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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์ต้นตาล เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ และทศันคต ิก่อน
และหลงัการส่งเสริมการอนุรกัษ์ต้นตาล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวจิยั คอื นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีน
เทศบาลสามคัควีทิยา ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง จงัหวัดมหาสารคาม จ านวน 30 คน ซึ่งได้จากการสมคัรใจเขา้ร่วม 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด คอื คู่มอืและแผ่นพบั เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและ
ประเมนิผล คอื แบบวดัความรู ้และแบบวดัทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์ต้นตาล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ความถี ่
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิดสอบใช ้Paired t-test ผลการศกึษา พบว่า ก่อนการส่งเสรมิ
นักเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัน้อย หลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและ
หลงัการส่งเสรมิ พบว่า นักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติิทีร่ะดบั .05 ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมทีศันคติอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ และหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมทีศันคตอิยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ย เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ  พบว่า นักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการ
สง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั : การสง่เสรมิ การอนุรกัษ์ ความรู ้ทศันคต ิ
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Abstract 
 This research aimed to promote the conservation of Fan Plam, to study studying and comparc the 
knowledge and attitude before and after the promotion. The sample were 30 students in Matthayom 6 of 
Samakkheewittaya school, Talat sub-district, Mueng Mahasarakham district, Maha Sarakham, being selected 
by volunteer sampling. The research tools were supporting tools including manuals and brochures, 
knowledse test and attitudes toward conservation of Fan Plam. The statistics based on the data analysis 
were the frequency, percentage, average and standard deviation statistics and paired t-test. The study 
revealed that before promotion students' knowledge was at a low level, after promotion students' knowledge 
was at a high level. When comparing scores before and after the promotion found that the average score of 
students was after promotion more than before promotion statistically significant at the level .05. Before 
promotion the students' attitudes not sure level and after promotion the students' attitude was agree. When 
comparing scores before and after the promotion found that the average score of students was after 
promotion more than before promotion statistically significant at the level .05. 
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1. บทน า   
 ป่าไม ้เป็นทรพัยากรธรรมชาตทิี่มคีุณค่าอย่าง
ยิง่ต่อ เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม เป็นแหล่งที่
มนุษยไ์ดบ้รโิภคใชส้อย เพื่อด ารงชวีติขึน้พืน้ฐาน และ
ยังมีคุณค่า ต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิ เวศน์ 
กล่าวคือ ป่าไม้ ช่วยรกัษาความสมดุลของธรรมชาต ิ
ควบคุมสภาพดนิฟ้าอากาศใหอ้ยู่ในสภาพปกตชิ่วยลด
ค ว า ม รุ น แ ร ง ข อ ง ก ร ะ แ ส น ้ า ทั ้ ง ยั ง เ ป็ น
ทรพัยากรธรรมชาติที่ส าคญัต่อทัง้มนุษย์และสตัว์ป่า
เป็นอย่างมาก เพราะป่าไม้มปีระโยชน์ทัง้ทางตรงคือ 
เป็นแหล่งผลติปัจจยั 4 ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่
อยู่อาศยั และยา รกัษาโรค ส่วนประโยชน์ทางออ้มคอื 
ช่วยรกัษาสมดุลของระบบนิเวศและแหล่งธรรมชาต ิทัง้
ยงัช่วยรกัษาสมดุลของ ของธรรมชาตอิกีดว้ย หากตอ้ง
สญูเสยีป่าไมไ้ปกจ็ะส่งผลต่อมนุษยแ์ละสตัวป่์า พชืดนิ 
น ้าอากาศ หากป่าไม้ถูก ท าลายลงจนอยู่ในสภาพที่
เป็นป่าเสื่อมโทรมการที่พื้นที่ป่าเหลือพืชปกคลุมอยู่
น้อย เมื่อฝนตกลงมาหน้าดนิ ท าให้แร่ ธาตุอาหารใน
ดนิจะถูกซะลา้งไดง้่ายนอกจากนัน้เมื่อขาดต้นไมค้อย
ดูดซบัน ้าไว ้น ้ากจ็ะไหลบ่าท่วมบา้นเรอืนและที ่ลุ่มใน
ฤดูน ้าหลาก เมื่อถึงฤดูแล้ง กไ็ม่มีน ้าซมึใต้ดนิไว้หล่อ
เลี้ยงต้นน ้าล าธารท าให้ปรมิาณน ้าในแม่น ้าล าคลองมี
น้อย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิและสงัคม
ทัง้ทางตรงและทางออ้มอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้สาเหตุมา
ก็จากการกระท าของมนุษย์นัน้เอง (ธิวา เกษแก้ว , 
2555: 1) 
 ตน้ตาล เป็นพชืตระกลูปาลม์พดัชนิดหนึ่ง มชีื่อ
วทิยาศาสตรว์่า Borasas flabellifer L. จดัอยู่ในสกุล 
Borassas ชื่อสามญั Palmyra Palm ล าตน้ตน้ตาลเป็น
พชืล าต้นเดี่ยว ขึน้จากพื้นดนิเพียงต้นเดยีว ไม่มกีาร
แตกหน่อ มขีนาดใหญ่เสน้รอบวงประมาณ 2-4 ฟุต ผวิ
ด าเป็นเสีย้นแขง็มคีวามสงูจากพืน้ดนิถงึยอดประมาณ 
25 -30  เมตร  ต้นตาล เ ป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ 
ขยายพนัธุ์ด้วยเมลด็ น าผลตาลสุกมาขย าเปลอืกและ
เนื้อออก น าเมล็ดที่ได้ไปแช่น ้า หาฟางข้าวคลุมทับ 
ตาลจะเริม่งอกสามารถน าไปปลูกได ้ต้นตาลเป็นพชืที่
ทนทานต่อสภาพแวดล้อม สามารถขึ้นได้ในดินแทบ
ทุกชนิด และถ้าปลูกในช่วงฤดูฝนยิ่งเจริญเติบโตด ี
ปกติต้นตาลจะเริม่ตัง้สะโพกหลงัปลูกประมาณ 3-5 ปี 

หากมีการตัดแต่งทางตาลออกเสียบ้างให้เหลือ
ประมาณ 15-20 ใบ จะช่วยใหต้้นตาลเจรญิเตบิโตเรว็
ขึน้ (ก านนัถนอม ภู่เงนิ, 2550: เวบ็ไซต)์ 
 เนื่องจากจงัหวดัมหาสารคาม เป็นจงัหวดัที่มี
พื้นที่ป่าไม้น้อยจึงท าให้ระบบนิเวศไม่มีความอุดม
สมบรูณ์ มกีารตดัไมท้ าลายป่า เพื่อท าการถมและปรบั
พืน้ที ่ใหม้คีวามเหมาะสมในการก่อสรา้ง ดงันัน้ จงึตอ้ง
มกีารส่งเสรมิการปลูกและอนุรกัษ์ต้นตาล ต้นตาลเป็น
ต้นไม้ที่มีความแข็งแรงทนทาน ปลูกได้ทุกพื้นที ่
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนของต้น เพื่อ
ปัจจยั 4 ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ทีอ่ยู่อาศยั 
และยารักษาโรค ดังนั ้น การอนุรักษ์ต้นตาลจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง ในปัจจุบัน ต้นตาลมีแนวโน้ม
ลดลงเนื่องจากถูกน ามาใชอ้ย่างขาดความสมดุล ดงันัน้
จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้ง อนุรกัษ์ และส่งเสรมิ
การปลกูตน้ตาลใหม้ากขึน้ 
 และเพื่อไม่ให้ต้นตาลสูญหายไป ผู้วิจ ัยจึง
เล็งเห็นความส าคัญ ในปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการ
จดัท าวจิยั เรื่อง การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ตน้ตาลส าหรบั
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลสามคัคีวิทยา ต าบลตลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผูว้จิยัได้ศกึษาคู่มอื 
การส่ง เสริมการอนุรักษ์ต้นตาลส าหรับนักเรียน
โรงเรยีนเทศบาลสามคัควีทิยา เพื่อศกึษาเปรียบเทยีบ
ความรู้และทศันคติต่อการอนุรกัษ์ต้นตาลในโรงเรยีน
เทศบาลสามคัควีทิยา ก่อนและหลงัการส่งเสรมิเพื่อให้
นกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาลสามคัควีทิยาเกดิความรู ้และ
ทศันคติที่ดีต่อการอนุรกัษ์ต้นตาลในบรเิวณโรงเรียน 
จากที่กล่าวมา ผู้วิจ ัยหวังว่าจะก่อให้เกิดความรู้กับ
นกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาลสามคัควีทิยาและนักเรยีนจะ
มีความสนใจในเรื่องของการส่งเสริมการอนุรกัษ์ต้น
ตาล เพื่อใหร้ะบบนิเวศมคีวามอุดมสมบูรณ์ และไม่ให้
ตน้ตาลสญูหายไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ต้นตาล ส าหรบันักเรยีน
โรงเรยีนเทศบาลสามคัควีทิยา ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม 
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2.2 เพื่อศกึษาและเปรียบเทยีบความรู้เกี่ยวกบัการ
อนุรักษ์ต้นตาล ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
สามัคคีวิทยา ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติเกี่ยวกบัการ
อนุรักษ์ต้นตาล ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
สามัคคีวิทยา ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร คอื นกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาลสามคัคี
วทิยา จ านวน 386 คน 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิ คอื นกัเรยีน
โรงเรยีนเทศบาลสามคัควีทิยา ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 
จ านวน 30 คน โดยไดม้าจากการสมคัรใจ เขา้ร่วมการ
สง่เสรมิการอนุรกัษ์ตน้ตาล 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอดความรู ้
  1) คู่มอืการอนุรกัษ์ตน้ตาลส าหรบัโรงเรยีน
เทศบาลสามคัควีทิยา ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม 
  2) แผ่นพบัการอนุรกัษ์ตน้ตาลส าหรบั
โรงเรยีนเทศบาลสามคัควีทิยา ต าบลตลาด อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
 2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและการประเมนิผล 
  1) แบบวดัความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ตน้
ตาล 
  2) แบบวดัทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์ตน้ตาล 
3.3 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครัง้นี้
ผูว้จิยัไดก้ระท าการเกบ็ขอ้มลูทัง้หมด 3 ระยะ คอื 
  ระยะที ่1 การศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้และเอกสาร
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
   ส ารวจและศกึษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกบั
โรงเรยีนเทศบาลสามคัควีทิยา ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม ผูว้จิยัมวีธิกีารส ารวจดงันี้ 

    1) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับโรงเรียนเทศบาลสามัคคี จากต ารา เอกสาร 
เวบ็ไซตบ์รบิทโรงเรยีน และการส ารวจพืน้ทีจ่รงิ 
    2) ติดต่ อผู้ อ านวยการโรงเรียน
เทศบาลสามคัควีทิยาเพื่อขออนุญาตลงพืน้ทีส่่งเสรมิการ
อนุรกัษ์ตน้ตาล 
  ระยะที ่2 สรา้งเครื่องมอืในการอนุรกัษ์ตน้ตาล 
และหาคุณภาพเครื่องมอื 
  ในระยะนี้จะเป็นขัน้เตรยีมการจดักระบวนการ
ส่งเสรมิ โดยมกีารสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมอืใน
การถ่ายทอดเครื่องมอืในการส่งเสรมิเรื่องการอนุรกัษ์ต้น
ตาล โดยมีการเตรียมความพร้อมตามล าดับขัน้ตอน 
ดงัต่อไปนี้ 
  1) ออกแบบเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   - คู่มอืการอนุรกัษ์ตน้ตาล 
   - แผ่นพบัการอนุรกัษ์ตน้ตาล 
  2) สรา้งแบบประเมนิใหผู้เ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน ใน
การตรวจหาคุณภาพเครื่องมอื 
   - แบบวดัความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ต้น
ตาล 
   - แบบวดัทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์ตน้ตาล 
  3) การหาคุณภาพเครื่องมอื 
   - ค่าความเหมาะสมของเนื้อหา 
   - ค่าความสอดคลอ้งกบัเนื้อหา 
  4) ปรบัปรุงแก้ไขคู่มือการอนุรกัษ์ต้นตาล
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา ต าบล
ตลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ตามค าแนะน าของ
อาจารยท์ีป่รกึษา 
 ระยะที่ 3 การส่งเสรมิให้ความรู้ และวดัผลการ
สง่เสรมิ 
  1) เน้ือหาการส่งเสริมการอนุรกัษ์ต้นตาล
ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์
ตน้ตาล มหีน่วยการสง่เสรมิ 3 หน่วย คอื 
  - หน่วยการส่งเสรมิที ่1 ลกัษณะต้นตาลเป็น
อย่างไร 
  - หน่วยการสง่เสรมิที ่2 การเพาะปลูกและการ
บ ารุงรกัษาตน้ตาล 
  - หน่วยการสง่เสรมิที ่3 การอนุรกัษ์ตน้ตาล 
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 2) สื่อทีใ่ชใ้นการส่งเสรมิคอื คู่มอืการอนุรกัษ์ต้น
ตาล และแผ่นพบัการอนุรกัษ์ตน้ตาล 
 3) รูปแบบในการวดัและประเมนิผลการส่งเสรมิ 
โดยจะวดัพสิยั 2 ดา้น คอื 
  - ด้านพุทธพิสยั คอื แบบวดัความรู้เกี่ยวกบั
การอนุรกัษ์ตน้ตาล 
  - ด้านจติพสิยั คอื แบบวดัทศันคติ ต่อการ
อนุรกัษ์ตน้ตาล 
 4) ระยะเวลาในการสง่เสรมิ 2 วนั 
 5) รปูแบบในการส่งเสรมิมขี ัน้ตอนการด าเนินการ 
ดงันี้ 
  1) ขัน้น าเขา้สู่การส่งเสรมิ เป็นการเตรยีม
ความพร้อมของนักเรียน เป็นการสร้างบรรยากาศ
ความคุน้เคยและลดความตรงึเครยีดทางดา้นร่างกายและ
จติใจของนกัเรยีน โดยใชก้ระบวนการสนัทนาการ การเล่น
เกมและการรอ้งเพลง เพื่อสรา้งความพร้อมต่อการเรยีนรู้
ของนักเรียนที่เข้าร่วมการส่งเสริม โดยก่อนจะเข้าสู่ข ัน้
สง่เสรมิต่อไป จะใหน้กัเรยีนท าแบบวดัความรู ้และแบบวดั
ทศันคตกิารต่อการสง่เสรมิ  
   1.1) แนะน าตวั ท าความรูจ้กั ความคุน้เคย
กบัผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม (เทคนิคกระบวนการสนัทนาการ 10 
นาท)ี 
   1.2) อธบิายรายละเอยีดเกี่ยวกบัการจดั
กจิกรรมการส่งเสรมิในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัเนื้อหาในการ
ส่งเสริม มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.2 (เทคนิคการ
อภปิราย 20 นาท)ี 
   1.3) การสรา้งบรรยากาศก่อนการส่งเสรมิ
ใหก้บันกัเรยีน โดยใชเ้กมเพื่อลดความตรงึเครยีด (เทคนิค
กระบวนการสนัทนาการ 25 นาท)ี 
  2) ขัน้ส่งเสริม โดยวิทยากรจะบรรยายให้
ความรูแ้ก่นักเรยีนที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิ โดยระหว่างการ
บรรยายวิทยากรจะมีเทคนิคดึงดูดความสนใจให้แก่
นกัเรยีน เช่น เทคนิคการถาม – ตอบ การยกตวัอย่าง การ
ให้นักเรยีนแสดงความคดิเหน็ เป็นต้น เป็นกระบวนการ
ส่งเสริมและให้ความรู้แก่นักเรียน โดยจะแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 3 หน่วยการส่งเสรมิ คอื หน่วยกจิกรรมที่ 1 
ลกัษณะต้นตาลเป็นอย่างไร หน่วยกิจกรรมที่ 2 การ
เพาะปลกูและการบ ารุงรกัษา และหน่วยกจิกรรมที ่3 การ
อนุรกัษ์ตน้ตาล 

   2.1) ใหน้ักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิท า
แบบวดัความรู ้และแบบวดัทศันคตต่ิอ 
   2.2) บรรยายให้ความรูเ้รื่อง ลกัษณะต้น
ตาลเป็นอย่างไร (เทคนิคการบรรยาย 30 นาท)ี 
   2.3) การถาม-ตอบขณะบรรยายใหค้วามรู้
เพื่อใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจเพิม่มากขึน้ (เทคนิคการถาม-
ตอบ 20 นาท)ี มคี าถามดงันี้ 
    2.3.1) ตน้ตาลมลีกัษณะอย่างไร 
    2.3.2) ขัน้ตอนการเพาะปลูกต้นตาลมี
กีข่ ัน้ตอน 
    2.3.3) พานักเรียนท ากิจกรรมการ
สง่เสรมิการอนุรกัษ์ตน้ตาลโดยการปลกู 
  3) ขัน้วดัผลการสง่เสรมิ เป็นขัน้ตอนการวดัผล
การส่งเสรมิ หลงัจากวทิยากรใหค้วามรู้แก่นักเรยีนที่เขา้
ร่วมการส่งเสริมการอนุรักษ์ต้นตาลแล้ว จะเข้าสู่
กระบวนการวดัผล โดยจะให้นักเรียนท าแบบวดัความรู้
และแบบวดัทศันคตขิองนกัเรยีนกจ็ะน าเขา้สูก่ารวเิคราะห์
ขอ้มลูต่อไป 
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลครัง้นี้ ผู้วิจยัใช้โปรแกรม
ประมวลผลส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ใช้สถิติในการ
วเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
 1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหห์าคุณภาพเครื่องมอื 
ไดแ้ก่ การหาความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC), ค่าความ
ยากง่าย, ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ และค่าความเชื่อมัน่ 
 3. สถิติเปรียบเทียบผลก่อนและหลัง ได้แก่ 
Paired-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 ในการวเิคราะหข์อ้มูลการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ต้น
ตาล ส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาลสามคัควีทิยา ต าบล
ตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจ ัยสรุปผล
การศกึษา ดงัต่อไปนี้ 
 1) การจดักจิกรรมการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ต้นตาล 
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา ต าบล
ตลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม มีกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้และทัศนคติ โดยใช้คู่มือและแผ่นผับ
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ประกอบการบรรยาย โดยผู้วจิยัมกีารส่งเสรมิตามเนื้อหา
ในคู่มอืและมีการสอดแทรกค าถามให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมและเมื่อมกีารส่งเสรมิเสรจ็จะให้นักเรยีนออกมาสรุป
เนื้อหาทีไ่ด้ให้ความรู้ไปในแต่ละวนั ท าให้นักเรยีนมกีาร
ทบทวนความรู ้ทัง้นี้ในกระบวนการสง่เสรมิผูว้จิยัไดม้กีาร
ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษต์น้ตาล มกีารใหค้วามรู ้การ
บรรยาย มีการบรรยายให้ความรู้ในแต่ละหน่วย และมี
กจิกรรมตอบค าถามขณะบรรยาย แสดงความคดิเหน็และ
ใหน้ักเรยีนสรุปความรู้ทีไ่ดจ้ากการส่งเสรมิ จงึท าใหห้ลงั
การส่งเสรมิมรีะดบัความรู้และทศันคติมากกว่าก่อนการ
ส่งเสริม นักเรียนที่เข้ารบัการส่งเสริม คือ นักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่6 โดยมรีะยะเวลาในการส่งเสรมิ 2 วนั 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ เข้าร่วมการส่งเสริม พบว่า 
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิเป็นเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 43 และ
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56 และระดบัการศึกษาของ
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิจะเป็นนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
6 คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 2) ผลเปรยีบเทยีบความรูก้่อนและหลงัการสง่เสรมิ
การอนุรักษ์ต้นตาล ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
สามัคคีวิทยา ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม จากนักเรยีนตวัอย่าง 30 คน พบว่า ความรู้
เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ต้นตาล ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมี
ความรูอ้ยู่ในระดบัน้อย ( ̅ = 11.06) และหลงัการส่งเสรมิ
นกัเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 18.20) ดงันัน้ เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนความรู้ของนักเรยีน พบว่า หลงัการ
สง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนความรูม้ากกว่าก่อนการส่งเสรมิ
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 3) ผลเปรียบเทียบทัศนคติก่อนและหลังการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ต้นตาล ส าหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลสามคัคีวทิยา ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม จากนกัเรยีนตวัอย่าง 30 คน พบว่า ทศันคติ
ต่อการอนุรกัษ์ตน้ตาล ก่อนการสง่เสรมินกัเรยีนมทีศันคติ
อยู่ในระดบั ไม่แน่ใจ ( ̅ = 1.83) และหลงัการส่งเสริม
นกัเรยีนมทีศันคตอิยู่ในระดบั เหน็ดว้ย ( ̅ =2.84) ดงันัน้ 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนทศันคตขิองนักเรยีน พบว่า หลงั
การส่งเสริมนักเรยีนมคีะแนนทศันคติมากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 

5. อภิปรายผล 
 ในการวจิยัการสง่เสรมิการอนุรกัษ์ตน้ตาล ส าหรบั
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา ต าบลตลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผูว้จิยัสามารถอภปิราย
ผล ดงัต่อไปนี้ 
 1) การส่งเสริมการอนุรักษ์ต้นตาล ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา ต าบลตลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ด าเนินการส่งเสริมให้
นกัเรยีนเกดิความรู ้และทศันคตทิีด่ต่ีอการอนุรกัษ์ตน้ตาล
ให้นักเรียน ตลอดจนทักษะของนักเรียนให้สามารถ
อนุรกัษ์ต้นตาลอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่มกีารจดักจิกรรม
โดยใชก้ระบวนการระยะเวลา 2 วนั ในการจดักจิกรรมการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ต้นตาลส าหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลสามคัควีทิยา โดยท าการบรรยายและสาธติการ
สง่เสรมิการอนุรกัษ์ตน้ตาล ซึง่ใชคู้่มอืการอนุรกัษ์ต้นตาล
และแผ่นพบัประกอบการบรรยาย ท าใหน้ักเรยีนมคีวามรู้
และทศันคตทิีด่ต่ีอการอนุรกัษ์ต้นตาล ซึง่กระบวนการใน
การส่งเสรมิเป็นไปตามหลกัแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัการ
สง่เสรมิของ วจิติร อาวกูล (2537: เวบ็ไซต์) กล่าวว่า การ
สง่เสรมิเป็นกระบวนการทีช่่วยเพิม่พูนความถนัด ความรู้
ทางธรรมชาต ิทกัษะ หรอืความช านาญ ความสามารถของ
บุคคลที่มีเทคนิควชิาการในการท างาน เพื่อให้บุคลากร
เกิดพฤติกรรมใหม่ หรอืเพื่อให้เกิดทกัษะในการท างาน
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรอือกีนัยหนึ่ง การส่งเสรมิหมายถึง
การพฒันา หรือฝึกอบรมบุคคลให้เหมาะสมหรือเขา้กบั
งานหรอืการท างาน และเป็นไปตามหลกัแนวคดิทฤษฎี
เกี่ยวกบัการส่งเสรมิของ พงศ ์หรดาล (2537: เวบ็ไซต์) 
กล่าวว่า การส่งเสรมิเป็นกจิกรรมการเรยีนรูเ้ฉพาะบุคคล
เพื่อทีจ่ะปรบัปรุงและเพิม่พูนความรู ้(knowledge) ทกัษะ 
(skill) และทศันคต ิ(attitude) อนัเหมาะสมจนก่อให้เกดิ
ความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและทัศนคติต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อภิชาต ราษฏรด ี(2557: 69) 
ได้ศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิการปลูกฝรัง่พื้นบ้านเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตร ี
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผลการศึกษาพบว่ า 
ประสทิธภิาพของคู่มอืมคี่าเท่ากบั 81.00/83.83 และมี
ดชันีประสทิธผิล (E.I) เท่ากบั 0.533 หมายความว่า นิสติ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มี
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ความก้าวหน้าในการมคีวามรูร้้อยละ 53.33 ส าหรบัการ
ส่งเสรมิการปลูกฝรัง่พืน้บา้นเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม
นิสติมคีวามรู้โดยรวมอยู่ในระดบัด ีและหลงัการส่งเสรมิ
นิสิตมีความรู้อยู่ในระดับดีมาก ทศันคติโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ย และหลงัการสง่เสรมินิสติมทีศันคตโิดยรวม
อยู่ในระดบัเหน็ด้วย เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของผู้
เขา้รบัการสง่เสรมิก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมี
ความรู้และทัศนคติหลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้อง
กบังานวจิยัของ วราพร นันทจนัทร์ (2558: 63-64) ได้
ศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิการปลูกต้นกระถนิเทพาเพื่อการ
อนุรกัษ์พืน้ทีป่่าชุมชนส าหรบัประชาชน บา้นโคกก่อง ผล
การศกึษาพบว่า การจดักจิกรรมการปลูกต้นกระถนิเทพา
เพื่อการอนุรกัษ์พื้นที่ป่าชุมชน เป็นการจดักจิกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความรู้และการมีส่วนร่วม ก่อนการส่งเสริม
ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้กระถนิ
เทพา เพื่อการอนุรกัษ์พื้นที่ป่าชุมชนอยู่ในระดบัดี หลงั
การส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ความรูส้งูกว่าก่อนการส่งเสรมิ
อยู่ในระดบัดมีาก ก่อนการสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่
การมสีว่นร่วมต่อการสง่เสรมิการปลกูตน้กระถนิเทพาเพื่อ
การอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชนอยู่ในระดับน้อย หลังการ
ส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ การส่งเสรมิการปลูกต้นกระถิน
เทพาเพื่อการอนุรกัษ์พืน้ทีป่่าชุมชนอยู่ในระดบัมาก แสดง
ให้เห็นว่าการส่งเสริมการปลูกต้นกระถินเทพาเพื่อการ
อนุรกัษ์พื้นทีป่่าชุมชนบา้นโคกก่อง ต าบลคนัธารราษฏร ์
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม มผีลท าให้ความรู้
และการมสีว่นร่วมของชาวบา้นเพิม่ขึน้ 
 2) ผลการเปรยีบเทียบความรู้ก่อนและหลงัการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ต้นตาล ส าหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลสามคัควีทิยา พบว่า ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์
ตน้ตาลของนกัเรยีน ก่อนการสง่เสรมิมเีกณฑค์วามรูอ้ยู่ใน
ระดับ น้อย และหลังการส่งเสริมมีเกณฑ์ความรู้อยู่ใน
ระดบั มาก ดงันัน้ เมื่อเปรยีบเทียบความรู้ของนักเรียน 
พบว่า หลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีวามรูม้ากกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 เนื่องจาก
ผู้วิจ ัยได้มีการส่งเสริมความรู้โดยใช้กระบวนการทาง
สิง่แวดลอ้มศกึษา ซึง่เป็นการจดักจิกรรมการส่งเสรมิโดย
จดัการสง่เสรมิซึง่เป็นไปตามล าดบัขัน้ตอน คอื มขี ัน้ตอน

ก่อนการส่งเสรมิ เอกสารประกอบการส่งเสริม ผู้วจิยัได้
เตรยีมการจดัสถานทีท่ีจ่ะใชก้ารวจิยั และไดม้กีารทกัทาย
ท าความคุน้เคยกบันกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการส่งเสรมิ
ก่อนเข้ากระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางสิ่งแวดล้อม
ศกึษา ขัน้ด าเนินการส่งเสรมิผูว้จิยัไดท้ าการส่งเสรมิการ
อนุรกัษ์ต้นตาล โดยบรรยายตามหน่วย ทัง้หมด 3 หน่วย 
โดยหลังจากการบรรยายในแต่ละหน่วยผู้วิจ ัยได้เปิด
โอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมการส่งเสริมได้ซกัถาม และ
แลกเปลี่ยนความคดิเกี่ยวกบัการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ต้น
ตาล และขัน้สรุปผลของการส่งเสริมผู้วิจ ัยได้วางแผน
กระบวนการส่งเสรมิไวเ้ป็นอย่างดจีงึท าใหน้ักเรยีนทีเ่ขา้
ร่วมการสง่เสรมิความรู ้ความเขา้ใจ และสามารถน าความรู้
ไปใชใ้นการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ต้นตาลได ้ซึง่เป็นไปตาม
แนวคดิของ จติรา วสวุานิช (2525 : 18) ไดใ้หค้วามหมาย
ของความรูว้่า เป็นการจ าขอ้เทจ็จรงิ เรื่องราว รายละเอยีด
ทีป่รากฏในต าราหรอืสิง่ทีไ่ดร้บัจากการบอกกล่าวไว้ และ
แนวคิดของประภาเพ็ญ สุวรรณ (2544 : 18) ได้ให้
ความหมายของความรู้ไว้ว่า เป็นพฤติกรรมเบื้องต้นซึ่ง
ผูเ้รยีนจ าได ้อาจโดยการนึกไดห้รอืการมองเหน็ ไดย้นิ จ า
ได้ ความรู้ในขัน้นี้ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับการจ ากัด
ความหมาย ขอ้เทจ็จรงิ ทฤษฎี กฏโครงสร้าง การแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้ เป็นต้น สอดคลอ้งกบังานวจิยัของลกัษณา
พร: 51) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันารูปแบบการอนุรกัษ์และ
ส่งเสริมผลผลิตจากตาลโตนด กรณีศึกษาชุมชนต าบล
ปากน ้า อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ผลการศกึษา
พบว่า ชุมชนมปัีจจยัภายในทีม่ศีกัยภาพอนัเป็นรากฐาน
ส าคญั 4 ประการ คอื ภาวะผูน้ า (Leadership) โครงสรา้ง
ทางสงัคม (Structure) ความสามารถในการผลติ (Ability) 
และวฒันธรรม (Culture) ในการศกึษาไดน้ าปัจจยัภายใน
ชุมชนมาเป็นฐานของการพฒันาและน าปัจจยัภายนอกมา
เป็นสว่นเสรมิในการพฒันารปูแบบ โดยใชห้ลกั 3 ประการ 
คอื การใชชุ้มชนเป็นฐาน (Community Based Model) 
การสรา้งกระบวนการการเรยีนรู ้(Learning Process) และ
การจดัการความรู ้(Knowledge Management) ผลของ
วจิยัและพฒันาครัง้นี้ส่งผลให้ผลผลติน ้าตาล ได้รบัการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ น ้ าตาลสด 
มาตรฐานเลขที่ มผช. 38/2546 และน ้ าตาลโตนด 
มาตรฐานเลขที่ มผช. 113/2546 ผู้ประกอบอาชพีผลติ
น ้ าตาลมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนใช้ชื่อว่า 



 Thai Journal of Environmental Studies Vol. 1(2), 2018 : 66 - 76 
 

73 

“หมู่บา้นน ้าตาลสด” เป็นฐานเสรมิสรา้งเศรษฐกจิชุมชน 
สงัคม และเป็นการสบืทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มัน่คง
ต่อไป สอดคล้องกบังานวจิยัของมาร ี ยมัเจ๊ะเต๊ะ (2556: 
121) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้น กรณีศกึษาโรงเรียนธรรมวทิยามูลนิธ ิอ าเภอ
เมอืง จงัหวดัยะลา ผลการศกึษา พบว่า นกัเรยีนมกีารรบัรู้
ขา่วสารเกีย่วกบั การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มจากสื่อโทรทศัน์
ทุกวนัคดิเป็นรอ้ยละ 75.5 รองลงมา คอื อนิเตอรเ์น็ต และ
คู่มอื/หนังสอืคดิเป็นรอ้ยละ 25.5 และ 25.2 ตามล าดบั
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิง่แวดล้อมอยู่ในระดบัมาก มีทศันคติในการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้มอยู่ในระดบั มาก มพีฤตกิรรมในการอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อมอยู่ ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า นักเรียนที่มีอายุระดบัชัน้เรียนที่
แตกต่างกนัมกีารอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมในโรงเรยีนต่างกนั
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ 0.05 การรบัรูข้่าวสารเกีย่วกบั
การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมความรู้ความเขา้ใจ และทศันคติ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการได้รับการ
สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมจากทาง
โรงเรยีนมคีวามสมัพนัธ์กบั การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมใน
โรงเรียนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ รนิทราย โรจนาธวิฒัน์ (2556 : 68) ไดศ้กึษา
เรื่อง การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ผกัเมก็ในชุมชนบา้นหวัขวั 
ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านในชุมชนบ้านหวัขวั มกีาร
บรโิภคผกัพืน้บา้นจ านวน 19 ชนิด ผกัเมก็ทีพ่บในชุมชน
บ้านหัวขัวส่วนใหญ่เกิดจากการปลูกพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ คดิเป็นรอ้ยละ 61.53 และมกีารปลกูในครวัเรอืน 
คดิเป็นร้อยละ 25.64 ผลการอบรมการอนุรกัษ์ผกัเม็ก
พบว่าผูเ้ขา้อบรมทุกคนรบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัผกัเมก็ จากพ่อ
แม่ญาติพี่น้อง มีการบริโภคและใช้ประกอบอาหาร 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้และทัศนคติต่อการ
อนุรักษ์ผักเม็กในชุมชน บ้านหัวขัวก่อนและหลังการ
อบรมพบว่า เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัชาวบ้านใน
ชุมชนบ้านหวัขวัได้รบัการอบรมที่มคีวามรู้เกี่ยวกบัการ
อนุรักษ์ผักเม็กและทัศนคติต่อการอนุรักษ์ผักเม็กใน
ชุมชนบา้นหวัขวัหลงัการอบรมสงูกว่าก่อนการอบรมอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยสรุปการส่งเสรมิการ
อนุรกัษ์ผกัเมก็ในชุมชน บ้านหวัขวั โดยใช้แผ่นพบัและ

คู่มือการอนุรกัษ์ผกัเม็กในชุมชนบ้านหวัขวั มีผลท าให้
ความรูแ้ละทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์ผกัเมก็ของผูเ้ขา้อบรม
เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิกา สุขงาม 
(2556 : 48) ไดศ้กึษาเรื่อง การสง่เสรมิการปลกูพชืผกัสวน
ครวัโดยใชปุ้๋ ยชวีภาพเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม บา้นศรวีลิยั 
ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผล
การศกึษาพบว่า การจดักจิกรรมการส่งเสรมิการปลูกพชื
สวนครวั โดยใช้ปุ๋ ยชีวภาพเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดล้อมเป็น
การจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิความรู ้และการมสี่วนร่วมทีด่ี
ในการปลูกพืชสวนครัวโดยใช้ปุ๋ ยชีวภาพเพื่ออนุรักษ์
สิง่แวดล้อม ก่อนส่งเสรมิชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยความรู้
เกี่ยวกับการปลูกพืชสวนครัวโดยใช้ปุ๋ ยชีวภาพเพื่อ
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อมอยู่ในระดบัพอใช้ หลังการส่งเสริม
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดับดี หลังการ
ส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้สูงกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิ ก่อนส่งเสรมิชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยการมีส่วน
ร่วมต่อการปลูกพืชผักสวนครัวโดยใช้ปุ๋ ยชีวภาพเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้ปุ๋ ยชีวภาพเพื่ออนุรักษ์
สิง่แวดลอ้มอยูใ่นระดบัปานกลาง หลงัการส่งเสรมิชาวบา้น
มีคะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก หลังการ
สง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่การมสี่วนร่วมสงูกว่าก่อน
การส่งเสรมิ แสดงให้เหน็ว่า การส่งเสรมิการปลูกพชืผกั
สวนครวัโดยใชปุ้๋ ยชวีภาพเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม บา้นศรี
วลิยั ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม มี
ผลท าใหค้วามรู้ และการมสี่วนร่วมของชาวบ้านเพิม่มาก
ขึน้ 
 3) ผลการเปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อนและหลงัการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ต้นตาล ส าหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลสามคัควีทิยา พบว่า ทศันคติต่อการอนุรกัษ์ต้น
ตาล ก่อนการส่งเสรมินักเรียนมีทศันคติอยู่ในระดบั ไม่
แน่ใจ และหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมทีศันคติอยู่ในระดบั 
เห็นด้วย ดังนัน้ เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียน 
พบว่า หลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนทศันคตมิากกว่า
ก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เนื่องจากผูว้จิยัไดม้กีารสง่เสรมิการอนุรกัษ์ตน้ตาล โดยใช้
กระบวนการทางสิง่แวดลอ้มศกึษา และผูว้จิยัไดส้รา้งคู่มอื
การอนุรกัษ์ตน้ตาลไว ้ส าหรบัเป็นเอกสารประกอบในการ
ส่งเสรมิการอนุรกัษ์ต้นตาล ใหก้บันักเรยีนที่เขา้ร่วมการ
สง่เสรมิ เพื่อใหน้กัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมการสง่เสรมิ ไดม้เีอกสาร
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ประกอบในการฟังบรรยาย: 128) ให้ความหมายของ
ทศันคติว่า เป็นความรู้สกึเอนเอียงของจิตใจที่มีต่อ
ประสบการณ์ทีม่นุษยเ์ราไดร้บั อาจจะมากหรอืน้อยกไ็ด ้
และทัศนคตินี้จะแสดงออกได้ทางด้านพฤติกรรมสอง
ลกัษณะ คอื การแสดงออกในลกัษณะของความพงึพอใจ 
เห็นด้วยหรือชอบทัศนคติเช่นนี้ท าให้คนอยากปฏิบัต ิ
อยากได ้ อยากเขาใกลส้ิง่นัน้ ลกัษณะเช่นนี้เราเรยีกว่า 
ทศันคตทิางบวก (Positive Attitude) อกีลกัษณะหนึ่ง คอื 
ทศันคติทางลบ (Negative Attitude) คนจะแสดงออก
ท านองไม่พงึพอใจ ไม่ชอบหรอืไม่เหน็ด้วย ท าให้เกดิ
ความเบื่อหน่าย ชงิชงั อยากหนีอยากอยู่ใหห้่างจากสิง่นัน้ 
ส่วนทศันคตอิกีแบบหนึ่ง คอืความรูส้กึเฉยๆ ไม่ชอบ ไม่
เกลยีด เป็นทศันคติแบบกลางๆ สอดคล้องกบังานวจิยั
ของวฒันธนัช วฒันวรกาญจน (2551: 2) ไดศ้กึษาเรื่อง 
การศึกษาทัศนคติของผู้น าชุมชนที่มีต่อบทบาทของ
องค์ ก า รบ ริ ห า รส่ ว นต า บล  ด้ า นก า รอ นุ รั กษ์
ทรพัยากรธรรมชาติในพื้นที่เป้าหมายแปลงปลูกป่าตาม
โครงการปลกูป่าถาวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ ในเขตรกัษาพนัธุ์
สตัวป่์าภูหลวง ผลการศกึษาพบว่า อายุมผีลต่อทศันคต ิ
ของผู้น าชุมชนที่มีต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วน
ต าบลด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่บทบาทด้านความร่วมมอืกบัประชาชนสาเหตุที่
เป็นเช่นนัน้ เนื่องมาจากปัจจุบนัการรบัรู้ข่าวสาร การ
เขา้ถงึขอ้มูลด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติเป็นไป
ได้โดยง่าย และทัว่ถึง ท าให้ปัจจยัอย่างอื่นไม่มีผลต่อ
ทศันคติของผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่เห็นว่า 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลควรเพิม่บทบาทดา้นการรณรงค์
สรา้งจติส านึก สง่เสรมิความรู ้ความเขา้ใจทีถู่กตอ้งในการ
อนุรกัษ์ ทรพัยากรธรรมชาตแิละยงัเหน็ว่าองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลควรเพิม่งบประมาณและใหโ้อกาสชมุชนเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
เพิม่ขึน้อกีดว้ย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จดิาภา ยิม้แยม้ 
(2557: 53) ได้ศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิการปลูกขมิ้นชนั
เพื่ออนุรกัษ์สมุนไพรไทยส าหรบันักเรียนโรงเรียนบ้าน
ดอนหน่อง ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบวา่ ก่อนการสง่เสรมินกัเรยีน
มีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการปลูกขมิ้นชันเพื่อ
อนุรกัษ์สมุนไพรไทย อยู่ในระดบัมาก หลงัการส่งเสริม
นักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อ

เปรียบเทียบความรู้ หลงัการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยคามรูสู้งกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 และหลงัการส่งเสรมิ นักเรยีนมคีะแนน
เฉลี่ยการมสี่วนร่วมอยู่ในระดบัมาก แสดงให้เหน็ว่า การ
สง่เสรมิการปลกูขมิน้ชนัเพื่ออนุรกัษ์สมุนไพรไทยส าหรบั
นักเรยีนโรงเรยีนบา้นดอน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของณัฐ
ธนพงษ์ วิชัยวงศ์ (2559: 68-69) ได้ศึกษาเรื่อง การ
ส่งเสรมิการอนุรกัษ์ต้นพะยูงในโรงเรยีน ส าหรบันักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนมะกอกวทิยาสรรค ์ต าบล
ขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผล
การศกึษา พบว่าก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ใน
ระดบั ปานกลาง หลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรู้อยู่ใน
ระดับ มาก เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการ
ส่งเสริม พบว่า นักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมรีะดบัทศันคตอิยู่ใน
ระดบั ไม่แน่ใจ และหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมทีศันคตอิยู่
ในระดบั เหน็ดว้ย เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและ
หลงัการสง่เสรมิ พบว่า หลงัการสง่เสรมินักเรยีนมคีะแนน
ทศันคติมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตทิี่ระดบั .05 และการมสี่วนร่วมต่อการอนุรกัษ์ต้น
พะยงูในโรงเรยีนหลงัการส่งเสรมินักเรยีนอยู่ในระดบัมาก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวจิยัของลกัษณาพร โรจนพทิกัษกุล (2551: 51) ได้
ศึกษาเรื่อง การพฒันารูปแบบการอนุรกัษ์และส่งเสริม
ผลผลิตจากตาลโตนด กรณีศึกษาชุมชนต าบลปากน ้า 
อ าเภอบางคล้า จงัหวดัฉะเชงิเทรา ผลการศกึษาพบว่า 
ชุมชนมปัีจจยัภายในทีม่ศีกัยภาพอนัเป็นรากฐานส าคญั 4 
ประการ คอื ภาวะผูน้ า (Leadership) โครงสรา้งทางสงัคม 
(Structure) ความสามารถในการผลติ (Ability) และ
วฒันธรรม (Culture) ในการศกึษา ไดน้ าปัจจยัภายใน
ชุมชนมาเป็นฐานของการพฒันาและน าปัจจยัภายนอกมา
เป็นสว่นเสรมิในการพฒันารปูแบบ โดยใชห้ลกั 3 ประการ 
คอื การใชชุ้มชนเป็นฐาน (Community Based Model) 
การสรา้งกระบวนการการเรยีนรู ้(Learning Process) และ
การจดัการความรู ้ (Knowledge Management) ผลของ
วจิยัและพฒันาครัง้นี้ส่งผลให้ผลผลติน ้าตาล ได้รบัการ
รบัรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ น ้าตาลสด 
มาตรฐานเลขที่ มผช. 38/2546  และน ้าตาลโตนด 
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มาตรฐานเลขที่ มผช. 113/2546 ผูป้ระกอบอาชพีผลติ
น ้ าตาลมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนใช้ชื่อว่า 
“หมู่บา้นน ้าตาลสด” เป็นฐานเสรมิสรา้งเศรษฐกจิชุมชน  
สงัคม และเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มัน่คง
ต่อไป 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 
 1. ควรน าคู่มอืและแผ่นพบัการอนุรกัษ์ต้นตาลไป
เผยแพร่ในระดบัชัน้ต่างๆ ของโรงเรยีนดว้ย 

 2. ควรน าคู่มอืและแผ่นพบัการอนุรกัษ์ต้นตาลไป
เผยแพร่ในชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรกัษ์ต้นตาลให้
มากขึน้ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. การวิจัยครัง้ต่อไป ควรมีสื่อวีดีทัศน์ในการ
ถ่ายทอดความรู ้ในการสง่เสรมิการอนุรกัษ์ตน้ตาล เพื่อให้
นกัเรยีนเกดิความเขา้ใจในเนื้อหามากยิง่ขึน้ 
 2. การวจิยัครัง้ต่อไป ควรมกีารศกึษาปัจจยัอื่นๆ 
ที่มีผลต่อความรู้ และทัศนคติ ในการการส่งเสริมการ
อนุรกัษ์ตน้ตาล เช่น ดา้นหตัถกรรม และดา้นอุตสาหกรรม
การแปรรปู 

 
7. เอกสารอ้างอิง 
กรรณิกา สขุงาม. (2556). การสง่เสรมิการปลกูพชืผกัสวนครวัโดยใชปุ้๋ ยชวีภาพเพือ่อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม. โครงการวจิยั

สิง่แวดลอ้มศกึษา หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

ก านนัถนอม ภู่เงนิ. (2550). ตาลเมอืงเพชร. [ออนไลน์]. ไดจ้าก : http://www.phetchaburi.doae.go.th. [สบืคน้เมื่อ 19 
มกราคม 2561]. 

จดิาภา ยิม้แยม้. (2557). การสง่เสรมิการปลกูขมิ้นชนัเพือ่อนุรกัษ์สมุนไพรไทย. โครงการวจิยัสิง่แวดลอ้มศกึษา
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม. 

จติรา วสวุสนชิ. (2525). จติวทิยากรศกึษา. พมิพค์รัง้ที ่3. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
ณฐัธนพงษ์ วชิยัวงศ.์ (2559). การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ตน้พะยงูในโรงเรยีน. โครงการวจิยัสิง่แวดลอ้มศกึษา หลกัสตูร

วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม. 

ธวิา เกษแกว้. (2555). ลกัษณะของสือ่ทีพ่ึง่ประสงคเ์พือ่การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม.้ วทิยานิพนธ ์วทิยาศาสตร์
มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

ประภาเพญ็ สวุรรณ. (2544). การจดัการความรู.้ พมิพค์รัง้ที ่1. สงขลา : เทมการพมิพส์งขลา. 
พงศ ์หรดาล. (2537). การวางแผนการฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากร (พมิพค์รัง้ที ่2) กรุงเทพมหานคร สถาบนัราช

ภฏัพระนคร. 
มาร ียมัเจ๊ะเต๊ะ. (2556). ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ ์กบัการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ตอนตน้ กรณีศกึษาโรงเรยีนธรรมวทิยามลูนิธ ิอ าเภอเมอืง จงัหวดัยะลา. วทิยานิพนธ ์วทิยาศาสตร
มหาบณัฑติ (การจดัการสิง่แวดลอ้ม) คณะพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์ 

รนิทราย โรจนาธวิฒัน์. (2556). การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ผกัเมก็ในชุมชนบา้นหวัขวั ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั 
จงัหวดัมหาสารคาม. โครงการวจิยัสิง่แวดลอ้มศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตร บณัฑติ สาขาสิง่แวดลอ้มศกึษา 
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยั มหาสารคาม. 

ลว้น สายยศและองัคณา สายยศ. (2543). สถติวิทิยาทางการวจิยั. พมิพล์กัษณ์, กรุงเทพฯ : สวุรยิาสน์. 
ลกัษณาพร โรจนพทิกัษกุล. (2551). การพฒันารปูแบบการอนุรกัษ์และสง่เสรมิผลผลติจากตาลโตนดกรณีศกึษาชมุชน

ต าบลปากน ้า อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา. ฉะเชงิเทรา : มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร. 

http://www.phetchaburi.doae.go.th/


วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่1(2), 2561 : 66 - 76 
 

76 

วราพร นนัทจนัทร.์ (2558). การสง่เสรมิการตน้กระถนิเทพาเพือ่การอนุรกัษ์พื้นทีป่่าชมุชนส าหรบัประชาชนบา้นโคก
ก่อง ต าบลคนัธาราษฏร ์อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม. โครงการวจิยัสิง่แวดลอ้มศกึษาหลกัสตูร
วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและ ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม. 

วฒันธนชั วฒันวรกาญจน. (2551). การศกึษาทศันคตขิองผูน้ าชมุชนทีม่ต่ีอบทบาทขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลดา้น
การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิในพื้นทีเ่ป้าหมายแปลงปลกูป่าตามโครงการปลกูป่า ถาวรเฉลมิพระเกยีรติ
ฯ ในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าภหูลวง. สว่นฟ้ืนฟูและพฒันาพืน้ทีอ่นุรกัษ์ ส านกับรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่8 
(ขอนแก่น) กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื. 

วจิติร อาวะกลู. (2537). การฝึกอบรม. [ออนไลน์]. ไดจ้าก : http://library.christian.ac.th/opac/                                                                                              
Show_auth_namebk.php. [สบืคน้เมื่อ 19 มกราคม 2561]. 

อภชิาต ราษฏรด.ี (2557). การสง่เสรมิการปลกูฝรัง่พื้นบา้นเพือ่การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม. โครงการวจิยัสิง่แวดลอ้มศกึษา
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม. 

Newcomb,T.M. (1954). Social psychology. Newyork : Dryden Press. 
 
 
 


