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บทคดัยอ่ 

 
 วิจยันี้มีความมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสริมการปลูกไม้มคี่า ต้นพะยอม โดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่าง ได้
ประโยชน์ 4 อย่าง ทีม่คี่าประสทิธภิาพตามเกณฑแ์ละประสทิธผิล เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคตแิละจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการสง่เสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาวจิยั คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา 
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละ
สตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า ต้นพะยอม โดย
ใชแ้นวคดิการปลูกป่า 3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการวจิยั พบว่า 
คู่มอืการส่งเสรมิ มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 94.83/92.00 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิ เท่ากบั 0.8677 แสดงว่า 
นิสติมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 86.77 นิสติมคีะแนนความรู ้ทศันคตแิละจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกไมม้คี่า 
ตน้พะยอม โดยใชแ้นวคดิการปลกูป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง หลงัการสง่เสรมิกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
ค ำส ำคญั : การส่งเสริม, การปลูกไม้มีค่า ต้นพะยอม, ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม, ทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อม, จริยธรรม 

 สิง่แวดลอ้ม, แนวคดิการปลกูป่า 3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง 
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Abstract 

 
 The purposes of this research were to develop a manual of promoting the planting precious trees : Shorea 
(Shorea roxburghii G.Don)  using the concepts 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 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 voluntary sampling. The research tools were a manual of promoting the planting precious 
trees : Shorea (Shorea roxburghii G.Don) using the concepts 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 94.83 / 92.00. The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.8677. The students had 
more knowledge and effect to increased students progress after using the training manual at 86.77%. 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, Planting precious trees, Shorea (Shorea roxburghii G.Don), knowledge environmental, 

Attitude environmental, Environmental ethics, concepts of 3 kinds of forest planting 4 benefits 
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1. บทน ำ  
 การลกัลอบตดัไม้ท าลายป่าตวัการของปัญหานี้คอื
นายทุนพ่อค้าไม้เจา้ของโรงเลื่อยเจ้าของโรงงานแปรรูปไม้
ผูร้บัสมัปทานท าไมแ้ละชาวบา้นทัว่ไปซึง่การตดัไมเ้พื่อเอา
ประโยชน์จากเนื้อไมท้ัง้วธิทีีถู่กและผดิกฎหมายปรมิาณป่า
ไมท้ีถู่กท าลายนี้นับวนัจะเพิม่ขึน้เรื่อยๆ เช่นน าไมไ้ปใช้ใน
การปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยและที่ดินท ากินเป็นผล
ผลกัดนัให้ราษฎรเขา้ไปบุกรุกพื้นที่ป่าไม้พรางป่าหรอืเผา
ป่าท าไร่เลื่อนลอยนอกจากนี้ยงัมนีายทุนทีด่นิทีจ่า้งวานให้
ราษฎรเขา้ไปท าลายป่าเพื่อจบัจองทีด่นิไวข้ายต่อไป(ไทยพี
บีเอส, 2562 : เว็บไซต์) การที่ปริมาณป่าไม้ลดลงย่อม
ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง ทางกายภาพ และมผีลต่อปัจจยั
ทางชวีภาพมผีลกระทบต่อ  สภาพดนิ น ้าอากาศ สตัว์ป่า 
สิง่แวดล้อมอื่นๆ เพราะทัง้ทรพัยากรและสิง่แวดล้อมจะมี
ความสัมพันธ์กัน ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมในระบบนิเวศ
ก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางธรรมชาติ การท าลายป่าจึง
ก่อใหเ้กดิผลกระทบในดา้นต่างๆ จากการสญูเสยีทรพัยากร
ป่าไมใ้นทุกสว่นของประเทศไทยท าใหทุ้กฝ่ายต้องตระหนัก
ถึงการสูญเสยีและผลที่ได้รบัจากการกระท านี้ (ส านักวจิยั
และพฒันาการป่าไม,้ 2557 : 60)  
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 - 2579) ได้ก าหนด
เป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศ ภาครัฐได้มีการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ ์และสามารถตัดขายได้ เพื่อ
ประโยชน์ในภาคครัวเรือน และใช้ เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมในประเทศ โดยก าหนดเป้าประสงค์ และ
ตวัชีว้ดัไว ้3 ดา้น ไดแ้ก ่(1) พืน้ทีป่ลกูไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ
เพิม่ขึน้กว่า 26 ลา้นไร่ (2) รายไดเ้ฉลีย่ของเกษตรกรผูป้ลกู
ไม้เศรษฐกิจไม่ น้อยกว่า 4.2 แสนบาทต่อคน/ปี  (3) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคป่าไม้ของประเทศไม่น้อยกว่า 2 
ล้านล้านบาท (กรมปาไม้ , 2561 : 1 - 10) ไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจ หรือ ไม้เศรษฐกิจ (Economic Trees) เป็น
ทางเลือกหนึ่งที่จะท าให้มีพื้นทีป่าไม้เพิ่มขึ้น โดยรัฐได้
ส่งเสรมิให้กบัเกษตรกรที่สนใจ ปรบัเปลี่ยนอาชพีจากการ
ปลูกพชืเชงิเดี่ยว มาปลูกไม้มคี่าทางเศรษฐกจิควบคู่ และ
ก าหนดแนวทางดา้น การตลาด เร่งแกไ้ขขอ้บงัคบั กฎหมาย 
ที่เป็นอุปสรรค ต่อการปลูกไม้เศรษฐกิจนอกเขตป่า ให้มี
การสนับสนุน ส่งเสรมิ มกีารจดัการการตดั การแปรรูปเป็น
ผลติภณัฑ ์รวมถงึการส่งออกต่างประเทศ พรอ้มทัง้พฒันา
ระบบการรับรองมาตรฐานการยอมรับจากต่างประเทศ 

(คณะวนศาสตร,์ 2560 : 1) แนวทางหนึ่งทีส่ าคญัยิง่ในการ
ขบัเคลื่อนงานส่งเสรมิปลูกไมม้คี่าทางเศรษฐกจิใหส้มัฤทธิ ์
ผล กค็อื "การจดัท าองคค์วามรูใ้นการส่งเสรมิการปลูกไม้มี
ค่าทางเศรษฐกจิ" เพื่อเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์สู่ประชาชน 
เอกชน และผู้สนใจที่จะปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ให้
รับทราบและ "เข้าใจ" ข้อมูลที่ถูกต้องในขัน้ตอนและ
กระบวนการทัง้หมดของการปลูกการบ ารุงรกัษา และการ
จัดการไม้เศรษฐกิจ จนกระทัง่ถึงระบบตลาด เพื่อให้
ประชาชนเอกชน หรอืผูส้นใจเหล่านัน้ "เขา้ถงึ" ขอ้มูลอย่าง
แทจ้รงิ (กรมปาไม,้ 2561 : 1 - 10) 
  สบืเนื่องมาจาก ตาม พ.ร.บ ป่าไม้ พ.ศ 2484 ไม้
หวงห้าม หมายความว่า ไม้ชนิดดมีคี่า หากจะตดัฟันต้อง
ไดร้บัอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าทีก่รมป่าไมเ้สยีก่อน ซึง่
พะยอมเป็นหนึ่งในไม้หวงห้ามในประเภท ก. ล าดบัที่ 103 
คอื ไมห้วงหา้มธรรมดา เป็นพนัธุไ์มท้ีใ่หเ้นื้อไมม้คีุณภาพด ี
ซึ่งใช้ก่อสร้างอาคารบ้านเรอืน โดยมไีม้ที่ถูกก าหนดอยู่ใน
ประเภทนี้ จ านวน 158 ชนิด กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม เสนอแก้ พ.ร.บ.ป่าไม้ ในมาตรา 7 เพื่อให้
ประชาชนที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิห์รือพื้นที่ของตนเอง
สามารถตดัไม้ไปขายได้ รวมทัง้เป็นการสร้างให้เกิดพื้นที่
ป่าเพิม่ขึน้ และสามารถเกบ็เป็นมรดกใหล้กูหลานได ้(ไทยพี
บเีอส, 2562 : เวบ็ไซต์) ไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ คอื ไมย้นืตน้
ทุกชนิดขึน้เองตามธรรมชาตแิละอยู่นอกเขตป่าอนุรกัษ์ที่มี
การใช้ประโยชน์เน้ือไม้หรือผลิตผลอื่นที่ไม่ใช่เน้ือไม้เพื่อ
การคา้ ดงันัน้อาจกล่าวโดยรวมไดว้่า ไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ 
เป็นไม้ที่สามารถนามาสร้างมูลค่า หรือแปรรูปเป็น
ผลติภณัฑอ์ื่นๆ รวมทัง้ใหป้ระโยชน์ทัง้ทางตรงและทางออ้ม
แก่ผู้ปลูก ส าหรบัไม้ยืนต้นที่น ามาใช้เป็นหลกัประกนั จะ
เป็นไมย้นืตน้ทีม่มีลูค่าทางเศรษฐกจิ ไดแ้ก่ ตน้ไมต้ามบญัชี
ทา้ยกฎหมายว่าดว้ยสวนป่า 58 ชนิด เช่น พะยอม (กรมป่า
ไม,้ 2562 : 3)  
 พะยอม มีชื่อพื้นเมือง กะยอม ขะยอม ขะยอมดง 
พะยอมดง แคน พะยอมทอง ยางหยวก สงูประมาณ 15 - 30 
เมตร ทรงพุ่มกลม เปลือกสเีทาเข้มแตกเป็นร่องตามยาว 
แตกกิง่จ านวนมาก ใบเดีย่ว เรยีงสลบั ดอกออกเป็นช่อใหญ่ 
สขีาว มีกลิ่นหอม มีดอกย่อยจ านวนมากกลีบเลี้ยงเจริญ
เป็นปีกยาว 3 ปีก ปีกสัน้ 2 ปีก เป็นไม้พื้นเมอืงของเอเชยี
พบตามป่าผลดัใบ ปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดล้อมได้ดีมาก 
การใช้ประโยชน์ ดอกแก้ไข ้เปลอืกใส่เครื่องหมกัดองเพื่อ
กนับดู ฟอกหนงัและกนิแทนหมาก แกล้ าไสอ้กัเสบ ทอ้งร่วง 
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(ศโิรจน์ ผลพนัธนิ, 2555 : 94 - 95) การปลูกป่า 3 อย่างได้
ประโยชน์ 4 อย่าง คือ “...การปลูกป่า 3 อย่าง แต่ให้
ประโยชน์ 4 อย่าง ซึง่ไดไ้มผ้ล ไมส้รา้งบา้น และไมฟื้นนัน้ 
สามารถให้ประโยชน์ไดถ้งึ 4 อย่าง คอื นอกจากประโยชน์
ในตวัเองตามชื่อแลว้ ยงัสามารถใหป้ระโยชน์อนัที ่4 ซึง่เป็น
ขอ้ส าคญั คอื สามารถช่วยอนุรกัษ์ดนิและต้นน ้าล าธารดว้ย
...” (มลูนิธมิ ัน่พฒันา, 2523 : เวบ็ไซต)์ 
 ดงันัน้ผู้วจิยัจงึเหน็ความส าคญัในการส่งเสริมการ
ปลกูไมม้คี่าตน้พะยอมโดยใชแ้นวคดิการปลูกป่า 3 อย่างได้
ประโยชน์ 4 อย่าง เพราะต้นพะยอมสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้หลากหลาย โดยเป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจมี
ราคาใชเ้ป็นหลกัประกนัทางธุรกจิได ้สามารถน ามาใช้สอย
โดยไม้พะยอมน ามาใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้างบ้านเรือน
หรอืแปรรปูเป็นเฟอรน์ิเจอร ์และยงัเป็นไมก้นิไดโ้ดยเปลอืก
สามารถน ามาท ายารกัษาอาการที่เกี่ยวกบัล าไส้ล าไส้อัก
เสพและใช้เป็นสารกนับูดธรรมชาติ ดอกใช้ท ายาหอมและ
การส่งเสริมการปลูกไม้มคี่าต้นพะยอมโดยใช้แนวคิดการ
ปลูกป่า 3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง ยงัช่วยลดมลพษิทาง
อากาศเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวช่วยปรบัสมดุลในระบบนิเวศ  
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่าต้น
พะยอมโดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 
อย่าง ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่ าหนด 80/80 
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกีย่วกบัการ
ปลกูไมม้คี่าตน้พะยอมโดยใชแ้นวคดิการปลูกป่า 3 อย่างได้
ประโยชน์ 4 อย่าง 
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการปลูก
ไม้มีค่าต้นพะยอมโดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่างได้
ประโยชน์ 4 อย่าง 
 2.4 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ต่อการปลูกไม้มคี่าต้นพะยอมโดยใชแ้นวคดิการปลูกป่า 3 
อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง 

3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นิสติระดบัปรญิญาตรี
ชัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 99 คน 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นิสติระดบัปรญิญา
ตรชีัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อม
และทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 
คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
ซึง่ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วม 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การปลูกไมม้คี่าต้นพะยอมโดย
ใชแ้นวคดิการปลกูป่า 3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง 
 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกบัการปลูกไมม้ี
ค่าต้นพะยอม ทศันคติต่อการปลูกไม้มคี่าต้นพะยอม และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลกูไมม้คี่าตน้พะยอม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
  1. คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่าต้นพะยอม โดย
ใชแ้นวคดิการปลกูป่า 3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง 
  2. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูกไม้มคี่าต้น
พะยอมโดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 
อย่าง 
 3. แบบวัดทัศนคติต่อการปลูกไม้มีค่าต้นพะยอม
โดยใชแ้นวคดิการปลกูป่า 3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง 
 4. แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มคี่า
ตน้พะยอมโดยใชแ้นวคดิการปลูกป่า 3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 
อย่าง 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลวจิยัการสง่เสรมิการปลูกไมม้ี
ค่ าต้นพะยอมโดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่างได้
ประโยชน์ 4 อย่าง มวีธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยั แบ่งเป็น 
3 ระยะ ดงัภาพประกอบที ่1  
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ภาพประกอบที ่1 ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 
3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถติพิืน้ฐาน  
   1.1 ความถี ่
   1.2 รอ้ยละ 
   1.3 ค่าเฉลีย่ 
   1.4 สว่ยเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1 ความเทีย่งตรงเนื้อหา (IOC) 
   2.2 ความเชื่อมัน่ (Reliability) 
   2.3 ค่าอ านาจจ าแนก 
   2.4 ค่าความยากง่าย 
   2.5 ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 

   2.6 ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ(์E2) 
   2.7 ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  3. สถติใิชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่. Paired t-test 
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1. คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าต้นพะยอมโดยใช้
แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง ทีผู่ว้จิยั
พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 94.83/92.00 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว้ และค่าดชันีประสทิธิผลของคู่มอืการ
ส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่าต้นพะยอมโดยใชแ้นวคดิการปลกูป่า 
3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง มคี่าเท่ากบั 0.8677 หมายความ
ว่า นิสติทีเ่ขา้รบัการส่งเสรมิโดยใชคู้่มอืการส่งเสรมิการปลกู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะท่ี 2 กำรออกแบบเครือ่งมือและกำรหำ 
คณุภำพเครือ่งมอืวิจยั 

       1) มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าต้น
พะยอมโดยใช้แนวคิดปลูกป่า 3 อย่างได้
ประโยชน์ 4 อย่าง จ านวน 4 หน่วย 
       2) แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ 
และแบบวดัจรธิรรมสิง่แวดลอ้มต่อการส่งเสรมิ
การปลูกไม้มคี่าต้นพะยอมโดยใชแ้นวคดิปลูก
ป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง จ านวน  
20 ขอ้ 

ระยะท่ี 1 ศึกษำและส ำรวจขอ้มูลเบือ้งต้น 
ศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานเบือ้งต้นและท าการศกึษา
ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าต้นพะยอมโดยใช้
แนวคดิปลกูป่า 3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง 

ทดลองใช ้( Try Out ) กบันิสติทีไ่มใ่ช่กลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 30 คน 

 

นิสิต เกิดความรู้  ทัศนคติ  และจริยธรรม

สิง่แวดล้อมที่ดีต่อการปลูกไม้มีค่าต้นพะยอม

โดยใช้แนวคิดปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 

อย่างและได้คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า

ต้นพะยอมโดยใช้แนวคิดปลูกป่า 3 อย่างได้

ประโยชน์ 4 อย่างได ้ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ระยะท่ี 3 กำรถ่ำยทอดส่ิงแวดล้อมศึกษำ 

จัดกิจกรรมการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าต้น
พะยอมโดยใช้แนวคิดปลุกป 3 อย่ างได้
ประโยชน์ 4 อย่าง 

น าเครื่องมอืมาปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษา 

น าเครื่องมอืสง่ตรวจกบัผูเ้ชีย่วชาญ 
จ านวน 3 ท่าน 

นิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชา

สิ่ งแวดล้ อมศึกษา คณะสิ่ งแวดล้ อมและ 

ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จ านวน 30 คน  
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ไม้มีค่าต้นพะยอมโดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่างได้
ประโยชน์ 4 อย่าง มคีวามกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 
81.90 (ดงัตารางที ่1, 2)  
4.2 นิสิตมีคะแนนเฉลีย่ความรู้เกีย่วกบัการปลูกไม้มีค่า
ต้นพะยอม ก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย และ
หลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลูก
ไม้มีค่าต้นพะยอม โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไมม้คี่าตน้
พะยอมก่อนและ หลงัการส่งเสรมิพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่
ความรู้หลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 
4.3 นิสิตมีคะแนนเฉลีย่ทศันคติต่อการปลูกไม้มีค่าต้น
พะยอมก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วยและ
หลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการปลูกไมม้ี
ค่ าต้นพะยอม โดยรวมอยู่ ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  

เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการปลูกไมม้คี่าตน้
พะยอม ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่
ทัศนคติหลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 
4.4 นิสิตมีคะแนนเฉลีย่จริยธรรมสิง่แวดล้อมต่อการ
ปลูกไม้มีค่าต้นพะยอม ก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่
ในระดบัเพื่อญาตมิติรพวกพอ้งและหลงัการส่งเสรมินิสติ
มคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า
ต้นพะยอม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมต่อ
การปลูกไม้มีค่าต้นพะยอม ก่อนและหลังการส่งเสริม 
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการ
สง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3)

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่าต้นพะยอมโดยใชแ้นวคดิการปลูกป่า 3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 
อย่าง (E1/ E2) 
 

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ �̅� S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 556 18.53 2.08 92.66 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 547 18.23 1.99 91.16 

ประสิทธิภำพของคู่มือส่งเสริม เท่ำกบั 92.66/91.16 
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่าตน้พะยอมโดยใชแ้นวคดิการปลกูป่า 3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 
อย่าง 
 
ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อนกำร

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงักำร

ส่งเสริม 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั
กำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
ควำมรูห้ลงั 
กำรส่งเสริม 

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) 

ของคู่มือ 
เกณฑ ์

237 547 30 20 0.8677 ผ่านเกณฑ ์
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ตารางที่ 3 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มคี่าต้นพะยอมโดยใช้
แนวคดิการปลกูป่า 3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้t-test (n = 30) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำร
ส่งเสริม ระดบั 

หลงักำร
ส่งเสริม ระดบั t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

ความรู ้(N=20) 7.90 2.08 น้อย 18.23 1.99 มากทีส่ดุ -17.166 29 .000* 

ทศันคต ิ(N=5) 3.67 0.32 เหน็ดว้ย 4.89 0.12 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-19.590 29 .000* 

จรยิธรรม 
สิง่แวดลอ้ม  

(N=4) 
2.41 0.45 

เพื่อญาตมิติร
พวกพอ้ง 

3.28 0.33 
เพื่อความ

ถูกตอ้งดงีาม 
-7.888 29 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5.อภิปรำยผล 
การพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่าต้นพะยอมโดย
ใชแ้นวคดิการปลูกป่า 3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง ผูว้จิยัมี
ประเดน็ทีจ่ะน ามาอภปิรายผลดงัต่อไปนี้ 
5.1 คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าต้นพะยอมโดยใช้
แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง พบว่า 
ประสิทธิภาพของคู่ มือส่ งเสริม เท่ ากับ92.66/91.16 
หมายความว่า นิสติทีเ่ขา้รบัการส่งเสรมิไดค้ะแนนจากการ
ท าแบบทดสอบระหว่างส่งเสรมิ คดิเป็นร้อยละ 92.66 และ
ไดค้ะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัส่งเสรมิ คดิเป็นร้อย
ละ 91.16 ซึ่งแสดงว่า คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่าต้น
พะยอมโดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 
อย่าง ที่ผู้วจิยัสร้างขึน้มปีระสทิธภิาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
ที่ก าหนดไว้ ซึ่งการที่คู่มอืมปีระสทิธิภาพที่เหมาะสมตาม
เกณฑ์ที่ตั ้งไว้ เนื่ องจากผู้วิจ ัยมีการพัฒนาคู่มือที่มี
กระบวนการชดัเจนและเหมาะสม คอื ขัน้ที ่1 การสรา้งคู่มอื
ส่งเสริมศึกษาข้อมูลเบื้องต้น วิเคราะห์เอกสารงานวิจยัที่
เกีย่วขอ้ง และน าผลส ารวจจากระยะแรกมาเป็นกรอบในการ
สร้างคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าต้นพะยอมโดยใช้
แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง โดยมี
หน่วยการส่งเสรมิ จ านวน 4 หน่วยการส่งเสรมิ การสร้าง
เครื่องมอืประเมนิคุณภาพของชุดคู่มอืการส่งเสรมิ ขัน้ที่ 2 
การพฒันาคู่มอืส่งเสรมิเป็นการพฒันาคู่มอืส่งเสรมิจากการ
ประเมนิโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ3 ท่าน และน ามาปรบัปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหาคุณภาพของคู่มือ 
และทดลองใช ้(Try out) กบันิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างและน า

ผลการทดลองใชม้าปรบัปรุงแก้ไข และขัน้ที ่3 การใช้คู่มอื
ส่งเสริมโดยการน าคู่มือที่ได้จากการพฒันาไปใช้กบันิสติ
กลุ่มตวัอย่างในการจดักิจกรรมการส่งเสรมิ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อุบล แคว้นไทยสงค์ และประยูร วงศ์
จันทรา (2559 : 123 - 135) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนา
คู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอาเซยีน: 
ประ เทศบรู ไนดารุ สซาลาม  ผลการวิ จั ยพบว่ า  
คู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอาเซยีน: 
ประ เทศบรู ไนดารุ สซาล าม  ที่ ผู้ วิ จ ั ยพัฒนาขึ้ น  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.33 / 80.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ที่ตัง้ไว้  และประยูร วงศ์จนัทรา และคณะ (2558 : 
844-856) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ผลติภณัฑ์สเีขยีวส าหรบันิสติสาขาวชิาสิง่แวดล้อมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า ประสทิธภิาพ 
เท่ากบั 80.10/86.47 หมายความว่านิสติไดค้ะแนนจากการ
ท าแบบทดสอบ ความรูร้ะหว่างการท ากจิกรรมฝึกอบรม คดิ
เป็นรอ้ยละ 80.10 และคะแนนเฉลีย่จากการท าแบบทดสอบ
ความรู้ หลังการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 86.47 แสดงว่า 
คู่มือฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สีเขียว ส าหรับนิสิตสาขาวิชา
สิง่แวดลอ้มศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทีผู่ว้จิยัสรา้ง
ขึน้มปีระสทิธภิาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ แสดง
ให้เห็นว่าการพฒันาคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าต้น
พะยอมโดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 
อย่าง ซึ่งมีเน้ือหาสาระ รูปแบบที่สอดคล้องกบันิสติ และ
กระบวนการพฒันาทีเ่หมาะสม จงึมผีลท าใหม้ปีระสทิธภิาพ
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตัง้ไว้ ซึ่งสามารถน าไปส่งเสริมให้
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ความรูก้บันิสติ บุคลากร หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และ
บุคคลทัว่ไปเพื่อเป็นการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่าตน้พะยอม
โดยใชแ้นวคดิการปลกูป่า 3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง 
 ส่วนดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือการส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่าต้นพะยอมโดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 3 
อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง มคี่าเท่ากบั 0.8677 หมายความ
ว่า นิสติที่เข้ารบัการส่งเสริมโดยใช้คู่มือการส่งเสริมการ
ปลกูไมม้คี่าตน้พะยอมโดยใชแ้นวคดิการปลูกป่า 3 อย่างได้
ประโยชน์ 4 อย่าง มีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็น 
ร้อยละ 86.77 เนื่องจากการบวนการส่งเสริมและคู่มือที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนิน
ชีวิตของนิสิต จึงมีผลท าให้นิสิตมีความก้าวหน้าในการ
เรยีน ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ ปรชีา ชา้งขวญัยนื (2551: 
127 - 132) ได้ให้ความหมายไว้ว่าคู่มือ เป็นหนังสือที่ใช้
ควบคู่ไปกับการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ งเป็นหนังสือที่ใช้
แนวทางปฏิบัติให้กับผู้ใช้สามารถกระท าสิ่งนั ้นๆ ให้
บรรลุผลตามเป้าหมาย และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วาท ี
ลพพันธ์ทอง และประยูร วงศ์จันทรา (2559 : 136 - 148)  
ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน: สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ผลการวจิยัพบว่า ค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการฝึกอบรม
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซยีน : สาธารณรฐั
สิงคโปร์ มีค่าเท่ากับ 0.7350 หมายความว่า นิสิตกลุ่ม
ทดลองมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 73.50 และ
ประยูร วงศ์จนัทรา และคณะ (2559: 55-66) ได้ศกึษาวจิยั
เรื่องการส่งเสรมิการจดัการธนาคารขยะ ส าหรบันิสติระดบั
ปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของ 
คู่มือการส่งเสริมการจัดการธนาคารขยะ มีค่าเท่ากับ 
0.7500 หมายความว่า นิสิตที่เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้
คู่มอืการสง่เสรมิการจดัการธนาคารขยะ มคีวามกา้วหน้าใน
การเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 75.00 แสดงให้เห็นว่าคู่มอืการ
ส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่าต้นพะยอมโดยใช้แนวคดิการปลูก
ป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่
เหมาะสม จึ งมีผลท านิ สิตที่ เข้ ารับการส่ ง เสริมมี
ความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ ซึ่งสามารถน าคู่มอืไปส่งเสรมิ
ให้ความรู้กบันิสติ บุคลากร หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน 
และบุคคลทัว่ไปเพื่อเป็นการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจต่อการ
ปลกูไมม้คี่าตน้พะยอมโดยใชแ้นวคดิการปลูกป่า 3 อย่างได้
ประโยชน์ 4 อย่าง 

5.2 ผลการเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบัการปลูกไม้มี
ค่าต้นพะยอม พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการ
สง่เสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ เนื่องจากการส่งเสรมิโดยใช้
คู่มอืประกอบการบรรยายให้ความรู้มกีระบวนการขัน้ตอน
ในการส่งเสรมิใหค้วามรูม้คีวามเหมาะสมกบักลุ่มนิสติกลุ่ม
ตัวอย่าง ประกอบกับเรื่องการปลูกไม้มีค่าต้นพะยอมมี
ความส าคญัต่อการด าเนินชวีติของนิสติท าใหน้ิสติมคีวาม
สนใจในเรื่องการปลูกไม้มคี่าต้นพะยอมเพิม่มมากขึน้ และ
ผู้วิจ ัยมีการใช้เทคนิคและวิธีการส่งเสริมที่หลากหลาย
ประกอบด้วยเทคนิคการบรรยาย เทคนิคนันทนาการ 
เทคนิคการอภิปรายกลุ่ม เทคนิคการระดมสมอง และ
เทคนิคการถามตอบ ซึง่ท าใหน้ิสติเกดิความน่าสนใจยิง่ขึน้ 
ส่งผลให้ความรู้หลังการส่งเสริมสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของ ประยูร วงศ์จันทรา (2553 : 6) ศาสตร์แห่ง
สิง่แวดล้อมศกึษา มเีอกลกัษณ์อยู่ 3 ประเดน็ คอื 1) องค์
ความรู้ทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่  องค์ความรู้ เกี่ยวกับ
สิง่แวดล้อมต่างๆ ทัง้สิง่แวดล้อมทางทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม 2) กระบวนการ
ถ่ายทอดองคค์วามรูท้างสิง่แวดล้อม ไดแ้ก่ การสื่อสารองค์
ความรู้ทางสิ่งแวดล้อมสู่คน (ประชาชน) ให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องสิง่แวดลอ้มศกึษา 3) บุคคลกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ กลุ่มผู้ร ับการถ่ายทอดหรือสื่อสารองค์ความรู้ทาง
สิง่แวดล้อมให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของสิง่แวดล้อม
ศึกษา 4) การบรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ไดแ้ก่ เพื่อใหเ้กดิความรูท้างสิง่แวดลอ้ม ความตระหนักต่อ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ เจตคติ และค่านิยมที่ดีต่อ
สิง่แวดล้อม ทกัษะในการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม การมี
ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม และการประเมนิผล
การแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม และแสงจนัทร ์โสภากาล (2550 
: 14-15) ได้ให้ความหมาย ของความรู้หมายถึงการรับรู้
เกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์รายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กดิจาก
การสงัเกต การศกึษา ประสบการณ์ทัง้ในด้านสิง่แวดล้อม
ทางธรรมชาตแิละสงัคมความรูพ้ืน้ฐาน หรอืภูมหิลงั ของแต่
ละบุคคลที่บุคคลได้จดจ าหรือเกบ็รวบรวมไว้และสามารถ
แสดงออกมาในเชิงพฤติกรรม ที่ส ังเกตหรือวัดได้และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของวรรณศกัดิพ์จิติร บุญเสรมิ และ
คณะ (2557 : 150) ไดศ้กึษาการพฒันากจิกรรมสิง่แวดลอ้ม 
โดยใช้กระบวนการสีเขียว (Green Poem) ส าหรับนิสิต
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา มวีตัถุประสงค ์เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ต่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม 
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ผลการศกึษาพบว่า หลงัการพฒันากจิกรรมสิง่แวดลอ้มโดย
ใช้กระบวนการกวีสีเขียว (Green Poem) ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนเข้าร่วมการพัฒนากิจกรรมของ 
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 16.00 คะแนน ซึง่มี
ความรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง และหลงัการ เขา้ร่วมกจิกรรม
มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 26.46 คะแนน ซึ่งมรีะดบัความรู้อยู่
ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนก่อนและ
หลังกิจกรรม ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้หลังกิจกรรม
มากกว่าก่อนกจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
และสอดคล้องกบังานวิจยัของ สุเมธ ผกาหวน และคณะ 
(2561: 1-17) ได้ศึกษาวิจยั เรื่อง การพฒันากิจกรรมการ
เรียนรู้ ป่ าชุ มชนโคกหินลาดอ า เภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง ต้นไมเ้ด่นในป้าชุมชน ผลการศกึษาและ
เปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบัต้นไมเ้ด่นในป่าชุมชนโคกหนิ
ลาด ของนิสติก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ18.86 และหลังการเข้าร่วม
กจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 27.60 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้ ก่อนและหลงัการเข้า
ร่วมกจิกรรม พบว่า นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่
ความรู้หลงัการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการ
เขา้ร่วมกจิกรรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดง
ให้เห็นว่าการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าต้นพะยอมโดยใช้
แนวคดิการปลูกป่า 3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง ดว้ยคู่มอื
ที่มเีนื้อหากระบวนการ เทคนิคการส่งเสรมิที่เหมาะสมกบั
นิสิตมีแบบแผนขัน้ตอนการส่งเสริมที่ชดัเจนจึงส่งผลให้
นิสติที่เขา้รบัการส่งเสรมิมคีวามรู้หลกัการส่งเสรมิสูงกว่า
ก่อนการสง่เสรมิ  
5.3 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการส่งเสริมการ
ปลูกไม้มีค่าต้นพะยอมโดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 3 
อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติหลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ เนื่องจาก
การส่งเสรมิโดยใชคู้่มอืประกอบการบรรยาย มกีารส่งเสรมิ
ทีเ่น้นตวันิสติเป็นหลกัเปิดโอกาสใหน้ิสติไดค้ดิและอภิปราย
ในประเดน็ที่สนใจเกีย่วกบัวธิกีารปลูกไมม้คี่าจงึมผีลท าให้
ทัศนคติของนิสิตมีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกเพิ่มขึ้น  
ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของอดศิกัดิ ์ สงิหส์โีว (2554 : 31) ให้
ความหมายว่า สิง่แวดลอ้มศกึษา คอื กระบวนการทางการ
ศึกษาที่ เน้นพัฒนาคนให้เห็นคุณค่ าของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ตลอดจนให้ เข้ า ใจถึ ง

ความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม อนัเป็นพืน้ฐาน
ทีน่ าไปสูก่ารพฒันาเจตคต ิความตระหนกั และทกัษะในการ
ตัดสิ้นใจเกี่ยวกับสิง่แวดล้อมและเกิดการสร้างจริยธรรม
สิง่แวดล้อมที่ด ีเพื่อเขา้มามสี่วนร่วมในการดูแลและรกัษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และอธิภัทร สายนาค (2546 : 26) 
อธบิายถงึลกัษณะของทศันคตทิีส่ าคญัดงันี้ ทศันคตเิป็นสิง่
ทีเ่กดิขึน้จากการเรยีนรูห้รอืการไดร้บัประสบการณ์ทีใ่ชส้ิง่ที่
ติดมาแต่ก าเนิด สามารถเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจาทศันคติ
เป็นสิง่ทีไ่ม่ไดม้าจากการเรยีนรูห้รอืประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคลการเรยีนรู้หรอืประสบการณ์นัน้เปลี่ยนแปลงไปตาม
ทศันคติย่อมมกีารเปลี่ยนแปลงไปด้วย และสอดคล้องกบั
งานวจิยัของชลทศิ พนัธุศ์ริ ิและบญัญตั ิสาลี (2559 : 117) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : สหพนัธรฐัมาเลเซีย 
ผลการวจิยัพบว่า นิสติกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ
ต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สหพนัธรฐั
มาเลเซยีหลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และวรุต โสอุทธา (2557 : 
49) ไดศ้กึษาเรื่อง การสง่เสรมิแหล่งเรยีนรูก้ารปลูกพชืสวน
ครวัเพื่อสิง่แวดล้อมส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนเทศบาลบ้าน
แมด ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ก่อนการ
ส่งเสรมินักเรยีนมทีศันคตคิะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
หลงัการส่งเสรมินักเรยีนมทีศันคตคิะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบั
เหน็ดว้ยอย่างยิง่ หลงัการส่งเสรมินักเรยีนมทีศันคตใินการ
ปลูกพืชสวนครัวเพื่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นก่อนการ
สง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 
5.4 ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมสิง่แวดล้อม ต่อการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าต้นพะยอมโดยใช้แนวคิดการ
ปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง พบว่า นิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการส่งเสรมิสูงกว่า
ก่อนการส่งเสริม เนื่ องจากการส่งเสริมโดยใช้คู่มือ
ประกอบการบรรยาย มีเทคนิคการส่งเสริมที่เน้นตัวนิสติ
เป็นหลกั เช่น เทคนิคการระดบัสมองที่เปิดโอกาสให้นิสติ
ได้คดิและอภิปรายในประเด็นที่สนใจเกี่ยวกบัวธิีการปลูก
ต้นไมข้องนิสติจงึมผีลท าใหจ้รยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ของนิสติ
มกีารเปลีย่นแปลงในทางบวกเพิม่ขึน้ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิ
ของ เตม็ดวง รตันทศันีย ์(2532: 36 - 55) ใหค้วามหมายว่า 
สิง่แวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการบูรณาการซึ่งเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ลร้างขึ้น รวมทัง้



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 4(6), 2021 : 111 - 121 
 

120 

การศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการเพิ่มของจ านวน
ประชากร มลพิษ การแบ่งปันการจัดการ และการใช้
ทรพัยากร การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มการใชเ้ทคโนโลยอีย่างเห
มะสม การวางแผ่นตัวเมือง และต่อสภาวะสิง่แวดล้อมทัง้
มวล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระบบนิวศ สงัคมเมืองที่ก าลัง
เสื่อมโทรมลง ความกดดันของประชากร เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความตระหนัก และเข้าใจสิ่งแวดล้อม
ความสมัพนัธ์ของมนุษย์ต่อสิง่แวดล้อมให้มีพฤติกรรมที่
รบัผดิชอบและเป็นธุระเพื่อความมัน่ใจในการต ารงชวีติและ
ปรบัปรุงคุณภาพชวีติ และพพิฒัน์ ชารุนนัทกร (2557: 222) 
กล่าวถงึ จรยิธรรม หมายถงึ คุณสมบตัทิางความประพฤติ 
ทีส่งัคมมุ่งหวงัใหค้นในสงัคมนัน้ประพฤต ิมคีวามถูกตอ้งใน
ความประพฤติ มีเสรีภาพภายในขอบเขตของมโนธรรม 
(Conscience) เป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสังคมพึงประพฤติ
ปฏบิตัต่ิอตนเอง ต่อผูอ้ื่น และต่อสงัคม ทัง้นี้เพื่อก่อใหเ้กดิ
ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสงัคมการที่จะปฏิบัติให้เป็นไป
เช่นนั ้นได้ ปฏิบัติจะต้องรู้ว่ าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณิชกมล ดีวงษา และคณะ 
(2561: 19) ได้ศึกษา การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่า
ชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง
ชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชน มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา
และเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัการจดัการ
ป่าชุมชนโคกหินลาด ผลการศึกษาพบว่า จริยธรรม
สิง่แวดลอ้มของนิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชน
โคกหินลาด เรื่องชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชน ก่อนการ
เขา้ร่วมกจิกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.29 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวม
อยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.89 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อน
และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนน
เฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสูงกว่า
ก่อนการเขา้ร่วม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ
วนิดา สร้อยสน และคณะ (2562 : 197) ได้ศกึษาวจิยัเรื่อง
การส่งเสรมิการเรยีนรู้ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ปในชุมชน 
ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกี่ยวกบั
การส่งเสรมิการเรยีนรู้ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ปในชุมชน 

พบว่านิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนการ
ส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่นเท่ากบั 2.68 หลงัการสรมิมคีะแนน
เฉลี่ยเท่ากบั 3.29 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการส่งเสรมิการเรยีนรู้ทรพัยากรป่าไม้
และสตัว์ปในชุมชน พบว่านิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มหลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 แสดงให้เหน็ว่าการส่งเสรมิ
การปลูกไม้มีค่าต้นพะยอมโดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 3 
อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง ดว้ยคู่มอืทีม่เีนื้อหากระบวนการ 
เทคนิคการส่งเสรมิที่เหมาะสมกบันิสติ มแีบบแผนขัน้ตอน
การส่งเสรมิทีช่ดัเจน เปิดโอกาสใหน้ิสติไดค้ดิและอภิปราย
ในประเดน็ที่สนใจเกีย่วกบัการความส าคญัของไมม้คี่าจงึมี
ผลท าให้ทัศนคติของนิสิตมีการเปลี่ยนแปลงในทางบวก
เพิ่มขึ้น และส่งผลให้นิสติที่เข้ารบัการส่งเสริมมีทัศนคติ
หลกัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิและส่งผลใหน้ิสติที่
เข้ารบัการส่งเสริมมีทศันคติหลกัการส่งเสริมสูงกว่าก่อน
การสง่เสรมิ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถน าคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่าตน้
พะยอมโดยใชแ้นวคดิการปลูกป่า 3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 
อย่าง ไปใช้ได้ทัง้กับนักเรียน นักศึกษา หรือชาวบ้าน
ทัว่ไป 
 2) หน่วยงาน องคก์ร หรอืบุคคลทีส่นใจ สามารถ
น าคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าต้นพะยอมโดยใช้
แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง ไป
สง่เสรมิเพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรศึกษาพื้นที่ปัญหาและอุปสรรคในการ
เพาะปลูกไม้มีค่าต้นพะยอมรวมถึงแมลงศัตรูพืช เพิ่ม
มากขขึน้  
 2) ควรท าการศกึษาเปรยีบเทยีบการคา้การตลาด
ราคาไม้มีค่าต้นพะยอมในอดีตและปัจจุบันรวามถึง
เปรยีบเทยีบกบัราคาไมม้คี่าชนิดอื่นๆ 
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