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บทคดัยอ่ 

 วจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืพฤกษศาสตร์พื้นบ้านให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ์  
เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ และทศันคตต่ิอพฤกษศาสตรพ์ืน้บา้น ก่อนและหลงัการฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างที่
ใชศ้กึษาวจิยั คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นโรงเรยีนนาสนีวนพทิยาสรรค ์ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ยคู่มอืการ
ฝึกอบรมพฤกษศาสตรพ์ืน้บา้น แบบทดสอบความรู้ และแบบวดัทศันคตต่ิอพฤกษศาสตร์พืน้บา้น สถิตทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มูล คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการ
ส่งเสริมมปีระสทิธิภาพ เท่ากบั 81.82/83.16 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิเท่ากบั 0.6203แสดงว่า
นกัเรยีนมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรู ้คดิเป็นรอ้ยละ 62.03 นกัเรียนมคีะแนนความรู ้และทศันคตต่ิอพฤกษศาสตร์
พืน้บา้นก่อนและหลงัการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
ค ำส ำคญั : ความรู้เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน  ทัศนคติต่อพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน  
การฝึกอบรม 
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Abstract 

 The purposes of this research were to develop a manual of ethnobotany in community forests 
with efficiency and effectiveness as specified, to study and compare environmental knowledge and attitude 
before and after the training. The sample used in the study were 30 students in junior high school 
Nasinuanpittayasan School, Nasinuan Sub-District, Kantharawichai District, Maha Sarakham province 
selected by purposive sampling. The research tools were a training manuals, develop a manual of 
ethnobotany in community forests, knowledge test and attitudes test. The statistics used for data analysis 
were frequency, percentage, mean, standard deviation and paired t-test. The results of the research showed 
that the manual was efficiency of 81.82/83.16. The effectiveness of the activity manual index was equal to 
0.6203. The students had more knowledge and effect to increased students progress after using the training 
manual at 62.03%. After the training the students had an average score of environmental knowledge, attitude 
more than before the training statistical significantly level of .05. 
 
Keyword : ethnobotany knowledge, ethnobotany attitude, ethnobotany, training 
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1. บทน ำ  
 การด ารงชวีติของมนุษยต์ัง้แต่ยุคแรกเริม่จวบ
จนปัจจุบนั ได้อาศยัปัจจยัหลกัจากธรรมชาติที่มอียู่
รายรอบตัว การเรียนรู้ในการน าพชืมาใช้ประโยชน์
นัน้เป็นประสบการณ์จรงิเพื่อการอยู่รอด วิธกีารน า
พชืมาใช้ประโยชน์ได้รบัการสบืทอดกนัมาหลายชัว่
อายุคนจนกลายเป็นวฒันธรรมของชนเผ่าแต่ละกลุ่ม 
อาจมีการดัดแปลงบางสิ่งบางอย่างตามก าลัง
ความสามารถของคนแต่ละรุ่นเพื่อให้เกดิประโยชน์
มากขึ้น ความรู้และประสบการณ์เพื่อการอยู่รอด
เหล่านี้ทีบ่รรพบุรุษไดถ่้ายทอดใหแ้ก่ลูกหลานสบืต่อ
กันมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน จัดว่าเป็นภูมิ
ปัญญาเฉพาะของแต่ละกลุ่มเรียกว่า “ภูมิปัญญา
พื้นบ้าน” มนุษย์เราได้อาศยัพชืหลากหลาชนิดเป็น
อาหารหลกั รวมทัง้เป็นปัจจยัอื่น  ๆในการด ารงชวีติพชืที่
น ามาใช้โดยมากเกบ็หามาจากป่า แมใ้นปัจจุบนั มนุษย์
ยงัคงเสาะแสวงหาพชืจากป่าเพื่อมาใชส้อย โดยเฉพาะใน
ดา้นยารกัษาโรค (ชศูร ีไตรสนธ,ิ 2544: 1-16)  
 พฤกษศาสตรพ์ืน้บา้น (Ethnobotany) มาจาก
รากศัพท์ Ethno หมายถึง ขนบธรรมเนียมและ
วฒันธรรมที่ได้มีการสบืทอดมาแต่โบราณ Bofany 
หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับพืช (วีระชยั ณ นคร , 
2545: 34-48) พฤกษศาสตรพ์ืน้บา้น เริม่ใชค้รัง้แรก
ในการสัมมนาเรื่องพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน โดย
ส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาตริะหว่าง
วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 254 ณ หอสมุดแห่งชาติ 
กรุงเทพฯ โดย ศ.ดร. เตม็ สมตินินัท ์ดร. วรีะชยั ณ นคร 
และคณะได้ให้ ค านิยามความหมายของพฤกษศาสตร์
พื้นบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยว่า เป็น
การศกึษาถึงประโยชน์ของพชืที่ได้มกีารสบืทอดกนัมา
ตัง้แต่โบราณทัง้ทีเ่ป็น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารกัษาโรค 
ที่อยู่อาศัย ใช้เป็นสญัลักษณ์และความเชื่อถือต่างๆ 
(เตม็ สมตินินัท ์และวรีะชยั ณ นคร, 2545: 35-40) 
 หลายช่วงศตวรรษทีผ่่านมาพรรณพชืป่าหลาย
ชนิดเข้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตขัน้พื้นฐาน คือ 
ปัจจยัสี ่ไดแ้ก่ พชือาหาร เครื่องนุ่งห่มยารกัษาโรค และ
ทีอ่ยู่อาศยั จนท าใหเ้กดิ เป็นวฒันธรรม ประเพณี และ
ความเชื่อต่างๆ เกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์จากพชืในแต่ละ
ชนชาติหรือแม้กระทัง่ชาติพันธุ์ เนื่องมาจากความ

แตกต่างของทีต่ัง้ ชนิดพนัธุพ์ชืและวฒันธรรมประจ า
ทอ้งถิน่และทีส่ าคญัคอืองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการสัง่สม 
ประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้ลองผิดลองถูกจน
กลายเป็นภูมปัิญญาพืน้บา้นทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดจาก
รุ่นสูรุ่่นมาจนถงึปัจจุบนั (มะลวิลัย ์บรคิุต และองัคณา 
อนิตา, 2562: 273 - 295) พฤกษศาสตรพ์ืน้บา้นเป็น
การศกึษาหาความรูจ้ากภูมปัิญญาพืน้บา้นทีเ่กีย่วกบั
พืช ที่ได้มีการสืบทอดกันมาแต่โบราณ ทัง้ที่เป็น
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารกัษาโรคทีอ่ยู่อาศยั ตลอดจน
ที่ใช้เป็นสญัลกัษณ์ และความเชื่อต่างๆ โดยศกึษาถึง
ชนิดพันธุ์พืชที่ถูกต้อง ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพื้นเมือง  
ถิ่นก าเนิด ประโยชน์หรือโทษของพืช ฯลฯ ตลอดจน
ศกึษาถงึวธิกีารน าพชืไปใชจ้นกลายเป็นวฒันธรรมของ
กลุ่มชนพืน้บา้น (ธวชัชยั สนัตสิขุ, 2551: 229-243) 
 การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศ
ไทย อยู่ ในระยะเริ่มต้น ข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์พชื โดยผ่านการ คน้ควา้วจิยัตามแบบแผน 
มน้ีอยมาก เท่าทีม่กีารจดบนัทกึเป็นหลกัฐานอยู่บา้ง 
ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกบัพืชสมุนไพรในต าหรบัยาไทย
โบราณ ขอ้จ ากดัของการศกึษาพฤกษศาสตรพ์ืน้บา้น
ในประเทศไทยกย็งัขาดขอ้มูลพื้นฐานเกีย่วกบัความ
อุดมสมบูรณ์ของทรพัยากรพชื ทัง้ยงัขาดแคลนนัก
พฤกษศาสตร์ที่ เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์
ทางด้านการจ าแนก พรรณพืช และขาดแคลนนัก
พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร์ พื้ น บ้ า น  ( Ethnobotanist) ผู้ มี
ประสบการณ์สามารถจ าแนกพชืในละแวกชุมชนของ
ตนเองได้ การศึกษาทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้านใน
ประเทศไทยที่ผ่านมาผลงานส่วนใหญ่ปรากฏเป็น
เพยีงรายงาน เบื้องต้นเกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์พืช 
ของกลุ่มชนพื้นบ้าน โดยเฉพาะการใช้พืชสมุนไพร 
และพืชอาหาร นอกจากนี้มีรายงานไม่กี่เรื่องที่
กล่าวถึง พืชที่มีพิษ พืชที่ใช้เป็น วัตถุดิบในงาน 
หตัถกรรมพื้นบ้าน และพืชโบราณที่ ปรากฏอยู่ใน
จารกึ หรือถูกกล่าวขานในวรรณคดีไทยหรือนิทาน
พืน้บา้นในยุคสมยัต่างๆ (ส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การวจิยั, 2561: 9-10) 
 อย่างไรก็ตามภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้
ประโยชน์จากพชืในด้านต่างๆ ก าลงัลดความส าคญั
ลง เนื่ องจากในปัจจุบันมีความเจริญทางด้าน
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เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิต เช่น 
ดา้นการแพทย ์เป็นต้น จงึท าใหป้ระชาชนรุ่นใหม่ไม่
สนใจเกีย่วกบัองค์ความรูภู้มปัิญญาทอ้งถิ่นและยังมี
การรบัเอา วฒันธรรมใหม่ๆ เช่นการแต่งกาย ของใช้
ต่างๆ ในชวีติประจ าวนัซึ่งสิง่เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบ
ต่อการถ่ายทอดองค์ความรูท้ี่ชนรุ่น หลงัได้สัง่สมไว้ 
ดังนัน้จึงได้เลือกศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านเพื่อ 
เป็นการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับ
การใชป้ระโยชน์ จากพชื และเพื่อเป็นการอนุรกัษ์ภูมิ
ปัญญาอนัมคี่าไม่ใหส้ญูหายไป (มะลวิลัย ์บรคิุต และ
องัคณา อนิตา, 2562: 273 - 295) 
 จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา
ข้ า ง ต้ น  ผู้ วิ จ ัย จึ ง สน ใ จ วิ จัย ก า รพัฒนาคู่ มื อ
พฤกษศาสตรพ์ืน้บ้านป่าชุมชนนาสนีวน ต าบลนาสนีวน 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นป่า
ชุ มชน ในโครงการอ นุ รักษ์ พันธุ ก ร รมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา
ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้กับนักเรียน
โรงเรียนนาสนีวนพิทยาสรรค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้
และวัดทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ด้าน
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในป่าชุมชนนาสนีวน รวมทัง้
สร้างจติส านึกให้เยาวชนและชุมชนได้ตระหนักและ
เหน็คุณค่าทรพัยากรพชืในทอ้งถิน่ใหค้งอยู่ต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืพฤกษศาสตร์พื้นบ้านใน
ป่าชุมชนนาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม  ให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์80/80 
 2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้และ
ทศันคติต่อพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในป่าชุมชนนาสนีวน 
จงัหวดัมหาสารคาม ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นักเรยีนโรงเรยีนนาสนีวน
พทิยาสรรค ์ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสารคาม จ านวน 76 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้โรงเรยีนนาสนีวนพทิยาสรรค ์ต าบลนาสนีวน 

อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จ านวน  
30 คน ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1 )  ตัว แป รต้ น  คือ  คู่ มือ กา ร ฝึ กอบรม
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในป่าชุมชนนาสนีวน จงัหวดั
มหาสารคาม 
 2) ตวัแปรตาม คอื  
  2.1)  คว ามรู้ เ กี่ ย วกับพฤกษศาสตร์
พืน้บา้นในป่าชุมชนนาสนีวน จงัหวดัมหาสารคาม 
  2.2) ทศันคตต่ิอพฤกษศาสตร์พืน้บ้านใน
ป่าชุมชนนาสนีวน จงัหวดัมหาสารคาม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เ ค รื่ อ งมือที่ ใ ช้ ใ นการ รวบรวมข้อมู ลมี
ดงัต่อไปนี้  
  3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   1) คู่มือการฝึกอบรมพฤกษศาสตร์
พื้นบ้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในป่าชุมชนนาสนีวน 
จงัหวดัมหาสารคาม 
   2) ใบความรู้พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในป่าชุมชนนาสนีวนจงัหวัด
มหาสารคาม 
  3.3.2 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
   1 )  แบบทดสอบความรู้ เกี่ ย วกับ
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในป่า
ชุมชนนาสนีวน จงัหวดัมหาสารคาม 
   2) แบบวัดทศันคติต่อพฤกษศาสตร์
พืน้บา้นในป่าชุมชนนาสนีวน จงัหวดัมหาสารคาม  
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมอื ไดแ้ก่ คู่มอื ใบความรู ้แบบทดสอบความรู ้
และแบบวดัทศันคตเิกีย่วกบัพฤกษศาสตรพ์ืน้บา้นใน
ป่าชุมชนนาสนีวน จงัหวดัมหาสารคาม  
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  2.1) คู่ มื อ ก า ร เ รี ย น รู้ เ กี่ ย ว กั บ
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในป่าชุมชนนาสนีวน จงัหวดั
มหาสารคาม โดยมเีน้ือหาการเรยีนรูท้ ัง้หมด 4 หน่วย 
ประกอบไปด้วย หน่วยที่ 1 การศึกษาพฤกษศาสตร์
พื้นบ้านในประเทศไทย หน่วยที่ 2 การใช้ประโยชน์
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จากพชืดา้นปัจจยั 4 ในป่าชุมชนนาสนีวน และหน่วย
ที่ 3 การใช้ประโยชน์จากพืชด้านอื่นๆ ในป่าชุมชน
นาสนีวน  
  2.2) ใบความรู้ เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์
พื้นบ้านในป่าชุมชนนาสนีวน จงัหวัดมหาสารคาม 
โดยท าเป็นแบบ 1 แผ่น ต่อ 1 หน่วย 
  2.3) แ บ บท ด สอบ คว า ม รู้ เ กี่ ย ว กับ
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในป่าชุมชนนาสนีวนจงัหวัด
มหาสารคาม มลีกัษณะเป็นค าถาม ปลายปิด แบบ 4 
ตวัเลอืก คอื ก ข ค ง ตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิ
ให ้0 คะแนน จ านวน 20 ขอ้ 
  2.4) แบบวัดทัศนคติต่อพฤกษศาสตร์
พืน้บา้นในป่าชุมชนนาสนีวน จงัหวดัมหาสารคาม มี
ลักษณะเป็นแบบวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) ซึง่ม ี3 ตวัเลอืก เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่
เหน็ดว้ย จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้สง่อาจารยท์ีป่รกึษา
เพื่อตรวจ และปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพ
เครื่องมอื และประเมนิความสอดคลอ้งพรอ้มทัง้หาค่า
ความเหมาะสมของเครื่อง เมื่อตรวจวเิคราะหค์ะแนน
จากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มอืและเครื่องมอื
มีค่ า  IOC เฉลี่ยมากกว่ า  0 .5  ขึ้นไป ค่าความ
เหมาะสมของคู่มอื และเครื่องมอื มคี่ามากกว่า 4.0 
ขึ้นไป แสดงว่าเครื่องที่ใช้ในการส่งเสริมมีความ
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับนักเรียนที่ไม่ใช่  กลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 
ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และความยากง่ายของ
เครื่องมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบทดสอบความรู้ค่าความเชื่อมัน่ 
เท่ากบั 0.911 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31 
ขึน้ไป ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีต่ัง้ไว ้และค่า
ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80ซึง่เป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานทีต่ัง้ไว ้

  5.2) แบบวดัทศันคตคิ่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั
0.938 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31 ขึน้ไปซึง่
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีต่ัง้ไว ้
 6)ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมอืที่ใช้ในการวดัและ
ประเมนิผลให้สมบูรณ์ยิง่ขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการจดั
กจิกรรมฝึกอบรมพฤกษศาสตรพ์ืน้บา้น 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยการพัฒนาคู่มือ
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในป่าชุมชนนาสนีวน จงัหวดั
มหาสารคาม แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี้  
  ระยะที่  1 การสร้า งและหาคุณภาพ
เครื่องมอื  
   1) สรา้งเครื่องมอืทใีชใ้นการถ่ายทอด
คือ คู่มือการฝึกอบรมพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ในป่า
ชุมชนนาสนีวน จงัหวดัมหาสารคาม 
   2) สรา้งเครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล 
   2.1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา 
เอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่องของพฤกษศาสตร์
พืน้บ้านเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบของ
เนื้อหาในการจดัท าคู่มอืการฝึกอบรมพฤกษศาสตร์
พืน้บา้นในป่าชุมชนนาสนีวน จงัหวดัมหาสารคาม 
   2.2) จัดเตรียมคู่มือในการถ่ายทอด 
แบบทดสอบความรู้ และแบบวัดทัศนคติเกี่ยวกับ
พฤกษศาสตรพ์ืน้บา้น ในหวัขอ้พฤกษศาสตรพ์ืน้บา้น
ในป่าชุมชนนาสนีวน จงัหวดัมหาสารคามใหส้มบูรณ์
เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการถ่ายทอดความรู ้
   2.3) น าเน้ือหาจากคู่มอืทีส่มบูรณ์แลว้ 
น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา น ามาปรับปรุงแก้ไข 
ตามค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา 
   2.4) น าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน 
ปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
น าไปใชเ้ป็นเครื่องมอืในการถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบั
สิง่แวดลอ้มศกึษา 
   2.5) น าแบบทดสอบความรู้ และแบบ
วัดทัศนคติต่อพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในป่าชุมชน
นาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม ไปทดลองใช้ (Try 
Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ได้จากการ
เลอืกแบบเจาะจง 
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  ระยะที่ 2 คือ การถ่ายทอดสิ่งแวดล้อม
ศกึษา มขี ัน้ตอนดงันี้    
   1) ขัน้น าเข้าสู่กิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมให้กบัผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม หรือสร้าง
บรรยายกาศให้เอื้ออ านวย พร้อมทัง้แนะน าตัวท า
ความคุน้เคย กบัผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม 
   2) ขัน้กจิกรรมการฝึกอบรม มขี ัน้ตอน 
ดงัต่อไปนี้ 
    2 . 1 )  ล ะ ลายพฤติก ร รมด้ ว ย
กจิกรรมนนัทนาการ 
    2.2) ท าแบบทดสอบก่อนการ
ส่ง เสริม  ได้แก่  แบบทดสอบความรู้  และแบบ 
วดัทศันคตเิกีย่วกบัพฤกษศาสตรพ์ืน้บา้น 
    2.3) เข้าสู่กระบวนการให้ความรู้ 
อธบิายเกีย่วกบัเนื้อหาของ หน่วยที ่1 หน่วยที ่2 และ 
หน่วยที่ 3 พร้อมกบัท าแบบฝึกหัด ระหว่างหน่วย 
การฝึกอบรมที่ประกอบกบัการบรรยายที่ ผู้วิจยัได้
บรรยายใหค้วามรู ้หน่วยที1่ ถงึ หน่วยที ่3 ตามล าดบั 
    2.4) ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
เรียนรู้พื้นที่ คือ สวนพฤกษศาสตร์ ของโรงเรียน
นาสีนวนพิทยาสรรค์ ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม มขี ัน้ตอนดงันี้ 
     - วเิคราะหส์ภาพพืน้ทีว่่ามพีชื
กีช่นิด 
     - เรียนรู้การใช้ประโยชน์จาก
พชืดา้นปัจจยั 4 ไดแ้ก่ พชือาหาร สมุนไพร พชืทีใ่ช้
สรา้งอยู่อาศยัและเครื่องนุ่งห่ม และการใชป้ระโยชน์
จากพืชด้านอื่นๆ ได้แก่ พืชให้สแีต่งอาหารและให้ 
สยีอ้ม พชืมพีษิ และพชืพลงังาน 
     - น าเสนอการใชป้ระโยชน์จาก
พชืตามความเขา้ใจของนกัเรยีน   
   3) ขัน้การวดัและประเมนิผล ในขัน้นี้
เป็นขัน้ตอนสุดท้าย ซึ่งจะเป็นขัน้ตอบวัตถุประสงค์ 
ของผูว้จิยัทบทวนในเนื้อหาทีผู่ร้บัการฝึกอบรมไดร้บั 
พร้อมมกีารถาม- ตอบเพื่อท าความเขา้ใจในเนื้อหา
และความรูท้ีไ่ดร้บั และท าแบบฝึกหดัหลงัการสง่เสรมิ 
ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ และแบบวดัทัศนคติต่อ
พฤกษศาสตรพ์ืน้บา้น 
 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูมดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2.สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1 การหาความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC)  
   2.2 ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อโดย
ใช ้I-tem-total correlation 
   2.3 ค่าความเชื่อมัน่ใช ้Alpha Coefficient  
   2.4 ค่าความยากง่าย 
   2.5 ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
   2.6 ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
   2.7 ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.)  
  3.  สถิติใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  
Paired t - test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือพฤกษศาสตรพ์ื้นบ้าน
ในป่าชุมชนนาสีนวน จงัหวดัมหาสารคาม 
 จากการศึกษาประสทิธิภาพของการพัฒนา
คู่มอืเกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์พฤกษศาสตร์พืน้บ้าน
ใน ป่ าชุ ม ชนนาสีน วน  จั ง ห วัดมหาสา รค าม 
ประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 
81.82 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ย
ละ 83.16 ดังนั ้น การพัฒนาคู่มือพฤกษศาสตร์
พืน้บา้นในป่าชุมชนนาสนีวน จงัหวดัมหาสารคามมี
ประสิทธิภาพของคู่มือ 81.82/83.16 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืพฤกษศาสตร์
พื้นบ้านในป่าชุมชนนาสนีวน จงัหวัดมหาสารคาม  
มคี่าเท่ากบั 0.6203 หมายความว่า นกัเรยีนมคีวามรู้
เพิม่ขึน้และส่งผลใหน้กัเรยีนมคีวามกา้วหน้าทางการ
เรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้คู่มือพฤกษศาสตร์
พื้นบ้านในป่าชุมชนนาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม  
คิดเป็นร้อยละ 62.03 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
สามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 
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ตารางที่ 1 ประสทิธิภาพของคู่มือการฝึกอบรมพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในป่าชุมชนนาสนีวน จงัหวดัมหาสารคาม 
(E1/E2) 

หน่วยกำรพฒันำ 
คะแนน
เตม็ �̅� S.D. 

รอ้ยละของ
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพคูม่อืของกระบวนการ (E1) 20 16.30 1.98 81.82 เป็นไปตามเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 16.63 1.12 83.16 เป็นไปตามเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรฝึกอบรมเท่ำกบั 81.82/83.16 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการฝึกอบรมพฤกษศาสตรพ์ืน้บา้นในป่าชุมชนนาสนีวน จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อน 

ทุกคน 

ผลรวมคะแนน 
ทดสอบหลงั 

ทุกคน 

จ ำนวน
ผูเ้ข้ำรว่มกำร
ฝึกอบรม 

คะแนนเตม็ของ 
แบบทดสอบ
ควำมรู ้

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล 

(E.I.) 
เกณฑ ์

334 499 30 20 0.6203 ผ่านเกณฑ ์
 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ และ
ทัศนคติต่อพฤกษศาสตร์พื้ นบ้านในป่าชุมชน
นาสีนวน จงัหวดัมหาสารคาม 
 จากการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีเ่ขา้ร่วม
การฝึกอบรม เรื่องพฤกษศาสตรพ์ืน้บา้นในป่าชุมชน
นาสนีวน จงัหวดัมหาสารคาม มคีะแนนเฉลีย่ความรู้
ก่อนอบรมโดยรวมอยู่ในระดับดี (�̅�= 11.13) และ
หลงัการอบรม นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความรูโ้ดยรวม
อยู่ ในระดับดีมาก ( �̅�= 16.63) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยความรูห้ลงัการฝึกอบรม
สงูกว่า 

 ส่วนคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ  พบว่ า  ก ลุ่ม
ตวัอย่างทีเ่ขา้ร่วมการฝึกอบรม เรื่องเกีย่วกบัการใช้
ประโยชน์พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน มีคะแนนทศันคติ
ก่อนการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  
(�̅�= 2.59) และหลงัการอบรมกลุ่มตวัอย่างมคีะแนน
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  (�̅�= 2.89) เมื่อ
เปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยความรู้
หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 (ดังตารางที่  3) ก่อนการ
ฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 

 
ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบความรู ้และทศันคตกิ่อนและหลงัการฝึกอบรมเกีย่วกบัพฤกษศาสตรพ์ืน้บา้นในป่าชุมชน
นาสนีวน จงัหวดัมหาสารคาม ของนกัเรยีนชัน้มธัยมตน้โรงเรยีนนาสนีวนพทิยาสรรค ์โดยใช ้Paired t - test (n=30) 

 
รำยกำร 

 

ก่อนกำรอบรม (n=30) หลงักำรอบรม (n=30) 
t df p 

�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

ความรู ้
(N=20) 

11.13 1.30 ด ี 16.30 1.12 ดมีาก -22.606 29 .000* 

ทศันคติ
(N=3) 

2.59 0.15 เหน็ดว้ย 2.89 0.06 เหน็ดว้ย -10.172 29 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเกณฑ ์80/80 ของคู่มือพฤกษศาสตรพ์ื้นบ้าน
ในป่าชุมชนนาสีนวน จงัหวดัมหาสารคาม 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือมี
ประสทิธิภาพ E1/E2=81.82/83.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ตัง้ไว้ 80/80 ส าหรับการพัฒนาคู่มือ
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในป่าชุมชนนาสนีวนจงัหวัด
มหาสารคาม เป็นการจดักจิกรรมการฝึกอบรมการ
เรยีนรู ้โดยใหผู้้เรยีนเกดิความรู้ ความเขา้ใจในเรื่อง
การฝึกอบรมพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในป่าชุมชน 
นาสนีวน จงัหวดัมหาสารคาม ส่งผลใหก้ลุ่มตวัอย่าง 
มีผลสมฤัทธิท์างการเรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดย
กระบวนการมสี่วนร่วมในกจิกรรมการฝึกอบรมการ
เรยีนรู ้เพื่อใหผู้้เขา้รบัการฝึกอบรมเกดิกระบวนการ
คดิ ทกัษะการเรยีนรู ้มคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนที่
ดขี ึน้ แสดงให้เหน็ว่าการฝึกอบรมพฤกษศาสตร์พื้น
ในป่าชุมชนนาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้
คู่มอืและใบความรู้ประกอบการถ่ายทอดความรู้โดย
ผ่านกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษาท าใหก้ลุ่มตวัอยา่ง
ทีเ่ขา้ร่วมมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูส้งูขึน้ ซึง่เป็นไป
ตามแนวคดิของปรชีา ชา้งขวญัยนื (2551: 127-132) 
ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า คู่มอื เป็นหนงัสอืทีใ่ชค้วบคู่ไป
กบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง เป็นหนังสอืทีใ่ช้แนวทาง
ปฏบิตัใิหก้บัผูใ้ชส้ามารถกระท าสิง่นัน้ๆ ใหบ้รรลุผล
ตามเป้าหมาย และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดของสุพัตรา วงศ์ษา (2542: 77)  
ไดก้ล่าวไวว้่า การพฒันากจิกรรมการเรยีนรู ้หมายถงึ 
แบบแผนการด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการ
จดัเป็นระบบอย่างสมัพนัธแ์ละสอดคล้องกบัทฤษฎี/
หลักการการเรียนการสอนที่รูปแบบนัน้ยึดถือโดย
ผ่านกระบวนการวจิยัและไดร้บัพสิูจน์และทดสอบว่า
มปีระสทิธภิาพ ซึง่ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามจุดมุ่งหมาย
ของรูปแบบนัน้ๆ โดยวิทยากรเป็นผู้ด าเนินการจัด
กจิกรรมใหค้วามรู ้และเป็นไปตามแนวคดิการพฒันา
คู่มอืของศรณัย์ ไวยานิกรณ์ (2547: 10) ได้ก าหนด
แนวทางในการจดัท าคู่มือไว้น่าสนใจ ดังนี้ 1. การ
ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน เป็นการศึกษาหลักการของ

หลักสูตร จุดหมายของหลักสูตรเกณฑ์การใช้
หลักสูตร จุดประสงค์ ประเภทวิชา และมาตรฐาน
วชิาชพี 2. การจดัท าคู่มอื เป็นการน าขอ้มูลพื้นฐาน
มาจดัท าคู่มือ ซึ่งประกอบด้วย ค าชี้แจงการใช้คู่มือ 
หลกัสตูร รายวชิา จุดประสงคร์ายวชิา มาตรฐานการ
เรยีนรูร้ายวชิา หน่วยการเรยีนรู้ แหล่งขอ้มูลอ้างองิ 
ทดสอบคู่มอืโดยใช้ผูท้รงคุณวุฒ ิเพื่อพจิารณาความ
เหมาะสมไปด าเนินการแก้ไขปรบัปรุงการประเมิน
คุณภาพคู่มือ โดยการน าคู่มือที่ได้จากการแก้ไข 
ปรับปรุง ให้ผู้ เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสภุารตัน์ อ่อนกอ้น และคณะ 
(2559: 163-175) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน: 
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ผลการศกึษา พบว่า 
ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ 
เท่ากบั 92.43/84.33 ซึ่งมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 
80/80 ที่ตัง้ไว ้ซึง่คู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอาเซียน: สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวยีดนาม เป็นคู่มอืทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถน าไปใช้
ได้ ซึ่งมีข ัน้ตอนในการสร้างคู่มือคือศึกษาเอกสาร 
และหนงัสอืต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างคู่มอื น าคู่มือเสนออาจารย์ที่ปรกึษา น าคู่มอืที่
ผ่านการตรวจสอบจากอาจารยท์ีป่รกึษาแลว้เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง น าคู่มือที่
ผ่านการแก้ไขแล้วมาทดลองใช้กบันักเรียนที่ไม่ใช่
ก ลุ่มตัวอย่ าง เพื่ อพัฒนาคู่ มือ  และน าคู่ มือที่มี
ประสทิธภิาพแลว้มาทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างต่อไป 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรทยั ผวิขาว และบญัญตัิ 
สาลี (2559: 149-162) ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซยีน: ราชอาณาจกัรกมัพูชา ผลการศกึษา พบว่า 
ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 
94.20/92.10 ซึ่งมีประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของอรอุมา สงชะวา และคณะ 
(2559: 217-228) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
การแก้ไขปัญหาดนิขาดความอุดมสมบูรณ์เพื่อปลูก
มนัส าปะหลงัในจงัหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา
พบว่า ประสทิธิภาพของคู่มือการฝึกอบรม เท่ากบั 
82.94/81.23 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้ 
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 จากการศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มอืมคี่า
ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.6203 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดและนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
หลังจากการใช้คู่ มือ  ร้อยละ 62.03 จากการที่
ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม ท าให้ประสทิธภิาพของคู่มอื
ฝึกอบรมพฤกษศาสตรพ์ืน้บา้นในป่าชุมชนนาสนีวน 
จังหวัดมหาสารคาม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ สอดคล้องกบัแนวคิดของดวงมาลา จาริชา
นนท ์(2551: 8) ไดก้ล่าวว่า ดชันีประสทิธผิล หมายถงึ 
ตวัเลขทีแ่สดงความก้าวหน้าในการเรยีนของผู้เรยีน 
โดยใช้สื่อการเรียนการสอนเปรียบเทียบคะแนนที่
เพิม่ขึน้จากการทดสอบก่อนเรยีนกบัคะแนนที่ได้จาก
การทดสอบหลงัเรยีน เป็นไปตามแนวคดิของเผชญิ กจิ
ระการ (2546: 1-6) ได้ ใ ห้ค ว ามหมายของดัชนี
ประสทิธิผลว่าดชันีประสิทธิผล หมายถึง ตัวเลขที่
แสดงความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน โดย
เทยีบคะแนนทีเ่พิม่ขึน้จาก คะแนนการทดสอบก่อน
เรียนกบัคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลงัเรียนและ
เป็นไปตามแนวคดิของวมิล เหล่าแคน (2552: 6) ไดใ้ห้
ความหมายของดชันีประสทิธผิลว่าดชันีประสทิธผิล 
หมายถึง คะแนนที่แสดงความก้าวหน้าในการเรยีน
ของผู้เรียนที่ได้จากผลการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจยัของจริวรรณ์ปลื้มชยัภูม ิและชฎาพร เสนา
คุณ (2562 : 61-75) ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือการ
ส่ ง เสริมการ ใช้ประ โยช น์จากภูมิ ปัญญาทาง
พฤกษศาสตรพ์ืน้บา้นดา้นอาหารและยาในวนอุทยาน
ชหีลง ผลการศกึษา พบว่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอื
ฝึกฝึกอบรม มคี่าเท่ากบัมคี่าเท่ากบั 0.8535 นกัเรยีน
มีความก้าวหน้าในการมีความรู้ ร้อยละ 85.35 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของยศพล พนัธเ์นียม และคณะ 
(2561: 17-32) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืการอนุรกัษ์
พชืสมุนไพรในป่าชุมชนบ้านเกิง ต าบลเกงิ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ดชันี
ประสทิธิผลของคู่มือฝึกอบรม มีค่าเท่ากบั 0.6107 
หมายความว่ านัก เ รียนที่ ใช้คู่ มือการอบรมมี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ61.07 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชลทศิ พนัธุศ์ริ ิและบญัญตั ิ
สาลี (2559: 176 -188)ได้ศึกษาการพัฒนาคู่มือ 

ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน: สหพนัธรฐัมาเลเซีย ผลการศึกษาพบว่า 
ดชันี ประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 0.8685 
นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แ วดล้อม  อา เซียน :  สหพันธ รัฐม า เล เซีย  
มคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรู ้รอ้ยละ 86.85 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ และ
ทัศนคติต่อพฤกษศาสตร์พื้ นบ้านในป่าชุมชน
นาสีนวน จงัหวดัมหาสารคาม   
 จากผลการเปรยีบเทียบความรู้เกี่ยวกบัการ
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในป่าชุมชนนาสนีวน จงัหวดั
มหาสารคาม  พบว่ า  ก ลุ่มตัวอย่ า ง ฝึ กอบรม
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในป่าชุมชนนาสนีวน จงัหวดั
มหาสารคาม มีความรู้ก่อนการอบรมอยู่ในระดบัดี 
(�̅�= 11.13) และหลังการอบรมอยู่ในระดับดีมาก  
(�̅�= 16.63) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง
การอบรม พบว่า หลงัการอบรมนักเรียนมคะแนน
ความรูเ้ฉลีย่มากกว่าก่อนอบรม เนื่องจากผูว้จิยัไดใ้ช ้
คู่มือฝึกอบรมที่มีประสทิธิภาพที่เหมาะสม มีความ
น่าสนใจของเน้ือหา ท าใหน้กัเรยีนไดร้บัความรู้ใหม่ๆ 
แลว้ยงัมุ่งเน้นให้นักเรยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคิดของบรูชยั ศริมิหาสาคร (2550: 24) ได้
ให้ค วามหมายของความรู้ ไ ว้ ว่ า  คว ามรู้  คือ 
สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ
เชื่อมโยงกบัความรู้อื่นจนเกิดความเขา้ใจ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นไปตาม
แนวคดิของประภาเพญ็ สวุรรณ (2544: 26) ไดก้ล่าว
ไว้ว่า ความรู้หมายถึง พฤติกรรมขัน้ต้นที่ผู้เรียนรู้
เพียงแต่เกิดความจ าได้ โดยอาจจะเป็นการนึกได้
หรอืโดยการมองเหน็ ไดย้นิ จ าได ้ความรูช้ ัน้นี้ไดแ้ก่ 
คว ามรู้ เ กี่ ย วกับค าจ า กัดความ  ความหมาย 
ขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ ์โครงสร้างและวธิแีกไ้ขปัญหา 
เป็นไปตามแนวคดิของแสงจนัทร์ โสภากาล (2550: 
15) ได้กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง การรบัรู้เกี่ยวกบั
ขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์รายละเอียดต่างๆ ที่เกิดจาก
การสังเกต การศึกษา ประสบการณ์ทัง้ในด้าน
สิง่แวดล้อมทางธรรมชาติและสงัคมความรู้พื้นฐาน
หรือภูมิหลงั ของแต่ละบุคคลที่บุคคลได้จดจ าหรือ
เก็บรวบรวมไว้และสามารถแสดงออกมาในเชิง
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พฤติกรรมที่ส ังเกตหรือวัดได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  จุฑามาศ ห นุนชาติ  ( 2553: 75)  
ได้ศึกษา การใช้ความรู้พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน เพื่อ
เพิม่พนูความสามารถของนกัเรยีนช่วงชัน้ที ่3 ในการ
น าความรูท้างวทิยาศาสตรไ์ปใชใ้นชวีติประจ าวนั ผล
การศกึษาพบว่า สามารถจ าแนกพชืสมุนไพรไดเ้ป็น 
2 ประเภท คอื ประเภทที ่1 จ าแนกตาม รูปแบบการ
ใช้ยา และประเภทที่ 2 จ าแนกตามการเก็บเกี่ยว
สมุนไพร และการศึกษาความสามารถในการน า
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชวีิตประจ าวนัของ
นักเรยีนช่วงชัน้ที่ 3 ที่เรยีนชุมนุมวทิยาศาสตร์โดย
การจดักจิกรรมการเรียนรู้ที่เสรมิภูมปัิญญาท้องถิ่น
เกีย่วกบัพชืสมุนไพรพืน้บา้น พบว่านกัเรยีนมคีะแนน
เฉลีย่ก่อนเรยีนเท่ากบั (�̅�= 25.10) และคะแนนเฉลีย่
ก่อนเรียนเท่ากับ (�̅�= 32.93) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัเรยีน พบว่า หลงัเรยีนสูง
กว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 
ซึ่งเป็นไปตามงานวจิยัของวุฒศิกัดิ ์บุญแน่น และคณะ 
(2558: 175) ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือการจัดการ
เรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบตัิการชีววิทยาสิง่แวดล้อม
แบบบูรณาการ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีวามรู้ก่อน
การอบรมอยู่ในระดับน้อย (�̅�= 10.84) และความรู้
หลงัการอบรมอยู่ในระดบัมาก (�̅�= 32.74) เกีย่วกบั
ชวีวทิยาสิง่แวดล้อมหลงัการเรยีนมากกว่าก่อนเรยีน 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของน ้าทิพย์ ค าแร่ และคณะ (2561: 60-72) 
ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์น ้า 
ส าหรบันิสติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการศกึษา 
พบว่า นิสติมีความรู้ก่อนการฝึกอบรมอยู่ในระดับ
มาก (�̅�= 13.80) และความรูห้ลงัการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด (�̅�= 22.26) เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์น ้า
หลงัฝึกอบรมมากกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  จากผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติ
ต่อพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในป่าชุมชนนาสีนวน 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาและเปรียบเทยีบ

ทศันคตกิ่อนและหลงัการอบรม พบว่านักเรยีนที่เขา้
ร่วมการอบรมพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในป่าชุมชน
นาสีนวนจังหวัดมหาสารคาม มีทัศนคติก่อนการ
อบรมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (�̅�= 2.59) และหลงัการ
อบ ร ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดับ เ ห็ น ด้ ว ย  ( �̅�= 2.89) เ มื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัการอบรม พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยทศันคตหิลงัการเขา้ร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม  
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Rokeach Milton (1970: 
112) ทีใ่หค้วามหมายของทศันคตวิ่า เป็นความรูส้กึ
เอนเอียงของจิตใจที่มีต่อประสบการณ์ที่มนุษย์เรา
ได้รบัอาจจะมากหรือน้อยก็ได้ เป็นการผสมผสาน
หรอืจดัระเบยีบความเชื่อที่มต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่งผลรวม
ของความเชื่อนี้จะเป็นตวัก าหนดแนวโน้มของบุคคล
ที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะที่ชอบหรือไม่ 
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของเอกนรินทร์ กลิ่นหอม 
(2553: 16) ให้ความหมายว่าทัศนคติ หมายถึง
ความรูค้ดิเชงิประมาณค่า ความรูส้กึและความพรอ้ม
กระท าของบุคคลเพื่อใหส้อดคล้องกบัความรู้สกึของ
ตนเองต่อสิ่งนัน้ และเป็นไปตามแนวคิดของพงศ์
สณัห ์ศรสีมทรพัย ์และปิยะนุช เงนิคลา้ย (2546: 75) 
ใหค้วามหมายว่า ทศันคต ิหมายถงึความรูส้กึทางใจ
ของแต่ละบุคคล ซึ่ง เ ป็นผลมาจากการเรียนรู้  
ประสบการณ์ ความนึกคิดและความเชื่อของแต่ละ
บุคคลความรู้สกึทางใจของแต่ละบุคคลในเรื่องราว
ใดๆ จะมีระดับที่แตกต่างกนัออกไป ตัง้แต่ระดบัที่
เป็นความชอบหรอืไม่ชอบ ระดบัทีเ่ป็นประสบการณ์ 
ที่ได้รับการไตร่ตรองจนถึงระดับที่เป็นการน าไป
ปฏบิตัิทศันคติของบุคคลจงึเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคล
เกดิความคดิและพฤตกิรรมไปในแนวทางใดแนวทาง
หนึ่งซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรนิภา  ตูมโฮม 
และประยูร วงศจ์นัทรา (2559: 189 - 202) ไดศ้กึษา
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอาเซียน: สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ผล
การศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ทั ศ น ค ติ ต่ อ ก า ร พั ฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน
สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี ผู้เขา้ร่วมฝึกอบรมมคีะแนน
เฉลี่ยทศันคติก่อนการฝึกอบรมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย 
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(�̅�=3.74) และหลงัการฝึกอบรมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
(�̅�=4.22) เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติต่อการพัฒนา
คู่มือฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและ สิง่แวดล้อม
อาเซยีน: สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี ผลการศกึษาพบว่า 
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยทัศนคติหลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติิที่ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวจิยัของวาท ี
ลพพันธ์ทอง และประยูร วงศ์จันทรา (2559: 136-
148) ไ ด้ ศึ ก ษ า  ก า ร พั ฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน: 
สาธารณรฐัสงิคโปร์ ผลการศกึษาพบว่าทศันคติต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน: 
สาธารณรฐัสงิคโปร์ พบว่า ก่อนการฝึกอบรมนิสิต
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ย (�̅�=3.90) และหลงัการฝึกอบรมนิสติมี
คะแนนเฉลีย่ของทศันคตโิดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
(�̅�=4.47) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อน
และหลังการฝึกอบรม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 และสอดคล้อง
กบังานวจิยัของวรรณศกัดิพ์จิติร บุญเสรมิ และคณะ
(2558: 209-224)  ได้ศึกษา การพัฒนากิจกรรม
สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการกวีสีเขียว  (Green 
poem) ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีคณะสิง่แวดลอ้ม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติก่อนการ
กิจกรรมอยู่ในระดับเห็น (�̅�=3.44) และหลังการ
ฝึกอบรมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ (�̅�=4.44) เมื่อ

เป รียบ เทียบทัศนคติ ต่ อการพัฒนากิจกรรม
สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการกวีสีเขียว (Green 
poem) ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีคณะสิง่แวดลอ้ม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พบว่า ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมมคี่าเฉลี่ยทศันคติหลงัการ
ฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1)  ควรปลูกฝัง ให้เยาวชนและชุมชนได้
ตระหนักและเห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พฤกษศาสตร์
พืน้บา้น สามารถน าประสบการณ์และความรูท้ีไ่ดร้บัไป
ใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้
 2) ควรสอดแทรกกจิกรรมหรอืทดลองใชว้ธิกีาร
ฝึกอบรมแบบอื่นๆ ไปใช ้เพื่อเพิม่บรรยากาศ การเรยีนรู้
ในรปูแบบอื่นๆ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีตัวอย่ างพรรณไม้มาใช้ ในการ
ถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสรูปร่าง
ลกัษณะพรรณไมแ้ต่ละชนิด 
 2) ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในป่า
ชุมชนนาสีนวน จังหวัดมหาสารคามที่ได้  จาก
การศึกษาครัง้นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านัน้ จึงน่าจะ
ท าการศึกษาเพิ่มเติมก่อนที่ความรู้ต่างๆ จะสูญ
หายไป 
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