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บทคดัยอ่ 

 

 วิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า ต้นหว้า โดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 
3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ที่มีประสิทธภิาพตามเกณฑ์และประสิทธผิล เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบความรู้ ทศันคต ิ
และจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาวจิยั คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 สาขาวชิา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ที่ลงทะเบยีนเรียนรายวชิา
ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มี
ค่า ต้นหว้า โดยใช้แนวคดิการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ และแบบวดั
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired 
t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการส่งเสรมิ มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 92.00/90.33 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิ
เท่ากับ 0.7622 แสดงว่า นิสิตมีความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ร้อยละ 76.22 นิสิตมีคะแนนความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกไมม้คี่า ต้นหวา้ โดยใชแ้นวคดิการปลูกป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง หลงัการส่งเสรมิมากกว่า
ก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั : การส่งเสรมิ, การปลูกไมม้คี่า, ตน้หวา้, ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม, ทศันคตติ่อสิง่แวดลอ้ม,  
  จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม, แนวคดิการปลูกป่า 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 : Java Plum (Syzygium cumini (L.)  Skeels 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 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 : Java Plum (Syzygium cumini (L.) Skeels using the concept of 3 kinds gbof 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 92.00/90.33. The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.7622. The 
students had more knowledge and effect to increased students progress after using the training manual at 76.22%. 
After the training the students had an average score of environmental knowledge, attitude and ethics more than 
before training statistical significantly level of .05. 
 
Keywords : Promotion, Planting precious trees, Java Plum (Syzygium cumini (L.) Skeels, knowledge of  
 environmental, Attitude to the environment, Environmental ethics, concept of 3 kinds of forest  
 planting, 4 benefits 
 
 
 
 
 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่5(2), 2565 : 76 - 87 
 

78 
 

1. บทน ำ  
 ปัญหาพืน้ทีป่่าลดลงอย่างรวดเรว็ ประเทศทีเ่ป็น
ผู้น าทางด้านเศรษฐกิจจงึพร้อมที่จะสนับสนุนเงนิกู้เพื่อ
ก า รป ลูก ป่ าแก่ ป ร ะ เทศที่ ก า ลังพัฒนาที่ มีค วาม
เตรียมพร้อมในด้านปัจจยัการผลิตแต่ขาดเงินทุนนซึ่ง
เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ปัญหาการขาดแคลนไม้ใช้ประโยชน์ได้ ประชาชนเห็น
ความส าคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญในอนาคตการ
ปลูกสวนป่าจึงเป็นแนวทางที่น่าสนใจเกษตรกรที่ปลูก
สวนป่าด้วยตนเองอาจจะต้องการปลูกป่าด้วยใจรกัเป็น
แนวทางการลงทุนของผู้ร ักธรรมชาติ ผลประโยชน์ที่
ได้รบัจากการปลูกสวนป่านัน้จะให้ผลผลิตคอืไม้ที่มคี่า
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ พื่ อ ใ ช้ ส อ ย ใ น ร ะ ย ะ ย า ว ต่ อ ไ ป 
(เพยีงใจ บุญทรพัย์, 2551 : 15) ปัญหาป่าไม้ที่พบปัจจุบนัได้
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยเป็นอันมาก พระองค์จึงได้ศึกษา
ข้อมูลถึงรากแก้วและแก่นแท้ สร้างกุศโลบายให้เกิด
ความรัก ป่าไม้ด้วยจิตส านึกร่ วมกัน  พระองค์ ได้
พระราชทานพระราชด ารใิหม้กีารปลูกต้นไม ้3 ชนิด คอื 
ไม้ผล ไม้โตเร็ว และไม้เศรษฐกิจ และพระราชทาน
แนวทางในการทีจ่ะฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตใิหก้ลบัคนื
มา โดยต้องปลูกจิตส านึกในการรักผืนป่าให้แก่คน
เสยีก่อน (ชยัภกัดิ ์ศริวิฒัน์, 2554 : 19 )  
 พระราชบญัญตัิป่าไม้ (ฉบบัที่ 8) พ.ศ. 2562 ให้
ไว้ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562 ได้มีการแก้ไข
เพิม่เติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ที่เกี่ยวกบัไม้หวงห้ามให้
ย ก เ ลิก ค ว าม ในว ร รคหนึ่ ง ข อ งม าต ร า  ๗  แห่ ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่า
ด้วยป่าไม้ ส าหรบัไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดนิที่มกีรรมสทิธิ ์
หรอืสทิธคิรอบครองตามประมวลกฎหมายทีด่นิ ไม่เป็น
ไม้หวงห้าม หรอืไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดนิที่ได้รบัอนุญาตให้
ท าประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รฐัมนตรี
ประกาศก าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีให้
ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม” รฐับาลได้ก าหนดให้ไม้ยนืต้น 
ที่มมีูลค่าทางเศรษฐกิจ มทีัง้หมด 58 ชนิด และไม้หอม
จดัอยู่ในไม้ 58 ชนิดนี้ ซึ่งสามาใช้เป็นหลกัประกนัทาง
ธุรกิจได้ โดยสามารถน ามาค ้าป ร ะก ันการกู ้ย ืม เ ง ิน
หร ือขอสิน เชื่อ ได้ โ ดยอยู่ ร ะหว่า ง การศึกษาเพื่อ
พัฒนาเกณฑ์การประเมินมูลค่าต้นไม้ที่เป็นมาตรฐาน 

และได้รับการยอมรับ (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาต,ิ 2553 : 20) 
 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงแนะน าการปลูก
ป่าในเชิงผสมผสานทัง้ด้านเกษตร วนศาสตร์และ
เศรษฐกิจสังคม เป็นการปลูกป่าแบบเบ็ดเสร็จด้วย
ลักษณะทัว่ไปของป่า 3 อย่าง ทรงมีพระราชด ารัสว่า 
ป่าไม้ที่จะปลูกนัน้ สมควรที่จะปลูกแบบป่าใช้ไม้หนึ่ง 
ป่าส าหรับใช้ผลหนึ่ง ป่าส าหรับใช้เป็นฟืนอย่างหนึ่ง 
และมีพระราชด ารัสเพิ่มเติมว่า   การปลูกป่าถ้าจะให้
ราษฎรมปีระโยชน์ใหเ้ขาอยู่ได้ ให้ใชว้ธิปีลูกไม้ 3 อย่าง
แต่มปีระโยชน์ 4 อย่าง คอื 1) ไมใ้ชส้อย  2) ไมก้นิได ้3)
ไม้เศรษฐกจิ โดยปลูกรองรบัการชลประทานปลูกรบัซบั
น ้า และปลูกอุดช่วงไหล่ ตามร่องหว้ย โดยรบัน ้าฝนอย่าง
เดียว และ ประโยชน์อย่างที่ 4 คือ ได้ระบบอนุรกัษ์ดนิ
และน ้า 
 หว้าเป็นต้นไม้ที่อาจจะไม่เป็นที่คุ้นเคยกันนัก
ส าหรบัคนในเมอืง แต่เป็นพนัธุ์ไม้ที่รู้จกักนัดสี าหรบัคน
ต่างจงัหวดั โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนทีต่น้หวา้จะตดิผลให้
ได้เก็บกินกัน ผลที่แก่จัดทัง้เปลือกและผลมีเนื้อสีม่วง
เกือบด า มรีสหวานอมเปรี้ยวปนฝาด กินแล้วท าใหป้าก
และลิน้มสีดี าไปดว้ย หวา้เป็นตน้ไมผ้ลดัใบ ออกดอกช่วง
เดอืนธนัวาคมถงึเดอืนมกราคม หว้าเป็นต้นไมท้ีม่เีรอืน
ยอดค่อนขา้งกลม ใบดกหนา พุ่มทบึเหมาะทีจ่ะปลูกเป็น
ไม้ให้ร่มเงาได้ด ีแต่เนื่องจากมขีนาดค่อนขา้งใหญ่จงึไม่
ควรเลือกปลูกในพื้นที่แคบ ผลหว้าเมื่อดิบใช้แก้อาการ
ท้องเสียและหมกัท าน ้าส้มสายชู ผลสุกนิยมกินจิ้มพรกิ
เกลอื หรอืใช้ท าเครื่องดื่ม และใช้เป็นสยี้อม ให้สนี ้าเงนิ
เ ข้ม  ส่ ว น เนื้ อ ไ ม้ ใ ช้ ท า วัส ดุ ก่ อ ส ร้ า ง ที่ อ ยู่ ใ น ร่ ม  
(ทวศีกัดิ ์บุญเกดิ, 2558 : 501-502) 
  ดงันัน้ ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึเหน็ความส าคญัจากการใช้
ประโยชน์ของ ต้นหว้า จึงได้จัดท าวิจัยในเรื่องการ
ส่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่างรู้จกัการปลูกต้นไม้มีค่าไม้ ต้น
หวา้ เพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชนปลูกตน้ไมย้นืตน้มมีลูค่าสูง
ในทีด่นิกรรมสทิธิข์องตนเองสามารถตดัไมไ้ปขายไดห้รอื
สามารถเปลี่ยนเป็นเงนิได้ ซึ่งถือเป็นวธิกีารออมเงนิอกี
ทางหนึ่ง และสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกจิขึน้มา รวมทัง้เป็น
การสร้างให้เกิดพื้นที่ป่าเพิม่ขึ้น และสามารถเป็นมรดก
ใหลู้กหลานได ้โดยใชก้ระบวนการทางสิง่แวดล้อมศกึษา
ในการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า ต้นหว้า โดยใช้แนวคดิ
ปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อให้มีความรู้ 
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ทัศนคติและจริยธรรมที่ดีต่อการปลูกต้นไม้มีค่าใน
ปัจจุบนัและอนาคตต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มีค่า
ต้นหว้า โดยใช้แนวคิดปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4
อย่าง ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
 2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ
การปลูกไม้มคี่า ต้นหว้า โดยใช้แนวคดิปลูกป่า 3 อย่าง
ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
ปลูกไม้มีค่า ต้นหว้า โดยใช้แนวคิดปลูกป่า 3 อย่างได้
ประโยชน์ 4 อย่าง ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
 2.4 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า ต้นหว้า โดยใช้แนวคดิ
ปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง ก่อนและหลงัการ
ส่งเสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิา
สิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  จ านวน 99 คน   
 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นิสิตระดับปริญญาตรี 
ชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อม
และทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน
30 คน ที่ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไม้และสตัว์
ป่า ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วม 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรตน้ คอื การปลูกไมม้คี่า ตน้หวา้ โดยใช้
แนวคดิการปลูกป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง 
 2) ตวัแปรตาม คอื 
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไมม้คี่าตน้หวา้ 
  2.2) ทศันคตกิารปลูกไมม้คี่าตน้หวา้ 
  2.3) จริยธรรมสิ่งแวดล้อมการปลูกไม้มีค่า 
ตน้หวา้ 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
   1) คู่มือการปลูกไม้มีค่า ต้นหว้า โดยใช้
แนวคดิปลูกป่า 3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง 

   2) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูกไมม้ี
ค่า ต้นหวา้ โดยใชแ้นวคดิปลูกป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 
4 อย่าง 
  3) แบบวดัทศันคตติ่อการปลูกไมม้คี่า ตน้หวา้
โดยใชแ้นวคดิปลูกป่า 3 อย่างไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง 
  4) แบบวดัจรยิธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูก
ไม้มีค่า ต้นหว้า โดยใช้แนวคิดปลูกป่า 3 อย่างได้
ประโยชน์ 4 อย่าง 
3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูลกำรวิจยั  
  การด าเนินการวจิยัเรื่องการส่งเสรมิการปลูก
ไม้มีค่า ต้นหว้า โดยใช้แนวคิดปลูกป่า 3 อย่างได้
ประโยชน์ 4 อย่าง ส าหรับนิสิตชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชา
สิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดัง
ภาพประกอบที ่1 
3.5 สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่
และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1) การหาความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC)  
   2.2) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)  
   2.3) ค่าความยากงา่ย 
   2.4) ค่าอ านาจจ าแนก  
   2.5) ค่าประสทิธภิาพของกระบวนก (E1) 
   2.6) ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
   2.7) ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  3. สถิติใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  Paired  
t- test ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
 การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า ต้นหว้า โดยใช้
แนวคดิการปลูกป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง สรุปได้
ดงันี้  
  1. การหาประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่ มือ  พบว่ า  ป ร ะสิทธิภ าพของ
ก ร ะ บ ว น ก า ร  ( E1)  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  92.00 แ ล ะ
ประสิทธ ิภ าพของผลล ัพธ์ (E2 )  คิด เ ป็นร้อยละ 
90.33 ดงันัน้ คู่มือการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า ต้นหว้า โดยใช้
แนวคดิการปกูป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง 
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  2. นิสตินิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กี่ยวกบั
การปลูกไมม้คี่า ต้นหวา้ โดยใชแ้นวคดิการปลูกป่า 3
อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง คะแนนเฉลี่ยความรูก้่อน
การส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง และหลัง
การส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรูร้วมอยู่ในระดบั
มากที่สุด เมื่อเปรียบเทยีบคะแนนความรู้ก่อนและหลงั
การส่งเสรมิ พบว่คะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสรมิมากกว่า
ก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
  3. นิสติมคีะแนนเฉลี่ยทศันคตติ่อการปลูกไม้
มีค่า ต้นหว้า โดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่างได้
ประโยชน์ 4 อย่าง ด้านทศันคติ นิสิตมีคะแนนทศันคติ
ก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย และหลงั
การส่งเสรมิคะแนนทศันคต ิโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย
อย่างยิง่ เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนความรูก้่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05จึงมีประสิทธิภาพของคู่มือการส่ง เสริม
92.00/90.33 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ พบว่า ดัชนี
ประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้ีค่า
ตน้หวา้ โดยใชแ้นวคดิการปกูป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4
อย่าง มคี่าเท่ากบั 0.7622 หมายความว่า นิสติมคีวามรู้
เพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอืการส่งเสรมิรอ้ยละ 76.22 (ดงั
ตารางที ่2) 
 ความรู้ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  4. นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
ต่อการปลูกไมม้คี่า ต้นหวา้ โดยใชแ้นวคดิการปลูกป่า 3
อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง มคีะแนนเฉลี่ยดา้นจรยิธรรม

สิง่แวดล้อมนิสติมคีะแนนจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนการ
ส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบั 
 

5. อภิปรำยผล 
 การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า ต้นหว้า โดยใช้
แนวคดิการปลูกป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง ผูว้จิยั
มปีระเดน็ทีจ่ะน ามาอภปิรายผลดงัต่อไปนี้ 
  1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
ส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า ต้นหวา้ โดยใชแ้นวคดิการปลูก
ป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง พบว่า นิสติสามารถ
ท า แ บบ ว ัด ค ว า ม รู ้ร ะ ห ว่า ง ก า รหน่ ว ย ก ิจกรรม
ส ่ง เ ส ร ิม  ซึ ่ง ป ร ะส ิทธ ิภ าพขอกระบวนการ ( E 1 )  
เ ท ่า ก ับ 93.33  แ ล ะ ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ข อ ง ผ ล ล ัพ ธ์
(E2 ) เท่ากบั 92.00 มปีระสทิธภิาพไป ตามเกณฑ์ 80/80
ทีต่ัง้ไว ้แสดงใหเ้หน็ว่า คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า
ต้นหวา้ โดยใชแ้นวคดิการปลูกป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 
4 อย่าง เป็นการส่งเสรมิเน้นการให้ความรู้แก่นิสิต โดย
ผ่านกระบวนการปรบัปรุงแก้ไข ตรวจสอบจากอาจารย์
ทีป่รกึษาตามขัน้ตอนทีถู่กตอ้ง ซึง่เป็นการพฒันา ความรู้
ความสามรถให้แก่นิสิตที่เข้ารบัการส่งเสริม เนื่องจาก
ผู้วิจ ัยมีการพัฒนาคู่มือที่มีกระบวนการชัดเจนและ
เหมาะสม คอื ขัน้ที ่1 การสรา้งคู่มอืส่งเสรมิศกึษาขอ้มูล
เบื้องต้น เพื่อสงัคม และหลงัการส่งเสรมิอยู่ในระดบัเพื่อ
ความถูกต้องดงีาม เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนความรูก้่อน
และหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยหลักการ
ส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที1่) 
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่าต้นหวา้ โดยใชแ้นวคดิการปลูกป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง  
   (E1 / E2) 

หน่วยกิจกรรม 
คะแนนเตม็ 

(20) �̅� S.D. 
ร้อยละของคะแนน

เฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 18.40 1.06 92.00 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2 ) 20 18.06 1.25 90.33 

ประสิทธิภำพของคู่มือกิจกรรม เท่ำกบั 92.00/90.33 
 
ตารางที ่2   ดัชนีประสิทธิผล(E.I.) ของการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าต้นหว้า โดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่าง  
   ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม (n=30) หลงักำรส่งเสริม (n=30) 

df t p 
�̅� S.D ระดบั �̅� S.D ระดบั 

ความรู ้
(N=20) 

11.86 2.31 ปานกลาง 18.06 1.25 มากทีสุ่ด 29 -13.526 .000* 

ทศันคต ิ
(N=5) 

4.19 0.46 เหน็ดว้ย 4.69 0.21 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 29 -5.219 .000* 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 

(N=4) 
2.69 0.32 เพื่อสงัคม 3.36 0.17 

เพื่อควาถูกตอ้ง           
ดงีาม 

29 -11.479 
 

.000* 
 

 
ตารางที ่3   ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกไมม้คี่าตน้หวา้ โดยใช้ 
   แนวคดิการปลูกป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง โดยใช ้t-test ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ (n=30) 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัเรียน 

คะแนนเตม็ ค่ำดชันีประสิทธิผล (E.I.) เกณฑ ์

356 542 20 0.7622 ผ่านเกณฑ ์

 
 วเิคราะห์เอกสารงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง และน าผล
ส ารวจจากระยะแรกมาเป็นกรอบในการสรา้งคู่มอืส่งเสรมิ
การปลูกไม้มีค่า ต้นหว้า โดยใช้แนวคิดการปลูกป่า  3 
อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง โดยมีหน่วยการส่งเสริม 
จ านวน 4 หน่วยการส่งเสรมิ การสรา้งเครื่องมอืประเมนิ
คุณภาพของชุดคือมือการส่งเสริม ขัน้ที่ 2 การพัฒนา
คู่มอืส่งเสรมิเป็นการพฒันาคู่มอืส่งเสรมิจากการประเมนิ
โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้เชีย่วชาญเพื่อหาคุณภาพของคู่มอื และ
ทดลองใช ้(Try out) กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างและน า
ผลการทดลองใช้มาปรบัปรุงแก้ไข และขัน้ที่ 3 การใช้
คู่มอืส่งเสรมิโดยการน าคู่มอืทีไ่ดจ้ากการพฒันาไปใชก้บั

นิสิตกลุ่มตัวอย่างในการจัดกิจกรรมการส่งเสริม  ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคดิของ อดศิกัดิ ์สงิหส์โีว (2554 : 44) ให้
ความหมายว่า การน าเน้ือหาสาระเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มไป
ถ่ายทอดใหก้บัผูค้น จะตอ้งมกีารหรอืหาระเบยีบปฏิบตัทิี่
เหมาะสมจึงจะท าให้การถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และ
วิทยา ด่านธ ารงกุล (2559 : 98) ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพ 
หมายถงึ ความสามารถในการใช ้ทรพัยากรทีม่อียู่อย่าง
คุ้มค่าเพื่อการบรรลุเป้าหมายประสทิธภิาพจงึมกัถูกวดั
ในรปูแบบของ ตน้ทุนหรอืจาน เวนทรพัยากร ทีใ่ชไ้ปเมือ่
เทียบกับผลงานหรือผลผลิตที่ได้เช่น ต้นทุน แรงงาน 
เวลาทีใ่ชอ้ตัราผลตอบแทน จากการลงทุน ซึ่งสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ ประยูร วงศ์จันทรา (2559 : 13- 22 ) ได้
ศึกษาวิจัย เรื่องการสอนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซยีนโดยใชเ้อกสารค าสอนส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี
ผลการวิจัยพบ ผลการศึกษาพบว่าเอกสารค าสอนมี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 87.00/90.00 ยุวเรศ วงษ์จนัทร์ 
และคณะ (2561 : 156) ได้ศึกษาการ พัฒนาคู่ มือ
ฝึกอบรมการท าสารปราบแมลงศัตรูพืช โดยใช้ใบ
น้อยหน่า ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืฝึกอบรม การท าสาร
ปราบแมลงศตัรูพชืโดยใชใ้บน้อยหน่า ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 98.40/95.50 และวิทยา ห่อทอง 
และคณะ (2561:41-53) ได้ท าการศึกษาการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ประเภทป่าชุมชนโคกหนิลาด 
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรมมี 
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.57/93.10 เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดและมปีระสทิธภิาพสามารถน าไปใชไ้ด  ้

 ส่วนผลการศกึษาดชันีประสทิธผิล (E.I.)ของคู่มอื
การส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า ต้นหว้า โดยใช้แนวคดิการ
ปลูกป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง มคี่าเท่ากบั 0.762 
หมายความว่า นิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสิตมี
ความก้าวหน้าทางการส่งเสรมิเพิม่ขึ้นหลงัจากการใช้คู่มอื
การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า ต้นหว้า โดยใช้แนวคิดการ
ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง คิดเป็นร้อยละ 
76.22 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สามารถใช้ได้เนื่ องจาก
กระบวนการส่งเสริมและคู่มือที่พัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการใชช้วีติประจ าวนัของนิสติ 
และมีการใช้เทคนิคในการบรรยายเนื้อหารวมทัง้การ
ถาม-ตอบ ในส่วนของเนื้อหาในแต่ละหน่วยการส่งเสรมิ 
จงึมผีลท าใหน้ิสติมคีวามก้าวหน้าในการเรยีน ซึ่งเป็นไป
ต ามแนวคิด ขอ ง ว ลัย  พ า ณิช ( 2534 : 65-73)  ใ ห้
ความหมายว่า เป็นกระบวนการใหก้ารศกึษาทีจ่ะน ามาสู่
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดี มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้าง
กระบวนการพัฒนาคนให้มีความตระหนักห่วงใยต่อ
สิง่แวดล้อมและปัญหาที่เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมและสุพจน์ 
ทรายแก้ว (2559 : 137-138) ได้ให้ความหมายของ
ประสทิธผิลว่า หมายถงึ การท ากิจกรรมการด าเนินงาน
ขององค์กรสามารถสร้างผลงานได้สอดรบักบัเป้าหมาย/
วตัถุประสงค์ทีก่ าหนดไวล่้วงหน้า ทัง้ในส่วนของผลผลติ
และผลลพัธ์เป็นกระบวนการเปรยีบเทยีบผลงานจรงิกบั
เป้าหมายที่ก าหนด ไว้การมีประสิทธิผลจึงมีความ

เกี่ยวข้องกับผลผลิตและผลลัพธ์การด า เนินงานเป็น
กระบวนการวัดผลงานที่ เน้นด้านปัจจัยน าออก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวจิยัของ ยศพล พนัธ์เนียม และคณะ 
(2561: 17)ได้ท าการศึกษาการพฒันาคู่มอืการอนุรกัษ์
เพื่อสมุนไพรในป่าชุมชน บา้นเกงิ ต าบลเกงิ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ดชันีประสทิธผิล
(E.I.) ของคู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 0.6107 ความหมายว่า
นักเรยีนที่ใช้คู่มอืการอบรมความก้าวหน้าทางการเรยีน
คดิเป็นรอ้ยละ 61.07 ภูรภีทัร ์ผุดผา และคณะ 2561: 57) 
ได้ท าการศกึษาการพฒันาคู่มอือบรมการอนุรกัษ์ความ 
หลากหลายทางชวีภาพของผเีสื้อในชุมชนบ้านเกิ้ง ต าบล 
เกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ค่า
ดัชนีประสิทธิผล (E.I) ของคู่มือการอนุรักษ์ความ 
หลากหลายทางชีวภาพของผีเสื้อ มคี่าเท่ากับ 0.6333 
หมายความว่า นักเรียนมคีะแนนเพิม่ขึ้นคดิเป็นร้อยละ 
63.33 และสุเมธ ผกาหวนและคณะ (2561:1-17) การ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ต้นไมเ้ด่นในป่าชุมชน ผล
การศกึษาพบว่า คู่มอืกจิกรรมมดีชันีประสทิธผิลของคู่มอื
กิจกรรม เท่ากบั 0.840แสดงให้เห็นว่า คู่มอืส่งเสรมิการ
ปลูกไม้มคี่า ต้นหว้าโดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่าง 
ไดป้ระโยชน์ 4 อย่างมเีน้ือหาสาระทีเ่หมาะสม จงึมผีลท า
นิสิตที่เข้ารบัการส่งเสริมมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนรู้ 
ซึ่งสามารถน าคู่มอืไปส่งเสรมิใหค้วามรูก้บันิสติ บุคลากร 
หน่วยงานภาครฐัภาคเอกชน และบุคคลทัว่ไปเพื่อเป็น
การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจต่อการปลูกไมม้คี่า เพื่อการ
ใชป้ระโยชน์ในอนาคตได ้
  2. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัการปลูกไมม้คี่า ต้นหวา้ โดยใชแ้นวคดิการปลูก
ป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง พบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้ ก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง  และหลงัการส่งเสรมิ นิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู้
โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้หลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เน่ืองจากนิสติไดร้บั
ความรูจ้ากกระบวนการใหค้วามรูโ้ดยใชก้ารส่งเสรมิการ
ปลูกไม้มีค่า ต้นหว้าโดยใช้แนวคดิการปลูกป่า 3 อย่าง 
ได้ประโยชน์ 4 อย่าง มีกระบวนการให้ความรู้โดยการ
บรรยาย ถาม-ตอบ สอดแทรกดว้ยการน าต้นหวา้มาเป็น
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ตวัอย่างในการใหค้วามรู ้ประกอบกบัใบความรูข้องแต่ละ
หน่วยการส่งเสรมิ จงึท าใหน้ักเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
เพิม่ขึ้น เป็นไปตามแนวคดิของเป็นไปตามแนวคดิของ 
ประยูร วงศ์จนัทรา (2553 : 357) ได้ให้ความหมายของ
สิง่แวดล้อมศกึษาไวว้่าเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้
ดา้นสิง่แวดลอ้มเพื่อใหเ้กดิความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ใน
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลการ
แก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม เพื่อใหเ้กดิคุณภาพสิง่แวดล้อม
และคุณภาพชวีติ และแสงจนัทร์ โสภากาล (2550 : 14-
15) ได้ให้ความหมายของความรู้ หมายถึง การรับรู้
เกี่ยวกบัขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์ รายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กดิ
จากการสังเกต การศึกษา ประสบการณ์ทัง้ในด้าน
สิง่แวดล้อมทางธรรมชาตแิละสงัคม ความรู้พื้นฐานหรอื
ภูมิหลังของแต่ละบุคคลที่บุคคลได้จดจ า หรือเก็บ
รวบรวมไว ้และสามารถแสดงออกมาในเชงิพฤตกิรรมที่
สัง เกตหรือวัด ได้  ซึ่ ง สอดคล้องกับงานวิจัยขอ ง 
วรรณศักดิพ์ิจิตร บุญเสริม และคณะ (2557 : 150) ได้
ท าการศึกษาเรื่องการพฒันากิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้
กระบวนการ  สเีขยีว (Green Poem) ส าหรบันิสติปรญิญา
ตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 
หลงัการพฒันากจิกรรมสิง่แวดลอ้มโดยใชก้ระบวนการกวสีี
เขียว (Green Poem) ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนน
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมก่อนเข้าร่วมการ
พัฒนากิจกรรมของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 16.00 คะแนน ซึ่งมีความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง 
และหลงัการ เขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 26.46
คะแนน ซึ่งมีระดับความรู้อยู่ ในระดับมากที่ สุดเมื่ อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลงักจิกรรมผูท้ีเ่ขา้
ร่วมกิจกรรมมคีวามรู้หลงักิจกรรมมากกว่าก่อนกิจกรรม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 ศศปิระภาเผ่าสุขด ี
และคณะ (2561: 30-40) ไดท้ าการศกึษาการพฒันาคู่มอื 
ฝึกอบรมการท าถ่านจากมูลสัตว์เพื่อลดการท าลาย 
ทรพัยากรป่าไม ้ส าหรบัชาวบ้านในชุมชนบ้านโคกจนัทร์
หอม ต าบลเม็กด า  อ า เภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า การเปรยีบเทยีบความรู้
เกี่ยวกับการท าถ่านจากมูลสัตว์ ก่อนการฝึกอบรม
โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 9.78 และหลงั
การฝึกอบรมโดยรวม อยู่ในระดบัมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 17.52 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย
ความรูห้ลงั การฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่าง

มนีัยส าคญัทางสถิติทที่ระดบั .05 และสุภารัตน์ อ่อนก้อน
(2556: 55) ได้ศึกษา เรื่องการส่งเสริมการท าน ้าหมัก
ชวีภาพเพื่อคุมวชัพชืในขา้วนาหว่าน บา้นโคกก่อง ต าบล
คันธาราษฎร์  อ า เภอกันทร  จังหวัดมหาสาคาม 
ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการส่งเสรมิเกษตรกร มคีวามรู้
เกี่ยวกบัการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพเพื่อคุมวชัพชื
ในข้าวนา อยู่ ในระดับปานกลาง หลังการส่งเสริม
เกษตรกรมีความรู้ อยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบ
หลักการส่งเสริมเกษตรกรมีความรู้มากกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิ แสดงใหเ้หน็ว่ากระบวนการส่งเสรมิการปลูกไมม้ี
ค่ า  ต้นหว้า  โดยใช้แนวคิดการป ลูก ป่า  3 อย่ า ง 
ได้ประโยชน์ 4 อย่าง เหมาะสมกับนิสิตมีแบบแผน
ขัน้ตอนการส่งเสรมิที่ชดัเจน สามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ปรับใช้ในการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อใช้ประโยชน์ใน
อนาคต การน าผล เมล็ด ใบ ล าต้น ไปใช้ประโยชน์ใน
เรื่องของยา เนื้อหาต่างๆจงึเป็นประโยชน์แก่นิสติที่เขา้
ร่วมการสส่งเสรมิ จงึส่งผลใหน้ิสติทีเ่ขา้รบัการส่งเสรมิมี
ความรูห้ลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ 
 3. ผลการศึกษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อ
การปลูกไม้มีค่า ต้นหว้า โดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 3 
อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย 
ก่อนการส่งเสรมิ โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย และหลงั
การส่งเสริม นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยทัศคติ โดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติ ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลี่ยหลงัการส่งเสรมิ มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .05 เนื่ องจากการส่งเสริมโดยใช้
แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่างมี
เทคนิคการส่งเสริมที่เน้นตัวนิสิตเป็นหลัก  เช่น เปิด
โอกาสให้นิสิตได้คิดและอภิปรายในประเด็นที่สนใจ
เกี่ยวกับการปลูกไม้เศรษฐกิจ และการน าแนวคิดการ
ปลูกป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่างมาประยุกตใ์ช ้และ
มกีารแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิจดัท าแบบจ าลองการ
ปลูกป่าในอุดมคติของตนเองและน าเสนอ จงึมผีลท าให้
ทศันคตขิองนิสติมกีารเปลีย่นแปลงในทางบวกเพิม่ขึน้ซึง่
เป็นไปตามแนวคดิของ คงศกัดิ ์ธาตุทอง(2547 : 9-17) 
ใหค้วามหมายสิง่แวดลอ้มศกึษา คอื กระบวนการทีจ่ะท า
ให้คนเห็นคุณค่าและเข้าใจหลักการของความสมัพนัธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อนัจะน าไปสู่การพฒันา
เจตคติ ความตระหนัก และความรบัผดิชอบในการดูแล
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รกัษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงพฒันาทกัษะในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการสร้างจริยธรรมที่ดีในการ
ปฏบิตัติ่อสิง่แวดลอ้ม และสรอ้ยตระกูล อรรถมานะ(2541 : 
64) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือผล
ผสมผสานระหว่างความนึกคิด ความเชื่อ ความคิดเห็น
ความรู้ และความรู้สกึของบุคคลที่มตี่อสิง่หนึ่งสิง่ใดคนใด
คนหนึ่ง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งออกมาในทาง
ประเมินค่าอนัอาจเป็นไปในทางยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้
และความรู้สกึเหล่านี้ มแีนวโน้มที่จะก่อใหเ้กิดพฤตกิรรม
ใดพฤติกรรมหนึ่ ง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของว าท ี
ลพพันธ์ทอง และประยูร วงศ์จันทรา (2559: 142)
ท า ก า ร ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  ก า ร พัฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สาธารณรฐั
สงิคโปร์ ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการฝึกอบรมนิสติกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติโดยรวมอยู่ในระดบัเห็น
ด้วย และหลังการฝึกอบรมนิสิตกลุ่มทดลองมีทศันคติ
โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลีย่ทศันคตกิ่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า นิสติกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการฝึกอบรมสูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
ภาคภูม ิถนัดคา้ (2557 : 50-51) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การ
ส่งเสริมการปลูกปอเทืองเพื่อฟ้ืนฟูคุณภาพของดินในนา
ขา้ว ผลการวจิยัพบว่า ผูเ้ขา้รบัการส่งเสรมิมทีศันคติเพิม่
มากขึน้ก่อนการส่งเสรมิ การส่งเสรมิการปลูกปอเทอืง เพื่อ
ฟ้ืนฟูคุณภาพของดนิในนาขา้ว อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ
ที่ ร ะดับ  .05 และผกามาศ  โ คตรชมภู  แ ละคณะ 
(2561: 44) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืการจดัการป่าชมุชน
บ้านวงัชยั หมู่ที่ 11 ต าบลโนนชยัศรี อ าเภอโพนททอง
จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า ผลศึกษาและ
เปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อนและหลงั การฝึกอบรม ชาวบา้น
บ้านวังชัย มีคะแนนเฉลี่ย ทัศนคติต่อการจัดการป่า
ชุมชน หลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่าง
มีนัยส าคญัที่ระดบั 205 (p < .05) แสดงให้เห็นว่าการ
ส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า ต้นหวา้ โดยใชแ้นวคดิการปลูก
ป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง เทคนิคการส่งเสรมิที่
เหมาะสมกับนิสิต มีแบบแผนขัน้ตอนการส่งเสริมที่
ชดัเจน เปิดโอกาสใหน้ิสติไดค้ดิและอภปิรายในประเดน็ที่
สนใจเกีย่วกบัการปลูกไมม้คี่าและการน าแนวคดิการปลูก
ป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่างมาประยุกต์ใช้ นิสิต
สามารถน ากิจกรรมที่ได้ออกแบบแปลงปลูกป่าไปใช้

ประโยชน์ได้ในอนาคต จงึมผีลท าให้ทศันคติของนิสติมี
การเปลี่ยนแปลงในทางบวกเพิม่ขึน้ และส่งผลใหน้ิสติที่
เขา้รบัการส่งเสรมิมทีศันคตหิลกัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อน
การส่งเสรมิ 
  4. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า ต้นหว้า โดยใช้แนวคดิ
การปลูกป่า 3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง พบว่า โดยรวม
ก่อนการส่งเสริม อยู่ในระดับเพื่อสังคม และหลังการ
ส่งเสริม นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยของจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
โดยรวมอยู่ ใ นระดับ เพื่ อความถูกต้องดีงาม เมื่ อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยของจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อน
และหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยหลงัการ
ส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิ.05 เนื่องจากการส่งเสรมิโดยใชแ้นวคดิการปลูกป่า 
3 อย่าง ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง มเีทคนิคการส่งเสรมิทีเ่น้นตวั
นิสติเป็นหลกั เช่น เปิดโอกาสใหน้ิสติไดค้ดิและอภปิรายใน
ประเด็นที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกไม้เศรษฐกิจ และการน า
แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่างมา
ประยุกต์ใช้ ใช้เทคนิคในการถาม -ตอบกับผู้ เข้าร่วม 
ออกแบบแปลงปลูกป่า มกีารน าเสนอแปลงปลูกป่าของแต่
ละกลุ่มเกีย่วกบัการใชส้ารอนิทรยีแ์ทนการใชส้ารเคมใีนการ
ปลูกต้นไม้ จึงมีผลท าให้จริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตมี
การเปลี่ยนแปลงในทางบวกเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคดิของประยูร วงศ์จนัทรา (2555 : 171-172) จรยิธรรม
สิง่แวดล้อม หมายถงึ หลกัการทีค่วรประพฤตอิย่างหนึ่งต่อ
สิง่แวดล้อมซึ่งมผีลท าใหส้ิง่แวดล้อมด ารงอยู่อย่างเป็นดุลย
ภาพทางระบบนิเวศ และเพื่อประโยชน์ให้สรรพสิง่ที่อาศยั
สิ่งแวดล้อมด ารงอยู่ได้โดยไม่สูญเสียระบบสัมพนัธภาพ
ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไม่
สามารถแยกออกจากจริยธรรมชวีติสงัคม และชุมชน โดย
ศักยภาพในตัวเอง เป็นปัจจัยหลักในการบูรณาการ
เชื่อมโยงชวีติ ชุมชน สงัคมและสิง่แวดล้อมให้ด ารงอยู่ได้
อย่ างยัง่ยืนและอรรถเดช สรสุรชาติ  (2558 : 23) ให้
ความหมายจรยิธรรมว่าจรยิธรรม หมายถงึ คุณสมบตัิทาง
ความประพฤต ิทีส่งัคมมุ่งหวงัใหค้นในสงัคมนัน้ประพฤตมิี
ความถูกต้องในความประพฤติมีเสรีภาพภายใน ขอบเขต 
ของมโนธรรม (Conscience) เป็นหน้าที่ที่สมาชกิในสงัคม
จึงประพฤติปฏิบัติต่อตนเองต่อผู้อื่น ต่อสังคมทัง้นี้ เพื่อ
ก่อให้เกิดความเจรญิรุ่งเรอืงขึ้นในสงัคมการที่จะปฏิบตัิให้
เป็นไปเช่นนัน้ได้ผู้ปฏิบตัิจะต้องรู้ว่าสิ่งใดถูกสิง่ใดผิด ซึ่ง
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สอดคล้องกบังานวจิยัของ ประยูร วงศ์จนัทรา (2550 : 93) 
ได้ท าการศึกษาเรื่ อง การพัฒนากระบวนการสอน
สิง่แวดลอ้มศกึษา โดยการสอดแทรกจรยิธรรม ส าหรบันิสติ
ปริญญาตรีเพื่อศึกษาความรู้สิ่งแวดล้อมและจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาที่
สอดแทรกจริยธรรมของนิสิตระดบัปริญญาตรีพบว่านิสิต
กลุ่มทดลองมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมอยู่ในระดบั4 จรยิธรรม
เพื่อความถูกต้องดีงาม ส่วนนิสิตกลุ่มควบคุมมจีริยธรรม
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ 3 จริยธรรมเพื่อสังคม 20 กลุ่ม
ทดลองมีความรู้สิ่ งแวดล้อมโดยรวมและจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมโดยรวมและเป็นรายเรื่องทัง้ 4 เรื่องคือป่าไม้ 
แหล่งน ้า ขยะและโลกร้อน มากกว่ากลุ่มควบคุม(p< .05) 
วนิดา สร้อยสน และคณะ (2562: 7) ได้ศกึษาการส่งเสริม
การเรยีนรูท้รพัยากรป่าไมแ้ละสตัว์ป่าในชุมชน ผลการวจิยั
พบว่า นิสติทีไ่ดเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ คะแนนเฉลี่ยจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม 
และหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในชุมชน ก่อนและหลังการ
ส่งเสริม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
หลงัการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และปนัดดา ฤทธิส์ าแดงและคณะ 
(2562 : 51) ไดศ้กึษาเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดย
การท าฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตร์พระราชาของนิสติกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม พบว่า คะแนน
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมของนิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมทรพัยากร
น ้าโดยการท าฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตร์พระราชาก่อน
การเข้าร่วมกิจกรรม โดยรวมอยู่ ในระดับเพื่อสังคม  
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.78 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวม
อยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.34  
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อน
และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนน
เฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึ้น
มากกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05  แสดงใหเ้หน็ว่าการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า ตน้
หว้า โดยใช้แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 
อย่าง เทคนิคการส่งเสริมที่เหมาะสมกับนิสิต มีแบบแผน

ขัน้ตอนการส่งเสรมิที่ชดัเจน เปิดโอกาสให้นิสติได้คดิและ
อภิปรายในประเด็นเกี่ยวกบัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบั
การปลูกไม้มีค่าและการน าแนวคิดการปลูกป่า 3 อย่าง  
ไดป้ระโยชน์ 4 อย่าง มาประยุกตใ์ช ้ผูเ้ขา้ร่วมไดเ้รยีนรูเ้รื่อง
จรยิธรรมทางดา้นสิง่แวดลอ้ม การเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม 
และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั จึงมีผลท าให้
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมของนิสติมกีารเปลี่ยนแปลงในทางบวก
เพิม่ขึ้น และส่งผลให้นิสติที่เข้ารบัการส่งเสรมิมจีรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มหลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถน าคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มี
ค่ า  ต้นหว้ า  โ ดย ใช้แนวคิดการป ลูก ป่ า  3 อย่ า ง 
ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ไปประยุกต์ใช้กับหลักสูตรที่
เกี่ ยวกับ เนื้ อหาในรายวิชาต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ
สิง่แวดลอ้ม 
 2) ควรสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สามารถน าคู่มือไปเผยแพร่กับประชาชน เพื่ อให้
ประชาชนเข้าใจและมีความรู้ ทัศนคติ และจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมต่อการส่งเสริมการปลูกต้นหว้า หรือจดัท า
เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ออนไลน์เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถ
เขา้ถงึเนื้อหาไดง้า่ยยิง่ขึน้ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารศกึษาเกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์จาก
ต้นหว้า เช่น สรรพคุณทางยาของหวา้ แหล่งซื้อขายผล
หวา้และตน้หวา้  
 2) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆในการปลูกต้นหว้า ปัจจัยที่ท าให้ต้นหว้ามีการ
เจรญิเติบโตได้ดแีละปรบัปรุงพนัธุ์หว้าให้มคีุณภาพที่ดี
ยิง่ขึน้ 
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