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บทคดัยอ่ 

 
 งานวจิยันี้ มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า  : ต้นไม้หอม โดยใช้แนวคดิการปลูกป่า 3 
อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ให้มคี่าประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และมปีระสทิธผิล เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้
ทศันคติ และจริยธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการส่งเสริม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสติระดบัปริญญาตรี  
ชัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน  
ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  คู่มอื
การส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : ต้นไม้หอม โดยใช้แนวคดิการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง แบบทดสอบความรู้  
แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการวิจัยพบว่า คู่มือการส่งเสริมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 92.00/91.00  
ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิมคี่าเท่ากบั 0.8280 แสดงว่านิสติมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 82.80 
และนิสติมคีะแนนความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มคี่า : ต้นไม้หอม โดยใช้แนวคดิการปลูกป่า  
3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง หลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั : การส่งเสรมิ, ต้นไม้หอม, ความรู้เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมศกึษา, ทศันคติต่อสิง่แวดล้อม, จรยิธรรมสิง่แวดล้อม, 
แนวคดิการปลกูป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง 
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Abstract 
  
 The purposes of this research were to develop a manual of promoting the planting precious trees : Aquilaria 
malaccensis by using concept of three forest,  four benefits in accordance with an 80/ 80 performance efficiency 
criterion and effective according to the criteria, to study and compare environmental knowledge, attitude and ethics 
before and after the promotion. The sample used in the study were 30 the 1st year undergraduate students in 
Environmental Education Faculty of Environment and Resource Studies Mahasarakham University, enrolled in 
forest and wildlife resources subject, by volunteery sampling. The research tools were a manual of promoting 
planting precious trees : Aquilaria malaccensis by using the concept of three forest,  four benefits, 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 study showed that the efficiency of the manual was 
92.00/91.00. The effectiveness index of the manual was 0.8280,  it showed that undergraduate students improved 
their study by 82.80%. After the promoting,  the undergraduate students had an average score of environmental 
knowledge, attitude and ethics more than before the promoting, statistical significance at the level of .05. 
 
Keyword:  promotion, Aquilaria malaccensis, environmental knowledge, environmental attitude, environmental 
ethics, the concept of three forest, four benefits 
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1. บทน ำ 
 ทรพัยากรธรรมชาติมีความส าคญัยิ่งต่อปัจจยัการ
ด ารงชวีติของประชากรมนุษยอ์ย่างหนึ่ง คอื ทรพัยากรป่าไม ้
ซึง่เป็นทรพัยากรธรรมชาตอินัส าคญัยิง่ชนิดหนึ่งของโลกทีม่ี
มูลค่ามหาศาลต่อมวลมนุษยชาติการก าเนิดขึ้นและพฒันา
ระบบ โครงสรา้งของป่าตอ้งใชร้ะยะเวลายาวนานนบั ลา้น  ๆปี 
ป่าไม้จึงมีความผูกพันเกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อมวล
มนุษยชาตแิละสิง่ทีม่ชีวีติอื่น ๆ  (นิวตั ิเรอืงพานิช, 2542 : 12) 
เมื่อความเจรญิทางด้านเศรษฐกจิเป็นตวัชี้วดัในการพฒันา
ประเทศ จงึตอ้งน าเอาทรพัยากรป่าไมแ้ละทรพัยากรธรรมชาติ
อื่นที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากในขณะนัน้มาใช้เพื่อการ
พัฒนาประเทศโดยขาดการวางแผนการบริหารจัดการ
ทรพัยากร ธรรมชาติที่ดพีอเมื่อป่าไม้ถูกน ามาใช้สอยอย่าง
ฟุ่มเฟือยขาดความระมดัระวงัจนเกนิก าลงัผลติของป่าและไม่
มีการปลูกป่าทดแทนได้ทนั ทรพัยากรป่าไม้จงึเสื่อมโทรม
และลดจ านวนลงอย่างรวดเรว็ (ชาชวิฒัน์ ศรแีก้ว, 2551 : 2) 
และในสถานการณ์ปัจจุบนัน่าจะมพีืน้ทีป่่าไมล้ดลงอกีจ านวน
มากการสูญเสยีทรพัยากรป่าไม้จ านวนมากมาย ก่อให้เกดิ
ผลกระทบต่อระบบนิเวศต่อบรรยากาศของโลก ซึง่สมัพนัธอ์ยู่
กบัระบบสงัคมเมื่อระบบนิเวศเสื่อมย่อมส่งผลต่อวถิชีวีติของ
มนุษย์และโครงสร้างการพัฒนาประเทศอย่างแน่นอน 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาต,ิ 2555 : 53) อย่างไรกต็ามในดา้นการด าเนินนโยบาย
ของรฐั เป็นผลให้ป่าไม้ตกอยู่ในสภาพของทรพัยากรที่เปิด 
(openaccess) ปล่อยให้มีผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเสรี 
และขาดการดูแลรกัษา (วทิยากร เชยีงกุล, 2557 : 4) และรวม
ไปถึงนโยบายด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรป่าไม้ ที่ขาด
เอกภาพและเป้าหมายที่ชดัเจน โดยนโยบายแก้ไขปัญหา
ความขดัแย้งเกี่ยวกับที่ดิน ป่าไม้ยังขาดความยัง่ยืน และ
ชดัเจนในทางปฏิบตัิขาดหลกัเกณฑ์ในการฟ้ืนฟู (สภานิติ
บญัญตัแิห่งชาต,ิ 2558 : 1)  
 ปัจจุบนัรฐับาลได้แก้ไขกฎหมายโดยยกเลกิไม้หวง
ห้ามบนที่ดินกรรมสทิธิ ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายทีด่นิ ท าใหก้ารปลูก การตดัไมเ้ศรษฐกจิเป็นเรื่องที่
ง่าย ประชาชนสามารถปลกู และตดัไมเ้ศรษฐกจิไดเ้หมอืนการ
ปลูกพชืเกษตรทัว่ไป เพื่อแกไ้ขปัญหาการสญูเสยีทรพัยากร 
และสามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรไดอ้กีทางหนึ่ง (คณะ
วนศาสตร,์ 2560 : 92) พระราชบญัญตัป่ิาไม ้(ฉบบัที ่8) พ.ศ. 
2562 ให้ไว้ ณ วนัที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562 ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ที่เกี่ยวกับไม้หวงห้าม ให้

ยกเลกิความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๗ แห่งพระราชบญัญตัิ
ป่าไม ้พุทธศกัราช 2484 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกาศ เรื่อง 
แกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายว่าดว้ยป่าไม ้ส าหรบัไมทุ้กชนิดทีข่ ึน้
ในที่ดินที่มีกรรมสิทธิห์รือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายทีด่นิ ไม่เป็นไมห้วงหา้ม หรอืไมท้ีป่ลกูขึน้ในทีด่นิที่
ไดร้บัอนุญาตใหท้ าประโยชน์ตามประเภทหนงัสอืแสดงสทิธทิี่
รฐัมนตรปีระกาศก าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี
ใหถ้อืว่าไม่เป็นไมห้วงหา้ม” (ราชกจิจานุเบกษา, 2562: 107) 
รัฐบาลได้ก าหนดให้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ มี
ทัง้หมด 58 ชนิด และไม้หอมจัดอยู่ในไม้ 58 ชนิดนี้  ซึ่ง
สามารถใชเ้ป็นหลกัประกนัทางธุรกจิได ้โดยสามารถน ามาค ้า
ประกันการกู้ยืมเงินหรือขอสินเชื่อได้ โดยอยู่ระหว่าง
การศึกษาเพื่อพฒันาเกณฑ์การประเมินมูลค่าต้นไม้ที่เป็น
มาตรฐาน และได้รบัการยอมรบั (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาต,ิ 2555 : 20)  
 ไมห้อมเป็นต้นไมท้ีม่ลีกัษณะเฉพาะทีส่ามารถสรา้ง
สารทีม่กีลิน่หอมในเนื้อไม ้ลกัษณะเป็นสนี ้าตาล หรอืด า มี
ความหนาแน่นสงู เพราะมยีาง (Resin) สะสมอยู่ เมื่อเผาไฟ
จะให้กลิ่นหอม กลิ่นไม้หอมจะติดผิวนาน จากอดีตถึง
ปัจจุบนั ประเทศไทยมกีารลกัลอบตดัโค่นท าลายต้นไมห้อม 
เพื่อคน้หาและน าเนื้อไมอ้อกจากป่าธรรมชาตกินัอย่างมาก 
หากปล่อยให้เป็นไปเช่นนี้จะท าให้ไม้หอมสูญพันธุ์ได้ 
ดงันัน้ภาครฐั ต้องสนับสนุนให้มีการปลูกและเพิ่มจ านวน
ต้นไมห้อมในพืน้ทีด่ ัง้เดมิ และพืน้ทีใ่หม่ทีม่คีวามเหมาะสม 
พรอ้มกบัแนะน าและส่งเสรมิใหป้ระชาชน ปลกูไมห้อมไว้ใช้
ประโยชน์เนื้อไม ้และจดัการใหม้มีูลค่าเพิม่ในเชงิเศรษฐกจิ 
(ส านักวิจัยและพัฒนาการกรมป่าไม้, 2557 : 1) ไม้หอม 
เป็นไมท้รงคุณค่ามาแต่โบราณ มกีารน ามาใชป้ระกอบทาง
ยาในแพทย ์ในแถบทวปีเอเชยี และการน ามาใชเ้พื่อใหเ้กดิ
กลิ่นหอมเพื่อการบ าบัดหรือท าให้เกิดสุนทรียภาพทาง
อารมณ์ในหลายประเทศทัว่โลก ซึ่งรู้จ ักกันดีในนาม 
“Aromatherapy”  ชื่อพื้นเมือง : กฤษณา (ภาคตะวนัออก) 
กายูการู กายูกาฮู กายูดึงปู (มาเลเซีย ปัตตานี) ไม้หอม 
(ภาคตะวนัออก ภาคใต)้ อครุ, ตคร (บาล)ี ติม่เฮยีง (ไมห้อม
ที่จมน ้ า) (จีน), เซงเคง (ภาษากะเหรี่ยง) , สีเสียดน ้ า
(บุรรีมัย์), ตะเกราน ้า(จนัทบุรี), ไม้พวงมะพร้าว (ภาคใต้), 
gaharu, kikaras, mengkaras (อิ น โ ดนี เ ซี ย ) , gaharu, 
tengkaras, karas (มาเลเซีย), agar (พม่า), Eagle Wood, 
Aglia, Lignum Aloes, Agarwood, Calambac, Akyaw, 
Aloewood, Calambour (องักฤษ), Sasi (Assamese), Chen 
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Xiang (จีน)  ชื่ อวงศ์  :Thymelaeaceae Genus: Aquilaria  
(วเิชษฐ ์ลลีามานิตย,์ 2557 : 12) 
 ซึ่งแนวคิดการปลูกป่า 3 อย่าง ให้ได้ประโยชน์ 4 
อย่างนี้ เป็นการรู้จกัใช้ทรพัยากรธรรมชาติด้วยพระปรีชา
ญาณอย่างชาญฉลาดใหเ้กดิประโยชน์แก่ปวงชนยาวนานมาก
ที่สุดและทัว่ถึงกนัโดย 1. การปลูกป่าอย่าง ที่หนึ่ง เป็นการ
ปลกูไวใ้ชส้อย พนัธุไ์มท้ีป่ลกูเป็นไมโ้ตเรว็ เช่น ยคูาลปิตสั 2. 
การปลูกป่าอย่างที่สอง เป็นการปลูกป่าไว้ใช้เป็ นผล
รบัประทานได้ เช่น มะพร้าว ขนุน รวมทัง้พืชผกัต่าง ๆ  3. 
การปลูกป่าอย่างทีส่าม เป็นการปลูกป่าไวใ้ชเ้ป็นพืน้ จะต้อง
ค านวณพืน้ทีท่ีใ่ช ้ปลกูตามสดัสว่นของผูใ้ช ้4. สว่นประโยชน์
ที ่4 เป็นผลพลอยไดจ้ากการปลูกป่าทัง้สามชนิดช่วยอนุรกัษ์
ดนิ และตน้น ้าล าธาร (ชยัพฤกษ์ อยัยะภาคย,์ 2549 : 11) 
 ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึได้เล็งเหน็ว่าการส่งเสรมิให้ผู้ที่เขา้
ร่วมการส่งเสรมิ หรอืประชาชนทัว่ไปเลง็เหน็ประโยชน์ของ
การปลูกไมม้คี่าทางเศรษฐกจิ ซึง่ต้นไมห้อม เป็นหนึ่งในไมม้ี
ค่า 58 ชนิด อนัเป็นพชืที่ปลูกง่าย และยงัเป็นไม้ยนืต้นที่มี
มลูค่าสงูในทีด่นิกรรมสทิธิข์องตนเองสามารถตดัไมไ้ปขายได ้
หรอืสามารถเปลี่ยนเป็นเงนิได้ ซึ่งถือเป็นวธิกีารออมเงนิอกี
ทางหนึ่ง และสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกจิขึน้มา รวมทัง้เป็นการ
เพิม่พืน้ทีป่่าและเป็นการลดการลกัลอบตดัไมใ้นเขตพืน้ทีป่่า 
และใช้เป็นสมุนไพรได้ โดยใช้กระบวนการทางสิง่แวดล้อม
ศึกษาในการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า ต้นไม้หอม โดยใช้
แนวคดิการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อให้มี
ความรู้ ทัศนคติและจริยธรรมสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อการปลูก
ตน้ไมม้คี่า 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสริมการปลูกไม้มคี่า ต้น
ต้นไมห้อม โดยใชแ้นวคดิการปลกูป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 
อย่ าง ให้มีค่ าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมี
ประสทิธผิลตามเกณฑ ์
 2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกบัการ
ปลูกไม้มคี่า ต้นไม้หอม โดยใช้แนวคดิการปลูกป่า 3 อย่าง 
ไดป้ระโยชน์ 4 อย่างก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 3. เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการปลกูไม้
มีค่า ต้นไม้หอม โดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่าง ได้
ประโยชน์ 4 อย่างก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 

 4. เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ต่อการปลูกไม้มคี่า ต้นไม้หอม โดยใชแ้นวคดิการปลูกป่า 3 
อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่างก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากร นิสติสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา ชัน้ปีที ่1 
สาขาวิชาสิ่ งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่ งแวดล้อมและ 
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 99 คน   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตชัน้ปีที่ 1 
สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 30 คน  
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
ซึง่ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วม 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1. ตวัแปรตน้ คอื การส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า ต้นไม้
หอม โดยใชแ้นวคดิการปลกูป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง 
 2. ตวัแปรตาม คอื ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไมม้คี่า :
ต้นไม้หอม ทัศนคติต่อการปลูกไม้มีค่า : ต้นไม้หอม และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลกูไมม้คี่า : ตน้ไมห้อม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั  
 1. คู่มือการปลูกไม้มคี่า: ต้นไม้หอม โดยใช้แนวคดิ
การปลกูป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง 
 2. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่า : 
ต้นไมห้อม โดยใชแ้นวคดิการปลกูป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 
อย่าง 
 3. แบบวดัทศันคติต่อการปลูกไม้มคี่า : ต้นไม้หอม 
โดยใชแ้นวคดิการปลกูป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง 
 4. แบบวดัจรยิธรรมต่อการปลูกไมม้คี่า : ต้นไมห้อม 
โดยใชแ้นวคดิการปลกูป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 ในการพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิ ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็
รวบรวมข้อมูลออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาและ
ส ารวจขอ้มลูเบือ้งตน้ทีเ่กีย่วขอ้งต่อการปลกูไมม้คี่า : ตน้ไม้
หอม โดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 
อย่าง ระยะที ่2 การออกแบบเครื่องมอื และการหาคุณภาพ
เครื่องมอืวจิยั และระยะที ่3 การถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา 
(ดงัภาพประกอบที ่1) 
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ภาพประกอบที ่1 ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 

3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1) สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื ไดแ้ก่
การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ค่ าความเชื่ อมัน่ 
(Reliability) ค่ าคว ามยากง่ า ย  ค่ า อ านาจจ า แนก  
ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) ค่าประสทิธภิาพของ
ผลลพัธ ์(E2) และค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  3) สถติใิชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ Paired  
t-test  
 
 

4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 การหาประสิทธิภาพของคู่มือ พบว่า ประสทิธภิาพของ
กระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 92.00 และประสทิธภิาพของ
ผลลพัธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 91.00 ดงันัน้ คู่มือการส่งเสรมิ
การปลูกไม้มีค่า: ต้นไม้หอม โดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 3 
อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง จงึมปีระสทิธภิาพของคู่มอืการ
สง่เสรมิ 92.00/91.00 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที1่) 
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิภาพของคู่มือ พบว่า ดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : 
ต้นไมห้อม โดยใชแ้นวคดิการปลูกป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 
อย่าง มคี่าเท่ากบั 0.828 หมายความว่า นิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้
หลงัจากการใชคู้่มอืการส่งเสรมิรอ้ยละ 82.80 ซึง่เป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2)

 

 

 

 

 

 

 

ระยะท่ี 1 ศึกษำและส ำรวจขอ้มูลเบือ้งต้น 
 ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล พื้ น ฐ า น เ บื้ อ ง ต้ น แ ล ะ
ท าการศึกษาข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่
เกีย่วขอ้งกบัการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นไม้
หอม  โดยใช้แนวคิดการปลูก ป่ า  3  อย่ าง              
ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง  

ระยะท่ี 3 กำรถ่ำยทอดส่ิงแวดล้อมศึกษำ 
 จดักจิกรรมการส่งเสรมิการปลูกไม้มีค่า :
ต้นไม้หอม โดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่าง         
ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง 

ทดลองใช้ (Try out) กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง 30 คน และน าผลทดลองใช้มา
ปรบัปรุงแกไ้ข 

ระยะท่ี 2 กำรออกแบบเครือ่งมือ และกำร
หำคณุภำพเครือ่งมือวิจยั 

1. จัดท าคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : 
ต้นไม้หอม โดยการใช้แนวคิดการปลูกป่า  
3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง จ านวน 4 หน่วย 
2. แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ และ
แบบวดัจริยธรรมสิง่แวดล้อมต่อการส่งเสรมิ
การปลูกไม้มีค่า: ต้นไม้หอม โดยใช้แนวคิด
การปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง 
จ านวนอย่างละ 20 ขอ้ 

นิสติมคีวามรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มทีด่ี
ต่อการปลูกไมม้คี่า : ต้นไมห้อม โดยใชแ้นวคดิการ
ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง และได้คู่มอื
การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า ต้นไม้หอม โดยใช้
แนวคดิการปลกูป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง ที่
มปีระสทิธภิาพ 
 

สง่ผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน เพื่อหาคณุภาพ
เครื่องมอื 

นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1  สาขาวชิาสิง่แวดลอ้ม
ศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน 

น าเครื่องมอืปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษา 
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้ไมห้อม โดยใชแ้นวคดิการปลกูป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 
4 อย่าง (E1/E2) 
 

คณุภำพคูม่ือกำรฝึกอบรม คะแนนเตม็ �̅� S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 18.40 1.16 92.00 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 18.20 1.06 91.00 

ประสิทธิภำพของคู่มือฝึกอบรม เท่ำกบั 92.00/91.00 
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้ไมไ้หอม โดยใชแ้นวคดิการปลกูป่า 3 อย่างได้
ประโยชน์ 4 อย่าง (n=30) 
 

ผลรวมคะแนนทดสอบ
ก่อนกำรส่งเสริมทุกคน 

ผลรวมคะแนนทดสอบ
หลงักำรส่งเสริมทุกคน 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั
กำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบควำมรู ้

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

286 546 30 20 82.80 

4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกับ
การปลูกไม้มีค่า: ต้นไม้หอม โดยใช้แนวคิดการปลูก
ป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง พบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้ก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดบั ปาน
กลาง (�̅�=9.53) และหลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลีย่

ความรู้รวมอยู่ในระดบัสูง (�̅�=18.20) เมื่อเปรียบเทยีบ
คะแนนเฉลีย่ความรู ้ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 
 

 

ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการปลกูไมม้คี่า : ตน้ไมห้อม โดยใชแ้นวคดิการปลกูป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 
อย่าง ของนิสติก่อนและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=30) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั 

ควำมรู ้
หลงักำรส่งเสริม ระดบั 

ควำมรู ้
t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ความรู ้(N = 20) 9.53 1.35 ปานกลาง 18.20 1.06 มากทีส่ดุ -26.847 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นไม้หอม โดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 
3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง พบว่า นิสิตมีคะแนน
เฉลี่ยด้านทศันคติ ก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบั
ไม่แน่ใจ (�̅�=3.29) และหลงัการส่งเสรมิคะแนนทศันคติ 

โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (�̅�=4.36) เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมการส่งเสรมิ พบว่า 
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทศันคติต่อการปลูกไม้มีค่า  : ต้นไม้หอม โดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่าง  
ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง ของนิสติก่อนและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=30) 
 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

df t P 
�̅� S.D. ระดบัทศันคติ �̅� S.D. ระดบัทศันคติ 

ทศันคต ิ(N=5) 3.29 0.41 ไม่แน่ใจ 4.36 0.16 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 29 -15.934 .000* 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4 .4 ผลการศึกษาและเป รียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า : ต้นไม้หอม โดยใช้
แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง 
พบว่า นิสิต มีคะแนนเฉลี่ยด้านจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
ก่อนการสง่เสรมิโดยรวมอยู่ในระดบั เพื่อสงัคม (�̅�=2.60) 

และหลงัการส่งเสรมิอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดีงาม 
(�̅�=3.28) เมื่อเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนและ
หลังการฝึกอบรม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลังการ
ส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่5) 

 
ตารางที ่5 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกไมม้คี่า : ต้นไมห้อม โดยใชแ้นวคดิการ
ปลกูป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง ของนิสติก่อนและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=30) 
 

รำยกำร 
ก่อน 

กำรส่งเสริม 
ระดบั 

จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

หลงั 
กำรส่งเสริม 

ระดบั 
จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 4) 

2.60 0.25 เพื่อสงัคม 3.28 0.12 
เพื่อความถูกตอ้ง

ดงีาม 
-15.939 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่า : ต้นไม้หอม โดยใช้แนวคิดการ
ปลูก ป่า  3 อย่ า ง  ไ ด้ประ โยชน์  4 อย่ า ง  พบว่ า 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 92.00 
และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็น รอ้ยละ 91.00 
ดงันัน้ คู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้ไมห้อม โดย
ใชแ้นวคดิการปลกูป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง จงึมี
ประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริม 92.00/91.00 ซึ่งมี
ประสทิธภิาพไปตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากคู่มอื
การส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นไมห้อม โดยใชแ้นวคดิ
การปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นการ
ส่งเสรมิเน้นการใหค้วามรู้แก่นิสติ โดยผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาตาม

ขัน้ตอนที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการพฒันาความรูค้วามสามรถ
ใหแ้ก่นิสติทีเ่ขา้รบัการสง่เสรมิ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ 
ชัยยงค์  พรหมวงศ์  (2552 : 135-143)  ได้ก ล่าวว่ า 
ประสทิธภิาพหมายถงึ ระดบัประสทิธภิาพของสือ่หรอืชุด
การสอนที่จะช่วยให้ผู้ เ รียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม  เป็นระดับที่ผลิตสื่อหรือชุดการสอนจะ 
พึงพอใจว่าหากสื่อหรือชุดการสอนมีประสิทธิภาพถึง
ระดบันัน้แลว้ สื่อหรอืชุดการสอนนัน้กม็คีุณค่าทีจ่ะน าไป
สอนนักเรียน และคุ้มแก่การลงทุนผลิต  ออกมาเป็น 
จ านวนมาก และ สมุน อมรววิฒัน์ (2553 : 460) ไดก้ล่าว
ไว้ว่า การจดัการเรยีนรู้คอืสถานการณ์อย่างหนึ่งที่มีสิง่
ต่อไปนี้เกดิขึน้ ไดแ้ก่ 1. มคีวามสมัพนัธแ์ละมปีฏสิมัพนัธ์
เกดิขึน้ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีน
กบัสิง่แวดลอ้ม และผูส้อนกบัสิง่แวดลอ้ม 2.ความสมัพนัธ์
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และการมีปฏิสัมพันธ์ก่ อ ให้ เ กิดกา ร เ รียน รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ใหม่ 3. ผู้เรียนสามารถน า ประสบการณ์
ใหม่นัน้ไปใช้ได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ พรนิภา 
ตูมโฮม และประยูร  วงศ์จันทรา (2559 : 189-202)  
ได้ศึกษา การพฒันาคู่มือฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอาเซียน : สาธารณรัฐอินโดนี เซีย  
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม  
มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 84.53/85.33 แสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอื
ฝึกอบรมมีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้ได้  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทยา ห่อทอง และคณะ 
(2561 : 41-53) ได้ท าการศกึษาการพฒันากจิกรรมการ
เรียนรู้ ป่ าชุมชนโคกหินลาด อ า เภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง ประเภทป่าชุมชนโคกหินลาด  
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม  
มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 81.57 / 93.10 เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ได้ และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ยุวเรศ วงษ์จนัทร์ และคณะ 
(2561 : 156) ได้ศกึษาการพฒันาคู่มอืฝึกอบรม การท า
สารปราบแมลงศตัรูพชืโดยใชใ้บน้อยหน่า ผลการศกึษา
พบว่า คู่มอืฝึกอบรมการท าสารปราบแมลง ศตัรูพชืโดย
ใช้ใบน้อยหน่า ที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 
98.40/95.50 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้
 ส่วนประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการปลูก 
ไม้มคี่า : ต้นไม้หอม โดยใช้แนวคดิการปลูกป่า 3 อย่าง  
ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง ผลการศกึษาดชันีประสทิธผิลของ
คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นไม้หอม โดยใช้
แนวคดิการปลูกป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง พบว่า 
ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้ี
ค่า : ต้นไม้หอม โดยใช้แนวคิดการปลูกป่า  3 อย่าง  
ได้ประโยชน์  4 อย่ าง  หมายความว่ า  นิสิตระดับ 
ปรญิญาตร ีสาขาสิง่แวดลอ้มศกึษา ทีเ่ขา้รบัการส่งเสรมิ
มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 82.80 เนื่องจาก
คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นไม้หอม โดยใช้
แนวคิดการปลูกป่า  3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง  
มปีระสทิธภิาพและดชันีประสทิธผิลไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้
ซึ่ ง เ ป็ น ไปต ามแนวคิด ขอ ง  พจนา นุ ก รม  ฉบับ
ราชบณัฑติยสถาน (2546 : 256) ได้นิยาม ความหมาย 
"คู่มือ" หมายถึง สมุดหรือหนังสอืที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้เพื่อใช้ ประกอบต ารา เพื่อ
อ านวยความสะดวกเกี่ยวกบัการศึกษาหรือการปฏบิตัิ

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรอืเพื่อแนะน าวธิใีช้อุปกรณ์อย่างใด
อย่างหนึ่ ง คู่มือจัดเป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่ ง  
ที่รวบรวมขอ้มูล ขอ้เทจ็จรงิเฉพาะเรื่อง เพื่อใชเ้ป็นคู่มอื
ตอบค าถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดอ้ย่างรวดเรว็ หรอืเพื่อ
ใชเ้ป็นคู่มอืในการศกึษาและ ปฏบิตังิานหนึ่งๆ ทัง้นี้คู่มอื
มกัจะมีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อความ
สะดวกในการเขา้ถงึขอ้มลูแก่ผูใ้ช ้และเป็นไปตามแนวคดิ
ของ เครือวัลย์  เผ่ าผึ้ง  (2548 : 39) คู่มือ  (Manual) 
หมายถึง หนังสือหรือเอกสารที่จ ัดขึ้นอย่างเป็นระบบ
เพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจ ตอบขอ้สงสยั หรอืแนวทาง
ในการปฏิบัติ กิจกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ โดยมรีูปเล่มกะทัดรดั เหมาะแก่
การพกพา สวยงาม มภีาพประกอบ อ่านเขา้ใจง่าย และ
สามารถน าไปใชอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อเพิม่ประสทิธผิล
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ณิชกมล ดวีงษา และคณะ (2561: 12-29) ได้ศกึษาการ
พฒันากิจกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ชุมชนกบัการจดัการป่า
ชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 
คู่มอืกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม เรื่องชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชน 
มีค่าเท่ากับ 0.8380 แสดงว่านิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรู ้รอ้ยละ 83.80 สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ ภูรีภัทร์ ผุดผา และคณะ (2561 : 94)  
ได้ท าการศึกษาการพัฒนาคู่มืออบรมการอนุรักษ์ 
ความหลากหลายทางชวีภาพของผเีสือ้ในชุมชนบา้นเกิง้ 
ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัหาสารคาม ผลการศกึษา
พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) ของคู่มือการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพของผีเสื้อ มีค่าเท่ากับ 
0.6333 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  นัฎฐภรณ์  
ปรึกไธสง  และคณะ (2561 : 192) ได้ศึกษา เรื่ อง  
การพฒันาคู่มือฝึกอบรมการอนุรกัษ์สมุนไพรในป่าบุ่ ง  
ป่าทาม ส าหรบัชุมชนบา้นโนนสมบรูณ์ ต าบลเกิง้ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า มีดชันี
ประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 0.7138 หมายความว่าชาวบา้น
มคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 71.38 แสดงใหเ้หน็
ว่าคู่มือฝึกอบรมมีความเหมาะสม และมีประสทิธิภาพ 
โดยผ่านกระบวนการตามขัน้ตอน แสดงให้เห็นว่าการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มคี่า ต้นไม้หอม โดยใช้แนวคดิการ
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ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นรูปแบบการ
จัดการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมเกิดความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องการปลูกไมม้คี่า ต้นไมห้อม โดยใชแ้นวคดิการปลูก
ป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การปลูกไม้มีค่า : ต้นไม้หอม โดยใช้แนวคิดการ
ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง พบว่า นิสติมี
คะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง (�̅�=9.53) และหลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนน
เ ฉ ลี่ ย ค ว า ม รู้ ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ สู ง  ( �̅�=18.20)  
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้ ก่อนและหลงัการ
เข้าร่วมการส่งเสริม พบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ยหลงัการ
สง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 เนื่องจากการใช้คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้ี
ค่า : ต้นไม้หอม โดยใช้แนวคิดการปลูกป่า  3 อย่าง  
ได้ประโยชน์ 4 อย่าง มีกระบวนการให้ความรู้แก่กลุ่ม
ตวัอย่าง มคีวามเหมาะสมทัง้เนื้อหาสาระ ทีถ่่ายทอดมผีล
ท าให้นิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ 
จติรา วสวุานิช (2552 : 18) ไดใ้หค้วามหมาย ของความรู้
ว่าเป็นการจ าขอ้เทจ็จรงิ เรื่องราว รายละเอยีด ทีป่รากฏ
ในต าราหรือสิง่ที่ได้รบัจากการบอกกล่าวไว้ ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคดิของ ประภาเพญ็ สุวรรณ (2554 : 18) ไดใ้ห้
ความหมายของความรู้ไว้ว่าเป็นพฤติกรรมเบื้องต้นซึ่ง 
ผู้เรียนจ าได้ อาจโดยการนึกได้หรือการมองเห็นได้ยนิ  
จ าได้ ความรู้ในขัน้นี้ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับการจ ากัด 
ความหมาย ขอ้เทจ็จรงิ ทฤษฎ ีกฎโครงสรา้ง การแกไ้ข
ปัญหาเหล่านี้ เ ป็นต้น และเป็นไปตามแนวคิดของ  
อดิศักดิ ์สิงห์สีโว (2554 : 41) ได้ให้ความหมายของ 
สิง่แวดลอ้มศกึษาไวว้่า กระบวนการทางการศกึษาทีเ่น้น
พัฒนาคนให้เห็นคุณค่ าของทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้เข้าใจในความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กบัสิง่แวดล้อมอันเป็นพื้นฐานที่น าไปสู่  
การพัฒนาเจตคติ ความตระหนัก และทักษะในการ
ตดัสนิใจเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมและเกดิการสร้างจรยิธรรม 
สิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล และ
รกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
กรรณิกา สุขงาม (2556 : 48) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิ
การปลูกพืชผักสวนครัวโดยใช้ปุ๋ ยชีวภาพเพื่ออนุรกัษ์
สิง่แวดล้อม บ้านศรีวิลยั ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า การจดักจิกรรม

การส่งเสรมิการปลูกพชืสวนครวั โดยใช้ปุ๋ ยชวีภาพเพื่อ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ก่อนส่งเสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ย
ความรู้เกี่ยวกบัการปลูกพืชสวนครวัโดยใช้ปุ๋ ยชีวภาพ
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ ในระดับพอใช้  หลังการ
ส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดับดี  
หลังการส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้สูงกว่า
ก่อนการส่งเสริม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐริกา  
สิง ห์ รักษ์  แ ล ะคณะ  ( 2561 : 67) ไ ด้ ศึกษ า เ รื่ อ ง  
การส่งเสริมการท าจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยเพื่อใช้
ประโยชน์ในชุมชน ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการส่งเสรมิ
การท าจุลนิทรยีจ์ากหน่อกลว้ยชาวบ้านมคีะแนนความรู้
เฉลี่ยเท่ากับ 13.03 คะแนน และหลังจากการส่งเสริม
ช า ว บ้ า น มี ค ะ แ นน เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กับ  16.33ค ะ แนน  
เมื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 
ก่อนและหลงั พบว่า หลงัการส่งเสรมิชาวบ้านมีความรู้
มากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภารัตน์  
ตาลทรัพย์  แ ละคณะ  ( 2561 : 10) ได้ศึกษา เ รื่ อ ง  
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : ระเบียบป่าชุมชน  
ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ของนิสติที่เข้าร่วมกิจกรรม
การเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหนิลาด เรื่องระเบยีบป่าชุมชน
ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.70 และหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก มีค่ า เฉลี่ย เท่ ากับ  27.23  
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ก่อนและหลัง 
พบว่า หลงัการส่งเสริมชาวบ้านมีความรู้มากกว่าก่อน
การส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
แสดงใหเ้หน็ว่านิสติทีเ่ขา้รบัการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : 
ต้ น ไม้หอม  โดย ใช้แนวคิดการปลู ก ป่ า  3 อย่ า ง  
ได้ประโยชน์ 4 อย่าง มีความรู้เพิ่มขึ้น เนื่องจากคู่มือ
ส่งเสรมิมคีวามเหมาะสมและมคีวามน่าสนใจของเนื้อหา
ท าใหน้ิสติเกดิความรูเ้ขา้ใจในเนื้อหาของคู่มอืการสง่เสรมิ
เป็นอย่างดี ซึ่งคู่มือการส่งเสริมเน้นให้นิสติสามารถน า
ความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการเขา้ร่วมการสง่เสรมิ
การปลูกไมม้คี่า : ต้นไม้หอม โดยใชแ้นวคดิการปลูกป่า 
3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง ไปใช้ใหเ้กดิประโยชน์และ
สามารถน าความรูไ้ปเผยแพร่ได ้
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5.3 ผลของการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การปลูกไม้มีค่า : ต้นไม้หอม โดยใช้แนวคิดการ
ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง พบว่า ก่อนการ
ส่งเสรมินิสติมคีะแนนทศันคติเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบั
ไม่แน่ใจ และหลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนนทศันคตเิฉลีย่
โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิตมี
คะแนนทศันคติเฉลี่ยหลงัส่งเสรมิมากกว่าก่อนส่งเสรมิ
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 เนื่องจากผูว้จิยัได้
จดัให้มีกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดใีน
การเรียนรู้ มีการใช้เทคนิคบรรยาย แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
ระหว่างวทิยากรกบัผูเ้ขา้รบัการส่งเสรมิ มกีารฝึกปฏบิตัิ
ลงมือท าอย่างชดัเจน จึงท าให้นิสติเกดิการเรยีนรู้ เกิด
ความสนใจ มีความตระหนักและเห็นประโยชน์ในการ
ปลูกไม้มีค่า  : ต้นไม้หอม ที่จะช่วยในการอนุรักษ์  
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดินของตนเอง ส่งผลให้มีการ
เปลีย่นแปลงทางทศันคต ิซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ อดุล 
จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550 :219-224)  
ได้กล่าวว่า ทศันคติมอีงคป์ระกอบต่าง ๆ อยู่ 3 ส่วนคอื
ส่วนที่เกิดขึ้นก่อน เป็นส่วนของความเข้าใจ ซึ่งแสดง
ออกมาในรูปของความเชื่อ และค่านิยม ส่วนสูง ความ
เข้าใจนี้จะก่อให้เกิดทัศนคติ ในส่วนของความรู้สึก  
ซึ่งแสดงออกมาในรูปของความรูส้กึและเกดิผลลพัธเ์ป็น
ส่วนของพฤตกิรรม เป็นไปตามแนวคดิของ สรอ้ยตระกูล  
อรรถมานะ (2551 : 64) ให้ความหมายของทศันคติไว้ว่า 
ทศันคติ คอื ผลผสมผสานระหว่างความนึกคดิ ความเชื่อ 
ความคิดเห็น ความรู้ และความรู้สกึของบุคคลที่มีต่อสิ่ง
หนึ่งสิง่ใดคนใดคนหนึ่ง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง 
 ซึ่งออกมาในทางประเมนิค่าอนัอาจเป็นไปในทางยอมรบั
หรือปฏิเสธก็ได้ และความรู้สึกเหล่านี้  มีแนวโน้มที่จะ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง และเป็นไปตาม
แนวคดิของ เกษม จนัทรแ์กว้ (2525 : 2) ใหค้วามหมาย
ว่าสิง่แวดล้อมศกึษาเป็นกระบวนการให้ความรู้ อย่างมี
ระบบและแบบแผนในการพัฒนาทักษะ ทัศนคติ และ
ประสบการณ์ ท าให้เกิดแนวคิดในการคิดเป็น ท าเป็น 
และแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ชลทิศ พันธุ์ศิริ และบัญญัติ สาลี (2559 : 176 - 188)  
ได้ศึกษาวจิยั เรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สหพนัธรฐัมาเลเซยี 
เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคตกิ่อนและหลงั

การฝึกอบรม ผลการศกึษาพบว่า มคีะแนนเฉลีย่ทศันคติ
หลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม และนิสติกลุ่ม
ทดลองมทีศันคตโิดยรวมและรายดา้นทัง้ 5 ดา้น สงูกว่า
กลุ่มควบคุม และนิสติกลุ่มทดลองม ีทศันคติ ในการเป็น
วิทยากรฝึกอบรม ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
อาเซยีน : สหพนัธรฐัมาเลเซยี สูงกว่านิสติกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ สวล ีสเีขยีว (2557 : 70) ไดศ้กึษาเกีย่วกบั 
การส่งเสริมการจดัการขยะด้วยหลกัการ 5R ในชุมชน
บ้านดอนบม ต าบลแวงน่าง อ า เภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่งเสริม
ชาวบ้านคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัไม่เห็นด้วย หลงัการ
ส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย  
จงึสามารถสรุปไดว้่าชาวบา้นมทีนัคตต่ิอการจดัการขยะ
ด้วยหลักการ 5R ในชุมชนมากกว่าก่อนการส่งเสริม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 และสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ วรรณศักดิพ์ิจิตร บุญเสริม , และคณะ 
(2558: 210) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนากิจกรรม
สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนกวีสีเขียว (Green Poem) 
ส าห รับนิ สิตปริญญาตรีส าขาสิ่ ง แวดล้อมศึกษา
ผลการวจิยั พบว่า จากการศกึษาบทกว ีมทีัง้หมดจ านวน 
88 บทกวทีี่เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม เครื่องมอืที่
ใช้ในการจัดกิจกรรมบทกวีสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมระดับมาก หลังจากจัด
กจิกรรมกวสีเีขยีวเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มแลว้ พบว่า 
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติในการใช้บทกวีเพื่อการ
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อม สูงกว่าก่อนการจดักิจกรรมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เหน็ว่ากจิกรรม
การส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นไมห้อม โดยใชแ้นวคดิ
การปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง มีผลท าให้
ทัศนคติของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจาก  
มีกระบวนการจดักิจกรรมโดยใช้กระบวนการถ่ายทอด
ทางสิง่แวดล้อมศึกษา เครื่องมอืที่ใช้ในการจดักจิกรรม 
คอื คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นไมห้อม โดยใช้
แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง  
ใบความรู้ประกอบการบรรยายให้ความรู้ เป็นสื่อหรือ
ตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และมีทศันคติต่อการปลูก 
ไมม้คี่า : ตน้ไมห้อม เพิม่มากขึน้ 
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5.4 ผลของการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า : ต้นไม้หอม โดยใช้
แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง พบว่า 
ก่อนการสง่เสรมินิสติมคีะแนน จรยิธรรมเฉลีย่โดยรวมอยู่ใน
ระดบัเพื่อสงัคม และหลงัการสง่เสรมินิสติมคีะแนนจรยิธรรม
เฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม เมื่อเปรยีบคะแนนเฉลีย่
จริยธรรมก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า นิสติมีคะแนน
จริยธรรมเฉลี่ยหลงัการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 เนื่องจากนิสติได้รบั
ความรูจ้ากการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นไมห้อม โดยใช้
แนวคดิการปลูกป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง จงึท าให้
นิสติมคีวามเขา้ใจต่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นผลเกดิ
ประสบการณ์ทีม่แีนวโน้มใหผู้เ้ขา้รบัการสง่เสรมิแสดงความ
คดิเหน็ และจติใตส้ านึกทีด่ ีเมื่อมจีรยิธรรมหรอืจติส านึกต่อ
ธรรมชาติก็จะสามารถแยะแยะถูก ผิด รู้ว่าอะไรควรท า
หรือไม่ควรท า และค านึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า 
ส่วนตน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ประยูร วงศ์จันทรา 
(2559 : 171-172) กล่าวว่า จรยิธรรมสิง่แวดล้อม หมายถึง 
หลกัการทีค่วรประพฤตอิย่างหนึ่งต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่มผีลท า
ให้สิง่แวดล้อมด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทางระบบนิเวศ 
และเอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่สรรพสิง่ทีอ่าศยัสิง่แวดลอ้มด ารงชพี
อยู่ได้โดยไม่สูญเสียระบบสัมพันธภาพระหว่างตนกับ
สิง่แวดลอ้ม ซึง่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มไม่สามารถแยกออกได้
จากจรยิธรรมชวีติ สงัคม และชุมชน โดยศกัยภาพในตวัของ
มนัเองเป็นปัจจยัหลกัในการบูรณาการเชื่อมโยงชวีติ ชุมชน 
และสงัคมสิง่แวดลอ้มใหด้ ารงอยู่ไดอ้ย่างยัง่ยนื เป็นไปตาม
แนวคดิของ อรรถเดช สรสรุชาต ิ(2558 : 23) ใหค้วามหมาย
จริยธรรมว่าจริยธรรม หมายถึง คุณสมบัติทางความ
ประพฤต ิทีส่งัคมมุ่งหวงัใหค้นในสงัคมนัน้ประพฤตมิคีวาม
ถูกตอ้งในความประพฤต ิมเีสรภีาพภายในขอบเขตของมโน
ธรรมเป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสงัคมพึงประพฤติปฏิบตัิต่อ
ตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ทัง้นี้ เพื่อก่อให้เกิดความ
เจรญิรุ่งเรอืงขึน้ในสงัคม การที่จะปฏบิตัิให้เป็นไปเช่นนัน้
ได้ผู้ปฏิบตัิจะต้องรู้ว่าสิง่ใดถูกสิ่งใดผิด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ประยรู วงศจ์นัทรา (2551: 93) ไดท้ าการศกึษา
เรื่อง การพฒันากระบวนการสอนสิง่แวดลอ้มศกึษาโดยการ
สอดแทรกจริยธรรม ส าหรับนิสิตปริญญาตรีเพื่อศึกษา
ความรู้สิ่งแวดล้อมและจริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดยใช้
กระบวนการสอนสิง่แวดล้อมศึกษาที่สอดแทรกจริยธรรม
ของนิสิตระดับปริญญาตรี พบว่านิสิตกลุ่มทดลองมี

จริยธรรมสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ 4 จริยธรรมเพื่อความ
ถูกต้องดงีาม ส่วนนิสติกลุ่มควบคุมมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อม
อยู่ในระดบั 3 จรยิธรรมเพื่อสงัคม กลุ่มทดลองมจีรยิธรรม
สิง่แวดล้อมโดยรวมและเป็นรายเรื่องทัง้ 4 เรื่องคอื ป่าไม้ 
แหล่งน ้า ขยะและโลกร้อน มากกว่ากลุ่มควบคุม (p< .05) 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ บรรเจิด ปานเงิน (2552 :112)  
ได้ศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของบุคลากร
สาธารณสุข ประจ าสถานีอนามัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
การศึกษาจริยธรรมสิง่แวดล้อมของบุคลากรสาธารณสุข
ประจ าสถานีอนามัย มีความส าคัญต่อพฤติกรรมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็น
ประโยชน์และแนวทางในการน าไปเป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการ
แก้ไขปัญหาเรื่องจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของ  บุคลากร
สาธารณสุข ผลการศกึษาพบว่า จรยิธรรมต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรวมหลังการ
ฝึกอบรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม  
ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าการฝึกอบรมครัง้นี้มผีลใหบุ้คลากรที่เขา้
ร่วมมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปนัดดา ฤทธิส์ าแดง และคณะ (2562 : 51)  
ได้ศกึษาเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการท าฝาย
ต้นน ้าล าธารตามศาสตร์พระราชาของนิสิตกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม พบว่า คะแนนจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มของนิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมทรพัยากรน ้าโดยการ
ท าฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตร์พระราชาก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
2.78 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
ความถูกตอ้งดงีาม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.34 เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเขา้ร่วม
กิจกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมหลงัการเข้าร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่าก่อน
การเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
แสดงใหเ้หน็ว่ากจิกรรมการส่งเสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้ไม้
หอม โดยใช้แนวคิดการป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง  
มผีลท าใหจ้รยิธรรมสิง่แวดล้อมของนิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรม
เพิ่มขึ้น เนื่ องจากมีกระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้
กระบวนการถ่ายทอด เครื่องมอืที่ใชใ้นการจดักจิกรรม คอื 
คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า ต้นไมห้อม โดยใชแ้นวคดิ
การปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง และใบความรู้ 
เป็นสื่อกระตุ้นให้เกดิความรูแ้ละมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อ
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การส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า ต้นไมห้อม โดยใชแ้นวคดิการ
ปลกูป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง เพิม่มากขึน้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. สามารถน าคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : 
ต้นไมห้อม โดยใชแ้นวคดิการปลูกป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 
4 อย่าง ไปประยุกต์ใช้กับหลักสูตรที่เกี่ยวกับเนื้อหาใน
รายวชิาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 
 2. ควรสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถ
น าคู่มอืไปเผยแพร่กบัประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจและ

มคีวามรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการส่งเสรมิ
การปลกูตน้ไมห้อม 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก
ต้นไมห้อม เช่น สรรพคุณทางยาของไมห้อม แหล่งซือ้ขาย
ไมห้อม  
 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค 
ต่าง ๆ ในการปลูกต้นไม้หอม ปัจจยัที่ท าให้ไม้หอมมีการ
เจรญิเตบิโตไดด้แีละปรบัปรุงพนัธุ์ไมห้อมใหม้คีุณภาพที่ดี
ยิง่ขึน้ 
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