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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร ัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากสมุนไพรในเขตพื้นที่ป่าดงแหน่ง 
ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และประสทิธผิลของคูม่อื เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรู ้ทศันคติ ก่อนและ
หลงัการสง่เสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการส่งเสรมิ คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นโรงเรยีนบา้นดงหวาย ต าบล
เกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวดัร้อยเอ็ด จ านวน 30 คน ได้จากการสมคัใจเข้าร่วม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย คู่มือ แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคติสถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ความถี่ รอ้ยละ 
คา่เฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน Paired t-test ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืการส่งเสรมิ
การใชป้ระโยชน์จากจากสมุนไพรในเขตพื้นที่ป่าดงแหน่ง มปีระสทิธิภาพเท่ากบั 84.33/85.66 และมดีชันีประสทิธิผล
ของคูม่อืการสง่เสรมิ (E.I.) เท่ากบั 0.7583 นกัเรยีนเขา้รว่มการส่งเสรมิมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 75.83 
มคีะแนนเฉลีย่ความรู ้และทศันคต ิหลงัการสง่เสรมิมากกวา่กอ่นการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
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Abstract 
 The purposes of this research were to study find out the develop promotion manual 
of utilization medicinal plants in the Dong Nheng forest area to be efficiency according to the criteria 80/80 
and the effectiveness of the promotion manual and to study and compare knowledge and attitude before 
and after promoting. The sample used in the study were 30 students of the Ban Dong Wai School, Koh 
Kaew Sub-District, Selaphum District, Roi-Et Province being  selected by voluntarily sampling. The tools 
used in the research included promotion manual, knowledge test and attitude test. The statistics used for 
data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and hypothesis test tesing; paired  
t-test. The results revealed that the manual was efficiency of 84.33/85.66. The effectiveness of activity manual 
index was equal to 0.7583. The student had more knowledge and effect to increased students progress 
after using the training manual as 75.83 percent. After the promotion experimental students had an 
average score of knowledge and attitude more than before promotion statisticatly significanctly at level .05. 
 
Keyword : Promotion, Medicinal plants, Utilization, Dong Nheng forest, Knowledge, Attitude,  
   Efficiency, Effectiveness index  
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1. บทน า 
 ปัจจุบ ันสิ่งแวดล้อมมีความส าคัญต่อชีวิต
มนุษย์ในการด ารงชีวติ เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นก็
ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
เพราะในปัจจุบนัสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้ม ถูกท าลาย
เพิ่มมากขึ้น ทัง้สิ่งแวดล้อมทางวฒันธรรม ที่มนุษย์
สรา้งขึน้ไดเ้พิม่มาแทน  ในปัจจุบนันี้ประชากรมนุษย์
ไดเ้พิม่ขึน้เรือ่ยๆ มกีารน าเทคโนโลยีมาพฒันาและมี
การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ มาใช้เพื่อตอบสนองความ
สะดวกให้กบัมนุษย์เพิ่มมากขึ้น ผลจากการท าลาย
สิง่แวดล้อมจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงอยู่ 
และคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมที่ส่ง 
ผลกระทบจะมีสาเหตุท าให้เกดิปัญหาได ้เช่น การ
เพิ่ ม ปร ะ ช าก ร  ก า ร ขย าย ตัว ท าง เ ศ รษ ฐ กิจ
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี ภยัธรรมชาติ เป็นต้น 
ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อม ในปัจจุบนันี้เทคโนโลยีเป็นสิง่ที่มนุษย์
สรา้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองความสะดวก และอ านวย
ประโยชน์ โดยที่มนุษย์ไม่ค านึงถึงผลกระทบที่จะ
ส่งผลต่อตัวเองทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยใน
ปัจจุบันนี้ มนุษย์ก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาใช้
ประโยชน์ในทุกๆดา้น ผลจากการใชอ้ย่างขาดสติก็
ได้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
ผลกระทบทีม่ตี่อสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาติในปัจจุบนั
เป็นปัจจยัทรพัยากรธรรมชาตสิ าคญัในการด ารงชวีติ
ของมนุษย์และสิง่มชีวีติต่างๆ นัน้ไดส้่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น การสูญเสียทรพัยากรธรรมชาต ิ
ได้แก่ การสูญเสียทรัพยากรที่ดิน เป็นปัญหาการ
พังทลายของดิน การเสื่อมโทรมของดิน การขาด
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดินเป็นพิษจากสารเคม ี
การสูญเสียทรัพยากรน ้ า เช่น การขาดแคลนน ้ า  
น ้ าเสีย สารพิษในน ้ า น ้ าท่วม น ้ าทะเลหนุน น ้ า
บาดาลลดระดับ แหล่งน ้ าตื้นเขิน  การสูญเสีย
ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า เชน่ การสญูเสยี พื้นที่ป่า 
การอนุรกัษ์ป่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ปริมาณการ
ปลูกป่า การท าลายที่อยู่อาศยัสตัว์ป่าการสูญเสีย
ทรพัยากรแรธ่าตุ เชน่ ปัญหาความขาดแคลน ปัญหา
ทางเศรษฐกิจการสูญเสียความหลากหลายทาง
กายภาพ สิ่งมีชีวิตบนโลก จากการวิว ัฒนาการ 

การเพิ่มจ านวนและชนิดมากขึ้นจึงมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม ท าให้สิ่งมีชีวิตมี
แนว โน้ มอัต ร าการสูญพันธ์ เพิ่ม ขึ้ น  แ ละการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศโลก เป็นกิจกรรมของ
มนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อมนุษย์และสิ่งมีชวีิตในปัจจุบนัและอนาคต 
(ภาคภมู ิพาณิชปการนนัท์, 2555 : เวบ็ไซต์) 
          พืชสมุนไพร เป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่
มนุษย์รู้จ ักน ามาใช้เ ป็นประโยชน์เพื่อการร ักษา
โรคภยัไขเ้จบ็ตัง้แต่โบราณ เชน่ ในเอเชยีกม็หีลกัฐาน
แสดงว่า มนุษย์รูจ้กัใช้พืชสมุนไพรมากว่า 6,000 ปี
แต่หลงัจากที่ความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ มกีารพัฒนา
เจรญิกา้วหน้ามากขึ้น มกีารสงัเคราะห์ และผลิตยา
จ าก ส า ร เ คมี  ใ น รู ป  ที่ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ไ ด้ ง่ า ย 
สะดวกสบายในการใชม้ากกว่าสมุนไพร ท าให้ความ
นิยมใช้ยาสมุนไพรลดลงมาเป็นอนัมาก เป็นเหตุให้
ความรู้วิทยาการด้านสมุนไพรขาดการพัฒนา  
ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร ในปัจจุบันทัว่โลกได้
ยอมรับแล้วว่าผลที่ได้จากการสกัดสมุนไพร ให้
คุณประโยชน์ดีกว่ายาที่ได้จากการสงัเคราะห์ทาง
วทิยาศาสตร์ประกอบกบัในประเทศไทยเป็นแหล่ง
ทรพัยากรธรรมชาตอินัอุดมสมบูรณ์ มพีืชต่างๆ ที่ใช้
เป็นสมนุไพรไดอ้ย่างมากมายนับหมื่นชนิด ยงัขาดก็
แต่เพียงการค้นคว้าวิจ ัยในทางที่เป็นวิทยาศาสตร์
มากขึน้เท่านัน้ ความตื่นตวัทีจ่ะพฒันาความรูด้า้นพืช
สมนุไพร จงึเริม่ขึน้อกีคร ัง้หนึ่ง มกีารเริ่มต้นนโยบาย
สาธารณสขุข ัน้มลูฐานอย่างเป็นทางการของประเทศ
ไทย ในปี พ.ศ. 2522 โดยเพิ่มโครงการสาธารณสุข
ข ัน้มูลฐานเข้าในแผนพัฒนาการสาธารณสุขตาม
แผนพฒันา การเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่
4 ต่อเนื่องจนถงึแผนพฒันาการเศรษฐกจิ และสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 7 โดยมกีลวิธีการพฒันาสมุนไพร
และการแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสขุมลูฐาน คอื 
สนับสนุนและส่ง เส ริมการดูแล ร ักษาสุขภาพ        
ของตนเอง โดยใชส้มุนไพรการแพทย์พื้นบา้น การ
นวดไทย ในระดบับุคคล ครอบครวั และชุมชน ให้
เป็นไปอย่างถูกต้องเป็นระบบ สามารถปรบัประสาน
การดูแลสุขภาพแผนปัจจุบันได้ อาจกล่าวได้ว่า
สมนุไพรส าหรบัสาธารณสขุมลูฐาน คอื สมุนไพรที่ใช้
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ในการส่งเสริมสุขภาพ และอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น  
(สรุพจน์ วงศใ์หญ่, 2552: 247)                                 
 ในสงัคมโลกปัจจุบนัต่างหนัมาสนใจสมุนไพร
กนัมาก เพราะเป็นเรื่องเอาเป็นเอาตายชิงไหวชิง
พรบิกนัทีจ่ะชว่งชงิการแพทย์ทอ้งถิน่และยาสมุนไพร 
ประเทศไทยยงัถอยหลงักบัค่านิยมและผลประโยชน์ 
ชว่งนี้ประชาชนเป็นจ านวนมากมองเหน็โทษที่ไดจ้าก
การใชย้าที่ไดจ้ากสารเคมบีางชนิด บางโรคสารเคมี
ไมส่ามารถชว่ยได ้ต่างกพ็ยายามมองหาแนวทางใน
การดูแ ลร ักษาตน เอ งในทางที่ ปล อดภัยที่สุ ด 
การแพทย์แผนไทยเป็นเลือกหนึ่งแต่กย็งัไม่สามารถ
ให้ความมัน่ใจ ได้อย่ างจริงจัง  เพราะ เราได้ทิ้ ง
การแพทย์แผนโบราณมานานขาดการพฒันา เพราะ
กฎหมายบงัคบัไวม้ากมาย รูปแบบการใชส้มุนไพร
แบบดัง้เดมิในการรกัษาโรค ถือเป็นขุมทรพัย์อนัล ้า
ค่าและเ ป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน  ที่ เกิดจาก
ประสบการณ์ทีส่ ัง่สม และถ่ายทอดจากบรรพชนไทย 
การผสมผสานชิ้นส่วนพืชชนิดต่างๆ  ที่ได้จาก
ธรรมชาติ โดยการดดัแปลงวธิีการเตรียม วธิีการใช ้
การปรงุใหม้คีวามกลมกลืนทัง้รสชาติ ส ีกลิ่นจนเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั และน าไปใชแ้ตกต่างกนัไปตาม
ความแปรปรวนของฤดูกาล สภาพภูมิประเทศ 
รวมทัง้พื้นฐานในการด ารงชวีติที่ต่างกนั ซึ่งมผีลท า
ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่แตกต่างกันด้วย การใช้
สมุนไพรในการรกัษาโรคจึงเกดิการใช้ที่สบืทอดกนั
ไป (ศภุฤกษ์ ภมรรตัน์ปัญญา, 2554 : เวบ็ไซต์)   
 ป่าดงแหน่งเป็นพื้นที่ป่าเต็งรงั มพีื้นที่ติดกบั
แมน่ ้าชขีนานเป็นทางยาวตลอดพื้นที่ ตัง้อยู่บนพื้นที ่
หมู ่6 ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
ในปี 2544 ได้มีการเข้ามาบริหารจัดการพื้นที่โดย
สมาคม ผู้ปฏบิตัิธรรม "รอ้ยเอ็ดอโศก" เพื่อพัฒนา
เป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเกษตรตามศาสตร์
พระราชา โดยประธานกลุ่มคนแรกคอื นายกจิจา เอื้อ
ไพจติร โดยมกีารซื้อทีด่นิ สปก.จากชาวบา้นในพื้นที่
คร ัง้แรกจ านวน 18 ไร่ และได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้
ทางดา้นการเกษตรตามศาสตรพ์ระราชาเป็นต้นมาใน
ปี 2548 ประธานกลุ่มคอื นายสมวงศ์ ขุมหิรญั ได้มี
การขยายพื้นที่โดยการซื้อที่ดินบริเวณโดยรอบ

เพิ่มเติมจากชาวบ้านจากเดิม 18 ไร่ เป็น 150 ไร ่
และบริหารจัดการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในเรื่อง
การเกษตร,สมุนไพรและการแปรรูปครบวงจร ในปี 
2560 มีการจัดตัง้เป็นวิสาหกิจชุมชนร้อยเอ็ดอโศก 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าภาคการเกษตรและ
สมุนไพรให้มีก ารแปรรูป เพื่ อ เพิ่มมู ลค่า  เช่น 
ผลติภณัฑจ์ากขา้ว สมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร ปุ๋ ย
อนิทรยี์ น ้าหมกัชวีภาพ เป็นตน้ และป่าดงแหน่งเป็น
ป่าที่ยงัมคีวามอุดมสมบูรณ์มแีม่น ้าชไีหลผ่านขนาน
ทางยาวตลอดพื้นที่กว่า 150 ไร่ จึงเป็นพื้นที่ที่มี
ความหลากหลายทางชวีภาพและเหมาะสมที่จะเป็น
แหล่งเรยีนรูใ้นการศกึษาสิง่แวดล้อมและการอนุรกัษ์
ธรรมชาติ จึงมีการขอจัดตัง้เป็นมูลนิธิสิ่งแวดล้อม
ศึกษา สาขาอ าเภอเสลภูมิ จังหวดัร้อยเอ็ดขึ้น ใน
เดือนธันวาคม 2560 เพื่อ เป็นแหล่ง เรียนรู้และ
ส่งเสรมิการอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป 
โดยม ีนายไตรรตัน์ ขุมหิรญั เป็นผูอ้ านวยการมูลนิธิ
สิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาอ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
รอ้ยเอ็ด มกีจิกรรมด าเนินในปัจจุบนัหลายโครงการ 
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้การท าเกษตรกรรมแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง การอนุร ักษ์ส่งเสริมการปลูก
สมุนไพร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
ทอ้งถิน่ การจดัตัง้ศนูย์เรยีนรูน้ิเวศวทิยาป่าดงแหน่ง 
เป็นตน้ (สมวงศ ์ขมุหริญั, 2561 : สมัภาษณ์) 
   ดงันัน้ ผูศ้กึษาเหน็วา่ควรมกีารศกึษาการใช้
สมนุไพรในพื้นทีป่่าดงแหน่งนี้ เพื่อท าการรวบรวมไว้
เป็นการส่งเสริม จึงได้จ ัดท าการส่ง เสริมการใช้
ประโยชน์จากสมุนไพรในเขตพื้นที่ป่าดงแหน่งของ
มูลนิธิสิง่แวดล้อมศกึษาสาขาอ าเภอเสลภูมิ จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ส าหร ับนักเรียนโรงเรียนบ้านดงหวาย 
อ าเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ขึน้ เพื่อให้เยาวชนและ
นักเรียนเกิดความตระหนักในทรพัยากรที่มีคุณค่า 
ร่วมกนัอนุรกัษ์ไวแ้ละเผยแพร่ให้เป็นที่นิยมมากขึ้น
ใหด้ ารงอยู่คูช่มุชนต่อไป 
 
 2. วตัถปุระสงค ์
 2 .1  เพื่ อพัฒนาคู่มือการส่ง เสริมการใช้
ประโยชน์จากสมุนไพรในเขตพื้นที่ป่าดงแหน่ง ที่มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 80/80 
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 2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในเขตพื้นที่ 
ป่าดงแหน่งกอ่นและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การใชป้ระโยชน์จากสมนุไพรในเขตพื้นที่ป่าดงแหน่ง 
กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรที่ใชใ้นการส่งเสรมิ คอื นักเรยีน
โรงเรยีนบา้นดงหวาย อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
จ านวน 158 คน 
 2) กลุ่มตัวอย่ างที่ ใช้ในการส่ง เสริม คือ 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นของโรงเรยีนบา้นดง
หวาย อ าเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอ็ด จ านวน 30 คน 
ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้รว่ม     
3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 
       ตัวแปรต้น  ได้แ ก่  การส่ ง เ ส ริมการ ใ ช้
ประโยชน์จากสมนุไพรในเขตพื้นทีป่่าดงแหน่ง 
         ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่
 1) ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก
สมนุไพรในเขตพื้นทีป่่าดงแหน่ง 
 2) ทศันคติต่อการใชป้ระโยชน์จากสมุนไพร
ในเขตพื้นทีป่่าดงแหน่ง 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมือที่ใช้ถ่ายทอด ได้แก่ คู่มือการ
สง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากสมุนไพรในเขตพื้นที่ป่า
ดงแหน่งของมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาสาขาอ าเภอ 
เสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 
      2) เครือ่งมอืในการวดัและประเมนิผล ไดแ้ก ่ 
  2.1)  แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการ
ใชป้ระโยชน์จากสมนุไพรในเขตพื้นทีป่่าดงแหน่ง 
 2.2)  แ บบ วัดทัศ น คติ ต่ อ ก า ร ใ ช้
ประโยชน์จากสมนุไพรในเขตพื้นทีป่่าดงแหน่ง 
3.4 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู  
 การส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากสมุนไพรใน
เขตพื้นที่ป่าดงแหน่งของมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา
สาขาเสลภมู ิส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีน  บา้นดงหวาย 

ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัร้อยเอ็ด โดย
การแบง่เกบ็ขอ้มลูจะแบง่ออกเป็น  2 ระยะดงันี้  
 ระยะที่1 การออกแบบเครื่อ งมือในการ
ถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา 
  ระยะที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อม
ศกึษา 
3.5 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) สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน คอื   
Paired t -test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05  
 
4. สรปุผลการวิจยั 
  1) ผลการพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากสมุนไพรในเขตพื้นที่ ป่าดงแหน่ง 
ส าหรบันักเรียนโรงเรียนบ้านดงหวาย ต าบลเกาะ
แก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แต่ละหน่วย
ความรู้ มีประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) คิดเป็น 
รอ้ยละ 84.33 และประสิทธิภาพ ของผลลพัธ์ (E2) 
คิดเป็นร้อยละ 85.66 ดังนั ้นประสิทธิภาพของ
กระบวนการและประสทิธิภาพของผลลพัธ์ของคู่มือ
การสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากสมนุไพรในเขตพื้นที่
ป่าดงแหน่ง เท่ากับ84.33/85.66 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ ์80/80 ที่ต ัง้ไว ้และค่าดชันีประสทิธิผล (E.I.) 
ของคูม่อืการสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากสมุนไพรใน
เ ข ต พื้ น ที่ ป่ า ด ง แ ห น่ ง  มี ค่ า เ ท่ า กับ  0.7583 
หมายความวา่ นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นดงหวาย ต าบล
เ ก า ะ แ ก้ ว  อ า เ ภ อ เ ส ล ภู มิ  จั ง ห วัด ร้ อ ย เ อ็ ด  
มคีวามกา้วหน้าในการมคีวามรูร้อ้ยละ 75.83 
   2) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
ก่อน และหลังการส่งเสรมิ .พบว่า ก่อนการส่งเสริม 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากสมุนไพรในเขตพื้นที่ ป่าดงแหน่ง 
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เท่ากับ 8.76 อยู่ในระดับปานกลาง และหลังการ
สง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยความรู ้เท่ากบั 17.13 
อยู่ในระดบัมาก เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้
ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริม
นกัเรยีนมคีะแนน เฉลีย่สงูกวา่กอ่นการสง่เสรมิ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า 
นักเรียนที่เข้ารบัการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
สมนุไพรในเขตพื้นทีป่่าดงแหน่ง มคีวามรูเ้พิม่ขึน้  
  3) ผลการศกึษาและเปรียบเทียบทศันคติ
ก่อนและหลังการส่งเสริม .พบว่า ก่อนการส่งเสริม
นักเรียนมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการใช้ประโยชน์

จากสมุนไพรในเขตพื้นที่ป่าดงแหน่ง อยู่ในระดับ 
ไม่แน่ใจ ( x =2.32) และหลังการส่งเสริมนักเรียน 
มีค ะแนน เฉลี่ ยทัศนคติ  อยู่ ใ นร ะดับ เห็นด้วย  
( x =2.77) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติ
ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริม
นกัเรยีน มคีะแนนเฉลีย่สงูกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า 
นักเรียนที่เข้ารบัการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
สมุนไพรในเขตพื้นที่ ป่าดงแหน่ง มีทัศนคติที่ดี
เพิม่ขึน้ 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืการสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากสมนุไพรในเขตพื้นทีป่่าดงแหน่ง (E1/E2) 

 
 จากตารางที่  1 พบว่า ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1)  คิดเ ป็นร้อยละ  84. 33  และ 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นรอ้ยละ 85.66 

ดงันัน้ การส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากสมุนไพรใน
เขตพื้นที่ป่าดงแหน่ง จึงมีประสิทธิภาพของคู่มือ 
84.33/85.66 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ ัง้ไว ้

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืการสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากสมนุไพรในเขตพื้นทีป่่าดงแหน่ง 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก  
สมุนไพรในเขตพื้นที่ป่าดงแหน่ง เท่ากบั 0.7583 

หมายความว่านักเรียนโรงเรียนบ้านดงหวายต าบล
เกาะแก้ว  อ า เภอ เสลภูมิ  จัง ห วัดร้อ ย เอ็ด  มี
ความกา้วหน้าการมคีวามรู ้ รอ้ยละ 75.83 

 
 
 
 
 

หน่วยการส่งเสริม คะแนนเตม็   S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 16.86 1.79 84.33 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 20 17.13 1.63 85.66 

ประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริม เท่ากบั 84.33/85.66 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนทุกคน 

ผลรวมคะแนนทดสอบ
หลงัทกุคน 

จ านวนผูเ้ข้ารบั
กาส่งเสริม 

คะแนนเต็มของ
แบบทดสอบความรู้ 

ค่าดชันี
ประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

263 514 30 20 0.7583 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์และเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูเ้กีย่วกบัการใชป้ระโยชน์จากสมุนไพรในเขตพื้นที ่
ป่าดงแหน่ง (n = 30) 

*มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ก่อนการส่งเสริม 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากสมุนไพรในเขตพื้นที่ป่าดงแหน่ง มคี่า
เท่ากบั 8.76 อยู่ในระดบัปานกลาง และหลังการ
ส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ มคี่าเท่ากบั 

17.13 อยู่ในระดบัมาก เมือ่เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า หลังการ
ส่ง เสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการ
สง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั..05 

 
ตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตติ่อการใชป้ระโยชน์จากสมนุไพรในเขตพื้นที่ป่าดงแหน่ง 
(n = 30) 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 จากตารางที่  4 พบว่า ก่อนการส่ง เสริม
นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ทศันคติต่อการส่งเสรมิการใช้
ประโยชน์จากสมนุไพรในเขตพื้นทีป่่าดงแหน่ง อยู่ใน
ระดบัไม่แน่ใจ (X   =2.32).และหลังการส่งเสริม
นักเรียนมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดบัเห็นดว้ย 
(X   =2.77) ทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
หลงัการส่งเสริมนักเรยีนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อน
การสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05.  
 
5. อภิปรายผลการวิจยั 
 1) ผลการศึกษาคู่มือการส่ง เสริมการใช้
ประโยชน์จากสมุนไพรในเขตพื้นที่ ป่าดงแหน่ง 
ส าหรบันักเรียนโรงเรียนบ้านดงหวาย ต าบลเกาะ
แก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คู่มือการจัด
กจิกรรมการสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากสมุนไพรใน

เขตพื้นทีป่่าดงแหน่ง พบวา่ คะแนนเฉลี่ยจากการท า
แบบทดสอบความรูท้้ายหน่วยกิจกรรมการส่งเสริม 
และแบบทดสอบความรู้ก่อน และหลังการส่งเสริม  
ซึ่งมีประสิทธิภาพรูปแบบการส่ง เสริม เท่ากับ   
84.33/85.66 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ต ัง้ไว ้
แสดงใหเ้หน็วา่ คูม่อืการสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จาก
สมุนไพรในเขตพื้นที่ป่าดงแหน่งมีข ัน้ตอนการจัด
กิจกรรมการส่งเสริม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นการให้
ความรู้แก่นัก เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรยีนบา้นดงหวาย ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิ
จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยมีคู่มือประกอบการบรรยายให้
ความรู้  โ ดยผ่านกระบวนการปรับปรุ งแก้ไ ข
ตรวจสอบจากอาจารย์ทีป่รกึษาตามขัน้ตอนที่ถูกต้อง 
ซึ่งเป็นการพัฒนาระดบัความรูค้วามสามารถให้แก่
นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ
เรืองชยั จรุงศิรวฒัน์ (2555: 77) ได้กล่าวว่า คู่มือ

รายการ 
ก่อนการส่งเสริม(n=30) หลงัการส่งเสริม(n=30) 

t df p 
 ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั 

ความรู ้(N=20) 
8.76 2.69 

ปาน
กลาง 17.13 1.63 มาก -14.040 29 .000* 

ด้าน 
ก่อนการส่งเสริม (n=30) หลงัการส่งเสริม (n=30) 

t df p 
 ̅ S.D. 

ระดบั
ทศันคติ  ̅ S.D. 

ระดบั
ทศันคติ 

ทศันคต ิ(N=3) 2.32 0.39 ไมแ่น่ใจ 2.77 0.17 เหน็ดว้ย -5.543 29 .000* 
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เป็นเอกสารหรอืหนังสอืที่จ ัดท าขึ้นเพื่อให้ ครูใชจ้ ัด
กจิกรรมการเรียนการสอน สามารถสอน ให้เป็นไป
ตามแนวทางของหลกัสตูรหรอืใชเ้ป็น คู่มอืของครูใน
การใช้หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง คู่มือที่เขียนขึ้นเป็น
แนวทางใหผู้ใ้ชคู้ม่อื ไดศ้กึษาท าความเขา้ใจเรื่องที่จะ
ท าและสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่าง มปีระสิทธิภาพ
บรรลุส าเรจ็ตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ใช้คู่มือมีความ
สะดวกและสามารถปฏบิตัิงาน ไดบ้รรลุวตัถุประสงค์
ภายใต้มาตรฐานที่ใกล้เคียงและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของน ้ าทิพย์ ค าแร่ และกนิษฐา นามใหม ่
(2560 : 208) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการ
จัดการทรัพยากรน ้ าในจังหวัดมหาสารคาม ผล
การศกึษา พบวา่ การพฒันาคูม่อืฝึกอบรมการจดัการ
ทรพัยากรน ้าในจงัหวดัมหาสารคาม มปีระสทิธิภาพ
ของ คูม่อืฝึกอบรม 91.33 / 88.77 และสอดคล้องกบั
งานวิจยัของประยูร วงศ์จันทรา และคณะ (2559 : 
844) ได้ศึกษาเรื่อ ง  การพัฒนาคู่มือ ฝึกอบรม
ผลิตภณัฑ์สีเขยีว ส าหรบันิสติสาขาวชิาสิ่งแวดล้อม
ศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า 
ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ 
เท่ากบั 80.10/86.47 และยังสอดคล้องกบังานวิจัย
ของวฒุศิกัดิ ์บญุแน่น และคณะ (2555 : 175) ที่มคี่า
ประสทิธภิาพของคูม่อืฝึกอบรม เท่ากบั 80.55/81.85 
ที่ต ัง้ไว ้จากการศกึษาดชันีประสทิธิผลของคู่มอืการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในเขตพื้นที่ 
ป่าดงแหน่ง ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
สมนุไพรในเขตพื้นทีป่่าดงแหน่ง มคีา่เท่ากบั 0.7583 
หมายความว่านักเรียนโรงเรียนบ้านดงหวายที่เข้า
รว่มการสง่เสรมิมคีวามรูเ้พิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 75.83 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของประยูร วงศ์จนัทรา และ
ลขิติ จนัทรแ์กว้ (2561 : 1) ไดท้ าการศกึษาเรื่องการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ระเบียบป่า
ชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลของคู่มือ
กิจกรรมระเบียบป่าชุมชน มีค่าเท่ากับ 0.8400 
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีความกา้วหน้าในการ
เรยีนรูร้อ้ยละ 84.00 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ
ยศพล พันธ์ เนี ยม และคณะ (2561 :  17 )  ได้

ท าการศกึษาการพฒันาคู่มอืการอนุรกัษ์พืชสมุนไพร
ในป่าชุมชนบา้นเกิ้ง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิผลของ
คู่มือฝึกอบรม เท่ากับ 0.6107 หมายความว่า 
นกัเรยีนทีใ่ชคู้ม่อืฝึกอบรมความกา้วหน้าในการเรยีน
คดิเป็นรอ้ยละ 61.07 
 2) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในเขตพื้นที่ 
ป่าดงแห น่ ง  ก่อนแล ะหลัง การส่ ง เ ส ริม  การ
เปรยีบเทยีบความรูโ้ดยรวมกอ่นและหลงัการส่งเสรมิ 
นักเรียนที่เข้าร่วมการส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จาก
สมนุไพรในเขตพื้นทีป่่าดงแหน่ง ก่อนการเขา้รบัการ
ส่งเสรมินักเรียนมคีะแนนความรูเ้ฉลี่ย เท่ากบั 8.76 
อยู่ในระดบัปานกลาง หลังการเข้ารบัการส่งเสริม
นักเรยีนมคีะแนนความรู้เฉลี่ย เท่ากบั 17.13 อยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงั
การสง่เสรมิ พบวา่ หลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนน
ความรู้สูงกว่าก่อนการส่งเสริม แสดงให้เห็นว่า 
กระบวนการส่งเสริมในครัง้นี้  สามารถสร้างองค์
ความรูใ้นเรื่องการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในเขต
พื้นที่ป่าดงแหน่ง ได้ท าให้ผู้เข้า  รบัการส่งเสริมมี
ความสนใจเป็นพิเศษท าให้ผลสมัฤทธิอ์อกมาในทาง
ที่ดี ซึ่งเ ป็นไปตามแนวคิดของอดิศ ักดิ ์สิงห์สีโว 
(2554: 44) ให้ความหมายว่า การน าเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาไปถ่ายทอดให้กบัผู้คน 
จะตอ้ง มวีธิีการหรอืระเบยีบปฏบิตัิที่เหมาะสมจึงจะ
ท าใหก้ารถ่ายทอดความรูม้ปีระสทิธิภาพและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และระเบียบวิธีที่จะ
น ามาใช้นี้ล้วนมีอยู่แล้วในศาสตร์ทางการศึกษา 
ขึน้อยู่วา่จะเลอืกฉนัสว่นใดของศาสตร์ทางการศกึษา
มารว่มใชเ้ท่านัน้ เชน่ หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาจะมี
ลกัษณะเป็นสหวิทยาการ (มใิช่วทิยาการเชิงเดี่ยว) 
เป็นการพัฒนาความคิดที่เป็นบวกคอืมองทุกสิ่งทุก
อย่างแบบองคร์วม และการเรยีนรูต้้องให้ผูเ้รยีนเป็น
ผู้กระท าหรือผู้เปลี่ยนเป็นศูนย์กลางแนวปฏิบัติ
ด ังกล่ า วนี้ เ ป็ นการคัดสรรมาจากศาสตร์ทาง
การศึกษาสอดคล้องกบัไพศาล หวงัพานิช (2558: 
35-36) เมื่อบุคคลไดร้บัการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ 
จากการเรยีนรูก้ารฝึกฝน การอบรมและทีเ่คยพบเห็น
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มาผา่นประสาทสมัผสัต่างๆ จะท าใหท้ราบขอ้เท็จจรงิ 
หรอืรายละเอยีดของเรือ่งราวอนัจะเป็นประสบการณ
ของบุคคล ซึ่งจะสะสมและถ่ายทอดสืบต่อกนัไปจน
กลายเป็นความรู้ จากการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากสมุนไพรในเขตพื้ นที่ ป่ าดง แหน่ง  โดยใช้
กระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา ดว้ยวธิกีารบรรยายให้
ความรูแ้ละกจิกรรมถามตอบ เป็นรูปแบบที่จะท าให้
ผู้เข้าร่วมร ับการส่งเสริมสนใจในการส่งเสริมเป็น
พเิศษและสามารถน าไปประยุกต์ใช ้ในชวีติประจ าวนั
ได้ จึงท าให้คะแนนเฉลี่ยออกมาในทางที่ดีหรือ
เพิ่มขึ้นซึ่งผลการวิจยัดงักล่าวสอดคล้องสอดคล้อง
กบัแนวคดิของวฒันา ชืน่วงศา (2536 : 24) กล่าวว่า 
การอบรมเป็นการเสรมิสรา้งเพื่อพฒันาความคดิเห็น
ความรู ้ความสามารถ ความช านาญ และทกัษะของ
บคุคลในการท างานใหก้วา้งขวางกา้วหน้า สอดคล้อง
กบัแนว คิดของวิชิต สุรตันเรืองชัย (2534 : 47) 
อธิบายว่า การอบรมเป็นกระบวนการที่จ ัดตัง้ขึ้น
เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดเ้กดิการเรยีนรูใ้นเรื่องใด
เรือ่งหนึ่งภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวส้อดคล้องกบั
งานวิจัยของสุวิมล ทองแกมแก้ว (2560 : 1)  ได้
ศึกษาเรื่อ ง การส ารวจพืชสมุนไพรและการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัพษิณุโลก ด าเนินการโดยสมัภาษณ์แบบกึง่มี
โครงสร้างกบัผู้ที่มีความรู้ดา้นสมุนไพรเกี่ยวกบัชื่อ
พชืในภาษาทอ้งถิน่ สรรพคณุ ส่วนของพืชที่น ามาใช้
และวธิใีช ้จากการส ารวจพบพืชที่น ามาใชป้ระโยชน์
ทัง้หมด 94 ชนิด 38 วงศ์ โดยวงศ์ที่พบจ านวน
สมุนไพรมาก ได้แก่ Fabaceae จ านวน 11 ชนิด 
(ร้อยละ 28.94) รองลงมาคือ Lamiaceae จ านวน  
7 ชนิด (รอ้ยละ 18.42) และ Zingiberaceae จ านวน 
6 ชนิด (ร้อยละ 15.78) ตามล าดบั นอกจากนี้ย ัง 
พบว่า ใบเป็นส่วนของพืชที่มกีารน ามาใชป้ระโยชน์
มากที่สุด (รอ้ยละ 36.17) ส่วนวธิีใชส้มุนไพรที่นิยม
มากที่สุด คอื ต้มกบัน ้า (รอ้ยละ 42.55) เมื่อจ าแนก
ชนิดของพชืสมนุไพรทัง้หมด ที่ส ารวจพบตามการใช้
ประโยชน์ แบ่งออกเป็น 9 ประเภท ไดแ้ก่ พืชที่ใช้
เป็นอาหาร 45ชนิด พืชที่ใช้เป็นเครื่องดื่ม 7 ชนิด  
พืชที่ใชเ้ป็นเครื่องเทศ 7 ชนิด พืชที่ใชเ้ป็นยารกัษา
โรค 94 ชนิด พืชที่ใชเ้ป็นสยี้อม 7 ชนิด พืชที่ใชเ้ป็น

ทีอ่ยู่อาศยั 7 ชนิด พืชที่ท าเครื่องใช ้6 ชนิด พืชที่ใช้
ในพธิกีรรมความเชือ่ต่างๆ 6 ชนิดและพชืที่ใชเ้ป็นไม้
ประดบั 14 ชนิด ดงันัน้การศกึษาครัง้นี้จึงเป็นการ
ช่วยเผยแพร่คุณค่าของพืชสมุนไพรบรเิวณดงักล่าว
และเป็นการรวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านไว้ก่อนที่
ความรูเ้หล่านี้จะสญูหายไปสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
จุฑารตัน์ ศราวณะวงศ์ (2558 : 4) ได้ศกึษา เรื่อง 
การจัดการความรู้ด้านสมุนไพรของกลุ่มสมุนไพร
บา้นดงบงั ใชก้ารวจิยัเชงิคณุภาพ เกบ็ขอ้มูลโดยการ
วเิคราะห์เอกสารสมัภาษณ์แบบเจาะลึก และสงัเกต
แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มสมุนไพร
บ้านดงบงัมีความรู้เน้นหนักในด้านการเพาะปลูก 
การเก็บเกี่ยว และแปรรูปสมุนไพรเกษตรอินทรีย์  
มเีป้าหมายเพื่อใชค้วามรู้ในการประกอบอาชพี การ
ดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเอง การพฒันากลุ่ม และ
เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรูด้า้นสมุนไพรที่ครบวงจร พรอ้ม
ทัง้ เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคคลภายในและภายนอก
ชุมชน ปัญหาที่พบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ 
ภาระงานของสมาชิกมีมาก สมาชิกในกลุ่มไม่กล้า
เสนอความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง ขาดการรวบรวมจดัเกบ็
ความรูท้ีเ่ป็นระบบ  
       3)  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การใชป้ระโยชน์จากสมนุไพรในเขตพื้นที่ป่าดงแหน่ง 
ก่อนและหลังการส่ง เสริม  จากการศึกษาและ
เปรยีบเทยีบทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสรมิการใช้
ประโยชน์จากสมนุไพรในเขตพื้นทีป่่าดงแหน่ง พบว่า 
กอ่นการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนทศันคติต่อการใช้
ประโยชน์จากสมนุไพรในเขตพื้นที่ป่าดงแหน่ง เฉลี่ย
เท่ากับ 2.32 อยู่ในระดับไม่แน่ใจ และหลังการ
สง่เสรมิ นกัเรยีนมคีะแนนทศันคติเฉลี่ยเท่ากบั 2.77 
อยู่ในระดบัเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติก่อน และหลังการส่งเสริม พบว่า หลังการ
ส่งเสริม นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการ
สง่เสรมิ แสดงให้เห็นว่าการส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์
จากสมุนไพรในเขตพื้นที่ป่าดงแหน่ง มีผลท าให้
ทัศนคติ ของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของประยูร วงศจ์นัทรา (2533 : 14) ไดก้ล่าว
วา่ หลกัการสิง่แวดล้อมศกึษา คอื สิง่แวดล้อมศกึษา
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เป็นกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูส้ ิ่งแวดล้อมให้
คนเกดิความรูเ้กี่ยวกบัสิง่แวดล้อม ทศันคติ เจตคต ิ
และคา่นิยมทีด่ ีต่อสิง่แวดล้อม การมสี่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลการ
แก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่ อให้เกิดคุณสภาพ
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยมีหลักการที่
เหมอืนกนัอยู่อย่างหนึ่งเป็นสหวทิยาการสิง่แวดล้อม 
ซึ่งสิง่แวดล้อมศึกษามคีุณลกัษณะคอืเป็นการศกึษา
เพื่อชีวิต เป็นการศึกษาตลอดชีวิต เป็นการเรียนรู้
เพื่ออยู่ ร่วมกันของมนุษย์ชาติ  เ ป็นการเรียนรู้
สถานการณ์ปัจจุบ ันและอนาคต เป็นการสร้าง
จริยธรรมสิง่แวดล้อมเป็นการเรียนรู้เชิงระบบ เป็น
บรูณาการเนื้อหาการเรยีนการสอน เป็นการเรยีนรูท้ี่
ผูเ้รยีนจะต้องมสี่วนร่วมในการเรยีนที่มุ่งสรา้งความ
ตระหนัก ทัศนคติ และค่านิยมเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม 
และเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบแก้ไขปัญหาซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาเพ็ญ สุวรรณ 
(2520 : 64-65) พบว่าปัจจัยที่ท าให้เกิดทัศนคติ
ประกอบไปด้วยการเรียนรู้ โดยอาจมีสิ่งเร้าเป็น
ตวักระตุ้น จนท าให้เกดิความประทบัใจทางบวก คอื
ความรูส้กึชอบ และความประทบัใจไปในทางลบ คอื
ความรูส้ ึก ไม่ชอบอาจเกิดการยอมรบัทัศนคติจาก
ผูค้น และมสีือ่ต่างๆ เป็นสิง่ชกัจูงใหป้ฏบิตั ิโดยแสดง
ออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมที่สามารถสงัเกตได้
โดยสอดคล้องกบัแนวคดิของ (Norman L. Munn, 
1971: 71) กล่าวว่าทศันคติ คือความรูส้ ึกและความ
คิดเห็นที่บุคคลมีต่อสิ่งของ บุคคล  สถานการณ์ 
สถาบนั และขอ้เสนอแนะใดๆ ในทางทีจ่ะยอมรบัหรอื
ปฏเิสธซึ่งมผีลท าให้บุคคลพรอ้มที่จะแสดงปฏกิริยิา
ตอบสนอ งด้ว ยพฤติก ร รม อย่ า ง เ ดีย วกันซึ่ ง
ผลการวจิยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุดาพร 
จนัทรเ์พง็ (2559 : 68-69) ไดศ้กึษาเรือ่ง การส่งเสรมิ
การใชป้ระโยชน์จากดอกอัญชนั ส าหรบันิสติระดบั
ปริญญาตรี ช ัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์มหาวทิยาลัย
มหาสารคาม ผลการวจิยัพบวา่ หลงัการส่งเสรมินิสติ
ที่ได้รบัการส่งเสริมมีคะแนนทัศนคติมากกว่าก่อน
การส่งเสริมแสดงให้เห็นว่า การส่ง เสริมการใช้
ประ โยช น์จ ากดอกอัญชัน  ส าห ร ับนิ สิตร ะดับ 

ปริญญาตรี ช ัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคามมผีลท าให้นิสติมทีศันคติต่อการส่งเสรมิ
เพิ่มมากขึ้น เครื่องมือที่ใชใ้นการส่งเสริม คือ คู่มือ
การสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากดอกอญัชนั และแผ่น
พบั มุง่เน้นใหน้ิสติเกดิทศันคตทิีด่ตี่อการใชป้ระโยชน์
จากดอกอญัชนัเพิม่มากขึน้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
สามารถ ใจเตี้ย (2560: 70) ไดศ้กึษาเรื่อง การศกึษา
เชิงพรรณนาครัง้นี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย
ท านายการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านของ
ปร ะ ช าชน ใ ช้  วิ ธี ก า ร ศึกษ า เ ชิง ส า ร ว จ แ บ บ
ภาคตดัขวาง กลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ยประชาชนใน
ลุ่มน ้ าลี้ จงัหวดัล าพูน กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชน  
จ านวน 321 คร ัวเรือน รวบรวมข้อมูล โดยใช้
แบบสอบถามการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และ
การสนทนากลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิง
พรรณนา ผลการศกึษา พบว่า วธิีการใชพ้ืชสมุนไพร
พื้นบ้านมีหมอพื้นบ้านเป็น ผู้ที่มีบทบาทส าคัญ
ประชาชนมีความรู้เจตคติ และใช้ประโยชน์พืช
สมนุไพรพื้นบา้นอยู่ในระดบัปานกลาง รอ้ยละ 75.8 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.3 และค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.94 
(ตามล าดบั)  
 
6.ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1)  ส ามารถน าคู่มือ การส่ง เส ริมการใช้
ประโยชน์จากสมุนไพรในเขตพื้นที่ป่าดงแหน่ง  ไป
เผยแพรใ่หก้บัเยาวชนในพื้นทีไ่ดรู้จ้กัพืชสมุนไพรที่มี
อยู่ในท้องถิ่น ตลอดจนศึกษาวิธีการใชอ้ย่างยัง่ยืน 
เพื่อจะไดต้ระหนักถึงคุณค่าของทรพัยากรธรรมชาติ
และมอีาชพีเสรมิ   
 2)  ส ามารถน าคู่มือ การส่ง เส ริมการใช้
ประโยชน์จากสมุนไพรในเขตพื้นที่ ป่าดงแหน่ง 
ถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นสมนุไพรไปสู่เยาวชนให้เกดิ
การค้นควา้ การเรียนรู้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษใน
ท้องถิ่น และก่อ ให้เกิดการสืบทอดองค์ความรู้
ทางดา้นสมุนไพร หรอืแพทย์แผนโบราณเอาไวเ้ป็น
มรดกตกทอดสูลู่กหลานสบืไป 
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6.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัในครัง้ต่อไป 
 1) ควรศกึษาสมนุไพรทีม่ศีกัยภาพในการเป็น
ยารกัษาโรคมาศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ทัง้การสกัด
สารส าคญัของสมนุไพรพื้นบา้นรวมถงึการขยายพนัธุ์

ของพืชสมุนไพรที่ใกล้จะสูญพนัธุ์ การเกบ็รกัษาพืช
สมนุไพรและศกึษาประสทิธผิลในการรกัษาโรค 
 2) ควรส ารวจและศกึษาชนิดพืชสมุนไพรใน
เขตพื้นทีป่่าดงแหน่ง ใหค้วบคมุระยะเวลาตลอดทัง้ปี 
เพื่อศกึษาวา่มจี านวนชนิดเพิม่ขึน้อกีหรอืไม ่
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