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บทคดัยอ่ 
 การวจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาและส่งเสรมิการเลีย้งมดแดงนอกฤดูกาล และเพื่อเปรยีบเทยีบความรูแ้ละ
ทศันคติต่อการเลี้ยงมดแดงนอกฤดูกาล ของชาวบ้านดนิด า หมู่ที่ 11 ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม    
ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ กลุ่มตวัอย่างเป็นชาวบา้นบา้นดนิด า ซึง่ไดจ้ากการสมคัใจเขา้ร่วมการสง่เสรมิ จ านวน 35 คน 
เครื่องมอืวจิยัไดแ้ก่ คู่มอื แผ่นพบั แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคต ิสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ความถี ่
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมตฐิาน Paired t-test  ผลจากการศกึษา พบว่า ก่อน
การสง่เสรมิการเลีย้งมดแดงนอกฤดกูาล ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบัต ่า หลงัการส่งเสรมิการเลีย้งมดแดง
นอกฤดกูาล ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการ
สง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อนและหลงัการส่งเสรมิ ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการส่งเสรมิสงูกว่า
ก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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Abstract 
 The purpose of this research to study and promote rearing of red ants outside the season and to 
compare knowledge and attitude to rearing of red ants outside the season for the villagers Ban Din Dam Moo 
11, Kieng Sub-district, Muang District, Maha Sarakham before and after promotion. The sample were 35 
pepole of Ban Din Dam that derived from voluntary. The reseach tools were manual, brochure, knowledge 
test and attitude test .The statistics used in the data analysis were freauency,  percentage,  means the 
standard deviation and paired t-test. The finding were that before promotion the villagers had knowledge 
score at low level after promotion, promoting had at moderate level. When compared means score 
knowledge before and after promotion the villagers had knowledge score after wore than before significant at 
.05  and compared means score attitude the villagers had score after promotion more than before promotion 
significant at .05. 
 
Keywords : Promotion, Outside Season, Knowledge, Attitude 
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1. บทน า 
 ในปัจจุบนัไข่มดแดงตามธรรมชาติลดน้อยลง
มากสาเหตุเกิดจากจากป่ามีน้อยลงและมีการเข้าไป
เกบ็ไข่มดแดงกนัมากขึน้ นอกจากนี้เกษตรกรปัจจุบนั
ใช้สารเคมใีนกระบวนการผลติเพิม่มากขึน้ทัง้ปรมิาณ
และพื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อวงจรชีวิตของมดแดงตาม
ธรรมชาต ิดงัเหน็จากต้นไมท้ีม่ลีกัษณะและขนาดของ
ใบที่มดแดง เคยชอบท ารงัอยู่อาศยั อาหารที่มดแดง
ชอบ และปริมาณของไข่มดแดง ตามฤดูกาลลดลง
ส่งผลใหม้ดแดง เจรญิเตบิโตและสรา้งไข่ไดน้้อยลงแต่
เนื่องจากความนิยมบรโิภคแมลงมมีากขึน้เรื่อยๆ ท า
ใหไ้ขม่ดแดงจากใน ธรรมชาตทิีช่าวบา้นจบัมาขายมไีม่
เพียงพอกับความต้องการของตลาด ประกอบกับมี
ความต้องการบรโิภคนอก ฤดูกาล ท าให้ชาวบ้านเริม่
หนัมาเพาะเลี้ยงมดแดงชนิดเป็นอาชีพมากขึ้น และ
สามารถเลี้ยงจนประสบ ความส าเรจ็ดงัเช่น คุณบุญช ู
คิดสนัเทียะที่อยู่หมู่ 4 บ้านดงพลวงเจริญผล ต าบล
หนองพระ    อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลกที่ เลี้ยง
มดแดงขายไข ่รายไดเ้ดอืนละ 3 หมื่นบาท (เนชัน่ ทวีี, 
2557)  
 วฒันธรรมการบรโิภคแมลงได้รบัการสบืทอด
ต่อกนัมา เนื่องจากต้องการหาแหล่งอาหารอื่นที่อุดม
ไป ด้วยคุณค่าทางอาหารมาทดแทนเนื้อสตัวท์ีม่รีาคา
แพงกว่า ดงันัน้ในสมยัก่อนผูท้ี่บรโิภคแมลงมกัจะเป็น
ผูท้ีม่ ีฐานะยากจน หรอือยู่ในชนบททีจ่ะตอ้งเรยีนรูก้าร
บรโิภคสตัว์ต่างๆ ที่อยู่รอบตวัในธรรมชาติ แต่ต่อมา
แมลงไม่ เพยีงเป็นอาหารของคนทัว่ไปเท่านัน้ แต่ยงั
เป็นอาหารของชนชัน้สูงในประเทศไทยและประเทศ
ญี่ปุ่ นดว้ย ดงันัน้อาจเป็นประโยชน์ต่อไปถงึในอนาคต
หากเกิดปัญหาอาหารไม่เพียงพอรวมถึงการบริโภค
อาหารประเภท โปรตีนจากเนื้อสตัว ์เช่น หมู โค สตัว์
ปีก และสตัว์น ้ามคีวามเสีย่งสูงที่จะได้รบัสารเคม ีและ
สารพิษชนิดต่างๆ ปนเป้ือนเข้าไปด้วย เช่น สารเร่ง
เนื้อแดง ฮอร์โมน ฟอร์มาลีน ยาปฏิชีวนะ เป็นต้น 
ดังนั ้นแมลงจึงเป็นอีก ทางเลือกหนึ่ งส าหรับผู้ที่
ต้องการบริโภคอาหารประเภทโปรตีน มีการศึกษา
มากมายทีร่ายงานว่า แมลงที ่รบัประทานไดส้่วนใหญ่
มีโปรตีนค่อนข้างสูง และไม่มีปัญหาเรื่องสารพิษ

ตกคา้งเมื่อเปรยีบเทยีบกบัอาหาร โปรตนีจากเนื้อสตัว์
ชนิดอื่น (บงกรไพร ศรพรม, 2558 : 2-3) 
 มดแดง (Oecophylla smaragdina Fabricius)
เป็นแมลงชนิดหนึ่งจดัอยู่ในแมลงที่เป็นประโยชน์ทาง
การเกษตร แต่คนส่วนใหญ่จะไม่ทราบและเข้าใจถึง
ประโยชน์ที่จะได้รบัจากมดแดง อกีทัง้มดแดงยงัช่วย
ก าจัดศัตรูพืชหลายชนิด เช่น เพลี้ยต่างๆ หนอน 
ศัตรูพืชเกือบทุกชนิด ปัจจุบันมดแดงถือเป็นสัตว์
เศรษฐกจิอกีประเภทหนึ่งที่เกษตรกรนิยมน ามาเลี้ยง
โดยเฉพาะภาคอีสาน ถ้าเลี้ยงนอกฤดูกาลได้จะ
สามารถจ าหน่ายไข่มดแดงได้ในราคาสูง โดยไข่มด
แดงสามารถน ามาท าอาหารได้หลายชนิด เช่น แกง
ขีเ้หลก็ใส่ไข่มดแดง แกงหน่อไมใ้ส่ไข่มดแดง แกงเหด็
ใส่ไข่มดแดง เป็นต้น แต่ไข่มดแดงจะหายากในช่วง
หน้าฝน เพราะพบเฉพาะช่วงฤดแูลง้เท่านัน้ นอกจากนี้
มดแดงยงัใชเ้ป็นยาสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการวงิเวยีน
หน้ามืดตาลายโดยการน ามดแดงมาขย าและสูบดม
แทนแอมโมเนีย (สวน วงศพ์ยคัฆ,์ 2553 : เวบ็ไซต)์ 
 จากการส ารวจชุมชนบ้านดินด า ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ชุมชนบา้นดนิ
ด ามลีกัษณะอุดมสมบรูณ์ มตีน้ไมจ้ านวนมาก เช่น ต้น
ขีเ้หลก็ ต้นสะเดา ต้นมะม่วง เป็นต้น และชาวบา้นใน
ชุมชนบา้นดนิด าทุกครวัเรอืนเคยบรโิภคไข่มดแดง แต่
จะบริโภคได้เฉพาะช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ยงัพบว่า
ชาวบ้านในชุมชนบ้านดินด าไม่เคยเลี้ยงมดแดงเลย 
(วรวุธ ปุ้งไซย,์ 2560) 
 ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึต้องการอบรมการเลีย้งมดแดง
นอกฤดูกาลส าหรบัชาวบ้านดนิด า หมู่ 11 ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เนื่องจากชาวบา้นดนิ
ด านิยมบรโิภคไข่มดแดงแต่จะบรโิภคไดเ้ฉพาะในช่วง
ฤดูแลง้เท่านัน้ การอบรมจะท าใหช้าวบ้านเกดิความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการเลีย้งมดแดงนอกฤดูกาล และ
มทีศันคติทีด่ต่ีอการเลีย้งมดแดงนอกฤดูกาล ซึง่จะท า
ให้ชาวบ้านได้มีไข่มดแดงบริโภคตลอดทัง้ปีและ
สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการประกอบอาชพีได ้
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2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อส่งเสรมิใหช้าวบ้านมคีวามรูเ้กี่ยวกบัการเลีย้ง
มดแดงนอกฤดูกาลส าหรบัชาวบ้านดินด า ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
2.2 เพื่อส่งเสรมิให้ชาวบ้านมทีศันคติที่ดีต่อการเลี้ยง
มดแดงนอกฤดูกาลส าหรบัชาวบ้านดินด า ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 พื้ นทีวิ่จัย คือ บ้านดินด า อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คือ 
ชาวบา้นทีอ่าศยัในชุมชนบา้นดนิด า หมู่ 11 ต าบลเกิง้ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 663 คน จาก 
212 ครวัเรอืน 
 กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม
การเลี้ยงมดแดงนอกฤดูกาล คือ ชาวบ้านในชุมชน
บา้นดนิด า ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 

จ านวน 35 คน มาจากการสมัครเข้าร่วมโครงการ
สง่เสรมิการเลีย้งมดแดงนอกฤดู 
3.3 ตวัแปรทีวิ่จยั 
 ตวัแปรต้น คือ การส่งเสริมการเลี้ยงมดแดง
นอกฤดูกาล ส าหรบัชาวบา้นดนิด า หมู่ 11 ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
  1. ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงมดแดงนอก
ฤดูกาลของชาวบ้านดินด าหมู่ 11 ต าบลเกิ้ง อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม               
  2. ทศันคตต่ิอการเลี้ยงมดแดงนอกฤดูกาล
ของชาวบ้านดินด าหมู่ 11 ต าบลเกิ้ ง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม       
3.4 รปูแบบการวิจยั 
 การพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการเลี้ยงมดแดง
นอกฤดสู าหรบัชาวบา้นในชุมชนดนิด า เป็นการวจิยักึง่
ทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยใชก้ลุ่ม
ตัวอย่าง 1 กลุ่ม เป็นกลุ่มทดลอง (One Group 
Pretest-Posttest Design) โดยเปรยีบเทยีบความรูแ้ละ
ทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสรมิ (บุญชม ศรสีะอาด , 
2543 : 109) ดงันี้  

 

ตารางที ่1  แผนการวจิยั One Group Pretest-Posttest Design 

 สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นแผนการวจิยั 
   E แทน  กลุ่มทดลอง (Experimental Group) 
   O1  แทน  การทดสอบก่อนการสง่เสรมิ (Pre-test) 
   O2 แทน  การทดสอบหลงัการสง่เสรมิ (Post-test) 
   X แทน  การส่งเสรมิการเลีย้งมดแดงนอกฤดูกาลส าหรบัชาวบา้นในชุมชนดนิด า หมู่ 11 ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
 
3.5 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั  
 1. เครื่องมือที่ใช้ถ่ายทอด ได้แก่ คู่มือการ
ส่งเสริมการเลี้ยงมดแดงนอกฤดูกาลส าหรบัชาวบ้าน  
และแผ่นพบั เรื่อง การเลีย้งมดแดงนอกฤดกูาล 
 2. เครื่องมือในการวัดและประเมินผล ได้แก่ 
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงมดแดงนอก

ฤดูกาล และแบบวดัทศันคติต่อการเลี้ยงมดแดงนอก
ฤดกูาล 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
E O1 X O2 
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         2.  สถิติที่ ใ ช้ ในการวิเคราะห์หาคุณภาพ
เครื่องมือ ได้แก่ การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(IOC) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ค่าอ านาจจ าแนก 
ค่าความยากง่าย 
 3. สถติทิดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ Paired t-test 
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
4.1 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การส่งเสริมการเล้ียงมดแดงนอกฤดกูาล  

 พบว่า ก่อนการส่งเสริมการเลี้ยงมดแดงนอก
ฤดูกาล ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ เท่ากบั 8.71 
อยู่ในระดบัต ่า หลงัการส่งเสรมิการเลี้ยงมดแดงนอก 
ฤดูกาล ชาวบ้านคะแนนเฉลี่ยความรู้ เท่ากบั 14.29 
อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและ
หลังการส่งเสริมการเรียนรู้ พบว่า ชาวบ้านมีการ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการส่งเสรมิการ 
เรยีนรูส้งูกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 
.05 

 
ตารางที ่2 การเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการสง่เสรมิการเลีย้งมดแดงนอกฤดกูาล 

ด้าน 
ก่อนการส่งเสริม (n=35)  หลงัการส่งเสริม (n=35) 

df t P 
 ̅ S.D.  ระดบัความรู้    ̅ S.D.  ระดบัความรู้  

ความรู ้
(N=20) 

8.71 
(45.14%) 

2.31 ต ่า 
14.29 

(70.57%) 
2.27 ปานกลาง 34 -47.213 .000* 

 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
เล้ียงมดแดงนอกฤดกูาล  
 พบว่า ก่อนการส่งเสริมการเลี้ยงมดแดงนอก
ฤดูกาล ชาวบ้านมคีะแนนเฉลีย่ทศันคติ เท่ากบั 2.37 
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย หลงัการส่งเสรมิการเลี้ยงมดแดง

นอกฤดูกาล ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ เท่ากบั 
2.92 อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนก่อน
และหลังการส่งเสริมการเรียนรู้ พบว่า ชาวบ้านมี
คะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการส่งเสรมิการเรยีนรูส้งูกว่า
ก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 

 
ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการเลีย้งมดแดงนอกฤดกูาล 

ด้าน ก่อนการส่งเสริม (n=35) หลงัการส่งเสริม (n=35) 
df t P 

ทศันคต ิ
(N=3) 

 ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั 
2.37 0.10 เหน็ดว้ย 2.92 0.04 เหน็ดว้ย 34 -22.720 .000* 

 
5. อภิปรายผล 
5.1 จากผลการศึกษาการส่งเสริมให้ชาวบ้านมี
ความรู้เกีย่วกับการเล้ียงมดแดงนอกฤดูกาล
ส าหรับชาวบ้านดินด า ต าบลเก้ิง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม  
 พบว่า ก่อนการส่งเสริมการเลี้ยงมดแดงนอก
ฤดูกาล ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ เท่ากบั 8.71 
อยู่ในระดบัต ่า หลงัการส่งเสรมิการเลี้ยงมดแดงนอก 
ฤดูกาล ชาวบ้านคะแนนเฉลี่ยความรู้ เท่ากบั 14.29 
อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและ
หลงัการส่งเสรมิการเรยีนรู้ พบว่า ชาวบ้านมีคะแนน

เฉลี่ยความรู้หลงัการส่งเสริมการ เรียนรู้สูงกว่าก่อน
การ ส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคดิของ อดศิกัดิ ์สงิห์ศรโีว (2554 : 41) ให้
ความหมาย ว่า กระบวนการทางการศึกษาที่เน้น
พัฒนาคนให้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ เข้าใจในความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กบัสิง่แวดลอ้มอนัเป็นพื้นฐานที่น าไปสู่
การพฒันาเจตคติ ความตระหนัก  และทกัษะในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและเกิดความสร้าง
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมทีด่ ีเพื่อเขา้มามสี่วน ร่วมในการ
ดูแล และรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบั
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แนวคดิของ ทวโีชค ละมา้ยศร ีและคณะ  (2552 : 2) 
ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสรมิการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น
ดา้นผลติปศุสตัว์ต่อเศรษฐกจิชุมชน ใน เขตจงัหวดั
นครสวรรคบ์นพืน้ฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ไดท้ า
การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลัก   ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในระดบัชุมชน การ
วจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษากระบวนการม ีสว่น
ร่วมต่อการพึ่งตนเองตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม  
(Participatory Action Research : PAR) ส าหรบั
ภาพรวมวิถีชีวิตของชุมชนมีความสอดคล้องกับ
แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงทัง้ในด้านเศรษฐกจิ สงัคม 
และวัฒนธรรม ใน ระดับปานกลาง และมีความ
พอเพยีงในด้านสิง่แวดล้อมสูง การยอมรบัขัน้ต้นของ
เกษตรกรต่อ โครงการ ส าเรจ็ในขัน้แรกของโครงการ
ส่งเสรมิ มลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัชุมชนของตนเอง ผลที่
ไดเ้ป็นรปูธรรมท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงและตระหนัก
ภายในชุมชน และมองเห็นแนวทางการจัดการ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุบล แควน้ไทยสงค ์(2556 
: 23) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการท าเกษตรอนิทรยี์
เพื่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มในชุมชนบา้นหนองหนิ ต าบล
โคกก่อ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคามเพื่อส่งเสรมิ
การท าเกษตรอนิทรยีเ์พื่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มในชุมชน 
บ้านหนองหิน ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้การ
ปฏิบัติก่อนและหลังท าการส่งเสริมการท าเกษตร
อนิทรีย์เพื่อคุณภาพสิง่แวดล้อมในชุมชน บ้านหนอง
หิน ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชลทศิ พนัธุศ์ริ ิ(2556 : 
1) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพยีงเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มในชุมชนบา้นดอนตูม 
หมู่ที่  1  ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เพื่อส่งเสริมการใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพยีงเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มในชุมชนบา้นดอนตูม 
หมู่ที่  1  ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม และเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้
ต่ อการ ใช้หลัก เศรษฐกิจพอเพีย ง เพื่ ออ นุ รักษ์
สิง่แวดล้อมในชุมชนบ้านดอนตูม หมู่ที่ 1 ต าบลแก่ง
เลิงจาน อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม ก่อนและ

หลังการส่งเสริมการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มในชุมชน 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
เล้ียงมดแดงนอกฤดกูาล  
 พบว่า ก่อนการส่งเสริมการเลี้ยงมดแดงนอก
ฤดูกาล ชาวบ้านมคีะแนนเฉลีย่ทศันคติ เท่ากบั 2.37 
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย หลงัการส่งเสรมิการเลี้ยงมดแดง
นอกฤดูกาล ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ เท่ากบั 
2.92 อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนก่อน
และหลังการส่งเสริมการเรียนรู้ พบว่า ชาวบ้านมี
คะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการส่งเสรมิการเรยีนรูส้งูกว่า
ก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 เป็นไป
ตามแนวคดิของ ศกัดิ ์สุนทรเสณี (2531 : 2) ทศันคต ิ
เป็นแนวความคิดที่มีความส าคัญมากแนวหนึ่งทาง
จติวทิยาสงัคมและการสือ่สารและมกีารใชค้ านี้กนัอย่าง
แพร่หลาย ทศันคติ ที่เชื่อมโยงไปถึงพฤติกรรมของ
บุคคลว่า ทัศนคติ หมายถึง ความสลับซับซ้อนของ
ความรูส้กึ หรอืการมอีคตขิองบุคคล ในการสรา้งความ
พร้อมที่จะกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งตามประสบการณ์ของ
บุคคลนั ้นๆ ที่ได้รับมา ความโน้มเอียง ที่จะเป็น
ปฏิกิริยาต่อสิ่ง ใดสิ่งหนึ่ ง ในทางที่ดีหรือ ต่อต้าน
สิ่งแวดล้อมที่จ ะมาถึงทางหนึ่ งทางใด ในด้าน 
พฤตกิรรมหมายถงึการเตรยีมตวัหรอืความพรอ้มทีจ่ะ
ตอบสนอง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของทศพร ฆอ้งค า 
(2557 : 38) ไดศ้กึษาการส่งเสรมิการปลูกต้นประดู่ป่า
เพื่ออนุรกัษ์ป่าชุมชนโรงเรียนบ้านดอนหน่อง ต าบล
ขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้น
ประดู่ป่าเพื่ออนุรกัษ์ป่าชุมชนโรงเรยีนบา้นดอนหน่อง 
ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม
ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนมีความรู้ในระดับด ี
( ̅=10.78) และหลงัสง่เสรมินกัเรยีนมคีวามรูใ้นระดบัดี
มาก ( ̅=15.10) และมทีศันคติก่อนการส่งเสริมอยู่ใน
ระดบัไม่แน่ใจ ( ̅=1.87) และหลังส่งเสริมนักเรียนมี
ทั ศ น ค ติ อ ยู่ ใ น ร ะ ดับ เ ห็ น ด้ ว ย  (  ̅=2.97)  เ มื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม
นกัเรยีนมคีวามรูแ้ละทศันคตมิากกว่าก่อนการส่งเสรมิ 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ า
กระบวนการสง่เสรมินี้ท าใหน้กัเรยีนสนใจสามารถสรา้ง
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ความรูแ้ละทศันคตต่ิอการปลกูต้นประดู่ป่าเพื่ออนุรกัษ์
ป่าชุมชนในทางที่ดีขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ      
จารุวรรณ บุญสอน (2558 : 19) ไดศ้กึษาเรื่อง การ
สง่เสรมิประเพณีบุญบัง้ไฟของชุมชน ตามแนวคดินิเวศ
วฒันธรรม งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาและ
เปรียบเทียบความรู้และทัศนคติต่อการส่งเสริม
ประเพณีบุญบัง้ ไฟของชุมชนตามแนวคิดนิ เวศ
วัฒนธรรมก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิตมี
คะแนนเฉลีย่หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ
อย่างมนียัส าคญัอยู่ทีร่ะดบั .05 ก่อนการสง่เสรมินิสติมี
ทศันคติอยู่ในระดบัเห็นด้วย หลงัการส่งเสริมนิสติมี
ทศันคติอยู่ในระดบัเหน็ด้วย เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า นิสติมีคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญอยู่ที่ระดับ .05 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จนิตนา คมิหนัตา (2558 : 
43) ไดศ้กึษาเรื่อง การสง่เสรมิการใชว้สัดุบรรจุภณัฑท์ี่
เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ส าหรับโรงเรียนเทศบาลศรี
สวัสดิ ว์ ิทยา  ต าบลตลาด อ า เภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม งานวิจยันี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ส่ ง เ ส ริม กา ร ใช้ วัสดุ บ ร รจุ ภัณฑ์ที่ เ ป็ นมิต รกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของ   
จติดาภา อุปเนตร (2557 : 22) ได้ศกึษาเรื่อง การ
ส่งเสริมการปลูกกล้วยน ้ าว้าโดยใช้ปุ๋ ยชีวภาพเพื่อ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนเทศบาลบา้นแมด ต าบล
ตลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เพื่อศกึษาและ
เปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการปลูกกล้วยน ้าว้า และ
เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมหลังการส่งเสริมการปลูก
กลว้ยน ้าวา้โดยใชปุ้๋ ยชวีภาพเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มใน

โรงเรียน และได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนุส       
โพสาราช (2557 : 12) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการ
จดัภูมิทศัน์สิง่แวดล้อมในโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด 
ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามผล
การศึกษา พบว่า ความรู้ก่อนส่งเสริมนักเรียนใน
โรงเรยีนบา้นแมด มคีวามรู ้อยู่ในระดบัด ี( ̅ = 8.17) 
และหลังการส่งเสริมนักเรียน มีความรู้อยู่ ในระดับดี
มาก ( ̅ = 17.53) และทศันคติหลังการส่งเสริม
นักเรยีนมทีศันคติอยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 2.40) เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เข้ารับการส่งเสริม
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ผูเ้ขา้รบัการส่งเสรมิมี
ความรูเ้พิม่มากขึน้กว่าก่อนการสง่เสรมิการจดัภูมทิศัน์
สิง่แวดลอ้มในชุมชนบา้นแมด อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 
.05 แสดงใหเ้หน็ว่ากระบวนการสง่เสรมินี้สามารถสรา้ง
ความรูแ้ละทศันคตทิีด่ ี 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. ประชาชนสามารถน าคู่มอื และแผ่นผบัเรื่อง
การส่งเสริมการเลี้ยงมดแดงนอกฤดูกาลเพื่อใช้
ประโยชน์ในชมชนไปเป็นแนวทางในการเผยแพร่
ความรูต่้อไปได ้ 
 2. สามารถให้คนในชุมชนท าเป็นอาชพีเสรมิ
และสรา้งรายได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาปัจจยัต่างๆ ทีม่ีผลต่อการ
ปฏบิตัใินการเลีย้งมดแดงนอกฤดกูาล   
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