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บทคดัยอ่ 
 วจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า สกุลจ าปี โดยใชแ้นวคดิปลกูป่า 3 อย่างได้
ประโยชน์ 4 อย่าง ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ์ เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคติ  และ
จริยธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการส่งเสริม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาวิจยั คอื นิสติระดบัปริญญาตรีชัน้ปีที่  1 
สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน  
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่า ซึ่งได้จากการเลือกสมัครใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าสกุลจ าปีโดยใช้แนวคิดปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง 
แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการส่งเสรมิ มีประสทิธภิาพ 
เท่ากบั 83.00 /93.16 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิเท่ากบั 0.8765 แสดงว่านิสติมคีวามกา้วหน้าใน  
การเรยีนรูร้อ้ยละ 87.65 นิสติมคีะแนนความรู ้ทศันคต ิและจริยธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลกูไมม้คี่าสกุลจ าปีโดยใช้
แนวคดิปลูกป่า 3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อน การส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ  
ทีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั : การสง่เสรมิ, ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม, ทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม, จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม, ไมส้กุลจ าปี, 
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Abstract 
 The purposes of this research were to develop a manual of promoting of the planting precious trees 
: Magnolia using the concept of 3 kinds of forest planting, 4 benefits 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 3 0  the 1st year undergraduate students in Environmental 
Education, Faculty of Environment and Resource Studies Mahasarakham University, enrolled in forest and 
wildlife resources subject by voluntary sampling. The research tools were a manual of promoting of the 
planting precious trees : Magnolia  using the concept of 3 kinds of forest planting, 4 benefits. 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 83.00 /93.16.The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.8765. 
The students had more knowledge and effect to increased students progress after using the training manual 
at 87.65%. After the training the students had an average score of environmental knowledge, attitude and 
ethics more than before training statistical significantly level of .05. 
 
Keyword :  Promotion, environmental knowledge, environmental attitude, environment ethics, Magnolia, 
concept of 3 kinds of forest planting, 4 benefits 
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1. บทน ำ  
 สถานการณ์ปัจจุบนัป่าไม้ในประเทศไทยถูก
บุกรุกท าลายจากมนุษย์จนเหลือเนื้อที่น้อยลงอย่าง
รวดเร็วก่อให้เกดิปัญหามากมาย อาทิเช่น ราคาไม้
แพงขึน้และในอนาคตอาจไม่มมีาใชอ้กีต่อไป พืน้ดนิ
ปราศจากสิง่ปกคลุมดินเกิดความแห้งแล้งดินดีถูก
น ้าฝนพดัพาล าหว้ยล าธารเหมอืนแหง้ในฤดูแลง้เกดิน ้า
ท่วมรุนแรงในฤดูฝนจะไม่มีที่อยู่อาศยัสภาพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้ายลงประชาชนขาดที่
พกัผ่อนหย่อนใจผลผลิตทางการเกษตรตกต ่าท าลาย
ความอยู่ดีๆ กินดีของประชาชน ส่งผลโดยตรงต่อ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ ก า ร จั ด ก า ร
ทรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศไทยนัน้มผีูท้ีร่บัผดิชอบ
ในการดูแลและจัดการ คือ หน่วยงานของภาครัฐแต่
ปัญหาทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่กดิการเสือ่มโทรมจากการ
สญูเสยีทรพัยากรป่าไมก้่อใหเ้กดิภาวะวกิฤตต่ิอระบบ
นิเวศและสิง่แวดลอ้มนบัวนัจะทวคีวามรุนแรงมากขึน้
ตามล าดบัส่งผลกระทบต่อมนุษยแ์ละสิง่แวดล้อมทัง้
ทางตรงและทางอ้อม (ส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2549: 17) 
 ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ คือ ไม้ยืนต้นทุกชนิด 
รวมถึงไผ่ที่ปลูก หรือขึ้นเองตามธรรมชาติและอยู่
นอกเขตป่าอนุรกัษ์ที่มกีารใช้ประโยชน์เนื้อไม้ หรือ 
ผลติผลอื่นทีไ่ม่ใช่เนื้อไมเ้พื่อการคา้ ดงันัน้ อาจกล่าว
โดยรวมได้ว่าไม้มคี่าทางเศรษฐกจิเป็นไมท้ี่สามารถ
น ามาสร้างมูลค่า หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
และรัฐบาลได้ก าหนดให้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทาง
เศ รษฐกิจ สามารถ ใช้ เ ป็ นทรัพย์สิน เพื่ อ เ ป็ น
หลกัประกนัทางธุรกจิไดโ้ดยสามารถน ามาค ้าประกนั
การกูย้มืเงนิหรอืขอสนิเชื่อได ้ในพรรณไมย้นืตน้ รวม 
58 ชนิด ทีผ่่านมต ิครม.เมื่อวนัที ่7 ส.ค.2561 ทีผ่่าน
มา ให้ใช้เป็นหลักทรัพย์ค ้าประกันการกู้เงินกับ
สถาบนัการเงนิได้นัน้ ไม้สกุลจ าปา-จ าปี นับเป็นไม้
ยนืต้นในโหมดไม้ดอก-ไม้ประดบัเพยีงชนิดเดยีว ที่
ถูกจดัให้เป็นพรรณไม้ใชค้ ้าประกนัด้านการเงนิไดต้าม
ดงักล่าวขา้งต้น เพราะประโยชน์ของทัง้สองนอกจากจะ
ให้ร่มเงา ใช้เป็นไม้ดอกประดบัในงานพิธีต่างๆ แล้ว 
ดอกยงัน ามาใช้แต่งกลิน่อาหาร แต่งกลิน่เครื่องส าอาง 
ขณะที่เนื้อไม้ใช้ท าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ได้ อีกทัง้มี

สรรพคุณทางยาสมุนไพรช่วยบรรเทาอาการโรค
ต่างๆ ไดด้ว้ย (ส านกัสง่เสรมิการปลกูป่า, 2561 : 11) 
 จ าปีมีถิ่นก าเนิดดัง้เดิมอยู่แถบร้อนของทวีป
เอเชียตะวนัออก และตะวนัออกเฉียงใต้ บางต ารา
ก าหนดแคบลงมาว่าอยู่ในประเทศอนิโดนีเซยี ซึ่งก็
อยู่ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้เช่นเดยีวกนั จากการ
สงัเกตของผู้เขียน พบว่า ต้นจ าปีในเกาะชวาของ
อนิโดนีเซยีนัน้สว่นใหญ่ปลกูจากเมลด็ มขีนาดต้นสงู
ใหญ่และติดผลมาก คล้ายกบัต้นจ าปีในภาคใต้ของ
ไทย ส่วนต้นจ าปีตัง้แต่ภาคกลางของไทย ขึน้ไปทาง
เหนือและ อีสานนัน้ ส่วนใหญ่ไม่ติดผล จึงต้อง
ขยายพนัธุด์ว้ยการตอนกิง่หรอืเสยีบยอด ขนาดของ
ต้นเลก็และเตี้ยกว่าต้นจ าปีเพาะเมล็ด ความส าคญั
ทางเศรษฐกิจของจ าปี เป็นไม้ดอกยืนต้นที่ปลูกใน
ประเทศไทยเป็นเวลานานแลว้ในปัจจุบนัมเีกษตรกร
สนใจปลูกเป็นการค้ากนัมากขึน้โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อเกบ็ดอกใช้ท าพวงมาลยัหรอืใช้ประกอบในงาน
พิธีต่างๆ และยังปลูกตกแต่งสวนได้เพราะว่าดอก
จ าปีมกีลิน่หอม (หมอชาวบา้น, 2563 : เวบ็ไซต)์ 
 จ าปีจดัเป็นพรรณไมห้อมทีม่คีวามส าคญัทาง
ศลิปวฒันธรรมไทยมากกลุ่มหนึ่ง มคีวามผูกพนักบั
คนไทยมายาวนาน ในวรรณกรรมหลายยุคหลาย
สมยั จะต้องมบีทกวทีีก่ล่าวถงึพรรณไมห้อมอยู่เสมอ 
จ าปีมหีลากหลายชนิดนอกจากใหด้อกหอมชื่นใจแลว้
ยังเป็นสมุนไพรใช้ผสมเป็นยารักษาสุขภาพและ
โรคภยัไขเ้จบ็ และใชเ้น้ือไมท้ าเครื่องใชแ้ละบา้นเรอืน
ที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ มากมาย 
ค ว า ม รู้ ที่ ค น ไ ท ย พื้ น บ้ า น ไ ด้ สั ่ง ส ม กั น ม า 
เป็นเวลายาวนานในการใชป้ระโยชน์ของต้นจ าปีและ
พรรณไมห้อมต่างๆ ถอืเป็นมรดกทางภูมปัิญญาไทย
ทีส่ าคญัอย่างหนึ่งของชาตไิทย (นงลกัษณ์ คงรกัษ์, 
2551 : 126) 
 แนวคดิปลกูป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างเป็น
พระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ทีท่รง
ตระหนกัถงึผลกระทบจากการบุกรุกท าลายป่าไมข้อง
ประเทศไทย ซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชด าริในการ
พฒันาฟ้ืนฟูสภาพป่าไมใ้ห้คนืกลบัสู่สภาพธรรมชาติ
ด้วยแนวทางผสมผสาน โดยการปลูกไม้ทดแทน
ควบคู่กบัการพฒันาอาชีพราษฎรด้วยการวางแผน
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ร่วมมอืกนัของทุกส่วนราชการ การปลูกไม้ 3 อย่าง 
ให้ประโยชน์ 4 ประการ ตามแนวพระราชด ารนิัน้ว่า
การปลูกไม้ 3 อย่าง คือ ไม้ผล ไม้โตเร็ว และไม้
เศรษฐกจิ จะท าใหเ้กดิป่าไมแ้บบผสมผสานและสรา้ง
ความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยัง่ยนื และการปลูกป่า
ถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ให้ปลูกไม้  
3 อย่าง ใหป้ระโยชน์ 4 อย่าง คอื ไมใ้ชส้อย ไมก้นิได ้
ไมเ้ศรษฐกจิหรอืไมผ้ล ไมส้รา้งบา้น และไมฟื้น ซึง่จะ
ให้ประโยชน์4 ประการ คอื ได้ใช้สอยและเศรษฐกิจ 
ไม้ฟืน ไม้กินได้ และประการสุดท้าย คือ สามารถ
ช่วยอนุรกัษ์ดนิและต้นน ้าล าธารดว้ย (บา้นไร่นาเรา , 
2563 : เวบ็ไซต ์) 
 ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงเห็นความส าคัญจากการใช้
ประโยชน์ของไมส้กุลจ าปี จงึไดจ้ดัท าวจิยัในเรื่องการ
ส่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่างรู้จ ักการปลูกต้นไม้มีค่าไม้
สกุลจ าปี เพื่อสง่เสรมิใหป้ระชาชนปลูกตน้ไมย้นืตน้มี
มูลค่าสูงในที่ดนิกรรมสทิธิข์องตนเองสามารถตดัไม้
ไปขายได ้หรอืสามารถเปลีย่นเป็นเงนิได ้ซึง่ถอืเป็น
วิธีการออมเงินอีกทางหนึ่ง และสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกจิขึน้มา รวมทัง้เป็นการสรา้งใหเ้กดิพืน้ทีป่่า
เพิม่ขึน้ และสามารถเป็นมรดกใหล้กูหลานได ้โดยใช้
กระบวนการทางสิง่แวดลอ้มศกึษาในการสง่เสรมิการ
ปลูกไม้มคี่าสกุลจ าปีโดยใช้แนวคดิปลูกป่า 3 อย่าง
ได้ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อให้มคีวามรู้ ทศันคติและ
จริยธรรมที่ดีต่อการปลูกต้นไม้มีค่าในปัจจุบันและ
อนาคตต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มี
ค่ าสกุลจ า ปี โดยใช้แนวคิดปลูกป่า 3 อย่ างได้
ประโยชน์ 4 อย่าง ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
 2.2 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการปลูกไมม้คี่าสกุลจ าปีโดยใชแ้นวคดิปลูก
ป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง ก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิ  
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การปลูกไม้มีค่าสกุลจ าปีโดยใช้แนวคิดปลูกป่า  
3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง ก่อนและหลังการ
สง่เสรมิ 

 2.4 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการปลกูไมม้คี่าสกุลจ าปีโดยใชแ้นวคดิ
ปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง ก่อนและหลงั
การสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่  นิสิตระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 
99 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี  
ชั ้น ปี ที่  1 สาขา วิช าสิ่ ง แ วดล้อมศึกษา  คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีนในรายวชิา
ทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่าได้จากการเลือกแบบ
สมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ การปลูกไมม้คี่าสกุลจ าปีโดย
ใชแ้นวคดิการปลกูป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
  1) ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูไมม้คี่าสกุลจ าปี 
  2) ทศันคตต่ิอการปลกูไมม้คี่าสกุลจ าปี 
  3) จรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มี
ค่าสกุลจ าปี  
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) คู่มือการปลูกไม้มีค่าสกุลจ าปีโดยใช้
แนวคดิปลกูป่า 3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง 
 2) แบบทดสอบความรู้เกีย่วกบัการปลูกไม้มี
ค่าสกุลจ าปีโดยใช้แนวคิดปลูกป่า 3 อย่าง ได้
ประโยชน์ 4 อย่าง 
 3) แบบวดัทศันคตต่ิอการปลูกไม้มคี่าสกุลจ าปี
โดยใชแ้นวคดิปลกูป่า 3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง 
 4) แบบวดัจริยธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูก
ไม้มีค่าสกุลจ าปีโดยใช้แนวคิดปลูกป่า 3 อย่าง ได้
ประโยชน์ 4 อย่าง 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั  
 การด าเนินการวจิยัเรื่องการส่งเสรมิการปลูก
ไม้มีค่าสกุลจ าปีโดยใช้แนวคิดปลูกป่า 3 อย่างได้
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ประโยชน์ 4 อย่าง ส าหรบันิสิตชัน้ปีที่ 1สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งออกเป็น  
3 ระยะ ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่1 ขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยั 
 
3.5 สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1) การหาความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) 
   2.2) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)  
   2.3) ค่าความยากง่าย 

   2.4) ค่าอ านาจจ าแนก 
   2.5) ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
   2.6) ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
   2.7) ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  3. สถิติใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  
Paired t- test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
 

นิสิต เกิดความรู้  ทัศนคติ  และจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อการปลูกไม้มีค่าสกุลจ าปี 
โดยใช้แนวคิดปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 
อย่างและได้คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
สกุลจ าปีโดยใช้แนวคิดปลูกป่า 3 อย่างได้
ประโยชน์ 4 อย่าง ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

น าเครื่องมอืสง่ผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน 
 

ทดลองใช ้(Try Out) กบันิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง 30 คน 

ระยะท่ี 1 ศึกษำและส ำรวจขอ้มูลเบือ้งต้น 

ศกึษาขอ้มูลพื้นฐานเบื้องต้นและท าการศกึษา
ข้อ มู ล จ า ก เ อ กสา ร ง าน วิ จัย ที่ เ กี่ ย ว กับ 
การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าสกุลจ าปีโดยใช้
แนวคดิปลกูป่า 3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง  

ระยะท่ี 2 กำรออกแบบเครือ่งมือ และกำรหำ
คณุภำพเครือ่งมอืวิจยั 

1.) จดัท าคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าสกุล
จ าปีโดยใช้แนวคิดปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์    
4 อย่าง จ านวน 4 หน่วย 
2) แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบ
วดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการส่งเสรมิการปลูก
ไม้มีค่าสกุลจ าปีโดยใช้แนวคิดปลูกป่า 3 อย่าง 
ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง จ านวนอย่างละ 20 ขอ้ 
 

น าเครื่องมอืมาปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษา 

ระยะท่ี 3 กำรถ่ำยทอดส่ิงแวดล้อมศึกษำ 

จดักจิกรรมการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่าสกุลจ าปี
โดยใช้แนวคิดปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์       
4 อย่าง  

นิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ ปีที่  1  สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
จ านวน 30 คน 
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4. สรปุผลกำรวิจยั 
 การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าสกุลจ าปีโดยใช้
แนวคิดปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ผู้วิจ ัย 
ไดส้รุปผลการศกึษา ดงันี้ 
 1. ผลการหาประสทิธภิาพ ของคู่มอืการส่งเสรมิ
การปลูกไมม้คี่าสกุลจ าปีโดยใชแ้นวคดิปลูกป่า 3 อย่าง 

ได้ประโยชน์ 4 พบว่า ประสทิธิภาพของกระบวนการ 
(E1) คดิเป็นรอ้ยละ 83.00 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์
(E2) คิดเป็นร้อยละ 93.16 ดังนัน้ คู่มือฝึกการส่งเสริม
การปลูกไม้ค่าสกุลจ าปีโดยใช้แนวคดิปลูกป่า 3 อย่าง 
ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง83.00/93.16 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์
ทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1)  

 

ตารางที่ 1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่าสกุลจ าปีโดยใช้แนวคดิปลูกป่า 3 อย่างไดป้ระโยชน์  
4 อย่าง (E1/E2) 

หน่วยกิจกรรม 
คะแนนเตม็ 

(20) �̅� S.D. 
รอ้ยละของ
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 16.60 0.62 83.00 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2 ) 20 18.63 0.66 93.16 ผ่านเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือกิจกรรม เท่ำกบั 83.00/93.16 
 
ตารางที่ 2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่าสกุลจ าปีโดยใชแ้นวคดิปลูกป่า 3 อย่างได้
ประโยชน์ 4 อย่าง 
ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อน
กำรส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงักำร

ส่งเสริม 

จ ำนวนผูเ้ข้ำ
รบักำร
ส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบ 

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล 

(E.I.) 
เกณฑ ์

268 559 30 20 0.8765 ผ่านเกณฑ ์
 
 2. นิสิตนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับ
การปลูกไม้มีค่าสกุลจ าปีโดยใช้แนวคิดปลูกป่า  
3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง คะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อน
การส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และหลงัการ
ส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู้รวมอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนความรู้ก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ค่าดชันีประสทิธผิลของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
30 คน พบว่า ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือการ
ส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่าสกุลจ าปีโดยใชแ้นวคดิปลูกป่า 
3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง มีค่าเท่ากับ 0.8765 
หมายความว่านิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้และส่งผลใหน้ิสติมี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอื
รอ้ยละ 87.65 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถ
ใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 

 3. นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการปลูก 
ไม้มีค่าสกุลจ าปีโดยใช้แนวคิดปลูกป่า 3 อย่างได้
ประโยชน์ 4 อย่าง ด้านทศันคตินิสติมคีะแนนทศันคติ
ก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยและหลงั
การส่งเสรมิคะแนนทศันคตโิดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
อย่างยิง่ เมื่อเปรียบเทยีบคะแนนความรู้ก่อนและหลงั
การส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่หลงัการส่งเสรมิ
มากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 
 4. นิสติมคีะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมต่อ
การปลูกไม้มีค่ าสกุลจ าปีโดยใช้แนวคิดปลูกป่า  
3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง มีคะแนนเฉลี่ยด้าน
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มนิสติมคีะแนนจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
ก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อญาติมิตร
พวกพอ้ง  
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ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกไมม้คี่าสกุลจ าปีโดยใช้แนวคดิ
ปลกูป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง โดยใช ้t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ (n=30) 

ด้ำน 
ก่อนกำร 
ส่งเสริม 

ระดบั 
 

หลงักำร 
ส่งเสริม 

ระดบั 
 

t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ความรู ้
(N=20) 

8.93 0.78 ปานกลาง 18.63 0.66 มากทีส่ดุ -24.77 29 .000* 

ทศันคต ิ
(N=5) 

3.49 0.13 เหน็ดว้ย 4.81 0.25 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-25.16 29 .000* 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N=4) 

2.46 0.28 
เพื่อญาติ
มติรพวก
พอ้ง 

3.28 0.17 
เพื่อความ
ถูกตอ้งดี
งาม 

-13.08 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
 การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าสกุลจ าปีโดยใช้
แนวคิดปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่างมี
ประเดน็ทีน่ ามาอภปิรายผลการศกึษาไดด้งันี้ 
 1. คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่าสกุลจ าปี
โดยใช้แนวคดิปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4อย่าง 
พบว่า  ประสิทธิภาพของคู่มือส่งเสริม  เท่ากับ 
83.00/93.16 หมายความว่า นิสติทีเ่ขา้รบัการสง่เสรมิ
ไดค้ะแนนจากการท าแบบทดสอบระหว่างสง่เสรมิคดิ
เ ป็นร้อยละ  83.00 และได้คะแนนจากการท า
แบบทดสอบหลงัส่งเสริม คิดเป็นร้อยละ 93.16 ซึ่ง
แสดงว่า คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มีค่าสกุลจ าปี
โดยใช้แนวคดิปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง 
ที่ผู้วจิยัสร้างขึน้มปีระสทิธภิาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
ทีก่ าหนดไว ้ซึง่การทีคู่่มอืมปีระสทิธภิาพทีเ่หมาะสม
ตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้เนื่องจากผูว้จิยัมกีารพฒันาคู่มอืที่
มกีระบวนการชดัเจนและเหมาะสม คอืขัน้ที่ 1 การ
สร้างคู่มือส่งเสริมศึกษาข้อมูลเบื้องต้น วิเคราะห์
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน าผลส ารวจจาก
ระยะแรกและหลงัการส่งเสรมิอยู่ในระดบัเพื่อความ
ถูกต้องดงีามเมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนความรูก้่อนและ
หลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ หลงัการ
ส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิตทิี่ระดบั .05 เป็นกรอบในการสรา้งคู่มอืการ

ส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่าสกุลจ าปีโดยใช้แนวคดิปลูก
ป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง โดยมีหน่วยการ
ส่งเสริม จ านวน 4 หน่วยการส่งเสริม การสร้าง
เครื่องมือประเมินคุณภาพของชุดคือและหลังการ
ส่งเสริมอยู่ ในระดับเพื่อความถูกต้องดีงามเมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนจริยธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและ
หลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยหลงัการ
ส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05 คู่มือการส่งเสริม ขัน้ที่ 2 การ
พฒันาคู่มือส่งเสรมิเป็นการพฒันาคู่มอืส่งเสรมิจาก
การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และน ามา
ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒเิพื่อหา
คุณภาพของคู่มอืและทดลองใช ้(Try out) กบันิสติที่
ไม่ ใช่ก ลุ่มตัวอย่างและน าผลการทดลองใช้มา
ปรบัปรุงแกไ้ขและขัน้ที ่3 การใชคู้่มอืสง่เสรมิโดยการ
น าคู่มอืทีไ่ดจ้ากการพฒันาไปใชก้บันิสติกลุ่มตวัอย่าง
ในการจดักิจกรรมการส่งเสริม เป็นไปตามแนวคิด
ของเรืองชัย  จรุงศิริวัฒน์ (2555 : 77) ที่อธิบาย
เกี่ยวกบัคู่มอืในการจดัการเรียนการสอนไว้ว่า คู่มอื
เป็นเอกสารหรือหนังสอืที่จดัท าขึ้นเพื่อให้ครูใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน สามารถสอนให้เป็นไป
ตามแนวทางของหลกัสูตร ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของชลทศิ พนัธุศ์ริ ิและบญัญตั ิสาล ี(2559 : 117-128) 
ได้ศึกษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
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และสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สหพนัธรฐัมาเลเซยีเพื่อพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน : สหพันธรัฐมาเลเซียที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 ผลการศึกษาพบว่า คู่มือฝึกอบรมมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 92.33/93.22 ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์80/80 
ทีต่ัง้ไว้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวาท ีลพพนัธท์อง 
และคณะ (2559 : 137-148) ได้ศึกษา การพฒันาคู่มือ
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซียน: 
สาธารณรฐัสงิคโปร์ งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาคู่มือ ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สาธารณรฐัสงิคโปรเ์พื่อศกึษา
ค่าดชันีประสทิธิผลของคู่มือฝึกอบรมผลการศึกษา
พบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม เท่ากับ 
93.44/84.78 หมายความว่านิสติไดค้ะแนนจากการ
ท าแบบทดสอบ ความรู้ระหว่างการท ากิจกรรม
ฝึกอบรม คดิเป็นรอ้ยละ 93.44 และคะแนนเฉลีย่จาก
การท าแบบทดสอบความรู ้หลงัการฝึกอบรมคดิเป็น
ร้ อ ย ล ะ  8 4 . 7 8  แ ส ด ง ว่ า  คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน: 
สาธารณรฐัสงิคโปร์ ที่ผู้วจิยัสร้างขึน้มปีระสทิธภิาพ
สงูกว่าเกณฑ ์80/80 กว่าทีก่ าหนดไว ้แสดงใหเ้หน็ว่า
คู่มอืส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่าสกุลจ าปีโดยใช้แนวคดิ
ปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งมีเนื้อหา
สาระทีเ่หมาะสม จงึมผีลท านิสติทีเ่ขา้รบัการส่งเสรมิ
มคีวามก้าวหน้าในการเรยีนรู้ ซึ่งสามารถน าคู่มอืไป
ส่งเสริมให้ความรู้กบันิสิตและบุคคลทัว่ไปเพื่อเป็น
การสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อการปลูกไม้มคี่าสกุล
จ าปีโดยใช้แนวคิดปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์  
4 อย่างในอนาคตต่อไปได ้
 ส่วนดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืส่งเสรมิ
การปลูกไม้มีค่าสกุลจ าปีโดยใช้แนวคิดปลูกป่า  
3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง มีค่าเท่ากับ 0.8765 
หมายความว่า นิสติที่เขา้รบัการส่งเสรมิโดยใช้คู่มอื
ส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่าสกุลจ าปีโดยใช้แนวคดิปลูก
ป่า 3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง มคีวามกา้วหน้าใน
การเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 87.65 เน่ืองจากกระบวนการ
ส่งเสริมและคู่มือที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัการใช้ชวีติประจ าวนัของนิสติ จงึมผีล
ท าใหน้ิสติมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนซึง่เป็นไปตาม

แนวคิดของปรีชา ช้างขวญัยืน (2551 : 127-132)  
ไดอ้ธบิายคู่มอืทีเ่กีย่วกบัการจดัการเรยีนว่า คู่มอื คอื 
หนังสอืทีผู่้เรยีนใชค้วบคู่ไปกบัต าราทีเ่รยีนปกตโิดย
การถ่ายทอดความรู้ผ่านคู่มือฝึกอบรมอาจท าให้
ผู้เรยีนมคีวามรู้เกี่ยวกบัการท าสิง่ใดสิง่หนึ่งแก่ผู้อื่น
โดยมุ่งหวงัใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจ ทศันคต ิและเกดิ
ความตระหนัก สามารถด าเนินการในเรื่องนัน้ๆ  
ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พรนิภา ตูมโฮม และคณะ (2559 : 189 - 202) ได้
ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  ก า ร พั ฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน: 
สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี พบว่า มคี่าดชันีประสทิธผิล
ของคู่มอืการฝึกอบรม เท่ากบั 0.6343 ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของโกสนิ สะตะ และคณะ (2559 : 7-8) 
ได้ศึกษา การพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์
สิ่งแวดล้อมเพื่ อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ผล
การศกึษาพบว่า ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม 
เท่ากบั 0.8685 นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรมการพัฒนา
กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อม เพื่อการ
ท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ มคีวามก้าวหน้าในการเรยีนรู้ 
รอ้ยละ 86.85 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวุฒศิกัดิ ์
บุญแน่น และคณะ (2558: 85) ไดศ้ึกษา การพฒันา
คู่มือการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติการ
ชีววิทยา สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการส าหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า มีดัชนี
ประสทิธผิล เท่ากบั 0.751 หมายความว่า นิสติระดบั
ปรญิญาตร ีสาขาสิง่แวดลอ้มศกึษาทีเ่รยีนโดยใชคู้่มอื
ชวีวิทยาและ ปฏบิตัิการชวีวิทยาสิง่แวดล้อม แบบ
บูรณาการมีความก้าวหน้าของความรู้ ในด้าน
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 75.10  แสดงให้เห็นว่าคู่มือ
ส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่าสกุลจ าปีโดยใช้แนวคดิปลูก
ป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง ซึง่มเีนื้อหาสาระที่
เหมาะสมจึงมีผลท านิสิตที่เข้ารับการส่งเสริมมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ซึ่งสามารถน าคู่มือไป
ส่งเสริมให้ความรู้กบันิสิตและบุคคลทัว่ไปเพื่อเป็น
การสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อการปลูกไม้มคี่าสกุล
จ าปีโดยใช้แนวคิดปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์  
4 อย่างในอนาคตต่อไปได ้



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่4(1), 2564 : 117 - 128 

125 

 2. ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
การส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่าสกุลจ าปีโดยใชแ้นวคดิปลูก
ป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง พบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้หลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม
เนื่องจากการสง่เสรมิโดยใชคู้่มอืประกอบการบรรยายให้
ความรูม้กีระบวนการขัน้ตอนในการสง่เสรมิใหค้วามรู ้มี
ความเหมาะสมกบักลุ่มนิสติกลุ่มตวัอย่าง ประกอบกบั
เรื่ อ งพลั ง ง าน เ ป็ นที่ มี ความส าคัญ ต่ อการ ใช้
ชวีติประจ าวนัของนิสติท าให้นิสติมคีวามสนใจในเรื่อง
การปลูกไมม้คี่าสกุลจ าปีโดยใชแ้นวคดิปลูกป่า 3 อย่าง
ได้ประโยชน์4 อย่างเพิ่มมากขึ้น และผู้วิจ ัยมีการใช้
เทคนิคและวิธีการส่งเสริมที่หลากหลายประกอบด้วย
เทคนิคการบรรยาย เทคนิคนันทนาการ เทคนิคการ
อภปิรายกลุ่มเทคนิคการระดมสมอง และเทคนิคการถาม
ตอบ ซึ่งท าให้นิสิตเกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้น ส่งผลให้
ความรูห้ลงัการสง่เสรมิสงูขึน้ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ
ประยูร วงศ์จันทรา (2555 : 309) สิ่งแวดล้อมศึกษา 
หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
ทศันคติ เจตคติ และค่านิยม ที่ดต่ีอสิง่แวดล้อม ความ
ตระหนักต่อ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะในการแก้ไข
ปัญหา สิง่แวดล้อม การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
สิ่งแวดล้อม และการประเมินผลการแก้ไขปัญหา 
สิง่แวดลอ้มเพื่อใหเ้กดิคุณภาพสิง่แวดลอ้มและคุณภาพ
ชวีติ และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของประเวศ วะส ี(2545 : 
9) ได้ใหค้วามหมายของ ความรู ้ว่าเป็นเรื่องของความ
จรงิซึง่สามารถพสิจูน์ได ้เช่น ความรูเ้ฉพาะเรื่องการเหน็
การเชื่อมโยงของสิง่ต่างๆ ทีท่ าใหเ้กดิปัญญาซึง่ปัญญา
น าไปสู่การเปลี่ยนจิตส านึกการเรียนและเนื้อหาโดย 
ไม่สามารถน าไปปฏบิตัหิรอืพฒันาได ้และไม่ถอืว่าเป็น
ความรูอ้ย่างแทจ้รงิโดยวธิกีารใหไ้ดม้า ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของกนัตก์นิษฐ ์ตัง้ธรรมพทิกัษ์ และคณะ (2557 
: 49 - 52) ได้ศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิการปลูกสมอไทย
เพื่ออนุรกัษ์สมุนไพรไทย พบว่า ก่อนการส่งเสรมินิสติม ี
ความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัพอใช้และหลังการส่งเสริม
นิสติมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัดมีาก เมื่อเปรยีบเทยีบ พบว่า 
หลงัการส่งเสริมผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิมีความรู้สูงกว่า
ก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศตวรรษ สทิธชิยั, (2557 : 63) 

ได้ศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิการปลูกพชืกลับหวัส าหรบั
ชาวบ้านบ้านท่าขอนยางและเปรยีบเทียบความรู้ก่อน
และหลงัผลการศกึษาก่อนการส่งเสรมิชาวบา้นมคีะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดบัน้อย และหลงัการส่งเสริมชาวบ้านมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด หลังการส่งเสริม
ชาวบ้านมีความรู้สูงกว่า ก่อนการฝึกอบรมก่อนการ
ส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุภารตัน์ อ่อนกอ้น และคณะ 
(2559 : 164-179) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : 
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ผลการวจิยั นิสติกลุ่ม
ทดลองมคีะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการฝึกอบรมสูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
แสดงให้เหน็ว่าการส่งเสรมิการปลูกพชืกลบัหวัส าหรบั
ชาวบา้นมผีลท าใหค้วามรูข้อง ชาวบา้นเพิม่ขึน้ สง่เสรมิ 
แสดงใหเ้หน็ว่ากระบวนการสง่เสรมิการปลูกไมม้คี่าสกุล
จ าปีโดยใชแ้นวคดิปลกูป่า 3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง 
ด้วยคู่มอืที่มเีนื้อหากระบวนการ เทคนิคการส่งเสรมิที่
เหมาะสมกับนิสิตมีแบบแผนขัน้ตอนการส่งเสริมที่
ชดัเจนจึงส่งผลให้นิสิตที่เข้ารับการส่งเสริมมีความรู้
หลกัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ 
 3. ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อ
การส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่าสกุลจ าปีโดยใช้แนวคิด
ปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง พบว่า นิสติมี
คะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการ
สง่เสรมิเน่ืองจากในการส่งเสรมิมกีระบวนการใหน้ิสติ
ทีเ่ขา้ร่วมการสง่เสรมิไดเ้รยีนรู ้มกีารถามตอบ มคีู่มอื
และใบความรู้ขณะบรรยายให้ความรู้ เป็นสื่อหรือ
ตวักระตุ้นให้เกดิการเรยีนรู้และมทีศันคติทีด่ต่ีอการ
ส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่าสกุลจ าปีโดยใช้แนวคดิปลูก
ป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของประยูร วงศ์จนัทรา (2553 : 362) ความ
ตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม  (Awareness to 
Environmental problems) ไดแ้ก่ ความตื่นตวัและให้
ความสนใจต่อปัญหาสิง่แวดลอ้มต่างๆ ที่เกดิขึน้ จน
อยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหานัน้ๆ มี
ทศันคต ิเจตคต ิและค่านิยมทีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม(Good 
Opinion, Attitude, Value to Environment) ไ ด้ แ ก่  
ความคิดเห็น ความรู้สึกได้ที่ดีต่อ สิ่งแวดล้อมจน
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กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับในการปฏิบตัิต่อสิง่แวดล้อม
ในทางที่ดี และสอดคล้องแนวคิดของพงศ์ หรดาล 
(2540 : 42) ได้กล่าวไว้ว่า ทศันคติ คือ ความรู้สกึ 
ท่าท ีความคดิเหน็ และพฤตกิรรมของคนงานทีม่ต่ีอ
เพื่ อนร่วมงาน ผู้บริหาร ก ลุ่มคน องค์กรหรือ
สภาพแวดล้อมอื่นๆ โดยการแสดงออกในลกัษณะ
ของความรูส้กึหรอืท่าทใีนทางยอมรบัหรอืปฏเิสธซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศริพิร วงศพ์งศกรและคณะ 
(2557 : 53-54) ได้ท าการส่งเสริมการท าน ้ าหมัก
ชวีภาพจากเศษผกัผลไมแ้ละเศษอาหารในครวัเรอืน 
บ้านดอนบม ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง จังหวัด 
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า หลงัการส่งเสริม 
ชาวบ้านมีความรู้และทศันคติเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อน
การส่ง เสริมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของวรีะยุทธ แสงศร ีและคณะ 
(2558 : 52) ได้ศึกษาการส่งเสริมการจัดการขยะ
อันตราย ส าหรับนิสิต ระดับปริญญาตรีส าขา
สิง่แวดลอ้มศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม พบว่า 
นิสติที่ได้รบัการส่งเสริมมทีศันคติ นิสติที่ได้รบัการ
ส่งเสรมิมทีศันคติต่อการจดัการขยะอนัตรายผลการ
ส่งเสริมนิสติมีทศันคติโดยรวมอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ 
เท่ากับ 2.07 และหลังการส่งเสริม โดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยเท่ากับ2.07 และหลังการส่งเสริม
โดยรวมอยู่ ในระดับเห็นด้วย เท่ากับ 2.74 เมื่อ
เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสริม
พบว่า นิสติมทีศันคติหลงัการส่งเสริมมากกว่าก่อน
การส่งเสรมิ แสดงใหเ้หน็ว่ากระบวนการส่งเสรมิการ
ปลกูไมม้คี่าสกุลจ าปีโดยใชแ้นวคดิปลกูป่า 3 อย่างได้
ประโยชน์ 4 อย่างด้วยคู่มือที่มีเนื้อหากระบวนการ
เทคนิคการส่งเสริมที่เหมาะสมกบันิสติ มีแบบแผน
ขัน้ตอนการส่งเสริมที่ชดัเจน จึงมีผลท าให้ทศันคติ
ของนิสติมีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกเพิ่มขึ้นและ
ส่งผลให้นิสติที่เขา้รบัการส่งเสรมิมทีศันคติหลกัการ
สง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ 
 4. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการส่งเสริมการปลูกไม้มคี่าสกุลจ าปี 
โดยใช้แนวคดิปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง 
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงั
การส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ เนื่องจากในการ

ส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่าสกุลจ าปีโดยใช้แนวคดิปลูก
ป่า 3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง มผีลท าใหจ้รยิธรรม
สิ่งแวดล้อมของนิสิตที่ เข้ าการส่ง เสริม เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากในการส่งเสรมิมกีระบวนการให้นิสติที่เข้า
ร่วมการส่งเสรมิไดเ้รยีนรู ้มกีารถามตอบ มคีู่มอืและ
ใบความรู้ขณะบรรยายให้ความรู้  เ ป็นสื่อหรือ
ตัวกระ ตุ้น ให้ เ กิดการ เ รียนรู้ แ ละมีจ ริยธ รรม
สิง่แวดล้อมที่ดีต่อการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าสกุล
จ าปีโดยใช้แนวคิดปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์  
4 อย่าง ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของลอร์เรนซ์ โคล
เบอ ร์ ก  (Lawrence Kohlberg. 1981 : 595–603) 
กล่าวว่า จริยธรรมเป็น พื้นฐานของความยุติธรรม  
ซึ่งยดึถือ เอาการกระจาย สทิธแิละหน้าที่อย่างเท่า
เทียมกัน  โดยมิได้หมายถึง กฎเกณฑ์ที่บังคับ
โดยทัว่ไป แต่เป็นกฎเกณฑซ์ึง่มคีวามเป็นสากลทีค่น
สว่นใหญ่รบัไวใ้นทุกสถานการณ์ ไม่มกีารขดัแยง้กนั 
เน้นอุดมคติดังนัน้ พันธะทางจริยธรรมจึงเป็นการ
เคารพต่อสทิธแิละขอ้เรยีกร้องของบุคคลอย่างเสมอ
ภาคกนัและสอดคลอ้งกบัแนวคดิของอดศิกัดิ ์สงิหศ์รโีว 
(2554 : 41) ได้ให้ความหมายว่า สิง่แวดล้อมศกึษา คอื 
กระบวนการทางการศกึษาทีเ่น้นพฒันาคนใหเ้หน็คุณค่า
ของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มตลอดจนใหเ้ขา้ใจ
ในความสมัพนัธ ์ระหว่างมนุษยก์บัสิง่แวดล้อม อนัเป็น
พื้นฐานที่น าไปสู่การพัฒนาเจตคติความตระหนัก 
และทักษะในการตัดสนิใจเกี่ยวกับสิง่แวดล้อมและ
เกิดการสร้างจริยธรรมสิง่แวดล้อมที่ดี เพื่อเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูและและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของประยรู วงศจ์นัทรา และ
คณะ (2550 : 102) ได้ศึกษา แนวคิดจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม สิง่แวดลอ้มศกึษากบัการปลูกฝังจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม แนวทางการแกไ้ขปัญหาการสรา้งจติส านึก 
และจริยธรรมสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธศาสตร์   
ผลการศกึษาพบว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเป็นการสร้าง
ความตระหนักและจติส านึกทางสิง่แวดล้อม การแก้ไข
ปัญหาการสร้างจติส านึกทางจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต้อง
ท าให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม และพบว่าหลกัค าสอนทางพระพุทธศาสนามี
ความสอดคล้องกบักบัการปลูกจิตส านึกทางจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมเพราะหลกัค าสอนเน้นใหเ้ขา้ใจธรรมชาติ 
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และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของบรรเจดิ ปานเงนิ และคณะ 
(2552 : 112) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของ
บุคลากรสาธารณสุขประจ าสถานีอนามัยในจังหวัด
เพชรบรูณ์ ผลการศกึษาพบว่า จรยิธรรมต่อการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยรวมหลงัการ
ฝึกอบรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม 
แสดงใหเ้หน็ว่ากระบวนการสง่เสรมิการปลูกไมม้คี่าสกุล
จ าปีโดยใชแ้นวคดิปลกูป่า 3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง
ด้วยคู่มอืที่มีเนื้อหากระบวนการเทคนิคการส่งเสริมที่
เหมาะสมกับนิสิต มีแบบแผนขัน้ตอนการส่งเสริมที่
ชดัเจน จงึมผีลท าใหจ้รยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติมกีาร
เปลีย่นแปลงในทางบวกเพิม่ขึน้ และส่งผลใหน้ิสติทีเ่ขา้
รบัการส่งเสรมิมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลกัการส่งเสรมิ
สงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจยัไปใช้ 
 1) หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่สนใจ
สามารถน าคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่าสกุลจ าปี

โดยใช้แนวคดิปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง 
ไปสง่เสรมิเพื่อสรา้งความรูใ้หม่ๆ 
 2) สามารถน าวธิกีารส่งเสรมิจากการปลูกไม้
มีค่าสกุลจ าปีโดยใช้แนวคิดปลูกป่า 3 อย่างได้
ประโยชน์ 4 อย่าง ไปจดักจิกรรมส่งเสรมิใหก้บันิสติ
มหาวทิยาลยัใกลเ้คยีงได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัสิง่แวดลอ้ม
ทางกายภาพ (Physical Environment) เช่น แสง
สว่าง (Lighting) อุณหภูมิ ( temperature) น ้ าและ
ความชื้นเป็นต้น ว่ามผีลกระทบต่อการเจรญิเติบโต
ของตน้ไมส้กุลจ าปีหรอืไม่ 
 2) ควรมีกา รศึกษา เกี่ ย วกับกลไกทาง
การตลาดของไม้เศรษฐกจิว่าสามารถรองรบัไม้สกุล
จ าปีที่จะทยอยส่งออกสู่ตลาดมากน้อยอย่างไร เพื่อ
เป็นการลดความเสี่ยงด้านราคาและผลผลิตไม้ล้น
ตลาดในอนาคต 
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