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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มจีุดมุ่งหมาย การส่งเสรมิการอนุรกัษ์พืชสมุนไพรในชุมชน ที่มปีระสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคต ิกอ่นและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นงานวจิยั คอื นักเรยีน
โรงเรยีนบา้นหนองค ูต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1-3 จ านวน 44 คน ซึ่ง
ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด คือ คู่มือ 
แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศัคตติ่อการอนุรกัษ์พชืสมนุไพร สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี ่
ค่ารอ้ยละ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืมปีระสทิธิภาพเท่ากบั 93.40/81.13 
สว่นดชันีประสทิธผิลของคูม่อื เท่ากบั 0.6732 นกัเรยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้และสง่ผลใหน้กัเรยีนมคีวามกา้วหน้าทางการ
เรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอืการส่งเสรมิร้อยละ 67.32 ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัน้อย หลงั
การสง่เสรมิอยู่ในระดบัมาก กอ่นการส่งเสรมินักเรยีนมทีศันคติอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ และหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมี
ทศันคติอยู่ในระดบัเห็นดว้ย เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้และทัศนคติก่อนและหลังการส่ งเสรมิ พบว่า 
นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคตหิลงัการสง่เสรมิมากกวา่กอ่นการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั : การสง่เสรมิ การพฒันา ความรู ้ทศันคต ิ
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Abstract 
 The purpeses of this research were develop a manual of the promotion about conservation of 
medical Plants in the community to be efficient 80/80 and effective according  criteria and to study and 
compare knowledge and attitude before and after promotion. The sample used in the study were 44 
students of Ban Nong Khu School 1-3 grade by purposive sampling. The tools used in research were 
manual, knowledge tests and attitude test. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing, Paired t-test. The results revealed that the 
manual was efficiency of 93.40/81.13 The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.6732. 
The students had more knowledge and effect to increased students progress after using the training 
manual at 67.32 percent. After the promotion the experimental group students had an average score of 
knowledge and attitude more than before promotion significantly level .05. 
 
Keywords : encouragement, Development, knowledge, Attitude 
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1. บทน า 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
พื้นฐานส าคญัของการพัฒนาทัง้ด้านเศรษฐกจิและ
สงัคม รวมถงึคณุภาพทีด่ขีองประชาชน ชวีติที่พึ่งพา
และเกื้อกูลกับธรรมชาติตามปัจจัยสี่ ที่อยู่อาศัย 
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารกัษาโลกอย่างพอเพียง
ในอดตีทีผ่า่นมาไม่ก่อให้เกดิปัญหามลภาวะต่างจาก
ปัจจุบันที่มีการใช้ทร ัพยากรธรรมชาติอันอุดม
สมบรณ์ูทัง้ในดา้นป่าไม ้ดนิ น ้า และแร่ธาตุต่างๆ ซึ่ง
เป็นแหล่งวตัถุดบิเพื่อการผลิตทัง้ในภาคการเกษตร
และอุสาหกรรม มีอัตราการพัฒนาและขยายตัวสูง
อย่างต่อเนื่อง ผลจากการใชท้รพัยากรอย่างฟุ่มเฟือย 
น ามาซึ่ง ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะหลาย
ประการ (แผนพฒันา เศรษฐกจิแห่งชาติ ฉบบัที่ 11, 
2554-2555) ประเทศไทยมภีูมอิากาศที่เหมาะสมต่อ
การเจรญิงอกงามของพืชนานาชนิด โดยเฉพาะพืช
สมนุไพรมอียู่ มากมายเป็นแสนๆ ชนิด ทัง้ที่เกดิขึ้น
เองตามธรรมชาตแิละจากการเพาะปลูก บางชนิดกใ็ช้
เป็นวตัถุดิบในการผลิตยาแผนปัจจุบนั สมุนไพร
หลายชนิด ถูกน ามาใช้ในรูปของยากลางบ้าน  
ยาแผนโบราณ รากฐานของวชิาสมุนไพรไทยไดร้บั
อทิธพิลจากประเทศอินเดยีเป็นส่วนใหญ่ เพราะตาม
หลกัฐานทางประวตัศิาสตรช์าติไทยไดอ้พยพถิ่นฐาน
มาจากบรเิวณเทือกเขาอลัไตน์ประเทศจีน มาจนถึง
ประเทศไทยในปัจจุบนั จึงมสี่วนได้รบัอิทธิพลทาง
วัฒนธ ร รม  ปร ะ เพ ณี  ศาสน า  ต ลอดจ นกา ร
บ าบดัรกัษาโรคจากประเทศอินเดียเป็นจ านวนมาก 
ซึง่ปรากฏหลกัฐานชดัเจนว่าไดอ้าศยัคมัภรี์อายุรเวท
ของอินเดยีเป็นบรรทดัฐาน คอื การวนิิจฉัยโรค  ชื่อ
สมุนไพรที่ใช้ร ักษาโรคมีเค้าชื่อของภาษาบาลี
สนัสกฤตอยู่ไม่น้อย เช่นค าว่า มะลิ (ภาษาสนัสกฤต
ว่า มลัลิ) เป็นต้น (สมาคมแพทย์แผนไทย , 2562: 
เวบ็ไซต์)  
 ป่าชุมชน เป็นแหล่งปัจจยัการด ารงชวีติของ
ชมุชน แหล่งสมุนไพรรกัษาโรค และแหล่งเศรษฐกจิ 
(Local economy) สามารถ สรา้งรายไดใ้ห้กบัชุมชน
จากของป่า สตัว์ และพืชที่เป็นอาหาร สมุนไพรซึ่งมี
ความหลากหลาย และมีการใช้ประโยชน์ทัง้ในการ
บ ารุงร่างกาย รกัษาอาการเบื้องต้น และรกัษาโรค

ตามภูมิปัญญาดัง้เดิม รวมทัง้ใช้เป็นพื้นที่ก ันชน 
(Buffer zone) ของชุมชนและพื้นที่อนุรกัษ์ ลดความ
ขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงานรฐัและชมุชน อย่างไรกต็าม
ป่าชุมชนบางแห่งยังเสื่อมโทรม ถูกบุกรุก ท าลาย 
เนื่องจากชมุชนไมม่คีวามรูห้รอืรูไ้มเ่ท่าทนั ขาดความ
ตระหนกัในความส าคญั และวธิีการที่ดใีนการจดัการ
เพื่ออนุรกัษ์ป่าชุมชน นอกจากนี้ประชาชนในชุมชน
ยงัขาดการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ในการอนุรกัษ์เพื่อ
การใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืน (นฤมล กูลศริศิรตีระกูล 
และคณะ, 2559 : 139) ภูมปัิญญาท้องถิ่น เกดิจาก
ประสบการณ์ และการเรยีนรูอ้งค์ความรู้ดา้นต่างๆ 
เชื่อมโยงกนัทุกดา้นของสงัคม และระบบความคิด
ของชุมชนมตี่อสมุนไพรอย่างมพีลวตั หมอพื้นบา้น
และยาสมุนไพรเป็นแหล่งที่พึ่งของชุมชนและเป็น
ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันระหว่างมนุษย์และ
สภาพแวดล้อม รกัษาให้เกิดการสมดุลของระบบ
นิเวศ การล่มสลายของระบบนิเวศเนื่องจากการตดัไม้
ท าลายป่า เพื่อขยายพื้นที่การเพาะปลูกดว้ยการเผา 
และการใชเ้ทคโนโลยีการผลิต ท าให้เกดิการตกคา้ง
ของสารเคมี และการสูญหายของพืชพันธุ์และ
สมนุไพรต่าง ๆ (สมัพนัธ์ กล ่าโกมล, 2560: 3) 
 การใช้สมุนไพรเพื่อป้องกนัและบ าบดัรกัษา
เมื่อเกดิโรคเป็นมรดกทางวฒันธรรม เป็นศาสตร์อัน
ทรงคณุคา่ทีบ่รรพบรุษุไดค้น้ควา้โดยใชป้ระสบการณ์
มานานนับพนัปี และตกทอดมารุ่นแล้วรุ่นเล่า แมว้่า
จะถูกทอดทิ้งมานาน แต่เนื่องจากความนิยมของ
สมนุไพรทัง้ในประเทศและต่างประเทศเพิม่มากขึ้นจึง
มคีวามจ าเป็นส าหรบัประเทศไทยในการพึง่พาตนเอง
ในระยะยาว ในการป้องกนัควบคุมรกัษาโรคภยัไข้
เจ็บเป็นปัญหาดา้นสุขภาพของประชาชนไทย และ
เป็นประเด็นส าคัญสามารถผลิตพืชสมุนไพรเพื่อ
สง่ออกจ าหน่ายต่างประเทศ อีกทัง้ประเทศไทยเป็น
ประเทศในเขตร้อนชื้น ซึ่งมีความหลากหลายทาง
พันธุกรรม และภูมิปัญญาพื้นบ้านประจ าท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอย่างยิง่พรรณพืชสมุนไพรและการแพทย์
พื้นบา้น ซึง่เป็นองคค์วามรูท้ีบ่รรพบรุษุไดส้รา้งสมสบื
ทอดและบรณูาการอยู่ในสงัคมไทยนานนับพนัปี เป็น
ที่ น่ า เ สี ย ด ายที่ ปัญ หาสัง คมแ ล ะก าร เ มือ ง ที
เปลี่ยนแปลงในช่วงย้อนหลังไปประมาณ 200 ปี  
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ท าให้สมบัติทางวัฒนธรรมอันล ้ าค่านี้ เสื่อมถอย
ความส าคญัและขาดผูส้ ืบทอดและรกัษา (พรอ้มจิต 
ศรลมัพ์, 2548 : 2)  
 ปัจจุบนั มนุษย์ไดห้ันมานิยมใช้พืชสมุนไพร
มากขึ้น เนื่องจากสมุนไพรมีสรรพคุณในการรกัษา
อาการของโรคได้เทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบัน 
นอกจากสมนุไพรจะน ามาใชป้ระโยชน์รกัษาโรคแล้ว 
ยงัสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ดา้นอื่นๆอีก เช่น น ามา
บริโภคเป็นอาหาร อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องดื่ม  
สผีสมอาหาร และสยีอ้มผา้ ตลอดจนเครื่องส าอางอีก
ด้วย ในต่างประเทศมีความนิยมใช้ผลิตภณัฑ์จาก
ธรรมชาติเช่นเดยีวกนักบัชาวไทย ดงัจะเห็นได้ใน
ปัจจุบนันี้ มบีรษิทัต่างชาติเขา้มาวจิยัเรื่องสมุนไพร 
รวมทัง้มาตัง้โรงงานผลิตสินค้าจากสมุนไพรเพื่อ
ส่งออกไปขายยังต่างประเทศจ านวนมากเช่นกัน 
(นิจศริ ิเรอืงรงัษ,ี 2547 : 3-5) รว่มถงึประเทศไทยได้
ให้ความส าคญักบัสุขภาพมากขึ้น การบ าบดัรกัษา
โรคยุคปัจจุบนัจึงไดป้ระยุกต์ การบ าบดั รกัษาโรค
แบบวิถีชาวบ้านเข้ามาเป็น ส่วนหนึ่งในการดูแล
สขุภาพ เชน่ การอบสมุนไพร การนวด และกจิกรรม
อื่นๆเพื่อการ สง่เสรมิสุขภาพ ขณะเดยีวกนักส็มารถ
เพิ่มพูนรายได้ทางเศรษฐกิจให้กบัชาวบ้าน หมอ
พื้นบ้าน ชุมชนท้องถิ่นและประเทศไทยมากขึ้น 
(ทนงคศ์กัดิ ์ปัดสนิธ์, 2559 : 142)  
 ผู้วิจ ัยจึงได้เล็ง เห็นความส าคัญของการ
อนุรกัษ์สมุนไพรในชุมชน ใชป้ระโยชน์จากสมุนไพร
ในชุมชน เช่น อาหาร พืชผกั และสมุนไพรมาใชใ้น
ชวีติประจ าวนั ซึ่งผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติ
ต่างๆของชุมชนและยงัส่งผลกระทบต่อสมุนไพรใน
ชุมชนให้ลดน้อยลง ดงันัน้ผูว้จิยัจึงมคีวามสนใจการ
ส่ง เสริมการอนุร ักษ์สมุนไพรในชุมชน เป็นการ
อนุร ักษ์และฟ้ืนฟูสมุนในชุมชนให้เพิ่มขึ้น เพื่อให้
นักเรยีนโรงเรยีนบา้นหนองคูเกดิความรูแ้ละสามรถ
น าไปประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนั 

2. ความมุ่งหมายของงานวิจยั 
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการอนุรกัษ์
พืชสมุนไพรในชุมชน ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนบา้น
หนองคู ต าบลหนองปลิง  อ าเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม ให้มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลตาม
เกณฑ ์80/80 
 2.2  เพื่ อศึกษาและ เปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์พืชสมุนไพรในชุมชน ส าหร ับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคู ต าบลหนองปลิง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การอนุรกัษ์พืชสมุนไพรในชุมชน ส าหรบันักเรียน
โรงเรยีนบา้นหนองคู ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม 

3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 พ้ืนทีวิ่จยั 
 โรงเรยีนบา้นหนองค ูต าบลหนองปลิง อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิ ัยคร ัง้นี้  คือ นักเรยีน
โรงเรยีนบา้นหนองคู ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 207 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส่งเสริม คือ นักเรียน
โรงเรยีนบา้นหนองค ูต าบลหนองปลิง อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1-3 จ านวน 44 คน โดย
ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง (purposive sampling)  
3.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 ตัวแปรต้น คือ การส่งเสริมการอนุร ักษ์พืช
สมนุไพรในชมุชน 
 ตวัแปรตาม คอื  
     1) ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์สมนุไพรชุมชน 
     2) ทศันคตติ่อการอนุรกัษ์สมนุไพรชมุชน 
3.4 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืที่ใชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอื
การสง่เสรมิการอนุรกัษ์พืชสมุนไพร และวดีทีศัน์การ
สง่เสรมิการอนุรกัษ์พชืสมนุไพรในชมุชน 
 2) เครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล ไดแ้ก ่
แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์พืชสมุนไพร 
และแบบวดัทศันคตติ่อการอนุรกัษ์พชืสมนุไพร 
3.5 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
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เครื่องมือ ได้แก่ คู่มือ วดีีทศัน์ แบบทดสอบความรู ้
และแบบวดัทศันคตติ่อการอนุรกัษ์พชืสมนุไพร 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครือ่งมอืดงันี้ 
  2.1) คู่มอืการอนุรกัษ์พืชสมุนไพร โดยมี
เนื้อหาทัง้หมด 4 หน่วย ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 
ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วพชืสมนุไพร หน่วยที่ 2 สมุนไพรใน
ชุมชน หน่วยที่ 3 สรรพคุณของสมุนไพร หน่วยที่ 4 
การอนุรกัษ์พชืสมนุไพรในชุมชน 
   2.2) สรา้งวดีทีศัน์การอนุรกัษ์พืชสมุนไพร
ในชุมชน โดยผูว้จิยัใชว้ดีีทศัน์เป็นองค์ประกรอบใน
การจดักจิกรรมการสง่เสรมิ 
  2.3) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการ
อนุรกัษ์พืชสมุนไพร เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 
คอื ก ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ 20 คะแนน ตอบถูก
ให ้1 คะแนน ตอบผดิให ้0 คะแนน 
  2.4) แบบวดัทัศนคติต่อการอนุรกัษ์พืช
สมุนไพร เป็นแบบวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
ม ี3 ตวัเลือก เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย จ านวน 
15 ขอ้ 15 คะแนน 
 3) น าเครือ่งมอืทีส่รา้งขึน้ สง่อาจารย์ทีป่รกึษา 
เพื่อตรวจและปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของ
เครื่องมือและประเมินความสอดคล้อง พร้อมทัง้
พิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ  พบว่า  
ค่า IOC ของเครื่องมือทัง้หมด มีค่ามากกว่า 0.5 
แสดงวา่สามารถน าไปเกบ็ขอ้มลูได ้
 5) น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์จาก
ผูเ้ชี่ยวชาญไป Try Out กบันักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 
ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่ายของ
เครือ่งมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบทดสอความรูม้คี่าความเชื่อมัน่
ทัง้ฉบับอยู่ที่  .820 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.2–0.8 และค่าความยากง่ายราข้ออยู่
ระหว่าง 0.2-0.8 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว ้

  5.2) แบบวดัทศันคติมคี่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบัอยู่ที่ .852 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 
0.2-0.8 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้
 6) น าแบบทดสอบความรูแ้ละแบบวดัทศัน์คติ
ไปปรบัปรงุแกไ้ขและน าไปเกบ็ขอ้มลู 
3.6 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การส่ง เสริมการอนุร ักษ์พืชสมุนไพรใน 
ส าหรบันักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคู ต าบลหนอง
ปลิง อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม ผูว้ ิจยัได้ท า
การแบ่งการออกแบบ และการเก็บรวบรวมข้อมูล
ออกเป็น 2 ระยะ ดงันี้  
 ระยะที ่1 สรา้งเครือ่งมอืในการถ่ายทอด 
 ระยะที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดล้อม
ศกึษาและเครือ่งมอืในการวดัและประเมนิผล 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิจยัคร ัง้นี้  ผู้วจิ ัยไดด้ าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวดัผล
ทุกฉบบั ซึง่ทุกฉบบัตอ้งตอบอย่างสมบรูณ์ ครบถว้น 
  2) ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รูปตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบ
วดัผล 
3.8 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 สถติใินการวเิคราะห์ขอ้มลูมดีงันี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
คา่เฉลีย่ และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์หาคุณภาพ
เครื่องมือ ได้แก่ การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(IOC) คา่ความเชือ่ม ัน่ (Reliability) ค่าอ านาจจ าแนก  
คา่ความยากงา่ย 
  3) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก ่
Paired t- test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 

4. สรปุผลการวิจยั 
 การศกึษาวจิัยเรื่อง การส่งเสรมิการอนุรกัษ์พืช
สมุนในชุมชน ส าหร ับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองค ู
ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
สามารถสรปุไดด้งันี้ 
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 1) เพื่อพฒันาคูม่อืการสง่เสรมิการอนุรกัษ์พืช
สมุนไพรในชุมชน ส าหรบันักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองคู ต าบลหนองปลิง  อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ให้มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลตาม
เกณฑ์ 80/80 ของนักเรียนที่ เข้าร ับการส่งเสริม 
พบว่าการหาประสิทธิภาพของคู่มือในการสร้าง
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใหผู้อ้บรมเกดิการเรยีนรูต้า 
วตัถุประสงคถ์งึระดบัเกณฑท์ีค่าดไว ้ประสทิธภิาพที่ 

วัดออกมาพิจารณาได้จ ากร้อยละของการ ท า
แบบทดสอบความรูห้รือกระบวนการปฏสิมัพันธ์กบั
รอ้ยละการท าแบบทดสอบความรู้หลังการส่งเสริม 
พบว่า ประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ย
ละ 93.40 และประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นรอ้ย
ละ 81.13 ดงันัน้ คูม่อืสง่เสรมิการอนุรกัษ์พืชสมุนไพรใน
ชุมชน จึงมีประสิทธิภาพของคู่มือ 93.40/81.13 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้ (ดงัตารางที ่1) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืการสง่เสรมิการอนุรกัษ์สมนุไพรในชมุชน (E1/E2) 

รายการ 
คะแนน
เตม็  ̅ S.D. 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

เกณฑ์ 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 18.68 1.15 93.40 เป็นไปตามเกณฑ์ 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 20 16.22 2.07 81.13 เป็นไปตามเกณฑ์ 

ประสิทธิภาพของคู่มือ เท่ากบั 93.40/81.13  

 
 สว่นคา่ดชันีประสทิธิผลของคู่มอื พบว่า ดชันี
ประสทิธิผล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการอนุรกัษ์
พื ช ส มุ น ไ พ ร ใ น ชุ ม ช น  มี ค่ า เ ท่ า กับ  0.6732 
หมายความวา่ นกัเรยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้และสง่ผลให้ 

 
นิสิตมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึ้นหลงัจาก
การใช้คู่มือการส่งเสริมการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 
67.32 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่สามารถใชไ้ด ้
(ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืการสง่เสรมิการอนุรกัษ์พชืสมนุไพรในชมุชน 
ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อน
การส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัการ

ส่งเสริม 

จ านวนผูเ้ข้า
รบัการ
ส่งเสริม 

คะแนนเต็มของ
แบบทดสอบ

ความรู้ 

ค่าดชันี
ประสิทธิผล 

(E.I.) ของคู่มือ 
เกณฑ์ 

372 714 44 20 0.6732 ผา่นเกณฑ์ 
 
 2) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
การอนุรกัษ์พืชสมุนไพรในชุมชน ส าหรบันักเรียน
โรงเรยีนบา้นหนองคู ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมอืง 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาเปรียบเทียบ
ความรู้เกีย่วกบัการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พืชสมุนไพร
ในชุมชน ส าหร ับนักเรียนโรงเรียนบ้าน หนองค ู
ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม  
 

 
พบวา่ นักเรยีนที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พืช
สมุนไพร มีคะแนนความรู้เฉลี่ยก่อนการส่งเสริม
เท่ากบั 8.45 คิดเป็นร้อยละ 42.27 ส่วนหลงัการ
ส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 16.22 คดิเป็นรอ้ยละ 
81.13 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้การ
สง่เสรมิการอนุรกัษ์พชืสมนุไพร พบวา่ นกัเรยีนมคีวามรู้
หลงัการสง่เสรมิมากกวา่กอ่นสง่เสรมิ (ดงัตารางที ่3) 
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ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์พชืสมนุไพร 

ด้าน 
ก่อนการส่งเสริม 

ระดบั 
 

หลงัการส่งเสริม  
ระดบั 

 
t df p 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

ความรู ้
(N=20) 

8.45 3.42 น้อย 16.22 2.07 มาก -13.494 43 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
 3) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
อนุรกัษ์พชืสมนุไพรในชมุชน ส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้น
หนองค ูต าบลหนองปลิง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการศกึษาเปรยีบเทียบทศันคติการอนุรกัษ์พืชสมุนใน
ชุมชน ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนบ้านหนองคู ต าบลหนอง
ปลิง อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม พบว่า นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติก่อนการส่งเสริมการอนุร ักษ์พืช
สมนุไพรในชมุชน 

 
เท่ากับ 1.88 อยู่ ในระดับไม่แน่ใจ และหลังการ
สง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยทศัคติโดยรวมเท่ากบั 
2.62 อยู่ในระดบัเห็นด้วย เมื่อเปรยีบเทียบคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติเกี่ยวกบัการส่งเสริมการอนุรกัษ์พืช
สมุนไพรในชุมชน ก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า 
นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ทศัคติหลงัการส่งเสรมิสูงกว่า
ก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 (ดงัตารางที ่4) 

 
  ตารางที ่4 ผลการเปรยีบเทยีบทศันคตติ่อการอนุรกัษ์พชืสมนุไพร 
 

ด้าน 
ก่อนการส่งเสริม 

ระดบั 
 

หลงัการส่งเสริม  
ระดบั 

 
t df p 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

ทศันคต ิ
(N=3) 

1.88 0.34 ไมแ่น่ใจ 2.62 0.12 เหน็ดว้ย -13.251 43 .000* 

  * มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
5. อภิปรายผล 
 การสง่เสรมิการอนุรกัษ์พืชสมุนไพรในชุมชน 
ส าหรบันักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคู ต าบลหนอง
ปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจ ัยมี
ประเดน็น ามาอภปิรายผลการศกึษาไดด้งันี้ 
 1) เพื่อการสง่เสรมิการอนุรกัษ์พืชสมุนไพรใน
ชุมชน ส าหรบันักเรียนโรงเรยีนบา้นหนองคู ต าบล
หนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม ให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์80/80 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือมี
ประสทิธภิาพ E1/E2= 93.40/81.13 ซึง่สงูกวา่เกณฑ ์
 

มาตรฐานที่ต ัง้ไว้ 80/80 ส าหรบัการส่งเสริม เรื่อง 
การพฒันาคูม่อื เพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์พืชสมุนไพร
ในชุมชน โดยใช้คู่มือที่สร้างขึ้นปร ับปรุงตาม
ค าแนะน าของทีป่รกึษา และผ่านผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน
แล้วน าไปทดลองใชก้บันักเรยีนที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
น าค่ามาวดัและประเมินผลเพื่อหาดชันีประสิทธิผล
ของคู่มือ ซึ่ ง เ ป็นไปตามเกณฑ์ 80 /80 การจัด
กจิกรรมการสง่เสรมิการอนุรกัษ์พชืสมนุไพรในชุมชน
โดยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ
อนุรกัษ์พชืสมนุไพรในชมุชน สง่ผลให้กลุ่มตวัอย่างมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมการ
เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร ับการส่งเสริม เกิดกระบวน 
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การคิด ทักษะการเรียนรู้ มีความก้าวหน้าทางการ
เรยีนที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าการส่งเสรมิการอนุรกัษ์
พืชสมุนไพรในชุมชน โดยใช้คู่มือประกอบการ
ถ่ายทอดความรู้โดยผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศกึษา ท าให้นักเรยีนที่เข้าร่วมมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนรู้สูงขึ้น เป็นไปตามแนวคดิของพจน์ บุญเรอืง 
(2522 : 2) ไดก้ล่าววา่ การสง่เสรมิ (Extension) เป็น
การขยายและถ่ายทอดความรู้ตามระบบวิทยาการ
แผนใหม่ (Innovation System) ซึ่งก่อประโยชน์ทาง
การศึกษา (Education Advantages) และมีคุณค่า
ทางการปฏิบัติ (Practical Values) แก่บุคคลผู้พึง
ได้ร ับความช่วยเหลือในการเรียนรู้หรือผู้ร ับการ
ส่ง เสริม (People Intended, Clientele, Audience) 
ใหส้ามารถพฒันาตนเอง โดยการเรยีนรูท้ี่สามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อความ
เป็นอยู่ที่ดขี ึ้น (Better Living) เป็นส าคญัและเป็นไป
ตามแนวคิดของวรทศัน์ อินทรคัคมัพร (2546: 10) 
ไดก้ล่าวว่า การส่งเสรมิ (Extension) หมายถึง การ
วางแผนโครงการใดโครงการหนึ่ง  ในการน าเอา
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและการวิจัยต่ างๆ 
น าออกไปสู่ประชาชนในชนบท โดยความรู้ที่น า 
ออกไปนั ้น ประชาชนสามารถรับรู้และน าไปใช้
ประโยชน์ไดอ้ย่างเตม็เมด็เตม็หน่วย โดยประยุกต์เขา้
กบัสภาพแวดลอ้มและความเป็นอยู่ของประชาชนใน
แต่ละทอ้งที ่ซึง่การถ่ายทอดความรูต้้องค านึงถึงการ
ใชเ้ทคโนโลยทีี่เหมาะสม (Appropriate Technology) 
เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีข ึ้นและเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน อีกทัง้มีการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจและจริยธรรมควบคู่กนัไป ซึ่งมีบางส่วน
สอดคล้องกบังานวิจัย พรนิภา ตูมโฮม และประยูร 
วงศ์จนัทรา (2559 : 190) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ผลการศึกษา 
พบว่ า  ปร ะ สิท ธิ ภ าพ ข อ งคู่  มื อ ฝึ กอบ ร ม  มี
ประสิทธิภาพ เท่ากบั 84.53/85.33 สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ โกสนิ สะตะ ประยูร วงศจ์นัทรา และฐิติ
ศกัดิ ์เวชกามา (2559 : 7-8) ได้ศึกษาเรื่อง การ
พฒันากิจกรรมฝึกอบรมมคัคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ ผลการศึกษาพบว่า คู่มือ

ฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพเท่ากบั  92.33/93.22 ดงันัน้ 
การสง่เสรมิการอนุรกัษ์พชืสมนุไพรในชุมชน ส าหรบั
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคู ต าบลหนองปลิ ง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม มปีระสทิธิภาพตาม
เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้
 ส่วนค่าดชันีประสทิธิผล (E.I.) ของคู่มอืการ
สง่เสรมิการอนุรกัษ์พชืสมนุไพรในชุมชน มคี่าเท่ากบั 
0.6506 หมายความวา่ นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นหนองคู
มคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 65.06 แสดงให้
เหน็ว่า จากการพฒันาคู่มอื เพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์
พืชสมุนไพรในชุมชน ท าให้นักเรยีนเกิดความสนใจ
ในคู่มอืการส่งเสรมิ เกดิความรูแ้ละทศันคติที่ด ีเป็น
ตามแนวคิดของ ชนิดา นนท์นภา (2545 : 48) ได้
กล่าวถงึดชันีประสทิธผิลไวว้า่เป็นการประเมนิสื่อการ
เรยีนทีผ่ลติขึน้มาเพื่อทีจ่ะดูถึงประสทิธิภาพทางดา้น
การเรยีนการสอน และการวดัผล ประเมนิผลสื่อนัน้ 
ตามปกติแล้ว จะเป็นการประเมินความแตกต่าง
ระหวา่งคะแนนใน 2 ลกัษณะ คอื ความแตกต่างของ
คะแนนการทดสอบก่อนเรียน และคะแนนการ
ทดสอบหลงัเรยีนหรอืเป็นการทดสอบ และเป็นตาม
แนวคดิของ อรทยั ผวิขาว และบญัญตัิ สาลี (2559 : 
150) ได้ศึกษาเรื่อง  การพัฒนาคู่มือ ฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาเซียน : 
ราชอาณาจักรกัมพูชา ผลการศึกษา พบว่าดัชนี
ประสิทธิผลของคู่มือการฝึกอบรม เท่ากบั 0.8804 
นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 88.04 มี
คะแนนเฉลี่ยความรู้ ทศันคติ  หลังการฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนการฝึกอบรม สอดคล้องกบังานวิจัยของ    
สภุารตัน์ อ่อนกอ้น, ประยูร วงศ์จนัทรา และมานิตย์ 
ซาชิโย (2559 : 164) ได้ศึกษาการพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซียน 
: สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผลการศึกษา 
พบว่า ดชันีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม เท่ากับ 
0.7329 นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรมมีความก้าวหน้าใน
การเรยีนรูร้อ้ยละ 73.29 และสอดคล้องกบังานวจิัย
ของ วาที ลพพันธ์ทอง และประยูร วงศ์จันทรา 
(2559 : 137) ไดศ้กึษาเรือ่ง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ผลการศึกษา พบว่า ดัชนี
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ประสทิธิผลของคู่ มอืการฝึกอบรม เท่ากบั 0.7350 
นิสิตที่ ใช้คู่ มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดล้อมอาเซียน  :  ส าธารณรัฐ สิงค โปร์มี
ความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 73.50 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑป์ระสทิธภิาพทีต่ ัง้ไว ้
 2) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
การอนุรกัษ์พืชสมุนไพรในชุมชน ส าหรบันักเรียน
โรงเรยีนบา้นหนองคู ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม 
  จากการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกับอนุร ักษ์พืชสมุนไพร ก่อนและหลังการ
ส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริมนักเรียนที่เข้าร่วม
การส่งเสริมมีคะแนนความรูเ้ฉลี่ยมากกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดง
ใหเ้หน็วา่ การส่งเสรมิมผีลท าให้ความรูข้องนักเรยีน
ทีเ่ขา้รว่มการสง่เสรมิเพิ่มขึ้นเนื่องจากมกีระบวนการ
สง่เสรมิโดยใชว้ธิกีารสง่เสรมิ มกีระบวนการถ่ายทอด
ทางสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
สง่เสรมิ คอื วดีทีศัน์เรือ่งการอนุรกัษ์พืชสมุนไพร ใน
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของ
สมุนไพร ประโยชน์ของสมุนไพร การอนุรกัษ์พืช
สมนุไพร เพื่อน าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงดา้นความรู ้
ทัศนคติ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ซึ่งเ ป็นตาม
แนวคดิของ วจิารณ์ พานิช (2548 : 5-6) ไดก้ล่าวว่า 
ความรู้ คือ ข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณค่าสูง ที่
พรอ้มจะน าไปประยุกต์ใชใ้นการตัดสนิใจ หรอืใชใ้น
การท างาน และเป็นไปตามแนวคดิของพจนานุกรม
ของเว็บสเตอร์ (The Lexicon Wedster Dictionary) 
ไดใ้ห้ความหมาย “ความรู้” ว่าเป็นสิง่ที่เกีย่วขอ้งกบั
ขอ้เท็จจริง กฎเกณฑ์ และโครงสร้างที่เกิดขึ้นจาก
การศกึษา หรอืการคน้หา หรอืเป็นความรูท้ี่เกีย่วกบั
สถานที่ สิ่งของ หรือบุคคล ซึ่งได้จากการสังเกต
ประสบการณ์ หรือจากรายงาน การรบัรู้ขอ้เท็จจริง
เหล่านี้ต้องชดัเจน และต้องอาศยัเวลาซึ่งบางส่วน
สอดคล้องกบัแนวคดิของ อดศิกัดิ ์สงิห์สโีว (2554 : 
31) กล่าวว่าสิ่งแวดล้อมศึกษา คือ กระบวนการ
ทางการศึกษาที่เน้นพัฒนาคน ให้เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจะให้
เขา้ใจในความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัสิง่แวดล้อม 

อันเป็นพื้นฐานที่น าไปสู่การพัฒนาเจตคติ ความ
ตระหนัก  และทักษะในการตัดสิน ใ จ เกี่ยวกับ
สิง่แวดล้อมเกดิการสรา้งจริยธรรมที่ด ีเพื่อเขา้มามี
ส่วนร่วมในการดูแลและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โดยมเีป้าหมายเพื่อพฒันาประชากรโลกให้ตระหนัก
และใสใ่จเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมและปัญหาที่เกีย่วเนื่อง
กนัและมคีวามรู ้ทกัษะ เจตคต ิความใส่ใจ และความ
รบัผดิชอบที่จะปฏบิตัิการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดล้อมที่
เกิดขึ้น เป็นไปตามแนวคิดของ เกษม วัฒนชัย 
(2554 : 39-40) กล่าวว่า ความรู้เป็นการรวบรวม
ความคดิของมนุษย์จดัให้เป็นหมวดหมู่และประมวล
สาระทีส่อดคลอ้ง น ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ สอดคล้อง
กบังานวิจัยของพัชทิชา กุลสุวรรณ์ (2559 : 263-
273) ได้ท าการศกึษา เปรียบเทียบความรู้เกีย่วการ
จดัการทรพัยากรโดยใชห้ลกัเศรษฐศาสตร์ เจตคติต่อ
การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและทักษะทางการ
จดัการทรพัยากรธรรมชาติโดยใชห้ลกัเศรษฐศาสตร ์
ส าหรบันิสติปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม มี
ความมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพคู่มือการ
จดัการเรียนการสอนการจัดการทรพัยากรโดยใช้หลัก
เศรษฐศาสตร์ มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) 
เพื่อหาค่าดชันีประสิทธิผลการจัดการเรยีนการสอน
การจัดการทรพัยากรโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์ 3) 
เพื่อเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการจดัการทรพัยากร
โดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์ เจตคติต่อการอนุร ักษ์
สิง่แวดล้อม และทกัษะการจดัการทรพัยากรโดยใช้
หลกัเศรษฐศาสตรก์อ่นเรยีนและหลงัเรยีนการจดัการ
เรียนการสอนการจัดการทรัพยากรโดยใช้หลัก
เศรษฐศาสตร์ ผลการศกึษา พบว่า นิสติที่เรยีนดว้ย
การจดัการเรยีนการสอนการจดัการทรพัยากรโดยใช้
หลักเศรษฐศาสตร์มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์ การจัดการ
ทรพัยากรโดยใชห้ลกัเศรษฐศาสตรห์ลงัเรยีนมากกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  ที่ระดับ .05 
สอดคล้องกบังานวิจัยของ โกสิน สะตะ (2559 : 7-
24) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมฝึกอบรม
มคัคุเทศก์สิง่แวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์
อ าเภออุบลรตัน์ จงัหวดัขอนแกน่ มคีวามมุ่งหมาย 1) 
เพื่อศึกษาสภาพปัญหาสถานที่ท่องเที่ยวอ าเภอ 
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อุบลรตัน์ จังหวดัขอนแก่น 2) เพื่อพัฒนากิจกรรม
ฝึกอบรมมคัคเุทศกส์ิง่แวดลอ้ม เพื่อการท่องเที่ยวเชงิ
อนุรกัษ์ในเขตอ าเภออุบลรตัน์ จังหวดัขอนแก่น 3) 
เพื่ อ ศึกษา แล ะ เป รีย บ เ ทีย บคว าม รู้  ผ ล กา ร
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้ การเป็น
มัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมของเยาวชนที่เข้าร ับการ
ฝึกอบรมหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเป็นไปตาม
งานวิจัยของพรนิภา ตูมโฮม (2559 : 189-202) ได้
ท าการศึกษา เ รื่ อ ง  การพัฒนาคู่ มือ ฝึ กอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมอาเซียน 
สาธารณรฐัอินโดนีเซีย มวีตัถุประสงค์ 1.เพื่อพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน สาธารณรฐัอินโดนีเซีย 2.เพื่อศึกษาดชันี
ประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม และเปรียบเทียบ
ความรู้ในการเป็นวิทยากรฝึกอบรม ผลการศึกษา 
นิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวจิยัของโฉม
ไฉล จนัคนูอก (2557: 3) ไดศ้กึษางานวจิยั เรือ่ง การ
สง่เสรมิการใชป้ระโยชน์ พื้นทีส่าธารณะเพื่อเป็นสวน
สมุนไพรส าหรบัชาวบ้านท่าขอนยาง ต าบลท่าขอน
ยาง อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรูก้่อน
และหลงัการ สง่เสรมิการใชป้ระโยชน์พื้นที่สาธารณะ
เพื่อเป็นสวนสมนุไพร กลุ่มตวัอย่างที่ใชศ้กึษาการใช้
ประโยชน์พื้นที่สาธารณะ คือ ชาวบา้นท่าขอนยาง 
จ านวน 30 คน ผลการศกึษา พบวา่ ก่อนการส่งเสรมิ
ชาวบา้นมคีะแนน เฉลี่ยความรูอ้ยู่ในระดบัมาก และ
หลงัการสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยความรูอ้ยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ หลงั การส่งเสรมิชาวบา้นมคีวามรูสู้ง
กวา่กอ่นการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุวนิดา สุภา 
(2557: 3) ได้ศึกษางานวิจัย เรื่องการส่งเสริมการ
ปลูกพชืสมุนไพรแก่น ตะวนัส าหรบัชาวบา้นท่าขอน
ยาง ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิช ัย จังหวัด
มหาสารคาม โดยมี ว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความรู้ต่อการปลูกพืชสมุนไพรแก่น
ตะวนักอ่นและหลงั การสง่เสรมิการปลูกพืชสมุนไพร

แก่นตะวนั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน ผลการศึกษา พบว่า เป็นไปตาม
สมมติฐานการวจิ ัย ความรูห้ลงัการส่งเสริมการปลูก
พืชสมุนไพร แก่นตะวนัส าหรบัชาวบ้านท่าขอนยาง
สูงกว่าก่อนการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแก่น
ตะวนัส าหรบัชาวบ้านท่าขอนยางอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั ้นผลการเปรียบเทียบ
ความรู้ก่อนและหลังการส่งเสริม การส่งเสริมการ
อนุรกัษ์พชืสมนุไพรในชมุชน พบว่านักเรยีนที่เขา้รบั
การสง่เสรมิเรือ่งการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พืชสมุนไพร
ในชุมชน มคีวามรู้หลังการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการ
สง่เสรมิ  
 3) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบทศันคติต่อการ
อนุร ักษ์พืชสมุนไพรในชุมชน ส าหร ับนักเรียน
โรงเรยีนบา้นหนองคู ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมอืง 
จังหวัดมหาสารคาม จากการศึกษาและเปรียบ
ทัศนคติต่อการอนุร ักษ์พืชสมุนไพรในชุมชน การ
เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการอนุรกัษ์พืช
สมุนไพรในชุมชน พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมการ
ส่งเสริม มีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการอนุรกัษ์พืช
สมุนไพรในชุมชน ก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัไม่แน่ใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.88 และหลังการ
ส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.62 เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ
ก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า นักเรียนที่เขา้ร่วม
การสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการส่งเสรมิสูง
กวา่กอ่นการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 มผีลท าใหท้ศันคติของนักเรยีนที่เขา้การส่งเสรมิ
เพิ่มขึ้น  ซึ่งเ ป็นไปตามแนวคิดของ ประยูร วงศ์
จนัทรา (2554 : 14) ไดก้ล่าววา่ หลกัการสิง่แวดล้อม
ศึกษา คือ สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรูเ้พื่อสิง่แวดล้อมศกึษาให้คนเกดิ
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ เจตคติและ
คา่นิยมทีด่ตี่อสิง่แวดลอ้ม การมสี่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลการแก้ไข
ปัญหาสิง่แวดลอ้มเพื่อใหเ้กดิคณุภาพสิง่แวดล้อมและ
คณุภาพชวีติโดยมหีลกัการที่เหมอืนกนัอยู่อย่างหนึ่ง
เป็นสหวทิยาการสิง่แวดล้อม ซึ่งสิง่แวดล้อมศกึษามี
คณุลกัษณะคอืเป็นการศกึษาเพื่อชวีติ เป็นการศกึษา



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่3(2), 2563 : 1 - 14 
 

11 

ตลอดชีวิต  เ ป็นการ เรียนรู้ เพื่ ออยู่ ร่วมกันของ
มนุษยชาติ เป็นการเรยีนรูส้ถานการณ์ปัจจุบนัและ
อนาคต  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรทยั ผวิขาว 
(2559: 149-162) ได้ท าการพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
ราชอาณาจักรกมัพูชา งานวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาคู่มือ ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน : ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80  และหาดัชนี
ประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม เพื่ อศึกษาและ
เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม ผลการศึกษา พบว่า ทัศนคติ หลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม และหลังการ
ฝึกอบรมนิสติกลุ่มทดลองมทีศันคติ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ
นเรศ นาเมอืงรกัษ์ (2559 : 115-126) ได้ท าการรณรงค์
การอนุรกัษ์ทรพัยากรประมงในเขตอ่างเกบ็น ้าเขื่อนอุบล
รตัน์ จงัหวดัขอนแกน่ การวจิยัคร ัง้นี้มคีวามมุง่หมายเพื่อ 
(1) เพื่อศกึษาสภาพปัญหาประมงของชาวประมงในอ่าง
เกบ็น ้าเขือ่นอุบลรตัน์ อ าเภออุบลรตัน์ จงัหวดัขอนแก่น 
(2) เพื่อศกึษา และเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและการมี
ส่วนร่วมของชาวประมงในอ่างเก็บน ้ าเขื่อนอุบลรตัน์ 
อ าเภอ อุบลร ัตน์ จังหวัดขอนแก่น ศึกษาปัญหากับ
ชาวประมง จ านวน 370 คน ผลการศกึษาสภาพปัญหา
ด้านทรัพยากรประมง  พบว่า  ปัญหาเรื่องของ
ทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน ้ าเขื่อนอุบลร ัตน์มี
จ านวนลดลง เป็นปัญหาทีก่ลุ่มตวัอย่างมคีวามเห็นว่า
มปัีญหามากทีส่ดุถงึรอ้ยละ 89.51 รองลงมา คอื การ
ทีเ่จา้หน้าที่ผูร้กัษากฎหมายไม่เขม้งวด จนส่งผลต่อ
การเกดิปัญหาทรพัยากรประมงในอ่างเกบ็น ้าเขื่อน
อุบลรตัน์ ร้อยละ 88.70 และปัญหาการใชเ้ครื่องมือ
ประมงทีผ่ดิกฎหมายทาให้ทรพัยากรประมงมปัีญหา
รอ้ยละ 88.11 สาหรบัผลการศกึษาและเปรยีบเทียบ
ความรู ้ทศันคต ิและการมสีว่นรว่มของชาวประมงใน
อ่างเก็บน ้ าเขื่อนอุบลร ัตน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนความรู ้หลงัการฝึกอบรมสูงขึ้นกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 
สอดคล้องกบัแนวคดิงานวจิยัของ มลัลิกา เหลี่ยมไธสง 
(2559 : 148-159) ได้ท าการพัฒนาคู่มือฝึกอบรม

อนุร ักษ์ป่าไม้ และสตัว์ป่า ป่าโคกหินลาด อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม งานวจิยัมคีวามมุ่งหมาย
เพื่อพฒันาคูม่อืฝึกอบรมอนุรกัษ์ป่าไมแ้ละสตัว์ป่า ป่า
โคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม เพื่ อศึกษาและ
เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม เพื่อศกึษาการมสี่วนร่วมหลงัการฝึกอบรม
การอนุรกัษ์ป่าไมแ้ละสตัว์ป่า ป่าโคกหินลาด อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า ทศันคติ
ต่อการอนุรกัษ์ป่าไมแ้ละสตัว์ป่าป่าโคกหินลาด หลงั
การฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 แสดงว่าการฝึกอบรมนี้
สามารถสรา้งทัศนคติ ที่ดีต่อการอนุรกัษ์ป่าไม้ และ
สัตว์ป่า ป่าโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ไดใ้นปัจจุบนัและอนาคต สอดคล้องกบั
แนวคดิงานวจิยัของ ธงชยั สนัติวงษ์ (2559 : 166 
167) กล่าวว่า ทัศนคติก่อตัวเกิดขึ้นมา  และ
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากปัจจยั หลายประการ ดว้ยกนั 
คอื 1. การเจรญิทางร่างกาย (Biological Motivation) 
ทศันคต ิในเมือ่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก าลงัด าเนินการ
ตอบสนองตามความต้องการ หรอืแรงผลักดนัทาง
รา่งกาย ตวับคุคลจะสรา้ง ทศันคติ ที่ดตี่อบุคคลหรอื
สิง่ของ ทีส่ามารถชว่ยใหเ้ขามโีอกาสตอบสนองความ
ต้องการ ของตนได้ 2. ข่าวสารขอ้มูล (Information) 
ทัศนคติ จะมีพื้นฐานมาจากชนิดและขนาดของ
ข่าวสารที่ได้รบั รวมทัง้ลักษณะของแหล่งที่มาของ
ขา่วสาร ดว้ย กลไกของการเลือกเฟ้นในการมองเห็น
และเข้าใจปัญหา ต่างๆ (Selective Perception) 
ข่าวสารข้อมูลบางส่วนที่เขา้มาสู่บุคคลนัน้จะท าให้
บคุคลนัน้เกบ็ไปคดิ และ สรา้งเป็นทศันคตขิึน้มาได ้ 
3. การเข้า เกี่ยวข้องกับกลุ่ ม (Group Affiliation) 
ทศันคติ บางอย่างอาจมาจาก กลุ่มต่าง ๆ ที่บุคคล
เกีย่วขอ้งอยู่โดยทางตรงและทางอ้อมเช่น ครอบครวั 
วดั กลุ่มเพื่อนร่วมงาน กลุ่มกีฬา กลุ่มสงัคมต่างๆ 
โดยกลุ่มเหล่านี้ไมเ่พยีงแต่เป็นแหล่งรวมของค่านิยม
ต่างๆ แต่ยังมีการ ถ่ายทอดข้อมูล ให้แก่บุคคลใน
กลุ่ม (Primary Group) ที่จะเป็นแหล่งสรา้ง ทศันคต ิ
ให้แก่บุคคล ได้ 4. ประสบการณ์ (Experience) 
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ประสบการณ์ของคนทีม่ตี่อวตัถุสิง่ของ ย่อมเป็นส่วน
ส าคัญที่จะท าให้บุคคลต่างๆ ตีค่าสิ่งที่ เขาได้ม ี
ประสบการณ์มาจนกลายเป็นทศันคติได ้5. ลกัษณะ
ท่าทาง (Personality) ลกัษณะท่าทางหลาย ประการ
ต่างก็มีส่วนทางอ้อมที่ส าคัญในการสร้างทัศนคต ิ
ให้ก ับตัวบุคคลปัจจัยต่างๆ ของการก่อตัวของ 
ทศันคตเิท่าทีก่ล่าวมาขา้งตน้นัน้ ในความเป็นจรงิ จะ
มไีด้มีการเรียงล าดบัตาม ความส าคญั แต่อย่างใด
เลย ทัง้นี้เพราะปัจจยัแต่ละทาง เหล่านี้ ตวัไหนจะมี
ความส าคญัต่อการก่อตวัของ ทศันคติมากหรอืน้อย 
ย่อมสุดแล้วแต่ว่าการพิจารณาสร้างทัศนคติต่อสิ่ง
ดงักล่าวจะเกีย่วขอ้งกบัปัจจยัใดมากที่สุด ดงันัน้จึง
แสดงให้ เห็นว่าการส่ง เสริมการย้อมผ้าจากสี
ธรรมชาติ ตามแนวคิดนิ เวศวัฒนธรรม  มีผล
การศกึษาออกมาเช่นนี้อาจเนื่องจากผูว้ ิจยัไดม้ีการ
บรรยาย โดยมคีู่มอื แผ่นพบั และแบบวดัทศันคติ ที่
ใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบการหาคุณภาพเครื่องมอื จึง
ท าให้ทัศนคติของผู้เข้าร่วมการส่งเสริม หลังการ
สง่เสรมิมากกวา่กอ่นการสง่เสรมิ 
 

6.ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1)  ค ว ร ใ ช้สื่ อ ป ร ะ กอบก า ร บ ร ร ย าย ที่
หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และ
กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนทักษะ เพื่อให้เกิด
ความรู้ และสามารถน าไปเผยแพร่ให้ก ับผู้ที่สนใจ
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์สมนุไพร 
 2) หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่สนใจ 
สามารถน าคูม่อืไปส่งเสรมิเพื่อเสริมสรา้งองค์ความรู้
และทัศนคติที่ดีต่อการอนุร ักษ์พืชสมุนไพร ให้กับ
บคุคล หน่วยงาน องคก์ร หรอืประชาชนอื่น  ๆได ้
6.2  ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1) ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลใหน้กัเรยีนและเยาวชน
สนใจเกี่ยวกับการอนุร ักษ์สมุนไพร  เพื่อให้เกิด
กระบวนการเรยีนรูแ้ละเพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาต่อ
ยอด และมคีวามน่าสนใจมากขึน้ 
 2) ควรศึกษาความคิดเห็นนักเรยีนเกีย่วกบั
การอนุรกัษ์สมุนไพรว่ามแีนวคดิอย่างไร เพื่อให้เกดิ
การเปรียบเทียบให้เห็นถึงมุมมองของการอนุรกัษ์
สมนุไพร 
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