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บทคดัยอ่ 

 วจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลกูต้นเคีย่มคะนอง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ 
ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ์ เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อ
การปลูกตน้เคีย่มคะนอง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาวจิยั คอื 
นิสติระดบัปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 30 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไม้และสตัวป่์า ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือการส่งเสริมการปลูกต้นเคี่ยมคะนอง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต 
แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ความถี่ รอ้ย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวิจยัพบว่า คู่มอืการส่งเสริม มีประสทิธภิาพเท่ากบั 
84.16/81.66 สว่นดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการสง่เสรมิ เท่ากบั 0.6321 แสดงว่านิสติมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ย
ละ 63.21 นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู้ ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกต้นเคีย่มคะนอง โดยใชเ้ทคนิคการ
เรยีนรูแ้บบสาธติ หลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั: การส่งเสรมิ ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม การเรยีนรูแ้บบสาธติ 

ตน้เคีย่มคะนอง 
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Abstract 
 The purposes of this research were to develop a manual to promoting of the planting of precious 
trees: Whaite meranti (Shorea henryana) by using demonstrational learning techniques 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 volunteery sampling. The research tools were a manual to 
promoting of the planting precious trees: Whaite meranti (Shorea henryana) by using demonstrational 
learning techniques, 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 84.16/81.66. The effectiveness of the activity manual index 
was equal to 0.6321. The students had more knowledge and effect to increased students progress after 
using the promotion manual at 63.21%. After the promotion the students had an average score of 
environmental knowledge, attitude and ethics more than before the promotion statistical significantly level  
of .05. 
 
Keyword: Promotion, environmental knowledge, environmental attitude, environment ethics,  
  using demonstrational learning, Whaite meranti 
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1. บทน ำ  
 ในปัจจุบนัเทคโนโลยไีด้ท าให้โลกมีการพฒันา
ไปอย่างรวดเรว็ทัง้ดา้นอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมซึง่
เป็นปัจจัยที่ท าให้มนุษย์ได้น าทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่
อย่างจ ากดัมาใชเ้พื่อสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคล 
จนท าให้ทรพัยากรป่าไมล้ดลงอย่างมากเกดิเป็นปัญหา
หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนต่างช่วยกนัแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น ทรัพยากรป่าไม้ถือเป็นแหล่งต้นน ้ าล าธารที่
ส าคัญ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า การที่ป่าไม้
ลดลงท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาพบรรยากาศ มลพิษ
ทางอากาศจงึมากขึน้ ซึง่ปัญหาทีส่่งผลมากในขณะนี้คอื 
ปัญหาภาวะโลกร้อน ทุกปัญหาที่เกิดล้วนเกิดจากการ
กระท าของมนุษย ์(กรมป่าไม,้ 2561: เวบ็ไซต)์ 
 ทรพัยากรธรรมชาติเป็นสิง่ที่ส าคญั เป็นต้นทุน
หรอืวตัถุดบิทีม่นุษย์น ามาใช้เพื่อความเจรญิทางเศรษฐกจิ 
ประเทศใดกต็ามที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรพัยากรธรรมชาติ 
ประเทศนั ้นจะมีความร ่ ารวยและมีความเจริญทางด้าน
เศรษฐกจิ แต่เมื่อใดกต็ามทีม่นุษยน์ าทรพัยากรธรรมชาตมิา
ใช้ไม่ถูกวธิกีท็ าให้ทรพัยากรธรรมชาติบางชนิดหมดสิน้ไป
จากโลกนี้ได้ ดังนัน้จึงควรที่จะเรียนรู้ถึงความส าคัญของ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  เ รี ย น รู้ ถึ ง ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละเขา้ใจถงึทรพัยากรธรรมชาตเิหล่านัน้
เพื่อการวางแผนการจดัการที่มีคุณภาพ จะเห็นได้ว่าสิง่ที่
เรยีกว่า “ทรพัยากรธรรมชาติ” นัน้คอืสิง่ที่เป็นประโยชน์ต่อ
มนุษย ์ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม และเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้
เอง ดงันัน้ทรพัยากรธรรมชาติจงึมคีวามส าคญัต่อมนุษยใ์น
ดา้นต่างๆ ดงันี้ ทรพัยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งของปัจจยัที่
จ าเป็นต่อการด ารงชวีติของมนุษย ์คอื เป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยั 
เป็นแหล่งวตัถุดิบในการก่อสร้างที่อยู่อาศยั มนุษย์น าไม้ 
หนิ ทราย มาก่อสรา้งบา้นเรอืน สิง่ปลกูสรา้งต่างๆ เป็นแหล่ง
อาหาร ไม่ว่าจะเป็น พชื สตัว ์เป็นแหล่งทีม่าเครื่องนุ่มห่ม 
ในอดตีมนุษยใ์ชใ้บไมเ้ป็นเครื่องปกปิดร่างกาย ในปัจจุบนั
น าเสน้ใยจากธรรมชาต ิเช่น เสน้ไหม ฝ้าย มาถกัทอเป็น
เสื้อผ้าปกปิดร่างกาย เป็นแหล่งที่มาของยารักษาโรค 
ววิฒันาการจากการเกบ็ส่วนต่างๆ ทัง้ของพชื และสตัวม์า
รกัษาโรค ที่รู้จกักนัในชื่อของ “สมุนไพร” ต่อมาก็ได้ใช้
เทคโนโลยีที่ทนัสมยัขึ้นมาเปลี่ยนสมุนไพรเป็นยาแผน
ปัจจุบนั ในประเทศไทยมีพชืที่สามารถใช้เป็นสมุนไพร
รกัษาโรคในทอ้งถิน่มากกว่า 779 ชนิด เป็นปัจจยัในการ

ด ารงชวีติทีม่นุษยแ์ละสิง่มชีวีติอื่นขาดไม่ได ้ไดแ้ก่ อากาศ 
น ้า เนื่องจากทรพัยากรธรรมชาตเิป็นส่วนหนึ่งของระบบ
นิเวศทัง้ระบบนิเวศบนบก ระบบนิเวศทางน ้ า เช่น 
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าไม้มีประโยชน์ต่อ
องค์ประกอบของผู้ผลติที่ต้องสร้างอาหารเลี้ยงสิง่มีชวีิต
บนโลกใบนี้ เป็นตน้ (ดเิรก ปัทมสริวิฒัน์, 2559: 40-60) 
 ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ คือ ไม้ยืนต้นทุกชนิด 
รวมถงึไผ่ทีป่ลกู หรอืขึน้เองตามธรรมชาตแิละอยู่นอก
เขตป่าอนุรกัษ์ทีม่กีารใชป้ระโยชน์เน้ือไม ้หรอื ผลติผล
อื่นทีไ่ม่ใช่เนื้อไมเ้พื่อการคา้ ดงันัน้ อาจกล่าวโดยรวม
ไดว้่าไมม้คี่าทางเศรษฐกจิเป็นไมท้ีส่ามารถน ามาสรา้ง
มูลค่า หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมทัง้ให้
ประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางออ้มแก่ผูป้ลกู และรฐับาล
ไดก้ าหนดให้ไมย้นืต้นทีม่มีูลค่าทางเศรษฐกจิสามารถ
ใช้เป็นทรพัย์สนิเพื่อเป็นหลกัประกนัทางธุรกจิได้โดย
สามารถน ามาค ้าประกนัการกูย้มืเงนิ หรอืขอสนิเชื่อได้
โดยปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการศกึษาเพื่อพฒันาเกณฑ์
การประเมนิมูลค่าตน้ไมท้ีเ่ป็นมาตรฐาน และไดร้บัการ
ยอมรบั (กรมป่าไม,้ 2559: 12)  
 ปัจจุบนัรฐับาลได้แกไ้ขกฎหมายโดยยกเลกิไม้
หวงห้ามบนที่ดนิกรรมสทิธิห์รอืสทิธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ท าให้การปลูก การตัดไม้
เศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ง่าย ประชาชนสามารถปลูกและ
ตัดไม้เศรษฐกิจได้เหมือนการปลูกพืชเกษตรทัว่ไป 
และตลาดไมเ้ศรษฐกิจของไทยพบว่าในปี พ.ศ. 2559 
มมีูลค่าการน าเขา้ไมแ้ละผลติภณัฑไ์มท้ัง้ สิน้ประมาณ 
44,000 ล้านบาท และส่งออกไม้และผลติภณัฑ์ไม้ทัง้ 
สิน้ประมาณ 96,000 ลา้นบาท โดยมแีนวโน้ม เพิม่ขึน้
อย่างต่อเนื่อง  
 ดังนัน้ ผู้วิจ ัยจึงเห็นความส าคัญจากการใช้
ประโยชน์ของต้นเคีย่มคะนอง จงึไดจ้ดัท าวจิยัในเรื่อง
การสง่เสรมิใหก้ลุ่มตวัอย่างรูจ้กัการปลกูตน้ไมม้คี่า ต้น
เคีย่มคะนอง ในการแกปั้ญหา และฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้ที่
เ สื่ อ ม โ ท ร ม ใ ห้ ดี ขึ้ น  ถื อ เ ป็ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติที่มัน่คงและยัง่ยืนเกิดเ ป็น
ประโยชน์สูงสุดให้กบัตนเองและบุคคลอื่นๆ ผู้วจิยัจึง
จดัท าการเรยีนรูก้ารสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้เคีย่ม
คะนอง โดยใชเ้ทคนิคแบบสาธติ เนื่องจากไดม้องเหน็
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ถงึความส าคญัของต้นเคี่ยมคะนอง ซึ่งเป็นไม้หายาก
และเป็นไมม้คี่าทีส่ามารถฐานน าไปเป็นหลกัค ้าประกนัได ้
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่ อพัฒนาคู่มือการส่ ง เสริมการปลูก 
ต้นเคี่ยมคะนอง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต  
ให้มีค่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
การปลกูตน้เคีย่มคะนอง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
สาธติ ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการ
ปลูกต้นเคี่ยมคะนอง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
สาธติ ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 

2.4 เ พื่ อ ศึ ก ษ า เ ป รี ย บ เ ที ย บ จ ริ ย ธ ร ร ม
สิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัการปลูกต้นเคี่ยมคะนอง โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่  นิสิตระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 
99 คน   
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปี
ที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 
30 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาทรพัยากรป่าไมแ้ละ
สตัวป่์า ซึง่ไดม้าจากการสมคัรใจเขา้ร่วมสง่เสรมิ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา   
 1) ตัวแปรต้น คือ คู่มือการส่งเสริมการปลูก 
ตน้เคีย่มคะนอง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ 
 2) ตวัแปรตาม คอื  
    2.1) ความรู้ เกี่ยวกับการปลูกต้นเคี่ยม
คะนอง 
  2.2) ทศันคตต่ิอการปลกูตน้เคีย่มคะนอง 
    2.3) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูมดีงัต่อไปนี้ 

  1) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
    1.1) คู่มอืการปลูกต้นเคีย่มคะนอง โดย
ใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ  
   1.2) ใบความรูก้ารปลูกต้นเคีย่มคะนอง 
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ  
  2) เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
    2.1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
ปลกูตน้เคีย่มคะนอง 
   2.2) แบบวัดทัศนคติต่อการปลูกต้น
เคีย่มคะนอง 
   2.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือ ได้แก่ คู่มือในการส่งเสริม ใบความรู้  
แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ และแบบวัด
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการปลูกต้นเคี่ยมคะนอง โดย
ใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ  
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื ดงัต่อไปนี้ 
  2.1) คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า  :  
ต้นเคี่ยมคะนอง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต 
โดยมเีนื้อหาทัง้หมด 4 หน่วยกิจกรรม ประกอบด้วย 
หน่วยกิจกรรมที่ 1 ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ หน่วย
กิจกรรมที่ 2 ลักษณะทัว่ไปของ : ต้นเคี่ยมคะนอง 
หน่วยกิจกรรมที่ 3 การปลูก: ต้นเคี่ยมคะนอง และ
หน่วยกิจกรรมที่  4 เทคนิคแบบสาธิตการปลูก :  
ตน้เคีย่มคะนอง 
  2.2) ใบความรู้เกี่ยวกบัการปลูกไม้มีค่า : 
ต้นเคี่ยมคะนอง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต 
โดยมเีนื้อหาทัง้หมด 4 หน่วยกจิกรรม ประกอบด้วย 
หน่วยกิจกรรมที่  1 ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ หน่วย
กิจกรรมที่ 2 ลักษณะทัว่ไปของ : ต้นเคี่ยมคะนอง 
หน่วยกิจกรรมที่ 3 การปลูก : ต้นเคี่ยมคะนอง และ
หน่วยกิจกรรมที่ 4 เทคนิคแบบสาธิตการปลูก : ต้น
เคีย่มคะนอง 
  2.3) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูก
ไม้มีค่า : ต้นเคี่ยมคะนอง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบสาธติ มลีกัษณะเป็นแบบทดสอบ 4 ตวัเลอืก คอื 
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ก ข ค ง มเีกณฑ์การให้คะแนนคอื ถูกเท่ากบั 1 และ
ผดิเท่ากบั 0 จ านวน 20 ขอ้ 
  2.4) แบบวดัทศันคติต่อการปลูกไม้มีค่า : 
ตน้เคีย่มคะนอง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ มี
ลกัษณะค าถามแบบปิด จ านวน 20 ขอ้ ซึ่งมลีกัษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัคอืเหน็ด้วย
อย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 
  2.5) แบบวดัจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการ
ปลูกไมม้คี่า : ต้นเคีย่มคะนอง โดยใชม้ลีกัษณะเป็นค า
เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต ถามปลายปิด แบบ  
4 ตวัเลอืก คอื เพื่อตนเอง เพื่อญาตมิติรพวกพอ้งเพื่อ
สงัคม เพื่อความถูกตอ้งดงีาม จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าเครื่องมอืที่สร้างขึ้นส่งอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อตรวจสอบและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของ
เครื่องมือและประเมินความสอดคล้อง พร้อมทัง้
พจิารณาความเหมาะสมของเครื่องมอื พบว่า ค่า IOC 
ของเครื่องมือทัง้หมด มีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่า
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้   
 5) น า เครื่ องมือที่ผ่ านการวิ เคราะห์จ าก 
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กบันิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้  
  5.1) แบบทดสอบความรู ้มคี่าความเชื่อมัน่
ทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.922 มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (r) 
อยู่ระหว่าง 0.31 ขึน้ไป และมคี่าความยากง่ายระหว่าง 
0.20-0.80 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.2) แบบวดัทศันคติ มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบัเท่ากบั 0.965 และมคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (r) 
อยู่ระหว่าง 0.31 ขึน้ไป ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
ทีก่ าหนดไว ้
  5.3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีค่า
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากับ 0.853 และมีค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ (r) อยู่ระหว่าง 0.31 ขึน้ไป ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 6) ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวดัและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อน าไปใช้ในการจัด

กจิกรรมการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้นเคีย่มคะนอง 
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า : ต้นเคี่ยมคะนอง 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต ผู้วิจยัได้ท าการ
แบ่งการออกแบบและการเกบ็รวบรวมขอ้มูลออกเป็น  
2 ระยะ ดงันี้  
  ระยะที ่1 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื 
   1) สร้างเครื่องมอืที่ใช้ในการถ่ายทอดคือ 
คู่มอืการสง่เสรมิการปลูกไมม้คี่า: ตน้เคีย่มคะนอง โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต และใบความรู้ การปลูก 
ตน้ตะแบกนา 
   2) สรา้งเครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล 
    2.1) ศึกษาข้อมูล เบื้ องต้ น  โดย
ศกึษาจากเอกสารงานวิจยัต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
ของการ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบของ
เนื้อหาในการจดัท าคู่มอืการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : 
ตน้เคีย่มคะนอง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ 
    2.2) จดัเตรยีมคู่มอืในการถ่ายทอด 
แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิแบบวดัจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม ในหวัขอ้การปลูกต้นเคี่ยมคะนอง โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต ให้สมบูรณ์เพื่อใช้เป็น
เครื่องมอืในการถ่ายทอดความรู ้
    2.3) น าเนื้อหาจากคู่มอืทีส่มบูรณ์แลว้ 
น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา น ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา 
    2.4) น าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ 3 ท่าน 
ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อน าไปใช้
เป็นเครื่องมอืในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม
ศกึษา 
    2.5) น าแบบทดสอบความรู้ แบบวัด
ทัศนคติ และแบบวัดจริยธรรมจริยธรรม เกี่ยวกับการ
สง่เสรมิการปลกูตน้เคีย่มคะนอง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบสาธิต ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ 
  ระยะที่ 2 การถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมศึกษา  
มขีัน้ตอนดงันี้  
   1) ขัน้น าเขา้สูก่จิกรรม การเตรยีมความ
พรอ้มใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ หรอืสรา้งบรรยากาศ
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ใหเ้อื้ออ านวย พร้อมทัง้แนะน าตวัท าความคุ้นเคยกบั
ผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ  
   2) ขัน้กิจกรรมการส่งเสริม มีขัน้ตอน
ดงัต่อไปนี้  
    2.1) ละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรม
นนัทนาการ  
    2.2) ท า แ บบทดสอบก่ อ นก า ร
ส่งเสริม ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ 
และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม  
    2.3) เข้าสู่กระบวนการให้ความรู้
อธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของ  หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 
หน่วยที่ 3 และหน่วยที่ 4 พร้อมกับท าแบบฝึกหัด
ระหว่างหน่วย การสง่เสรมิทีป่ระกอบกบัการบรรยายที่
ผู้วิจยัได้บรรยายให้ความรู้ หน่วยที่ 1 ถึง หน่วยที่ 4 
ตามล าดบั  
    2.4) ใหน้ิสติกลุ่มตวัอย่างเรยีนรูจ้าก
การสาธติ การขยายพนัธุ์ต้นเคี่ยมคะนองในพื้นที่ คือ 
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา บ.ศรีวิลัย  ต .หนองปลิง  
อ.เมอืงมหาสารคาม จ.มหาสารคาม การสง่เสรมิการปลูก
ไมม้คี่า: ตน้เคีย่มคะนอง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ 
มกีารบรรยายให้ความรู ้แจกใบความรู ้มกีารถามตอบ และ
ท าแบบทดสอบก่อน ระหว่าง หลงัการส่งเสริมของแต่ละ
หน่วย และท าการสาธิตการขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดเคี่ยม
คะนองเพื่อเป็นตวัอย่าง   
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปนี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื  
  2.1) ความเทีย่งตรงของเน้ือหา (IOC) 
  2.2) ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้  

  2.3) ค่าความยากง่าย 
  2.4) ค่าความชื่อมัน่ 

  2.5) ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
  2.6) ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
  2.7) ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  3) สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ 
Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือในการ
สรา้งผลสมัฤทธิท์างการอบรมใหก้ลุ่มตวัอย่างเกดิการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ถึงระดับเกณฑ์ที่คาดไว้ 
ประสทิธภิาพที่วดัออกมาพิจารณาได้จากร้อยละของ
การท าแบบวัดผลหรือกระบวนการปฏิสัมพันธ์กับ 
ร้อยละ การท าแบบวัดผลหลังการอบรมพบว่ า 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 
84.16 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็น 
รอ้ยละ 81.66  ดงันัน้คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า 
: ต้นเคีย่มคะนอง โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบสาธติ 
84.16/81.66 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอื พบว่า ดชันี
ประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า 
: ต้นเคีย่มคะนอง โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบสาธติ 
มีค่าเท่ากับ 0.6321 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความรู้ เพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้ก ลุ่มตัวอย่ างมี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอื
อบรมร้อยละ 63.21 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
สามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้เคีย่มคะนอง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ (E1/ E2) 

หน่วยกิจกรรม คะแนนเตม็ �̅� S.D. 
รอ้ยละของ
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 16.86 0.95 84.16 เป็นไปตามเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2 ) 20 16.33 1.09 81.66 เป็นไปตามเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือกิจกรรม เท่ำกบั 84.16/81.66 
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ตารางที ่2  ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกไมม้คี่า : ต้นเคี่ยมคะนอง โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้
แบบสาธติ 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อน 

ทุกคน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัทุก

คน 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรว่ม  
กำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบ

ควำมรู ้

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล 

(E.I.) 
เกณฑ ์

301 490 30 600 0.6321 ผ่านเกณฑ ์

4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้ทศันคติ 
และจริยธรรมสิง่แวดล้อม เกีย่วกบัการปลูกไม้มี
ค่า: ต้นเคีย่มคะนอง โดยใช้เทคนิคการเรียนรูแ้บบ
สาธิต ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 จากการศึกษาพบว่า นิสิตที่ได้เข้าร่วมการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นเคี่ยมคะนอง โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต มีคะแนนเฉลี่ยความรู้
ก่ อนการส่ ง เสริม โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง  
(X̅= 10.03) และหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅=16.33) เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการสง่เสรมิ
การพบว่านิสิตที่เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้หลังการเข้าร่วมการส่งเสริมเพิ่มขึ้นมากกว่า
ก่อนการเขา้ร่วมการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05  
 สว่นคะแนนเฉลีย่แบบวดัทศันคตนิิสติมคีะแนน
เฉลี่ยแบบวดัทศันคติก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเหน็ด้วย (X̅= 4.15) และหลงัการส่งเสรมินิสติมี

คะแนนเฉลีย่โดยรวมรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
( X̅=4.31)  เ มื่ อ เป รียบ เทียบคะแนน เฉลี่ ย แบบ 
วดัทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติทีเ่ขา้
ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่แบบวดัทศันคตหิลงัการ
ส่งเสรมิเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วมการส่งเสริม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05   
 และคะแนนเฉลี่ยแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อนการ
ส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (X̅= 3.10) และ
หลังการส่ ง เสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกตอ้งดงีาม 
( X̅=3 .58 )  เมื่ อ เป รียบ เทียบคะแนนจริยธร รม
สิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า นิสติทีเ่ขา้
ร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อม
หลงัการส่งเสรมิเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการเขา้ร่วมการ
ส่ง เสริม  อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ร ะดับ  .05  
(ดงัตารางที ่3) 

 

ตารางที ่3 ผลเปรยีบเทยีบความรูก้่อน และหลงัการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า : ตน้เคีย่มคะนอง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรู้
แบบสาธติ โดยใช ้Paired t-test 

กำร
ส่งเสริม 

ก่อนกำรส่งเสริม 
ระดบั 

หลงักำรส่งเสริม 
ระดบั t df P 

x̅ S.D. x̅ S.D. 
ความรู ้
(N = 20) 

10.03 1.44 ปานกลาง 16.33 1.09 มาก -17.008 29 .000* 

ทศันคต ิ
(N=5) 

4.15 0.24 เหน็ดว้ย 4.31 0.16 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-5.830 29 .000* 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N = 4) 

3.10 0.39 เพื่อสงัคม 3.58 0.22 
เพื่อความ

ถูกตอ้งดงีาม 
-10.930 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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5. อภิปรำยผล  
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
และประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นเคีย่มคะนอง โดยใช้
การเรียนรูเ้ทคนิคแบบสาธิต  
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของผลการเรยีนรูท้ี่
ใชใ้นการสง่เสรมิการปลกูไมม้คี่า: ตน้เคีย่มคะนอง โดย
ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต ตามเกณฑ์ 80/80 
ส าหรบันิสติสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษาชัน้ปีที ่1 คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(E1) คิดเป็นร้อยละ 84.16 และประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นร้อยละ 81.66 ซึ่งมปีระสทิธภิาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว้ ส าหรบัการส่งเสรมิ
การปลูกไม้มคี่า : ต้นเคี่ยมคะนอง โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบสาธิต เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมให้ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมเกดิความรู้ ความเขา้ใจ 
ตามจุดประสงค์ที่ตัง้ไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคู่มือการ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า : ต้นเคี่ยมคะนอง โดยใช้
เทคนิคแบบสาธติ และเป็นไปตามแนวคดิของนุด ีรุ่ง
สว่าง (2543: 24) ได้กล่าวไว้ว่า คู่มือที่ดีควรมีดงันี้  
1) ดา้นรปูแบบ มขีนาดรปูเล่มเหมาะสม ตวัอกัษรอ่าน
ง่าย ชดัเจน มรีปูภาพประกอบเหมาะสมกบัเนื้อหาและ
การน าเสนอกิจกรรมแต่ละขัน้ตอนมีความชัดเจน  
2) ดา้นเนื้อหา ของคู่มอืควรมวีตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว้
ชัดเจน เหมาะสมเข้าใจง่าย เนื้อหาความรู้มีความ
เหมาะสมตรงกับความต้องการและความจ าเป็น  
3) ด้านการน าไปใช้มีการก าหนดขัน้ตอนการศึกษา
คู่มอืไวช้ดัเจน มผีลสมัฤทธิเ์ป็นไปตามความมุ่งหมาย 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของน ้าทพิย ์ค าแร่ และคณะ 
(2559: 543-563) ได้ศกึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า 
ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคที่เป็นมติร
กบัสิง่แวดล้อม มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 80.70/83.68 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิญญา โคตะวินนท์ 
และคณะ (2562: 51-66) ได้ศึกษา การส่งเสริมการ
จดัการขยะจากตน้ทาง ดว้ยหลกั 3Rs โดยใชคู้่มอื เพื่อ
ลดปรมิาณขยะอนิทรยี ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ตอนต้น โรงเรยีนเทศบาลศรสีวสัดิว์ทิยา ต าบลตลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า 
คู่มือการส่งเสริม มีประสทิธิภาพ 86.84/84.34 และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของอรอุมา สงชะวา และคณะ 
(2559: 216-228) ได้ศกึษา การพฒันาคู่มอือบรมการ
แก้ไขปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เพื่อปลูกมัน
ส าปะหลงัในจงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า 
ประสทิธภิาพของคู่มอืการอบรม เท่ากบั 82.94/81.23  
 จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มือ 
มคี่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 0.6480 ซึง่สง่ผลให้
มคีวามก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึน้หลงัจากการใช้
คู่มือการส่งเสริมร้อยละ 64.80 แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตวัอย่างที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิโดยใช้คู่มอืการส่งเสรมิ
การเรียนรู้นัน้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ท าให้ค่า
ดัชนีผลมีค่าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของถวลัย ์มาศจรสั (2553: 62-65) ไดก้ล่าวไว้
ว่า การจดัการสิง่แวดล้อมการเรียนรู้จึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาสร้างสรรค์  และการน าไอซีทีมา
ประยุกต์ใชก้บัการสรา้งสรรค ์สามารถจดการศกึษาได้
หลายรูปแบบ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ควร
สอดคล้องกบัความสนใจของผู้เรยีน ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของชยัธชั จนัทรส์มุด (2553: 144) ไดศ้กึษา 
การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 
ของหลักสูตรฝึกอบรมการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ มคี่าเท่ากบั 0.7144 หมายความว่า ผูเ้ขา้อบรม
มีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.44 และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของยศพล พนัธ์เนียม และคณะ (2561: 17 -
26) ได้ท าการศึกษาการพฒันาคู่มือการอนุรักษ์เพื่อ
สมุนไพรในป่าชุมชน บ้านเกิ้ง ต าบลเกงิ อ าเภอเมอืง 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า  ดัชนี
ประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มือฝึกอบรม เท่ากบั 0.6107 
ค ว ามหม าย ว่ า  นั ก เ รี ย นที่ ใ ช้ คู่ มื อ ก า ร อบ รม
ความกา้วหน้าทางการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 61.07 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของภูรีภัทร์ ผุดผา และคณะ 
(2561: 45-67) ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มืออบรมการ
อนุรักษ์ความ หลากหลายทางชีวภาพของผีเสื้อใน
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ชุมชนบ้านเกิ้ง  ต าบล เกิ้ง  อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ค่าดชันีประสทิธผิล 
(E.I) ของคู่มือการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชวีภาพของผเีสือ้ มคี่าเท่ากบั 0.6333 หมายความว่า 
นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเ ป็นร้อยละ 63 .33  
ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของปรชีา ชา้งขวญัยนื และคณะ 
(2551: 127) ได้กล่าวว่า คู่มอื เป็นหนังสอืที่ใช้ควบคู่
ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็นหนังสอืทีใ่ชแ้นวทาง
ปฏิบตัิให้กบัผู้ใช้สามารถกระท าสิง่นัน้ๆ ให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายส่วนคู่มอืแหล่งอ้างองิต่างๆ ปกติมกัจะ
ใชค้วบคู่กบัหนังสอืเรยีน เป็นหนงัสอืทีค่รไูดศ้กึษาดว้ย
ตนเอง และเป็นไปตามแนวคดิของเรอืงชยั จรุงศริวฒัน์ 
(2555: 77) ไดก้ล่าวว่า คู่มอืเป็นเอกสารหรอืหนังสอืที่
จ ัดท าขึ้นเพื่อให้ครูใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
สามารถสอนให้เป็นไปตามแนวทางของหลกัสตูรหรอื
ใช้เป็นคู่มือของครูในการใช้หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง 
คู่มือที่เขยีนขึ้นเป็นแนวทางให้ผู้ใช้คู่มือได้ศึกษาท า
ความเขา้ใจเรื่องทีจ่ะท าและสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพบรรลุส าเรจ็ตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ใช้
คู่มือมีความสะดวกและสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ
วตัถุประสงคภ์ายใตม้าตรฐานทีใ่กลเ้คยีง  
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การปลูกไม้มีค่า : ต้นเคีย่มคะนอง โดยใช้เทคนิค
การเรียนรูแ้บบสาธิต 
 จากการศกึษาก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
ก่อนการส่งเสรมินิสติมคีะแนนความรู้เกีย่วกบัการปลูก
ต้นเคี่ยมคะนอง อยู่ในระดบัปานกลาง (�̅�=10.03) และ
หลงัการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนความรู้อยู่ในระดบัมาก 
(�̅�=16.33) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงั
การส่งเสริม พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสริมมีค่า
มากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการที่ใช้ในการ
สง่เสรมิ โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติในการเรยีนรู้
ท าใหน้ิสติทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีวามรูแ้ละตระหนักถงึ
การปลูกไมม้คี่า: ต้นเคีย่มคะนอง มากขึน้กว่าก่อนการ
ส่งเสริม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของบุญธรรม กิจปรีดา
บรสิุทธิ ์(2545: 7) ใหค้วามหมายว่า ความรู้ หมายถงึการ
ระลกึถงึ เรื่องราวต่างๆ ทีเ่คยมปีระสบการณ์มาแลว้ได ้และ
รวมถึงการจ าเนื้อเรื่องต่างๆ ทัง้ที่ปรากฏอยู่ในแต่ละ

เนื้อหาวิชา และที่เกี่ยวพันกับเนื้อหาวิชานัน้ด้วย เช่น 
ระลึกหรือจ าได้ถึงวัตถุประสงค์ วิธีการ แบบแผนและ 
เค้าโครงของเรื่องนัน้ๆ และเป็นไปตามแนวคดิของไพศาล 
หวงัพานิช (2546: 96-104) กล่าวถงึการวดัความรู ้ความจ า
ว่ าเป็นการวัด ความสามารถในการระลึกเรื่ องราว
ขอ้เทจ็จรงิหรอืประสบการณ์ต่างๆ และเป็นไปตามแนวคดิ
ของชวาล แพรตันกุล (2552: 11) ให้ความหมายว่าความรู้
คอืบรรดาขอ้เทจ็จรงิและ รายละเอยีดของเรื่องราว และการ
กระท าใดๆ ที่มนุษย์ได้สะสมและถ่ายทอดต่อๆ กันมา
ตัง้แต่ในอดีต และเราสามารถรับทราบสิ่งเหล่านี้ ได้  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอาภาพร ผวิชยัภูม ิและคณะ 
(2561: 39-50) ไดศ้กึษาการพฒันาการเรยีนรูป่้าชุมชนโคก
หดิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง วถิีหาเหด็ 
และขายเหด็ ผลการศกึษาพบว่า คะแนนเฉลี่ย ความรูข้อง
นิสติที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ป่า ชุมชนโคกหินลาด 
เรื่อง วถิหีาและขายเหด็ก่อน การเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 20.70 และหลงัการ
เขา้ร่วมกจิกรรมโดยร่วมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
26.80 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนความรู ้ก่อนและหลงัการเขา้
ร่วมกจิกรรม พบว่า นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลี่ย
ความรู้หลงั การเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการ
เข้ากิจกรรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของญาสุมินทร์ 
รกัไธสง และคณะ (2561: 163-174)ได้ศกึษา การส่งเสริม
การใช้แหนแดงเป็นปุ๋ ยพืชสดในนาข้าว เพื่อเป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อมส าหรบัชาวบา้นหนองบวัหน่วย หมู่ที่ 2 ต าบล
คลองขาม  อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์ผลการศกึษา
พบว่า ก่อนการส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนความรู้เฉลี่ย 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง หลงัการส่งเสริมมีคะแนน
ความรูเ้ฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อเปรยีบเทยีบ 
คะแนนความรู้เฉลี่ยหลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที ่.05 และสอดคล้องกบั
งานวจิยัของยุพนิ โพธิช์ยัทอง และคณะ (2562: 64-74) ได้
ศกึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยอนิทรยีอ์ดัเมด็
จากมูลสตัว์ เพื่อลดใชปุ้๋ ยเคมใีนสิง่แวดลอ้ม ผลการศกึษา
พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม มคีวามรูเ้กีย่วกบัการผลติปุ๋ ย
อนิทรยี์อดัเมด็จากมูลสตัว์เพื่อลดใช้ปุ๋ ยเคมใีนสิง่แวดลอ้ม 
ก่อนฝึกอบรมมคีะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 11.21 คะแนน คดิเป็น
ร้อยละ 56.05 หลังการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
18.70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.50 เมื่อเปรียบเทียบ
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คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัฝึกอบรม พบว่า หลงัฝึกอบรม
ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมมคีวามรูม้ากกว่าการฝึกอบรมอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
ปลูกไม้มีค่า : ต้นเคีย่มคะนอง โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรูแ้บบสาธิต 
 จากการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการ
ปลูกไม้มคี่า: ต้นเคี่ยมคะนอง โดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้
แบบสาธติ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ทศัคตต่ิอการปลูก
ไม้มคี่า: ต้นเคีย่มคะนอง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบ
สาธิต ก่อนการส่งเสริม โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และหลังการส่งเสริม นิสิตมี
คะแนนเฉลีย่ทศันคตโิดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่าง
ยิง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.31 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
ทัศคติต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นเคี่ยมคะนอง โดยใช้
เทคนิคการเรยีนรู้แบบสาธิต ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่หลงัการสง่เสรมิ มากกว่าก่อน
การสง่เสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดง
ให้เห็นว่า คู่มือการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า: ต้นเคี่ยม
คะนอง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต มีความ
เหมาะสมและเนื้อหาครบถ้วน ซึง่แสดงให้เหน็ว่านิสติมี
ทศันคติทีด่ ีมคีวามรู้และความสนใจในการเขา้ร่วมการ
เสริม ท าให้เกิดผลสัมฤทธิท์ี่ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของสุภาภรณ์ พลนิกร (2548: 226) กล่าวว่า
ทศันคต ิคอื วธิกีารทีแ่ต่ละคนคดิรูส้กึและการกระท าต่อ
สภาวะแวดลอ้ม หรอืปรมิาณของความรูส้กึทัง้ทางบวก
และทางลบที่มีต่อสิง่ที่มากระตุ้นต่างๆ (Stimuli) หรือ
เ ป็นความโ น้ม เอียงที่ เกิดจากการเรียนรู้ ในการ
ตอบสนองต่อวตัถุใดๆ (Object) ทัง้ในด้านที่ดแีละไม่ดี
ดว้ยความเสมอต้นเสมอปลาย (Consistent) และเป็นไป
ตามแนวคิดของศุภกนิตย์ พลไพรินทร์ (2540: 79) 
สรุปว่า ทศันคติ หมายถึง การประเมินค่า ความรู้สึก
ความคดิเหน็ หรอืความเชื่อของบุคคลต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง 
อนัมพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกว่าเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย ปกติ
บุคคลจะมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่เห็นด้วย และทัศนคติ
ในทางไม่ด ีต่อสิง่ที่ไม่เหน็ดว้ย และเป็นไปตามแนวคดิ
ของพชัรา ตนัตปิระภา (2553: 56-57) กล่าวว่าทศันคติ 
คอื ผลรวมของความเชื่อและการประเมนิสิง่ใดสิง่หนึ่ง
ของบุคคลซึ่งน าไปสู่แนวโน้มที่จะกระท าการในวถิีทาง

หนึ่งๆ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของกนิษฐา น้อยค าดี 
และคณะ (2562: 20-50) ได้ศกึษา การส่งเสรมิการใช้
สารก าจดัศตัรูพชืจากน ้าหมกัใบสะเดา โดยใชโ้ปสเตอร์
อนิโฟกราฟิก ส าหรบัชุมชนบา้นน ้าจัน้ หมู่ที ่6 ต าบลบวั
คอ้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า 
ผูเ้ขา้การส่งเสรมิการใชส้ารก าจดัศตัรพูชืจากน ้าหมกัใบ
สะเดา มีคะแนนเฉลี่ยของทศันคติหลังการส่งเสริมสูง
กว่าก่อนการสง่เสรมิ ก่อนสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 
3.67 อยู่ในระดับเห็นด้วย และหลังส่งเสริมมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากบั 4.45 อยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ ดัง้นัน้
ชาวบ้านมีคะแนนทัศนคติเฉลี่ยหลังการการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .05 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของผกามาศ โคตรชมภู และ
คณะ (2561 : 36-48) ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือการ
จดัการป่าชุมชนบ้านวงัชยั หมู่ที่ 11 ต าบลโนนชยัศรี
อ าเภอโพนททอง จงัหวดัร้อยเอด็ ผลการศกึษาพบว่า 
ผลศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม ชาวบา้นบา้นวงัชยั มีคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอ
การจดัการป่าชุมชน หลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคัญทีร่ะดบั .05 (p < .05) แสดง
ใหเ้หน็ว่า การฝึกอบรมการจดัการป่าชุมชน มผีลท าให้
ชาวบ้านบ้านวังชยั มีทศันคติต่อการจดัการป่าชุมชน 
เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการฝึกอบรม และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของเขมศร ขนัทะ และคณะ (2562: 20-32) ได้
ศกึษาการส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากมะกรูดในการดบั
กลิ่น ของมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา (เสลภูมิ) ส าหรับ
นักเรยีนโรงเรยีนบ้านดงหวาย ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอ
เสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการ
ส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้
ประโยชน์จากมะกรูดในการดบักลิ่นอยู่ในระดบัเห็นด้วย  
( �̅�=2.69) และหลังการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคต ิอยู่ในระดบัเหน็ด้วย (�̅� =2.87) เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยทศันคตกิ่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า หลงั
การส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่สงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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5. 4  ผลการศึกษาและเป รียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มีค่า: ต้นเคีย่มคะนอง 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรูแ้บบสาธิต 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมต่อการปลูกไม้มคี่า: ต้นเคี่ยมคะนอง โดย
ใช้เทคนิคการเรยีนรู้แบบสาธติ พบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลีย่ของจรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลกูไมม้คี่า: ต้น
เคี่ยมคะนอง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบสาธิต 
โดยรวมก่อนการส่งเสริม อยู่ในระดับเพื่อสังคม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 และหลังการส่งเสริม นิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยของจริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ใน
ระดบัเพื่อสงัคม มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.39 เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยของจริยธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า คู่มอืการสง่เสรมิการปลูกไม้
มคี่า: ต้นเคี่ยมคะนอง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
สาธติ มคีวามเหมาะสมและครบถ้วน ซึ่งแสดงให้เหน็
ว่านิสติ มจีริยธรรมสิง่แวดล้อมที่ดีเพิ่มขึน้ และได้รบั
ความรู้จากกระบวนการส่งเสรมิการปลูกไม้มคี่า: ต้น
เคีย่มคะนอง โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบสาธติ ท าให้
นิสติเกดิความรู ้ความเขา้ใจไดด้ ีซึง่เป็นไปตามแนวคดิ
ของวินัย วีระวัฒนานนท์ (2546: 175) ได้กล่าวว่า 
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมเป็นสาขาหนึ่งของปรชัญา เป็น
รากฐานที่ก่อให้เกดิความคดิ ทศันคติ และการปฏบิตัิ
ต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งซึ่งนอกเหนือไปจากการศกึษา หรอืมี
ความรู้เกี่ยวกบัข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่อง
ต่างๆ จริยธรรมสิ่งแวดล้อม จึงเป็นหลักการปฏิบัติ
เกีย่วกบัสิง่แวดล้อมส าหรบัมนุษยท์ี่ยดึเอาความดงีาม 
ความถูกต้องตามหลกัคุณธรรมและความเมตตาที่พงึ
ปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม ซึง่จะมผีลต่อชวีติและต่อมนุษย์
ด้วยกัน และเป็นไปตามแนวคิดของฐากร สิทธิโชค 
และคณะ (2557: 59) ไดก้ล่าวว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
มเีน้ือหาสิง่แวดลอ้ม 4 เรื่อง ไดแ้ก่ ป่าไม ้แหล่งน ้า ขยะ 
และโลกร้อน โดยวัดจริยธรรม 7 ตัว ได้แก่ ความ
กตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อม การไม่เบียดเบียน
สิง่แวดล้อม ความละอายและเกรงกลวัต่อสิง่ไม่ด ีการ
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ความเมตตากรุณาสิง่แวดลอ้ม 
ความรบัผิดชอบต่อสิง่แวดล้อมและการไม่เหน็แก่ตัว 

แบบปรนัยชนิด 4 ตวัเลอืก ซึ่งได้ก าหนดระดบัสูงต ่า
ของระดบัจรยิธรรมไว ้4 ระดบั คอื ระดบัที ่1 จรยิธรรม
ทีย่ดึหลกัการกระท าหรอืไม่กระท าสิง่ใดเพื่อประโยชน์
บางประการของตนเอง (ท าเพื่อตนเอง) ระดับที่ 2 
จรยิธรรมที่ยดึหลกัการกระท าหรอืไม่กระท าสิง่ใดเพื่อ
ประโยชน์ของผูอ้ื่น ในสงัคม เช่น เพื่อญาต ิ เพื่อพีน้่อง 
เพื่ อ เพื่ อนตัว เอง (ท า เพื่ อพวกพ้อง) ระดับที่  3 
จรยิธรรมที่ยดึหลกัการกระท าหรอืไม่กระท าสิง่ใดเพื่อ
ประโยชน์ของสงัคม สว่นใหญ่ เช่น ชุมชน ประเทศชาติ
หรอืมนุษยชาต ิ(ท าเพื่อสงัคม) ระดบัที ่4 จรยิธรรมที่
ยึดหลักการกระท าหรือไม่กระท าสิ่งใดเพื่อความ
ถูกต้องดีงามอันเป็นอุดมคติสากล และเป็นไปตาม
แนวคิดของภาสินี  เ ป่ียมพงศ์สานต์ (2548: 174)  
1. จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มช่วยท าใหร้ะบบนิเวศวทิยาของ
โลกไม่ถูกท าลาย ช่วยใหช้วีติของสตัวโ์ลกอยู่รอดช่วย
ใหส้ิง่แวดล้อมไม่เกดิมลพษิ และเหนือสิง่อื่นใดช่วยให้
มนุษย์อยู่ร่วมกนักบัสิง่มชีวีิตต่างๆ อย่างเป็นมติรต่อ
กนั 2. จรยิธรรมสิง่แวดล้อมช่วยให้มนุษย์รู้จกัเคารพ 
ในสิทธิของสัตว์ โลกเหล่าอื่น  จะไม่ท าลายและ
เบียดเบียนสัตว์อื่น จะให้ความรักความเมตตาแก่
บรรดาสรรพสตัว ์เพื่อใหส้ตัวโ์ลกเหล่าอื่นมชีวีติอยู่รอด 
มนุษยท์ีม่จีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มจะไม่ท าลายแหล่งทีอ่ยู่
อาศัยของสัตว์อื่น 3. จริยธรรมสิ่งแวดล้อมช่วยให้
มนุษยส์นองตอบต่อธรรมชาติสิง่แวดลอ้มในเชงิไมตร ี
และเชิงพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของอภญิญา ชมมอน และคณะ (2562: 28-40) 
ไดศ้กึษา การสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรแหล่งน ้าและ
สัตว์น ้ าในชุมชนผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อม ก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
สงัคม (�̅�= 2.68) และหลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนน
เฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
ความถูกตอ้งดงีาม (�̅�= 3.30) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนและหลงัการส่งเสริม 
พบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมหลัง
การสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัที่
ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิัยของวนิดา สร้อย
สน และคณะ (2562: 1-16) ไดศ้กึษา การส่งเสรมิการ
เรยีนรูท้รพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าในชุมชน ผลการวจิยั



 Thai Journal of Environmental Studies Vol. 3(6), 2020 : 116 - 129 

127 

พบว่า นิสิตที่ได้เข้าร่วมการส่งเสริม คะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนการส่งเสรมิโดยรวม อยู่ใน
ระดบัเพื่อสงัคม (�̅� = 2.98) และหลงัการส่งเสรมินิสติ
มีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดยรวม อยู่ใน
ระดับ เพื่ อความถูกต้องดีงาม  ( �̅� = 3 .26 )  เมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าในชุมชน ก่อนและ
หลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมหลงัการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้อง
กบังานวจิยัของประยูร วงศจ์นัทรา (2553: 72-90) ได้
ศกึษาแนวคดิจรยิธรรมสิง่แวดล้อม สิง่แวดลอ้มศกึษา
กบัการปลกูฝังจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม แนวทางการแกไ้ข
ปัญหาการสรา้งจติส านึกและจรยิธรรมสิง่แวดล้อมตาม
แนวพุทธศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า จริยธรรม
สิง่แวดลอ้มเป็นการสรา้งความตระหนัก และจติส านึก
ทางสิง่แวดลอ้ม การแกไ้ขปัญหาการสรา้งจติส านึกทาง
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต้องท าใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมใน
การอนุรกัษ์ธรรมชาต ิ และสิง่แวดลอ้ม และพบว่าหลกั
ค าสอนทางพระพุทธศาสนามีความสอดคล้องกบักบั
การปลูกจติส านึกทางจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเพราะหลกั

ค าสอนเน้นให้เข้าใจธรรมชาติ ดังนัน้  การปลูกฝัง
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไข
ปัญหาสิง่แวดลอ้มไดเ้ป็นอย่างด ี
  
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) หน่วยงาน สถานศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งควรมกีาร
จดัการส่งเสริมการปลูกต้นเคี่ยมคะนองในพื้นที่เพื่อ
เป็นการอนุรกัษ์ตน้เคีย่มคะนอง 
 2) รฐัควรส่งเสริมการปลูกต้นเคี่ยมคะนองให้
มากขึ้น ทัง้ในพื้นที่ป่าชุมชน พื้นที่ เกษตรกรรมวน
เกษตรหวัไร่ปลายนา และพืน้ทีส่าธารณะ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัไปใช้ครัง้ต่อ  
 1) ควรศกึษาการพฒันาคุณภาพของผลติภณัฑ์
ด้านยาสมุนไพรจากสรรพคุณของต้นเคี่ยมคะนอง 
เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์แก่ชุมชน 
 2) ควรมกีารศกึษาพฤตกิรรมในดา้นการมสี่วน
ร่วมเรื่องการปลูกไมม้คี่า ตน้เคีย่มคะนอง ในพืน้ทีว่่าง
เปล่าของตนเอง และเพื่อให้ประชาชนทัว่ไปรู้จ ัก
ผลิตภัณฑ์จากไม้เคี่ยมคะนองมากยิ่งขึ้น โดยการ
โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ในสือ่ต่างๆ  
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