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บทคดัย่อ 

 
 วจิยัน้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลกูต้นราชพฤกษ์ โดยใชศ้ลิปะสิง่แวดลอ้ม ใหม้ปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลตามเกณฑ ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาวจิยั คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการเลอืก
แบบสมคัรใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวจิยั ประกอบด้วย คู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นราชพฤกษ์ โดยใช้ศิลปะสิง่แวดล้อม 
แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคติ และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถิติที่ใช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการส่งเสรมิ มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 87.86/82.16 
ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิเท่ากบั 0.6168 แสดงว่า นิสติมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนรู้รอ้ยละ 61.68 นิสติมี
คะแนนความรู้ ทศันคติ และจริยธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกต้นราชพฤกษ์ โดยใช้ศิลปะสิ่งแวดล้อม หลงัการส่งเสรมิ
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั : การส่งเสริม ความรู้เกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม ทศันคติต่อสิ่งแวดล้อม จริยธรรมสิ่งแวดล้อม ศิลปะสิ่งแวดล้อม  
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to develop a manual to promoting of the planting of precious trees: 
Golden shower (Cassia fistula L.) 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: Golden shower (Cassia 
fistula L.) 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 87.86/82.16. The effectiveness of the activity manual index was 
equal to 0.6168. The students had more knowledge and effect to increased students 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. 
 
Keywords: Promotion, environmental knowledge, environmental attitude, environment ethics, environmental art, 
Golden shower
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1. บทน ำ  
 ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูน เป็นต้นไม้พื้นเมืองของ
เอเชยีใต้ ตัง้แต่ปากสีถาน อนิเดยี พม่า และศรลีงักา โดยนิยม
ปลูกกนัมากในเขตร้อน สามารถเจรญิเติบโตได้ดใีนที่โล่งแจง้ 
และเป็นที่รู้จกัในประเทศไทยมาหลายสบิปี โดยมกีารเสนอให้
ดอกราชพฤกษ์ เป็นดอกไมป้ระจ าชาติไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2506 
แต่ก็ยงัไม่ได้ข้อสรุปแน่ชัด จนกระทัง่มีการลงนามให้เป็น
ดอกไม้ประจ าชาติไทย เมื่อวนัที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2544 และ
เน่ืองจาก ต้นราชพฤกษ์ ออกดอกสเีหลอืงชชู่อ ดสูง่างาม เป็น
หน่ึงใน 3 สญัลกัษณ์ประจ าชาติไทย โดยม ี1. ช้าง เป็นสตัว์
ประจ าชาติไทย 2. ศาลาไทย เป็นสถาปัตยกรรมประจ าชาติ
ไทย และ 3. ดอกราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจ าชาติไทย  
(ชลธชิา ควรค านวณ, 2558: 1)   
 ปัจจุบนัทรพัยากรหลายประเภท โดยเฉพาะป่าไม้ได้
ถูกท าลายลง ด้วยฝีมอืของมนุษย์ผู้ที่ชื่อว่าเป็นทรพัยากรที่
ส าคญัที่สุด มนุษย์เป็นเพยีงส่วนหน่ึงของธรรมชาติ ก าลงัจะ
ท าลายวัฒนธรรมความเป็นมนุษย์ของตนเอง ด้วยการ
เบียดเบียนและไม่เหน็คุณค่าทางธรรมชาติที่ได้มอบให้ เพยีง
เพื่อสนองความต้องการดา้นวตัถุนิยมอกีทัง้การหลัง่ไหลเขา้มา
ของเทคโนโลยสีมยัใหม่หรอืด้วยเหตุปัจจยัอื่น ๆ  ท าให้ได้รบั
ผลกระทบและสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก  
(พระศรสีุวงศ ์สริภิทฺโท, 2559: เวบ็ไซต์)  
 โครงการชุมชนไม้มค่ีา เพื่อให้ประเทศไทยมชีุมชนไม้
มีค่า 20,000 ชุมชน ใน 10 ปี รวมทัง้มีการปรับปรุงร่าง
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
โครงการชุมชนไม้มค่ีาเพื่อน าไปสู่ผลสมัฤทธิ ์โดยมอบหมาย
ให้ ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ส านักงาน
พฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) 
กรมป่าไม้ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) เป็นหน่วยงานหลกัในการบูรณาการ การขบัเคลื่อน
โครงการชุมชนไม้มีค่า และมอบหมายหน่วยงานต่าง ๆ  
ด าเนินการในส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง “โครงการชุมชนไม้มค่ีา”เป็นการ
สนบัสนุนใหป้ระชาชนมคีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิโดยการปลูก
ไม้มค่ีา เพื่อเป็นการเกบ็ออม เป็นหลกัทรพัย์ค ้าประกนั และ
สร้างอาชพีที่มัน่คงยัง่ยืนในระยะยาว พร้อมกบัเป็นการเพิ่ม
พื้นที่ป่าให้กบัประเทศ เป็นการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม และลด
การเกดิภยัธรรมชาต ิรวมทัง้การสรา้งรายได้ดว้ยการปลูกไม้มี
ค่าในลักษณะเกษตรผสมผสาน โดยมีเป้าหมายใน 10 ปี  
จะเกดิชุมชนไมม้ค่ีา 20,000 ชุมชน มผีลต่อประชาชน 2.6 ลา้น
ครวัเรอืน จ านวนต้นไม้เพิม่ขึ้น 1,040 ล้านต้น เพิม่พื้นที่ป่า 

26 ลา้นไร่ ซึง่คาดว่าจะเกดิมลูค่าทางเศรษฐกจิ 1,040,000 ลา้น
บาท(สถาบนัวจิยัและพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี, 
2562: เวบ็ไซต์) 
 ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ได้ให้ค าจ ากัดความ
เกี่ยวกับป่าไม้ไว้ว่า “ป่า หมายถึงที่ดินที่ไม่มีบุคคลหน่ึง
บุคคลใดไดม้าซึง่กรรมสทิธิค์รอบครองโดยกฎหมายที่ดนิ” ป่า
จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและกว้าง
ใหญ่พอที่จะมอีิทธพิลต่อสิง่แวดล้อมในบรเิวณนัน้ เช่นความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพลม ฟ้าอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดนิและน ้า บรรดาสตัว์ป่า ปัจจุบนัรฐับาลได้แก้ไขกฎหมาย
โดยยกเลกิไม้หวงห้ามบนทีด่นิกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครอง
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ท าให้การปลูก การตัดไม้
เศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ง่าย ประชาชนสามารถปลูกและตัดไม้
เศรษฐกจิได้เหมือนการปลูกพืชเกษตรทัว่ไปต่อมารฐับาลมี
นโยบายในการส่งเสรมิให้มีการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อการค้า
ในที่ดินของรัฐและของเอกชน ให้กว้างขวางยิ่ งขึ้ น  
แต่เน่ืองจากพระราชบญัญตัป่ิาไม ้พ.ศ. 2484 ซึง่ใชบ้งัคบัอยู่
ในขณะน้ี ต้นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่ร ัฐบาลมีการส่งเสริม  
ในปัจจุบนัมกัพบมากในพื้นที่ป่ามกัมกีารลกัลอบเข้าตดัเพื่อ
น ามาใช้ ประโยชน์ ส่ งผลเสีย ต่ อทรัพยากรป่ า ไม้   
สรา้งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศยัของสตัวป่์า และปัญหาอื่น 
ๆ ตามมา ทัง้น้ีจงึเหน็ควรที่จะมกีารส่งเสรมิการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ครอบครองหรือพื้นที่กรรมสิทธิข์อง
ประชาชนทัว่ไป เพื่อช่วยเสรมิสร้างทางเศรษฐกิจในอนาคต
อนัใกล้ จงึควรมกีารส่งเสริมการปลูกอย่างมาก (กรมป่าไม้, 
2561: 3) 
 การเรยีนรูศ้ลิปะสิง่แวดลอ้มเพื่อแสดงออกถงึฝีมอืและ
ความคดิสร้างสรรค์ ความเชื่อ รสนิยม บุคลกิและภูมหิลงัของ
ผู้สร้างงาน มทีกัษะ ความเพยีร ความประณีต และภูมปัิญญา 
แนวคดิดา้นศลิปะมกีารเปลีย่นแปลงไปตามยุคสมยั ความงาม
ของธรรมชาต ิธรรมชาต ิเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้เองตามกฎเกณฑข์อง
ความเป็นจรงิ โดยส่วนรวมเกดิขึน้ตาม วฏัจกัรของตนเอง และ
มคีวามจ าเป็นต่อการด ารงชพี มนุษย์เราอาศยัธรรมชาติเพื่อ
ประโยชน์ทางร่างกายและทางจติใจ เช่น ธรรมชาติท าให้เรา
เกดิความรูส้กึมคีวามสุขสดชื่น แจ่มใส และเบกิบาน เมื่อเราได้
พบเหน็ หรอืไม่ไดร้บัอากาศอนับรสิุทธิท์ีเ่กดิขึน้จากธรรมชาติ 
(ภณัฑธ์มิา ภูรโีรจน์ และคณะ, 2546: 6) 
 ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษา และถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นราช
พฤกษ์ โดยใช้ศลิปะสิง่แวดล้อม เพื่อให้นิสติที่เข้าร่วมอบรม
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ได้ร ับความรู้ เกี่ยวกับการส่ งเสริมการปลูกไม้มี ค่ า :  
ต้นราชพฤกษ์ รวมถึงมทีศันคติและจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเพิม่
มากยิง่ขึน้และสามารถบรณูาการใหเ้กดิประโยชน์ เพื่อฟ้ืนฟูให้
มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมารวมถึงการดูแลรักษาและ
คุณค่าของต้นราชพฤกษ์ มคีวามตระหนักถึงการส่งเสรมิการ
ปลูกต้นราชพฤกษ์ เป็นการสร้างประโยชน์อีกทางให้กบัป่า
ชุมชน 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่ อพัฒนาการคู่ มือการส่ งเสริมการปลูก 
ไม้มีค่า : ต้นราชพฤกษ์  โดยใช้ศิลปะสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑท์ีก่ าหนด 80/80 
 2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกบัการ
ปลกูไมม้ค่ีา : ต้นราชพฤกษ์ โดยใชศ้ลิปะสิง่แวดลอ้ม 
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการปลูกไม้
มค่ีา : ต้นราชพฤกษ์ โดยใชศ้ลิปะสิง่แวดลอ้ม 
 2.4 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดล้อมที่
ดต่ีอการปลกูไมม้ค่ีา : ต้นราชพฤกษ์ โดยใชศ้ลิปะสิง่แวดลอ้ม 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ ปีที่ 1 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 99 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดบัปรญิญาตรีชัน้ปีที่ 1 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีน
เรยีนรายวชิาทรพัยากร ป่าไม ้และสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการเลอืก
แบบสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 1) ตัวแปรต้น คือ คู่ มือการส่ งเสริมการปลูก 
ไมม้ค่ีา: ต้นราชพฤกษ์ โดยใชศ้ลิปะสิง่แวดลอ้ม 
 2) ตัวแปรตาม คือ ความรู้เกี่ยวกบัการปลูกต้นราช
พฤกษ์ ทัศนคติต่อการปลูกต้นราชพฤกษ์ และจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นราชพฤกษ์  โดยใช้ศิลปะ
สิ่งแวดล้อม และใบความรู้การปลูกไม้มีค่า: ต้นราชพฤกษ์  
โดยใชศ้ลิปะสิง่แวดลอ้ม 

 3.3.2 เครื่องมือในการประเมินผลสัมฤทธิ ์ ได้แก่
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูกไม้มีค่า: ต้นราชพฤกษ์ 
โดยใช้ศลิปะสิง่แวดล้อม แบบวดัทศันคติต่อการปลูกไม้มค่ีา: 
ต้นราชพฤกษ์ โดยใช้ศลิปะสิง่แวดล้อม และแบบวดัจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นราชพฤกษ์ โดยใช้ศิลปะ
สิง่แวดลอ้ม 
3.4 การสร้างและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสารงานวิจยัที่
เกีย่วขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอื ไดแ้ก่ คู่มอื ใบ
ความรู้ แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ และแบบวัด
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการปลกูต้นราชพฤกษ์ 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  2.1) คู่มอืการเรยีนรู้การส่งเสรมิการปลูกต้นราช
พฤกษ์ โดยมเีน้ือหาการเรยีนรู้ทัง้หมด 4 หน่วย ประกอบไป
ด้วย หน่วยการส่งเสริมที่ 1 เรื่อง ไม้มีค่า : ต้นราชพฤกษ์ 
หน่วยการส่งเสริมที่ 2 เรื่อง การปลูกและการดูแลต้นราช
พฤกษ์ หน่วยการส่งเสรมิที ่3 เรื่อง สรรพคุณและประโยชน์ต้น
ราชพฤกษ์ หน่วยการส่งเสรมิที ่4 ศลิปะสิง่แวดลอ้ม แบบภาพ
ปะตดิ 
  2.2) ใบความรู้ เรื่ องการส่ งเสริมการปลูก 
ไม้มค่ีา: ต้นราชพฤกษ์ โดยท าเป็นแบบ 1 แผ่น ต่อ 1 หน่วย
การส่งเสรมิ 
  2.3) แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการปลูก 
ไม้มีค่า : ต้นราชพฤกษ์ โดยใช้ศิลปะสิ่งแวดล้อม มีลกัษณะ
เป็นค าถาม ปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 
20 ขอ้ 
  2.4) แบบวดัทศันคติ มลีกัษณะเป็นแบบวดัแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ม ี5 ตวัเลอืก คอื เหน็
ด้วยอย่างยิง่ เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย และไม่เหน็ด้วย
อย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
  2.5) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม มลีกัษณะเป็น
ค าถามปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก ก ข ค และ ง คอื เพื่อตนเอง 
เพื่อญาติมิตรพวกพ้อง เพื่อสงัคม เพื่อความถูกต้องดีงาม 
จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นส่งอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมอืทีผ่่านอาจารยท์ีป่รกึษา ส่งผูเ้ชีย่วชาญ
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของเครื่องมอื และประเมนิ
ความสอดคล้องพร้อมทัง้หาค่าความเหมาะสมของเครื่องมือ 
เมื่อตรวจวเิคราะห์คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า 
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คู่มือ และเครื่องมือ มีค่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 ขึ้นไป ค่า
ความเหมาะสมของคู่มอื และเครื่องมอื มค่ีาเฉลี่ยมากกว่า 4.0 
ขึ้นไป แสดงว่าเครื่องมอืที่ใช้ในการส่งเสรมิมคีวามเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยั สามารถน าไปเกบ็
รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) น าเครื่องมอืทีผ่่านการวเิคราะห์จาก ผูเ้ชีย่วชาญไป 
Try out กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหา
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความ
ยากง่ายของเครื่องมอื ดงัน้ี 
  5.1) แบบทดสอบความรู้ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 
0.872 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.31 ขึ้นไป และค่า
ความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.2) แบบวดัทศันคตค่ิาความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.831 
ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31 ขึน้ไป ซึง่เป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.903 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ อยู่ระหว่าง 0.31 ขึน้ไป 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 6) ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ ใช้ ในการวัดและ
ประเมนิผลให้สมบูรณ์ยิง่ขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการจดักจิกรรม
การส่งเสรมิการปลกูไมม้ค่ีา : ต้นราชพฤกษ์ 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ระยะที ่1 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื 
  1) สรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด คอื คู่มอืการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นราชพฤกษ์  โดยใช้ศิลปะ
สิง่แวดลอ้ม และใบความรูก้ารปลกูต้นราชพฤกษ์ 
  2) สร้างเครื่องมือในการวดัและประเมินผล คือ 
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาจากเอกสารงานวิจยัต่าง ๆ  
เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรปูแบบของเน้ือหาในการจดัท า
คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นราชพฤกษ์ พร้อมทัง้
จัดเตรียมคู่มือในการถ่ายทอดและน าเน้ือหาจากคู่มือที่
สมบูรณ์แล้ว น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา จากนัน้น ามา
ปรบัปรุงแกไ้ข และน าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ 3 ท่าน  
  3) น าแบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ และ
แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เกีย่วกบัการส่งเสรมิการปลูกต้น
ราชพฤกษ์ โดยใช้ศิลปะสิ่งแวดล้อม ไปทดลองใช้กบันิสติที่
ไม่ ใช่กลุ่ มตัวอย่ าง (Try Out) จ านวน 30 คน เพื่ อหา
ประสทิธภิาพของเครื่องมอื 
 

 ระยะที ่2 การถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา 
  1) ขัน้ก่อนเขา้สู่กระบวนการ เป็นการเตรยีมความ
พร้อมของผู้เข้าร่วมการส่งเสริมหรือสร้างบรรยากาศให้
เอื้ออ านวยต่อการส่งเสรมิโดยการสร้างความคุ้นเคยกบัผู้เข้า
รบัการส่งเสรมิ  
  2) ขัน้เข้าสู่กระบวนการ ในการจดักจิกรรม ครัง้น้ี
ประกอบไปด้วยการบรรยาย โดยใช้คู่มอืการส่งเสรมิการปลูก
ไม้มีค่า : ต้นราชพฤกษ์ โดยใช้ศิลปะสิ่งแวดล้อม โดยมี
รายละเอยีด ดงัน้ี   
   2.1 ละลายพฤตกิรรมดว้ยกจิกรรมนนัทนาการ 
    2.2 ให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสรมิท าแบบ ทดสอบ
ก่อนการส่งเสรมิ ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ 
และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
   2.3 เข้าสู่กระบวนการ การให้ความรู้ อธบิาย
เกีย่วกบัเน้ือหาของ หน่วยที ่1 หน่วยที ่2 หน่วยที ่3 และหน่วย
ที่ 4 พร้อมกับท าแบบฝึกหัดระหว่างหน่วย การส่งเสริมที่
ประกอบกบัการบรรยายทีผู่ว้จิยัไดบ้รรยายให้ความรู ้หน่วยที่ 
1 ถงึ หน่วยที ่4 ตามล าดบั 
   2.4 ให้นิสติกลุ่มตวัอย่างจดักลุ่มท ากิจกรรม 
เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมการส่งเสริมได้มีส่วนร่วม โดยศิลปะ
สิง่แวดลอ้ม แบบภาพปะตดิ 
    - การอภิปรายกลุ่ม เป็นวิธีการที่ ให้
ผูเ้ขา้ร่วมไดม้กีระบวนการสร้างองค์ความรู ้แลกเปลีย่นความรู้
ระหว่างกลุ่ม 
    - น าเสนอผลงานภาพปะตดิ 
  3) ขัน้การวดัและประเมนิผล ในขัน้น้ีเป็นขัน้ตอน
สุดทา้ยซึง่จะเป็นขัน้ตอบวตัถุประสงคข์องผูว้จิยั 
   - ทบทวนในเน้ือหาที่ผู้รบัการส่งเสริมได้ร ับ 
พร้อมมกีารถาม-ตอบ เพื่อท าความเขา้ใจในเน้ือหาและความรู้
ทีไ่ดร้บั  
   - ท าแบบทดสอบหลังการส่งเสริม ได้แก่ 
แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ และแบบวดั จริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปน้ี 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 
ความเที่ยงตรงของเน้ือหา (IOC) ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ  
ค่าความยากง่าย ค่าความชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าประสทิธภิาพของ
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กระบวนการ (E1) ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) และค่า
ดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  3) สถติใิชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ Paired t-test ที่
นยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสริมการ
ปลูกไม้มีค่า : ต้นราชพฤกษ์  โดยใช้ศิลปะสิ่งแวดล้อม 
ประสทิธผิลภาพของกระบวนการ (E1)  คดิเป็นร้อยละ 87.86 

และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 82.16 ดงันัน้ 
คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มค่ีา : ต้นราชพฤกษ์ โดยใชศ้ลิปะ
สิง่แวดล้อม จงึมปีระสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม 87.86/82.16 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดชันีประสทิธผิลของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 
คน พบว่า ดชันีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือการส่งเสริมการ
ปลูกไม้มีค่า : ต้นราชพฤกษ์ โดยใช้ศิลปะสิ่งแวดล้อม มีค่า
เท่ากบั 0.6168 หมายความว่า นิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ และส่งผล
ให้นิสติมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึ้นหลงัจากการใช้
คู่มือส่งเสรมิร้อยละ 61.68 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
สามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 

 

ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิการปลกูไม้มค่ีา : ต้นราชพฤกษ์ โดยใชศ้ลิปะสิง่แวดลอ้ม (E1/E2) 
 

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ �̅� S.D. ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.56 1.07 87.86 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 16.43 0.81 82.16 

ประสิทธิภำพของคู่มือฝึกอบรมเท่ำกบั 87.86/82.16 
 

ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลกูไม้มค่ีา : ต้นราชพฤกษ์ โดยใชศ้ลิปะสิง่แวดลอ้ม 
 

ผลรวมคะแนนทดสอบ
ก่อนกำรส่งเสริม 

ผลรวมคะแนนทดสอบ
หลงักำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของกำร
ทดสอบส่งเสริม 

ค่ำดชันีประสิทธิผล (E.I.) 
ของคู่มือ 

321 527 20 0.6168 

 
4.2 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบกับความรู้ ทัศนคติ 
และจริยธรรมสิง่แวดล้อม เกีย่วกบัการส่งเสริมการปลกู
ไม้มีค่า : ต้นราชพฤกษ์ โดยใช้ศิลปะสิง่แวดล้อม ก่อน
การส่งเสริมและหลงัการส่งเสริม 
 จากการศกึษา พบว่า นิสติที่ได้เข้าร่วมการส่งเสรมิมี
คะแนนความรู้เฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัการปลูกไม้มีค่า: ต้นราช
พฤกษ์ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅�=10.70) และหลงัการ
ส่งเสรมิมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่เกีย่วกบัการปลกูไมม้ค่ีา: ต้นราช
พฤกษ์ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=16.43) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัการปลูกไม้มีค่า: ต้นราชพฤกษ์ 
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
หลงัการส่งเสรมิสงูมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ส่วนคะแนนเฉลีย่แบบวดัทศันคตนิิสติมคีะแนน เฉลีย่
แบบวดัทศันคติก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 

(�̅�=4.05) และหลงัการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ
โดยรวมอยู่ ในระดับเห็นด้วยอย่ างยิ่ ง (�̅�=4.29) เมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
พบว่า นิสิตที่เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยแบบวัด
ทศันคติหลงัการส่งเสรมิเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการเขา้ร่วมการ
ส่งเสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 และคะแนนเฉลีย่แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม โดยรวม
อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (�̅�=2.77) และหลงัการส่งเสริมนิสติมี
คะแนนเฉลี่ยแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบั
เพื่อความถูกต้องดีงาม (�̅�=3.36) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยแบบวดัจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงั
การส่งเสรมิเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการเขา้ร่วมการส่งเสรมิ อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 
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ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เกีย่วกบัการส่งเสรมิการปลกูไมม้ค่ีา 
: ต้นราชพฤกษ์ ของนิสติก่อนการส่งเสรมิ และหลงัการส่งเสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=30) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม (n=30) หลงักำรส่งเสริม (n=30) t df p 

�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั    
ความรู ้(N=20) 10.70 0.98 ปานกลาง 16.43 0.81 มากทีสุ่ด -24.97 29 .000* 
ทศันคต ิ(N=5) 4.05 0.36 เหน็ดว้ย 4.29 0.24 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ -7.25 29 .000* 

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
(N=4) 

2.77 0.47 เพื่อสงัคม 3.36 0.23 
เพื่อความ 

ถูกต้องดงีาม 
-8.39 29 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการ
ปลกูไม้มีค่า: ต้นราชพฤกษ์ โดยใช้ศิลปะสิง่แวดล้อม 
 จากผลการศึกษาประสิทธภิาพของคู่มือการส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่า : ต้นราชพฤกษ์ โดยใช้ศิลปะสิ่งแวดล้อม 
พบว่า ประสทิธผิลภาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นร้อยละ 
87.86 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 82.16 
ดงันัน้ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นราชพฤกษ์ โดยใช้
ศิลปะสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพของคู่ มือส่ งเสริม 
87.86/82.16 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 เน่ืองจากผูว้จิยัได้ให้
ความส าคญัของการเรยีนรู ้โดยใชคู้่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้
มค่ีา: ต้นราชพฤกษ์ โดยใชศ้ลิปะสิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของปรชีา ช้างขวญัยนื (2551: 127) ได้กล่าวว่า คู่มอื
เป็นหนังสือที่ใช้ควบคู่ไปกับการกระท าสิ่งใดสิ่งหน่ึงเป็น
หนงัสอืทีใ่ชแ้นวทางปฏบิตัิให้กบัผู้ใชส้ามารถกระท าสิง่นัน้  ๆ
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายส่วนคู่มอืแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ ปกติ
มกัจะใชค้วบคู่กบัหนังสอืเรยีน เป็นหนงัสอืทีค่รไูด้ศกึษาด้วย
ตนเอง เป็นไปตามแนวคดิของครีบีูน จงวุฒเิวศย ์และมาเรยีม 
นิลพนัธุ์ (2542: 25) ได้กล่าวว่า คู่มือที่เกี่ยวกบัการจดัการ
เรยีนว่าคู่มอืคอื เอกสารที่รวบรวมเน้ือหาทัง้ทฤษฎี และแบบ
ฝึกปฏิบัติเพื่อใช้ประกอบหรืออ านวยความสะดวกเกี่ยวกบั
การศึกษาเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยมีรายละเอียดแนะน าวธิีการ
ปฏิบตัิในกจิกรรม เป็นการให้ค าอธบิายและเฉลยปัญหา หรอื
ข้อสงสยั เพื่อให้ได้ความรูแ้ละค าตอบอย่างรวดเรว็ดว้ยตนเอง 
นิยมจดัท าเป็นรปูเล่ม ท าให้สามารถ  ให้รายละเอยีดเกีย่วกบั
เรื่องนัน้ ๆ ได้มากขึ้น และมกัจะมีภาพประกอบเพื่อดึงดูด
ความสนใจและเพื่อให้เขา้ใจได้ง่ายขึน้ และเป็นไปตามแนวคดิ
ของดวงมาลา จารชิานนท ์(2551: 8) ไดก้ล่าวว่า ประสทิธภิาพ 

คือ คุณภาพของสื่อที่เกิดจากกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรู้จากสื่อและเทคโนโลยีการเรยีนการสอน ท าให้ผู้เรียน
เกดิการเรยีนรู้ที่ดขี ึ้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของวาท ีลพ
พนัธ์ทอง และประยูร วงศ์จนัทรา (2559: 136-148) ได้ศึกษา 
การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากร ธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม
อาเซยีน:สาธารณรฐัสงิคโปร ์ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพ
ของคู่มอืฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 93.4484.78 ส่วน
ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการฝึกอบรมเท่ากบั 0.7350 นิสติที่
ใช้คู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรรรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซยีน : 
สาธารณรฐัสงิคโปร์มคีวามก้าวหนในการเรยีนคดิเป็นร้อยละ 
73.50 สอดคล้องกบังานวิจยัของพชัทชิา กุลสุวรรณ์ (2558: 
229-241) ได้ศกึษา การพฒันาคู่มือการจดัการเรยีนการสอน 
เศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการส าหรบันิสติ ปรญิญา
ตร ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืการ
จัดการเรียนการสอนที่พ ัฒนาขึ้นมี ประสิทธิภาพเท่ากับ 
89.49/82.00 หลงัเรยีนมากกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของสุรยีว์ลัย ์พนั
ธุระ และสุมาลี ชูก าแพง (2561: 196-206) ได้ศึกษา การ
พฒันาการคดิอย่างมวีจิารณญาณ โดยการจดัการเรยีนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัประเดน็วทิยาศาสตรก์บัสงัคม เรื่อง 
การเปลี่ยนแปลงทางพนัธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ของ
นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ผลการศึกษา พบว่ า 
ประสทิธภิาพของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม มี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 78.46/81.88 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์75/75  
 จากผลการศึกษาค่าดชันีประสิทธิผลของคู่มือ ค่า
ดชันีประสิทธิผล (E.I.) มีค่าเท่ากบั 0.6168 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดและนิสิตมีความรู้เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ มี
ความก้าวหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึ้นหลงัจากการใช้ คู่มอืร้อย
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ละ 61.68 จากการที่นิสิตเข้าร่วมการส่งเสริมมี ส่วนร่วมใน
กจิกรรมการเรียนรู้ จากการได้ยิน การสมัผสั การจดจ าจาก
การบรรยายของวิทยากร ท าให้ประสิทธิผลของคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกต้นราชพฤกษ์ โดยใช้ศิลปะสิ่งแวดล้อม มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของ ภิญญาพชัญ์ เชื้อจนัทร์ยอด (2555: 45) ได้กล่าวว่า 
ลักษณะของคู่มือที่ดีควรระบุว่าเป็นคู่มือของใครก าหนด
วตัถุประสงค์ชดัเจน ให้หลกัการและค าแนะน าผู้ใช้เกี่ยวกบั
ความรู้การเตรยีมตวั ขัน้ตอนการใช ้ควรใชภ้าษาที่เข้าใจง่าย
และควรออกแบบคู่มอืให้สวยงามน่าสนใจ เป็นไปตามแนวคิด
ของสุวทิย ์มลูค า (2550: 44) ไดก้ล่าวว่า กระบวนการที่ท าให้
ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมเกิดความรู้ความช านาญ ความเข้าใจ 
และเกดิทศันคติที่เหมาะสมเกี่ยวกบัเรื่องที่อบรมจนกระทัง่ผู้
ทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมเกดิการเรยีนรู ้และสามารถเปลีย่นแปรง
ความคดิ หรอืพฤตกิรรมไปตามวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสิทธผิลและเป็นไปตามแนวคิด
ของเรืองชยั จรุงศิรวฒัน์ (2555: 77) ได้กล่าวว่า คู่มือเป็น
เอกสารหรอืหนังสอืที่จดัท าขึ้นเพื่อให้ครูใช้จดักิจกรรมการ
เรียนการสอน สามารถสอนให้เป็นไปตามแนวทางของ
หลกัสูตรหรอืใช้เป็นคู่มอืของครูในการใช้หนังสอืเล่มใดเล่ม
หน่ึง คู่มือที่เขียนขึ้นเป็นแนวทางให้ผู้ใช้คู่มือได้ศึกษาท า
ความเข้าใจเรื่องที่จะท า และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ใช้คู่มือมี
ความสะดวกและสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวตัถุประสงค์
ภายใต้มาตรฐานที่ใกล้เคยีง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของชล
ทศิ พนัธุ์ศริ ิและคณะ (2559: 176-188) ได้ศกึษาการพฒันา
คู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซยีน : 
สหพนัธ์รฐัมาเลเซีย ผลการศึกษา พบว่า คู่มือฝึกอบรม มี
ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 0.8685 นิสติที่ใช้
คู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซยีน : 
สหพนัธรฐัมาเลเซีย มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ร้อยละ 
86.85 สอดคล้องกบังานวจิยัของ  เกยีรติศกัดิ ์เจรญิสุข และ
คณะ (2559: 51-62) ได้ศกึษา การพฒันากิจกรรมฝึกอบรม
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ผักพื้นบ้านลุ่มน ้ าสงครามส าหรับ
นักเรียนช่วงชัน้ที่ 2 อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม มี
ความมุ่งหมายเพื่อศกึษาชนิดพนัธ์ผกัพื้นบ้านลุ่มน ้าสงคราม 
อ าเภอศรสีงคราม จงัหวดันครพนม เพื่อหาดชันีประสทิธิผล
ของกจิกรรม ผลการศกึษา พบว่า ดชันีประสทิธผิลของคู่มือ
การส่งเสริมเท่ากับ.0.6795 ชาวบ้านที่ใช้คู่มือฝึกอบรม
การเกษตรแบบผสมผสานตามรอยพ่อมีความก้าวหน้าใน

การศกึษาคดิเป็นร้อยละ 67.95 และสอดคล้องอรทยั ผวิขาว 
และบญัญตัิ สาล ี(2559: 149-162) ได้ศกึษา การพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน
ราชอาณาจกัรกมัพูชา ผลการศกึษา พบว่าประสทิธภิาพของ
คู่มอืฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพเท่ากบั94.20/92.10 ส่วนดชันี
ประสทิธผิลของคู่มือการฝึกอบรมเท่ากบั 0.8804 นิสติที่ใช้
คู่มือฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 88.04 มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ 
ทศันคติ หลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมและมี
คะแนนเฉลี่ยทักษะในการเป็นวิทยากรฝึกอบรม โดยนิสิต
ประเมนิตนเองและวิทยากรเป็นผู้ประเมนิ หลงัการฝึกอบรม
โดยรวมอยู่ ในระดับมากและหลังการฝึกอบรมนิสิตกลุ่ ม
ทดลองมีความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมแตกต่างกนักบันิสติกลุ่มควบคุม อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
5.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความรู้  ก่อนและหลัง 
การส่งเสริมเกีย่วกบัการปลูกไม้มีค่า : ต้นราชพฤกษ์ 
โดยใช้ศิลปะสิง่แวดล้อม  
 ผลการศกึษาเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบัการปลูกไม้
มีค่า: ต้นราชพฤกษ์ โดยรวมก่อนและหลงัการการส่งเสริม 
พบว่า นิสติเขา้ร่วมการส่งเสรมิ มคีวามรูก่้อนการส่งเสริมการ
ปลูกไม้มค่ีา : ต้นราชพฤกษ์ โดยใช้ศิลปะสิ่งแวดล้อม ก่อน
การส่งเสรมิมคีะแนนความรู้เฉลีย่อยู่ในระดบัปานกลาง 10.70 
หลงัการส่งเสริมนิสิตเข้าร่วมการส่งเสริม มีคะแนนความรู้
เฉลี่ย อยู่ในระดบัมากที่สุด 16.43 เมื่อเทียบคะแนนความรู้
เฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่าหลงัจากการส่งเสริม
นิสติเข้าร่วมการส่งเสรมิ มคีะแนนความรู้เฉลี่ยมากกว่าก่อน
การส่งเสรมิอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เน่ืองจาก
คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นราชพฤกษ์ โดยใช้
ศิลปะสิ่งแวดล้อม มีความเหมาะสม พร้อมกับมีเน้ือหาที่
ส าคญั และน่าสนใจต่อการเรยีนรู้ท าให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริม
เข้าใจในเน้ือหาของคู่มือเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งคู่มือการการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นราชพฤกษ์ โดยใช้ศิลปะ
สิ่งแวดล้อม มุ่งเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมได้ร ับ
ความรูใ้หม่  ๆและถ่ายทอดความรู้แก่นิสติเข้าร่วมการส่งเสริม
ไดเ้รยีนรูเ้รื่องทีม่อียู่ในเน้ือหา ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ บุญ
ธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ ์(2545: 7) ไดก้ล่าวว่า ความรู ้หมายถึง
การระลกึถึง เรื่องราวต่าง ๆ ที่เคยมปีระสบการณ์มาแล้วได้ 
และรวมถึงการจ าเน้ือเรื่องต่าง ๆ ทัง้ที่ปรากฏอยู่ในแต่ละ
เน้ือหาวชิาและที่เกี่ยวพนักบัเน้ือหาวิชานัน้ด้วย เช่น ระลึก
หรอืจ าได้ถึงวตัถุประสงค์ วธิกีาร แบบแผนและเค้าโครงของ
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เรื่องนัน้ ๆ  เป็นไปตามแนวคดิของไพศาล หวงัพานิช (2546: 
96-104) ได้กล่าวว่า การวดัความรู้ ความจ าว่าเป็นการวัด 
ความสามารถในการระลกึเรื่องราวขอ้เทจ็จรงิหรอืประสบการณ์
ต่าง ๆ  และเป็นไปตามแนวคดิของ ประยูร วงศ์จนัทรา (2558: 
6) ไดก้ล่าวว่า เป็นกระบวนการถ่ายทอดหรอืสื่อสารองคค์วามรู้
ดา้นสิง่แวดลอ้มใหค้นเกดิความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ทศันคติ 
เจตคติ ค่านิยมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ความตระหนักต่อปัญหา
สิง่แวดลอ้ม ทกัษะในการแกปั้ญหาสิง่แวดลอ้ม การมสี่วนร่วม
ในการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม และการประเมนิผลในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชวีติอย่างยัง่ยนื โดยผูว้จิยัไดน้ าการส่งเสรมิ การปลกู
ไม้มค่ีามาประยุกต์ร่วมกบักระบวนการทางสิง่แวดล้อมศกึษา 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของอาภาพร ผิวชยัภูมิ และคณะ 
(2561: 39-50) ไดศ้กึษา การพฒันาการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหิด
ลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง วถิหีาเหด็ และขาย
เหด็ ผลการศกึษาพบว่า คะแนนเฉลี่ย ความรู้ของนิสติที่เข้า
ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้ป่า ชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง วถิีหาและ
ขายเห็ดก่อน การเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบั ปาน
กลางมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 20.70 และหลงัการ เขา้ร่วมกจิกรรมโดย
ร่วมอยู่ในระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 26.80 เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนน ความรู ้ก่อนและหลงัการเข้าร่วมกจิกรรม พบว่า นิสติ
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลัง การเข้าร่วม
กจิกรรมเพิม่ขึ้นมากกว่าก่อนการเข้ากจิกรรม สอดคล้องกบั
งานวจิยัของยุพนิ โพธิช์ยัทอง และ น ้าทพิย ์ค าแร่ (2562: 64-
74) ได้ศึกษา การพฒันาคู่มือฝึกอบรมการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์
อัดเม็ดจากมูลสัตว์ เพื่อลดใช้ปุ๋ ยเคมีในสิ่งแวดล้อมผล
การศกึษาพบว่า ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม มคีวามรู้เกี่ยวกบัการ
ผลิตปุ๋ ยอินทรีย์อัดเม็ดจากมูลสัตว์เพื่อลดใช้ปุ๋ ยเคมีใน
สิ่งแวดล้อม ก่อนฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 11.21 
คะแนน คดิเป็นร้อยละ 56.05 หลงัการฝึกอบรมมคีะแนนเฉลีย่
เท่ากบั 18.70 คะแนนคดิเป็นร้อยละ 93.50 เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังฝึกอบรม พบว่า หลังฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมคีวามรู้มากกว่าการฝึกอบรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของวรภทัร อาปะโม (2560: 2) ได้ศกึษา ปัจจยัที่ส่งผลต่อการ
จดัการความรูข้องมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เพื่อศกึษา
สภาพการจดัการความรูข้องมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม
และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ
ความรูข้องมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า 
ดา้นการเรยีนรู ้ตวัแปรปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการจดัการความรู้ 

มคีวามสมัพนัธ์เชงิบอกกบักระบวนการจดัการความรู้อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยที่แผนกลยุทธ์หรือแผน
ยุทธศาสตร์ มีความสมัพนัธ์เชงิบอกกบักระบวนการจดัการ
ความรู้ด้านการเรียนรู้  มากที่สุด ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ  ์
สหสมัพนัธ์เท่ากบั .50 รองลงมา คอืการวดัและประเมนิผลมี
ความสมัพนัธ์เชงิบอกกบักระบวนการจดัการความรู้ด้านการ
เรยีนรูซ้ึง่มค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั .50  
5.3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบทศันคติต่อการส่งเสริมการ
ปลกูไม้มีค่า: ต้นราชพฤกษ์ โดยใช้ศิลปะสิง่แวดล้อม 
 ผลการศกึษาเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการปลูกไม้มีค่า: 
ต้นราชพฤกษ์ พบว่า นิสติเข้าร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่
ทศันคติต่อการปลูกไม้มีค่า : ต้นราชพฤกษ์ ก่อนส่งเสริมมี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 4.05 อยู่ในระดบัเหน็ด้วย หลงัส่งเสรมิมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.29 อยู่ในความรู้ระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ 
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการส่งเสริม 
พบว่า ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีทศันคติเพิ่มมากขึ้นหลงัการ
ส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เน่ืองจากการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นราชพฤกษ์  โดยใช้ศิลปะ
สิง่แวดล้อม มคีวามเหมาะสม พร้อมกบัมเีน้ือหาที่ส าคญั และ
ท าให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีทศันคติของผู้เข้าร่วมการการ
ส่งเสรมิเพิม่ขึน้ และตะหนกัในสิง่แวดลอ้มทศันคต ิเจตคต ิและ
ค่านิยมที่ดต่ีอสิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของสุรพงษ์ 
โสธนะเสถียร (2553: 122) ได้กล่าวว่า ทศันคติ เป็นดชันีชี้ว่า 
บุคคลนั ้นคิดและรู้สึกอย่างไร กับคนรอบข้าง ว ัตถุหรือ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ  เป็นไปตามแนวคดิ
ของศุภกนิตย์ พลไพรินทร์ (2540: 79) ได้กล่าวว่า ทศันคติ 
หมายถึง การประเมินค่า ความรู้สึกความคิดเห็น หรือความ
เชื่อของบุคคลต่อสิง่ใดสิง่หน่ึง อนัมพีฤติกรรมที่แสดงออกว่า
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย ปกติบุคคลจะมทีศันคติที่ดต่ีอสิง่ที่เหน็
ด้วย และทศันคติในทางไม่ด ีต่อสิง่ที่ไม่เหน็ด้วย และเป็นไป
ตามแนวคิดของประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520: 12) ได้กล่าวว่า 
ทศันคต ิคอื ความคดิเหน็ซึง่มอีารมณ์เป็นส่วนประกอบ เป็น
ส่วนที่พร้อมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์
ภายนอกในทิศทางใดทิศทางหน่ึง อาจเป็นในการสนับสนุน
หรอืโต้แยง้คดัค้านกไ็ด ้ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของรงัสรรค์ 
โชคบ ารุงศลิป์ (2557: 203-215) ไดศ้กึษา การใชปุ้๋ ยอนิทรยี์ใน
นาข้าวของสมาชิกศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน 
อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ผลการศกึษาพบว่า เมื่อ
เปรยีบเทยีบทศันคตก่ิอนฝึกอบรมการใชปุ้๋ ยอินทรยี์ในนาข้าว 
ของชาวบ้านมีทศันคติเฉลี่ยในระดบัน้อย หลงัการฝึกอบรม
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ชาวบ้านมทีศันคติเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก แต่มค่ีาเฉลี่ยต่างกนั
คือ หลงัการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยมากกว่าก่อนการฝึกอบรม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ผกามาศ โคตรชมภู และคณะ (2561: 36-48) ไดศ้กึษาการ
พฒันาคู่มอืการจดัการป่าชุมชนบ้านวงัชยั หมู่ที ่11 ต าบลโนน
ชยัศรอี าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ ผลการศกึษาพบว่า ผล
ศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
ชาวบ้านบ้านวงัชยั มคีะแนนเฉลี่ย ทศันคติต่อการจดัการป่า
ชุมชน หลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นัยส าคญัที่ระดบั 205 (p < .05) แสดงให้เหน็ว่า การฝึกอบรม
การจดัการ ป่าชุมชน มผีลท าใหช้าวบ้านบ้านวงัชยั มทีศันคติ
ต่อ การจดัการป่าชุมชน เพิม่มากขึน้กว่าก่อนการฝึกอบรมและ
สอดคล้องกบังานวิจยัของสมยั วรรณอุดร และทิพย์วาร ีสง
นอก (2555: 109-119)  ไดศ้กึษา ทศันคตต่ิอการเรยีนการสอน
รายวิชาอักษรธรรมอีสานของพระนิสิตมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยัหน่วยวทิยบรกิารจงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการวจิยัพบว่า ทศันคตต่ิอการเรยีนการสอนต่ออกัษรธรรม
อีสานรวมทัง้ 2 ชัน้ปี เป็นรายด้านทัง้  4 ด้านจากมากไปหา
น้อย พบว่า ด้านอาจารย์ผู้สอนวิชาอักษรธรรมอีสานอยู่ใน 
ระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.38 ด้านเน้ือหาวิชาอยู่ในระดับดี ที่
ค่าเฉลี่ย 4.26 ด้านกจิกรรมการเรยีนการสอนอยู่ในระดบัด ีที่
ค่าเฉลี่ย 4.15 และด้านสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีที่
ค่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อพิจารณาทศันคติทัง้ 4 ด้าน พบว่าอยู่ใน
ระดบัด ีที่ค่าเฉลี่ย 4.27  และสอดคล้องกบังานวจิยัของเขมศร 
ขนัทะ และวรรณศกัดิพ์จิติร บุญเสรมิ (2562: 20-32) ไดศ้กึษา 
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากมะกรูดในการดบักลิ่น ของ
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา (เสลภูมิ) ส าหรบันักเรียนโรงเรยีน
บ้านดงหวาย ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัร้อยเอ็ด 
ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติต่อการใช้ประโยชน์จากมะกรูดในการดบักลิ่นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย ( �̅�=2.69) และหลังการส่งเสริมนักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยทศันคติ อยู่ในระดบัเห็นด้วย (�̅� =2.87) เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
พบว่า หลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่สงูกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05  
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรมสิง่แวดล้อม
ต่อการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นราชพฤกษ์ โดยใช้
ศิลปะสิง่แวดล้อม 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรมสิง่แวดล้อม 
พบว่า นิสิตเข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม

สิง่แวดลอ้มต่อการส่งเสรมิการปลกูไมม้ค่ีา: ต้นราชพฤกษ์ โดย
ใช้ศลิปะสิง่แวดล้อม ก่อนส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 2.77 
อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม หลงัส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.36 
อยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ย
คะแนนก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิตเข้าร่วมการ
ส่งเสริมมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นหลงัการส่งเสรมิ 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เน่ืองจากการส่งเสรมิ
การปลูกไม้มีค่า: ต้นราชพฤกษ์ โดยใช้ศิลปะสิ่งแวดล้อม มี
ความเหมาะสม พรอ้มกบัมเีน้ือหาทีส่ าคญั และท าใหผู้เ้ขา้ร่วม
การส่งเสริมมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของผู้เข้าร่วมการการ
ส่งเสรมิเพิม่ขึน้ และมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เจตคต ิและค่านิยม
ที่ดต่ีอสิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของวนิัย วรีะวฒันา
นนท์ (2546: 175) ได้กล่าวว่า จรยิธรรมสิง่แวดล้อมเป็นสาขา
หน่ึงของปรชัญา เป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดความคิด ทศันคติ 
และการปฏิบตัิต่อสิง่ใดสิง่หน่ึงซึ่งนอกเหนือไปจากการศกึษา 
หรอืมคีวามรูเ้กีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิหรอืปรากฏการณ์ในเรื่องต่าง 
ๆ  จริยธรรมสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับ
สิง่แวดล้อมส าหรบัมนุษย์ที่ยึดเอาความดงีาม ความถูกต้อง
ตามหลกัคุณธรรมและความเมตตาที่พงึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม 
ซึ่งจะมผีลต่อชวีติและต่อมนุษย์ด้วยกนั เป็นไปตามแนวคิด
ของฐากร สทิธโิชค และอรพณิ ศริสิมัพนัธ ์(2557: 59) ไดก้ล่าว
ว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มมเีน้ือหาสิง่แวดลอ้ม 4 เรื่อง ไดแ้ก่ ป่า
ไม้ แหล่งน ้า ขยะ และโลกร้อน โดยวดัจรยิธรรม 7 ตวั ได้แก่ 
ความกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม การไม่เบียดเบียน
สิง่แวดล้อม ความละอายและเกรงกลวัต่อสิง่ไม่ดกีารเป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อม ความเมตตากรุณาสิ่งแวดล้อม ความ
รบัผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการไม่เห็นแก่ตัว แบบปรนัย
ชนิด 4 ตวัเลอืก ซึง่ไดก้ าหนดระดบัสูงต ่าของระดบัจรยิธรรม
ไว้ 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 จริยธรรมที่ยึดหลักการกระท า
หรอืไม่กระท าสิง่ใดเพื่อประโยชน์บางประการของตนเอง (ท า
เพื่อตนเอง) ระดบัที่ 2 จรยิธรรมที่ยดึหลกัการกระท าหรือไม่
กระท าสิง่ใดเพื่อประโยชน์ของผูอ้ื่น ในสงัคม เช่น เพื่อญาต ิพี่
น้อง เพื่อเพื่อนตวัเอง (ท าเพื่อพวกพอ้ง) ระดบัที ่3 จรยิธรรม
ที่ยึดหลกัการกระท าหรือไม่กระท าสิ่งใดเพื่อประโยชน์ของ
สงัคม ส่วนใหญ่ เช่น ชุมชน ประเทศชาติหรอืมนุษยชาต ิ(ท า
เพื่อสงัคม) ระดบัที่ 4 จริยธรรมที่ยดึหลกัการกระท าหรอืไม่
กระท าสิง่ใดเพื่อความถูกต้องดงีามอนัเป็นอุดมคติสากล และ
เป็นไปตามแนวคดิของภาสนีิ เป่ียมพงศส์านต์ (2548: 174) ได้
กล่าวว่า 1. จรยิธรรมสิง่แวดล้อมช่วยท าให้ระบบนิเวศวิทยา
ของโลกไม่ถูกท าลาย ช่วยให้ชวีติของสตัว์โลกอยู่รอดช่วยให้
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สิง่แวดล้อมไม่เกดิมลพษิ และเหนือสิง่อื่นใดช่วยให้มนุษยอ์ยู่
ร่วมกนักบัสิง่มชีวีติต่าง ๆ  อย่างเป็นมติรต่อกนั 2. จรยิธรรม
สิ่งแวดล้อมช่วยให้มนุษย์รู้จกัเคารพ  ในสิทธิของสตัว์โลก
เหล่าอื่น จะไม่ท าลายและเบียดเบียนสตัว์อื่น จะให้ความรกั
ความเมตตาแก่บรรดาสรรพสตัว์ เพื่อให้สตัว์โลกเหล่าอื่นมี
ชวีติอยู่รอด มนุษยท์ีม่จีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มจะไม่ท าลายแหล่ง
ที่อยู่อาศยัของสตัว์อื่น 3. จรยิธรรมสิง่แวดล้อมช่วยให้มนุษย์
สนองตอบต่อธรรมชาติสิง่แวดล้อมในเชงิไมตร ีและเชงิพึ่งพา
อาศยัซึ่งกนั และเป็นไปตามแนวคิดของประยูร วงศ์จนัทรา 
(2555: 171-172) ได้กล่าวว่า จรยิธรรมสิง่แวดล้อม หมายถึง 
หลกัการทีค่วรประพฤตอิย่างหน่ึงต่อสิง่แวดลอ้มซึง่มผีลท าให้
สิง่แวดลอ้มด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทางระบบนิเวศ และเพื่อ
ประโยชน์ให้สรรพสิ่งที่อาศยัสิ่งแวดล้อมด ารงอยู่ได้โดยไม่
สูญเสียระบบสัมพันธภาพระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมซึ่ง
จริยธรรมสิง่แวดล้อมไม่สามารถแยกออกจากจรยิธรรมชวีติ
สงัคม และชุมชน โดยศกัยภาพในตัวเอง เป็นปัจจยัหลกัใน
การบูรณาการเชื่อมโยงชวีติ ชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อมให้
ด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยนื ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของปนัดดา 
ฤทธิส์ าแดง และคณะ (2562: 41-56) ได้ศึกษา การอนุรกัษ์
ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตรพ์ระราชา 
ผลการศึกษาพบว่ า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มก่อนการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.78 และหลงัการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบั
เพื่ อความถูกต้องดีงาม มีค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.34 เมื่ อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงั
การฝึกอบรม นิสิตกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมหลงัการเข้าร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05 สอดคล้องกบั
งานวจิยัของชพูงศ ์สุขรตัน์ (2550: 88) ไดศ้กึษา จรยิธรรมของ
นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นในโรงเรยีนขยายโอกาสทาง
การศึกษาสังกัดส านักงานประถมศึกษา อ าเภอพนัสนิคม 
จงัหวดัชลบุร ีผลการศกึษาพบว่า จรยิธรรมของนกัเรยีนระดบั
มธัยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สงักดัส านักงานประถมศึกษาอ าเภอพนัสนิคมจงัหวดัชลบุรี 
ใน 5 ด้าน โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัสูง สอดคล้องกบั
งานวิจยัของอภิญญา ชมมอน และคณะ (2562: 28-40) ได้
ศกึษา การส่งเสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรแหล่งน ้าและสตัว์น ้าใน
ชุมชน ผลการศกึษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อนการส่งเสริม

โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (�̅�= 2.68) และหลงัการส่งเสรมิ
นิสติมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดบั
เพื่อความถูกต้องดีงาม (�̅�= 3.30) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า 
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั .05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวนิดา  สรอ้ยสน และคณะ (2562: 1-
16) ได้ศกึษา การส่งเสรมิการเรยีนรู้ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์
ป่าในชุมชน ผลการวจิยัพบว่า นิสติที่ได้เข้าร่วมการส่งเสริม 
คะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่
ในระดบัเพื่อสงัคม (�̅� = 2.98) และหลงัการส่งเสริมนิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อ
ความถูกต้องดงีาม (�̅� = 3.26) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่าใน
ชุมชน ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน า คู่มอืการส่งเสรมิ
การปลูกไม้มค่ีา : ต้นราชพฤกษ์ โดยใช้ศลิปะสิง่แวดล้อม ไป
เผยแพร่ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ  เพื่อเป็นช่องทางในการเรยีนรู้
ประชาสมัพนัธ์ หรือจดัท าเป็นสื่อการเรียนรู้ได้ออนไลน์ได้ 
และศกึษาค้นคว้าเกี่ยวกบัการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้น
ราชพฤกษ์ โดยใชศ้ลิปะสิง่แวดลอ้ม  
 2) การจดัท าโครงเกี่ยวกบัไม้มีค่า 58 ชนิดได้ความรู้
จากคู่มอืฝึกอบรมการปลกูและการใช้ประโยชน์ สามารถน าไป
ประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้ใชฝึ้กอบรมแก่นิสติ นกัศกึษา 
และประชาชน เพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในการปลกูและการ
ใชป้ระโยชน์ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1) ควรมศีกึษาการพฒันาคุณภาพของผลติภณัฑ์ด้าน
ยาสมุนไพรจากสรรพคุณของต้นราชพฤกษ์หรอืการแปรรูป
เป็นผลติภณัฑต่์าง ๆ  เพื่อไปเป็นประโยชน์แก่ชุมชน 
 2) ควรศึกษาสาระส าคญัที่พบในต้นราชพฤกษ์ 
เพื่อน าไปเป็นสารสกดัและจ าหน่ายเพื่อสรา้งรายได้ 
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