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บทคดัยอ่ 

 วจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาการคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นไผ่  โดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรียนรู้ ให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธิผลตามเกณฑ์ เพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรม
สิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ศกึษาวจิยั คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 1 สาขาวชิา
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ที่ลงทะเบยีน
เรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไม ้และสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 
คู่มอืสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้ไผ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดั
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการสง่เสรมิ มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 92.83/92.00 สว่นดชันีประสทิธผิลของคู่มอื
การสง่เสรมิเท่ากบั 0.8490 แสดงว่า นิสติมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 84.90 นิสติมคีะแนนความรู ้ทศันคต ิ
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลกูไมม้คี่า: ตน้ไผ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้หลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั :  การส่งเสริม ต้นไผ่ ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อม จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
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Abstract 
 The purposes of this research were to develop a manual to promotion of planting valuable trees: 
Bamboo (Bambusa sp. ) by using games based learning 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 to promotion of planting valuable trees: 
Bamboo (Bambusa sp.) by using games based learning, 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 9 2 . 8 3 /92 .0 0  
The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.8490 The students had more knowledge and 
effect to increased student progress after using the training manual at 84.90%. After the training, the students 
had an average score of environmental knowledge, attitude and ethics more than before training statistical 
significantly level of .05. 
 
Keyword:  Promotion, Bamboo (Bambusa sp. ), environmental knowledge, environmental attitude, 

environment   ethics, games based learning 
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1. บทน ำ  
 ทรพัยากรธรรมชาตเิป็นสิง่ทีส่ าคญัเป็นตน้ทุน
หรือวัตถุดิบที่มนุษย์น ามาใช้เพื่อความเจริญทาง
เศรษฐกิจ ประเทศใดก็ตามที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรพัยากรธรรมชาต ิประเทศนัน้จะมคีวามร ่ารวยและ
มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ แต่เมื่อใดก็ตามที่
มนุษย์น าทรพัยากรธรรมชาติมาใช้ไม่ถูกวธิกี็ท าให้
ทรพัยากรธรรมชาตบิางชนิดหมดสิน้ไปจากโลกนี้ได ้
ดัง นั ้น จึ งควรที่ จ ะ เ รียนรู้ ถึ งคว ามส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  เ รียนรู้ถึ งปร ะ เภทขอ ง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละเขา้ใจถงึทรพัยากรธรรมชาติ
เหล่านัน้เพื่อการวางแผนการจัดการที่มีคุณภาพ  
จะเหน็ได้ว่าสิง่ที่เรยีกว่า “ทรพัยากรธรรมชาติ” นัน้
คอืสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อมนุษย ์ไม่ว่าจะโดยทางตรง 
หรือทางอ้อม  และเ ป็นสิ่งที่ เกิดขึ้น เอง  ดังนั ้น
ทรพัยากรธรรมชาตจิงึมคีวามส าคญัต่อมนุษยใ์นดา้น
ต่างๆ (ดเิรก ปัทมสริวิฒัน์., 2559 : 40) 
 ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ คือ ไม้ยืนต้นทุกชนิด 
รวมถึงไผ่ที่ปลูก หรือขึ้นเองตามธรรมชาติและอยู่
นอกเขตป่าอนุรกัษ์ที่มกีารใช้ประโยชน์เนื้อไม้ หรือ 
ผลผลติอื่นทีไ่ม่ใช่เนื้อไมเ้พื่อการคา้ ดงันัน้ อาจกล่าว
โดยรวมได้ว่าไม้มคี่าทางเศรษฐกจิเป็นไมท้ี่สามารถ
น ามาสร้างมูลค่า หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 
รวมทัง้ใหป้ระโยชนทัง้ทางตรงและทางออ้มแก่ผูป้ลูก 
และรัฐบาลได้ก าหนดให้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทาง
เศ รษฐกิจ สามารถ ใช้ เ ป็ นทรัพย์สิน เพื่ อ เ ป็ น
หลกัประกนัทางธุรกจิไดโ้ดยสามารถน ามาค ้าประกนั
การกู้ยืมเงิน หรือขอสินเชื่อได้โดยปัจจุบันอยู่ใน
ระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
มูลค่าต้นไม้ที่เป็นมาตรฐาน และได้รับการยอมรับ 
(กรมป่าไม,้ 2561: 12) 
 ไผ่ เนื่องจากไผ่เป็นไม้สารพดัประโยชน์ของ
คนไทยมานาน เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้าง
รายไดใ้หก้บัประเทศ ทัง้กนิหน่อ เป็นวตัถุดบิในการ
จักรสาน การก่อสร้าง นับได้ว่าสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ไดต้ัง้แต่รากถงึล าต้น ปัจจุบนัมคีนนิยมหนั
มาปลูกไผ่มากขึน้ เช่น ไผ่ซางหม่น ไผ่กมิซุ่ง ไผ่ตง 
ไผ่ยกัษ์ ไผ่เลีย้ง 

ไผ่สทีอง ไผ่บงหวาน ซึ่งไผ่เหล่านี้ถูกน าไปแปรรูป
เป็นสิง่ต่างๆ มากมาย เช่น เฟอรน์ิเจอร ์ของทีร่ะลกึ 
กระเป๋า หมวก เครื่องดนตรี ตะเกียบ ไม้จิ้มฟัน 
กระดาษเยื่อไผ่ ภาชนะ ของแต่งบ้าน และวสัดุท าตวั
บา้น เป็นตน้ (สะอาด บุญเกดิ, 2560: 198) 
 จากความหลากหลายของไม้ไผ่ที่มมีากมาย
และแพร่กระจายอยู่ทัว่ไปในป่า มสีมบตัเิฉพาะตวัทีม่ี
ความโดดเด่น สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ตาม
ความต้องการที่หลากหลาย เป็นทีน่ิยมหรอืต้องการ
ของตลาดในปัจจุบัน ไผ่เป็นไม้โต เร็ว หรือปลูก
ทดแทนไมโ้ตเรว็อื่นๆ ไดง้่าย ดงันัน้จงึชีใ้หเ้หน็ถงึว่า 
“ไมไ้ผ่เป็นพชืเศรษฐกจิจากป่าทีม่คีวามส าคญัของคน
ไทย” ซึง่ช่วยสง่เสรมิความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและ
สงัคมให้ชุมชนฐานราก เป็นการสบืทอดและต่อยอด
ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ตลอดทัง้เป็นการส่งเสรมิใหม้กีาร
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากไผ่อย่างยัง่ยืนต่อไป  
(นิ่มนวล วาศนา, 2559: 77) 

ดงันัน้ ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจที่จะส่งเสริม
การปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นไผ่ โดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรยีนรู ้เพื่อใชป้ระโยชน์ดา้นสิง่แวดลอ้มภายในมลูนิธิ
สิง่แวดลอ้มศกึษา เพื่อใหน้ิสติ มคีวามรู ้ทศันคต ิและ
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมที่ดขี ึ้นต่อการส่งเสรมิการปลูก
ต้นไม้มีค่า: ต้นไผ่ โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้  
โดยใช้คู่มอื นิสติสามารถน าความรู้จากการส่งเสริม
การปลูกต้นไม้มีค่า: ต้นไผ่ โดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรยีนรู้ไปใช้ในครวัเรือนได้และสามารถสร้างรายได้
ใหแ้ก่ครอบครวัไดเ้ป็นอย่างด ีจากการปลกูไมม้คี่า 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาการคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไม้
มีค่ า: ต้นไผ่ โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
80/80 
 2.2  เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัการปลูกไม้มคี่า: ต้นไผ่โดยใช้เกมเป็นฐาน
การเรยีนรู ้
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การปลกูไมม้คี่า: ตน้ไผ่โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
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 2.4 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการปลกูไมม้คี่า: ต้นไผ่โดยใชเ้กมเป็น
ฐานการเรยีนรู ้
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 3.1.1 ประชากร ไดแ้ก่ นิสติสาขาวชิาสิง่แวดลอ้ม
ศึกษา คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 356 คน  
 3.1.2 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญา
ตรี ชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 30 คน ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวชิาทรพัยากร  ป่าไม ้และสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการ
เลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตัวแปรต้น คือ การส่งเสริมการปลูกไม้มี
ค่า: ตน้ไผ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้  
 2) ตวัแปรตาม คอื   
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูตน้ไผ ่
  2.2) ทศันคตต่ิอการปลกูตน้ไผ ่
  2.3) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   1) คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า :  
ตน้ไผ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
  2) ใบความรู้การส่งเสริมการปลูกไม้ 
มคี่า: ตน้ไผ่  
   3.3.2 เครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล 
   1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูก
ไมม้คี่า: ตน้ไผ่  
  2) แบบวัดทัศนคติต่อการปลูกไม้มีค่า : 
ตน้ไผ่   
  3) แบบวดัจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการ
ปลกูไมม้คี่า: ตน้ไผ่  
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 3.4.1 ศกึษาขอ้มูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่ องมือ  ได้แก่  คู่ มือการส่ ง เสริม  ใบความรู้  

แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ และแบบวัด
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกไม้มคี่า: ต้นไผ่โดย
ใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
 3.4.2 น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื ดงัต่อไปนี้ 
  1) การสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้ไผ่โดย
ใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ โดยมีเนื้อหาทัง้หมด 3 
หน่วยกจิกรรม ประกอบดว้ย หน่วยกจิกรรมที ่1 ต้น
ไผ่พชืน่ารู้ หน่วยกจิกรรมที ่2 การใช้ประโยชน์จาก
ตน้ไผ่ และหน่วยกจิกรรมที ่3 การขยายพนัธุไ์ผ่  
  2) ใบความรูเ้กีย่วกบัการปลกูไมม้คี่า: ต้น
ไผ่ โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้  โดยมีเนื้อหา
ทัง้หมด 3 หน่วยกิจกรรม ประกอบด้วย หน่วย
กจิกรรมที ่1 ตน้ไผ่พชืน่ารู ้หน่วยกจิกรรมที ่2 การใช้
ประโยชน์จากต้นไผ่ และหน่วยกิจกรรมที่ 3 การ
ขยายพนัธุไ์ผ่  
  3) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลกูไมม้ี
ค่า: ต้นไผ่ มลีกัษณะเป็นแบบทดสอบ 4 ตัวเลอืก คือ  
ก ข ค ง มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนคอื ถูกเท่ากบั 1 และผดิ
เท่ากบั 0 จ านวน 20 ขอ้ 
  4) แบบวัดทัศนคติต่อการปลูกไม้มีค่า:  
ตน้ไผ่ มลีกัษณะค าถามแบบปิด จ านวน 20 ขอ้ ซึง่มี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัคอื
เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย และ
ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
  5) แบบวดัจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นไผ่ มลีกัษณะเป็นค าถามปลายปิด 
แบบ 4 ตวัเลอืก คือ เพื่อตนเอง เพื่อญาติมติรพวก
พอ้งเพื่อสงัคม เพื่อความถูกตอ้งดงีาม จ านวน 20 ขอ้ 
 3.4.3 น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นส่งอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่ อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตา ม
ค าแนะน า 
 3.4.4 น าเครื่องมอืทีผ่่านอาจารยท์ีป่รกึษาส่ง
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของ
เครื่องมือและประเมินความสอดคล้อง พร้อมทัง้
พิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ พบว่า  
ค่า IOCของเครื่องมอืทัง้หมด มคี่ามากกว่า 0.5 แสดง
ว่าสามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 3.4.5 น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์จาก 
ผูเ้ชีย่วชาญไป Try out กบันิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง             
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จ านวน 30 คน  เพื่ อหาความ เชื่ อมั น่ทั ้งฉบับ  
ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความยากง่ายของ
เครื่องมอื ดงันี้ 
  1) แบบทดสอบความรู ้มคี่าอ านาจจ าแนก
รายข้อ (r) อยู่ระหว่าง 0.32 - 0.59 และค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.848 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  2) แบบวดัทศันคต ิมคี่าอ านาจจ าแนกราย
ขอ้ (r) อยู่ระหว่าง 0.37 – 0.51 และค่าความเชื่อมัน่
ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.929 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
ทีก่ าหนดไว ้
  3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อ (r) อยู่ระหว่าง 0.37 – 0.51 
และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.845 ซึง่เป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 3.4.6 ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมอืที่ใช้ในการวดั
และประเมนิผลให้สมบูรณ์ยิง่ขึน้เพื่อน าไปใช้ในการ
จดักจิกรรมการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นไผ่ โดย
ใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยการส่งเสริมการ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นไผ่โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้
ผู้วิจ ัยได้ท าการแบ่งการออกแบบและการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูออกเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที ่1 การออกแบบและสรา้งเครื่องมอื
การส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นไผ่ โดยใช้เกมเป็น
ฐานการเรยีนรู ้ 
   1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษา
จากเอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดรูปแบบของเนื้อหาในการ
จดัท าคู่มอื 
   2) ศึกษาข้อมูลรูปแบบการใช้เกมเป็น
ฐานการเรยีนรู้ เพื่อเป็นแนวทางควบคู่ไปกบัการจดัท า
คู่มอื  
   3) น าเนื้อหาจากคู่มือที่สมบูรณ์แล้ว
มาสร้างแบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ และ
แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เรื่องการปลูกไมม้คี่า : 
ต้นไผ่โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ น าเสนอต่อ
อาจารยท์ีป่รกึษาน ามาปรบัปรุงแกไ้ข ตามค าแนะน า

ของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  
ทัง้  3  ท่ าน ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้ เชี่ยวชาญ เพื่อน าไปใช้เ ป็นเครื่ องมือในการ
ถ่ายทอดความรู ้
   4) น าแบบทดสอบความรู้  แบบวัด
ทศันคติ และแบบวดัจรยิธรรมจรยิธรรม เรื่องการปลูก 
ไมม้คี่า: ตน้ไผ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้ไปทดลอง
ใช ้(Try Out) กบันิสติสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษาชัน้ปีที ่
2 คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์มหาวิทยาลยั
มหาสารคามจ านวน 30 คน ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
   5) จดัเตรยีมคู่มอืในการถ่ายทอด และ
เครื่องมือวดัและประเมินผลให้สมบูรณ์ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมอืในการถ่ายทอดความรูใ้หก้บันิสติสาขาวชิา
สิ่งแวดล้อมศึกษาชัน้ปีที่ 1 คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
  ระยะที่ 2 การถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อม
ศกึษา โดยการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นไผ่ โดย
ใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้ดงันี้ 
   ขัน้ก่อนการสง่เสรมิ 
    1. แนะน าวทิยากรให้แก่นิสติการ
ส่งเสรมิ พรอ้มชีแ้จงรายละเอยีดก่อนการส่งเสรมิใน
หน่วยกจิกรรมต่างๆ 
    2 )  แ จกแบบทดสอบความรู้  
ทศันคติ และจรยิธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนการส่งเสริม
แต่ละหน่วย 
   ขัน้ด าเนินการสง่เสรมิ 
    1) แนะน าวิทยากรให้แก่ผู้เข้าร่วม
การส่งเสรมิ พรอ้มชีแ้จงรายละเอยีดก่อนการสง่เสรมิใน
หน่วยกจิกรรมต่างๆ วทิยากรน าเสนอเกม ชีแ้จงวธิกีาร
เล่น และกตกิาการเล่น ม ี3 เกม 3 หน่วยการเรยีนรูโ้ดย
วทิยากรใชเ้กมในแต่ละหน่วยการเรยีนรู ้ดงันี้ กจิกรรมที ่
1 ต้นไผ่พชืน่ารู ้ใชเ้กมบงิโกต้นไผ่หรรษา กจิกรรมที ่2 
การใช้ประโยชน์จากต้นไผ่ ใช้เกมจะเอาฉันไปท าอะไร  
และกจิกรรมที ่3 การขยายพนัธุไ์ผ่ ใชเ้กมจบัคู่กนัเถอะ   
   2) นิสติเล่นเกมตามกติกาที่วทิยากร
ก าหนดไวใ้นแต่ละหน่วยกจิกรรม เช่น เกมบงิโกต้น
ไผ่หรรษา กติกาคือโดยวทิยากรจะจบัชนิดพนัธุ์ไผ่
ขึ้นมา ให้นิสติท าเครื่องหมายบนชนิดพันธุ์ไผ่กลุ่ม
ไหนสามารถวางได้ตามแนวที่ก าหนด ถือว่าเป็น 



 Thai Journal of Environmental Studies Vol. 3(5), 2020: 14 – 28 
 

19 

ผูช้นะเกมที ่2 จะเอาฉันไปท าอะไร กตกิาคอืใหน้ิสติ
เปิดภาพ ของส่วนต่างๆ ของต้นไผ่แลว้ตอบค าถาม
ให้ถูกต้อง และเกมที่ 3 จับคู่กนัเถอะ กติกาคือให้
จบัคู่ภาพกบัขอ้ความที่มคีวามหมายเกีย่วขอ้งกนัให้
ถูกต้อง ซึ่งในแต่ละหน่วยจะมกีารสอดแทรกเนื้อหา
ในแต่ละหน่วยกิจกรรม เพื่อให้เกิดความรู้  ความ
เพลดิเพลนิ และผ่อนคลายความเครยีดพรอ้มกบัการ
เล่นเกม 
   3) วทิยากรและนิสติอภปิรายเกีย่วกบั
ผลการเล่นเกมและความรู้ที่ได้จากการเล่นเกมของ
นิสิต ในแต่ละหน่วยกิจกรรม ว่ามีความคิดเห็น
อย่างไร มสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็ของนิสติ
ถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากเกม 
   4) วิทยากรประเมินผลการเล่นเกม
ของนิสติ เช่น การถาม-ตอบในระหว่างเล่นเกมหรอื
จบเกม เพื่อใหน้ิสติทบทวนถงึสิง่ทีไ่ดร้บัจากการเล่น
เกม 
  ขัน้สรุป 
   1) สรุปเนื้อหาในแต่ละหน่วยและ
กล่าวถงึประโยชน์ของเกมที่นิสติไดร้่วมกจิกรรมการ
เล่นเกมในครัง้นี้ 
   2) ท าแบบทดสอบความรู้ ทัศนคติ 
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการส่งเสรมิการปลูกไม้
มคี่า: ตน้ไผ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้  
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ 
ค่ า เ ฉ ลี่ ย  แ ล ะ ค่ า ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น 
  2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื  
   2.1) ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) 
  3) สถิติใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  
Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
   2.2) ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้  

   2.3) ค่าความยากง่าย  
   2.4) ค่าความเชื่อมัน่ 
   2.5) ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
   2.6) ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2)    
   2.7) ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.)  
 
4. สรปุผลกำรวิจยั   
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือ 
 พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ  E1  
คดิเป็นร้อยละ 92.83 และประสทิธภิาพของผลลพัธ์ 
E2 คิดเป็นร้อยละ 92.00 ดงันัน้การส่งเสริมที่ใช้ใน
การปลกูไมม้คี่า: ตน้ไผ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้ 
มีประสทิธิภาพของคู่มือการส่งเสริม 92.83/92.00  
ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้80 /80 (ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน พบว่า ดชันีประสิทธิผล (E.I.) ของ
คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกต้นไผ่ โดยใช้เกมเป็นฐาน
การเรยีนรู ้มคี่าเท่ากบั 0.8490 หมายความว่านิสติมี
ความรู้เพิ่มขึ้น หลงัจากการใช้คู่มือส่งเสริมร้อยละ 
84.90 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด้ 
(ดงัตารางที ่2) 
4.2  ผลการศึกษาและเป รียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการปลูกไม้มีค่า: ต้นไผ่ โดยใช้เกมเป็น
ฐานการเรียนรู ้ 
 พบว่า ก่อนการส่งเสริมของความรู้ นิสิตมี
คะแนนเท่ากับ 282 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
เท่ากบั 9.46 หลงัการสง่เสรมิ มคีะแนนเท่ากบั 552 และ
มคี่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เท่ากบั 18.40 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของความรู ้ก่อนและหลงั
การส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยหลงักาส่งเสรมิ
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 
 
 
 
 
 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่3(5), 2563: 14 - 28 

20 

ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของการปลกูไมม้คี่า: ตน้ไผ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้(E1/E2) 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้ไผ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้

 
ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูไมม้คี่า: ตน้ไผ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการสง่เสรมิ  

โดยใช ้t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ (n=30) 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางที ่4 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคตต่ิอการปลูกไมม้คี่า: ต้นไผ่ โดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู ้โดยใช้  
t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ (n=30) 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 
 
 
 

หน่วยกิจกรรม 
คะแนน
เตม็ 
(20) 

�̅� S.D. 
รอ้ยละของ
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 18.56 0.97 92.83 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2 ) 20 18.40 1.13 92.00 ผ่านเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรส่งเสริม เท่ำกบั 92.83/92.00  

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อน
ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงั
ส่งเสริม 

จ ำนวน
ผูเ้ข้ำรว่ม 

คะแนนเตม็ของ
ของแบบทดสอบ

ควำมรู ้

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.)ของคู่มือ 

เกณฑ ์

282 552 30 20 0.8490 ผ่านเกณฑ ์

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

ควำมรู ้

หลงักำรส่งเสริม ระดบั
ควำมรู ้

t df p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

ความรู ้
(N=20) 

9.46 1.77 
ปาน
กลาง 

18.40 1.13 มากทีส่ดุ -24.233 29 .000* 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

ทศันคติ 
หลงักำรส่งเสริม ระดบั

ทศันคติ t df p �̅� S.D. �̅� S.D. 

ทศันคต ิ
(N=5) 

3.61 0.27 เหน็ดว้ย 4.56 0.29 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-11.467 29 .000* 
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นไผ่ โดยใช้เกมเป็นฐาน 
การเรยีนรู ้โดยใช ้t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ (n=30)  

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่า: ต้นไผ่ โดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรียนรู ้ 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของผลการเรยีนรู้
ทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้ไผ่โดยใชเ้กม
เป็นฐานการเรียนรู้  พบว่า  ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1)  คิดเ ป็นร้อยละ 92.83 และ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 92.00 
ดงันัน้ การสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้ไผ่โดยใชเ้กม
เป็นฐานการเรยีนรู ้มปีระสทิธภิาพของคู่มอืส่งเสรมิ 
92.83/92.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว้ 
และดชันีประสทิธผิลของคู่มอื มคี่าดชันีประสทิธผิล 
(E.I.) เท่ากบั 0.8490 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด
และนิสติมีความรู้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีความก้าวหน้า
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้คู่มือร้อยละ 
84.90 แสดงใหเ้หน็คู่มอืการส่งเสรมิ เป็นการสง่เสรมิ
ที่เน้นการให้ความรู้ที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการพัฒนา
ความรู้ความสามารถให้แก่นิสติที่เขา้รบัการส่งเสรมิ 
เป็นไปตามแนวคิดของวิน เชื้อโพธิห์ ัก (2537: 1) 
กล่าวว่ า  การส่ง เสริม  เ ป็นการพัฒนาความรู้  
ประสบการณ์ ทศันคต ิค่านิยม คุณธรรม และทักษะ
ความช านาญ เฉพาะด้านของบุคลากรที่ไม่สามารถ
จะท าได้โดยกระบวนการเรียนการสอนปกติ และ
เ ป็ น ไปต ามแนวคิด ขอ งป รีช า  ช้ า ง ข วัญยืน 
(2551:127-132) ไดอ้ธบิายคู่มอืทีเ่กีย่วกบัการจดัการ
เรียนว่า คู่มือ คือ หนังสือที่ผู้เรียนใช้ควบคู่ ไปกับ

ต าราที่เรียนปกติโดยการถ่ายทอดความรู้ผ่านคู่มือ
การเรยีนรู้ อาจท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัการท า
สิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ผู้อื่นโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจ ทัศนคติ และเกิดความตระหนัก สามารถ
ด าเนินการในเรื่องนัน้ๆ ได้อย่างเหมาะสม และ
เป็นไปตามแนวคิดของ ประเวศน์ มหารัตนกุล 
(2542: 113-114) ไดก้ล่าวว่าประสทิธภิาพ หมายถงึ 
ความสามารถในการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้ส าเรจ็
ลุล่วง ตามเป้าหมาย หรอืวตัถุประสงคท์ีว่างไวโ้ดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อให้
สามารถ ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามแนวคิดของสุพตัรา วงศ์ษา (2549: 77) 
ได้กล่าวว่า การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้หมายถึง
แบบแผนการด าเนินการจัดการเรียนรู้ได้รับการ
จดัเป็นระบบอย่างสมัพนัธ์และสอดคล้องกบัทฤษฎี 
หลกัการเรยีนรู้หรอืการสอนที่รูปแบบนัน้ยดึถือโดย
ผ่านกระบวนการการวิจัยซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัย
ของ วาท ีลพพนัธท์อง และคณะ (2559 : 189-202) 
ได้ศึกษาวิจัย  เรื่ อง  การพัฒนาคู่ มือ ฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน: 
สาธารณรฐัสิงคโปร์ พบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือ
ฝึกอบรม มีประสทิธภิาพ เท่ากบั 93.44/84.78 ซึ่ง
เ ป็นไปตาม เกณฑ์  80 /80  ที่ตั ้ง ไ ว้  ส่ วนดัช นี
ประสิทธิผลของคู่มือการฝึกอบรมเท่ากับ 0.7350 
และซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อารียา บุษราคมั 
และคณะ (2561 : 1-16) ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การ
พฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่อง  
เหด็ธรรมชาติในป่าชุมชน ผลการศกึษาพบว่า คู่มอื

 
รำยกำร 

ก่อนกำร
ส่งเสริม 

ระดบั
จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

หลงักำร
ส่งเสริม 

ระดบัจริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

t df p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

จรยิธรรม 
สิง่แวดลอ้ม 

(N=4) 
2.47 0.32 

เพื่อญาตมิติร
พวกพอ้ง 

3.33 0.19 
เพื่อความ

ถูกตอ้งดงีาม 
-12.259 29 .000* 
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ฝึกกิจกรรมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.10 /92.53 
ส่วนดัชนีประสิทธิผลของคู่มือกิจกรรม  เท่ากับ 
0.8674 แสดงให้เหน็ว่านิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมการมี
ความรู้เพิม่ขึน้และส่งผลให้นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมมี
ความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ  86.74 
คะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการอบรมมากกว่าก่อนการ
อบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชราพร ชิดทอง และ
คณะ (2561: 65-74) ได้ศกึษาวจิยั เรื่อง การพฒันา
คู่มือการท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็น
พลงังานทดแทนผลการศกึษาพบว่า คู่มอืการอบรม
การทาถ่านอัดแท่งจากไมยราบยักษ์  เพื่อเป็น
พลงังานทดแทน มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 84.16/89.16 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ ไว้ และมีดัชนี
ประสทิธิผล (E.I) เท่ากบั 0.6919 พบว่า ชาวบ้านมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการอบรมมากกว่าก่อนการ
อบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 ดงันัน้แสดงใหเ้หน็ว่า กระบวนการที่ใชใ้น
การส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นไผ่ มผีลท าใหน้ิสติมี
ความรู้เพิม่มากขึ้น แสดงให้เห็นว่า การจดักิจกรรม
การส่งเสริมการปลูกต้นไผ่ โดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรยีนรู ้ช่วยให้นิสติสนใจและเขา้ใจในเน้ือหาเพิม่มาก
ขึ้น ส่งผลให้นิสิต มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนไปใน
ทศิทางที่ดขี ึน้ แสดงให้เหน็การว่าการจดัการเรยีนรู้
การปลกูตน้ไผ่ โดยใชคู้่มอื ประกอบการถ่ายทอดการ
เรยีนรูผ้่านกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษาเกดิผลดต่ีอ
นิสติเป็นอย่างด ี
5. 2  ผลการศึกษาและเป รียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการปลูกไม้มีค่า: ต้นไผ่ โดยใช้เกมเป็น
ฐานการเรียนรู ้ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้การ
ปลูกไม้มีค่า: ต้นไผ่ โดยใช้เกมเป็นฐานการเรียนรู้ 
พบว่า ก่อนการส่งเสริมของความรู้ นิสิตมีคะแนน
เท่ากบั 282 มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัปานกลาง เท่ากบั 
9.46 หลงัการส่งเสริม มีคะแนนเท่ากบั 552 และมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 18.40  เมื่อ
เปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยของความรู้ ก่อนและหลงั
การส่งเสริม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลังการ
ส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญั

ทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่า นิสติที่เข้ารับ
การส่งเสรมิปลูกไม้มคี่า: ต้นไผ่ โดยใช้เกมเป็นฐาน
การเรียนรู้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากคู่มือการ
ส่งเสรมิปลูกไม้มคี่า: ต้นไผ่ โดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรยีนรู้ มคีวามเหมาะสม พร้อมกบัมเีนื้อหาที่ส าคญั 
และน่าสนใจท าใหน้ิสติเขา้ใจในเนื้อหาของคู่มอืเพิม่
มากยิง่ขึน้ ซึง่คู่มอืปลกูไมม้คี่า: ตน้ไผ่ โดยใชเ้กมเป็น
ฐานการเรียนรู้มุ่งเสริมสร้างให้นิสิตได้รับความรู้
ใหม่ๆ และถ่ายทอดความรูแ้ก่นิสติไดเ้รยีนรูเ้รื่องที่มี
อยู่ ในเนื้ อหา  ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของประยูร  
วงศ์จันทรา (2558: 6) ที่อธิบายว่า เป็นกระบวนการ
ถ่ายทอดหรือสื่อสารองค์ความรู้ด้านสิง่แวดล้อมให้คน
เกิดความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ  เจตคติ 
ค่านิยมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ความตระหนักต่อปัญหา
สิง่แวดล้อม ทกัษะในการแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม การมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการ
ประเมินผลในการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมเพื่อให้เกิด
คุณภาพสิง่แวดล้อมและคุณภาพชวีติอย่างยัง่ยนื และ
เป็นไปตามแนวคิดของ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526: 
18) กล่าวว่าความรู้เป็นพฤติกรรมขา้งต้นซึ่งผู้เรยีน
เพยีงแต่จ าแนกไดโ้ดยการฝึกหรอืการมองเหน็ ไดย้นิ 
จ าได้ ความรู้ข ัน้นี้ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับค าจ ากัด
ความความหมายข้อเท็จจริงทฤษฎีกรดโครงสร้าง
และวิธีแก้ปัญหา และเป็นไปตามแนวคิดของศิพล  
รื่นใจชื่น (2549 : 10) ไดก้ล่าวว่า ความรู ้คอื สิง่ทีส่ ัง่
สมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือ
ประสบการณ์รวมทัง้ความสามารถเชิงปฏิบัติและ
ทักษะความเข้าใจ หรือสารสนเทศที่ได้รับมาจาก
ประสบการณ์สิง่ทีไ่ดร้บั มาจากการไดย้นิ ไดฟั้ง การ
คดิ หรอืการปฏบิตัอิงคว์ชิาในแต่ละสาขา ได้จ าแนก
ความหมายระหว่าความรู ้ความเขา้ใจ เพื่อประโยชน์
ในการสื่อความหมายได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของยุพนิ โพธิช์ยัทอง และคณะ (2562: 66) ไดศ้กึษา 
การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยอนิทรยี์อดัเม็ด
จากมูลสัตว์ เพื่อลดใช้ปุ๋ ยเคมีในสิ่งแวดล้อม  ผล
การศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม มีความรู้
เกี่ยวกบัการผลิตปุ๋ ยอินทรยี์อดัเมด็จากมูลสตัว์เพื่อ
ลดใช้ปุ๋ ยเคมีในสิง่แวดล้อม ก่อนฝึกอบรมมีคะแนน
เฉลี่ย เท่ากบั 11.21 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 56.05 
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หลังการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.70 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.50 เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังฝึกอบรม พบว่า หลัง
ฝึกอบรมผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมมคีวามรูม้ากกว่าการ
ฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05  และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของภูรีภัทร์ ผุดผา และคณะ 
(2561: 86) ได้ศกึษาเรื่องการพฒันาคู่มอือบรมการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของผีเสื้อใน
ชุมชนบ้านเกิ้ ง ต าบลเกิ้ง อ า เภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลพบว่า ก่อนการอบรม มีคะแนน
ความรู้อยู่ในระดับมาก หลังการอบรม นักเรียนมี
คะแนนความรูอ้ยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลีย่ความรูพ้บว่า นักเรยีนมคีวามรูห้ลงัการ
อบรมสงูกว่าก่อนการอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ สุชาดา 
ทรงบณัฑิต (2558: 48) ได้ศึกษาเรื่องการส่งเสริม
การอนุรกัษ์ผนืป่าตะวนัตกนิสติปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 2 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามผล
การศึกษาพบว่า ก่อนการส่งเสริมผู้เข้าร่วมรบัการ
ส่งเสรมิมคีวามรู้ อยู่ในระดบัพอใช้หลงัการส่งเสริม 
ผูเ้ขา้ร่วมรบัการสง่เสรมิความรูอ้ยู่ในระดบัดมีาก เมื่อ
เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสริม 
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสริมมคีะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสรมิ 
มากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวิจยัของจุฑารตัน์ 
คิอินธิ และคณะ (2561 : 98-109) ได้ศึกษาการ
อนุรกัษ์พนัธุ์แตงกวาขาวหนามด าและการส่งเสริม
การปลูกพืชเชิงระบบในชุมชน บ้านโนนสวรรค์ 
ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า
ก่อนการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดับ
มาก (�̅� = 13.68) และหลงัการฝึกส่งเสรมิชาวบ้านมี
คะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบัมากทีส่ดุ (�̅� = 17.27) 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิพบว่าชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการ
ส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ดังนั ้นแสดงให้เห็นว่านิสิตที่ เข้าร่วมการ
สง่เสรมิการปลูกไมม้คี่า: ต้นไผ่ มคีวามกา้วหน้าทาง

ความรู้เพิ่มขึ้น เนื่องจากคู่มือการส่งเสริมมีความ
น่าสนใจ โดยใชเ้ทคนิคเกมเขา้มาช่วยในการส่งเสรมิ 
ท าให้นิสติมีส่วนร่วมในการเรียนนัน้ๆ ด้วย เพราะ
เมื่อนิสติมีส่วนร่วมในการเรียนแล้วจะท าให้ผู้เรียน 
เขา้ใจ จดจ าไม่เพยีงแต่จะไดค้วามรูแ้ละผลสมัฤทธิท์ี่
สูงขึ้นเท่านั ้น นิสิตยังจะได้รับความสนุกสนาน
เพลดิเพลนิอกีดว้ยท าใหน้ิสติเกดิความรู ้ความเขา้ใจ
ในเนื้อหาของคู่มอืทีใ่ชใ้นการส่งเสรมิเป็นอย่างด ีซึ่ง
คู่มอืการส่งเสรมิการเรยีนรูก้ารปลูกต้นไผ่ นัน้เน้นให้
นิสติได้รบัประสบการณ์ และความรู้ใหม่ ๆ เพื่อให้
นิสิตสามารถน าความรู้  และประสบการณ์ที่ได้
เกี่ยวกบัการปลูกต้นไผ่ ไปใชใ้ห้เกดิประโยชน์อย่าง
สงูสดุ 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การปลูกไม้มีค่า: ต้นไผ่ โดยใช้เกมเป็นฐานการ
เรียนรู ้ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การปลกูไมม้คี่า: ตน้ไผ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ทศัคตต่ิอการปลูกไมม้คี่า: 
ตน้ไผ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้ก่อนการสง่เสรมิ 
โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.61 
และหลังการส่งเสริม นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.56 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศัคติ
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ย
หลงัการส่งเสริม มากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 เนื่องจากการส่งเสรมิ
การปลกูไมม้คี่า: ตน้ไผ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
มีความเหมาะสมและครบถ้วน มีทศันคติที่เพิ่มขึ้น 
ได้รบัความรู้จากกระบวนการส่งเสริมการปลูกไม้มี
ค่า: ต้นไผ่ โดยใช้เกมเป็นฐานการเรยีนรู ้ท าให้นิสติ
เกดิความตะหนกัในสิง่แวดลอ้ม ทศันคต ิเจตคต ิและ
ค่านิยมที่ดต่ีอสิง่แวดลอ้ม ซึ่งเป็นไปตามกบัแนวคดิ
ของ พมิพใ์จ สายวภิู (2541 : 50) ไดก้ล่าวว่า ทศันคต ิ
คือ ลักษณะของความเชื่อความรู้สึกนึกคิดภายใน 
ของบุคคลทีเ่กดิจากการประเมนิสิง่ใดสิง่หนึ่งที่มต่ีอ 
สิ่งของบุคคลเหตุการณ์ที่แสดงออกมา ซึ่งเป็นสิ่ง
กระตุ้นใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ โดยอาจจะมี
ทัง้ดา้นบวกหรอืดา้นลบ เช่น เหน็ดว้ยหรอืไม่เหน็ดว้ย 
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สนับสนุนหรือไม่สนับสนุน และเป็นไปตามแนวคิด
ของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2532: 25) ได้ให้
ความหมายไวว้่าทศันคต ิหมายถงึ การแสดงออกซึง่
วจิารณญาณทีม่ต่ีอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นการอธบิาย
เหตุผลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง ทศันคตหิรอืความคดิเหน็
มีลกัษณะที่จะอธิบายเหตุผลเฉพาะ และศุภกนิตย์ 
พลไพรินทร์ (2540: 79) สรุปว่า ทัศนคติ หมายถึง 
การประเมินค่า ความรู้สึกความคิดเห็น หรือความ
เชื่อของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันมีพฤติกรรมที่
แสดงออกว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ปกติบุคคลจะมี
ทศันคติทีด่ต่ีอสิง่ทีเ่หน็ด้วย และทศันคตใินทางไม่ด ี
ต่อสิ่งที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยนลิตา  
ทิชยั และคณะ (2561: 74) ที่ได้ศึกษาการส่งเสริม
การท าปุ๋ ยชวีภาพจุลินทรยี์สงัเคราะห์แสงจากไข่ไก่
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า มีคะแนน
เฉลี่ยทศันคติก่อนการส่งเสริมอยู่ในระดบัเห็นด้วย 
หลังการส่งเสริมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการส่งเสรมิสงู
กว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของญาณพฒัน์ 
เฉลยสุข และคณะ( 2561: 49 - 60) ได้ศึกษาเรื่อง
การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยใช้
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ผลการศึกษาและ
เปรยีบเทยีบทศันคติต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ 
โดยใชก้ระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษาในโรงเรยีนเกิ้ง
วิทยานุกูล พบว่า ก่อนการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (�̅�= 2.46) และหลงัการ
ส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดบัเห็นด้วย 
(�̅�= 2.90) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ
ก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า นักเรยีนมคีะแนน
เฉลี่ยทัศนคติหลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการ
ส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของผกามาศ โคตรชมภู และ
คณะ (2561: 37-48) ได้ศึกษาเรื่องการพฒันาคู่มือ
การจดัการป่าชุมชนบ้านวงัชยั หมู่ที่ 11 ต าบลโนน
ชยัศร ีอ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ผลการศกึษา
พบว่า ชาวบา้นบา้นวงัชยั มคีะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอ
การจดัการป่าชุมชน หลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อน

การฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
แสดงให้เหน็ว่า การฝึกอบรมการจดัการป่าชุมชนมี
ผลท าให้ชาวบ้านวังชัยมีทัศนคติต่อการจัดการ 
ป่าชุมชนเพิม่มากขึน้กว่าก่อนการฝึกอบรม 
 ดังนัน้แสดงให้เห็นว่าผลการศึกษาออกมา
เช่นนี้อาจเนื่องจากผู้วิจยัได้จัดท า คู่มือ ใบความรู้ 
และแบบวดัทศันคติ น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
การหาคุณภาพเครื่องมือ จึงได้รูปแบบการวิจัย
ออกมามีประสทิธิภาพ และมีการใช้เกม ที่มีความ
สนุกสนานและสามารถสอดแทรกเนื้อหาเขา้มาใชใ้น
การส่งเสริมการปลูกต้นไผ่ ให้แก่นิสติ เพื่อเป็นสื่อ
กระตุ้นให้ นิสติที่ผู้เข้าการส่งเสริมมีทศันคติที่ดีต่อ
การปลูกต้นไผ่ จึงท าให้นิสติมีทศันคติที่ดีเพิ่มมาก
ยิง่ขึน้ 
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นไผ่ โดยใช้
เกมเป็นฐานการเ รียนรู้  ก่อนและหลังการ
ส่งเสริม 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการปลกูไมม้คี่า: ตน้ไผ ่โดยใชเ้กมเป็น
ฐานการเรียนรู้ พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยของ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม โดยรวมก่อนการสง่เสรมิ อยู่ใน
ระดบัเพื่อญาติมติรพวกพอ้ง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.47 
และหลงัการส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อความ
ถูกต้องดงีามมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.33 เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลีย่ของจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงั
การส่งเสริม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลังการ
ส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า คู่มอืการสง่เสรมิ
การปลูกไมม้คี่า:ต้นไผ่ โดยใชเ้กมเป็นฐานการเรยีนรู ้
มีความเหมาะสมและครบถ้วน มีผลท าให้นิสิตมี
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น และมีเจตคติ และ
ค่านิยมทีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ 
ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของประยรู วงศจ์นัทรา (2555: 
171-172) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ หลกัการที่
ควรประพฤติอย่างหนึ่งต่อสิง่แวดล้อมซึ่งมีผลท าให้
สิ่งแวดล้อมด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทางระบบ
นิ เ วศ  และ เพื่ อประ โยช น์ ให้สรรพสิ่งที่ อ าศัย
สิ่ง แ วดล้อมด า ร งอยู่ ไ ด้ โ ดย ไม่ สูญ เสีย ร ะบบ
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สมัพนัธภาพระหว่างคนกบัสิง่แวดล้อมซึ่งจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมไม่สามารถแยกออกจากจริยธรรมชีวิต
สงัคม และชุมชน โดยศกัยภาพในตวัเอง เป็นปัจจยั
หลักในการบูรณาการเชื่อมโยงชีวิต ชุมชน สงัคม 
และสิง่แวดลอ้มใหด้ ารงอยู่ไดอ้ย่างยัง่ยนื และเป็นไป
ตามแนวคิดของอรรถเดช สรสุรชาติ (2558: 23)  
ให้ความหมายจริยธรรมว่า จริยธรรม หมายถึง 
คุณสมบตัทิางความประพฤต ิทีส่งัคมมุ่งหวงัใหค้นใน
สงัคมนัน้ประพฤตมิคีวามถูกต้องในความประพฤติมี
เสรภีาพภายใน ขอบเขตของมโนธรรม (Conscience) 
เป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสงัคมจึงประพฤติปฏิบัติต่อ
ตนเองต่อผู้อื่น ต่อสังคมทัง้นี้ เพื่อก่อให้เกิดความ
เจริญรุ่งเรืองขึ้นในสงัคมการที่จะปฏิบัติให้เป็นไป
เช่นนัน้ได้ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ว่าสิ่งใดถูกสิง่ใดผิด ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคดิของ วนิัย วรีะวฒันานนท ์(2546: 
175) ไดก้ล่าวว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเป็นสาขาหนึ่ง
ของปรัชญา เป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดความคิด 
ทัศนคติ  แ ล ะกา รปฏิบัติ ต่ อ สิ่ ง ใ ดสิ่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง
นอกเหนือไปจากการศึกษา หรือมีความรู้เกี่ยวกับ
ขอ้เทจ็จรงิหรอืปรากฏการณ์ในเรื่องต่างๆ จรยิธรรม
สิ่ง แวดล้อม  จึง เ ป็ นหลักการปฏิบัติ เ กี่ ย วกับ
สิง่แวดลอ้มส าหรบัมนุษยท์ี่ยดึเอาความดงีาม ความ
ถูกต้องตามหลักคุณธรรมและความเมตตาที่พึง
ปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม ซึง่จะมผีลต่อชวีติและต่อมนุษย์
ดว้ยกนั สอดคล้องกบังานวจิยัของ ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของปนัดดา ฤทธิส์ าแดง และคณะ (2562: 
48) ได้ศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้ าโดยการท า
ฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตรพ์ระราชา ผลการศกึษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนจริยธรรมสิง่แวดล้อม
ก่อนการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.78 และหลงัการฝึกอบรมโดยรวม
อยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.34 เมื่อ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการฝึกอบรม นิสิตกลุ่ม
ตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการ
เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการฝึกอบรม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวิจยัของณิชกมล ดีวงษา และคณะ (2561: 
19) ไดศ้กึษาการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชน

โคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง
ชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชน ผลการศึกษาพบว่า 
คะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตที่เข้าร่วม
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่องชุมชน
กบัการจัดการป่าชุมชน ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกตอ้งดงีาม มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.29 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่
ในระดับเพื่อความถูกต้องดีงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.89 เมื่อ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า 
ชุมชนมีคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการ
ส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วนิดา 
สร้อยสน และคณะ (2562: 7) ได้ศกึษาการส่งเสริม
การเรียนรู้ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในชุมชน 
ผลการวิจัยพบว่า นิสิตที่ได้เข้าร่วมการส่งเสริม 
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมก่อนการส่งเสริม
โดยรวม อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (�̅� = 2.98) และหลงั
การส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
โดยรวม อยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดีงาม (�̅� = 
3.26) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่าใน
ชุมชน ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อน
การส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสพุตัรา พรมแพง และคณะ 
(2562 : 60) ได้ศึกษาการเรียนรู้การจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมโดยรวมก่อนอยู่ในระดับเพื่อสงัคม (�̅� = 
2.04) และหลงัการเรยีนรู ้นิสติมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม
(�̅� = 3.27) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการเรียนรู้ พบว่า นิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการเรียนรู้
มากกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 
  ดงันัน้กิจกรรมการส่งเสริมการเรยีนรู้มผีลท า
ให้จรยิธรรมสิง่แวดล้อม ของนิสตินัน้เป็นไปในทางที่ 
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ดีขึ้น เนื่ องจากมีการจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่
เกี่ยวกบัการถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศึกษา และใช้
คู่มอืการส่งเสริมคู่มือการปลูกไม้มีค่า: ต้นไผ่โดยใช้
เกมเป็นฐานการเรียนรู้ ใบความรู้ และและมีโดยใช้
เกมที่มีความสนุกสนานและสามารถสอดแทรก
เนื้อหาเข้ามาใช้ในการส่งเสริมการปลูกต้นไผ่  เพื่อ
เป็นสื่อในการเรียนรู้  จึงท าให้นิสิตมีจริยธรรม
สิง่แวดล้อมหลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสริม 
นิสติจงึมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ไปในทางทีด่ขี ึน้  
 
6 ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) หน่วยงาน สถานศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งจดัการ
ส่งเสริมการปลูกต้นไผ่ในพื้นที่ดินเสื่อมโทรม เพื่อ
แกไ้ขปัญหาปรมิาณการขาดแคลนตน้ไผ ่
 2) รฐัควรส่งเสริมการปลูกต้นไผ่ให้มากขึ้น 
ทัง้ในพืน้ทีส่าธารณะ ป่าชุมชน และพืน้ทีเ่กษตรกรรม 

 3) ภาครฐัควรเขา้ไปช่วยเหลอืชุมชน ในเรื่อง
ความรู้เรื่องไม้มีค่า และการปลูกต้นไผ่ เพื่อให้
ชาวบา้นในชุมชนน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัไปใช้ครัง้ต่อไป 
 1) ควรศกึษาการพฒันาคุณภาพของผลติภณัฑ์
จกัสานไมไ้ผ่ภายใตป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่รายได้
และเสรมิสรา้งความรูใ้หค้นในชุมชนอย่างยัง่ยนื 
 2) มีการวิจยัเชิงปฏิบตัิการด้านการน าวสัดุ
เหลอืใชจ้ากการแปรรูปไมไ้ผ่น าไปใชป้ระโยชน์ เช่น 
กระดาษจากเศษไม้ไผ่ การท าสบู่ถ่านไม้ไผ่การท า
ผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ไผ่ดูดกลิ่น เป็นต้น เพื่อช่วยเพิ่ม
รายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่และเป็นการใช้
ประโยชน์วสัดุเหลอืใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 
 3) ควรมีการศึกษาพฤติกรรมในด้านการมี
ส่วนร่วมเรื่องการปลูกไม้มีค่า ต้นไผ่ ในพื้นที่ว่าง
เปล่าของตนเองการปลูกไม้มคี่า ต้นไผ่ และเพื่อให้
ประชาชนทัว่ไปรู้จกัผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่มากยิง่ขึ้น 
โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ ในสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ สื่อ
ต่างๆ  
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