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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร ัง้นี้มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกพืชสมุนไพรในสวนรุกขชาติท่าสองคอน 
เพื่อศกึษาประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และประสทิธผิลของคู่มอื เพื่อศกึษาเปรยีบเทียบความรูท้ศันคติก่อนและ
หลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศกึษา คือ นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรยีนมหาชยัวทิยาคาร 
ตําบลท่าสองคอน อําเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม จํานวน 40 คน ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมอืที่ใชใ้น
การวจิยั ประกอบดว้ย แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคติ สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ความถี่ รอ้ยละ 
คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิดสอบสมมตฐิาน paired t-test ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืฝึกส่งเสรมิการ
ปลูกพชืสมนุไพรในสวนรุกขชาติท่าสองคอนมปีระสทิธิภาพ เท่ากบั 80.76/94.58 และมดีชันีประสทิธิผลของคู่มอื 
(E.I.) เท่ากบั 0.760 นกัเรยีนเขา้รว่มการสง่เสรมิมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 76 มคีะแนนเฉลี่ยความรู ้และ
ทศันคตหิลงัการสง่เสรมิมากกวา่กอ่นการสง่เสรมิ อย่างมนียัสาํคญัทีส่ถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั : คูม่อืสง่เสรมิ พชืสมนุไพร สวนรกุขชาต ิความรู ้ทศันคติ 
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Abstracts 
 The purposes of this research were to study develop promotion manual of herbs plants in Tha 
Song Kon Arboretum to be efficiency according to the criteria 80/80 and the effectiveness of the promotion 
manual and to study and compare knowledge and attitude before and after the promoting. The sample 
used in the study were 40 Mathayom Suksa 1/1 students Mahachai Witthayakhan School, Tha Song Kon 
sub-district, Muang district, Maha Sarakham province being selected by voluntarily sampling. The tools 
used in the research included promotion manual, knowledge test and attitude test. The statistics used for 
data analysis were the frequency, percentage, mean, standard deviation and hypothesis test testing ;  
paired t-test. The results revealed that the manual was efficiency of 80.76/94.58. The effectiveness of the 
activity manual index was equal to 0.760. The students had more knowledge and effect to increased 
students progress after using training manual as 76.00 percent. After the promotion experimental students 
had an average score knowledge and attitude more than before promotion significantly at level .05.  
 
Keywords : Training manual, plants, Arboretum, Knowledge, attitude 
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1. บทน า 
 พืชสมุนไพรเป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่
มนุษย์รู้จ ักนํามาใช้เป็นประโยชน์เพื่อการร ักษา
โรคภยัไขเ้จบ็ตัง้แต่สมยัโบราณ (นงลกัษณ์ จิว๋จู และ
คณะ, 2558 : 7) ถือเป็นภูมปัิญญาและทรพัยากรที่
เ ป็นเอกลักษณ์ สะท้อนวัฒนธรรม รวมถึงเป็น
รากฐานเกษตรกรรมทีม่คีณุคา่ของประเทศไทย ทัง้นี้
สมนุไพรเป็นสว่นหนึ่งในวถิชีวีติและสงัคมไทยมาโดย
ตลอด เนื่องจากประเทศไทยเป็นเขตรอ้นชื้น มพีนัธุ์
พชืไมน่้อยกวา่ 20,000 ชนิด ซึง่สามารถนํามาใชเ้ป็น
สมุนไพรกว่า 1 ,800 ชนิด (สถาบันวิจ ัย ระบบ
สาธารณสขุ, 2559 : เวบ็ไซต์)  
 ปัจจุบนัมนุษย์ได้หันมานิยมใช้พืชสมุนไพร
มากขึ้น เนื่องจากสมุนไพรมีสรรพคุณในการรกัษา
อาการของโรคได้เทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบัน 
นอกจากสมนุไพรจะนํามาใชป้ระโยชน์รกัษาโรคแล้ว
ยังสามารถนํามาใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ อีก เช่น 
นํามาบริโภคเ ป็นอาหาร  อาหาร เสริมสุขภาพ 
เครือ่งดืม่ สผีสมอาหาร และสยีอ้มผา้ ตลอดจนใชท้ํา 
เครื่ อ งสํ าอ าง  ในต่ างประ เทศมีความนิยมใช้
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเช่นเดียวกันกับชาวไทย  
ดงัจะเหน็ไดใ้นปัจจุบนันี้ มบีรษิทัต่างชาติเข้ามาวจิยั
เรื่องสมุนไพร รวมทัง้มาตัง้โรงงานผลิตสินค้าจาก
สมุนไพรเพื่อส่งออกไปขายยังต่างประเทศจํานวน
มากเช่นกนั (นิจศิริ เรืองรงัษี, 2547 : 3-5) โดย
สมนุไพรบางรายการเป็นที่ต้องการของผูบ้รโิภคและ
ผู้ผลิตอย่างมากและสามารถสร้างรายได้มหาศาล
ให้กับประ เทศ (กรมการแพทย์แผนไทยแล ะ
การแพทย์ทางเลอืก กระทรวงสาธารณสขุ, 2559 : 24) 
 ในสถานการณ์ปัจจุบนั มีวตัถุดบิสมุนไพรที่
หมนุเวยีนในตลาดซึง่มคีวามตอ้งการใชม้ากกว่า 300 
ร าย การ  โด ย เ ฉพา ะกา ร ใช้ ใ น ย าตํ า ร ับ ซึ่ ง มี
ความสาํคญัมากกวา่การใชย้าสมุนไพรเดีย่วสมุนไพร
บางชนิดมีปริมาณการใช้น้อย สามารถเก็บวตัถุดิบ
จากป่าธรรมชาติได้แต่หากเกบ็มากเกินไปโดยไม่มี
การปลูกทดแทนสมุนไพรอาจหมดไปจากป่า 
ประกอบกบัการลดลงของพื้นที่ป่า ทําให้เกดิการขาด
แคลนวัตถุดิบหลายชนิดโดยเฉพาะสมุนไพร ที่
ตลาดโลกมคีวามต้องการสูงและมโีอกาสเติบโตไดด้ี

ในอนาคต โดยเฉพาะมะขามป้อม กวาวเครือขาว 
กวาวเครอืแดง ขมิน้ชนั บวับกและไพล ซึง่ปัจจุบนัยงั
ไม่มีการบริหารจัดการด้านอุปสงค์และอุปทานที่
เหมาะสม จึงเกดิปัญหาวตัถุดบิขาดแคลน ส่งผลกระทบ
ต่อภาคการผลิตระดับ และความต้องการส่งออกที่
เพิม่ขึน้ทําใหค้วามตอ้งการวตัถุดบิเพิ่มขึ้นขณะที่ยงัไม่มี
การบริหารจัดการการผลิตที่เหมาะสม เช่น ไพล ซึ่งมี
การเกบ็เกีย่วเพยีงฤดเูดยีวแต่เกดิการขาดแคลนจนถึงใน
ปัจจุบัน (กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืก กระทรวงสาธารณสขุ, 2559 : 36) 
 จากทีผู่ว้จิยัไดส้าํรวจบรบิทชุมชนบา้นท่าสอง
คอนพบว่าสวนรุกขชาติบ้านท่าสองคอน ตําบลท่า
สอ งคอน  อํ า เภอ เมือ งมหาสารคาม  จัง ห วัด
ม ห า ส า ร ค า ม  มีพื้ น ที่ อุ ด ม ส ม บู ร ณ์ ไ ป ด้ ว ย
ทรพัยากรธรรมชาติลกัษณะเป็นป่าบุ่งป่าทามโดยมี
ลักษณะเป็นเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ําท่วมถึง สูงจาก
ระดบัน้ําทะเล 170 เมตร พื้นทีป่ระมาณ 10 ไร่ ไดท้ํา
การปลูกรวบรวมพรรณไม้หายากและไม้เศรษฐกิจ 
ส่วนพืชสมุนไพรมกีารปลูกแต่ไม่มากนัก เช่น ขมิ้น 
บวับก และว่านหางจระเข้ ทัง้นี้ผู้วิจ ัยจึงสนใจที่จะ
ส่งเสรมิการปลูกพืชสมุนไพรในสวนรุกขชาติให้มาก
ขึ้นตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งเสริม
ใหม้กีารปลูกและใชส้มนุไพรในการดแูลรกัษาสุขภาพ
เบื้องต้นและสอดคล้องกบัยุทธศาตรชาติ 20 ปี โดย
สง่เสรมิในโรงเรยีนมหาชยัวทิยาคาร ซึง่เป็นโรงเรยีน
พื้นที่ที่อยู่ ใกล้ เคียงกับสวนรุกขชาติซึ่ งจ ะเ ป็น
ประโยชน์ในการส่งเสริม ให้นักเรยีนมีความรูค้วาม
เขา้ใจ และมทีศันคติที่ดใีนการปลูกพืชสุมนไพรเพื่อ
นําไปใชใ้นอนาคต 

2. ความมุ่งหมายของงานวิจยั 
 2.1 เพื่อพัฒนาคู่มือการปลูกพืชสมุนไพรใน
สวนรุกขชาติบ้านท่าสองคอน ตําบลท่าสองคอน    
อําเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม มปีระสทิธิภาพตาม
เกณฑ ์80/80 และมปีระสทิธผิลตามเกณฑ ์
 2.2  เพื่ อศึกษาและ เปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการปลูกพชืสมนุไพรในสวนรกุขชาต ิ
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การปลูกพชืสมนุไพรในสวนรกุขชาต ิ
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3. วิธีการด าเนินการวิจยั 
 พื้นทีท่ําการวจิยั คอื โรงเรยีนมหาชยัวทิยาคาร 
ตําบลท่าสองคอน อําเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย  คือ  นัก เรียน
โรงเรยีนมหาชยัพทิยาคาร จํานวน 285 คน  
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ นักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1โรงเรยีนมหาชยัพิทยาคาร 
จํานวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Popossive  sampling) ในการเขา้รว่มสง่เสรมิ 
3.1 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก ่การปลูกพชืสมนุไพรในสวน
รุ ก ข ช า ติ ท่ า ส อ ง ค อ น  ตํ า บ ล ท่ า ส อ ง ค อ น  
อําเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ความรู้เกี่ยวกับการ
ปลูกพืชสมุนไพรในสวนรุกขชาติท่ าสองคอน  

ตําบลท่าสองคอน อําเภอเมอืมหาสารคาม จงัหวดั
มหาสารคาม 2) ทศันคติต่อการปลูกพืชสมุนไพรใน
สวนรุกขชาติท่าสองคอน ตําบลท่าสองคอน อําเภอ
เมอืมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 
3.2 ระยะเวลาในการวิจยั 
 ในการทําวจิยัคร ัง้นี้ ไดม้กีารวางแผนในการ
ทําวจิยัไวเ้ป็น 3 ระยะ ดงัต่อไปนี้ 
  ระยะที่ 1 สํารวจข้อมูลและเก็บรวบรวม
ขอ้มูลของพืชสมุนไพรในสวนรุกขชาติท่าสองคอน 
ตําบลท่าสองคอน อําเภอเมอืมหาสารคาม จงัหวดั
มหาสารคาม 
  ระยะที่ 2 สร้างคู่มือและการหาคุณภาพ
เครือ่งมอื 
  ระยะที่  3 การถ่ายทอดกระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา และการวดัผล 

 
ตารางที ่1 แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design 

กลุ่ม ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลงั 
E T1 X T2 

 
3.3 สญัลกัษณ์ทีใ่ช้ในแผนการวิจยั 
 E แทน กลุ่มทดลอง (Expreimental Group) 
 T1 แทน  การทดสอบความรู้ ทัศนคติก่อน
สง่เสรมิ (Pretest) 
 T2 แทน การทดสอบความรู้ ทัศนคติหลัง
สง่เสรมิ (Posttest) 
 X แทน การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
ในสวนรุกขชาติท่าสองคอน ตําบลท่าสองคอน 
อําเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
3.4 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวดัและประเมินผล ไดแ้ก ่
 1. แบบทดสอบความรูเ้กี่ยวกบัการปลูกพืช
สมนุไพรในสวนรกุขชาตทิ่าสองคอน  
 2. แบบวดัทศัคติต่อการปลูกพืชสมุนไพรใน
สวนรกุขชาตทิ่าสองคอน 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ในการวิจัยคร ัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้ทําการออกแบบ
การเกบ็รวมรวมขอ้มลูตามขัน้ตอนดงันี้ 

 ระยะที่ 1 การสํารวจพืชสมุนไพรในสวนรุกข
ชาติท่าสองคอน ในการสํารวจและศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นของพืชสมุนไพรใน ตําบลท่าสองคอน 
อําเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
 ระยะที่  2  การพัฒนาคู่มือการปลูกพืช
สมุนไพรในสวนรุกขชาติท่าสองคอน ตําบลท่าสอง
คอน อําเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม โดยการศกึษา
ข้อมูล เบื้องต้นในการสร้างคู่มือจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประเมินคู่มือฝึก
สง่เสรมิจากผูเ้ชีย่วชาญ และนําคู่มอืส่งเสรมิไปใชใ้น
การจดักจิกรรมสง่เสรมิ 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย
สถติดิงันี้ 
  1) สถติพิื้นฐาน ไดแ้ก ่คา่ความถี่ ค่ารอ้ยละ 
คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพ
เครื่องมือ ได้แก่ การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
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(IOC) ค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก และค่า
ความเชือ่ม ัน่ 
  3)  สถิติทดสอบค่าสมมติฐ าน ได้แก ่
Paired t-test ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 การพัฒนาคู่มือการส่ง เสริมการปลูกพืช
สมุนไพรในสวนรุกขชาติท่ าสองคอน จังหวัด
มหาสารคาม สามารถสรปุไดด้งันี้ 
  1) คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกพืชสมุนไพร
ในสวนรุกขชาติท่าสองคอน ที่ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 80.76/94.58 ซึ่งสูงว่าเกณฑ ์
80/80 ที่ต ัง้ไว้ และดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึก
สง่เสรมิ มคีา่เท่ากบั 0.76 แสดงว่า นักเรยีนโรงเรยีน

มหาชยัวิทยาคาร ตําบลท่าสองคอน อําเภอเมือง 
จัง ห วัดมหาสารคาม  ที่ เ ข้า ร ับการส่ ง เ ส ริมมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 76 
  2) นกัเรยีนมทีีเ่ขา้รบัการส่งเสรมิการปลูก
พืชสมุนไพรในสวนรุกขชาติท่าสองคอน ก่อนการ
ส่งเสริมมีคะแนนความรู้อยู่ในระดบัมาก หลังการ
สง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนความรูอ้ยู่ในระดบัมากที่สุด 
เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูพ้บวา่ นกัเรยีนมี
ความรูห้ลงัการสง่เสรมิสงูกวา่กอ่นการสง่เสรมิอย่างม ี
อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ .05 แสดงให้เห็นว่าการ
สง่เสรมิการปลูกพืชสมุนไพรในสวนรุกขชาติท่าสอง
คอน มีผลทําให้นักเรียนมีความรู้ต่อการปลูกพืช
สมุนไพรในสวนรุกขชาติท่าสองคอน เพิ่มมากขึ้น

 
ตารางที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูก้อ่นและหลงัการสง่เสรมิเกีย่วกบัการสง่เสรมิการปลูกพชื 
  สมนุไพรในสวนรกุขชาตทิ่าสองคอน (n=40)  
 

รายการ 

ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม 

df t p 
x  S.D. 

ระดบั
ความรู้ x  S.D. 

ระดบั
ความรู้ 

ความรู ้(N=20) 16.03 1.29 มาก 18.90 0.96 มากทีสุ่ด 39 -11.95 .000* 
* มนียัสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
 3) นกัเรยีนมทีีเ่ขา้รบัการส่งเสรมิการปลูกพืช
สมุนไพรในสวนรุกขชาติท่าสองคอน ก่อนการ
ส่ง เสริมมีทัศนคติอยู่ ในระดับเห็นด้วย หลังการ
ส่ง เสริมนักเรียนมีทัศนคติอยู่ ในระดับเห็นด้วย  
เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคติพบว่า นักเรยีน

มีทัศนคติหลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม 
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ .05 แสดงให้เห็นว่าการ
สง่เสรมิการปลูกพืชสมุนไพรในสวนรุกขชาติท่าสอง
คอน มีผลทําให้นักเรียนมีทัศนคติต่อการปลูกพืช
สมนุไพรในสวนรกุขชาตทิ่าสองคอนเพิม่มากขึน้ 
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ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตติ่อการปลูกพชืสมนุไพรในสวนรกุขชาตทิ่าสองคอนกอ่นและ 
  หลงัการสง่เสรมิ (n=40) 
 

รายการ 
ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม 

df t p 
x  S.D. 

ระดบั
ทศันคติ x  S.D. 

ระดบั
ทศันคติ 

ทศันคต ิ
(N = 3) 

2.50 0.56 เหน็ดว้ย 2.77 0.41 เหน็ดว้ย 39 5.53 .000* 

* มนียัสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
5. อภิปรายผลการวิจยั 
 การพัฒนาคู่มือการส่ง เสริมการปลูกพืช
สมนุไพรในสวนรกุขชาติท่าสองคอน เพื่อนําไปใชใ้น
การสง่เสรมินกัเรยีนโรงเรยีนมหาชยัวทิยาคาร ตําบล
ท่าสองคอน อําเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผูว้จิยั
มปีระเดน็ทีนํ่ามาอภปิรายผลการวจิยัไดด้งัต่อไปนี้ 
 5.1 คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกพืชสมุนไพรใน
สวนรุกขชาติท่าสองคอน ที่ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.76/94.58 ซึ่งสูงกว่าตาม
เกณฑ์ 80/80 ที่ต ัง้ไว ้และดชันีประสทิธิผลของคู่มอื
ฝึกสง่เสรมิ มคีา่เท่ากบั 0.76 หมายความว่า นักเรยีน
โรงเรยีนมหาชยัวทิยาคาร ตําบลท่าสองคอน อําเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ที่เขา้รบัการฝึกส่งเสรมิมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 76 
 การที่ผลปรากฏเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก 
ผูว้จิยัไดพ้ฒันาคู่มอืส่งเสรมิการส่งเสรมิการปลูกพืช
สมุนไพรในสวนรุกขชาติท่าสองคอน โดยใชรู้ปแบบ
การฝึกส่ง เสริม ของ Tyler ซึ่ งประกอบด้วย  
4 ข ัน้ตอน ข ัน้ตอนที่ 1 การกําหนดวตัถุประสงค์การ
เรียนรู้ ผู้วิจ ัยได้กําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู ้
แบง่เป็น 2 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบ
ความรูเ้กีย่วกบัการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรใน
สวนรุกขชาติท่ าสอ งคอน 2 )  เพื่ อศึกษาแล ะ
เปรยีบเทยีบทศันคตติ่อการอนุรกัษ์พชืสมนุไพรในป่า
ชมุชน ข ัน้ตอนที ่2 การจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ผูว้จิยั
ได้จ ัดประสบการณ์เรียนรู้ไว้ในคู่มือส่งเสริมการ
สง่เสรมิการปลูกพืชสมุนไพรในสวนรุกขชาติท่าสอง
คอน ให้กับนักเรียนโรงเรียนมหาชัยวิทยาคาร 

ระดับชัน้ม ัธยมมศึกษาปีที่  1 ตําบลท่าสองคอน 
อําเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม ซึ่งประกอบด้วย  
3 หน่วยกจิกรรมดงันี้ หน่วยสง่เสรมิที ่1 พชืสมุนไพร 
หน่วยส่งเสรมิที่ 2 การใชป้ระโยชน์จากพืชสมุนไพร 
หน่วยส่งเสริมที่ 3 การปลูกพืชสมุนไพรใน สวน 
รกุขชาต ิข ัน้ตอนที่ 3 การส่งเสรมิ ผูว้จิยัไดม้กีารวดั
ความรู ้และทศันคติก่อนการส่งเสรมิการส่งเสรมิการ
ปลูกพชืสมนุไพรในสวนรกุขชาติท่าสองคอน จากนัน้
เขา้สูก่ระบวนการการฝึกส่งเสรมิ ผูว้จิยัไดท้ําการฝึก
สง่เสรมิโดยใชเ้ทคนิคการบรรยายในหน่วยส่งเสรมิที ่
1 พืชสมุนไพร หน่วยส่งเสรมิที่ 2 การใช้ประโยชน์
จากพืชสมุนไพร หน่วยส่งเสริมที่ 3 การปลูกพืช
สมนุไพรในสวนรกุขชาต ิซึง่ในแต่ละหน่วยสง่เสรมิได้
มกีารวดัความรู้ท้ายกิจกรรมฝึกส่งเสริม ข ัน้ตอนที ่ 
4 การวัดและประเมินผล ผู้วิจ ัยได้ทําการวัดและ
ประเมนิผลดา้นความรู ้และทศันคตกิอ่น ระหว่างและ
หลังจากการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในสวน 
รกุขชาติท่าสองคอน เมื่อนําไปพฒันาใชก้บันักเรยีน
โรงเรยีนมหาชยัวิทยาคาร พบว่า นักเรียนสามารถ
ทําแบบทดสอบระหว่างฝึกส่งเสรมิ (E1) ได้คะแนน
รวมเฉลี่ย 80.76 และมคีะแนนจากการทดสอบหลัง
ฝึกสง่เสรมิ (E2) รวมเฉลี่ยรอ้ยละ 94.58 ซึ่งลกัษณะ
เนื้อหาที่ผูว้จิยัได้เน้นมคีวามสําคญัต่อการเรยีนรูซ้ึ่ง
สอดคล้องกบัแนวคิดของชาญ สวสัดิส์าลี (2542 : 
14) ให้นิยามของคําว่า การฝึกส่งเสริมว่า การฝึก
สง่เสรมิ คอืกระบวนการที่เป็นระบบที่จะช่วยเพิ่มพูน
ความรู ้ความสามรถและทกัษะในการปฏบิตัิงานของ
บุคคลให้ดีขึ้น ทัง้นี้ เพื่อให้บุคคลนัน้สามารถปฏิบตัิ
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หน้าที่งานที่รบัผิดชอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลมากยิ่งขึ้น อนัจะเป็นประโยชน์ต่องานที่
ร ับผิดชอบในปัจจุบันหรืองาน  ที่กําลังจะได้ร ับ
มอบหมายให้ทําในอนาคตโดยตรง สอดคล้องกับ
แนวคดิของ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของวจิิตร อาวะกุล 
(2550 :  15) กล่าวว่า การฝึกส่ง เสริมหมายถึง 
กร ะบวนการ เพิ่มความรู้  คว ามชําน าญ  แล ะ
ความสามารถของบุคคลหรอืที่เรยีกอีกอย่างหนึ่งว่า 
เป็นการพัฒนาบุคคล หรืออาจกล่าวได้ว่าการฝึก
ส่งเสริม คือ กระบวนการที่จะส่งเสริมสมรรถภาพ
บุ ค ค ล  ใ ห้ ส า ม า ร ถ ป ฏิบัติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธิภาพอันจะส่งผลโดยตรงไปยังผลงานของ
สถาบนั สงัคมประชาชน ซึ่งมบีางส่วนสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ  อุบล แควน้ไทยสงค์ และประยูร วงศ์
จนัทรา (2559 : 124) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอื
ฝึกส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อาเซียน : ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ผลการศกึษา
พบว่า  คู่มือ ฝึกส่ง เสริม  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.33/80.22 บางส่วนสอดคล้องกบังานวจิยัของ พร
นิภา ตูมโฮม และประยูร วงศ์จนัทรา (2559 : 190) 
ไ ด้ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  ก า ร พัฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก ส่ ง เ ส ริ ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
ส าธ ารณรัฐ อิน โดนี เ ซีย  ผลการศึกษา พบว่ า 
ประสทิธิภาพของคู่ มือฝึกส่งเสรมิ มีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 84.53/85.33 ซึ่งมีบางส่วนสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ อรทยั ผวิขาว และบญัญตั ิสาล ี(2559 : 
150) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกส่ง เสริม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาเซียน : 
ราชอาณาจกัรกมัพูชา ผลการศกึษาพบว่า นิสิตที่ใช้
คูม่อืฝึกสง่เสรมิคดิเป็นรอ้ยละ 88.04 มคีะแนนเฉลี่ย
ความรู ้หลงัการฝึกสง่เสรมิสงูกวา่กอ่นการฝึกส่งเสรมิ 
โดยนิสิตประเมินตนเองและวิทยากรเป็นผูป้ระเมิน 
หลงัการฝึกสง่เสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  และหลงั
การฝึกส่งเสรมิ นิสิตกลุ่มทดลองมีความรู้ ทัศนคต ิ
และทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกส่งเสรมิแตกต่างกนั
กบันิสิตกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ . 05 บางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สภุารตัน์ อ่อนกอ้น, ประยูร วงศ์จนัทรา และมานิตย์ 
ซาชิโย (2559 : 164) ได้ศึกษาการพัฒนาคู่มือ 

ฝึกส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อา เซียน  :  ส าธ ารณรัฐ สัง คมนิ ยม เ วีย ดนาม 
ผลการวิจยั นิสิตกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลี่ยความรู้
หลงัการฝึกสง่เสรมิสงูกวา่กอ่นการฝึกส่งเสรมิอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ร ะดับ . 05  ดังนั ้น  ผลการ
เปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการส่งเสริมการ
อนุรกัษ์พืชสมุนไพรในป่าชุมชน บางส่วนสอดคล้อง
กบังานวิจัยของโกสิน  สะตะ , ประยูร วงศ์จันทรา 
และฐิติศกัดิ ์เวชกามา (2559 : 7-8) ไดศ้ึกษาเรื่อง 
การพฒันากจิกรรมฝึกส่งเสรมิมคัคุเทศก์สิง่แวดล้อม
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ ผลการศึกษาพบว่า 
คูม่อืฝึกสง่เสรมิ มปีระสทิธิภาพเท่ากบั 92.33/93.22 
ดังนั ้น การส่ง เสริมการปลูกพืชสมุนไพรในสวน 
รกุขชาติท่าสองคอน ตําบลท่าสองคอน อําเภอเมอืง 
จังหวดัมหาสารคาม มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
ทีต่ ัง้ไว ้ 
  สว่นคา่ดชันีประสทิธิภาพ (E.I.) ของคู่มอื
ส่งเสริมการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในสวน 
รกุขชาตทิ่าสองคอน มคีา่เท่ากบั 0.76 หมายความว่า 
นักเรยีนโรงเรยีนมหาชยัวทิยาคาร มคีวามกา้วหน้า
ในการเรียนรู้ร ้อยละ 76 แสดงให้เห็นว่า จากการ
พัฒนาการส่ง เสริมการปลูกพืชสมุนไพรในสวน 
รกุขชาติท่าสองคอน ตําบลท่าสองคอน อําเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม ทําใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจใน
คูม่อืสง่เสรมิ เกดิความรูแ้ละทศันคตทิีด่ ีซึง่สอดคล้อง
กับแนวคิดของชนิดา นนท์นภา (2545 :  48 )  
ไดก้ล่าวถงึดชันีประสทิธิผลไวว้่าเป็นการประเมนิสื่อ
การเรียนที่ผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะดูถึงประสิทธิภาพ
ทางดา้นการเรยีนการสอน และการวดัผล ประเมนิผล
สื่อนั ้น ตามปกติแล้ว จะเป็นการประเมินความ
แตกต่างระหว่างคะแนนใน 2 ลักษณะ คือ ความ
แตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียน และ
คะแนนการทดสอบหลังเรียนหรือเป็นการทดสอบ 
สอดคลองกบัแนวคิดของ ปรีชา ช้างขวญัยืน และ
คณะ (2551 : 127) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า คู่มอืเป็น
หนังสอืที่ใชค้วบคู่ไปกบัการกระทําสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็น
หนงัสอืทีใ่ชแ้นวทางปฏบิตัิให้กบัผูใ้ชส้ามารถกระทํา
สิง่นัน้ๆ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และการที่คู่มอืมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ต ัง้ไว้ เนื่องจากผู้วิจยัได้
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ศกึษาเอกสารตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ  
ซึ่งในการพัฒนาคู่มอืได้ผ่านข ัน้ตอนการสร้างอย่าง
เป็นระบบและผา่นการแกไ้ขขอ้บกพร่องและผ่านการ
ประเมนิความถูกต้องความเหมาะสมดา้นเนื้อหาจาก
ผูเ้ชีย่วชาญจงึทําใหคู้ม่อืมปีระสทิธภิาพ ซึง่สอดคล้อง
กบัแนวคดิของชยัยงค์ พรหมวงศ์ (อ้างถึงในบุญเลิศ 
บุญประกอบ 2542 : 8) กล่าวว่า ชุดฝึกส่งเสรมิเป็น
ชุดสําเร็จที่ใช้เ ป็นแนวทางและเครื่องมือในการ
ดาํเนินการฝึกอบรบอย่างมรีะเบยีบระบบ ทัง้ในส่วน
วทิยากรให้การฝึกส่งเสรมิ และส่วนของสมาชกิที่รบั
ก า ร ฝึ ก ส่ ง เ ส ริม  ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง แ น ว คิด ข อ ง  
นิพนธ์ ศขุปรดี ี(2547 : 151) กล่าวว่า ชุดฝึกส่งเสรมิ 
หมายถงึ การจดัทรพัยากรหรอืการจดัการฝึกส่งเสรมิ
โดยรวบรวมสือ่เครื่องมอืและอุปกรณ์ที่จําเป็นในการ
ฝึกส่งเสริมและทดสอบ ประสิทธิภาพแล้ว เพื่อให้
ผู้ร ับการส่ ง เส ริมได้ร ับประสบการ ณ์ตร งหรือ
ประสบการณ์ใกล้เคยีง ประสบการณ์ตรง ไดป้ฏบิตัิ
กจิกรรมดว้ยตนเอง ตามเนื้อหาสาระทีละน้อยเพื่อให้
โอกาสของผูร้บัการฝึกส่งเสริมปฏบิตัิกิจกรรมฝึกได้
ถูกตอ้งและไดร้บัการเสรมิแรงในขณะรบัการส่งเสรมิ 
บางสว่นสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วาที ลพพนัธ์ทอง 
และประยูร วงศจ์นัทรา  (2559 : 137) ไดศ้กึษาเรื่อง 
การพัฒนาคู่มอืฝึกส่งเสรมิทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สาธารณรฐัสงิคโปร ์ 
 ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีประสิทธิผลของ 
คู ่มอืการส่งเสรมิ เท่ากบั 0.7350 นิสติที่ ใชคู้่มอืฝึก
สง่เสรมิทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : 
สาธารณรฐัสิงคโปร์มคีวามก้าวหน้าในการเรียนคิด
เป็นรอ้ยละ 73.50 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ประสทิธิภาพ
ที่ตัง้ไว ้บางส่วนสอดคล้องกบังานวจิยัของ อภิชาต ิ
ราษฎรด ี(2557 : 72) ไดศ้กึษาเรื่องการส่งเสรมิการ
ปลูกฝร ัง่พื้นบา้นเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมสําหรบั
นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อ
ศกึษาประสทิธภิาพของคูม่อืการส่งเสรมิการปลูกฝร ัง่
พื้นบา้นเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมที่มปีระสทิธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดชันีประสทิธิภาพฝน
ของคู่มือเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้และ
ทัศนคติต่อการปลูกฝร ัง่พื้นบ้านเพื่อการอนุร ักษ์
สิง่แวดล้อมก่อนและหลังการส่งเสริม ผลการศึกษา 

พบวา่ เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยของผูเ้ขา้รบัการ
สง่เสรมิกอ่นและหลงัการสง่เสรมิ พบว่านิสิตมคีวามรู้
และทศันคตหิลงัการสง่เสรมิมากกวา่กอ่นการส่งเสรมิ
อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งมบีางส่วน
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชลทิศ พนัธุ์ศริ ิ(2558 : 7) 
ไ ด้ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  ก า ร พัฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก ส่ ง เ ส ริ ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สหพันธรฐัมาเลเซีย ผลการศึกษา พบว่า คู่มือฝึก
ส่งเสริม มปีระสทิธิภาพเท่ากบั 92.33/93.22 ส่วน
ดชันีประสทิธผิลของคูม่อืฝึกส่งเสรมิ เท่ากบั 0.8685 
มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ร้อยละ 86.85 ส่วน
ความรู ้ทศันคติของนิสติกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ความรูแ้ละทัศนคติหลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการ
ฝึกส่งเสริม ดงันัน้ แสดงให้เห็นว่า คู่มอืส่งเสรมิการ
ปลูกพืชสมุนไพรในสวนรุกขชาติท่าสองคอน ตําบล
ท่าสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
มปีระสทิธภิาพที่จะนําไปใชใ้นการพฒันาความรูแ้ละ
ทัศนคติเนื่องจากนักเรียนที่เข้าร ับการส่งเสริมมี
ผลสมัฤทธิเ์พิม่มากขึน้จากกอ่นการสง่เสรมิ 
 5.2 นักเรียนมีที่เขา้รบัการส่งเสริมการปลูก
พืชสมุนไพรในสวนรุกขชาติท่าสองคอน ก่อนการ
ส่ง เสริมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ ในระดับมาก  
หลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยความรูอ้ยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้
พบว่า นักเรยีนมคีวามรูห้ลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อน
การสง่เสรมิอย่างมนียัสําคญัทางสถิติที่ .05 แสดงให้
เห็นว่าการส่งเสรมิการส่งเสรมิการปลูกพืชสมุนไพร
ใน สวนรุกขชาติท่าสองคอน มีผลทําให้นักเรียนมี
ความรู้ต่อการปลูกพืชสมุนไพรในสวนรุกขชาติ 
ท่าสองคอนเพิม่มากขึน้ 
 การที่ผลปรากฏเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก 
คู่มอืที่ผูว้จิยัพฒันาขึ้นเกีย่วกบัการปลูกพืชสมุนไพร
ในสวนรกุขชาตทิ่าสองคอน สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
แสงจันทร์  โสภากาล  (2550 :  14 -15)  ได้ให้
คว ามหมายของความรู้ว่ า  การ ร ับ รู้ เ กี่ย วกับ
ขอ้เท็จจรงิ เหตุการณ์รายละเอียดต่างๆ ที่เกดิจาก
การสัง เกต การศึกษา ประสบการณ์ ทัง้ ในด้าน
สิง่แวดล้อมทางธรรมชาติและสงัคมความรู้พื้นฐาน 
หรือภูมิหลัง ของแต่ละบุคคลที่บุคคลได้จดจําหรือ
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เก็บรวบรวมไว้และสามารถแสดงออกมาในเชิง
พฤติกรรม ที่สงัเกตหรอืวดัได ้สอดคล้องกบัแนวคดิ
ของบูรชัย  ศิริมหาสาคร  (2550 :  24 )  ได้ให้
ความหมายของความรูไ้วว้า่ ความรู ้คอื สารสนเทศที่
ผา่นกระบวนการคดิเปรยีบเทียบเชื่อมโยงกบัความรู้
อื่นจนเกดิความเขา้ใจ สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ สอดคล้องกบัแนวคิดของกีรต ิ 
ยศยิง่ยง (2549 : 4) ไดใ้ห้ความหมายของความรูไ้ว้
ว่า ความรู้ คือ ความคิดของแต่ละบุคคลที่ผ่าน
กระบวนการคดิวเิคราะห์และสงัเคราะห์จนเกดิความ
เขา้ใจ และนําไปใชป้ระโยชน์ในการสรุปและตดัสนิใจ
ในสถานการณ์ต่างๆ จนไดร้บัการยอมรบัโดยคนกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่งของสงัคม บางสว่นสอดคล้องกบังานวจิยั
ของวิภาดา มาลาศรี (2556 : 56) ได้ศึกษาเรื่อง  
การส่งเสรมิการปลูกต้นผกัติ้วเพื่อการอนุรกัษ์ผกัติ้ว
ในป่าชุมชนบ้านหัวขวั ตําบลท่าขอนยาง อําเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า
ชาวบา้น มคีวามรูเ้กีย่วกบัการสง่เสรมิการปลูกผกัติ้ว
เพื่อการอนุร ักษ์ผ ักติ้วในป่าชุมชนก่อนส่งเสริมมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 15.47 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 
77.35 อยู่ในระดับดี หลังส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 18.70 คิดเป็นร้อยละ 93.50 อยู่ในระดบัดี
มาก เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลัง
ส่งเสริม พบว่า หลังส่งเสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ย
มากกว่าก่อนส่งเสริม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 (p=.000) แสดงให้เห็นว่าการส่งเสรมิการ
ปลูกผกัติ้วเพื่อการอนุรกัษ์ผกัติ้วในป่าชุมชนบา้นหวั
ข ัว ตําบลท่าขอนยาง อําเภอกันทรวิช ัย จังหวัด
มหาสารคาม มผีลทําให้ความรูข้องชาวบา้นเพิ่มมาก
ขึน้ บางสว่นสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ องอาจ ทาพา
รกัษ์ (2556 : 44) ไดศ้กึษาเรือ่ง การส่งเสรมิการปลูก
ไผ่เพื่อเพิ่มพื้นที่ ป่าและอาหารในป่าชุมชนบ้าน 
ดอนตูม ตําบลแก่งเลิงจาน อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ชาวบ้านมีคะแนน
เฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกไผเ่พื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและ
อาหารในป่าชุมชน อยู่ ในระดับพอใช้ หลังการ
สง่เสรมิ ชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยความรูอ้ยู่ในระดับด ี
หลงัการสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูสู้งกว่า
กอ่นการสง่เสรมิ แสดงใหเ้หน็วา่การส่งเสรมิการปลูก

ไผ่เพื่อเพิ่มพื้นที่ ป่าและอาหารในป่าชุมชนตําบล 
แก่งเลิงจาน อําเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม มผีล
ทําให้ความรู้ของชาวบ้านเพิ่มมากขึ้น บางส่วน
สอดคล้องกบังานวจิัยของสมุาลี ซาหยอง (2557 : 
31) ได้ศกึษาวจิ ัยเรื่อง การส่งเสริมการใช้คู่มอืการ
ปลูกมะกรดูเพื่อใชใ้นครวัเรอืนและการอนุรกัษ์สําหรบั
นิสิตระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  
ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ของความรูก้อ่นและหลงัการฝึกสง่เสรมิ พบว่า นิสติมี
ความรู้หลังการฝึกส่งเสริมมากกว่าก่อนการฝึก
ส่ง เสริมอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ  . 05  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คู่มอืการจดักิจกรรมการส่งเสริม
การปลูกมะกรูดเพื่อใช้ในครวัเรือนและการอนุรกัษ์  
มผีลทําใหค้วามรูข้องนิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิา
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพิ่มขึ้น บางส่วนสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกนกวรรณ โพนสิงห์  (2557 :  53)  
ได้ศึกษา การส่งเสริมการปลูกผกัหวานบ้านปลอด
สารพษิ พบวา่ ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบความรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกผักหวานบ้านปลอด
สารพิษท้องถิ่นของนิสติระดบัปริญญาตร ีสาขาวชิา
สิง่แวดล้อมศกึษาเมื่อเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน
กอ่น และหลงัการส่งเสรมิของนิสติมคีวามรูห้ลงัการ
ส่งเสรมิมากว่าก่อนการส่งเสริม บางส่วนสอดคล้อง
กับงานวิจัยของจิราภรณ์ ภูสีฤทธิ ์ (2557 : 31)  
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการปลูกชะพลูเพื่อ
ไทยประโยชน์และอนุรกัษ์พืชพันธ์ท้องถิ่น สําหรบั
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองอุ่ม ตําบลนาสีนวล 
อําเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษา
พบว่า ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบั
พอใช้ และหลังการส่งเสริมนักเรียนมคีวามรู้อยู่ใน
ระดบัมาก แสดงให้เห็นว่ากระบวนการที่ใช้ในการ
ส่งเสรมินี้สามารถสรา้งความรูใ้นการปลูกชะพลูเพื่อ
ใชป้ระโยชน์และอนุรกัษ์พชืพรรณทอ้งถิน่เพิ่มมากขึ้น 
สอดคล้องกบังานวจิัยของอมรรตัน์ เริ่มศรี (2557 : 
34) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง การส่งเสรมิการปลูกผกัแขยง
เพื่อการอนุรกัษ์ผกัพื้นบา้นสําหรบัโรงเรยีนบา้นดอน
หน่อง ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิช ัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่งเสริม
นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับพอใช้ และหลังการ



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 2(4), 2019 : 27 - 42  
 

36 

ส่งเสรมินักเรยีนในระดบัมากที่สุด อย่างมนีัยสําคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็วา่กระบวนการที่ใช้
ในการส่งเสริมนี้สามารถสร้างความรู้เกี่ยวกบัการ
ปลูกผกัแขยงเพื่อการอนุรกัษ์ผกัพื้นบา้นและสามารถ
นําไปใชใ้นชวีติประจําวนัไดท้ําให้ผลสมัฤทธิอ์อกมา
ในทางที่ดีขึ้น บางส่วนสอดคล้องกบังานวิจัยของ  
จารุวิทย์ โพธิช์ยั (2557 : 64) ได้ศึกษาเรื่อง การ
สง่เสรมิการปลูกหญ้าแฝกเพื่อรกัษาดนิ สําหรบันิสติ
ระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อ
ศกึษาประสิทธิภาพของคู่มือการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
รกัษาดิน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อ
ศึกษาดชันีประสิทธิผลของคู่มือการปลูกหญ้าแฝก
เพื่อรกัษาดนิและเพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรู้
และทัศนคติต่อการปลูกหญ้าแฝกเพื่อรกัษาดิน ผล
การศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของคู่มือเท่ ากับ 
82.65/90.66 และมดีชันีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากบั 
0 . 7254 หมายความว่านิ สิตระดับปริญญาตรี
สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษามคีวามกา้วหน้าในการมี
ความรูร้ ้อยละ 72.54 สําหรบัความรูแ้ละทัศนคติต่อ
การปลูกหญา้แฝกเพื่อรกัษาดนิกอ่น การสง่เสรมินิสติ
มคีวามรู้โดยรวมอยู่ในระดบัดี และหลังการส่งเสริม
นิสิตมีความรู้อยู่ในระดับดีมาก ทัศนคติก่อนการ
ส่งเสรมินิสิตมีทศันคติโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วน
และหลังการส่งเสริมนิสิตมีทัศนคติโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของ
ความรู้และทัศนคติก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
นิสิตมีความรู้หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการ
ส่งเสริมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าคู่มือการจัดกิจกรรมการปลูกหญ้า
แฝกเพื่อรกัษาดนิมผีลทําให้ความรูแ้ละทศันคติของ
นิสิตระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
เพิ่มขึ้น บางส่วนสอดคล้องกบังานวจิัยของสุภาพร 
ชอ่นกลิน่ (2556 : 47) ไดศ้กึษาเรือ่ง การส่งเสรมิการ
ปลูกหวายในพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อการอนุรกัษ์บา้นโคก
ก่อง ตําบลคนัธารราษฎร์ อําเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ก่อนส่งเสริม
ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกหวาย
ในพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อการอนุรกัษ์อยู่ในระดบัดี หลัง
การสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบั

ดมีาก หลงัการสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยความรู้
มากกวา่กอ่นการสง่เสรมิ แสดงให้เห็นว่าการส่งเสรมิ
การปลูกหวายในพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อการอนุรกัษ์บา้น
โคกก่อง ตําบลคันธารราษฎร์ อําเภอกันทรวิช ัย 
จังหวดัมหาสารคาม มีผลทําให้มีความรู้และการมี
สว่นรว่มของชาวบา้นเพิม่มากขึน้ บางส่วนสอดคล้อง
กับงานวิจัยของกรรณิกา สุขงาม (2556 :  34)  
ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง การส่งเสรมิการปลูกพืชสวนครวั
โดยใช้ปุ๋ ยชีวภาพเพื่ออนุร ักษ์สิ่งแวดล้อม ตําบล
หนองปลิง  อํ า เภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
ผลการวจิยัพบวา่ กอ่นการส่งเสรมิชาวบา้นมคีะแนน
เฉลี่ยความรูเ้กีย่วกบัการปลูกพืชสวนครวัโดยใชปุ้๋ ย
ชวีภาพเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มอยู่ในระดบัพอใช ้หลงั
การสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบั
ด ีหลงัการส่งเสรมิชาวบ้านมคีวามรูสู้งกว่าก่อนการ
สง่เสรมิแสดงให้เห็นว่าการส่งเสรมิการปลูกสวนครวั
โดยใช้ปุ๋ ยชีวภาพเพื่ออนุร ักษ์สิ่งแวดล้อม ตําบล
หนองปลงิ เพิ่มเมอืงจงัหวดัมหาสารคาม มผีลทําให้
ความรูแ้ละการมีส่วนร่วมของชาวบ้านเพิ่มมากขึ้น 
และบางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยพร  
ศรวีจิารย์ (2557: 54) ไดศ้กึษาเรื่องการส่งเสรมิการ
ปลูกไผเ่ลี้ยงเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มแก่เกษตรบา้นวงั
หว้า พบว่า ชาวบ้านมีความรู้เกี่ยวกบัการปลูกไผ่
เลี้ยงเพื่ออนุร ักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนการส่งเสริมมี
คา่เฉลีย่เท่ากบั 12.36 อยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการ
สง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 17.07 อยู่ในระดบัมาก 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการส่งเสริม
พบวา่หลงัการสง่เสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ ดงันัน้ 
จึงแสดงให้เห็นว่าคู่มือการส่ง เสริมการปลูกพืช
สมุนไพรในสวนรุกขชาติท่าสองคอน ตําบลท่าสอง
คอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ช่วยเพิ่ม
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วการปลูกพืชสมุนไพรในสวน
รุกขชาติท่าสองคอนเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความรูก้อ่นและหลงัสง่เสรมิ พบว่านักเรยีนมคีะแนน
เฉลี่ยหลังสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 5.3 นักเรียนมีที่เขา้รบัการส่งเสริมการปลูก
พืชสมุนไพรในสวนรุกขชาติท่าสองคอน ก่อนการ
ส่ง เสริมมีทัศนคติอยู่ ในระดับเห็นด้วย หลังการ
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ส่ง เสริมนักเรียนมีทัศนคติอยู่ ในระดับเห็นด้วย  
เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคติพบว่า นักเรยีน
มีทัศนคติหลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่าการ
สง่เสรมิการปลูกพชืสมนุไพรในสวนรุกขชาติท่าสองคอน 
มผีลทําให้นักเรยีนมทีศันคติต่อการส่งเสรมิการปลูก
พชืสมนุไพรในสวนรกุขชาตทิ่าสองคอนเพิม่มากขึน้ 
 การที่ผลปรากฏเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก 
คู่มือที่ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ 
นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม (2544 : 19) กล่าวว่า ทศันคติคือ 
สิง่ที่อยู่ในจิตใจของคน ที่ตอบสนองต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง 
ซึ่งเราไม่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรงแต่เรา
สามารถรู้ได้ โดยดูจากพฤติกรรมของคนว่าจะ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไร เราก็จะทราบทันท ี
สอดคล้องกับแนวคิดของสุรพงษ์ โสธนะเสถียร 
(2533 : 122) ได้กล่าวถึงทศันคติว่า เป็นดชันีชี้ว่า
บคุคลนัน้คดิและรูส้กึอย่างไรกบัคนรอบขา้ง วตัถุหรอื
สิง่แวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดยทศันคติ
นั ้นมีรากฐานมาจากความเชื่ อที่อ าจส่งผลถึ ง
พฤติกรรมในอนาคตได้ ทศันคติจึงเป็นเพียงความ
พร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าและเป็นมติิของการ
ประเมนิเพื่อแสดงว่า ชอบหรอืไม่ชอบ ตอบประเดน็
หนึ่งๆ ซึ่งถือว่าเป็นสื่อสารภายในบุคคล ที่ เป็น
ผลกระทบมาจากการรบัสารอนัจะมผีลต่อพฤติกรรม
ต่อไป และเป็นไปตามแนวคดิของ อธิภทัร สายนาค 
(2543 :  26)  ทัศนคติ เกิดจ ากการ เ รียนรู้ห รือ
ประสบการณ์ของแต่ละบคุคลสามารถเปลีย่นแปลงได้
ตามสภาวะแวดลอ้มถา้เกดิขึน้แล้วจะมลีกัษณะมัน่คง
และเปลี่ยนแปลงไดย้ากทศันคติจะมบีทบาทช่วยให้
บุคคลได้ปร ับปรุงและพัฒนาตนเอง ซึ่ งบางส่วน
สอดคล้องกับงานวิจัยของวชิรญาณ์ นาชัยบูรณ์ 
(2558 : 51) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการปลูก
รางจืดเพื่อการอนุร ักษ์และใช้ประโยชน์ในชุมชน  
ผลการศึกษาพบว่า ผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิมทีศันคติ
กอ่นการสง่เสรมิอยู่ในระดบัไมเ่ห็นดว้ย ส่วนหลงัการ
ส่งเสรมิผู้เขา้ร่วมการส่งเสริมมีทัศนคติอยู่ในระดบั
เหน็ดว้ย เมือ่เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงั
การสง่เสรมิ พบวา่ ผูเ้ขา้รว่มการสง่เสรมิมทีศันคติมา
กว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยสําคญัที่ระดบั .05 

บางส่วนสอดคล้องกบังานวิจัยของจุฬารตัน์ กลัยา 
(2557 : 59) ไดศ้ึกษาเรื่องการส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรที่ใช้ในการปรุงอาหาร สําหร ับนักเรียน
โรงเรยีนบา้นหนองอุ่ม ตําบลนาสนีวล อําเภอกนัทร
วิชยัจังหวดัมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรที่ใช้ในการปรุงอาหารเพื่ อศึกษาและ
เปรียบเทียบทัศนคติก่อนและหลังการส่งเสริมการ
ปลูกพชืสมนุไพรที่ใชป้รุงอาหาร ผลการศกึษาพบว่า 
เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของผูเ้ขา้รบัการสง่เสรมิ
ก่อนและหลงัการส่งเสริมพบว่า นักเรยีนมีทศันคติ
เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมีนัยสําคญัที่
ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการที่ใช้ในการ
ส่งเสริมนี้สามารถสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปลูกพืช
สมุนไพรที่ใช้ในการปรุงอาหารได้เ ป็นอย่ างด ี
บางส่วนสอดคล้องกบังานวิจยัของธนัชพร ประทุม 
(2557 : 53) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการปลูกว่าน
หางจระเขเ้พื่ออนุรกัษ์สมนุไพรไทยสาํหรบันิสติระดบั
ปรญิญาตรสีาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา ผลการศกึษา
พบวา่ เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยของผูเ้ขา้รบัการ
สง่เสรมิกอ่นและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า ผูเ้ขา้รบัการ
สง่เสรมิมทีศันคตเิพิม่ขึน้กว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมี
นัยสําคญัที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการ
ส่งเสริมนี้สามารถสร้างทศันคติที่ดีในการปลูกว่าน
หางจระเข้เพื่ออ นุร ักษ์สมุนไพรไทย บางส่วน
สอดคล้องกบังานวจิยัของฟ้าธิดา น้อยวงศ์ (2557 : 
29) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง การส่งเสรมิการปลูกมะกรูด
เพื่อใชป้ระโยชน์ในโรงเรยีนสําหรบันักเรยีนโรงเรยีน
บ้านใครนุ่น ตําบลท่าขอนยาง อําเภอกันทรวิช ัย 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการ
ส่งเสรมินักเรยีนมทีัศนคติอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ ส่วน
หลังการส่งเสริมนักเรียนมีทัศนคติอยู่ในระดบัเห็น
ดว้ย เมือ่เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่านักเรียนมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติเพิ่ม
มากขึน้กวา่ก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยสําคญัที่ระดบั 
.05 แสดงใหเ้หน็วา่กระบวนการที่ใชใ้นการส่งเสรมินี้
สามารถสรา้งทศันคติที่ดใีนการปลูกมะกรูดเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ ในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้ น บางส่วน
สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริวรรณ ชุมธีระร ัตน์ 
(2557 : 73) เรื่องการส่งเสริมการปลูกมะกรูดพืช



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 2(4), 2019 : 27 - 42  
 

38 

สมุนไพรสารพัดประโยชน์ สําหร ับนักเรียนบ้าน
หนองอุ่ ม  ตํ าบลนาสีน วล  อํ า เภอกันท รวิช ัย                 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษา เมื่อเปรยีบเทียบ
ทศันคติก่อนและหลังการส่งเสรมิ พบว่า นักเรยีนมี
ทัศนคติหลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงให้เห็นว่า
กระบวนการที่ใช้ในการส่ง เสริมนี้ สามารถสร้าง
ทัศนคติต่อการปลูกมะกรูดพืชสมุนไพรสารพัด
ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี บางส่วนสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจิราภรณ์ ภูศรีฤทธิ  ์ (2557 :  62 )  
ได้ศึกษาเรื่องการส่งเสริมการปลูกชะพลูเพื่อใช้
ประโยชน์และอนุ ร ักษ์พืชพันธุ์ท้องถิ่น สําหร ับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองอุ่ม ตําบลนาสีนวน 
อําเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เพื่อศกึษาและ
เปรียบเทียบทัศนคติก่อนและหลังการส่ง เสริม  
ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ของนกัเรยีนกอ่นและหลงัการส่งเสรมิพบว่านักเรยีน
มีคะแนนทัศนคติเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการส่งเสริม
อย่างมนีัยสําคญัที่ระดบั .05 บางส่วนสอดคล้องกบั
งานวจิยัของวรดุ โสอุทธา (2557 : 47) ไดศ้กึษาเรื่อง 
การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชสวนครัวเพื่อ
สิง่แวดล้อม สําหรบันักเรยีนโรงเรียนเทศบาลบ้าน
แมด ตําบลตลาดอําเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม  
ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่ง เสริมนักเรียนมี
ทศันคติเรื่องการปลูกพืชสวนครวัก่อนการส่งเสรมิมี
คะแนนเฉลี่ย (3.79) อยู่ในระดบัเห็นดว้ย หลังการ
ส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย (4.70) อยู่ในระดบัเห็นดว้ย
อย่างยิง่ เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงั
การสง่เสรมิ พบวา่ หลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนน
ทัศนคติมากกว่าก่อนการส่งเสริมทําให้นักเรียนมี
ทศันคติในการปลูกพืชสวนครวัเพื่อสิง่แวดล้อมเพิ่ม
มากขึน้กวา่กอ่นการสง่เสรมิอย่างมนียัสาํคญัทางสถิติ
ที่ร ะดับ .05 อารียา หาญณรงค์ (2558 :  20 ) 
ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่งการสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากใบ
ย่านางในชุมชนบา้นวงัใหม่ ตําบลนาข่า อําเภอวาปี
ปทุม  จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่ า 
ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากย่านางที่ปลูกเองมากกว่า
เก็บจากป่าธรรมชาติ ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากย่า
นางในด้านการประกอบอาหาร พบว่า ก่อนการ

ส่งเสรมิชาวบา้นมทีศันคติอยู่ในระดบัเห็นดว้ย และ
หลังการส่งเสริมชาวบ้านมีทัศนคติอยู่ในระดบัเห็น
ดว้ย เมือ่เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการ
ส่งเสรมิพบว่าชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติที่ดขี ึ้น
อย่างมนีัยสําคญัที่ระดบั .05 บางส่วนสอดคล้องกบั
งานวิจัยของพัช รพล  ไตรทิพย์  ( 2556 :  31 )  
ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง การส่งเสรมิการปลูกผกัปลอดภยั
จากสารพิษในครวัเรอืนเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม 
บา้นกุดเป่ง ตําบลแก่งเลิงจาน อําเภอเมือง จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า หลังการส่งเสริม
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติสูงกว่าก่อนการ
ส่งเสริม แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดภยัจากสารพิษในครวัเรือนเพื่อการอนุรกัษ์
สิง่แวดล้อม บ้านกุดเป่ง ตําบลแก่งเลิงจาน อําเภอ
เมือง จังหวดัมหาสารคาม มีผลทําให้ทัศนคติของ
ชาวบา้นเพิ่มมากขึ้น บางส่วนสอดคล้องกบังานวจิยั
ของยุวนิดา สุภา (2557 : 54) ได้ศึกษาเรื่อง การ
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแก่นตะวัน สําหร ับ
ชาวบา้นท่าขอนยาง ตําบลท่าขอนยาง อําเภอกนัทร
วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า เป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัย ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมี
คะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการ
สง่เสรมิ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดง
ใหเ้หน็วา่การสง่เสรมิการปลูกพืชสมุนไพรแก่นตะวนั
สําหรบัชาวบา้นท่าขอนยาง มีผลทําให้ความรู้และ
ทศันคติของชาวบ้านเพิ่มขึ้น ดงันัน้ จึงแสดงให้เห็น
ว่าการส่งเสรมิการปลูกพืชสมุนไพรในสวนรุกขชาติ
ท่าสองคอน ตําบลท่าสองคอน อําเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม ช่วยให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ปลูกพืชสมุนไพรในสวนรุกขชาติท่าสองคอน เมื่อ
เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติก่อนและหลังการ
สง่เสรมิ พบวา่นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่หลงัสงูกวา่ก่อน
การสง่เสรมิอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) ควรสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
นําคู่มือมการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในสวน 
รกุขชาตทิ่าสองคอน เป็นขอ้มลูพื้นฐานในการผลิตสื่อ
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ออนไลน์และนําไปเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูท้ี่
สนใจต่อไป 
 2) ความรู้ที่ได้จากการส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรในสวนรุกขชาติท่าสองคอน สามารถนําไป
ประยุกต์ใชฝึ้กสง่เสรมิแก่นิสติ นักศกึษาสถาบนัอื่นๆ 
เพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพชืสมนุไพร 
 3) ใชคู้ม่อืการสง่เสรมิการปลูกพืชสมุนไพรใน
สวนรุกขชาติท่าสองคอน ทําให้นักเรียนมีความรู้
ทศันคติที่ด ีดงันัน้ สถาบนัการศกึษาต่างๆ สามารถ
นําคู่มือการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในสวน 
รกุขชาตทิ่าสองคอน ไปเป็นแนวทางในการจดั 

กิจกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับพืชสมุนไพร และ
สามารถจดักจิกรรมการสง่เสรมิในครัง้ต่อไปได ้  
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1) ควรศกึษารปูแบบของกจิกรรมนันทนาการ
ในการสง่เสรมิการปลูกพืชสมุนไพรใน สวนรุกขชาติ
ท่าสองคอน เช่น เกมมารู้จ ักพืชสมุนไพรกนัเถอะ 
เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการสง่เสรมิไมเ่ครยีดจนเกนิไป 
 2) ควรมกีารศกึษาสรรพคุณของพืชสมุนไพร
ในการนําไปใชป้ระโยชน์ในดา้นอื่นๆ เช่น การแปร
รปูเป็นอาหารเสรมิ เครือ่งดืม่ เครือ่งสาํอาง  
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