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บทคดัย่อ 

 การศกึษาครัง้นี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาพรรณไมท้ี่มกีารใช้ประโยชน์ดา้นอาหารและยาในวนอุทยาน 
ชหีลง เพื่อพฒันาคูม่อืการสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากภมูปัิญญาทางพฤกษศาสตร์พื้นบา้นดา้นอาหารและยาในวน
อุทยานชหีลงให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และค่าดชันีประสิทธิผลของคู่มือ และเพื่อศึกษาเปรยีบเทียบ
ความรู ้และทศันคต ิกอ่นและหลงัการสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากภูมปัิญญาทางพฤกษศาสตร์พื้นบา้นดา้นอาหาร
และยาในวนอุทยานชหีลง กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 -3 โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 40 คน ซึง่ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่
คูม่อื โปสเตอร ์แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิ  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก ่ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ .05 ผลการวจิยัพบว่า พบพรรณไมท้ี่มี
การใชป้ระโยชน์ดา้นอาหารและยาในวนอุทยานชีหลงทัง้หมด 45 ชนิด แบ่งออกเป็นพืชอาหารจ านวน 22 ชนิด  
21 สกลุ  16 วงศ ์พชืสมนุไพรทีเ่ป็นยาจ านวน 23 ชนิด 21 สกลุ 17 วงศ ์ประสทิธิภาพของคู่มอืการส่งเสรมิ เท่ากบั 
80.60/88.33 ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิ เท่ากบั 0.8535 นักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยความรู ้และทศันคติสูง
กวา่กอ่นการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
ค าส าคญั : ความรู ้ทศันคต ิพชืสมนุไพร การอนุรกัษ์
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Abstract 
 The purposes of this research were to study utilization of ethnobotany in food and medical in 
the Chi Long Park, to development of promoting manual of usage ethnobotany local wisdom on food and 
medical in Chi long Forest Park to be efficient to criteria 80/80 and effective according criteria and to 
compare of the knowledge and attitudes before and after promoting usage ethnobotany local wisdom on 
food and medical in Chi long Forest Park. The sample were 40 students in Mathayom 1-3 students, Keang 
Wittayanukul School, Koeng subdistrict, Muang district, Maha Sarakham province. The instruments in this 
research consisted of manual, poster, knowledge test, and attitudes test. The data were analyzed by 
percentage, mean, standard deviation, and Paired t-test at significant level .05. The result showed that the 
result found that there were 45 species in Chi Lond Forest Park including 22 species 21 genera  
16 families of edible plant and 23 species 21 genera 17 families of medical plant. The manual was as 
efficient as 80.60/88.33. The effectiveness index of the development manual was 0.8535. The students 
had  more knowledge and effect to increased student progress after using the training manual at 85.35 
percent. The students had an average score of knowledge and attitudes more than before promotion 
significantly at level .05. 
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1. บทน า 
 การด ารงชวีติของมนุษย์ตัง้แต่ยุคแรกเริม่จวบ
จนปัจจุบนั ได้อาศยัปัจจยัหลักจากธรรมชาติที่มอียู่
รายรอบตวั การเรยีนรู้ในการน าพืชมาใชป้ระโยชน์
นัน้เป็นประสบการณ์จรงิเพื่อการอยู่รอด วธิีการน า
พชืนานาชนิดมาใชป้ระโยชน์ไดร้บัการสบืทอดกนัมา
หลายชัว่อายุคนจนกลายเป็นวฒันธรรมของชนเผ่า
แต่ละกลุ่ม อาจมกีารดดัแปลงบางสิ่งบางอย่างตาม
ก าลังความสามารถของคนแต่ละรุ่น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์มากขึ้น ความรู้และประสบการณ์เพื่อการ
อยู่ รอดเหล่ านี้ ที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอด ให้แก่
ลูกหลานสืบต่อกันมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน  
จดัว่าเป็นภูมิปัญญาเฉพาะของแต่ละกลุ่ม เรียกว่า      
“ภูมิ ปั ญญ าพื้ น บ้ าน ” ม นุษย์ เ ร า ได้อ าศัย พื ช
หลากหลายชนิดเป็นอาหารหลัก รวมทัง้เป็นปัจจัย
อื่นๆ ในการด ารงชวีติ พืชที่น ามาใชโ้ดยมากเกบ็หา
มาจากป่า แมใ้นปัจจุบนัมนุษย์ยงัคงเสาะแสวงหาพืช 
จากป่าเพื่อน ามาใชส้อย โดยเฉพาะในดา้นยารกัษา
โรค การตื่นตวัในการคน้หาทรพัยากรพืชใหม่ๆ จาก
ป่ามขีึ้นเป็นระยะๆ ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ในยุค
ล่าอาณานิคม  ได้มีการส ารวจพืชพรรณกนั อย่าง
กวา้งขวางทัง้ในทวปีแอฟรกิา เอเชยี อเมรกิาเหนือ 
และอเมรกิาใต ้มกีารคน้พบและตัง้ชื่อพืชจ านวนมาก 
พรอ้มทัง้มกีารศกึษาการใชป้ระโยชน์จากพืชเหล่านัน้
ควบคู่ไปด้วย ในยามที่เกดิโรคระบาดร้ายแรงที่ยา
รกัษาโรคทีม่อียู่ไมอ่าจระงบัได ้มนุษย์จะหนัมาคน้หา
ตวัยาใหม่ๆ จากพืชป่า จากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่
ศกึษาเฉพาะเรื่องการใชป้ระโยชน์จากพืช ซึ่งส ารวจ
ขอ้มลูมาจากในกลุ่มชนพื้นเมอืงที่ไดร้บัการถ่ายทอด
ภูมคิวามรู้จากบรรพบุรุษ ต่อมาไดต้ัง้เป็นสาขาวชิา 
Ethnobotany หรอื พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน เมื่อค าว่า 
Ethnobotany แพร่หลายออกไปในกลุ่ มของนัก
พฤกษศาสตร์ ท าให้ดูเหมือนว่าจะรวมเอาความรู้
ทัง้หมดที่เกีย่วกบัพฤกษศาสตร์ที่ไดศ้กึษากนัมานับ
รอ้ยปีเขา้มาไวใ้นขอบข่ายของวชิานี้ โดยสภาวะทาง
ธรรมชาติ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน เป็นศาสตร์สาขา
หนึ่งของชีววิทยาพื้นบ้าน หรือชีววิทยาชาติพันธุ์ 
(Ethnobiology) ซึ่ง เ ป็นวิชาที่กล่าวถึงการศึกษา
ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่าง มนุษย์กบัสิ่งมีชีวิต

ต่างๆ ที่อยู่ รายรอบตัว และต้องพึ่งพาความรู้ที่
เกี่ยวข้องได้แก่ วิชาอนุกรมวิธาน ( Taxonomy)  
คว ามหล ากหล ายท าง ชี ว ภาพ  ( Biodiversity) 
มานุษยวิทยา (Anthropology) และ ชาติพันธุ์วทิยา 
(Ethnology) อาจกล่าวได้ว่า ชีววิทยาชาติพันธุ์นัน้
เ ป็ น บู รณาก า ร ข อ ง ส าข า วิช า ต่ า ง ๆ ทั ้ง ด้ า น
วทิยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ (ชูศร ี
ไตรสนธิ, 2561 : 1, Cotton, 1996, : 1, Martin, 
1995 : 54) 
 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของไทย หมายถึง   
พืชพื้ นบ้า นที่ ช าว ไท ยน า มา ใช้ป ร ะ โยช น์ ใ น
ชวีติประจ าวนั อาจแบ่งออกไดเ้ป็น พืชสมุนไพร พืช
อาหาร พชืใหส้แีต่งอาหารและใหส้ยีอ้ม พชืมพีษิ และ
พืชที่ใช้ในงานหัตถกรรมพื้นบ้านต่างๆ (ไพฑูรย์ 
พงศะบุตร, 2551 : 23) และพืชสมุนไพร เป็นพืชที่
เกดิขึ้นเองตามธรรมชาติ บางชนิดมี การน ามาปลูก
และน ามาใช้ประโยชน์ในการดูแล รกัษาสุขภาพมา
เป็นระยะเวลายาวนาน บางชนิดสามารถน ามา
รบัประทานเป็นอาหารให้คุณค่าทางอาหารและยงัให้
รสชาติที่ท าให้เจรญิอาหาร สมุนไพรหลายชนิดยงัมี
สรรพคณุเป็นยารกัษาโรค ชว่ยย่อยอาหาร แกอ้าการ
ทอ้งอึดท้องเฟ้อ ในอดตีการปลูกสมุนไพรมกักระท า
กนัในลกัษณะการปลูกผกัสวนครวั รมิร ัว้ หลังบ้าน 
ตามทีว่า่งเปล่า จะใชป้ระโยชน์กส็ามารถเกบ็เกีย่วได้
ทันที แต่ในระยะหลังมีประชากรมากขึ้น และส่วน
หนึ่ งได้เข้ามาอาศัยอยู่ ในเมืองใหญ่ที่ม ักมีพื้นที่
บา้นเรอืนจ ากดั ไมม่พีื้นทีว่า่งเพยีงพอกบัการปลูกผกั
สวนครวัต่างๆ พชืผกัเพื่อการบรโิภคทุกอย่างไดจ้าก
การซื้อหา แต่สถานการณ์ปัจจุบนักระแสการส่งเสรมิ
จากภาครฐัให้หันมาใช้สมุนไพรเพิ่มมากขึ้นในการ
ดแูลสขุภาพ จึงท าให้มผีูส้นใจปลูกสมุนไพรเพื่อการ
จ าหน่ายมากขึ้น นอกจากนี้ สมุนไพรบางอย่างที่มี
สรรพคุณเป็นยา สามารถน ามาสกดัเอาสารที่มีอยู่
ภ าย ใ นมา ใ ช้ท า ย าสมุ น ไพร  ห รือน า ไ ป เ ป็ น
ส่วนประกอบ ของการใช้เพื่อการบริโภคหรือการ
อุปโภคในชวีติประจ าวนั ดว้ยประโยชน์ของสมุนไพร 
มมีากมาย ความตอ้งการใชส้มนุไพรจงึมเีพิม่ มากขึ้น 
(จติระพ ีบวัผนั, 2548 : 15) คนไทยมคีวามรูเ้รื่องพืช
ในท้องถิ่นมานานกว่าเจ็ดร้อยปี บรรพบุรุษของเรา
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รู้จ ักพืชชนิดต่างๆ หลายร้อยชนิด และได้เสาะ
แสวงหาพชืทีม่อียู่ตามธรรมชาตใินป่ามาใชป้ระโยชน์
เรื่อยมา โดยน ามาท ายารกัษาโรคเป็นอันดบัแรก  
ทุกหมูบ่า้นมผีูรู้เ้ร ือ่งพืชที่ใชท้ ายาไดเ้รยีกว่า หมอยา 
ท าหน้าที่เก็บรกัษาพืชเหล่านัน้ไวม้ีต ารายาส าหรบั
รกัษาโรคเมือ่มผีูป่้วยไขค้วามรูเ้รื่องพืชเช่นนี้ไดม้กีาร
ถ่ายทอดสืบต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั นอกจากรูเ้รื่อง
พืชที่ใชท้ ายารกัษาโรคคนไทยยงัรูจ้กัพืชนานาชนิด 
ส าหรบัปรงุผสมกบัเนื้อปลาและเนื้อสตัว์อื่นๆ ท าเป็น
อาหารกนิกบัขา้วที่ปลูกไวใ้นท้องนาใกล้บา้นอีกดว้ย 
พืชอาหารเหล่านี้  เมื่อเป็นที่ต้องการมากขึ้นกน็ ามา
ปลูกไวใ้นทีด่นิใกลบ้า้นเพื่อใหใ้ชไ้ดส้ะดวกและยงัเกบ็
ผลติผลขายเป็นรายไดอ้ีกดว้ยไม่แต่เท่านัน้ คนไทย
ยังรู้จ ักพืชที่เป็นพิษโดยรู้ว่าพืชชนิดใดบ้างที่มีพิษ
สะสมอยู่ตามสว่นต่างๆ ของตน้และพษิเหล่านัน้ อยู่ที่
ใบ ดอก ผล หรือเมล็ด  ท าให้สามารถหลีกเลี่ยง
อันตราย ซึ่ง เกิดจากพิษของพืชได้เ ป็นอย่ างด ี
นอกจากนัน้ยงัรูจ้กัพชื ทีอ่าจน ามาใชแ้ต่งสอีาหารให้
สวยงาม น่ากนิ รูจ้ ักพืช ที่อาจน ามาใช้ย้อมสิง่ของ 
เ ช่น  ผ้ า  เ ชื อก  ห รือหนั ง  ให้มี สีส ัน ส วย ง าม  
ติดทนทาน และรู้จ ักพืช  ที่อาจน ามาใช้ท าเครื่อง 
จักสาน ภาชนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ในครัวเรือน 
ส าหรบัใชใ้นชีวติประจ าวนัอีกดว้ย และปัจจุบนัได้มี
การศกึษา คน้ควา้ และจดัหมวดหมู่พืชพื้นบา้น ตาม
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เรียกชื่อวิชาดงักล่าวนี้ว่า 
“พฤกษศาสตร์พืน้บา้น” (สุมน อมรววิฒัน์, 2558 : 21)  
 วนอุทยานชีหลง ตัง้อยู่บ้านวงัหว้า หมู่ที่ 6 
ต าบลท่ าขอนยาง  อ า เภอกันทรวิช ัย  จังหวัด
มหาสารคามมีพื้นที่ทัง้หมด 132 ไร่ แต่ก่อนเป็นที่
สาธารณประโยชน์ เรยีกว่า “ป่าชีหลง” ที่ต่อมากรม
ป่าไมไ้ดท้ าการส ารวจและจดัตัง้เป็นวนอุทยาน เมื่อ
วนัที่ 24 มิถุนายน 2525 จากอดีตจนถึงปัจจุบนัที่
สาธารณประโยชน์ป่าชีหลง มีสภาพเป็นป่าดิบแล้ง
ผสมป่าบุ่ง ป่าทาม ตัง้อยู่ ร ิมฝั ่งแม่น ้ าชี มีสภาพ
สมบรูณ์ดอียู่ไมห่่างไกลจากทีช่มุชน ในอดตีพื้นที่ทาง
ทิศตะวนัตกยงัไม่แยกขาดออกจากกนัเช่นทุกวนันี้ 
แม่น ้ าชี จะไหลเลียบอ้อมพื้นที่บริเวณนี้ไปได้โดย
ตลอด ทศิเหนือ ทศิตะวนัออก และทิศใต้ ต่อมาพื้นที่
สว่นที่คอดกิว่ทางดา้นทิศตะวนัตกถูกกระแสน ้าไหล

กดัเซาะจนขาด เมือ่ประมาณ 100 ปีมาแล้วท าให้เกดิ
แม่น ้ าชีเส้นใหม่ จึงท าให้ล าน ้ าเดิมถูกแยกขาด
ทอดทิ้งแปรสภาพพื้นทีร่อ้ยกวา่ไรเ่ป็นเกาะ เนื่องจาก
อทิธพิลของธรรมชาติบนัดาลให้ล าน ้าเปลี่ยนทิศทาง
ที่บรเิวณนี้ดูคล้ายๆ ปากอ่าว ทางดา้นทิศตะวนัตก
ถูกกระแสน ้าพดัเอาดนิ หนิทรายทบัถมกลายเป็นคนั
ฝายขนาดใหญ่ เลยท าหน้าที่ เก็บกักน ้ าไว้ตาม
ธรรมชาตลิ าน ้าทีไ่ดแ้ปรสภาพเป็นอ่างเกบ็น ้าในเวลา
ต่อมาจนถงึปัจจุบนัถูกขนานนามวา่ ชหีลง ตราบเท่า
ทุกวนันี้ (หนูพฒัน์ บญุสทิธิ,์ 2561 : 1)     
 วนอุทยานชหีลง มคีวามอุดมสมบูรณ์ของน ้า
ที่หล่อเลี้ยงตลอดปี ท าให้พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ขึ้นอยู่
หนาแน่นเขียวชอุ่ม นกและสัตว์ป่านานาชนิดได้
อาศยัพื้นทีน่ี้ไดอ้ย่างสขุสบาย แต่การเดนิทางเพื่อเขา้
ไปในวนอุทยานชหีลงค่อนขา้งล าบาก โดยเฉพาะใน
ฤดูฝน วนอุทยานชหีลงจึงยังไม่เป็นที่รูจ้ ักกนัในวง
กวา้งหรอืแมแ้ต่ในบรเิวณใกล้เคยีงเองกต็าม การถูก
ปล่อยปละละเลยจนกลายเป็นการถูกมองข้ามนัน้  
ท าให้มีเพียงชาวบา้นที่อาศยัอยู่บรเิวณวนอุทยานชี
หลงที่ทราบถึงเรื่องการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
พฤกษศาสตร์พื้นบา้นว่าสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ในดา้นอาหารและยาไดม้ากน้อยแค่ไหน แต่ถ้าหาก
จะกล่าวถงึวยัรุน่ในยุคปัจจุบนัแล้วยิ่งเป็นเรื่องยากที่
จะท าให้เข้าใจถึงการใช้ประโยชน์ของสมุนไพร
เหล่านัน้จากปัญหาดงักล่าว ผู้วิจ ัยจึงสนใจศึกษา 
ภมูปัิญญาทางพฤกษศาสตร์พื้นบา้นดา้นอาหารและ
ยาในบริเวณพื้นที่วนอุทยานชีหลง และจดักจิกรรม
ถ่ายทอดความรูใ้ห้กบันักเรยีนที่โรงเรยีนเกิ้งวทิยา 
นุกูล เพื่อให้นักเรยีนที่เขา้รบัการส่งเสรมิการเรยีนรู้
ภมูปัิญญาทางพฤกษศาสตร์พื้นบา้นดา้นอาหารและ
ยา และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการดูแลรกัษา
สขุภาพ ปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้อีกทัง้ยงัเป็นการ
อนุรกัษ์ภมูปัิญญาทางพฤกษศาสตร์พื้นบา้นให้คงอยู่
คูก่บัชมุชนและวนอุทยานชหีลงต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 1) เพื่ อศึกษาภูมิปัญญาทางพฤกษศาสตร์
พื้นบา้นดา้นอาหารและยาในวนอุทยานชหีลง 
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 2) เพื่อพฒันาคูม่อืการส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์
จากภูมิปัญญาทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้านด้านอาหาร
และยาในวนอุทยานชีหลงให้มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล 
 3) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรู ้ก่อนและ
หลังการจดักิจกรรมการส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จาก
ภมูปัิญญาทางพฤกษศาสตรพ์ื้นบา้นดา้นอาหารและยา
ในวนอุทยานชหีลง 
 4) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติ ก่อน
และหลงัการจดักจิกรรมการส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์
จากภมูปัิญญาทางพฤกษศาสตร์พื้นบา้นดา้นอาหาร
และยาในวนอุทยานชหีลง 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร คอื โรงเรยีนเกิ้งวทิยานุกูล จ านวน 
85 คน เนื่องจากเป็น โรงเรยีนทีอ่ยู่ใกล้กบัวนอุทยาน
ชีหลง และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร ัง้นี้  คือ 
นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรยีนเกิ้งวทิยา 
นุกูล ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม 
จ านวนทัง้หมด 40 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. เครื่องมอืที่ใชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มือ 
และโปสเตอร์ เรื่องการส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จาก
ภมูปัิญญาทางพฤกษศาสตร์พื้นบา้นดา้นอาหารและ
ยาในวนอุทยานชหีลง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวดัและประเมินผล 
ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ และแบบวดัทัศนคติต่อ
การส่ง เสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาทาง
พฤกษศาสตรพ์ื้นบา้นดา้นอาหารและยาในวนอุทยาน
ชหีลง 
3.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 ตัวแปรต้น  คือ  คู่มือการส่ง เสริมการใช้
ประโยชน์จากภูมิปัญญาทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
ดา้นอาหารและยาในวนอุทยานชหีลง 
 ตวัแปรตาม คอื ความรูแ้ละทศันคติต่อการใช้
ประโยชน์จากภูมิปัญญาทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
ดา้นอาหารและยาในวนอุทยานชหีลง  

3.4 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ระยะที ่1 ส ารวจ และศกึษาขอ้มลูเบือ้งต้น ซึ่ง
มวีธิดี าเนินการดงัต่อไปนี้ 
 1.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการเลือก
สถานทีก่ารจดักจิกรรม 
 1.2 เลอืกใชพ้ื้นทีข่องวนอุทยานชหีลง 
 1.3 ลงพื้นที่ส ารวจพรรณไม้ ระบุชนิดพืช 
พรอ้มถ่ายภาพประกอบ เกบ็ขอ้มูลภาคสนามพรอ้ม
สัมภาษณ์ภูมิปัญญาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านจาก
เจ้าหน้าที่และชาวบา้นในพื้นที่รอบวนอุทยานชหีลง 
วเิคราะห์ผล 
 1.4 สรุปผลตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรกึษา 
 ระยะที่ 2 ออกแบบเครื่องมือเพื่อใช้ในการ
ถ่ายทอด 
 2.1 ก าหนดเนื้อหาและวตัถุประสงค์ในการจดั
กิจกรรมการส่งเสริม เพื่อให้เนื้อหามีแบบแผนที่
ชดัเจนและสอดคล้องกบัผลส ารวจ และศกึษาความ
หลากหลายของพืชและภูมปัิญญาทางพฤกษศาสตร์
พื้นบา้นในวนอุทยานชหีลง 
 2.2 จดัท าคูม่อืและโปสเตอร ์เรื่องการส่งเสรมิ
การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาทางพฤกษศาสตร์
พื้นบา้นดา้นอาหารและยาในวนอุทยานชหีลง โดยใช้
ข้อมู ล จ า กกา ร เก็บข้อมูล แ ล ะ การ สัมภ าษ ณ์  
การคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 2.3 รปูแบบของการถ่ายทอดความรู ้
  2.3.1 สือ่ทีใ่ชใ้นการส่งเสรมิ คอื คู่มอืและ
โปสเตอร์เรื่องการส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากภูมิ
ปัญญาทางพฤกษศาสตร์พื้นบา้นด้านอาหารและยา
ในวนอุทยานชหีลง 
  2.3.2 รปูแบบการวดัและประเมนิผลการจดั
กจิกรรมโดยจะวดัพสิยั 2 ดา้น คอื 
  1)  แบบทดสอบความรู้ เกี่ย วกับ การ
ส่ง เ ส ริมการ ใช้ป ร ะ โยช น์ จ ากภูมิ ปัญญาทาง
พฤกษศาสตรพ์ื้นบา้นดา้นอาหารและยาในวนอุทยาน
ชหีลง 
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  2)  แบบวัดทัศนคติต่อส่ง เสริมการใช้
ประโยชน์จากภูมิปัญญาทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
ดา้นอาหารและยาในวนอุทยานชหีลง 
   2.3.3 ระยะเวลาในการจดักจิกรรม 2 วนั 
   2.3.4 กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเกิ้งวทิยานุกูล ต าบล
เกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม จ านวนทัง้หมด 
40 คน ซึง่ไดม้าจากการเจาะจง 
 ระยะที่ 3 กระบวนการถ่ายทอดกระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา 
 รูป แ บบ ในก า ร ส่ ง เ ส ริม มีข ั ้น ต อน ก า ร
ด าเนินการ ดงันี้ 
  - ข ัน้น าเขา้สู่การส่งเสรมิ เป็นการเตรยีม
ความพร้อมของผู้เข้าร่วมการส่งเสริม หรือสร้าง
บรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการส่งเสริมเพื่อสร้าง
ความคุน้เคยและลดความตรงึเครยีดทางดา้นร่างกาย
และจติใจของผูเ้ขา้รบัการสง่เสรมิ 
  - ข ัน้จดักจิกรรมการส่งเสรมิ คอืกจิกรรม
ในการส่งเสรมิคร ัง้นี้ประกอบดว้ยการบรรยายโดยมี
คูม่อืและโปสเตอร ์
  1. การบรรยายเป็นวธิีที่ท าให้ผูเ้ขา้รบั
การส่งเสริมทราบถึงปัญหา การแก้ไขปัญหาการ
อนุรกัษ์ และการใช้ประโยชน์ ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่
ประกอบไปดว้ย หน่วยการสง่เสรมิที ่1 พฤกษศาสตร์
พื้นบ้านศาสตร์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น หน่วยการ
ส่งเสริมที่ 2 พืชอาหารใน วนอุทยานชีหลง และ
หน่วยการส่งเสริมที่ 3 พืชเป็นยาสมุนไพรในวน
อุทยานชหีลง 
  - ข ัน้วดัผลการจดักจิกรรมการส่งเสรมิใน
ข ั ้นนี้ เ ป็ นข ั ้น ตอนสุดท้ าย  ซึ่ ง จ ะ เ ป็นข ั ้น ตอบ
วตัถุประสงค์ของผู้วจิ ัยที่ได้ตัง้ไว้ตัง้แต่แรก โดยใน
การส่งเสริมคร ัง้นี้ ว ัดการประเมินผล 2 ด้าน คือ 
ความรู ้และทศันคต ิ
 
4. ผลการวิจยั 
 1 ) การพัฒนาคู่ มือ ก ารส่ ง เ ส ริมการ ใ ช้
ประโยชน์จากภูมิปัญญาทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
ด้านอาหารและยาในวนอุทยานชีหลงโดยใช้
กระบวนการสิ่ง แวดล้อมศึกษาได้น า เสนอผล 

การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือจากผูเ้ชี่ยวชาญและ
ผลการวเิคราะห์โดยใชก้ระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา 
  1.1)  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
ประกอบดว้ยคูม่อื โดยใชก้ระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา 
ผูว้จิยับนัทกึผลการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญแต่ละท่าน
ในแต่ละหัวข้อ และน าไปค านวณตามสูตร พบว่า  
คา่ IOC ของคู่มอืทุกขอ้มคี่ามากกว่า 0.50 ขึ้นไป และ
พบว่าค่าความเหมาะสมของคู่มอื พบว่า ทุกข้อมีค่า
มากกวา่ 3.51 ขึน้ไป แสดงวา่คูม่อืมคีวามสอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์การวิจ ัยสามารถน าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูได ้
 2)  จากการลงพื้นที่ส ารวจและสมัภาษณ์ใน
วนอุทยานชหีลง ผลการศกึษาพบว่า พบพืชที่ใชเ้ป็น
อาหาร จ านวน 22 ชนิด 21 สกลุ 16 วงศ์ และพบพืช
เป็นยาสมนุไพรในวนอุทยานชหีลง จ านวน 23 ชนิด 
21 สกุล 17 วงศ์ พืชทุกชนิดที่พบ ต่างกส็ามารถ
น ามาศกึษาและพฒันาเพื่อปรบัใชใ้ห้เกดิประโยชน์ใน
ชวีิตประจ าวนัได้ เป็นไปตามแนวคดิของชูศร ีไตร
สนธิ (2561: 9 - 12) ได้ให้ความหมายของ
พฤกษศาสตรพ์ื้นบา้นไวว้า่ โดยทัว่ไปความรูพ้ื้นบา้น
ที่จะบอกได้ว่ามนุษย์เรามีการใช้สอยทรัพยากร
ชวีภาพกนัอย่างไร และมากน้อยเท่าไรนัน้ เราอาจจะ
พบเหน็ไดใ้นครวัเรอืน ตามสองขา้งทางถนน หรอืใน
ตลาดสด และห้างรา้นต่างๆ เพียงแต่การที่จะบนัทึก
ความรูเ้หล่านัน้ จ าเป็นต้องให้เป็นระบบเพื่อสะดวก
แก่การน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวิจัยของสุขุมาภรณ์ แก้วแสงใส และคณะ 
(2560 : 219-251) ได้ศึกษาเรื่องพฤกษศาสตร์
พื้นบา้นของชาวกะเหรีย่งในพื้นที่ขยายผลโครงการ
หลวงบ้านขุนตื่ นน้ อย  อ า เภออมก๋อย  จังหวัด
เชยีงใหม ่พบวา่ภมูปัิญญาการใชป้ระโยชน์จากพืชที่
มศีกัยภาพทีส่ามารถน าไปพฒันาและส่งเสรมิให้เป็น
พืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้โดยสัมภาษณ์ผู้ที่มี
ความรูด้้านการใชป้ระโยชน์จากพืชพรอ้มกบัส ารวจ
พรรณไม้ในป่าชุมชนพบพืชที่ให้ประโยชน์จ านวน
มาก ดังนัน้จึงน่าจะส่งเสริมให้พืชเหล่านี้ เป็นพืช
เศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน และ
บางสว่นสอดคล้องกบังานวจิยัของกรกนก ตัง้จิตมัน่ 
(2560 : 253-272) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤกษศาสตร์
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พื้นบา้นของชาวกะเหรีย่ง หมูบ่า้นหว้ยน ้าหนกั ต าบล
ตะนาวศร ีอ าเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุร ีพบว่า ชาว
กะเหรี่ยงยังคงมีการน าทรพัยากรพืชรอบตัวมาใช้
ประโยชน์ในชวีติประจ าวนั ท าให้สามารถน าขอ้มูลนี้
มาใช้ในการวางแผนและพัฒนาการใช้ประโยชน์พืช
ท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านต่อไป 
 3)  ผลการวจิยัประสทิธภิาพและประสทิธิผลของ
การพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก  
ภูมปัิญญาทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้านดา้นอาหารและยา
ในวนอุทยานชหีลง ผูว้จิยัไดส้รปุผลการวจิยั ดงันี้ 

  3.1)  ผลการศกึษาพบวา่ ประสทิธิภาพของ
กระบวนการ  (E1)  คิด เ ป็น ร้อ ยละ  80.60 แล ะ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) คิดเป็นร้อยละ 
88.33 ดังนัน้ ประสิทธิภาพของกระบวนการและ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ของคูม่อื การสง่เสรมิการใช้
ประโยชน์จากภูมิปัญญาทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
ด้านอาหารและยาในวนอุทยานชีหลง  เท่ ากับ 
80.60/88.33 ซึ่งเป็น ไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว ้
(ตารางที ่1) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืการส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากภูมปัิญญาทางพฤกษศาสตร์พื้นบา้นดา้นอาหาร

และยาในวนอุทยานชหีลง (E1/E2) 
 

คณุภาพรปูแบบการส่งเสริม 
คะแนน 
เตม็  ̅ S.D. 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

เกณฑ์ 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 15 12.10 0.39 80.60 เป็นไปตามเกณฑ์ 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 15 13.25 0.30 88.33 เป็นไปตามเกณฑ์ 

ประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริมเท่ากบั 80.60/88.33 
 
 3.2)  ผลการศกึษาพบว่า ค่าดชันีประสทิธิผล 
(E.I.) ของคู่มอืการส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากภูมิ
ปัญญาทางพฤกษศาสตร์พื้นบา้นด้านอาหารและยา
ในวนอุทยานชหีลง มคี่าเท่ากบั 0.8535 หมายความ

ว่า นักเรียนชัน้ม ัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 โรงเรียนเกิ้ง
วิทยานุกูล ต าบลเกิ้ง  อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จงัหวดัมหาสารคามมีความก้าวหน้าในการมคีวามรู ้  
รอ้ยละ 85.35 (ตารางที ่2) 

 
ตารางที่ 2 ดชันีประสทิธิผล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากภูมปัิญญาทางพฤกษศาสตร์พื้นบา้น

ดา้นอาหารและยาในวนอุทยานชหีลง 
 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนทุกคน 

ผลรวมคะแนน 
ทดสอบหลงัทกุคน 

จ านวน
ผูเ้ข้าร่วม 
การส่งเสริม 

คะแนนเต็ม 
ของความรู้ 

ค่าดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) 

เกณฑ์ 

122 530 40 15 0.8535 ผา่นเกณฑ์ 

 4)  ผลการวิจัยและเปรียบเทียบความรู้และ
ทัศนคติต่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิ
ปัญญาทางพฤกษศาสตร์พื้นบา้นด้านอาหารและยา

ในวนอุทยานชีหลงโดยใชก้ระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศกึษา 
 4.1)  ผลการเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดบั
ความรู้พบว่า ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม 
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นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยในด้าน
ความรู ้เท่ากบั 3.05 คะแนน ซึ่งมคีวามรูอ้ยู่ในระดบั
น้อย คิดเป็นร้อยละ 20.33 และหลังการเข้าร่วม
กจิกรรม นักเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลี่ยใน
ดา้นความรู ้เท่ากบั 13.25 คะแนน ซึ่งมคีวามรูอ้ยู่ใน
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 80.33 เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ

ส่งเสรมินักเรยีนที่เขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามรูห้ลงัการ
สง่เสรมิมากกวา่กอ่นการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 (p ความรู ้= .000) แสดงให้เห็นว่า
การส่ง เสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาทาง
พฤกษศาสตรพ์ื้นบา้นดา้นอาหารและยาในวนอุทยาน
ชีหลง มีผลท าให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
สง่เสรมิมคีวามรูเ้พิม่มากขึน้ (ตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3  ผลการเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการใชป้ระโยชน์จากภมูปัิญญาทางพฤกษศาสตร์พื้นบา้น ดา้นอาหาร

และยาในวนอุทยานชหีลง กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ 
 

ด้าน 
ก่อนการส่งเสริม 

ระดบัความรู้ 
หลงัการส่งเสริม ระดบั

ความรู้ 
t p 

x  S.D. x  S.D. 
ความรู ้ 
(N=15) 

3.05 
(20.33) 

0.41 น้อย 
13.25 
(80.33) 

0.30 มาก -75.597 .000* 

* นยัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
  
 4.2)  ผลการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของทศันคต ิ
พบวา่ กอ่นการเขา้ร่วมกจิกรรมการส่งเสรมินักเรยีน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมคีะแนนเฉลี่ยในดา้นทศันคติต่อ
การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาทางพฤกษศาสตร์
พื้นบา้นดา้นอาหารและยาในวนอุทยานชหีลง เท่ากบั 
1.96 คะแนน ซึง่อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ และหลังการจดั
กจิกรรมนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ย
ในดา้นทศันคตเิท่ากบั 2.96คะแนนซึง่อยู่ในระดบัเหน็ 

ดว้ยเมื่อเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมการส่ง เสริม นักเรียนที่ เข้าร่วม
กจิกรรมมทีศันคติหลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการ
ส่ง เสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
(p ทศันคต ิ= .000) แสดงใหเ้หน็วา่คู่มอืและกจิกรรม
ในการสง่เสรมิมผีลท าให้นักเรยีนมทีศันคติเพิ่ม มาก
ขึน้ (ตารางที ่4) 
 
 

ตารางที ่4  ผลการเปรยีบเทยีบทศันคตติ่อการใชป้ระโยชน์จากภมูปัิญญาทางพฤกษศาสตร์พื้นบา้นดา้นอาหารและ
ยาในวนอุทยานชหีลง กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ 

 

ด้าน 
ก่อนการส่งเสริม ระดบั

ทศันคติ 
หลงัการส่งเสริม ระดบั

ทศันคติ 
t p 

x  S.D. x  S.D. 
ทศันคต ิ
(N=3) 

1.96 0.75 ไมแ่น่ใจ 2.96 0.10 เหน็ดว้ย -9.919 .000* 

* นยัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
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5. อภิปรายผล 
         การส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จาก ภูมปัิญญา
ทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้านด้านอาหารและยาในวน
อุทยานชหีลง ผูว้จิยัมปีระเดน็ที่จะน ามาอภปิรายผล
ดงันี้  
 1)  จากการลงพื้นที่ส ารวจและสมัภาษณ์
ในวนอุทยานชีหลง พบว่า พบพืชที่ใช้เป็นอาหาร 
จ านวน 22 ชนิด 21 สกลุ 16 วงศ์ และพบพืชเป็นยา
สมุนไพรในวนอุทยานชีหลง จ านวน 23 ชนิด 21 
สกุล 17 วงศ์ พืชทุกชนิดที่พบ ต่างก็สามารถน ามา
ศึกษาและพัฒนาเพื่อปร ับใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชวีิตประจ าวนัได้ เป็นไปตามแนวคิดของชูศร ีไตร
สนธิ ( 2 561  :  9  - 1 2 ) ได้ ให้คว ามหมายของ
พฤกษศาสตรพ์ื้นบา้นไวว้า่ โดยทัว่ไปความรูพ้ื้นบา้น
ที่จะบอกได้ว่ามนุษย์เรามีการใช้สอยทรัพยากร
ชีวภาพกันอย่ า งไ ร  แ ละ  มากน้ อย เท่ า ไรนั ้น  
เราอาจจะพบเห็นได้ในครวัเรือน ตามสองข้างทาง
ถนน หรือในตลาดสด และห้างรา้นต่างๆ เพียงแต่
การที่จะบนัทึกความรู้เหล่านัน้ จ าเป็นต้องให้เป็น
ระบบเพื่อสะดวกแก่การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ และเป็นไปตามแนวคดิของผ่อง เล่งอี้ (2554 : 
9 )  ไ ด้ ให้คว ามหมายของ  ป่ าบุ่ ง ป่ าท าม  คือ  
พื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างพื้นที่บกและพื้นที่น ้ า  
ซึง่ภาษาวชิาการวา่ พื้นทีชุ่ม่น ้า (wetland) เป็นระบบ
นิเวศทีม่คีวามหลากหลายและกอ่ให้เกดิประโยชน์แก่
มนุษยชาติมากมายนานัปการ โดยที่พื้นที่บรเิวณนี้
เ ป็ น โซนที่ เ ชื่ อ มป ร ะสานร ะหว่ า งบกแล ะน ้ า 
วิวฒันาการต่างๆ จึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็น
เวลานานสรา้งความหลากหลายทางชวีภาพสงูกว่าใน
บริเวณอื่นและให้ผลิตผลที่มนุษย์สามารถน าไปใช้
ประโยชน์อย่างมากมาย พื้นที่ชุ่มน ้าในลกัษณะต่างๆ
ตามที่ราบลุ่มได้ช่วยเกบ็กกัรกัษาน ้ าให้มีคุณภาพดี
และมใีชไ้ดโ้ดยไมข่าดแคลน ในขณะเดยีวกนัพื้นที่ชุ่ม
น ้าเหล่านี้กเ็ป็นแหล่งรวมของพืชและสตัว์นานาชนิด 
และที่ส าคญัคือเป็นที่ขยายพันธุ์และเลี้ยงตัวอ่อน
ต่างๆ ทัง้สตัว์จ าพวกนก สตัว์บก สตัว์เลื้อยคลาน 
สตัว์สะเทินน ้ า สะเทินบก  และสัตว์น ้ า ก่อนที่จะ
กระจายออกไปสู่บรเิวณอื่นๆ อีกต่อไปซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุขุมาภรณ์แก้วแสงใส และคณะ 

(2560 : 219-251)  ได้ศึกษาเรื่องพฤกษศาสตร์
พื้นบา้นของชาวกะเหรีย่งในพื้นที่ขยายผลโครงการ
หลวงบ้านขุนตื่ นน้อย  อ า เภออมก๋อย  จังหวัด
เชยีงใหม ่พบวา่ภมูปัิญญาการใชป้ระโยชน์จากพืชที่
มศีกัยภาพทีส่ามารถน าไปพฒันาและส่งเสรมิให้เป็น
พืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้โดยสัมภาษณ์ผู้ที่มี
ความรูด้า้นการใชป้ระโยชน์จากพืชพรอ้มกบัส ารวจ
พรรณไม้ในป่าชุมชนพบพืชที่ให้ประโยชน์จ านวน
มาก ดงันัน้ จึงน่าจะส่งเสริมให้พืชเหล่านี้ เป็นพืช
เศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน บางส่วน
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุภาพร บางใบ และคณะ (2555 : 
21 -23) ไดศ้กึษาเรื่อง การคงอยู่ของสมุนไพรและผกั
พื้นบ้านของชุมชนลุ่มน ้ าเข็ก พบว่า ชุมชนหมู่ 5 
หมู่บา้นทานตะวนั ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ 
จงัหวดัเพชรบรูณ์ มกีารปลูกสมนุไพรและผกัพื้นบา้น
และใช้ประโยชน์ในครวัเรือนของตนเองรอ้ยละ 33  
มกีารรวมกลุ่มจดัตัง้ “กลุ่มสมุนไพรบ้านทานตะวนั” 
ขึ้น รวมถึงมีการจัดการรวบรวมองค์ความรู้จาก
ชุมชนและภาคส่วนต่างๆถอดออกมาเป็นคู่มือ
สมุนไพรและผกัพื้นบา้นของชุมชนลุ่มน ้ าเขก็ และมี
การร่วมกนัจัดท าสวนสมุนไพรและผกัพื้นบ้านเพื่อ
เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชน บางส่วน
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปารฉิตัร น้อยธนะ (2557 : 
214 - 219) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง พฤกษศาสตร์พื้นบา้น
ของชาวเผ่ามง้ อ าเภอนาน้อย จงัหวดัน่าน จากการ
ส ารวจสุ่มตัวอย่างพืช รวมทั ้งสอบถามกา รใช้
ประโยชน์ของพชืจากผูอ้าวโุสของหมูบ่า้น จ าแนกพืช
เป็น 5 ประเภท คอื พืชอาหาร พืชสมุนไพร พืชใช้
สรา้งทีอ่ยู่อาศยั พชืในพธิกีรรมและพชืประโยชน์อื่นๆ 
พบวา่มพีชืจ านวนมากที่เป็นพืชที่ปลูกเพื่อส่งขายใน
โครงการหลวง ช่วยเพิ่มรายได้ให้กบัชาวบ้านและ
เป็นการน าพืชนานาชนิดเหล่านั ้นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และบางส่วนสอดคล้องกบังานวิจัยของ 
กรกนก ตัง้จติมัน่ (2560 : 253 -272) ที่ไดศ้กึษาวจิยั
เรื่อ ง  พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ย ง 
หมูบ่า้นห้วยน ้าหนัก ต าบลตะนาวศร ีอ าเภอสวนผึ้ง 
จังหวดัราชบุรี พบว่า ชาวกะเหรี่ยงยังคงมีการน า
ทรพัยากรพชืรอบตวัมาใชป้ระโยชน์ในชวีติประจ าวนั
ท าให้สามารถน าข้อมูลนี้มาใช้ในการวางแผนและ
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พัฒนาการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นอย่ างยัง่ยืน  
เพื่อเป็นการอนุรกัษ์และสบืทอดภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ต่อไป 
 2) ผลการพัฒนาคู่การส่ง เสริมการใช้
ประโยชน์จากภูมิปัญญาทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
ดา้นอาหารและยาในวนอุทยานชหีลง 
 จากการศกึษาประสทิธิภาพของคู่มอืการ
ส่ง เ ส ริมการ ใช้ป ร ะ โยช น์ จ ากภูมิ ปัญญาทาง
พฤกษศาสตรพ์ื้นบา้นดา้นอาหารและยาในวนอุทยาน
ชีหลง พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.60/88.33
แสดงใหเ้หน็วา่คูม่อืการสง่เสรมิมคีวามเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพโดยผ่านกระบวนการตามขัน้ตอน 
เป็นไปตามแนวคดิของปรชีา ชา้งขวญัยืน และคณะ 
(2551 : 127) ไดก้ล่าวไวว้่า คู่มือเป็นหนังสอืที่ใช้
ควบคู่ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็นหนังสอืที่ใช้
แนวทางปฏิบัติให้ก ับผู้ใช้สามารถกระท าสิ่งนัน้ๆ  
ใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย สว่นคูม่อืครนูัน้เป็นหนังสอื 
ใหแ้นวทางและแนะน าเกีย่วกบัสาระ วธิกีาร กจิกรรม 
สือ่ วสัด ุอุปกรณ์และแหล่งขอ้มลู ปกตมิกัจะใชค้วบคู่
กบัหนงัสอืเรยีน เป็นหนงัสอืทีค่รไูดศ้กึษาดว้ยตนเอง 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของพรนิภา ตูมโฮม และ
คณะ (2559 : 189 - 202) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อา เ ซี ย น  :  ส า ธ า รณ รัฐ อิ น โ ด นี เ ซี ย  พ บ ว่ า 
ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 84.53/85.33 และบางส่วนสอดคล้องกับ
งานวจิยัของสนุนัทา เหล่าชาต ิ(2559 : 32) ไดศ้กึษา
เรือ่ง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากร
ดนิ พบว่า คู่มือฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรดิน  
มปีระสิทธิภาพเท่ากบั 83.02/90.86 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ ์80/80 ทีต่ ัง้ไว ้ 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือ
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาทาง
พฤกษศาสตรพ์ื้นบา้นดา้นอาหารและยาในวนอุทยาน
ชีหลง พบว่า มีดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 
0.8535 หมายความว่าชาวบ้านมีความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ร ้อยละ 85.35 แสดงให้เห็นว่าคู่มือการ
สง่เสรมิมคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพโดยผ่าน
กระบวนการตามขัน้ตอน เป็นไปตามแนวคิดของ

ปรชีา ชา้งขวญัยืน และคณะ (2551 : 127) ไดก้ล่าว
ไวว้า่ คูม่อืเป็นหนังสอืที่ใชค้วบคู่ไปกบัการกระท าสิง่
ใดสิง่หนึ่งเป็นหนังสือที่ใชแ้นวทางปฏบิตัิให้กบัผูใ้ช้
สามารถกระท าสิ่งนัน้ๆ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ส่วนคู่มือครูนัน้เป็นหนังสือให้แนวทางและแนะน า
เกีย่วกบัสาระ วธิกีาร กจิกรรม สื่อ วสัดุ อุปกรณ์และ
แหล่งขอ้มลู ปกตมิกัจะใชค้วบคูก่บัหนังสอืเรยีน เป็น
หนังสือที่ครู ได้ศึกษาด้วยตนเอง  ซึ่ งบางส่วน
สอดคล้องกบังานวจิัยของพรนิภาตูมโฮม และคณะ 
(2559 : 189 - 202) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาคู่มือ
ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พบว่า มดีชันีประสิทธิผลของ
คู่มือการฝึกอบรม เท่ากับ 0.6343 และบางส่วน
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวฒุศิกัดิ ์บญุแน่น และคณะ 
(2558 : 174 - 190) ไดศ้ึกษาเรื่องการพัฒนาคู่มือ
การจัดการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบตัิการชีววิทยา
สิ่ง แวดล้อมแบบบูรณาการ  ส าหร ับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีคณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม พบว่า มดีชันีประสทิธิผล 
(E.I) เท่ากบั 0.7513  
 3)  ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบความรู้
เกี่ย วกับการใช้ป ระ โยชน์ จากภูมิปัญญาทาง
พฤกษศาสตรพ์ื้นบา้นดา้นอาหารและยาในวนอุทยาน
ชหีลง 
 ผลจากการศกึษาและเปรยีบเทียบความรู้
เกี่ย วกับการใช้ป ระ โยชน์ จากภูมิปัญญาทาง
พฤกษศาสตรพ์ื้นบา้นดา้นอาหารและยาในวนอุทยาน
ชีหลง ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการส่งเสริม 
พบว่าหลังการส่งเสริมนักเรยีนที่เขา้ร่วมกิจกรรมมี
ความรูเ้พิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการส่งเสรมิ ซึ่งก่อนการ
สง่เสรมิผูเ้ขา้ร่วมมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง และ
หลังการส่งเสรมินักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมคีวาม
รูอ้ยู่ในระดบัมาก อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคู่มือและวิธีการถ่ายทอด
ประกอบกบัการบรรยายให้ความรู้มปีระสทิธิภาพท า
ให้นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมมคีวามรูค้วามเข้าใจเพิ่ม
มากขึ้น ภูมิปัญญาพื้นบ้านเ ป็นการศึกษาจาก
ข้อเท็จจริง ซึ่งจะสะสมและถ่ายทอดสืบต่อกันจน
กลายเป็นความรู้ เป็นไปตามแนวคิดของบูรชัย  
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ศริมิหาสาคร (2550 : 24) ไดค้วามหมายว่า ความรู้
คอื สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคดิ เปรียบเทียบ 
เชื่อมโยงกบัความรู้อื่นจนเกดิความเข้าใจ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ บางส่วน
สอดคล้องกบังานวจิัยของสง่า อยู่คง (2556 : 70)  
ได้ศกึษาเรื่อง ความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการใช้
สมุนไพร พบว่า ควรส่งเสริมและการจัดอบรมให้
สมุนไพรร ักษาโรค และควรส่งเสริมให้มีการปลูก
สมุนไพรไว้ในชุมชน บางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กนัต์กนิษฐ์ ตัง้ธรรมพิทักษ์ (2557 : 49 - 52) ได้ศึกษา
เรื่อง การส่งเสริมการปลูกสมอไทย เพื่ออนุ ร ักษ์
สมุนไพรไทย พบว่า ก่อนการส่งเสริมนิสิตมคีวามรู้
โดยรวมอยู่ในระดบัพอใช ้และหลงัการส่งเสรมินิสติมี
ความรู้อยู่ในระดบัดีมาก เมื่อเปรียบเทียบ พบว่า    
หลงัการสง่เสรมิผูเ้ขา้รว่มการส่งเสรมิมคีวามรูสู้งกว่า
ก่อนการส่ง เสริมอย่ างมีนัยส าคัญที่ร ะดับ  . 05 
บางส่วนสอดคล้องกบังานวจิัยของจุฬารตัน์ กลัยา 
(2557 : 43) ได้ศกึษาเรื่องการส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรที่ใช้ในการปรุงอาหาร ส าหร ับนักเรียน
โรงเรยีนบา้นหนองอุ่ม ต าบลนาสนีวล อ าเภอกนัทร
วชิยั จังหวดัมหาสารคาม พบว่า นักเรียนมีความรู้
เพิม่มากขึน้กวา่กอ่นการสง่เสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 บางส่วนสอดคล้องกบังานวจิยัของ
ภูมินทร์ น้อยปากดี (2558 : 39) ได้ศึกษาเรื่อง  
การส่งเสริมการอนุรกัษ์พืชสมุนไพรในป่าดอนปู่ ตา 
เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนบ้านโนนส าราญ ต าบล 
บ้านหวาย อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
พบว่า ก่อนการส่งเสริมชาวบ้านมีความรู้ในระดับ
พอใช ้หลงัการสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนความรูเ้ฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมือ่เปรยีบเทียบคะแนนความรู้
เฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า ชาวบ้า น 
มคีะแนนความรูเ้ฉลีย่หลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการ
ส่ง เสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และบางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของนัฎฐภรณ์ 
ปรึกไธสง (2561 :  189) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการ
อนุรกัษ์สมุนไพรในป่าบุ่งป่าทามส าหรบัชุมชนบา้น
โนนสมบูร ณ์  ต าบล เกิ้ ง  อ า เภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า ก่อนการอบรม
ชาวบ้านผู้เข้าร่วมการอบรมมีคะแนนความรู้เฉลี่ย

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการอบรมชาวบา้น
ผูเ้ขา้รว่มการอบรมมคีะแนนความรูเ้ฉลี่ยอยู่ในระดบั
มาก เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูก้่อนและ
หลงัการอบรม พบว่า ชาวบา้นผูเ้ขา้ร่วมการอบรมมี
คะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการอบรมมากกกว่าก่อนการ
อบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 4)  ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบทศันคติ
ต่อการใชป้ระโยชน์จากภูมปัิญญาทางพฤกษศาสตร์
พื้นบา้นดา้นอาหารและยาในวนอุทยานชหีลง 
 ผลจากการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติ
ต่อการใชป้ระโยชน์จากภูมปัิญญาทางพฤกษศาสตร์
พื้นบ้านด้านอาหารและยาในวนอุทยานชีหลง  
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม  พบว่า นักเรียนมี
ทัศนคติก่อนการส่ง เสริมอยู่ ในระดับปานกลาง  
และหลงัเขา้รว่มการสง่เสรมิอยู่ในระดบัมาก ซึ่งส่งผล
ว่านักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรมหลังการส่ง เสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสริม แสดงให้เห็นว่าคู่มือและ
กจิกรรม รวมทัง้การบรรยายประกอบที่ผู้วจิยัไดจ้ ัด
ขึ้นเป็นสื่อที่ใช้ถ่ายทอดเพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วม
กจิกรรมได้ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี หรอืความรูส้ ึกนึก
คดิทีด่ ีซึง่เป็นไปตามแนวคดิทฤษฏเีกีย่วกบัทศันคติ
ของ ฉัตรชัย ปันชาติ (2545 : 7) ได้กล่าวไว้ว่า 
ทศันคติเป็นความรูแ้ละความรูส้กึต่อสิง่หนึ่งสิง่ใดใน
ด้านที่ดีและไม่ดีอ าจ เ ป็นลักษณะบวกหรือลบ  
พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ  เป็นไปตามแนวคิด
ของวรรณฤด ีแกว้แกมแข (2554 : 18) ไดก้ล่าวไวว้่า 
ทศันคตเิป็นการแสดงออกทางดา้นผลรวมของความ
โน้มเอยีงและความรูส้กึ ความมอีคติ ความรูส้กึที่เกดิ
ขึ้นอยู่ในใจมาก่อนความคิด ความกลวั การบงัคบัขู่
เขญ็ และการลงความเหน็ของมนุษย์เกีย่วกบัเรื่องใด
เรื่อ งหนึ่ ง  และ เป็นไปตามแนวคิดของประยู ร  
วงศจ์นัทรา (2559 : 73) ไดก้ล่าวว่าทศันคติเป็นการ
แสดงออกมาซึง่การตดัสนิใจจากการประเมนิค่า หรอื
ทศันะเกีย่วกบัเรือ่งใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งในการ
แสดงออกมานี้จะต้องอาศยัพื้นความรู ้ประสบการณ์ 
และพฤติกรรม ระหว่างบุคคลเป็นเครื่องช่วยในการ
พิจารณาและประ เมินค่าก่อนที่มีการตัดสิน ใจ
แสดงออก ซึ่งการแสดงออกความคิดเห็นนี้อาจจะ
เป็นการเหน็ดว้ยซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของธนัชพร 
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ประทุม (2557 : 37) ไดศ้ึกษาเรื่องการส่งเสริมการ
ปลูกว่านหางจระเขเ้พื่ออนุรกัษ์สมุนไพรไทย พบว่า 
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมทีัศนคติเพิ่มมากขึ้นก่อนการ
ส่ง เสริมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  .05 บางส่วน
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพชรพรรณ หรรษา (2560 
: 65) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการ
เลี้ยงหอยเชอรี่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 
หลงัสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติมากกว่า
ก่อนส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
แสดงให้เห็นว่าคู่มือส่ง เสริมท าให้ชาวบ้านกลุ่ม
ตวัอย่างมทีศันคตทิีด่ตี่อการเลี้ยงหอยเชอรีเ่พื่อสรา้ง
รายได้และก าจัดหอยเชอรี่อย่างยัง่ยืนเพิ่มมากขึ้น 
และบางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของวิฆเนศ  
สนิธุโคตร (2559 : 48) ไดศ้กึษาเรือ่งการส่งเสรมิการ
ปลูกมะระขี้นกเพื่อการใชป้ระโยชน์และการอนุรกัษ์
ส าหรบัชมุชนบา้นโนนสวรรค์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม ความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาและ
เปรยีบเทียบความรู้และทศันคติการปลูกมะระขี้นก
เพื่อการใช้ประโยชน์และการอนุรกัษ์ส าหรบัชุมชน 
ผลการศกึษา พบวา่ ชาวบา้นที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิมี
ความรูก้อ่นการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 12.56 
อยู่ในระดบัด ีหลงัการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 
17.66 อยู่ในระดบัดีมาก เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสรมิ ผลการศึกษาพบว่า
หลังส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อน
ส่ง เสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ชาวบ้านที่เข้าร่วมการส่งเสริมมีทัศนคติก่อนการ
ส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.60 อยู่ในระดับ 

ไม่เห็นด้วย หลังการส่งเสรมิมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 
2.84 อยู่ในระดบัเห็นดว้ย เมื่อเปรยีบเทียบก่อนและ
หลงัสง่เสรมิ พบวา่ หลงัส่งเสรมิชาวบา้นมทีศันคติที่
ดีกว่าก่อนส่งเสริม จึงสรุปว่า ชาวบ้านมีทัศนคติ
เพิม่ขึ้น หลงัการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
          1) คู่มือการส่ง เสริมการใช้ประโยชน์จาก 
ภมูปัิญญาทางพฤกษศาสตร์พื้นบา้นดา้นอาหารและ
ยาในวนอุทยานชหีลง สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้น
การจดักจิกรรมของชมุชนและการเรยีนการสอนได ้
          2)  สามารถน าคู่มือการส่ง เสริมการใช้
ประโยชน์จากภูมิปัญญาทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
ด้านอาหารและยาในวนอุทยานชีหลงไปเผยแพร่
ใหก้บัเยาวชนในชมุชน หรอืนักเรยีนในโรงเรยีนเพื่อ
เป็นการอนุรกัษ์สมนุไพรไทยไวใ้ชป้ระโยชน์ในชุมชน
ต่อไป 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร ัง้ต่อไป 
           1) ควรมกีารศกึษาการสรา้งผลิตภณัฑ์จาก
พฤกษศาสตรพ์ื้นบา้นเพื่อเพิม่มลูคา่ในอนาคต 
            2)  ควรมีการศึกษาพฤติกร รมการใช้
ประโยชน์จากภูมิปัญญาทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
ด้านอาหารและยาในวนอุทยานชีหลง เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการอนุรกัษ์อย่างยัง่ยนื 
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