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บทคดัย่อ 
 การศึกษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาคู่มือส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากต้นเถาวลัย์เปรียงให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และค่าดชันีประสิทธิผลของคู่มือ และเพื่อศึกษาเปรยีบเทียบความรู้ ทัศนคต ิ  
กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 โรงเรยีนเกิง้วทิยานุกูล ต าบลเกิ้ง อ าเภอ
เมือง จังหวดัมหาสารคาม จ านวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่  
คูม่อื แผน่พบั แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคต ิสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 ผลการวจิยัพบว่า ประสทิธิภาพของคู่มอื
การสง่เสรมิเท่ากบั 81.3/82.2 คา่ดชันีประสทิธผิลของคูม่อืการสง่เสรมิเท่ากบั 0.693 และนกัเรยีนมคีวามกา้วหน้าใน
การเรยีนรูร้อ้ยละ 69.30 นักเรียนมคีะแนนเฉลี่ยความรู ้และทศันคติสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั : ความรู ้ทศันคติ โรงเรยีนเกิง้วทิยานุกลู 
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Abstract 
 The purpose of this research weve to develop manual of the utilization Derris scandens (Roxb.) Benth 
to be efficient to criteria 80/80 and effective according criteria and to compare of the knowledge and attitudes 
before and after promotion. 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 research found that the manual was 
as efficient as 81.3/82.2 while the effectiveness index of the manual was 0.693. The students had more 
knowledge and effect to increased students progress after using the training manual at 69.30 percent. The 
students had an average score of knowledge and attitudes more than before promotion significantly at level 
.05. 
 
Keywords : knowledge, attitude, Koeng Pitthaya Nukun School 
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1. บทน า 
 ป่าไมเ้ป็นทรพัยากรส าคญัที่มคีวามจ าเป็นต่อ
มนุษย์  ทร ัพยากรป่าไม้อ านวยประโยชน์อย่าง
มหาศาลทัง้ทางตรงและทางอ้อม ประโยชน์ทางตรง
คอื ป่าไมใ้หเ้นื้อไม ้ผลิตผลจากป่าเป็นแหล่งปัจจยัสี ่
ไดแ้ก่ ที่อยู่อาศยั อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารกัษา
โรคและเป็นแหล่งวตัถุดิบอุตสาหกรรมที่ส าคัญๆ 
หลายอย่าง ส่วนทางอ้อม ป่าไมช้่วยให้ฝนตกต้อง
ตามฤดูกาล เป็นแหล่งน ้าล าธารช่วยอนุรกัษ์ดนิและ
น ้ า ป้องกันและบรรเทาความรุนแรงของวาตภัย  
ลดมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน ้ า แล ะ
สิ่งแวดล้อม ช่วยรกัษาความสมดุลทางธรรมชาต ิ 
เป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัวป่์านานาชนิด เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วทางธรรมชาตแิละอื่น ๆ ที่ผ่านมามนุษย์ได้
น าทรพัยากรป่าไมไ้ปใชใ้นการด ารงชวีติ และพฒันา
ประเทศเพื่อให้เกดิความมัน่คงทางเศรษฐกิจมากจน
เกนิก าลงัการผลติของธรรมชาตทิีส่ามารถทดแทนได ้
จึงท าให้ทรพัยากรป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว (ปรีชา  
ยิ่งงามแก้ว , 2550: 1) โดยชุมชนบางแห่งใช้
ประโยชน์จากป่าเกนิจุดดุลยภาพของระบบนิเวศจน
ท าให้ระบบนิเวศไม่สามารถฟ้ืนฟูตามธรรมชาติได ้
แต่หากมนุษย์รูจ้ ักอนุรกัษ์ มกีารบูรณะหรือฟ้ืนฟูป่า
ไม้ที่เสื่อมโทรมหรือถูกท าลายแล้วกลับมาปกคลุม
ดว้ยป่าใหม่อีกคร ัง้ได้ อันเป็นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
(restoration) เป็นรูปแบบการจัดการป่าที่มุ่งเน้นให้
ระบบนิเวศดัง้เดิมกลับฟ้ืนมาอีก โดยทัง้ในแง่ของ
โครงสร้างป่า ผลผลิต และความหลากหลายทาง
ชวีภาพ ดงันัน้รูปแบบการจดัการป่าที่เหมาะสมจึง
ต้องอาศัยองค์ความรู้และความเข้าใจถึงลักษณะ
โครงสร้าง องค์ประกอบ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อม
ต่างๆ ที่มผีลกระทบต่อสงัคมป่าไม ้เพื่อที่จะไดป่้าที่
จะสามารถใช้ประโยชน์กบัชุมชน ทัง้ในแง่ผลผลิต
และบรกิาร (goods and services) และเชื่อมโยง
หน้ าที่หลักของ ป่าทั ้ง  3 คือ  ทางเศรษฐกิจ 
สิง่แวดลอ้มและสงัคมไดอ้ย่างยัง่ยนื (ศกัดิ ์ศนูย์จนัทร์
, 2549 : 1) 
 สภาพป่าไมโ้ดยส่วนใหญ่ในจงัหวดัมหาสารคาม
เป็นป่าเต็งรงั ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวดั บริเวณกิ่ง
อ าเภอกุดรงั อ าเภอบรบอื อ าเภอนาเชอืก อ าเภอนาดูน 

และอ าเภอวาปีปทุม และในปี 2544 จงัหวดัมหาสารคาม 
มพีื้นที่ป่าที่ถูกก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน  
10 แห่ง มวีนอุทยาน 2 แห่ง คอื วนอุทยานโกสมัพ ีและ 
วนอุทยานชหีลง  มสีวนรุกชาติ 2 แห่ง คอืสวนรุกชาติ
พุทธมณฑล และสวนรุกชาติท่าสองคอน และเขตห้าม
ล่าสตัวป่์า 1 แห่ง คอื เขตหา้มล่าสตัวป่์าดนูล าพนั  
 วนอุทยานชีหลงตัง้อยู่บ้านวงัหว้า หมู่ที่ 6 
ต าบลท่ าขอนยาง  อ า เภอกันทรวิช ัย  จังหวัด
มหาสารคาม เดิมเป็นป่าสาธารณะประโยชน์อยู่ไม่
ห่ างไกลจากที่ชุ มชน ชาวบ้านเรียกโคกป่ายาง  
(ชหีลง) เหตุที่เรยีกว่าชหีลงเนื่องจากล าน ้ าชไีหลเวยีน
ล้อมรอบพื้ นที่ บริ เวณนี้ ตลอดเวลาทั ้งทิศเหนื อ  
ทิศตะวนัออก และทิศใต้ ต่อมาพื้นที่ส่วนที่คอดกิ่ว
ทางดา้นทศิตะวนัตกถูกกระแสน ้าไหลกดัเซาะจนขาด 
เมือ่ประมาณ 100 ปีมาแลว้ท าให้เกดิแม่น ้าชเีสน้ใหม ่
จงึท าใหล้ าน ้าเดมิถูกแยกขาดทอดทิ้งแปรสภาพพื้นที่
รอ้ยกวา่ไร่เป็นเกาะ เนื่องจากอิทธิพลของธรรมชาต ิ
บนัดาลให้ล าน ้าเปลี่ยนทิศทางที่บรเิวณนี้ดูคล้ายๆ 
ปากอ่าวทางดา้นทิศตะวนัตกถูกกระแสน ้าพดัเอาดนิ 
หนิทรายทบัถมกลายเป็นคนัฝายขนาดใหญ่ กเ็ลยท า
หน้าที่เกบ็กกัน ้ าไวต้ามธรรมชาติ จากล าน ้าได้แปร
สภาพเป็นอ่างเก็บน ้ าในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบ ัน  
ถูกขนานนามว่า ชหีลง ตราบเท่าทุกวนันี้ (วนอุทยาน 
ชหีลง, 2561) จากการถูกกระแสน ้ากดัเซาะ แม่น ้าชถีูก
แยกขาด แปรสภาพจากพื้นที่รอ้ยกว่าไร่ให้เป็นเกาะ
กลางน ้าขนาดใหญ่ที่มคีวามอุดมสมบูรณ์ เริม่มสีตัว์
เข้ามาอยู่อ าศัยมากขึ้นพืชพันธุ์ ไม้ต่างๆ ก็ขึ้น
หนาแน่น เขยีวชะอุ่ม ดว้ยพื้นที่ที่ถูกล้อมรอบดว้ยล า
น ้าชทีี่มีลกัษณะคดโค้ง จนเกิดเป็นลักษณะทางภูมิ
ประเทศที่เรยีกว่า บุ่งทามผสมดบิแล้ง (กรมส่งเสรมิ
คณุภาพสิง่แวดลอ้มและโครงการทามมูล, 2538 : 40) 
ใหค้วามหมายวา่ “บุง่” เป็นภมูสิณัฐานทีต่่อเนื่องกบัที่
ลุ่มต ่าของบริเวณทาม มีน ้ าแช่ขงัตลอดหรือเกือบ
ตลอดปี เนื่องมาจากน ้ าฝนหรือน ้ าที่มาจากการขงั
ของน ้ า ในแม่น ้ าที่ ไหลบ่าท่ วมในฤดูน ้ าห ลาก  
มีลักษณะเป็นหนอง บึง  หรือกุด ที่ เกิดจากการ
เปลีย่นแปลงของธารน ้าเก่า และมพีรรณไมพุ้่มต่างๆ 
ขึน้อยู่ทัว่ไป สว่น “ทาม” เป็นลกัษณะภูมสิณัฐานของ
ที่ราบน ้ าท่วมถึงริมฝัง่แม่น ้ า ล าน ้ ามลี ักษณะเป็นที่
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ราบลุ่มคอ่นขา้งเรยีบหรอืแบบราบ จะถูกน ้าท่วมทุกปี
หรอืเวน้ปีตลอดฤดูกาลน ้าหลาก พบพรรณไมห้ลาย
ชนิดทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ไมต้้น เช่น ไมย้างนา รองลงมา
ได้แก่ ทองกวาว (หรือที่ชาวบ้านท้องถิ่นเรียกว่า 
จาน) หวา้ ฉนวน มะพลบั แค กระทุ่ม มะมว่ง จามจุร ี
มะเดื่อ สบู่ด า กระโดน งิ้วป่า ตะแบก ไม้พุ่มและ 
ไม้พื้นล่าง เช่น ข่อย และไผ่ เป็นต้น (ส านักอุทยาน
แห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุ์พืช, 
2556 : เวบ็ไซต์) นอกจากนี้ยงัพบกลุ่มไมเ้ลื้อยหลายชนิด 
เช่ น  เครื อ ซู ด  เ ค รื อ เ ข า แ ก รบห รือ ร า ง แ ด ง  
และเถาวัลย์เปรียง (ภาคกลาง) หรือเครือตาปลา 
(อสีาน) มชีือ่วทิยาศาสตร์ว่า Derris scandens (Roxb.) 
Benth. (วงศ ์Fabaceae) จดัเป็นไมเ้ลื้อย ยาว 10-30 ม. 
เถาแก่กลมและบดิเล็กน้อย มเีปลือกเรยีบสนี ้าตาลอม
เทา มชีอ่งอากาศจ านวนมากตามใบประกอบแบบขนนก
ปลายใบคี ่ยาว 10-17 ซม. ใบย่อยเรยีงตรงขา้ม ม ี3-6 
คู่ ผลแบบฝักแบน รูปรี-รูปขอบขนาน กวา้ง 1-1.5 
ซม.  ยาว 3 -8 ซม.  หนา 0.3 ซม.  ปลายแหลม  
ผวิเรยีบ มขีนประปราย ถิ่นอาศยัขึ้นตามชายป่าหรอื
รมิน ้า ทัง้บนภูเขาหรอืเขตที่ราบน ้าท่วมถึง ในป่าดง
ดบิหรอืป่าทุ่งป่าทาม อาหารยอดอ่อนกนิเป็นผกัสด 
จิ้มน ้าพรกิหรอืแกล้มป้ิงปลา เถา ต้มน ้าดื่มแก ้ปวด
หลัง ปวดเอว เป็นยาบeรุง วสัดุ เถาเส้นเล็กมีเนื้อ
เหนียว ใช้แทนเชอืก มดัพื้น มดัววั-ควาย ท าขอบ/
โครงกง เครื่องจักสาน เช่น ขอบลอบ ไซหรือสวิง 
เถาขนาดใหญ่ น ามาทุบแล้วฉีกให้เป็นฝอย ท าเป็น
ไมฟ้อย (ไมก้วาด) (มานพ ผูพ้ฒัน์ และคณะ, 2561 : 
225) ถอืเป็นพชืทีม่คีวามส าคญัในพื้นที่ และพบมาก
ในวนอุทยานชหีลง แต่เป็นพรรณไมท้ี่คนไม่รูจ้กัมาก
นัก  ใน ค วาม เ ป็ น จ ริ ง คน โ บ ราณรู้จ ั ก น า เ อ า
เถาวัลย์เปรียงนี้มาใช้ประโยชน์ในด้านสมุนไพร
พื้นบา้นมาชา้นานแลว้ มสีรรพคุณเด่นช่วยลดอาการ
ปวดเมื่อย ช่วยขบัปัสสาวะได ้เป็นสมุนไพรที่มีการ
น ามาใชใ้นสตูรยาอบสมนุไพรเพื่อสขุภาพ โดยใชเ้ป็น
ส่วนประกอบเพิ่มเติมจากสูตรยาอบสมุนไพรหลัก 
หากเป็นงานหตัถกรรมกพ็บมาก น าเครอืหรอืเถามา
ใช้ประโยชน์ในงานจักสาน สร้างคุณค่าเพิ่มรายได้
ทางเลอืกหนึ่ง (ทองแดง บญุมาก, 2561 : สมัภาษณ์) 

 ดงันัน้ผูว้จิยัไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัดงักล่าว
จงึมคีวามสนใจทีจ่ะท าการศกึษาเกีย่วกบัการส่งเสรมิ
การใช้ประโยชน์จากต้นเถาวัลย์ เปรียง โดยใช้
กระบวนการถ่ายทอดความรูผ้่านคู่มือฝึกอบรมและ
แผ่นพับ ประกอบการบรรยายการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากต้นเถาวัลย์เปรียง ให้กับนักเรียน
โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล  ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง 
จังหวดัมหาสารคาม เพื่อสร้างความรู้และทัศนคติ
ผ่านการอบรมให้เกดิความรู ้ความเขา้ใจ และทราบ
ถึงความส าคญั การใชป้ระโยชน์ของเถาวลัย์เปรยีง  
และสามารถน าไปปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนัเบื้องต้นได ้
รวมถึงเป็นแนวทางการอนุรกัษ์พันธุ์พืชและการใช้
ประโยชน์ในวนอุทยานชหีลงต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์  
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์
จากต้น เถาวัลย์ เปรียง ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้
 2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้
และทัศนคติต่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก 
ตน้เถาวลัย์เปรยีง กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ปร ะ ช าก ร  คือ  นั ก เ รี ย น โ ร ง เ รีย น เ กิ้ ง 
วทิยานุกลู อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 
85 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร ัง้นี้คือ 
นกัเรยีนโรงเรยีนเกิ้งวทิยานุกูล อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1-3 จ านวน 40 คน 
ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง 
3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 1) ตวัแปรต้น คอื คู่มอืการใชป้ระโยชน์จาก
ตน้เถาวลัย์เปรยีง 
 2) ตวัแปรตาม คอื  
  2.1 ความรูเ้กีย่วกบัการใชป้ระโยชน์จาก
ตน้เถาวลัย์เปรยีง 
  2.2 ทัศนคติต่อการใช้ประโยชน์จากต้น
เถาวลัย์เปรยีง 
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3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. คูม่อืการใชป้ระโยชน์จากตน้เถาวลัย์เปรยีง 
 2. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากต้นเถาวลัย์เปรียง ก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิ 
 3. แบบวดัทศันคตติ่อการใชป้ระโยชน์จากต้น
เถาวลัย์เปรยีง กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ระยะท่ี 1 ศึกษาข้อมลูเบือ้งต้นและออกแบบ
เครื่องมือเพื่อใช้ในการถ่ายทอด 
  1.1 ศกึษาขอ้มลูพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการเลือก
สถานทีจ่ดักจิกรรม  
  1.2 เลือกพื้นที่ที่ ใช้ในการวิจัย คือ  
วนอุทยานชหีลง จากนัน้ลงเดนิส ารวจพื้นทีเ่กบ็ขอ้มูล
เ กี่ ย ว กับ ต้น เถ าวัล ย์ เ ป รีย ง  ไ ด้ แ ก่  ลักษณะ 
ทางพฤกษศาสตร ์การกระจายพนัธุ์ พรอ้มสมัภาษณ์
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ บ ันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์  
และถ่ายภาพประกอบ  
  1.3 สรปุผลตามขอ้เสนอแนะของอาจารย์
ทีป่รกึษา จากการลงพื้นที่ส ารวจ เพื่อจดัท าคู่มอืและ
แผ่นพับการใช้ประโยชน์จากต้นเถาวัลย์เปรียง  
โดยใช้ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที ่ 
และการสมัภาษณ์  
  1.4 รปูแบบการถ่ายทอด 
   1.4.1 สือ่ทีใ่ชใ้นการในการอบรม คอื คู่มอื
การใชป้ระโยชน์จากตน้เถาวลัย์เปรยีง  
   1.4.2 รูปแบบการวัดและประเมินผลการ
อบรม โดยจะวดัพสิยั 2 ดา้น คอื 
    - แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการ
ใชป้ระโยชน์จากตน้เถาวลัย์เปรยีง  
    - แ บ บวัด ทัศ น คติ ต่ อ ก า ร ใ ช้
ประโยชน์จากตน้เถาวลัย์เปรยีง  
   1.4.3 ระยะเวลาในการอบรมเป็นเวลา 
1 วนั 
   1.4.4 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการอบรม 
คอื นักเรียนโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล ต าบลเกิ้ง อ าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 จ านวน 40 คน ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง 

 ระยะท่ี 2 กระบวนการถ่ายทอดส่ิงแวดล้อม
ศึกษา 
  รปูแบบในการอบรมมขี ัน้ตอนการด าเนินการ
ดงันี้ 
  ขัน้น าเขา้สูก่ารอบรม 
   เป็นการเตรียมความพร้อมของผูเ้ข้า
อบรม หรอืการสรา้งบรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการ
ฝึกอบรม เพื่อสรา้งความคุน้เคยระหว่างวทิยากรและ
ผูเ้ขา้รบัการอบรม ช่วยลดความตรงึเครียดทางดา้น
รา่งกายและจติใจ 
  ขัน้จดักจิกรรมฝึกอบรม 
   1. แจกแบบทดสอบความรู้โดย
แบบทดสอบเป็นปรนัย 4 ตวัเลือก คอื ก ข ค และ ง 
ตอบถูกได ้1 ตอบผดิได ้0 จ านวน 15 ขอ้ และแบบ
วดัทัศนคติ โดยแบบทดสอบเป็นปรนัย 3 ตัวเลือก 
คอื เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย จ านวน 15 ข้อ 
ก่อน (Pre-test) เรื่อง การส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากตน้เถาวลัย์เปรยีง 
   2. การบรรยายเป็นวิธีที่จะท าให้
ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมได้ทราบถึงการใชป้ระโยชน์จาก
เถาวลัย์เปรยีง ใชส้ื่อประกอบการบรรยาย คอื คู่มือ
การใช้ประโยชน์จากต้นเถาวลัย์เปรียง ซึ่งมีเนื้อหา
สาระประกอบไปด้วย หน่วยฝึกอบรมที่ 1 ลักษณะ
ทางพฤกษศาสตรข์องเถาวลัย์เปรยีง หน่วยฝึกอบรม
ที่ 2 การใช้ประโยชน์ของเถาวัลย์ เปรียง หน่วย
ฝึกอบรมที ่3 แนวทางการอนุรกัษ์ของเถาวลัย์เปรยีง 
แผน่พบั เรือ่ง การใชป้ระโยชน์จากต้นเถาวลัย์เปรยีง 
พรอ้มกนันี้มกีารน าสว่นต่างๆ ของต้นเถาวลัย์เปรยีง 
มาใชเ้ป็นตวัอย่างใหผู้เ้ขา้รว่มอบรมไดเ้หน็ สมัผสั 
 ขัน้วดัผลการฝึกอบรม 
  ในข ัน้นี้เป็นข ัน้ตอนสุดท้าย ซึ่งจะเป็นข ัน้
ตอบวัตถุประสงค์ของผู้วิจ ัยที่ได้ตัง้ไว้ในตอนแรก 
โดยการฝึกอบรมครัง้นี้วดัการประเมนิผลอยู่ 2 ดา้น 
คือ  ความรู้ เ กี่ย วกับการ ใช้ป ร ะโยชน์ จ ากต้น
เถาวลัย์เปรยีง และทัศนคติต่อการใชป้ระโยชน์จาก
ตน้เถาวลัย์เปรยีง ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
   1. แจกแบบทดสอบวดัทศันคติ โดย
แบบทดสอบเป็นปรนัย 4 ตวัเลือก คอื ก ข ค และ ง 
ตอบถูกได ้1 ตอบผดิได ้0 จ านวน 15 ขอ้ และแบบ
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วดัทัศนคติ โดยแบบทดสอบเป็นปรนัย 3 ตัวเลือก 
คอื เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย จ านวน 15 ข้อ 
หลงั (Post-test) เรื่อง การส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์
จากตน้เถาวลัย์เปรยีง 
3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 ในการวิเ ค ร าะห์ ข้อมู ลคร ั ้ง นี้  ผู้ วิจ ัย ใ ช้
โปรแกรมประมวลผลส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร ์ 
ใชส้ถติใินการวเิคราะห์ขอ้มลูดงันี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
คา่เฉลีย่ และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์หาคุณภาพ
เครือ่งมอื ไดแ้ก ่ 
   2.1 การหาความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา 
(IOC)     
       2.2 หาคา่ความเชือ่ม ัน่ (Reliability)   
   2.3 คา่อ านาจจ าแนก   
   2.4 คา่ความยากงา่ย 
   2.5 คา่ประสทิธิภาพของกระบวนการ 
(E1)  
   2.6 ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2)   
   2.7 คา่ดชันีประสทิธผิล (E.I)  
  3) สถิติทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ Paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05   
 
 
 
 

4. ผลการวิจยั 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย  เรื่อ ง  
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากต้นเถาวลัย์เปรียง 
ผูว้จิยัสรปุผลการศกึษา ดงัต่อไปนี้ 
  1. การพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากตน้เถาวลัย์เปรยีง 
  ผูว้จิยัไดพ้ฒันาคู่มอืการใชป้ระโยชน์จากต้น
เถาวลัย์เปรียง Tyler ซึ่งประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 
ข ัน้ตอนที ่1 การก าหนดวตัถุประสงค์การเรยีนรู ้ข ัน้ตอน
ที่ 2 การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ข ัน้ตอนที่ 3 การ
ฝึกอบรม ข ัน้ตอนที่ 4 การประเมนิ/ขอ้มูลย้อนกลบั 
จากนัน้ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินความเหมาะสมของ
เนื้อหา โดยกจิกรรมในคู่มือการส่งเสริมประกอบด้วย 3 
หน่วย หน่วยฝึกอบรมที่ 1 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของ
เถาวลัย์เปรยีง หน่วยฝึกอบรมที่ 2 การใชป้ระโยชน์จาก
เถาวลัย์เปรียง และหน่วยฝึกอบรมที่ 3 แนวทางการ
อนุรกัษ์ของเถาวลัย์เปรียง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ประเมิน
ความเหมาะสมกจิกรรมในการส่งเสรมิมีความเหมาะสม
การน าไปพฒันาคูม่อืการสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากต้น
เถาวลัย์เปรยีง 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการใช้
ประโยชน์จากต้นเถาวลัย์เปรียง พบว่า ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 81.3 ประสทิธิภาพ
ของผลลพัธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 82.2 ดงันัน้การ
ส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากต้นเถาวลัย์เปรยีง จึงมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของคูม่อื 81.3/82.2 ซึ่ง
เ ป็นไปตามเกณฑ์ 80/ 80  ที่ต ัง้ ไว้ (ตารางที่  1)

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ประสทิธภิาพของคูม่อืการใชป้ระโยชน์จากตน้เถาวลัย์เปรยีง 
 

คณุภาพคู่มือ จ านวนเตม็  ̅ S.D. ร้อยละ เกณฑ์ 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 15 12.20 1.32 81.3 ผา่นเกณฑ์ 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 15 12.33 0.86 82.2 ผา่นเกณฑ์ 

ประสิทธิภาพของคู่มือ 81.3/82.2 
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 2. ผลการศกึษาประสทิธิผลของคู่มอืการใช้
ประโยชน์จากต้นเถาวัลย์ เปรียง พบว่าค่าดัชนี

ประสทิธผิล (E.I) มคี่าเท่ากบั 0.693 คดิเป็นรอ้ยละ 69.3 
(ตารางที ่2) 

ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I) ของคูม่อืการใชป้ระโยชน์จากตน้เถาวลัย์เปรยีง  
 
ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนการ

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัการ

ส่งเสริม 

จ านวนนิสิตท่ี
เข้าร่วมการ
ส่งเสริม 

คะแนน
เตม็ 

ดชันีประสิทธิผล 
ของคู่มือ (E.I) 

เกณฑ์ 

251 670 40 15 0.693 ผา่นเกณฑ์ 
 
 3. ผลการเปรยีบเทียบความรูก้่อนและหลงัการ
ส่งเสริม ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมก่อน
การสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง 
( =6.28) และหลงัการสง่เสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ย
ความรู้โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ( =12.32) เมื่อ

เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูเ้กี่ยวกบัการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากต้นเถาวลัย์เปรยีง ก่อนและหลัง
การส่งเสริม พบว่า นักเรียนกลุ่มนี้มีคะแนนเฉลี่ย
ความรูห้ลงัการสง่เสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการใชป้ระโยชน์จากเถาวลัย์เปรยีงกอ่นและหลงัการสง่เสรมิ 
 

ด้าน 
ก่อนการ 
ส่งเสริม ระดบัความรู้ 

หลงัการ 
ส่งเสริม 

ระดบัความรู้         t          p 
 

 ̅    S.D.   ̅   S.D. 
 ความรู ้        6.28  1.45         ปานกลาง                   12.32   0.86          มาก         -25.487    .000* 
(N = 15)                                   
* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
  
 4. ผลการเปรยีบเทียบทศันคติก่อนและหลงั
การสง่เสรมิ ผลการศกึษาพบวา่ นกัเรยีนโรงเรยีนเกิ้ง
วทิยานุกลู ทีเ่ขา้รว่มการสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จาก
ต้นเถาวลัย์เปรียง มีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติก่อนการ
ส่งเสรมิอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ ( ̅=1.91) และหลงัการ

ส่งเสรมิมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติอยู่ในระดบัเห็นด้วย 
( ̅=2.80) เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อน
และหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติหลังการส่งเสริมเท่ากันอยู่ในระดบัมากมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ตารางที ่4) 

ตารางที ่4 ผลการเปรยีบเทยีบทศันคตติ่อการใชป้ระโยชน์จากเถาวลัย์เปรยีง กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ  
 

ด้าน 
ก่อนการ 
ส่งเสริม  ระดบัความรู้ 

หลงัการ 
ส่งเสริม 

ระดบัความรู้         t          p 
 

 ̅    S.D.   ̅   S.D. 
ทศันคต(ิN = 3)     1.91  0.30     ไมแ่น่ใจ             2.80  0.24       เหน็ดว้ย        -15.54     .000* 
* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 

X

X
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5. อภิปรายผล 
 ในการวจิยัเรื่อง การส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์
จากต้นเถาวลัย์เปรียง ผู้วิจ ัยมีประเด็นที่จะน ามา
อภปิรายผลดงัต่อไปนี้ 
 1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 และประสิทธิผลของคู่มือการใช้ประโยชน์
จากต้นเถาวลัยเ์ปรียง 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการใช้
ประโยชน์จากตน้เถาวลัย์เปรยีง พบว่า ประสทิธิภาพ
ของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 81.3 และ
ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นรอ้ยละ 82.2 
ดงันัน้คูม่อืการสง่เสรมิจงึมปีระสทิธิภาพของคู่มอืการ
สง่เสรมิเท่ากบั 81.3/82.2 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ต ัง้
ไว้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ปรีชา ช้างขวญัยืน 
และคณะ (2551 : 127) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า คู่มอื
เป็นหนังสอืที่ใชค้วบคู่ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง
เป็นหนังสือที่ใช้แนวทางปฏิบตัิให้กบัผู้ใช้สามารถ
กระท าสิง่นัน้ ๆ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย เรอืงชยั 
จรงุศริวฒัน์ (2555 : 77) กล่าวไวว้่าคู่มอืเป็นเอกสาร
หรอืหนงัสอืทีจ่ดัขึน้เพื่อใหค้รูใชจ้ดักจิกรรมการเรยีน
การสอน สามารถสอนให้เป็นไปตามแนวทางของ
หลกัสตูรหรอืใชเ้ป็นคู่มอืของครูในการใชห้นังสอืเล่ม
ใดเล่มหนึ่ง (ศกัรนิทร ์สวุรรณโรจน์ และคณะ, 2535 : 
89) กล่าวไวว้่าการจดัท าคู่มอืการจดัการเรยีนรูต้้อง
ค านึงถึงองค์ประกอบที่ส าคญั เพื่อให้การจดัท าคู่มอื
ในการจัดการเรยีนรู้มีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบ
คู่มือปฏิบัติงาน ได้แก่ 1.  ค าชี้แ จงการใช้คู่มือ           
2. เนื้อหาสาระ กระบวนการ และข ัน้ตอน 3. ค าชี้แจง
เกี่ยวกับการเตรียมการที่จ าเป็นต่างๆ เช่น ว ัสด ุ
อุปกรณ์ สื่อ  4 .  ความรู้ เ สริม  หรือแบบฝึกหัด         
แบบฝึกปฏิบตัิเพื่อช่วยในการฝึกฝน 5. ปัญหาและ
ค าแนะน าเกี่ยวกบัการป้องกนั และการแกไ้ขปัญหา                 
6. แหล่งข้อมูลและแหล่งอ้างอิงต่างๆ สอดคล้อง    
กับงานวิจัยของ อุบล แคว้นไทยสงค์ และคณะ  
(2559 : 124) ผลการศึกษาพบว่าคู่มือฝึกอบรมมี
ประสิทธิภาพเท่ ากับ  85. 33/ 80. 22 ส่วนดัชนี
ประสทิธผิลของคูม่อืฝึกอบรมเท่ากบั 04.44 นิสติที่ใช้
คู่มือ ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติสิ่ง แวดล้อม
อาเซยีน : ประเทศบรไูนดารสุซาลามมคีวามกา้วหน้า

ในการเรยีนรูร้อ้ยละ 44.44 นิสติกลุ่มทดลองมคีะแนน
เฉลีย่ความรูแ้ละทศันคตหิลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อน
การฝึกอบรม และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ น ้าทิพย์ 
ค าแร่ และคณะ (2559 : 543-563) ผลการศึกษา 
พบว่า ประสทิธิภาพของคู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
80.70/83.68 ส่วนดัชนีประสิทธิภาพผลของคู่มือ
ฝึกอบรม เท่ากบั 0.790 นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรมมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 79.00 ผล
การเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตเิรือ่งการบรโิภคที่
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ส าหรบันิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่างมนียั ส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 จากการศึกษาดชันีประสทิธิผล (E.I.) ของ
คู่มือฝึกการใชป้ระโยชน์จากต้นเถาวลัย์เปรยีงมีค่า
เท่ากับ 0.693 นักเรียนที่ เข้าร่วมการส่งเสริมมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร ้อยละเท่ากับ 69.3  
ซงึเป็นไปตามแนวคดิของ เผชญิ กจิระการ (2546 : 
1-6) ได้เสนอแนวทางในการหาประสิทธิผลของ
แผนการเรยีนรูห้รอืสือ่ทีส่รา้งขึน้ โดยใหพ้จิารณาจาก
พฒันาการของนักเรยีนจากก่อนเรยีนและหลงัเรยีน
ว่ามีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างเชื่อถือได้
หรอืไม ่หรอืเพิม่ขึน้เท่าใดซึง่อาจพจิารณาไดจ้ากการ
ค านวณค่า t-test แบบ Dependent Samples หรอื
หาค่าดชันีประสทิธิผล (Effectiveness Index : E.I) 
สอดคล้องกบังานวิจัยของ วาที ลพพันธ์ทอง และ
คณะ (2559 : 189-202) พบว่า ประสทิธิภาพของ
คู่มอืฝึกอบรม มปีระสิทธิภาพ เท่ากบั 93.44/84.78 
ส่วนดชันีประสิทธิผลของคู่มือการฝึกอบรม เท่ากบั 
0.7350 นิสติที่ใชคู้่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอาเซียน :  สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
มีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 73.50 
และนิสิตกลุ่มทดลองมีความรู้ ทัศนคติ และทักษะ 
ในการเป็นวิทยากร สูงกว่านิสิตกลุ่มควบคุม อย่าง 
มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ อรอุมา สงชะวา และคณะ (2559 : 216-
228) พบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือการฝึกอบรม 
เท่ากบั 82.94/81.23 ส่วนดชันีประสทิธิผลของคู่มือ
ฝึกอบรม มคี่าเท่ากบั 0.435 นิสติที่ใชคู้่มอืฝึกอบรม
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การแกไ้ขปัญหาดนิขาดความอุดมสมบูรณ์เพื่อปลูก
มนัส าปะหลงัในจงัหวดัมหาสารคามมคีวามกา้วหน้า
คดิเป็นรอ้ยละ 43.50 
 2. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
แล ะทัศนค ติ ต่ อการ ใ ช้ป ร ะ โย ช น์ จาก ต้น
เถาวลัยเ์ปรียง 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วกบั
การใช้ประโยชน์จากต้น เถาวัลย์ เปรียง  พบว่า 
นักเรียนที่เข้าร่วมก่อนการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง และหลังการส่งเสริม
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูเ้กี่ยวกบั
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากต้นเถาวลัย์เปรียง 
ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นักเรียนกลุ่มนี้มี
คะแนนเฉลี่ยความรูห้ลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการ
ส่ง เสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เนื่องจากคูม่อื และกระบวนการฝึกอบรมเกีย่วกบัการ
ส่ง เสริมการใช้ประโยชน์จากต้นเถาวัลย์ เปรียง  
มีความเหมาะสม และมีเทคนิควิธีการ ฝึกอบรมที่
หลากหลาย ท าให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้
หลงัการฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการฝึกอบรม 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เกษม จันทร์แก้ว  
(2552 : 2) ให้ความหมายว่า สิ่งแวดล้อมศึกษา 
เป็นกระบวนการใหค้วามรูอ้ย่างมรีะบบและแบบแผน
ในการพฒันาทกัษะ ทศันคติและประสบการณ์ ท าให้
เกิดแนวคิดในการคิดเป็น ท าเป็นและแก้ไขเป็น 
สอดคล้องกบัแนวคิดของ ภาสินี เป่ียมพงศ์สานต์ 
(2548 : 17) ใหค้วามหมายว่า สิง่แวดล้อมศกึษา คอื
กระบวนการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาประชากร
มนุษย์ใหเ้ขา้ใจปัญหาสิง่แวดลอ้ม และส านึกในคุณค่า
ของธรรมชาต ิมุง่พฒันาศกัยภาพของมนุษย์ให้พรอ้ม
ทีจ่ะมสีว่นรว่มในการแกไ้ขปัญหาและสามารถมชีวีติ
อยู่อย่างประสานสอดคล้องกับธรรมชาติ โดยมี
ความรูค้วามคดิเกีย่วกบัโลกรอบตวั และในการเรยีน
การสอนนัน้ผูส้อนควรพฒันาให้ผูเ้รยีนเกดิทศันคติที่
ดีต่อสิ่งแวดล้อมเสียก่อน ทัศนคติที่ดีจะน าไปสู่
ค่านิ ยมที่ดี และพฤติกรรมที่ เหมาะสมในเรื่อ ง
สิง่แวดลอ้ม สอดคล้องกบัแนวคดิของ กรีติ ยศยิ่งยง 
(2549 :  3) ความรู้เ ป็นทรัพย์สินที่จ ับต้องไม่ได ้ 

แต่เป็นสิง่ที่มคี่ามากส าหรบัองค์กร องค์กรจึงจ าเป็น
ที่จะต้องพัฒนาความรู้ให้โดดเด่นอันเป็นต้นทุนที่
ส าคญัขององค์กรเพื่อความไดเ้ปรียบเชงิการแข่งขนั
และเพื่อเพิ่มคุณค่าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรกิารใหม ่ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความ
พึงพอใจของผู้ใช้บรกิาร ตวัอย่างเช่น ความรูท้ี่เกิด
ขึน้มานานแล้วหรอือาจจะเรยีกว่า ภูมปัิญญา หรอืที่
เรามักจะคุ้นหูกับค าว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน คือ 
ความรูท้ีม่ไิดเ้กดิมาจากแต่ผูม้กีารศกึษาสูงๆ เท่านัน้
แต่ยงัสามารถถูกผลติขึ้นมาจากบุคคลธรรมดาทัว่ไป
หรือที่เรียกว่า ชาวบ้านความรู้ที่ได้จากภูมิปัญญา
ชาวบ้านกม็ิได้มคีุณค่าที่ยิ่งหย่อนไปกว่าภูมปัิญญา
ของนักวิชาการและสังคมยุคปัจจุบ ันได้เชิดชูว่า  
ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นความรู้ที่มีคุณค่ายิ่งเพราะ
ความรูท้ีถู่กผลติออกมามไิดม้าจากตวัหนงัสอืในต ารา
หรือการวิจัยในห้องทดลองหากแต่ เกิดมาจาก
ประสบการณ์ทีถู่กส ัง่สมลองผดิลองถูกสบืทอดกนัมา
หลายชัว่อายุคนภูมิปัญญาเหล่านี้ไดเ้คลือบแฝงไว้
ดว้ยวฒันธรรมทางสงัคมอีกมากมายซึ่งความรูใ้หม่ๆ 
ทางวทิยาศาสตร ์มกัมองขา้มและเป็นการยากที่จะใช้
เทคโนโลยหีรอืความรูใ้ดๆ มาผลิตความรูอ้นัเป็นภูมิ
ปัญญาเหล่านัน้ได้ในเวลาอันสัน้ และสอดคล้องกบั
แนวคดิของ พรธดิา วเิชยีรปัญญา (2547 : 21) ไดใ้ห้
ความหมายของความรู้  คือกร ะบวนการของ 
การขดัเกลาเลือกใชแ้ละบูรณาการการใชส้ารสนเทศ
เหล่านัน้จนเกดิเป็นความรู้ใหม่ (New knowledge) 
ความรูใ้หม่จึงเกดิขึ้นจากการผสมผสานความรู้และ
ประสบการณ์เดิมผนวกกับความรู้ใหม่ที่ได้ร ับ 
ซึ่งความรู้ด ังกล่าวเป็นสิ่งที่อยู่ภายในบุคคลเป็น
ความรูท้ี่ไม่ชดัแจ้งซึ่งหากไดร้บัการถ่ายทอดออกมา
อยู่ในรูปลายลกัษณ์อกัษรกจ็ะกลายเป็นความรูท้ี่ชดั
แจง้และความรูจ้ะเกดิคุณค่าไดห้ากมกีารน าไปใชใ้น
การตัดสินใจและ เป็นไปตามแนวคิดของ วิช ัย  
วงษ์ใหญ่ (2530 : 130) ไดใ้ห้ความหมายความของ
ความรูไ้วว้่า ความรูเ้ป็นพฤติกรรมเบื้องต้นที่ผูเ้รยีน
สามารถจ าได้ หรอืระลึกไดโ้ดยการมองเห็น ได้ยิน 
ความรู้ในข ัน้นี้  คือ ข้อเท็จจรงิ กฎเกณฑ์ ค าจ ากดั
ความ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกิจ ไชยชมพู 
(2553 : 48 : 56) ผลการศึกษาพบว่า หลังการ
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ฝึกอบรมให้ความรู ้พฤติกรรมการใช้สมุนไพรรกัษา
โรค โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยหลงัการฝึกอบรม 
คะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิ.05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ สมโชค 
ศรีหาร ักษา (2554: 181-182) พบว่า อาสาสมคัร
สาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น โดยรวมทีเ่ขา้อบรมโดยใช้
ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศกึษา เรื่อง ขยะมูลฝอยใน
ชมุชน มคีวามรูเ้กีย่วกบัการจดัการขยะมลูฝอย การมี
สว่นรว่มในการจดัการขยะมูลฝอย และการปฏบิตัิใน
การจัดการขย ะมูลฝอยโดยรวมแล ะรายด้าน 
หลัง ฝึกอบรมเพิ่มขึ้นจากก่อนฝึกอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ 
การใช้ประโยชน์จากต้นเถาวัลย์ เปรียง  พบว่า 
นกัเรยีนโรงเรยีนเกิง้วทิยานุกลู ทีเ่ขา้รว่มการส่งเสรมิ
การใชป้ระโยชน์จากเถาวลัย์เปรียง มีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติก่อนการส่งเสรมิอยู่ในระดบัปานกลาง และ
หลังการส่งเสรมิมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติอยู่ในระดบั
มาก เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและ
หลังการส่งเสริม พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติหลังการส่งเสริมเท่ากันอยู่ในระดบัมากมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เนื่องจากคู่มือ และ
กระบวนการฝึกอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากต้นเถาวลัย์เปรียง มีความเหมาะสม 
แล ะมี เ ทคนิ ควิ ธี ก า ร ฝึ ก อบร มที่ ห ล ากหล าย  
ท าให้ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้หลังการ
ฝึ กอบรม เพิ่ มมากขึ้ น กว่ า ก่ อนการ ฝึ กอบร ม  
เป็นไปตามแนวคิดสุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533 : 
122) ไดก้ล่าวถงึ ทศันคต ิวา่ เป็นดชันีชีว้่า บุคคลนัน้ 
คิดและรู้สึกอย่ างไร  กับคนรอบข้าง  ว ัตถุหรือ
สิง่แวดลอ้มตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดย ทศันคต ิ
นั ้นมีรากฐานมาจาก ความเชื่อที่อ าจส่งผลถึง 
พฤตกิรรม ในอนาคตได ้ทศันคติ จึงเป็นเพียงความ
พร้อม ที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า และเป็นมิติของ  
การประเมิน เพื่อแสดงว่า ชอบหรือไม่ชอบต่อ
ประเดน็หนึ่ง ๆ ซึ่งถือเป็น การสื่อสารภายในบุคคล 
(Interpersonal Communication) ทีเ่ป็นผลกระทบมา
จาก การร ับสาร อันจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 
เป็นไปตามแนวคดิของ มญัชรตัน์ วริชัวงค์ (2542 : 

25) กล่าวว่า ปัจจยัที่ท าให้เกดิทศันคติประกอบดว้ย
การเรียนรู้โดยอาจมีสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้น จนท าให้
เกดิความประทบัใจทางบวก คอื ความรูส้กึชอบ และ
ความประทบัใจในทางลบ คอื ความรูส้กึไม่ชอบ อาจ
เกดิจากการยอมรบัทศันคติจากผูอ้ื่นและมสีื่อต่างๆ 
เป็นสิง่ชกัจูงให้ปฏิบตัิ โดยแสดงออกมาในรูปแบบ
ของพฤติกรรมที่สามารถสงัเกตได้ และเป็นไปตาม
แนวคดิของ อธิภทัร สายนาค (2543 : 26) ทศันคติ
สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากทัศนคติเป็นสิ่งที่
ได้มาจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ของแต่ละ
บคุคลถา้การเรยีนรูห้รอืประสบการณ์นัน้เปลีย่นแปลง
ไปทัศคติย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย จากแนวคิด
เกีย่วกบัลกัษณะของทศันคตพิอจะสรปุไดว้า่ ทศันคติ
เกดิจากการเรยีนรูห้รอืประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะแวดล้อม 
ถา้เกดิขึน้แลว้ จะมลีกัษณะมัน่คงและเปลีย่นแปลงได้
ยากทศันคตจิะมบีทบาทชว่ยใหบ้คุคลไดป้รบัปรุงและ
พฒันาตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุชาดา 
สกัโก (2558 : 93) ผลการศกึษาพบว่า นิสิตระดบั
ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม มทีศันคติหลงั
การ ฝึ กอบรมสู ง กว่ าก่ อนการ ฝึ กอบรมอย่ า ง 
มนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
นุชจนาถ สอทา (2559 : 91) ผลการศึกษาพบว่า 
นิสติระดบัปรญิญาตรชี ัน้ปีที่ 2 สาขาวชิาสิง่แวดล้อม
ศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มทีศันคติหลงัการ
ฝึกอบรมสงูกวา่กอ่นการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัที่
ระดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. ควรน าคูม่อื และเอกสารประกอบการจดักจิกรรม
การสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากเถาวลัย์เปรยีง ไปใชอ้บรม
ให้แก่เยาวชนที่สนใจ และโรงเรยีนที่อยู่ใกล้กบัวนอุทยาน 
ชหีลง 
 2. คู่มือการใช้ประโยชน์จากเถาวลัย์เปรียง
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมี
ทศันคตทิีด่ตี่อการสง่เสรมิ 
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6.2 ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1. ควรศึกษาทางด้านสารออกฤทธิท์าง
ชีวภาพ เพื่ อหาศักยภาพของ เถาวัลย์ เ ปรีย ง  
เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ทางดา้นพืชสมุนไพรหรอืทาง
การแพทย์ต่อไป 

 2. ควรมีการวิจ ัยและพัฒนางานด้าน
หัตถกรรมและเครื่อง ใช้โดยใช้เถาวัลย์ เปรียง 
เพื่อสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากพืชและสรา้งรายได้
ในชมุชนต่อไป 
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