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บทคัดย่อ
ในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติทั้งในประเทศและในท้องถิ่นมีแนวโน้มถูกทำาลายเพิ่มข้ึน

เนื่องจากจำานวนประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นเป็นลำาดับ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ล้วนมาจาก
ทั้งส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และค่านิยม การวิจัยเรื่อง การพัฒนา
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนกวีสีเขียว (Green Poem) สำาหรับนิสิตปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา มีความมุ่งหมาย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทกวีสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) เพื่อ
พัฒนากิจกรรมกวีสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ ความรู้ ทัศนคติต่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทักษะการใช้บทกวีเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนร่วมกิจกรรมและหลัง
ร่วมกจิกรรม นิสติกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช้ในการจดักจิกรรมกวสีเีขยีวเพือ่การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม คอืนสิติสาขา
วชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหาสารคาม จำานวน 30 คน 
ที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือกิจกรรมบทกวีสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์ 
สิง่แวดลอ้มแบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิแบบวัดทกัษะ สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ  
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Paired t-test

ผลการวิจัย พบว่า จากการศึกษาบทกวี มีทั้งหมดจำานวน 88 บทกวีที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่ง
แวดลอ้ม เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการจดักจิกรรมบทกวสีเีขยีวเพือ่การอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้มมคีวามเหมาะสมระดบั
มาก หลังจากจัดกิจกรรมกวีสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ 
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ทัศนคติ และทักษะในการใช้บทกวีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คำ�สำ�คัญ: กิจกรรมบทกวีสีเขียว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ

Abstract 
At present, the natural environment, both domestic and local tend to be destroyed 

to increase due to human population increased respectively. The environmental problems 
occurred at present all most came from both a science, economy, politics, society, culture 
and values. The purposes of this research on the development of environmental activities 
using green poems for environmental conservation were ; 1) to analyze the poems for  
environmental conservation. 2) to develop to green poem for environmental conservation  
and 3) to study and compare the knowledge and attitude toward environmental  
conservation. And skill in using green poem for environmental conservation before and 
after the activities. The sample were 30 students from environmental education program, 
Faculty of environment and resource studies, Mahasarakham University. The tools used 
in the research were manual of green poem for environmental conservation, knowledge 
test, attitude test, and skill test. The statistical analysis of data were percentage, mean,  
standard deviation and test Paired t-test. The results showed that, from the study poem, 
there were 88 green poem concern environmental conservation. The tools used in  
activities of green poem for environmental conservation were at more poetry level.  
After activities of green poem for environmental conservation, the students had mean score 
of knowledge, attitude and skill in using green poem for environmental conservation at  
more than before the activities at statistical significantly level .05

Keywords: green poem activities, environmental conservation, knowledge, attitude  
and skill

บทนำา
ปจัจบุนัสิง่แวดลอ้มทีเ่ปน็ธรรมชาตทิัง้ใน

ประเทศและในทอ้งถิน่มแีนวโน้มถกูทำาลายเพ่ิมขึน้
เนือ่งจากจำานวนประชากรมนุษย์เพ่ิมขึน้เปน็ลำาดับ 
มีการใช้การประดิษฐ์และพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้

ประโยชนอ์ำานวยประโยชนต์อ่มนษุยห์ลายประการ 
ส่งผลก่อให้เกิดการทำาลายสิ่งแวดล้อมอย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อโลกและมนุษยชาติ
นานัปการ เช่น ปัญหาอากาศแปรปรวน การ
ร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาตมิแีนวโนม้รุนแรงยิง่ขึน้มลพษิสิง่แวดลอ้ม
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ขยายตวักวา้งขวางมากขึน้ ซึง่สง่ผลกระทบโดยตรง
หลายประการ จากการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นสิ่งท่ี
มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่ออำานวยประโยชน์หากนำามา
ใช้อย่างไม่ระมัดระวังก็จะส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมผลของ
ปญัหาการเพิม่ขึน้ของประชากรอย่างรวดเรว็ เน่ือง
มาจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
หากไม่มีการป้องกันหรือแก้ไข ในอนาคตก็จะเกิด
ปัญหาวิกฤติประชากรได้ หรือการสูญเสียความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นพร้อมทั้งทำาให้เกิด ปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น 
ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม โสเภณี การฉ้อ
ราษฎรบั์งหลวง การวา่งงาน เปน็ตน้ (กรมควบคุม
มลพิษ, 2548)

บทกวีสีเขียวเป็นงานด้านศิลปกรรม 
สาขาวรรณกรรม ที่ได้ถูกนำามาใช้ในการวิธีการ
ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อนำาเสนอองค์ความรู้
ในการรณรงค์ให้คนได้เกิดความรู้ในการอนุรักษ์
นิเวศวัฒนธรรม ผู้เขียน บทกวีสีเขียว คือบุคคลที่
ตอ้งการให้ผู้อา่นไดเ้กดิความรูเ้ขา้ใจในสภาวะของ
โลกในปัจจุบัน ว่าโลกเป็นอยู่อย่างไร สิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบันมีสถานภาพเป็นเช่นไร รวมท้ังการ
ดำารงอยู่เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์จะทำาอย่างไรและ
หายนะที่เกิดข้ึนจากการที่สิ่งแวดล้อม และระบบ
นิเวศวัฒนธรรมถูกทำาลายจะเป็นเช่นไร กวีจึงเป็น
ผู้ที่จะนำาความรู้ความเข้าใจดังกล่าวสะท้อนออก
มาเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ตระหนักคิด ในด้าน
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือก่อให้เกิดความ
เข้าใจในการเกิดผลต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเสีย
หายต่อสิง่แวดลอ้ม เรือ่งราวของสิง่แวดลอ้มจงึถกู
นำาเสนอโดยกวี นักเขียน หรือ ผู้คนที่สนใจห่วงใย
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย เช่น ไพวริ
นทร์ ขาวงาม นักเขียนวรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่ง
อาเซียน หรือ กวีซีไรต์ ประจำาปี 2538 รวมบท
กวี เรื่อง ม้าก้านกล้วย ได้ที่นำาเสนอภาพสะท้อน

เรื่องสิ่งแวดล้อมในวรรณกรรมเรื่องนี้เกี่ยวกับ สิ่ง
แวดล้อม ไว้ในหลายบท ซึ่งสะท้อนภาพสังคม
อันเป็นช่วงท่ีประเทศไทยกำาลังมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในหลายๆ ด้านโดยเฉพาะการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแบบสุดโต่งเพื่อส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ก่อ
ให้เกิดผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมาย 
เป็นผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนสังคมเกษตรกรรม
ให้เป็นอุตสาหกรรม (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2544: 
198 - 199)

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในการนำาเสนอเรื่องราวการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การอนุรักษ์นิเวศวัฒนธรรม โดยใช้บทกวีสีเขียว
เป็นสื่อในการดำาเนินกิจกรรม สมควรอย่างย่ิงที่
จะต้องทำาการศึกษาค้นคว้า การพัฒนากิจกรรม
สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้กระบวนการกวีสีเขียว 
(Green Poem) สำาหรับนิสิตปริญญาตรีสาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันล้วนมาจากท้ังส่วนที่ เป็น
วิทยาศาสตร ์เศรษฐกิจ การเมอืง สงัคม วัฒนธรรม 
และค่านิยม การเรียนเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม จึง
จำาเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจเนื้อหาเก่ียวข้อง
ท้ังหมดร่วมกันโดยมีนิเวศวิทยาเป็นพื้นฐานความ
รูท้ีส่ำาคญั และนสิติทีเ่ขา้ฝกึอบรมสามารถเกดิองค์
ความรูแ้ละสามารถนำาเสนอบทกวสีเีขยีวเปน็สือ่ใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทกวีสีเขียวเพื่อ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2. เพื่อพัฒนากิจกรรมกวีสีเขียวเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ ความรู้  
ทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทักษะ
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การใชบ้ทกวเีพ่ือการอนรัุกษส์ิง่แวดลอ้ม กอ่นรว่ม
กิจกรรมและหลังร่วมกิจกรรม

สมมติฐานการวิจัย
ผู้เข้าร่วมการพัฒนากิจกรรมส่ิงแวดล้อม

โดยใช้กระบวนการกวีสีเขียว(Green Poem) มี
ความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการใช้บทกวีเพ่ือ
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม หลังการจัดกิจกรรมสูง
กว่าก่อนการจัดกิจกรรม

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิต
ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภาคต้นปีการ
ศึกษา 2557 จำานวน 350 คน และกลุ่มตัวอย่าง
ทีใ่ชใ้นการจัดกิจกรรมกวสีเีขยีวเพือ่การอนรุกัษ์สิง่
แวดล้อม คือ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่ง
แวดลอ้มศกึษา ทีส่มคัรใจเขา้รว่มกจิกรรม จำานวน 
30 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรม หรือ
เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มือกิจกรรม
การพฒันากิจกรรมสิง่แวดลอ้มโดยใช้กระบวนการ
กวสีเีขยีว สำาหรบันิสิตปรญิญาตรสีาขาสิง่แวดลอ้ม
ศึกษา

2. เครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
ได้แก่ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม แบบวัดทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม แบบวัดทักษะการใช้บทกวีเพ่ือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ก�รเก็บข้อมูลวิจัย

ระยะที่  1 สำารวจและศึกษาข้อมูล

เบื้องต้นในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้
กระบวนการกวีสีเขียว ศึกษาประเด็นปัญหาใน
เรื่องของบทกวี เช่น บทกวีโลกสีเขียว บทกวีโลก
ร้อน บทกวีขยะท่วมโลก บทกวีน้ำาสัมพันธ์ บทกวี
ป่าสัมพันธ์ บทวีสัตว์สัมพันธ์ และบทกวีมนุษย์
สมัพนัธ์ ซึง่สอดคลอ้งกบัการอนุรกัษท์รพัยากรน้ำา 
การอนรุกัษท์รพัยากรปา่ไม ้การอนรุกัษท์รพัยากร
สตัวป์า่ การอนุรกัษพ์ลังงาน เพือ่นำาขอ้มลูมาสร้าง
คู่มือกิจกรรมการพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดย
ใช้กระบวนการกวีสีเขียว สำาหรับนิสิตปริญญาตรี
สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ระยะที่ 2 การออกแบบและการจัด
กิจกรรมกวีสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้
กระบวนการกวีสีเขียว ในระยะที่ 1 เพื่อนำามา
เป็นแนวทางในการสร้างและกำาหนดรูปแบบการ
จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการกวีสี
เขียว ดังนี้

1. กำาหนดเนือ้หาและวัตถปุระสงคใ์นการ
จดักจิกรรม เพือ่ให้เนือ้หาสาระในการจดักจิกรรม
มีแบบแผนชัดเจน

2. จดัทำาคูมื่อกิจกรรมการพฒันากิจกรรม
สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการกวีสีเขียว สำาหรับ
นิสิตปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้
ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง

3. รูปแบบการจัดกิจกรรมการพัฒนา
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการกวีสีเขียว 
สำาหรับนิสิตปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา

รูปแบบในการจัดกิจกรรมการพัฒนา
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการกวีสีเขียว 
สำาหรับนิสิตปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา
โดยกระบวนการฝึกอบรม โดยให้บุคลากรที่มี
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ประสบการณ์เป็นผู้แนะนำาการเขียนบทกวีและวิธี
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเน้ือหาประกอบด้วย 
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเขียน
บทกว ีความสำาคญัของบทกวทีีเ่กีย่วกบัโลกสเีขยีว 
บทกวีเกี่ยวกับโลกร้อน บทกวีเกี่ยวกับขยะ บทกวี
เก่ียวกับน้ำา บทกวีเกี่ยวกับป่า บทวีเกี่ยวกับสัตว์ 
และบทกวีเก่ียวกับมนุษย์ซึ่งสอดคล้องกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำา 
การอนุรักษท์รพัยากรปา่ไม ้การอนรุกัษ์ทรพัยากร
สัตว์ป่า การอนุรักษ์พลังงาน โดยมีรูปแบบใน
การจัดกิจกรรมการพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดล้อม
โดยใช้กระบวนการกวีสีเขียว มีดังนี้ขั้นนำาเข้าสู่
กจิกรรมสำาหรบัขัน้นำาเขา้สูก่จิกรรม เปน็การเตรยีม
ความพร้อมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือการสร้าง
บรรยากาศให้เอื้ออำานวยต่อการจัดกิจกรรม เพื่อ
สร้างความคุ้นเคยและลดความตึงเครียดทางด้าน
ร่างกายและจิตใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เทคนิค
นันทนาการ)ขั้นกิจกรรมสำาหรับขั้นกิจกรรม 
เนื่องจากกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดให้บุคลากรที่มี
ประสบการณ์เป็นผู้แนะนำาการเขียนบทกวีและ
วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีคู่มือประกอบใน
การบรรยาย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการ
เขียนบทกวี ความสำาคัญของบทกวีที่เกี่ยวกับโลก
สีเขียว บทกวีเกี่ยวกับโลกร้อน บทกวีเกี่ยวกับขยะ 
บทกวีเกี่ยวกับน้ำา บทกวีเกี่ยวกับป่า บทวีเกี่ยวกับ
สตัว ์และบทกวเีกีย่วกบัมนุษย์ซึง่สอดคลอ้งกบัการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำา 
การอนุรักษท์รพัยากรปา่ไม ้การอนรุกัษ์ทรพัยากร
สตัวป์า่ การอนรุกัษพ์ลงังาน เพ่ือกำาหนดเป้าหมาย
ของแต่ละกิจกรรม และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทราบวา่ตนกำาลงัทำาสิง่ใดอยู่ ซึง่ผูว้จิยัได้นำาเทคนคิ
การบรรยาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ 
ทัศนคติที่ดี และมีทักษะในการใช้บทกวีเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดังนี้ 

1. การบรรยาย เป็นวิธีที่ทำาให้ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมทราบถึงแนวทางการแต่งบทกวี ความ
สำาคัญของบทกวีที่เกี่ยวกับโลกสีเขียว บทกวีเกี่ยว
กับโลกร้อน บทกวีเกี่ยวกับขยะ บทกวีเกี่ยวกับ
น้ำา บทกวีเกี่ยวกับป่า บทวีเกี่ยวกับสัตว์ และบท
กวีเกี่ยวกับมนุษย์ซึ่งสอดคล้องกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำา การ
อนรุกัษ์ทรพัยากรปา่ไม ้การอนรุกัษท์รพัยากรสตัว์
ป่า การอนุรักษ์พลังงาน โดยมีคู่มือใช้ประกอบ
การบรรยาย 2. การสอนให้ปฏิบัติ เป็นวิธีการ
หนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดย
การฝึกอบรม กระบวนการสาธิตการเขียนบทกวี 
เป็นกระบวนการที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเห็น
ได้จริง และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการ
ฝึกทักษะในการเขียนบทกวีเพื่อให้สอดคล้องกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม3. การอภิปรายกลุ่ม เพื่อ
ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิด
เหน็ซ่ึงเปน็วธิกีารหนึง่ทีช่ว่ยพฒันาทกัษะของผูเ้ขา้
ร่วมกิจกรรม โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรรมมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น มีการถามตอบ ขณะ
บรรยายให้ความรู้มีการซักถาม และตอบคำาถาม 
เพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ
มากขึ้น

ขั้นวัดผลก�รฝึกอบรม

ในขั้นนี้เป็นขั้นสุดท้าย ซึ่งจะเป็นขั้นตอบ
จดุมุง่หมายของการจดักจิกรรมทีต่ัง้ไวใ้นตอนแรก 
โดยในจัดกิจกรรมกวีสีเขียวเพ่ือการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม วัดผลการประเมิน 3 ด้าน คือ ความรู้ 
ทัศนคติและทักษะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การวัดผลด้านความรู้ เป็นการวัดผล
จากแบบทดสอบถามความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการ 

2. การวัดผลด้านทัศนคติ เป็นการวัดผล
จากแบบวัดทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม3. การวัดทักษะ 
เป็นการวัดผลจากแบบวัดทักษะในการใช้บทกวี
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เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการจัด
กิจกรรม

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผลการการวิเคราะห์การจัดกิจกรรมกวีสี
เขียวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเปรียบเทียบ 
ความรู้ ทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ทักษะในการใช้บทกวีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ก่อนร่วมกิจกรรมและหลังร่วมกิจกรรม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานคือ Paired t – test 

ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์บทกวีสีเขียวเพื่อการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการวิเคราะห์บทกวีสีเขียวเพื่อ
การอนุรักษส์ิง่แวดลอ้มมทีัง้หมด 7 เรือ่ง ประกอบ
ด้วย บทกวีโลกสีเขียว บทกวีโลกร้อน บทกวีขยะ
ท่วมโลก บทกวีน้ำาสัมพันธ์ บทกวีป่าสัมพันธ์ บท
กวีสตัวส์มัพนัธ ์และบทกวมีนุษย์ โดยแบง่เปน็ บท
กวีโลกสีเขียว จำานวน 11 บทกวี บทกวีโลกร้อน 
จำานวน 8 บทกวี บทกวีขยะท่วมโลก จำานวน 19 
บทกว ีบทกวน้ีำาสมัพนัธ ์จำานวน 10 บทกว ีบทกวี
ป่าสัมพันธ์ จำานวน 11 บทกวี บทกวีสัตว์สัมพันธ์ 
จำานวน 16 บทกว ีบทกวมีนษุย์ จำานวน 13 บทกวี

2. การพัฒนากิจกรรมกวีสีเขียวเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการกวีสีเขียว 
สามารถสรุปผลได้จากการหาคุณภาพเครื่องมือ
ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ โดยนำา
เสนอข้อมูลเชิงปริมาณ และวิเคราะห์จากการจัด
กิจกรรมกวสีเีขยีวเพ่ือการอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม ดังน้ี

1) ผลการวเิคราะหคุ์ณภาพเครือ่งมอืจาก
ผู้เชี่ยวชาญ การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือโดย
นำาเครื่องมือส่งผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และหาความ

เหมาะสมของกิจกรรม การวิเคราะห์หาคา่ดัชนทีีใ่ช้
แสดงค่าความสอดคล้องเรียกว่า ดัชนีความความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้คำาถามและวตัถปุระสงคโ์ดย
ภาพรวมพบว่าค่าความสอดคล้องของเครื่องมือ
มีคะแนนเฉลี่ย มีค่ามากกว่า 0.50 ขึ้นไปทุกข้อ 

2) การวิเคราะห์จากการจัดกิจกรรม
กวี สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้
กระบวนการกวีสีเขียวผ่านกระบวนการฝึกอบรม
ซึ่งได้แบ่งกิจกรรมทั้งหมดเป็น 6 กิจกรรม พบว่า 
นสิติผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมให้ความสนใจ กระตอืรอืรน้ 
และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นซักถาม 
จากการประเมินผลจากใบงานของกิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่สามารถตอบ
คำาถามในใบงานได้ถูกต้อง และสรุปประเด็นสิ่ง
แวดล้อมได้อย่างถูกต้อง แสดงให้เห็นถึงความ
สำาคัญของบทกวี การใช้บทกวีเพื่อการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมและมีแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โดยการประชาสัมพันธ์ โดยการใช้บทกวีเชิญชวน
ให้ประชาชนให้เกิดจิตสำานึกและความตระหนัก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำา ป่าไม้ สัตว์ป่า 
พลังงาน และมนุษย์สัมพันธ์ เนื่องจากรูปแบบ
การจัดกิจกรรมนั้นมีกระบวนที่มีคุณภาพโดยมี
วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการ
เขียนบทกวี ความสำาคัญของบทกวีที่เก่ียวกับบท
กวีโลกสเีขยีว มกีารแสดงความคดิเหน็และซกัถาม 
อภปิลายกลุม่ใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมรว่มแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทกวีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งเสนอแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ซึ่งทำาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจยิ่ง
ข้ึน แนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งทำาให้ผู้
เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น

3. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความ
รู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการ
กวีสีเขียว พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมผู้ท่ีเข้าร่วม
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กจิกรรมมีคะแนนเฉลีย่ในด้านความรูก้อ่นกจิกรรม
อยู่ในระดับปานกลาง และหลังกิจกรรมมีความรู้
เพ่ิมมาก อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังกิจกรรม ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้หลังกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัด
กิจกรรม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมกวีสีเขียวเพื่อการ
อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม มผีลทำาให ้ผูท้ีเ่ขา้รว่มกจิกรรม
มีความรู้ในการพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดย
ใช้กระบวนการกวีสีเขียวเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อน
กิจกรรม (ตาราง 1)

ต�ร�ง 1 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการกวีสีเขียว

ด้�น ก่อนกิจกรรม หลังกิจกรรม t p

S.D ระดับ S.D ระดับ

ความรู้
(N=30)

16.00
(53.33%)

1.65 ปาน
กลาง

26.46
(88.2%)

1.00 มากที่สุด -17.74 .000*

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยใน
ด้านทัศนคติก่อนเข้าร่วมกิจกรรม มีทัศนคติต่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับเห็นด้วย และ
หลังกิจกรรมผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งมีทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบค่า
เฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังกิจกรรม ผู้ที่เข้าร่วม

กิจกรรมมีทัศนคติหลังเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการพัฒนากิจกรรม
สิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการกวีสีเขียว มีผล
ทำาให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากข้ึนกว่าก่อนกิจกรรมเข้าร่วม
กิจกรรม (ตาราง 2)

ต�ร�ง 2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการจัด
กิจกรรม พบว่า ก่อนการพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการกวีสีเขียว

ด้�น ก่อนกิจกรรม (N=5) หลังกิจกรรม (N=5) t p

S.D ระดับ S.D ระดับ

ทัศนคติ
(n=30)

3.44 0.12 เห็นด้วย 4.44 0.12 เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

-20.75 .000*

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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5. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉล่ีย
ในด้านทักษะในการใช้บทกวีเพ่ือการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม มีทักษะการใช้บทกวีเพื่อการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมอยู่ในระดับมาก และหลังกิจกรรมผู้ที่
เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะในการใช้บทกวีเพ่ือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีทักษะในการใช้บทกวี เพื่อ
การอนุรกัษส่ิ์งแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และ
เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของทักษะ พบว่า 
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยคะแนนเฉลี่ยของ

ทักษะในการใช้บทกวีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หลังการจัดกิจกรรม สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p = .000) 
แสดงให้เหน็ว่าการพฒันากจิกรรมสิง่แวดลอ้มโดย
ใช้กระบวนการกวีสีเขียว มีผลทำาให้ผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีทักษะในการใช้บทกวีเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากข้ึนกว่าก่อนกิจกรรมเข้าร่วม
กิจกรรม (ตาราง 3)

ต�ร�ง 3 ผลการศึกษาและการเปรียบเทียบทักษะในการใช้บทกวีเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการกวีสีเขียว 

ด้�น
ก่อนกิจกรรม (N=5) หลังกิจกรรม (N=5)

t p
S.D. ระดับ S.D. ระดับ

ทักษะในการใช้บท
กวีเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (n=30)

3.43 0.17 มาก 4.43 0.16 มากที่สุด -21.21 .000*

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
1. บทกวีที่ เกี่ ยวกับการอนุรักษ์สิ่ ง

แวดล้อม จำานวน 88 บทกวี ซึ่งแต่ละบทกวีน้ี
จะกล่าวถึงเรื่องราวธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
สะท้อนมุมมองของการมองเห็นเรื่องราวของสิ่ง
แวดล้อมประเภทต่างๆ เพื่อบอกเล่าในมุมมองที่
กวีได้เห็นอันเป็นการนำาเสนอสภาพความเป็นจริง 
ซึ่งจินตนาการ บนความตระหนัก และต้องการให้
สิ่งเหล่านี้ได้อยู่กับโลกที่ไม่ถูกทำาลาย กวีสีเขียว
จึงเป็นการสร้างสื่อทางด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
ที่นำาเสนอเร่ืองราวที่เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม การ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยใช้กระบวนการสร้างบท
กวี ที่เรียกว่า กวีสีเขียว ซึ่งมีเน้ือหาที่เก่ียวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย โดยใช้กระบวนการสร้าง
บทกวีเพื่อสะท้อนเรื่องราวสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะ

เป็น บทกวีโลกสีเขียว บทกวีโลกร้อน บทกวีขยะ
ท่วมโลก บทกวีน้ำาสัมพันธ์ บทกวีป่าสัมพันธ์ บท
กวีสัตว์สัมพันธ์ และบทกวีมนุษย์สัมพันธ์โดยให้
สอดคลอ้งกบัการอนรุกัษท์รพัยากรน้ำา การอนรุกัษ์
ทรัพยากรป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า 
และการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวคิดของ ไพร
วรินทร์ ขาวงาม (2552) ที่กล่าวว่า ภาษาของ
อารมณ์ความรู้สึกนึกคิด คือเครื่องมือที่จะนำาสิ่ง
ที่เรารู้สึกว่าเป็นข่าวสารออกมาแสดงให้ประจักษ์ 
ตระหนัก ตระหนก สะทก สะท้อน กวีอาจไม่มี
หน้าที่สรุปหรือฟันธงความจริง แต่กวีอาจหมุน
แปรคำาและความให้เห็นความจริงใหม่ๆ ของชีวิต
หลายด้าน และตามแนวคิดของลัดดาวัลย์ กัณห
สุวรรณ (2548) กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมศึกษา
เป็นกระบวนการสอนที่ทำาให้ผู้เรียนเกิดค่านิยม
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ในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และให้รู้เกี่ยวกับ
แนวความคิดหลักเพื่อพัฒนาทักษะและเจตคติให้
เข้าใจซาบซ้ึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมและฝึกให้รู้จักการตัดสินใจให้มีการ
แสดงออกที่เหมาะสมเกี่ยวกับประเด็นขัดแย้งใน
เร่ืองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดของภาสินี 
เปี่ยมพงศ์ศานต์ (2548) กล่าวว่า กระบวนการ
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาประชากรมนุษย์ให้
เข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อม และสำานึกในคุณค่าของ
ธรรมชาติ มุ่งพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้พร้อม
ที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและสามารถมี
ชีวิตอยู่อย่างประสานสอดคล้องกับธรรมชาติ โดย
มีความรู้ความคิดเกี่ยวกับโลกรอบตัวเรา และใน
การเรียนการสอนน้ันผู้สอนควรพัฒนาให้ผู้เรียน
เกิดทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ทัศนคติที่ดีจะนำา
ไปสูค่า่นิยมทีด่ ีและพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมในเรือ่ง
สิ่งแวดล้อมต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กฤษณา ชาญณรงค์ (ม.ป.ป.: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เร่ือง กวีนิพนธ์พื้นบ้านในตำาบลท้ายดง อำาเภอ
วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่าใน
ด้านรูปแบบกวีนิพนธ์ ตำาบลท้ายดง ส่วนใหญ่มี
ลักษณะคล้ายกลอนกับร่าย แต่ไม่เคร่งครัดด้าน
ฉันทลักษณ์ ด้านเน้ือหาพบว่ามีเน้ือหาเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้สึก สิ่งเหนือธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและร่างกายมนุษย์ ส่วนด้านบทบาท
หน้าที่พบว่ามีบทบาทหน้าที่ 3 ด้านคือ ให้ความ
บันเทิง ระบายความคับข้องใจและให้การศึกษา

2. การจัดกิจกรรมกวีสีเขียวเพ่ือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการหาคุณภาพเครื่อง
มือจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า เครื่องมือที่ใช้ในการ
ถา่ยทอดหรอืสือ่ประกอบการจดักจิกรรม คือ คูม่อื
กิจกรรมบทกวีสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เมือ่พจิารณาโดยรวมค่าความสอดคลอ้ง พบวา่ ทุก
ด้านมีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าเครื่องมือมีความ
เที่ยงตามเชิงเน้ือหาสาระสามารถนำาไปใช้ในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลูไดส้ำาหรับการหาคณุภาพเครือ่ง
มอืหรอืส่ือประกอบการจดักจิกรรม จำาเปน็อย่างยิง่
ตอ่การพฒันากจิกรรม การจดักจิกรรมจำาเปน็ตอ้ง
มีสื่อในการถ่าย สอดคล้องกับแนวคิดของสื่อสิ่ง
แวดล้อมศึกษา ที่สรุปว่า สื่อการเรียนรู้มีบทบาท
สำาคัญในการที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ใน 
3 องค์ประกอบสำาคัญ คือ เนื้อหาสาระ ทักษะ
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา และคุณลักษณะ 
ทัศนคติ ความตระหนัก เจตคติ และค่านิยมที่
ถูกต้อง ซึ่งเป็นหลักการสำาคัญของการเรียนรู้ 
และการใช้สื่อนั้นต้องสนองตอบความต้องการ
ทางการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 
และการจัดกิจกรรมบทกวีสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมที่นิสิตผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ใหค้วามสนใจ กระตอืรอืรน้ และมสีว่นรว่มในการ
แสดงความคิดเห็นซักถาม เมื่อประเมินผลจาก
ใบงานของกิจกรรมต่างๆ พบว่า นิสิตผู้เข้าร่วม
กิจกรรมส่วนใหญ่สามารถตอบคำาถามในใบงาน
ได้ถูกต้อง และสรุปประเด็นสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ถกูตอ้ง แสดงใหเ้หน็ถงึความสำาคญัของบทกวแีละ
การใชบ้ทกวเีพือ่การอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม ในการจดั
กิจกรรมซึ่งเป็นการฝึกอบรมและได้แบ่งกิจกรรม
ทั้งหมด 6 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 
บทกวีเพือ่การอนรัุกษ์ทรพัยากรพลงังาน กจิกรรม
ที่ 2 บทกวีเพื่อเกี่ยวกับการรณรงค์ขยะท่วมโลก 
กิจกรรมที่ 3 บทกวีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำา 
กิจกรรมที่ 4 บทกวีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ กิจกรรมที่ 5 บทกวีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์ป่า และกิจกรรมที่ 6 บทกวีเพื่อมนุษย์
สัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งนิสิตผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมยังบอกได้ถึงแนวทางในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมโดยการประชาสัมพันธ์ โดยการใช้บท
กวเีชญิชวนใหป้ระชาชนใหเ้กดิจิตสำานกึและความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำา ป่าไม้ 
สัตว์ป่า พลังงาน และมนุษย์สัมพันธ์ เนื่องจาก
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รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบการบรรยาย 
สอดคล้องกับแนวคิดของ กุลธน ธนาพงศธร 
(2530: 34) ที่กล่าวว่าการจัดกิจกรรมต่างๆ 
จำาเป็นต้องมีการบรรยาย ซึ่งเป็นวิธีการท่ีทำาให้ผู้
เข้ารับการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ต่างๆ 
ในการจัดกิจกรรมบทกวีสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมจะมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางการเขียนบทกวี ความสำาคัญของบทกวีที่
เกี่ยวกับบทกวีโลกสีเขียว บทกวีโลกร้อน บทกวี
ขยะท่วมโลก บทกวีน้ำาสัมพันธ์ บทกวีป่าสัมพันธ์ 
บทกวสีตัวส์มัพนัธ ์และบทกวมีนุษย์สมัพันธ ์มกีาร
แสดงความคิดเห็นและซักถาม อภิปลายกลุ่มให้ผู้
เข้าร่วมกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทกวีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากการ
พัฒนากิจกรรมบทกวีสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์เพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการจัดฝึกอบรม เป็น
กิจกรรมทีเ่นน้ผูเ้ข้ารว่มกจิกรรมเปน็ศนูย์หลัก เปดิ
โอกาสให้แสดงความคิดเหน็ใหข้อ้เสนอแนะในการ
จดักิจกรรม และผู้เขา้รว่มกจิกรรมยังมคีวามสนใจ 
กระตอืรอืรน้ ทำาใหไ้ดรั้บความรูแ้ละประสบการณ ์
ที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  
จริาภรณ ์ลกัขณานกุลู (2546: บทคัดยอ่) ผลการ
ศึกษา พบว่า การจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 
โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นกิจกรรมที่
เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะในการจัด
กิจกรรม ทำาให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก  
มคีวามสนใจ กระตอืรอืรน้ ทำาใหไ้ดร้บัความรูแ้ละ
ประสบการณ์ที่หลากหลายตามสภาพจริง ทำาให้ 
ผู้ เรียนสนุกสนานและมีความสุขกับการร่วม
กิจกรรม สามารถตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีความ
สามัคคีและรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
และร่วมมือกันทำางาน

3. การศึกษาความรู้ ทัศนคติและทักษะ
การทักษะในการใช้บทกวีเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิง

แวดลอ้ม ผูว้จิยัได้คน้พบประเดน็ทีส่ำาคญัทีค่วรนำา
มาอภิปรายผลดังนี้

3.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนการพัฒนากิจกรรม
กวีสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ
ปานกลางและหลังการพัฒนากิจกรรมกวีสีเขียว
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด จากการศึกษาครั้งนี้
พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคนท้ังนี้อาจเป็นเพราะ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ความรู้ จากการเข้าร่วม
กิจกรรมโดยมีคู่มือเป็นสื่อการสอนให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดความรู้ และความเข้าใจง่ายขึ้นจึงส่ง
ผลต่อระดับความรู้ให้เพิ่มมากขึ้นทั้งโดยภาพรวม
และรายด้านทุกด้าน สอดคล้องกับแนวคิดของ 
เสริมศิริ เมนะเศวต (2525: 43 - 44) กล่าวว่า 
ความรู้เป็นสิ่งสำาคัญมากในการดำาเนินกิจกรรม
ต่างๆ เพราะเป็นกระบวนการที่ทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมทุกชนิดทั้งในทางที่ดี
และไมด่ ีซึง่มผีลจากประสบการณเ์ดมิหรอืความรู้ 
เดิมโดยขั้นตอนการให้ความรู้ผ่านกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาที่ ภาสินี เปี่ยมพงศ์ศานต์ 
(2548) ไดใ้หค้วามหมายว่า สิง่แวดล้อมศกึษา คอื 
กระบวนการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาประชากร
มนุษย์ให้เข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อม และสำานึก
ในคุณค่าของธรรมชาติ มุ่งพัฒนาศักยภาพของ
มนุษย์ให้พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
และสามารถมีชีวิตอยู่อย่างประสานสอดคล้อง
กับธรรมชาติ โดยมีความรู้ความคิดเก่ียวกับโลก
รอบตัวเรา แสดงให้เห็นว่าการพัฒนากิจกรรมกวี
สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งผลให้ผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาภรณ์ เข็มนาจิตร 
(2550: 48) ไดศ้กึษาการพฒันาชดุกจิกรรม เรือ่ง 
การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มตามธรรมชาต ิของนกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5โรงเรียนบา้นมว่งชมุ อำาเภอ
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ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์ของาน
วิจัย เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ เพื่อศึกษาและเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์หลังการเรียน และเปรียบเทียบ
คะแนนความรู้ของนักเรียนชายและหญิงที่มีผล
สัมฤทธิ์การเรียนแตกต่างกัน และศึกษาความ
พึงพอใจต่อการเรียน ผลการศึกษา พบว่า ชุด
กิจกรรมการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ มี
ประสิทธิภาพ 83.75/88.10 นักเรียนที่เรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียน
ชายและหญิงมีผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังเรียนไม่
แตกต่างกัน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนอยู่ในระดับมาก โดยสรุป ชุดกิจกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมทำาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับงานวิจัยของเนตร
นภา ชื่นสุข (2549: บทคัดย่อ) ได้ทำาวิจัยเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา
เรื่องการอนุรักษ์ป่าชายเลนสำาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปีที ่6 วตัถุประสงค์ของงานวจิยั เพ่ือ
พฒันารูปแบบการฝกึอบรมสิง่แวดลอ้มศกึษาเรือ่ง
การอนุรักษ์ป่าชายเลนสำาหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ การฝึกอบรม
ของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมและแบบ
ประเมินความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้เวลาใน
การเข้าฝึกอบรม 2 วัน โดยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนหลังเข้าฝึกอบรม ผลการวิจัยพบว่า 
นกัเรยีนมผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนหลงัฝกึอบรมสูง
กวา่กอ่นฝึกอบรมอย่างมนัียสำาคญัทางสถติิท่ีระดับ 
.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบ
การฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเรื่องการอนุรักษ์ 
ป่าชายเลนอยูใ่นเกณฑดี์มาก ซึง่มขีอ้เสนอแนะคอื 
ควรมกีารพฒันารปูแบบการฝกึอบรม สิง่แวดลอ้ม

ศึกษา เรื่องการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้เหมาะสม
กับกลุ่มตัวอย่างในระดับการศึกษาอื่นๆ และควร
ศกึษาวจิยัตอ่เนือ่งจากการทำาวจิยัครัง้นีใ้นลกัษณะ
ติดตามประเมินผล ความรู้และการปฏิบัติภาย
หลังการฝึกอบรมไปแล้ว 3 เดือน หรือ 6 เดือน 
เพื่อการประเมินการฝึกอบรมจะได้นำาไปปรับปรุง 
แก้ไข รูปแบบการฝึกอบรมให้สมบูรณ์ที่สุด

3.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนการพัฒนากิจกรรมกวี
สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ
เห็นด้วย และหลังการพัฒนากิจกรรมกวีสีเขียว
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง จากการ
ศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติ
โดยรวมต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลังกิจกรรม
มากกว่าก่อนกิจกรรม ซึ่งผลการวิจัยเป็นเช่นนี้
เนื่องมาจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ผ่านการเข้า
ร่วมการพัฒนากิจกรรมกวีสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จึงทำาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความ
ตระหนักต่อปัญหาและคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
และสามารถสร้างทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ตาม
แนวคิดของกมลรัตน์ หล่าสุวงษ์ (2527: 172)
ทศันคตคิอืความรูส้กึของบคุคลทีไ่ดจ้ากการเรยีนรู ้
และประสบการณ์แล้วแสดงสภาวะทางร่างกาย
และจิตใจในด้านความพร้อมที่จะตอบสนองต่อ
บุคคลหรือสิ่งของต่างๆ และตามแนวคิดของ 
ฑติยา สวุรรณะชฎ (2527: 79) ทศันคตเิปน็เรือ่ง 
ของอารมณ์ ความรู้สึก การตอบสนอง ทัศนคติ
เป็นสภาวะก่อนที่จะมีพฤติกรรม โต้ตอบต่อ
เหตุการณ์ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะหรือจะ
เรียกว่าเป็นสภาวะพร้อมที่จะมีพฤติกรรมจริง 
จะมีความคงตัวอยู่ในช่วงระยะเวลา แต่ไม่ได้
หมายความว่าจะไม่มีการเปล่ียนแปลง ทัศนคติ
เป็นตัวแปรแฝงที่นำาไปสู่ความสอดคล้อง ระหว่าง
พฤติกรรมกับความรู้สึกนึกคิดไม่ว่าจะเป็นในรูป
แบบการแสดงออกโดยวาจาหรือการแสดงความ
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รู้สึก ตลอดจนการท่ีต้องเผชิญหรือหลีกเลี่ยงต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติมีคุณสมบัติของแรงจูงใจ 
ที่จะทำาให้บุคคลประเมินเลือกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ซึ่งหมายถึงการกำาหนดทิศทางของพฤติกรรม
จริงด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประพันธ์  
โกยสมบรูณ ์(2519) ได้ศกึษาทศันคติของนักเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ พบว่านักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่มีชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ันมี
ค่าทัศนคติต่อการอนุรักษ์ป่าไม้สูงกว่านักเรียน
ที่ไม่มีชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
นัยสำาคัญ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีทัศนคติเชิง
บวกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีความ
สนใจต่อการสงวนและการคุ้มครองทรัพยากรป่า
ไม ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของตะวนั จำาปาโพธิ ์
(2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรม
สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้สื่อคำาขวัญสิ่งแวดล้อม 
สำาหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ พบว่า กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้
สื่อคำาขวัญสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพเหมาะสม
ทำาใหน้กัศึกษามคีวามรู ้ทศันคติและการมสีว่นรว่ม
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

3.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะในการใช้
บทกวีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนการพัฒนา
กิจกรรมกวีสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับมาก และหลังการพัฒนากิจกรรม
กวีสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีทักษะในการใช้บทกวีเพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สุด จากการศึกษา
คร้ังนี้พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะในการใช้
บทกวีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลังกิจกรรม
มากกว่าก่อนกิจกรรม แสดงให้เห็นว่า การพัฒนา
กิจกรรมกวีสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ส่งผลต่อความรู้ ทัศนคติ และทักษะ เนื่องจาก

ความรู้มีผลต่อการปฏิบัติทั้งทางตรงและทาง
อ้อม เช่น บุคคลมีความรู้และปฏิบัติตามนั้น
หรือความรู้มีผลต่อเจตคติก่อนแล้ว การปฏิบัติ
ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเจตคตินั้น ตามแนวคิดของ
ไพศาล หวังพาณิช (2526) การปฏิบัติคือ ความ
สามารถในการนำาความรู้ความเข้าใจที่มีในเรื่อง
ราวข้อเท็จจริง วิธีการต่างๆ ไปใช้ในสถานการณ์
จริงในชีวิตประจำาวันหรือสถานการณ์คล้ายคลึง
กัน และตามแนวคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตร
โรจน์ (2536: 27) การปฏิบัติคือ กิริยาอาการ
ที่แสดงออก หรือปฏิกิริยาโต้ตอบที่เกิดขึ้นเมื่อ
เผชิญกับสิ่งเร้า ซึ่งจะมาจากภายในหรือภายนอก
ร่างกายก็ได้ ทุกส่ิงทุกอย่างที่มนุษย์กระทำาหรือ
รูส้กึ ผูอ้ืน่จะเหน็หรอืไมก่ต็ามถอืวา่เปน็พฤตกิรรม
ทั้งสิ้นเช่น การหัวเราะ ร้องไห้ กิน เป็นต้น ตาม
แนวคิดของคงศักดิ์ ธาตุทอง กระบวนการที่จะ
ทำาให้คนเห็นคุณค่าและเข้าใจหลักการของระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมอัน
จะนำาไปสู่การพัฒนาเจตคติ ความตระหนัก และ
ความรบัผดิชอบในการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม รวม
ถึงการพัฒนาทักษะในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อมและการสร้างจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติ
ต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริลักษณ์ ชาวลุ่มบัว  
(2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนา
กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สำาหรับ
โรงเรียนประถมศึกษา พบว่า ทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน หลังปฏิบัติกิจกรรม
ชมุนมุสงูกวา่กอ่นปฏบิตักิจิกรรม อยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติ .05

ข้อเสนอแนะ
1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช้

1.1 นำารปูแบบกจิกรรมกวสีเีขยีวเพือ่การ
อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม โดยใช้กระบวนการส่ิงแวดล้อม
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ศกึษาไปประยกุต์ใช้ภายในกจิกรรมคา่ยอืน่ๆ เพ่ือ
สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้
มีทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่ม
เป้าหมายที่เป็นนักเรียนได้

1.2 ประชาชนหรอืบคุคลทีส่นใจสามารถ
นำาคู่มือกิจกรรมบทกวีสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์

1.3 รปูแบบกจิกรรมการถา่ยทอดความรู้
ของกจิกรรมกวสีเีขยีวเพือ่การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม
โดยใชก้ระบวนการสิง่แวดลอ้ม สามารถนำาไปปรบั
ใช้ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่นต่างๆ ได้

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบและ
คุณภาพของการถ่ายทอดความรู้ด้วยบทกวี

2.2 ควรศึกษาบทกวีที่สื่อความหมายใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานของ นักกวี

2.3 ควรนำารูปแบบการจัดกิจกรรม
บทกวีสี เ ขียว ไปใช้ เชื่ อมโยงกับการศึกษา
ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่เ ช่ือมโยงกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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