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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อการพฒันาคู่มอืและการถ่ายทอดศกัยภาพการใชป้ระโยชน์จากต้นข่อยในวน
อุทยานชหีลง เพื่อการใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื ใหม้ปีระสทิธิภาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์80/80 เพื่อเปรยีบเทียบ
ความรูแ้ละทศันคติ ต่อศกัยภาพการใชป้ระโยชน์จากต้นข่อยในวนอุทยานชหีลง เพื่อการใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืน 
กอ่นและหลงัการการถ่ายทอด กลุ่มตวัอย่างคอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 – 3 โรงเรยีนเกิ้งวทิยานุกูล ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ซึ่งไดม้าจากการเจาะจง จ านวน 40 คน เครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ประกอบด้วย คู่มือ คู่มือปฏบิตัิการ แบบวดัความรู้ และแบบวดัทัศนคติ สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก ่  
ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ Paired   t-test ผลการวจิยัพบว่า ประสทิธิภาพของคู่มอืการ
ถ่ายทอด มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 85.66/87.80 สว่นดชันีประสทิธผิลของคูม่อืการถ่ายทอด เท่ากบั 0.7637 นักเรยีน
มคีะแนนเฉลีย่ความรู ้และทศันคตติ่อศกัยภาพการใชป้ระโยชน์จากตน้ขอ่ยในวนอุทยานชหีลง เพื่อการใชป้ระโยชน์
อย่างยัง่ยนื หลงัการเขา้รว่มกจิกรรม สงูกวา่กอ่นการเขา้รว่มกจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงให้
เห็นว่าการพัฒนาคู่มือและการถ่ายทอดนี้สามารถท าให้ผู้เข้าร ับการถ่ายทอดมีความรู้ และทัศนคติที่ดีต่อต่อ
ศกัยภาพการใชป้ระโยชน์จากตน้ขอ่ยในวนอุทยานชหีลง เพื่อการใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื 
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Abstract 
 The purpose of this research were to development of manual potential of utilization from Streblus 
asper in Chi long forest park to be efficient and effective according to criteria 80/80 and to compare before 
and after of the knowledge and attitudes toward for organizing activities and relay potential of utilization of 
Streblus asper in Chi long forest park. 40 students in Mathayom 1-3 students, Keang Wittayanukul School, 
Koeng sub-district, Muang district, Maha Sarakham province were selected by purposive sampling. The 
tools used in the research manual, operating manual, knowledge test and attitudes test. The data were 
analyzed by percentage, mean, standard deviation, and Paired t-test. The results revealed that the manual 
had an efficiency rate of 85.66/87.80. The effectiveness index (E.I.) of the training manual was described 
at 0.7637. The partieipants had the knowledge and attitude score with the significance at the level of .05. 
This study indicating that the development of manual and the activity training can assist the participants 
have good knowledge and attitude towards to potential of utilization from Streblus asper in Chi Long forest 
Park for sustainable use. 
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1. บทน า 
 ประเทศไทยเ ป็นประเทศที่มีว ัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อ มาแต่คร ัง้
โบราณกาลในเรื่องของภูมิปัญญาไทย บรรพบุรุษ
ของเราได้ส ัง่สมวชิาความรู ้และประสบการณ์ เพื่อ
ถ่ายทอดใหแ้กค่นรุน่หลงัไดน้ ามาใชใ้ห้เกดิประโยชน์
แก่ตนเองและประเทศชาติ สมุนไพรเป็นหนึ่งในภูมิ
ปัญญาของคนไทยที่ไดร้บัการถ่ายทอด และสบืทอด
มาจนถึงปัจจุบนัเพราะเป็นพืชที่มสีรรพคุณในการ
ร ักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ ของมนุษย์  
ซึ่งประเทศไทยมีภูมอิากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญ
งอกงามของพืชนานาชนิด โดยเฉพาะพืชสมุนไพรมี
อยู่มากมาย สมนุไพรหลายชนิดถูกน ามาใชใ้นรูปของ
ยากลางบา้น ยาแผนโบราณ ทัง้นี้เนื่องจากป่าไมถู้ก
ท าลาย ท าใหต้อ้งมกีารรณรงค์ให้มกีารปลูกเป็นสวน
สมุนไพรขึ้น ในปีพุทธศกัราช 1800 ซึ่งตรงกับร ัช
สมยัของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ซึ่งนับเป็นยุค
ทองของสมุนไพรไทย คนไทยไม่เพียงแต่ใช้พืช
สมุนไพรเป็นยาร ักษาโรคเท่านั ้น แต่ ได้น ามา
ดดัแปลงเพื่อบรโิภคในรูปของอาหารและเครื่องดื่ม
สมุนไพร ซึ่งในที่นี้ จะกล่าวถึงเฉพาะ “สมุนไพรที่
น ามาใชเ้ป็นเครื่องดื่มบ ารุงสุขภาพ” (สมุนไพรไทย, 
2561 : เว็บไซต์) ภูมิปัญญาไทยเป็นความรู ้
ความสามารถในการด าเนินชวีติอยู่ในพื้นที่นัน้โดยใช้
สติปัญญาสัง่สมความรู้อย่างแพร่หลาย ผสมผสาน
ความกลมกลืนระหว่างศาสนา สภาพภูมิอากาศ 
สภาพแวดล้อมการประกอบอาชพี และกระบวนการ
เหล่านี้มาจนหลายชัว่คน เป็นวถิีการด าเนินชวีติของ
มนุษย์นัน้เกดิจากการเรยีนรูแ้ละสัง่สมประสบการณ์
เป็นระยะเวลายาวนาน โดยอาศยัภมูปัิญญาที่มอียู่มา
ใชใ้นการตัง้ถิ่นฐาน การประกอบอาชีพการปรบัตัว
และแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตจนเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของธรรมชาติและสงัคม ภูมิปัญญา
ไทยจึงเป็นองค์ความรู้ของชาวบ้านหรือทุกสิ่งทุก
อย่างที่ชาวบ้านกระท าขึ้นจากสติปัญญา ความรู้
ความสามารถของชาวบ้านเอง  เพื่ อใช้ในการ
แกปั้ญหาหรอืการด ารงชวีติไดอ้ย่างเหมาะสมกบัยุค
สมยั โดยมกีระบวนการสัง่สม สบืทอด และกลัน่กรอง
กนัมายาวนาน ภูมิปัญญาไทยจึงเป็นการถ่ายทอด

วัฒนธรรมที่มีความหมายผูกพันลึกซึ้ งจากอดีต 
สูปั่จจุบนั (ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ภมูปัิญญาไทย, 2561 : 
เวบ็ไซต์)  
 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเพื่อการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยผ่านกระบวนการเป็นระบบ  
เชน่ การคดิแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ สงัเกต ทดลองปฏบิตั ิ
น ามาปรับใช้ในสงัคม จนกลายเป็นแบบแผนของ
ทอ้งถิน่ รวมถึงการน าเทคโนโลยีเขา้มาใชเ้พื่อแกไ้ข
สงัคมและสภาพสิง่แวดล้อม จึงกลายเป็นการแกไ้ข
ปัญหาทีย่ ัง่ยนื การใชภู้มปัิญญาท้องถิ่นในการแกไ้ข
ปัญหา โดยที่คนในชุมชนสามารถท าเองได้ และยัง
เป็นการอนุรกัษ์ภูมปัิญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไป 
(บรรพต ชมงาม, 2546 : 80 – 84) แต่ทัง้นี้ จะต้อง
อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการรู้จ ักใช้ประโยช น์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด และมีการ
จดัการ ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็น
ระบบ อย่างเหมาะสม โดยจะต้องค านึงถึงขีด
ความสามารถในการรองร ับ เพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์ไดอ้ย่างยัง่ยืน เพราะหากมกีารตกัตวงใช ้
ประโยชน์ที่มากเกนิขนาด และขาดความระมดัระวงั
ในการใช้ ก็ย่อมจะก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นปัญหา
สิง่แวดล้อมที่ย้อนกลบัมาส่งผลกระทบต่อชวีิต และ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ ในที่สุด (สารานุกรมไทย
ส าหรบัเยาวชนฯ. 2561 : เวบ็ไซต์) 
 ต้นข่อย (Siamese Rough Bush) เป็นไมย้ืน
ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่นิยมน ามาใชป้ระโยชน์
ในหลายดา้นทัง้ไมป้ระดบั ยารกัษาโรค และการใชส้อย
ประโยชน์จากไม ้แต่ปัจจุบนัมุง่ปลูกเพื่อใชป้ระโยชน์ใน
ด้านไม้ประดับเป็นหลัก ชื่อสามัญ คือ Siamese 
Rough Bush, Tooth Brush Tree, Bar Inka, 
Bermikka, Koi, Rudi Schwri, Serut, Shakhotaka 
และมชีื่อเรยีกท้องถิ่นในไทย ไดแ้ก่ ข่อย, สม้ฝ่า, สม้
พ่อ, กกัไมฝ้อย, สะนาย (เขมร), ตองบะเหน่ (กระเหรี่
ยง) จดัอยู่ในวงศ์Moraceae มชีื่อทางวทิยาศาสตร์ว่า 
Streblus asper Lour มถีิ่นก าเนิดในแถบทวปีเอเชีย
ตัง้แต่ประเทศอนิเดยีจนีตอนใต้ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเชยี 
มาเลเซีย พม่า ลาว เวียดนาม และไทย ลกัษณะทาง
พฤกษศาสตร์  ไ ม้พุ่ มห รื อ ไม้ต้ นขนาดกล า ง  
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สูง 5-10 เมตร เปลือกสเีทาอมเขยีว เปลือกในสีขาว
หนา ผิวเรียบบาง มีขน มียางขาวขุ่น แตกกิ่งก้าน
หนาแน่น ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปรีหรือรูปไข่
กลับ ปลายแหลมและมีติ่งแหลมสัน้ โคนสอบแคบ  
ผวิใบทัง้ดา้นบนและดา้นล่างสากคาย ขอบใบหยกัฟัน
เลื่อย กา้นใบสัน้มาก  มขีน หูใบหลุดร่วงง่าย เสน้ใบที่
โคนม ี1 คู ่ส ัน้ ไม่มตี่อม ดอก สเีขยีวอ่อน มกีลิ่นหอม 
ออกเป็นชอ่ตามซอกใบ ดอกย่อยมขีนาดเล็กมาก ดอก
แยกเพศ ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ต้นเดียวกนั 
ช่อดอกเพศผู้เ ป็นกระจุกกลม ก้านช่อดอกมีขน
เล็กน้อย หรอืเกลี้ยง มีใบประดบัเล็กๆ 1-2 ใบ ที่โคน
กา้นใบ บางครัง้พบมอีกี 1 ใบ บนกา้น และมใีบประดบั
เล็กๆ อีก 2-3 ใบ ที่ปลายก้าน ดอกเพศผู้มีก้านสัน้ 
กลิน่หอม กลบีเลี้ยง 4 กลบี มขีนเลก็น้อย เกสรเพศผูส้ ี
ขาว ดอกเพศเมยีออกเดีย่ว มกีา้นยาว กลีบดอกสเีขยีว
ปนเหลือง มีก้านดอกเล็ก ยาว 1-4 มิลลิเมตร มีขน
เล็กน้อยใบประดบัม ี2 ใบ รูปไข่ ปลายแหลมแนบไป
กบัวงกลีบรวม รูปไข่แหลม มีขนเล็กน้อย ก้านเกสร
เพศเมียยาว 1 มิลลิ เมตร และยาวขึ้นถึง  6-12 
มลิลิเมตร ผลสด รูปกลม หรอืรูปไข่ มีเมล็ดเดยีว ผล
แก่สเีหลืองหรือส้ม ฉ ่ าน ้ า เมื่อแรกรวมอยู่กบัวงกลีบ
รวมทีใ่หญ่ขึน้ ต่อไปเมือ่แกจ่ะโผล่จากวงกลีบรวม และ
วงกลบีรวมจะงอพบั มกีลีบเลี้ยงสเีขยีวหุ้ม ปลายผลมี
กา้นเกสรตวัเมยีคลา้ยเสน้ดา้ยตดิอยู่ มเีมล็ดกลมสขีาว
แกมเทา พบตามที่ลุ่ม ป่าเบญจพรรณทัว่ไป และ 
ป่าละเมาะ ออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 
(อุทยานธรรมชาตวิทิยาสริรีกุขชาต,ิ 2553 : เวบ็ไซต์) 
 ต้นข่อยเป็นพืชสมุนไพรที่นิยมใช้กนัมานาน
ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยน าเอาส่วน
ต่างๆ ของต้นข่อยมาใช้ประโยชน์ ใบประเทศไทย
รกัษาอาการและรกัษาโรค  เชน่ รากและเปลือก เป็น
ยาบ ารุงหัวใจ บ ารุงธาตุในร่างกาย ยาอมช่วยแก้
ร ามะนาด ชแก้รดิสีดวงที่จมูก แกไ้ข ้ดบัพิษภายใน
รา่งกาย ขบัลมในล าไส ้เปลือก ใชท้ารดิสดีวง รกัษา
แผล รกัษาโรคผิวหนัง ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ แก้พยาธิ
ผวิหนงั เมลด็ เป็นยาอายุวฒันะ และช่วยท าให้เจรญิ
อาหาร ฆ่าเชื้อในช่องปากและทางเดินอาหารได ้  
ดว้ยการใชเ้มล็ดรบัประทานและต้มน ้ าอมบ้วนปาก 
ใบ แกอ้าการท้องร่วง ช่วยแกอ้าการบดิ แกท้้องเสยี 

เป็นยาระบายอ่อนๆ บรรเทาอาการปวดของมดลูกใน
ระหว่างมีประจ าเดอืน กิง่สด ท าให้ฟันทนแข็งแรง 
ฟันไมผ่ ุไมป่วดฟัน  แก่นและเปลือกต้น แกร้ดิสดีวง
ที่จมูกยางมนี ้ าย่อยที่ชื่อว่า milk (lotting enzyme)    
มีประโยชน์ในการช่วยย่อยน ้ านม ยางสามารถ
น ามาใชก้ าจดัแมลงได้ นอกจากนี้ ส่วนของเปลือก
ขอ่ยยงัน ามาใชท้ ากระดาษ ท าเป็นสมุดไทยหรอืสมุด
ข่อยได ้ (ส านักงานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ 
(องค์การมหาชน), 2561 : เวบ็ไซต์) ในต่างประเทศ 
ส่วนใหญ่พบข่อยในประเทศเขตร้อน เช่น อินเดีย  
ศรลีงักา มาเลเซยี ฟิลปิินส ์สว่นต่างๆ ของพืชชนิดนี้
ถูกน ามาใชใ้นอายุรเวทและยาพื้นบา้นอื่นๆ ส าหรบั
การร ักษาโรคที่แตกต่างกัน  เช่น  โรคเท้าช้าง  
โรคเรือ้น ปวดฟัน โรคทอ้งร่วง โรคบดิและโรคมะเรง็ 
ในพมา่ ใชเ้ปลือกต้นแกท้้องร่วง แกป้วดฟัน ช่วยให้
ฟันแข็งแรง ต้มน ้ ากินแก้ไข้ แก้บิด แก้ท้องเสีย  
แกม้ะเรง็ และเป็นยาอายุวฒันะ (Hindawi, 2006 : 
217-222)  
 จากการส ารวจภายในวนอุทยานชหีลง ต าบล
ขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เป็น
พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์จึงท าให้มีพันธุ์ไม้หลายชนิด
เกดิขึน้ภายในวนอุทยานชหีลง ที่พบส่วนใหญ่และมี
จ านวนมาก คือ ต้นข่อย พบการกระจายอยู่เต็มใน
บรเิวณพื้นที่วนอุทยานชหีลง จากการศกึษาขอ้มูลที่
ผ่านมาต้นข่อย ถือ เป็นพืชสมุนไพรไทย ซึ่งมี
ศกัยภาพสามารถที่จะไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในทุก
สว่น และยงัสามารถพฒันาไปเป็นยาสมนุไพร เป็นไม้
ประดบั ไม้ใช้สอย และใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ      
ซึง่ผูค้นส่วนใหญ่อาจจะยงัไม่ทราบถึงประโยชน์และ
คุณค่าอันหลากหลายนี้  ด ังนัน้ ผู้วิจ ัยจึงสนใจวิจัย   
การพัฒนาคู่มือและการถ่ายทอดศักยภาพการใช้
ประโยชน์จากตน้ขอ่ยในวนอุทยานชหีลง เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ยนื เพื่อทีผู่ร้บัการฝึกอบรมมคีวามรู้
และทศันคติที่ดตี่อการใชป้ระโยชน์จากต้นข่อย และ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการที่จะน าความรู้และ
คณุคา่ทางภูมปัิญญาของพืชสมุนไพรไทยมาปรบัใช้
ในชวีติประจ าวนัสามารถต่อยอดความรูเ้พื่อที่จะเพิ่ม
ศกัยภาพและเผยแพรใ่หก้บัผูอ้ื่นต่อไปได ้
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2. ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื่อพฒันาคูม่อืและการถ่ายทอดศกัยภาพ
การใชป้ระโยชน์จากตน้ข่อยในวนอุทยานชหีลง เพื่อ
การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน ให้มปีระสทิธิภาพและ
ประสทิธผิลตามเกณฑ ์80/80  
 2. เพื่อเปรยีบเทียบความรู ้ก่อนและหลงัการ
ใชคู้ม่อืในการถ่ายทอดศกัยภาพการใชป้ระโยชน์จาก
ต้นข่อยในวนอุทยานชีหลง เพื่อการใช้ประโยชน์
อย่างยัง่ยนื  
 3. เพื่อเปรยีบเทยีบทศันคต ิกอ่นและหลงัการ
ใชคู้ม่อืในการถ่ายทอดศกัยภาพการใชป้ระโยชน์จาก
ต้นข่อยในวนอุทยานชีหลง เพื่อการใช้ประโยชน์
อย่างยัง่ยนื 
  
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร ัง้นี้  คือ นักเรียน
โรงเรยีนเกิง้วทิยานุกูล ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม จ านวน 85 คน             
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคร ัง้นี้ คอื นักเรยีน
มธัยมศกึษาปีที่ 1 – 3 โรงเรยีนเกิ้งวทิยานุกูล ต าบล
เกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 40 คน 
ซึง่ไดม้าจากการเจาะจงเขา้รว่มการถ่ายทอด 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. เครื่องมอืที่ใชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอื 
และคู่มอืปฏบิตัิการ เรื่อง ศกัยภาพการใชป้ระโยชน์
จากตน้ขอ่ยในวนอุทยานชหีลง เพื่อการใชป้ระโยชน์
อย่างยัง่ยนื  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวดัและประเมินผล 
ได้แก่ แบบวัดความรู้เกี่ย วกับศักยภาพการใช้
ประโยชน์จากตน้ขอ่ยในวนอุทยานชหีลง เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่ างยัง่ ยืน  และแบบวัดทัศนคติต่ อ
ศกัยภาพการใชป้ระโยชน์จากต้นข่อยในวนอุทยาน   
ชหีลง เพื่อการใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื 
3.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรต้น คือ กิจกรรมการพัฒนาคู่มือและ
การถ่ายทอดศกัยภาพการใชป้ระโยชน์จากต้นข่อยใน
วนอุทยานชหีลง เพื่อการใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื  

 ตัวแปรตาม ความรู้ และทัศนคติ ในการ
พัฒนาคู่มือและการถ่ ายทอดศักยภาพการใช้
ประโยชน์จากตน้ขอ่ยในวนอุทยานชหีลง เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ยนื 
3.4 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ในการศกึษาวจิยัสิง่แวดล้อมศกึษา เรื่อง การ
พัฒนาคู่มือและการถ่ ายทอดศักยภาพการใช้
ประโยชน์จากตน้ขอ่ยในวนอุทยานชหีลง เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ยืน คร ัง้นี้ผู้วิจ ัยได้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ระยะมีระยะในกา
ศกึษาวจิยัโดยมรีายละเอยีด ดงันี้   
  ระยะที ่1 ส ารวจ และศกึษาขอ้มลูเบื้องต้น 
ซึง่มวีธิดี าเนินการดงัต่อไปนี้ 
  1.1 ศกึษาขอ้มลูพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการเลือก
สถานทีก่ารจดักจิกรรม 
  1.2 เลอืกพื้นทีข่องวนอุทยานชหีลง 
  1.3 ลงพื้นทีส่ ารวจพืชที่ต้องการศกึษาหา
ประโยชน์ เกบ็ข้อมูล พร้อมสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่ใน
พื้นที่ วิเคราะห์ผลและระบุชนิดพืชพร้อมถ่ายภาพ
ประกอบ 
  1.4 สรปุผลตามขอ้เสนอแนะของอาจารย์
ทีป่รกึษา จากการลงพื้นทีส่ ารวจ 
  ระยะที ่2 ออกแบบเครื่องมอืและตรวจวดั
คณุภาพเครือ่งมอื 
 จากการศกึษาประโยชน์และการใชป้ระโยชน์
จากต้นข่อย ในวนอุทยานชีหลง โดยศึกษาจาก
เอกสารงานวจิยั และการสมัภาษณ์ มาเป็นแนวทาง
ในการสรา้งและก าหนดรปูแบบการจดักจิกรรม ดงันี้ 
  1. ศกึษาขอ้มลูพื้นฐานเบือ้งตน้ โดยศกึษา
จากเอกสารการวจิยัที่เกีย่วขอ้งกบัประโยชน์ของต้น
ข่อย เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบเนื้อหา
ของการฝึกอบรม จัดท าคู่มอืในการฝึกอบรม เสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา น ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนน าเสนอต่อ
ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขคู้่มือ
การ ฝึกอบรมให้สมบูร ณ์มากยิ่ งขึ้นหลัง ได้ร ับ
ค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อน าไปใชเ้ป็นเครื่องมอื
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ในการฝึกอบรมศกัยภาพการใชป้ระโยชน์จากต้นข่อย
ในวนอุทยานชหีลง เพื่อการใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื 
  2. น าคู่มอืที่ใชใ้นการฝึกอบรมที่สมบูรณ์
แลว้มาสรา้งแบบสอบถามความรู ้และทศันคตติ่อการ 
ถ่ายทอดศกัยภาพการใชป้ระโยชน์จากต้นข่อยในวน
อุทยานชีหลง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน
น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา น ามาปรบัปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนน าเสนอ  
ต่อผู้ เชี่ย วชาญ จ านวน 3 ท่านปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามความรู้ ทัศนคติต่อการ ฝึกอบรม
ศกัยภาพการใชป้ระโยชน์จากต้นข่อยในวนอุทยาน   
ชหีลง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน ให้สมบูรณ์
มากยิ่งขึ้นหลงัไดร้บัค าแนะน าจากผู้เชีย่วชาญ เพื่อ
น าไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการฝึกอบรมศกัยภาพการใช้
ประโยชน์จากตน้ขอ่ยในวนอุทยานชหีลง เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ยนื 
 3. น าแบบสอบถามความรู ้ทศันคติต่อการ
ฝึกอบรมศกัยภาพการใชป้ระโยชน์จากต้นข่อยในวน
อุทยานชีหลง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน ไป
ทดลองใช ้(Try Out) กบันักเรยีนโรงเรยีนเขวาใหญ่
พิทยาสรรค์ ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิช ัย 
จังหวดัมหาสารคาม ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
จ านวน 40 คน น ามาหาค่าอ านาจจ าแนก ( r) ค่า
ความยากง่ายของแบบวดัความรูร้ายขอ้ (p) และหา
คา่ความเชือ่ม ัน่ 
 4. จัดท าคู่ มือ ในการ ฝึ กอบรม  แล ะ
แบบสอบถามความรู้ ทัศนคติต่อการ ฝึกอบรม
ศกัยภาพการใชป้ระโยชน์จากต้นข่อยในวนอุทยาน 
ชหีลง เพื่อการใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนืทีส่มบรูณ์ เพื่อ
ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการฝึกอบรม ส าหรบันักเรยีนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล  
ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
 ระยะที่ 3 กระบวนการถ่ายทอดกระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา 
รปูแบบในการสง่เสรมิมขี ัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี้ 
  ขัน้น าเขา้สู่การถ่ายทอด เป็นการเตรยีม
ความพร้อมของผู้เข้าร่วมการถ่ายทอด หรือสร้าง
บรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการถ่ายทอดเพื่อสร้าง

ความคุน้เคยและลดความตรงึเครยีดทางดา้นร่างกาย
และจติใจของผูเ้ขา้รบัการถ่ายทอด 
   ขัน้จัดกิจ กรรมการถ่ า ยทอด คือ 
กิจกรรมในการถ่ายทอดครัง้นี้ ประกอบด้วยการ
บรรยายโดยมีคู่มอืและคู่มอืปฏิบตัิการ ซึ่งมีเนื้อหา
สาระทีป่ระกอบไปดว้ย  
 กจิกรรมที ่1 มารูจ้กัตน้ขอ่ยกนัเถอะ  
 กจิกรรมที ่2 การใชป้ระโยชน์จากตน้ขอ่ย  
 กิจกรรมที่ 3 แนวทางการอนุรกัษ์ต้นข่อย
อย่างยัง่ยนื 
   ขัน้วดัผลการจดักจิกรรมการส่งเสริม
ในข ัน้นี้ เ ป็นข ัน้ตอนสุดท้าย  ซึ่ง จะเ ป็นข ัน้ตอบ
วตัถุประสงคข์องผูว้จิยัทีไ่ดต้ ัง้ไว ้โดยในการถ่ายทอด
ครัง้นี้ วดัการประเมินผล 2 ด้าน คือ ความรู้ และ
ทศันคต ิ
3.5 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิจัยคร ัง้นี้ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงันี้ 
 1. แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการถ่ายทอด
ศกัยภาพการใชป้ระโยชน์จากต้นข่อยในวนอุทยาน 
ชีหลง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน มีลักษณะ
ค าถามแบบปิด แบบ 4 ตวัเลือก คอื ก ข ค ง โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนคอื ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบ
ผิดได้ 0 คะแนน จ านวน 15 ข้อ รวม 15 คะแนน 
โดยเกณฑ์การแปลความหมายคะแนน เฉลี่ ย 
(ประเสริฐ บินตะคุ และคณะ 2549 : 30) เป็น  
3 ระดบั ดงันี้ 
 คา่คะแนนเฉลีย่  แปลความหมาย 
 10.00 – 15.00  มคีวามรูใ้นระดบัมาก 
 5.00 – 9.90   มคีวามรูใ้นระดบัปานกลาง 
 0.00 – 4.90   มคีวามรูใ้นระดบัน้อย 
 2. แบบวดัทศันคติต่อการถ่ายทอดศกัยภาพ
การใช้ประโยชน์จากต้นข่อยในวนอุทยานชีหลง    
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน ยาในวนอุทยาน 
ชหีลง จ านวน 15 ขอ้ โดยคะแนนที่ไดไ้ปหาค่าเฉลี่ย 
โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย (วิเชียร 
เกตุสงิห์, 2538: 9) เป็น 3 ระดบั ดงันี้ 
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 คา่คะแนนเฉลีย่  แปลความหมาย 
 2.34 - 3.00   อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
 1.67 - 2.33   อยู่ในระดบัไมแ่น่ใจ 
 1.00 - 1.66   อยู่ในระดบัไมเ่หน็ดว้ย 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพเครือ่งมอื 
   2.1 ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) 
   2.2 คา่ความเชือ่ม ัน่ (Reliability) 
   2.3 คา่อ านาจจ าแนก 
   2.4 คา่ความยากงา่ย 
  3. สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมติฐาน คอื Paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 การศึกษาวิจัย การพัฒนาคู่มือและการ
ถ่ายทอดศกัยภาพการใชป้ระโยชน์จากต้นข่อยในวน
อุทยานชหีลง  เพื่อการใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืน โดย
ใชก้ระบวนการสิ่งแวดล้อมศกึษาไดน้ าเสนอผลการ
วเิคราะห์คุณภาพเครื่องมือจากผูเ้ชี่ยวชาญและผล
การวเิคราะห์การถ่ายทอดศกัยภาพการใชป้ระโยชน์
จากตน้ขอ่ยในวนอุทยานชหีลง เพื่อการใชป้ระโยชน์
อย่างยัง่ยนืโดยใชก้ระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา 
 เครือ่งมอืที่ใชใ้นการจดักจิกรรมการถ่ายทอด 
ประกอบด้วยคู่มือ  และคู่มือปฏิบัติการ โดยใช้
กระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษา ผูว้ ิจยับนัทึกผลการ
พิจารณาของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านในแต่ละหัวข้อ 
และน าไปค านวณตามสูตร พบว่า ค่า IOC ของคู่มอื
ทุกข้อมคี่ามากกว่า 0.50 ขึ้นไป และพบว่าค่าความ
เหมาะสมของคู่มอื พบว่า ทุกขอ้มคี่ามากกว่า 3.51 
ขึน้ไป แสดงวา่คูม่อืมคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
การวจิยั สามารถน าไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้

 1. ผลการศึกษาการพัฒนาคู่มือและการ
ถ่ายทอดศกัยภาพการใชป้ระโยชน์จากต้นข่อยในวน
อุทยานชหีลง  เพื่อการใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืน ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และศึกษาดัชนี
ประสทิธผิลของคูม่อืกจิกรรมการถ่ายทอด 
  จากการศึกษาการพัฒนาคู่มือและการ
ถ่ายทอดศักยภาพการใช้ประโยชน์จากต้นข่อย 
ในวนอุทยานชหีลง  เพื่อการใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืน 
ให้มปีระสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และศกึษาดชันี
ประสิทธิผลของคู่มือกิจกรรมการถ่ายทอด พบว่า 
คะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัศกัยภาพการใชป้ระโยชน์
จากตน้ขอ่ยในวนอุทยานชหีลง  เพื่อการใชป้ระโยชน์
อย่างยัง่ยืน ระหว่างกจิกรรมการถ่ายทอด มคีะแนน
เฉลี่ย เท่ากบั 12.85 คดิเป็นรอ้ยละ 85.66 แสดงให้
เห็นว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากบั 
85.66 และคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัศกัยภาพการ
ใชป้ระโยชน์จากตน้ขอ่ยในวนอุทยานชหีลง เพื่อการ
ใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืน หลงัการถ่ายทอดมคีะแนน
เฉลี่ย เท่ากบั 13.17 คดิเป็นรอ้ยละ 87.80 แสดงให้
เห็นว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากบั 
87.80 จงึสรปุไดว้า่ การพฒันาคู่มอืและการถ่ายทอด
ศกัยภาพการใชป้ระโยชน์จากต้นข่อยในวนอุทยานชี
หลง  เพื่อการใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื มปีระสทิธภิาพ
และประสทิธิผลตามเกณฑ์ 80/80 และผลการศกึษา
ดชันีประสทิธผิล (EI.) ของคูม่อื เรือ่งศกัยภาพการใช้
ประโยชน์จากตน้ขอ่ยในวนอุทยานชหีลง เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ยืน พบว่า ดชันีประสิทธิผล (EI.) 
คา่ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของการพฒันาคูม่อืและการ
ถ่ายทอดศกัยภาพการใชป้ระโยชน์จากต้นข่อยในวน
อุทยานชีหลง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยืน มีค่า
เท่ า กับ  0.7637 ห ม าย ความ ว่ า  นัก เ รี ย น ชั ้น
มธัยมศกึษาปีที ่1-3 โรงเรยีนเกิง้วทิยานุกลู ต าบลเกิง้ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม มีความก้าวหน้า   
ในการมคีวามรูร้อ้ยละ 76.37 ดงัตารางที ่1 – 2 
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ตารางที่ 1 ประสทิธิภาพของการพฒันาคู่มอืและการถ่ายทอดศักยภาพการใชป้ระโยชน์จากต้นข่อยในวนอุทยาน     
ชหีลง เพื่อการใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื (E1 / E2 ) 

คณุภาพรปูแบบการถ่ายทอด คะแนนเต็ม  ̅ S.D ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 15 12.85 0.34 85.66 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 15 13.17 0.31 87.80 

ประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริมเท่ากบั 85.66 / 87.80 
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของการพฒันาคูม่อืและการถ่ายทอดศกัยภาพการใชป้ระโยชน์จากตน้ ข่อยในวน
อุทยานชหีลง เพื่อการใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื 
ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อน
การถ่ายทอด 
(ทกุคน) 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงั
การถ่ายทอด
(ทกุคน) 

จ านวน
ผูเ้ข้าร่วมการ
ถ่ายทอด 

 
คะแนนเต็ม
ของความรู้ 

ค่าดชันี
ประสิทธิผล 

(E.I) 

 
เกณฑ์ 

291 527 40 15 0.7637 ผา่นเกณฑ์ 
 

 2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร วิ จ ัย แ ล ะ
เปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบัถ่ายทอดศกัยภาพ
การใช้ประโยชน์จากต้นข่อยในวนอุทยานชีหลง 
เพื่ อก าร ใ ช้ ปร ะ โ ยช น์อย่ า งย ั ง่ ยื น  โดย ใ ช้
กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา 
 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยระดบัความรู้
พบว่า  ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอด 
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยในด้าน
ความรู ้เท่ากบั 7.28 คะแนน ซึ่งมคีวามรูอ้ยู่ในระดบั
พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 48.50 และความรู้หลังการ
ถ่ายทอดนักเรียนมีคะแนนเฉลี ่ย ในด ้านความรู้ 

เ ท ่าก บั  1 3 . 1 8  ซึ ่ง ม ีคว ามรู ้อ ยู ่ใ น ร ะ ด บัมาก  
คิดเป็นร ้อยละ 87.83 เมื่อเปร ียบเทียบค่าเฉลี ่ย
ค ะ แ น น ก ่อ น แ ล ะ ห ล ัง ก า ร จ ัด ก ิจ ก ร ร ม ก า ร
ถ่ายทอด นักเร ียนที ่เข ้าร ่วมก ิจกรรมม ีความรู้
หล ัง การถ่ายทอดมากกว ่าก ่อนการถ ่ายทอด
อย่างม ีน ัยส าคญัทางสถิต ิที่ระดบั .05 แสดงให้
เ ห ็น ว ่า ก า ร ถ ่า ย ถ ่า ย ท อ ด ศ กั ย ภ า พ ก า ร ใ ช้
ประโยชน์จากต้นข ่อยในวนอุทยานช ีหลง เพื่อ
การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน มีผลท าให้นักเร ียนที่
เข ้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดมีความรูเ้พิ่มมากขึ้น 
(ดงัตารางที ่ 3) 

  
ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการถ่ายทอดศกัยภาพการใช้ประโยชน์จาก
ตน้ขอ่ยในวนอุทยานชหีลง เพื่อการใชป้ระโยชน์อย่างยนืใหก้บันกัเรยีนชัน้ มธัยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนเกิ้ง 
วทิยานุกลู (n=40) 

รายการ 
ก่อนการ 
ฝึกอบรม 

ระดบั 
ความรู้ 

หลงัการ 
ฝึกอบรม 

ระดบั 
ความรู้ 

t df p 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
ความรู ้
(N=15) 

7.28 0.49 ปานกลาง 13.18 0.31 มาก -22.895 39 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05
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 3. การ วิ เคร าะห์ ผลการ วิจ ัยแล ะ
เปรียบเทียบทัศนคติต่อการถ่ายทอดศกัยภาพ
การใช้ประโยชน์จากต้นข่อยในวนอุทยานชีหลง 
เพื่ อก าร ใ ช้ ปร ะ โ ยช น์อย่ า งย ั ง่ ยื น  โดย ใ ช้
กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทัศนคต ิ
พบวา่ กอ่นการเขา้รว่มกจิกรรมการถ่ายทอดนักเรยีน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมคีะแนนเฉลี่ยในดา้นทศันคติต่อ
การถ่ายทอดศกัยภาพการใชป้ระโยชน์จากต้นข่อยใน
วนอุทยานชีหลง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน 
เท่ากบั 2.49 คะแนน ซึง่อยู่ในระดบัมาก และหลงัการ

จดักจิกรรมนักเรยีนที่เขา้ร่วมการถ่ายทอดมคีะแนน
เฉลี่ยในด้านทัศนคติเท่ากบั 2.84 คะแนนซึ่งอยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและ
หลงัการจดักจิกรรมการถ่ายทอด นักเรยีนที่เขา้ร่วม
กจิกรรมมทีศันคตหิลงัการถ่ายทอดมากกว่าก่อนการ
ถ่ายทอดอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 แสดง
ใหเ้หน็ว่าคู่มอืและกจิกรรมในการถ่ายทอดศกัยภาพ
การใช้ประโยชน์จากต้นข่อยในวนอุทยานชีหลง    
เพื่อการใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืน มผีลท าให้นักเรยีน  
มทีศันคตเิพิม่มากขึน้ ดงัตารางที ่4 

 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อถ่ายทอดศกัยภาพการใช้ประโยชน์จากต้นข่อย 
ในวนอุทยานชหีลง เพื่อการใชป้ระโยชน์อย่างยืนใหก้บันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 โรงเรยีนเกิง้วทิยานุกลู (n=40) 

รายการ 
ก่อน 

การถ่ายทอด 
ระดบั 
ทศันคติ 

หลงั 
การถ่ายทอด 

ระดบั 
ทศันคติ 

t df p 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

ทศันคต ิ
(N = 3) 

2.49 0.54 เหน็ดว้ย 2.84 0.33 เหน็ดว้ย -6.754 39 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 

 
5. อภิปรายผล 
 การพฒันาคูม่อืและกรถ่ายทอดศกัยภาพการใช้
ประโยชน์จากต้นข่อยในวนอุทยานชหีลง เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ยนื มปีระเดน็ทีน่ าอภปิรายผลดงันี้ 
 ผลการศกึษา ศกัยภาพการใชป้ระโยชน์จาก
ต้นข่อยในวนอุทยานชีหลง เพื่อการใช้ประโยชน์
อย่างยัง่ยนื 
 จากผลการศึกษาภายในวนอุทยานชีหลง 
พบว่า มตี้นข่อยจ านวนมากและพบเห็นบรเิวณรอบ
วนอุทยาชหีลง โดยจากการลงพื้นที่ส ารวจ จะพบว่า
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นข่อย คอืเป็นไมย้ืน
ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงไม่เกิน 15 เมตร 
เปลือก ขรุขระ ใบ เป็นใบเดีย่ว รูปไข่กลับหรอืรูปร ี
กวา้ง 2-4 เซนติเมตร ยาว 4-8 เซนติเมตร ขอบใบ
หยกั ดอก สีเหลืองแกมเขยีว ออกเป็นช่อสัน้ที่ซอก
ใบ ดอกย่อยขนาดเล็กมาก แยกเพศ ดอกเพศผูอ้ยู่
รวมเป็นช่อกลม กา้นดอกสัน้ ดอกเพศเมยีมจี านวน 

2 ดอกต่อช่อ กา้นดอกยาว ผล เป็นผลสด ทรงกลม 
เมื่อสุกสีเหลืองฉ ่ าน ้ า มีกลีบรองดอกสีเขียวหุ้มผล 
ข่อยพบไดท้ัว่ๆไปตามพื้นที่ราบ พบมากตามป่าดิบ
แลง้ โดยเฉพาะภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง
ความสงูถงึประมาณ 700 เมตร จงัหวดัมหาสารคาม
พบมากในวนอุทยานชหีลง ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอ
กันทรวิช ัย จังหวัดมหาสารคาม สรรพคุณและ
ประโยชน์ของข่อยเป็นพืชสมุนไพรที่มคีุณค่าส่งต่อ
กาลเวลามาถงึเราตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจุบนั มทีัง้ปลูก
ไวเ้พื่อความสวยงามและเป็นมงคล ทัง้ยงัสามารถน า
สว่นต่างๆ ของตน้มาใชโ้ดยมสีรรพคุณและประโยชน์
ทางสมุนไพรเพื่ อดูแลบ าบัดร ักษา อีกทัง้ ยังมี
ประโยชน์ในดา้นไมป้ระดบั ดา้นไมใ้ชส้อย ดา้นการ
ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และประโยชน์ในด้าน
อื่นๆ ปัจจุบนัตน้ขอ่ยพบหาไดย้าก เพราะป่าไมไ้ดถู้ก
ท าลายลงเป็นจ านวนมาก แต่เนื่องจากต้นข่อยถือ
เป็นสมุนไพรมีที่มีบทบาทและประโยชน์อย่างมาก  
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จึงถือได้ว่าต้นข่อยเป็นสมุนไพรและเป็นทรพัยากร
หนึ่งทีส่ าคญัของประเทศ ทีค่นสมยัก่อนของเราไดใ้ช้
ประโยชน์ดา้นต่างๆและรกัษาอาการเจ็บป่วยมานาน
หลายชัว่อายุคน จนนับได้ว่าต้นข่อยเป็นสมุนไพร
และการรกัษาโรคแบบพื้นบา้นของคนไทยเรานัน้เป็น
เอกลกัษณ์อย่างหนึ่งที่สมควรจะอนุรกัษ์ไว ้และสืบ
ทอดให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป เป็นตามแนวคิดของ 
คณาทพิย์ สงิห์สาย (2560 : 1) ขอ่ยเป็นพืชสมุนไพร
ชนิดหนึ่งที่น่าสนใจในการศึกษาประโยชน์และอาจ
พฒันาต่อไปเพื่อใชใ้นการป้องกนัหรอืรกัษาภาวะโรค
ต่างๆ ในปัจจุบัน ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัลักษณะ
ทางพฤกษเคมีฤทธิท์างเภสชัวิทยา และความเป็น
พษิของขอ่ย เพื่อเป็นแนวทางในการศกึษาวจิยัต่อไป
ในอนาคต และแนวคดิของ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ลอืชยั ศรเีงนิยวง (2533 : 144) กล่าวว่า ระบบ
การแพทย์พื้นบ้านใช้สมุนไพรเป็นองค์ประกอบที่
ส าคญั เนื่องจากในอดตีของชุมชนในชนบทส่วนใหญ่
ลว้นผกูพนัอยู่กบัหมอและยากลางบา้น ซึง่มสีมุนไพร
เป็นส่วนประกอบที่ส าคญั ร่องรอยของการด ารงอยู่ 
การมอียู่ของชาวบา้นแสดงใหเ้หน็วา่ มไิดเ้กดิขึ้นและ
ด ารงอยู่อย่างลอยๆ หากแต่ผสมผสานอย่างกลมกลืน
และเป็นเอกภาพไปกบัวิถีชีวิต โดยส่วนรวมทัง้ใน
ดา้นเงือ่นไขวตัถุแวดลอ้ม เงื่อนไขทางจิตส านึก และ
โลกทศัน์เงือ่นไขนิเวศวทิยา โดยเฉพาะป่าและต้นไม้
และวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่ก ับสิ่งเหล่านี้ เป็นพื้นฐ าน  
ป่าคอืขมุทรพัย์ทางเศรษฐกจิ และการรกัษาพยาบาล
ให้กับชุมชนมา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
สมตระกูล ราศริิ และคณะ (2560 : 126) ได้ศกึษา 
การใช้สมุนไพรบรรเทาโรคในช่องปาก พบว่า 
สมุนไพร เป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ที่ได้จากพืช 
พฤกษาชาต ิสตัว ์และ แรธ่าตุ ทีใ่ช ้เป็นยา หรอืผสม
กบัสารอื่นตามต ารบัยา เพื่อ บ าบดัโรค บ ารุงร่างกาย 
หรือใช้เป็นยาพิษ หาก น าเอาสมุนไพรตัง้แต่สอง
ชนิดขึน้ไปมาผสม รวมกนัซึ่งจะเรยีกว่า ยา ในต ารบั
ยา นอกจากพืช สมุนไพรแล้วยังอาจประกอบด้วย
สตัว์และแร่ธาตุ ต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบ สมุนไพร
จึงมี ความหมายต่อชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะในทาง 
สุขภาพ ซึ่งหมายถึงการส่งเสริมสุขภาพและการ 
รกัษาโรคดว้ยสมนุไพร จากการประยุกต์ใช ้สมุนไพร

ที่มีอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ในรูปแบบที่
ต่างกนัออกไป ตามองค์ความรู้ ภูมปัิญญาท้องถิ่น 
การใช้สมุนไพรจึงมิใช่จ ากัดอยู่ เฉพาะร ักษาโรค
เท่านัน้ แมก้ระทัง่ในชวีติประจ าวนักใ็ชส้มุนไพร เช่น 
การน าผ ักต่างๆ มาร ับประทานเป็นผักเคียงหรือ
ประกอบเป็นอาหาร และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
อุทัยวรรณ กาญจนกามล และคณะ (2526 : 6) 
การศกึษาประสทิธภิาพของไมข้อ่ยและไมส้ฟัีนคนทา
ในโครงการอนามยัช่องปากของเด็กไทยในชนบท 
พบว่า ข่อยเป็นพืชที่น ามาใช้ประโยชน์ทางด้าน
สมุนไพรหลายประเทศดว้ยกนั เช่น ในอินเดยีใชน้ ้ า
ตม้จากเปลอืกขอ่ยเป็นยาแกไ้ข ้โรคบดิ และท้องร่วง 
รกัษาไซนัส และแกพิษ ยางจากต้นข่อยสามารถฆ่า
เชือ้ได ้รากใชเ้ป็นยาแกบ้ดิและใชพ้อกบรเิวณที่เกดิฝี 
ชาวฮินดูใชก้ิ่งข่อยสีฟันท าให้ฟันทนทานและใช้ฆ่า
แมลง ส่วนในประเทศอื่นๆ ได้น าใบข่อยไปใช้ท า
ความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ น ้ าต้มจาก
เปลือกใชท้ าความสะอาดแผลและรกัษาโรคผวิหนัง 
ยางจากต้นข่อยใชแ้ก้ปวดประสาทหรอืเป็นยาระงบั
ประสาทและแก้ปวดบวม เมล็ดใช้แกท้องร่วง 
รดิสดีวง และเลอืดกาเดา รากใชแ้กล้มบา้หมู น าสกดั
จากขอ่ยใชเ้ป็นยาฆ่า เชื้อและช่วยกระตุ้นการหดตวั
ของกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ย ังมีคุณสมบตัิยับยัง้การ
เกดิมะเรง็อกีดว้ย ส าหรบั ในประเทศไทยนัน้ไดม้กีาร
ใช้ประโยชน์จากข่อยกนมาก และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ มงคล ศภุสขุ (2558 : 19) ไดศ้กึษาแนว
ทางการอนุรกัษ์การใชส้มุนไพรพื้นบา้นในการรกัษา
โรคในเขตต าบลกุดชมภู อ าเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี และสรุปไว้ว่าแนวทางการ
อนุรกัษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านต้องใช้หลักการมีส่วน
ร่วมเป็นส าคญั สมาชกิชุมชนควรมกีารจดัตัง้องค์กร
หรือรวมกลุ่มกันอย่างเป็นทางการในการจัดการ
อนุรกัษ์และการร ักษาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน โดยมี
องค์กรในท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา 
มสีว่นรว่มดว้ย  
 ผลการศกึษาการพฒันาคูม่อืและการถ่ายทอด
ศกัยภาพการใชป้ระโยชน์จากต้นข่อยในวนอุทยาน 
ชี ห ล ง เ พื่ อ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ อ ย่ า ง ยั ่ง ยื น  
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ให้มปีระสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และศกึษาดชันี
ประสทิธผิลของคูม่อืกจิกรรมการถ่ายทอด 
  จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือ
การถ่ายทอดศกัยภาพการใชป้ระโยชน์จากต้นข่อยใน
วนอุทยานชีหลง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน  
ที่ผู้ เ ข้าร่ วมกิจกร รมมีประสิทธิภาพ  E1 /E2  = 
85.66/87.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต ัง้ไว ้
80/80 และมีดชันีประสทิธิผล (E.I.) ของคู่มอืการ
ถ่ายทอดศกัยภาพการใชป้ระโยชน์จากต้นข่อยในวน
อุทยานชหีลง เพื่อการใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืน มคี่า
เท่ากบั0.7637 แสดงวา่นกัเรยีนมคีวามรูเ้พิ่มขึ้น และ
สง่ผลใหน้กัเรยีนมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ
76.37 ส าหรบัการถ่ายทอดศกัยภาพการใชป้ระโยชน์
จากตน้ขอ่ยในวนอุทยานชหีลง เพื่อการใชป้ระโยชน์
อย่างยัง่ยืน โดยใชคู้่มอืกจิกรรม ซึ่งเป็นรูปแบบการ
จดัการเรยีนการสอนที่ส่งเสริมให้ผูเ้รยีนเกิดความรู ้
ความเข้าใจ ในเรื่องของประโยชน์ของต้นข่อย 
สามารถพฒันานกัเรยีนให้มพีฤติกรรมตรงตามความ
มุง่หวงั สง่ผลใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่า การถ่ายทอด
ศกัยภาพการใชป้ระโยชน์จากต้นข่อยในวนอุทยาน  
ชหีลง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืนโดยใช้คู่มือ
กจิกรรมการถ่ายทอด ท าให้นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 1 – 3 โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึ้น
จรงิ เป็นไปตามแนวคดิของเสถยีร คงมศีกัดิ ์(2551 : 
4) นิยามว่า คู่มอืการปฏบิตัิงาน หมายถึง เอกสารที่
ใช้ประกอบการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง  ที่ก าหนด
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบ ไว้ในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง (Job Description) มีการอธิบายงานที่
ปฏบิตั ิประวตัคิวามเป็นมา มแีผนกลยุทธการปฏบิตั ิ
ก าหนดตวัชีว้ดั การประเมนิผลซึง่แต่ละบท เรื่องหรอื
หวัขอ้ต้องมคีวามคดิหลกั วตัถุประสงค์ และเนื้อหา
สาระทีส่มบรูณ์ มรีายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาสาระ
แต่ละเรือ่งมกีฎระเบยีบ พระราชบญัญตัิหนังสอืเวยีน
มติต่างๆ เอกสารที่ เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ และ
วิชาการ เทคนิคหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ปัญหาอุปสรรคแ์ละแนวทางแกไ้ข ขอ้เสนอแนะ ทัง้นี้
ตองใช้ประกอบการปฏิบัติงานและต้องจัดท าเป็น

รปูเล่มและเป็นไปตามแนวคดิของครีบีูน จงวุฒเิวศย์ 
และคณะ (2542 : 14) ในการจดัท าคู่มอืต้องค านึงว่า
คู่มือที่สร้างมามีความจ าเป็นอย่างไร โดยคู่มือเป็น
แหล่งของความรู ้ช่วยให้เกดิความเข้าใจในเนื้อหา
ยิ่งขึ้น และสามารถที่จะน าไปปฏบิตัิไดด้มีากขึ้น ใน
การเขยีนคู่มอืไม่จ าเป็นต้องอาศยัผูเ้ชีย่วชาญอย่าง
เดยีวเท่านัน้ที่จะเป็นผูท้ี่สามารถสรา้งคู่มอืหรือคู่มือ
การอาจถูกใชโ้ดยผูเ้ชีย่วชาญไดเ้ช่นเดยีวกนั เพราะ
หากเป็นผูเ้ชีย่วชาญแลว้คูม่อืกจ็ะไม่ไดม้คีวามจ าเป็น
อีกต่อไป ทัง้นี้ ผู้เชี่ยวชาญมีส่วนมากในการให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาต่างๆ เพื่อที่จะสามาถน ามา
ปรบัปรุงแก้ไขให้ดยีิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัย
ของอรทยั ผวิขาว (2559 : 157) ได้ศกึษาเรื่องการ
พัฒนาคู่มือ ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอาเซียน ราชอาณาจกัรกมัพูชา งานวจิยั
มี ว ั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ พั ฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมอาเซียน 
ราชอาณาจักรกัมพูชา  ที่มีป ระสิทธิภาพตาม      
เกณฑ์ 80/80 และหาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ
ฝึกอบรม เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรู ้ทศันคต ิ
ก่อนและหลังการฝึกอบรม เพื่อศกึษาทักษะในการ
เป็นวทิยากรฝึกอบรมทีน่ิสติเป็นผูป้ระเมนิตนเองและ
วิทยากรเ ป็นผู้ประเมิน  หลังการ ฝึกอบรมและ        
เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและทักษะในการ
เป็นวทิยากรฝึกอบรมของนิสติกลุ่มทดลองและนิสติ
กลุ่มควบคมุ กลุ่มตวัอย่างคอื นิสติปรญิญาตรชี ัน้ปีที ่
1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศกึษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามภาค
ปลาย ปีการศกึษา 2557 จ านวน 60 คน ไดม้าโดย
การสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับฉลากแล้วแบ่งเ ป็น
นิสิตกลุ่มทดลอง จ านวน 30 คนที่ใช้คู่มือในการ
ฝึกอบรม และเป็นนิสิตกลุ่มควบคุมจ านวน 30 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือฝึกอบรม 
แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทัศนคติ และแบบวัด
ทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรม สถิติที่ใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้ t-test, 
F-test (One–Way MANOVA) และ UnivariateTest 
ผลการศกึษา พบว่าประสทิธิภาพของคู่มอืฝึกอบรม 
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มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 94.20/92.10 ส่วนดัชนี
ประสิทธิผลของคู่มือการฝึกอบรม เท่ากบั 0.8804 
นิสิตที่ ใช้คู่มือ ฝึกอบรมคิดเ ป็นร้อยละ  88 . 0 4  
มคีะแนนเฉลี่ยความรู้ ทศันคติ หลังการฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนการฝึกอบรม และมีคะแนนเฉลี่ยทักษะใน
การเป็นวทิยากรฝึกอบรม โดยนิสิตประเมินตนเอง
และวทิยากรเป็นผูป้ระเมนิ หลงัการฝึกอบรมโดยรวม
อยู่ในระดับมาก และหลังการฝึกอบรมนิสิตกลุ่ม
ทดลองมีความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการเป็น
วิทยากรฝึกอบรมแตกต่างกนักบันิสิตกลุ่มควบคุม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้อง
กบังานวจิัยของ สุภารตัน์ อ่อนกอ้น (2559 : 169)        
ไ ด้ ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง ก า ร พั ฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อาเซียน 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การวิจัยคร ัง้นี้          
มี ว ั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ พั ฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพย ากรธ ร รมชาติแ ล ะสิ่ ง แ วดล้อมอา เซี ย
สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 และหาดชันีประสทิธิผลของคู่มือ
ฝึกอบรม เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ และ
ทศันคติก่อนและหลงัการฝึกอบรม เพื่อศกึษาทกัษะ
ในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมที่นิสติประเมนิตนเอง
และวทิยากรเป็นผูป้ระเมนิหลงัการฝึกอบรม และเพื่อ
เปรียบเทียบความรู้ ทศันคติ และทักษะในการเป็น
วิทยากรฝึกอบรมของนิสิตกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชั ้น ปีที่  1  ส าข าวิช าสิ่ ง แ วดล้อมศึกษา  คณะ
สิ่งแวดล้อม  และทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ไดม้าโดยการสุ่มอย่างง่าย โดยวธิีการ
จับฉลากเป็นกลุ่มทดลองที่ใช้คู่มือการฝึกอบรม 
จ านวน 30 คน และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ใช้คู่มือการ
ฝึกอบรม จ านวน 30 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่  คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีน สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม 
แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทัศนคติ และแบบวัด
ทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรม สถิติที่ใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ย งเบนมาตรฐาน การวัดประสิทธิภ าพคู่มือ
ฝึกอบรม และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช ้ t-test, 

F-test (One–Way MANOVA) ผลการศกึษาพบว่า 
คู่มือฝึกอบรม มปีระสทิธิภาพเท่ากบั 92.43/84.33 
ส่วนดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม เท่ากับ 
0.7329 นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรมมีความก้าวหน้าใน
การเรียนรูร้ ้อยละ 73.29 นิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลีย่ความรูแ้ละทศันคตหิลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อน
การฝึกอบรม และนิสิตกลุ่มทดลองมีความรู้และ
ทศันคติโดยรวมและรายดา้นทัง้ 5 ดา้น สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม และนิสติกลุ่มทดลองมคีะแนนทกัษะในการ
เป็นวิทยากรฝึกอบรมที่นิสิตประเมินตนเองและ
วทิยากรเป็นผูป้ระเมนิหลงัการฝึกอบรมโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก และนิสติกลุ่มทดลองมคีวามรู ้ทศันคต ิ
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร เ ป็ น วิ ท ย า ก ร ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมอาเซียน 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สูงกว่านิสิตกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชลทศิ พนัธุ์ศริ ิ(2559 : 14) 
ไ ด้ ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง พั ฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมอาเซียน 
สหพนัธรฐัมาเลเซีย การวจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาคู่มือ ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดล้อมอาเซียน สหพันธร ัฐมาเล เซีย ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80  และหาดัชนี
ประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม เพื่ อศึกษาและ
เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม เพื่อศึกษาทักษะในการเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมที่นิสิตประเมินตนเองและวิทยากรเป็นผู้
ประเมนิ และเพื่อเปรยีบเทียบความรู้ ทศันคติ และ
ทักษะในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมของนิสิตกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นิสิต
ปริญญาตรี ช ัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ไดม้าโดยการสุ่มอย่างง่าย โดยวธิีการ
จับฉลากเป็นกลุ่มทดลองที่ใช้คู่มือการฝึกอบรม 
จ านวน 30 คน และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ใช้คู่มือการ
ฝึกอบรม จ านวน 30 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่  คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม อ า เ ซี ย น  สห พัน ธ ร ัฐ ม า เ ล เ ซี ย 
แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทัศนคติ และแบบวัด
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ทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรม สถิติที่ใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถี่รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน โดย 
t-test, F-test (One– Way MANOVA)  ผลการศกึษา 
พบว่า  คู่ มือ ฝึกอบรม มีป ระสิทธิภาพเท่ ากับ 
92.33/93.22 สว่นดชันีประสทิธิผลของคู่มอืฝึกอบรม 
เ ท่ า กับ  0 . 8 6 8 5  นิ สิ ต ที่ ใ ช้ คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมอาเซียน 
สหพันธรฐัมาเลเซีย มีความก้าวหน้าในการเรียนรู ้
ร้อยละ 86.85 ส่วนความรู้ ทัศนคติของนิสิตกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้และทัศนคติหลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม และนิสิตกลุ่ม
ทดลองมคีวามรูแ้ละทศันคติโดยรวมและรายดา้นทัง้ 
5 ด้าน สูงกว่ากลุ่มควบคุม และนิสิตกลุ่มทดลองมี
คะแนนทักษะในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมที่นิสิต
ประเมนิตนเองและวิทยากรเป็นผูป้ระเมิน หลังการ
ฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก และนิสิตกลุ่ม
ทดลองมีความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการเป็น
วทิยากรฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
อาเซียน สหพันธร ัฐมาเลเซีย สูงกว่านิสิต กลุ่ม
ควบคมุอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 2. ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบความรู ้ก่อน
และหลงัการใชคู้่มอืในการถ่ายทอดศกัยภาพการใช้
ประโยชน์จากตน้ขอ่ยในวนอุทยานชหีลง เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ยืน ส าหรบันักเรียนโรงเรียนเกิ้ง
วทิยานุกลู 
  จากการศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้
กอ่นและหลงัการใชคู้ม่อืในการถ่ายทอดศกัยภาพการ
ใชป้ระโยชน์จากตน้ขอ่ยในวนอุทยานชหีลง เพื่อการ
ใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน
โรงเรยีนเกิ้งวิทยานุกูลชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
จ านวน 40 คน พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้ของ
นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมการถ่ายทอดศกัยภาพการ
ใชป้ระโยชน์จากตน้ขอ่ยในวนอุทยานชหีลง เพื่อการ
ใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืน โดยรวมก่อนการถ่ายทอด 
นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 7.28 หลงัการถ่ายทอดนกัเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ใน
ระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 13.18 เมื่อเปรยีบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลังการ เข้าร่วม 

กิจกรรมการถ่ายทอด พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วม
กจิกรรมการถ่ายทอด มคีะแนนเฉลี่ยความรูห้ลงัการ
เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรมการถ่ายทอด อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็วา่กจิกรรมการถ่ายทอด มผีล
ท าให้ความรูข้องนักเรยีนที่เขา้ร่วมกจิกรรมเพิ่มขึ้น 
เ นื่ อ ง จ า กมีก ร ะ บ วนกา รจัด กิจ กร ร ม โ ดย ใ ช้
กระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อมศึกษา โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดคือ คู่มือ และคู่ มือ
ปฏิบตัิการ เรื่อง ศกัยภาพการใชป้ระโยชน์จากต้น
ข่อยในวนอุทยานชีหลง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง
ยัง่ยนื ท าให้นักเรยีนที่เขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามรูเ้พิ่ม
มากขึ้น  ซึ่ ง เ ป็นไปตามแนวคิดของ ครอนบาช 
(Cronbach, 1967 :  21)  ได้ให้ความหมายของ
แบบทดสอบ (Test) วา่หมายถึงวธิีการเชงิระบบที่ใช้
ในการเปรยีบเทียบ พฤติกรรมของบุคคลตัง้แต่สอง
คนขึ้นไป ณ เวลาหนึ่ง หรอืของบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนในเวลาต่างกัน และเป็นไปตามแนวคิด
ของบราวน์ (Brown, 1976 : 7) ให้ความหมายที่
คล้ายคลึงกนัว่า แบบทดสอบเป็นวิธีการเชิงระบบที่
ใช้ส าหรบัวดัตวัอย่างพฤติกรรม ตามความหมายนี้ 
แบบทดสอบจะมีลักษณะที่ส าคัญ 3 ประการคือ  
1)  แบบทดสอบเ ป็นวิธี เชิง ร ะบบ (Systematic 
Procedure) ซึง่หมายความวา่แบบทดสอบนัน้จะต้อง
มีกฎเกณฑ์แน่นอนเกี่ยวกบัโครงสร้างการบริหาร
จดัการและการใหค้ะแนน 2) แบบทดสอบเป็นการวดั
พฤติกรรม (Behaviors) ซึ่งจะวดัเฉพาะพฤติกรรมที่
วดัไดเ้ท่านัน้โดยผูต้อบจะสนองตอบต่อขอ้ค าถามที่
ก าหนดให้มิใช่เป็นการวดัโดยตรง 3) แบบทดสอบ
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพฤติกรรมที่ต้องการวัด
ทัง้หมด (Sample of All Possible Items) ตามความ
เป็นจรงิ ไม่มแีบบทดสอบชุดใดที่จะมีข้อค าถามวดั
พฤตกิรรมทีต่อ้งการไดท้ัง้หมด ฉะนัน้จงึตอ้งตกลงว่า
ขอ้ค าถามในแบบทดสอบเป็นตวัแทนของขอ้ค าถาม
ทัง้หมดทีใ่ชว้ดัพฤตกิรรมนัน้ และถา้ผูต้อบขอ้ค าถาม
ใดค าถามหนึ่งถูกจะตอ้งใชค้ะแนนเท่ากนั และเป็นไป
ตามแนวคดิของ วิจารณ์ พานิช (2548 : 5 - 6) ได้
กล่าวไวว้า่ ความรู ้คอื สิง่ที่น าไปใชโ้ดยไม่มวีนัหมด
แ ล ะ ไ ม่ มี ว ัน สึ ก ห ร อ  แ ต่ จ ะ ยิ่ ง ง อ ก ง า ม ขึ้ น  
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เป็นสารสนเทศที่น าไปสู่การปฏิบตัิ ความรู้เกิดขึ้น  
ณ จุดที่ต้องการให้ความรูเ้ป็นสิง่ที่เกดิขึ้นกบับรบิท
และกระตุ้นให้เกิดขึ้นโดยความต้องการ ซึ่งในยุค
แรกๆของการพัฒนาศาสตร์ด้านการจัดการความรู ้
มองว่าความรู้มาจากการจัดระบบและมีความ
สารสนเทศตามบรบิทซึง่ไดม้าจากการประมวลขอ้มูล 
ความรูจ้ะไม่มปีระโยชน์เลยถ้าไม่น าไปสู่การกระท า
หรือการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ประวทิย์ ประมาน (2556 : 113) ไดศ้กึษาการพฒันา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิด
กระบวนการออกแบบย้อนกลบั ผลวิจัยพบว่าด้าน
ความรู้ความเข้าใจมีคะแนนเฉลี่ยระหว่างก่อนการ
ทดลอง ( 15.75) กบัหลงัการทดลอง (23.94) มคีวาม
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
โดยมคีะแนนเฉลีย่ เพิ่มขึ้น 8.19 และมคีะแนนเฉลี่ย
ระหว่าง หลงัการทดลอง (3.94) กบัการติดตามผล
ภายหลังการทดลองใช้รูปแบบ (22.82) มีความ
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 โดย
คะแนนเฉลีย่มแีนวโน้มต ่าลง 1.12 ซึง่แสดงให้เห็นว่า
ผูเ้รยีนม“ีความเขา้ใจทีค่งทน”เหลอืตดิตวัอยู่มาก และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ใจชนก ภาคอัต (2557 : 
64) ไดศ้กึษาเรื่องการจดัการความรูด้า้นการประกัน
คณุภาพการศกึษา ของสถาบนับณัฑติพฒันาบรหิาร
ศาสตร ์การวจิยัคร ัง้นี้มวีตัถุประสงค์ของการวจิยัเพื่อ 
1) ศกึษาการจดัการความรูด้า้นการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนับณัฑิตพัฒนาบริหารศาสตร ์ 
2) เพื่อหาแนวทางในการสร้างระบบการจัดการ
ความรูด้า้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนั
บณัฑติพฒันาบรหิารศาสตร์ ผลการวจิยัพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการจัดการความรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
บณัฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ด้านการบ่งชี้ความรู้
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.77 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ความรูด้า้นการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนั
บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ด้านการสร้างและ
แสวงหาความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมากโดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.58 กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการ
จดัการความรูด้า้นการประกนัคุณภาพการศกึษาของ

สถาบนับณัฑติพฒันาบรหิารศาสตร ์ดา้นการเกบ็และ
เขา้ถงึความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.58 กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการ
จดัการความรูด้า้นการประกนัคุณภาพการศกึษาของ
สถาบนับณัฑติพฒันาบรหิารศาสตร์ดา้นการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง        
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 และกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัการจัดการความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศกึษาของสถาบนับณัฑติพฒันาบรหิาร
ศาสตร์ ดา้นการน าความรูไ้ปใชโ้ดยรวมอยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.69 และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ พร อรญัเวท (2550 : 60) ไดศ้กึษาเรื่อง 
แนวทางการใชส้มนุไพรมบีทบาทในการดูแลสุขภาพ
ของชาวชนบทตามวิถีชีวติแบบไทย เป็นการรกัษา
ตนเองตามความประหยัด การใช้ทรพัยากรที่มีอยู่
อย่างยัง่ยืน และลดค าใชจ้่ายของชาวชนบทไดอ้ย่าง
เต็มที่ พบว่า แกนน าสุขภาพครอบครัวมีความรู้
เกี่ยวกบัสมุนไพรพื้นบ้านหลังการส่งเสริม สูงกว่า
ก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพชัทชิา กลุสุวรรณ์ 
(2559 : 156) ไดศ้กึษาเรื่องการศกึษาเปรียบเทียบ
ความรู้ เกี่ยวการจัดการทรัพยากรโดยใช้หลัก
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  เ จ ต ค ติ ต่ อ ก า ร อ นุ ร ั ก ษ์
ทร ัพยากรธรรมชาติและทักษะทางการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตโิดยใชห้ลกัเศรษฐศาสตร์ ส าหรบั
นิสติปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มคีวาม
มุง่หมาย คอื 1) เพื่อหาประสทิธิภาพคู่มอืการจดัการ
เรียนการสอนการจัดการทรัพยากรโดยใช้หลัก
เศรษฐศาสตร์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
2) เพื่อหาค่าดชันีประสิทธิผลการจัดการเรียนการ
สอนการจัดการทรพัยากรโดยใช้หลกัเศรษฐศาสตร ์
3)  เพื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ทรพัยากรโดยใชห้ลกัเศรษฐศาสตร์  เจตคติต่อการ
อนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมและทักษะการจดัการทรพัยากร
โดยใชห้ลกัเศรษฐศาสตรก์อ่นเรยีนและหลงัเรยีนการ
จดัการเรยีนการสอนการจดัการทรพัยากรโดยใชห้ลกั
เศรษฐศาสตร์ การวิจยัคร ัง้นี้เป็น การคดัเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง จากนิสิตระดับปริญญาตร ี
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
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ทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาเศรษฐศาสตร์สิง่แวดล้อม 
ภาคต้นปีการศกึษา 2557 จ านวน 63 คน เครื่องมอื 
ทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ คู่มอืการจดัการเรยีนการสอน
การจัดการทรัพยากรโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร ์
แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน
การจดัการทรพัยากรโดยใชห้ลกัเศรษฐศาสตร์ แบบ
วดัเจตคติต่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม แบบวดัทกัษะ
การจดัการเรยีนการสอนการจดัการทรพัยากรโดยใช้
หลกัเศรษฐศาสตร์  สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก ่รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ
สถิติทดสอบสมมติฐาน Paired t-test ผลการศกึษา 
พบวา่ การจดัการเรยีนการสอนการจดัการทรพัยากร 
โดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ  
89.04/81.58 ดชันีประสิทธิผลของการจัดการเรยีน
ก า ร ส อนก า ร จั ด ก า ร ท รัพ ย า ก ร โ ดย ใ ช้ห ลั ก
เศรษฐศาสตร์ มีค่าดชันีประสิทธิผล เท่ากบั 0.594 
แสดงว่าหลงัเรยีนดว้ยคู่มือนิสติมีความก้าวหน้าใน
การเรยีน รอ้ยละ 59.40 นิสติที่เรยีนดว้ยการจดัการ
เรียนการสอนการจัดการทรัพยากรโดยใช้หลัก
เศรษฐศาสตร์มคีวามรูเ้กีย่วกบัการจดัการทรพัยากร
โดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์ เจตคติต่อการอนุร ักษ์
สิง่แวดล้อม และทกัษะการจดัการทรพัยากรโดยใช้
หลกัเศรษฐศาสตรห์ลงัเรยีนมากกว่าก่อนเรยีน อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 
 3. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคต ิ
กอ่นและหลงัการใชคู้ม่อืในการถ่ายทอดศกัยภาพการ
ใชป้ระโยชน์จากตน้ขอ่ยในวนอุทยานชหีลง เพื่อการ
ใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนเกิ้ง
วทิยานุกูล จากการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคต ิ
กอ่นและหลงัการใชคู้ม่อืในการถ่ายทอดศกัยภาพการ
ใชป้ระโยชน์จากตน้ขอ่ยในวนอุทยานชหีลง เพื่อการ
ใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน
โรงเรยีนเกิ้งวิทยานุกูลชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1  – 3 
จ านวน 40 คน พบว่า คะแนนเฉลี่ยทัศนคติของ
นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมการถ่ายทอดศกัยภาพการ
ใชป้ระโยชน์จากตน้ขอ่ยในวนอุทยานชหีลง เพื่อการ
ใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืน โดยรวมก่อนการถ่ายทอด 
นักเรยีนมทีศันคติอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 

2.49 หลงัการถ่ายทอดนักเรยีนมทีศันคติอยู่ในระดบั
มาก มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 2.84 เมื่อเปรยีบเทียบคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรมการ
ถ่ายทอด พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ถ่ายทอด มีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติหลังการเข้าร่วม
กจิกรรมเพิม่ขึน้มากกวา่กอ่นการเขา้รว่มกจิกรรมการ
ถ่ายทอด อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดง
ให้เห็นว่ากิจกรรมการถ่ายทอด มีผลท าให้ทัศนคติ
ของนักเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมี
กระบวนการจดักจิกรรมโดยใชก้ระบวนการถ่ายทอด
ทางสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ถ่ายทอดคอื คูม่อื และคูม่อืปฏบิตักิาร เรือ่ง ศกัยภาพ
การใชป้ระโยชน์จากตน้ข่อยในวนอุทยานชหีลง เพื่อ
การใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืน ท าให้นักเรยีนที่เขา้ร่วม
กจิกรรมมคีวามรูเ้พิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของะเป็นไปตามแนวคิดของประยูร วงศ์จันทรา 
(2559 : 73) ไดก้ล่าววา่ทศันคตเิป็นการแสดงออกมา
ซึ่งการตัดสินใจจากการประเมินค่า หรือทัศนะ
เกีย่วกบัเรือ่งใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งในการแสดง
ออกมานี้จะต้องอาศยัพื้นความรู ้ประสบการณ์ และ
พฤติกรรม ระหว่างบุคคลเป็นเครื่องช่วยในการ
พิจารณาและประ เมินค่าก่อนที่มีการตัดสิน ใจ
แสดงออก ซึ่งการแสดงออกความคิดเห็นนี้อาจจะ
เป็นการเห็นดว้ย และเป็นไปตามแนวคดิของสุชาต ิ
โสมประยูร (2520 : 110-111) ไดก้ล่าวไวว้่า ทศันคติ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะแห่งความพร้อมของจิตใจ  
ซึ่งมีปฏกิิริยาต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทัง้ในลกัษณะที่
เป็นรูปธรรมแบะนามธรรม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520 : 3) ไดก้ล่าวไวว้่า 
ทัศ น คติ เ ป็ น ค ว ามคิด เ ห็ น ซึ่ ง มี อ า ร ม ณ์ เ ป็ น
ส่วนประกอบ เป็นส่วนที่พร้อมจะมีปฏิกริิยาเฉพาะ
อย่างจากสถานการณ์ภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ชฎาธาร สระถงึ และคณะ (2561 : 976) 
ไดศ้กึษา ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
สมนุไพรพื้นบา้นในการรกัษาบาดแผลของประชาชน 
ต าบลกระดงังา อ าเภอสทงิพระ จงัหวดัสงขลา พบว่า 
มีว ัตถุประสงค์ เพื่อ  1)  ศึกษาพฤติกรรมการใช้
สมนุไพรพื้นบา้นในการรกัษาบาดแผลของประชาชน 
ต าบลกระดังงา อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  
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2) เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล
กบัพฤติกรรมการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการรกัษา
บาดแผลของ ประชาชน ต าบลกระดงังา อ าเภอ 
สทิงพระ จงัหวดัสงขลา 3) เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์
ระหวา่งทศันคต ิความรู ้และ แรงสนับสนุนทางสงัคม 
กบัพฤติกรรมการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการรกัษา
บาดแผลของประชาชน ต าบลกระดงังา อ าเภอสทิง
พระ จงัหวดัสงขลา กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื
ประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ในต าบลกระดงังา 
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จ านวน 345 คน 
ไดม้าดว้ยวธิกีารสุม่แบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบตัิ
ที่ก าหนด ใช ้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย การแจกแจง
ความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบสมมตฐิานใชส้ถิติไค - สแควร์ (Chi - 
Square) ผลการศึกษาพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยคะแนน
พฤติกรรมการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการร ักษา
บาดแผลของประชาชน ภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง รอ้ยละ 37.1 เมื่อพิจารณารายขอ้ที่ปฏบิตัิเป็น
ประจ าคอื ใชวุ้น้จากวา่นหางจระเขร้กัษาแผลไฟไหม ้
น ้ารอ้นลวก คดิ เป็นรอ้ยละ 78.8 และที่ไม่เคยปฏบิตัิ
มากที่สุด คอื น าเปลือกมงัคุดมาฝนกบัน ้าปูนใส ใช้
ในการรกัษาบาดแผล คดิ เป็นรอ้ยละ 55.7 2) ปัจจยั
ส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดอืน ระดบัการศกึษา ความรูเ้กีย่วกบั บาดแผลและ
การใช้สมุนไพรพื้ นบ้านร ักษาบาดแผล  ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชส้มุนไพรพื้นบา้น
ในการ รกัษาบาดแผลของประชาชน 3) ปัจจยัดา้น
ทัศนคติต่อการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการร ักษา
บาดแผล การได้ร ับข้อมูล  ข่าวสารเรื่องการใช้
สมุนไพรพื้นบ้านในการร ักษาบาดแผล และแรง
สนับสนุนทางสังคมในการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน  
ม ีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใชส้มนุไพรพื้นบา้น
ในการรกัษาบาดแผลของประชาชน ต าบลกระดงังา 
อ าเภอ สทงิพระ จงัหวดัสงขลาอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จุฑาธิป ศีลบุตร และคณะ (2552 : 15) ได้ศึกษา
ความรู ้ทศันคติ และการปฏบิตัิตนของผูน้ าวสิาหกจิ
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรชุมชน ปี2552 พบว่า ส าหร ับ

ทศันคติของผูน้ าวสิาหกจิผลิตภณัฑ์สมุนไพรชุมชน 
พบวา่ ทศันคติของผูน้ าวสิาหกจิผลิตภณัฑ์สมุนไพร
ชมุชนในภาพรวม ลกัษณะทัว่ไปของวสิาหกจิชุมชน
และดา้นการตลาด มคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางบวกกบั
ความเขม้แขง็ของวสิาหกจิผลิตภณัฑ์สมุนไพรชุมชน
ในภาพรวมและด้านการตลาดอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กนัต์กนิษฐ์ ตัง้ธรรมพิทักษ์ (2557 : 49 - 52) ได้
ศกึษาเรือ่ง การสง่เสรมิการปลูกสมอไทยเพื่ออนุรกัษ์
สมุนไพรไทย พบว่าก่อนการส่งเสรมินิสติมีทศันคติ
โดยรวมอยู่ในระดบัไมแ่น่ใจ และหลงัการสง่เสรมินิสติ
มีทัศนคติ โ ดย รวมอยู่ ใ น ร ะดับ เห็นด้วย  เ มื่ อ
เปรียบเทียบ พบว่า หลงัการส่งเสริมผู้เขา้ร่วมการ
ส่งเสริมมีทัศนคติสูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั .05  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. นกัเรยีนหรอืบคุคลทีส่นใจ สามารถน าคู่มอื
กจิกรรมการเรยีนรูศ้กัยภาพการใชป้ระโยชน์จากต้น
ข่อยในวนอุทยานชีหลง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง
ยัง่ยืน ไปเป็นแนวทางในการกิจกรรมส่ง เสริม 
อนุรกัษ์ สืบทอดภูมิปัญญา และเป็นสื่อการเรียนรู้
การศกึษาของตน้ขอ่ยต่อไปในอนาคตได ้
 2. ควรจัดการถ่ายทอดให้ความรู้โดยการลง
ส ารวจพื้นที่จรงิ เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมไดศ้ึกษา
และเรยีนรูไ้ปพรอ้มกบัการใช้กระบวนการถ่ายทอด
ทางสิ่งแวดล้อม โดยมีคู่มือ และคู่มือปฏิบัติการ 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้รบัการเรียนรู้และสร้าง
ปร ะ สบก า ร ณ์ จ ริ ง  แ ล ะ เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร เ รี ย น รู้ มี
ประสทิธภิาพอย่างแทจ้รงิ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาความส าคญัหรอืศกัยภาพในการ
แปรรปูในการท าผลติภณัฑด์า้นสมนุไพร 
 2. ควรมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ศึกษาจริง 
เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมีประสบการณ์ และมกีาร
เรียนรู้อย่างแท้จริงให้ก ับชุมชนใกล้เคียง เพื่ อ
วางแผนอนุรกัษ์ตน้ขอ่ยต่อไป 
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