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บทคดัยอ่ 
 งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคู่มือฝึกอบรมการอนุรกัษ์พืชสมุนไพรในป่าชุมชน และเพื่อศึกษาดชันี
ประสทิธผิลของคู่มือฝึกอบรม และเปรยีบเทียบความรู้ ทศันคติ กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 -6 
โรงเรยีนบา้นเกิง้ ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 40 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืที่
ใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ คู่มอืฝึกอบรม แบบวดัความรู ้และแบบวดัทศันคต ิสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ความถี่ รอ้ย
ละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมตฐิาน paired t-test ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของ
คู่มอืฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 80.10/91.37 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 0.6107 แสดงให้
เหน็ว่านกัเรยีนทีใ่ชคู้่มอืฝึกอบรมมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 61.07 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อน
และหลงัการอบรม พบว่านกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้และทศันคต ิหลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั : คู่มอืฝึกอบรม พชืสมุนไพร ป่าชุมชน ความรู ้ทศันคติ 
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Abstract 
 The purposes of this research were to develop a training of conservation handbook of Herb plants in 
community forests and to study the effectiveness of the conservation handbook and compared knowledge 
and attitudes before and after training. The sample of the study were 40 students in grade 1-6 of the Ban 
Kerng School, Ban Kerng, Kerng Sub-district, Muang District, Maha Sarakham Province, selected by 
possessive sampling attended training courses. The instruments used to collect data included, training 
handbook, test about knowledge and attitude. The statistics uses for data analyzed by a frequency, a 
percentage, a mean, a standard deviation and for testing hypotheses the paired t-test. The results revealed 
that the training of conservation handbook of Herb plants had an efficiency of 80.10/91.37, effectiveness 
index (E.I.) of 0.6107 ; showed that the students progressed their learning at 61.07 percent. When compared 
mean score knowledge and attitude between before training and after training indicated the students had 
knowledge and attitude score after training more than before training significant at .05. 
 
Key words : Training manual, Herb plant, Community forest, Knowledge, Attitude 
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1. บทน า  
 ป่าชุมชน (community forest) เป็นแหล่งปัจจยั
การด ารงชวีติของชุมชน แหล่งสมุนไพรรกัษาโรค และ
แหล่งเศรษฐกิจ (Local economy) สามารถสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนจากของป่า สตัว์ และพืชที่เป็น
อาหาร สมุนไพรซึ่งมีความหลากหลาย และมีการใช้
ประโยชน์ทัง้ในการบ ารุงร่างกาย รกัษาอาการเบือ้งต้น 
และรกัษาโรคตามภูมปัิญญาดัง้เดมิ รวมทัง้ใชเ้ป็นพืน้ที่
กนัชน (Buffer zone) ของชุมชนและพื้นที่อนุรกัษ์    
ลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานรัฐและชุมชน 
อย่างไรกต็ามป่าชุมชนบางแห่งยงัเสือ่มโทรม ถูกบุกรุก 
ท าลาย เนื่องจากชุมชนไม่มีความรู้หรือรู้ไม่เท่าทัน 
ขาดความตระหนักในความส าคญั และวิธีการที่ดีใน
การจดัการเพื่ออนุรกัษ์ป่าชุมชน นอกจากนี้ประชาชน
ในชุมชนยงัขาดการมสีว่นร่วมและเรยีนรูใ้นการอนุรกัษ์
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน (นฤมล กูลศิริศรี
ตระกลู และคณะ, 2559 : 139) 
 ปัจจุบัน มนุษย์ได้หันมานิยมใช้พืชสมุนไพร
มากขึ้น เนื่องจากสมุนไพรมีสรรพคุณในการรักษา
อาการของโรคไดเ้ทยีบเท่ากบัยาแผนปัจจบุนั นอกจาก
สมุ น ไพรจ ะน าม า ใช้ป ร ะ โยช น์ รักษา โ รคแล้ ว            
ยงัสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ด้านอื่นๆ อกี เช่น น ามา
บริโภคเป็นอาหาร อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องดื่ม        
สผีสมอาหาร และสยีอ้มผา้ ตลอดจนใชท้ าเครื่องส าอาง
อกีด้วย ในต่างประเทศมีความนิยมใช้ผลติภณัฑ์จาก
ธรรมชาติเช่นเดียวกันกับชาวไทย ดังจะเห็นได้ใน
ปัจจุบันนี้ มีบริษัทต่างชาติเข้ามาวิจยัเรื่องสมุนไพร 
รวมทัง้มาตัง้โรงงานผลิตสินค้าจากสมุนไพรเพื่อ
ส่งออกไปขายยังต่างประเทศจ านวนมากเช่นกัน 
(นิจศริ ิเรอืงรงัษ,ี 2547 : 3-5) 
 ป่าชุมชนบ้านเกิ้ง มลีกัษณะเป็นเป็นพื้นที่ราบ
ลุ่มน ้าท่วมถงึอยู่ตดิล าน ้าช ีมพีืน้ทีท่ ัง้หมด 90 ไร่ ในป่า
มตีน้ยางนาเป็นสว่นใหญ่ เดมิพืน้ทีป่่าเป็นของบา้นเกิง้
และไดม้แีม่น ้าชไีหลตดัผ่านแยกเป็นสองฝัง่ คอืป่าของ
บา้นโนนสวรรคแ์ละเกาะเกิง้ ชาวบา้นใชพ้ืน้ที่ป่าเป็นที่
ไว้ส าหรับการเลี้ยงปศุสตัว์ เช่น หมู วัว ควาย เป็ด 
และไก่ จากนัน้ทางจงัหวดัมหาสารคาม มองเห็นว่า
พื้นที่ป่านี้มคีวามหลากหลายทางชวีภาพและมคีวาม
อุดมสมบรูณ์ จงึไดม้กีารใหม้าหาวทิยาลยัมหาสารคาม

จดัตัง้สถานบนัวจิยัรุกขเวชเพื่อด าเนินการศกึษาวจิยั
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น และ
อนุรกัษ์และการใช้ประโยชน์จากพนัธุ์ไมท้ี่มปีระโยชน์
และมคีวามส าคญัต่อชุมชนในทอ้งถิน่ ปัจจุบนัชาวบา้น
ได้มกีารตัง้สภาต าบลขึน้และยกป่าชุมชนใหเ้ป็นพื้นที่
ส า ธ า รณะ  (สมัย  แพงวิ เ ศษ  และคณะ , 2560: 
สมัภาษณ์) 
 จากที่ผู้วิจ ัยได้ส ารวจบริบทชุมชนบ้านเกิ้ง
พบว่า มีป่าชุมชนซึ่งชาวบ้านมีการใช้ประโยชน์จาก  
ป่าชุมชนในการหาอาหาร พชืผกั และสมุนไพรมาใชใ้น
ชวีติประจ าวนั ทัง้นี้จ านวนประชากรของชุมชนมเีพิม่
มากขึ้นทุกปี ท าให้การใช้ทรัพยากรจากป่าชุมชนมี
มากขึ้นตามมา จึงส่งผลกระทบต่อทรัพยากรต่างๆ 
รวมทัง้พชืสมุนไพรในป่าชุมชนลดน้อยลง ดงันัน้ผูว้จิยั
จงึมคีวามสนใจพฒันาคู่มอืการอนุรกัษ์พชืสมุนไพรใน
ป่าชุมชนบา้นเกิง้ เพื่อใหเ้ดก็นักเรยีนโรงเรยีนบา้นเกิง้
มคีู่มือและแนวทางในการอนุรกัษ์พชืสมุนไพร อีกทัง้
เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเกิ้งเกิดความรู้และ
ทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์พชืสมุนไพรไดอ้ย่างยัง่ยนืสบืไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อศกึษาพชืสมุนไพรในป่าชุมชนบา้นเกิง้ ต าบล
เกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
2.2 เพื่ อพัฒนาคู่มือการอนุรักษ์พืชสมุนไพรใน         
ป่าชุมชนบ้านเกิ้ง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรกัษ์พชืสมุนไพรในป่าชุมชน 
2.4 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์
พชืสมุนไพรในป่าชุมชน 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นักเรยีนโรงเรยีน
บ้านเกิ้ง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
จ านวน 50 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ นักเรียน
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 -6 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 
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จ านวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงใน
การเขา้ร่วมกจิกรรม 
3.2. เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พืช
สมุนไพรในป่าชุมชน   
 2. แบบวดัทศัคตต่ิอการอนุรกัษ์พชืสมุนไพรใน
ป่าชุมชน 
3.3. วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ระยะที่  1 การพัฒนาคู่มือการอนุรักษ์พืช
สมุนไพรในป่าชุมชนบ้านเกิ้ง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม โดยการศกึษาขอ้มูลเบื้องต้นใน
การสร้างคู่มือจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการประเมนิคู่มอือบรมจากผูเ้ชีย่วชาญ และน า
คู่มอือบรมไปใชใ้นการจดักจิกรรมอบรม 
 ระยะที ่2 การถ่ายทอดกระบวนการสิง่แวดลอ้ม
ศกึษา จดักจิกรรมอบรมการอนุรกัษ์พชืสมุนไพรในป่า
ชุมชน โดยใชคู้่มอืในการอบรม และใชแ้บบวดัความรู้
และแบบวดัทศันคตใินการประเมนิผลการอบรม 
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย
สถติดิงันี้ 
  1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพ
เครื่องมือ ได้แก่ การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(IOC) ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความ
เชื่อมัน่ 
  3. สถติิทดสอบค่าสมมตฐิาน ไดแ้ก่ paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 การพัฒนาคู่มือการอบรมการอนุรักษ์พืช
สมุนไพรในป่าชุมชนบ้านเกิ้ง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม สามารถสรุปไดด้งันี้ 
  4.1 ผลการศึกษาพืชสมุนไพรในป่าชุมชน
บ้านเกิ้ง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
พบว่า พืชสมุนไพรในป่าชุมชนบ้านเกิ้ง ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม มีจ านวน 20 ชนิด 
พชืลม้ลุก 4 ชนิด ไดแ้ก่ กระเบาใหญ่ กะเมง็ สะเดาดนิ 

สาบแร้งสาบกา ไม้ต้นขนาดกลาง 2 ชนิด ได้แก่      
กุ่มบก กุ่มน ้า ไม้พุ่ม 2 ชนิด ได้แก่ คดสงั พิลงักาสา 
ไม้ต้นผลัดใบ 2 ชนิด ได้แก่ เฉียงพร้านางแอ คาง     
ไม้เถา 4 ชนิด ได้แก่ เครือปลาสงแดง เถาประสงค ์  
ผกัเป็นน ้า มะระขี้นก ไม้ต้นขนาดเลก็ 4 ชนิด ได้แก่ 
โคมจนี ตะลุมพุก น ้านมราชสหี ์เสีย้ว และ ไมต้น้ขนาด
กลาง 3 ชนิด ไดแ้ก่ ตะโกนา ลกูลบีเครอื 
  4.2 ผลการพัฒนาคู่ มือการอบรมการ
อนุรักษ์พืชสมุนไพรในป่าชุมชน ขัน้ตอนที่ 1 การ
ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผู้วิจ ัยได้ก าหนด
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้แบ่งเป็น 2 ขอ้ ไดแ้ก่ 1. เพื่อ
ศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกีย่วกบัการอนุรกัษ์พชื
สมุนไพรในป่าชุมชน 2. เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบ
ทัศนคติต่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรในป่าชุมชน 
ขัน้ตอนที่ 2 การจดัประสบการณ์เรียนรู้ ผู้วิจยัได้จดั
ประสบการณ์เรยีนรูไ้วใ้นคู่มอือบรมการพชืสมุนไพรใน
ป่าชุ มชนให้กับนั ก เรียนโ รง เ รียนเกิ้ ง ร ะดับชั ้น
ประถมศกึษาปีที่ 1-6 ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม ซึ่งประกอบด้วย 3 หน่วยกิจกรรมดงันี้ 
หน่วยอบรมที่ 1 พืชสมุนไพร หน่วยอบรมที่ 2 พืช
สมุนไพรในป่าชุมชน และการใชป้ระโยชน์ หน่วยอบรม
ที ่3 การอนุรกัษ์พชืสมุนไพรในป่าชุมชน ขัน้ตอนที่ 3 
การอบรม ผู้วจิยัได้มกีารวดัความรู้ และทศันคติก่อน
การอบรมการอนุรกัษ์พชืสมุนไพรในป่าชุมชน จากนัน้
เขา้สูก่ระบวนการการอบรม ผูว้จิยัไดท้ าการอบรมโดย
ใชเ้ทคนิคการบรรยายในหน่วยอบรมที ่1 พชืสมุนไพร 
หน่วยอบรมที่ 2 พชืสมุนไพรในป่าชุมชน และการใช้
ประโยชน์ หน่วยอบรมที ่3 การอนุรกัษ์พชืสมุนไพรใน
ป่าชุมชน ซึ่งในแต่ละหน่วยอบรมได้มีการวดัความรู้
ทา้ยกจิกรรมอบรม ขัน้ตอนที ่4 การวดัและประเมนิผล 
ผูว้จิยัไดท้ าการวดัและประเมนิผลดา้นความรู ้ทศันคติ
ก่อน ระหว่างและหลงัจากการอบรมการอนุรักษ์พืช
สมุนไพรในป่าชุมชน 
 คู่มือการอนุรักษ์พืชสมุนไพรในป่าชุมชนที่
ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.10/91.37 
ซึ่ ง เ ป็ นไปตาม เกณฑ์  80/80 ที่ ตั ้ง ไ ว้  และดัชนี
ประสทิธผิลของคู่มอือบรม มคี่าเท่ากบั 0.6107 แสดง
ว่านักเรียนโรงเรียนบ้านเกิ้ง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง 
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จั ง ห วั ด ม ห า ส า ร ค า ม  ที่ เ ข้ า รั บ ก า ร อ บ ร ม มี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 61.07 
  4.3 นักเรยีนที่เขา้รบัการอบรมเรื่องการ
อนุรักษ์พืชสมุนไพรในป่าชุมชน ก่อนการอบรมมี
คะแนนความรูอ้ยู่ในระดบัมาก หลงัการอบรมนักเรยีน
มคีะแนนความรูอ้ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อเปรยีบเทยีบ

คะแนนเฉลี่ยความรู้พบว่า นักเรียนมคีวามรู้หลงัการ
อบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ
ที่  .05 แสดงให้เห็นว่าการอบรมการอนุรักษ์พืช
สมุนไพรในป่าชุมชนมผีลท าใหน้กัเรยีนมคีวามรูต่้อการ
อนุรกัษ์พชืสมุนไพรในป่าชุมชนเพิม่มากขึน้ 

 

ตารางที ่1 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการอบรมเกีย่วกบัการอนุรกัษ์พชืสมุนไพรในป่าชุมชน  

ด้าน 
ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

df t p 
x  S.D. 

ระดบั
ความรู้ x  S.D. 

ระดบั
ความรู้ 

ความรู ้(N=20) 15.82 0.55 มาก 18.27 0.38 มากทีสุ่ด 39 -8.668 .000* 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

  4.4 มนีักเรียนที่เข้ารบัการอบรมเรื่องการ
อนุรักษ์พืชสมุนไพรในป่าชุมชน ก่อนการอบรมมี
ทศันคติอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย หลงัการอบรมนักเรยีนมี
ทศันคติอยู่ในระดบัเหน็ด้วย เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยทศันคติพบว่า นักเรยีนมทีศันคติหลงัการอบรม

สงูกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ .05 
แสดงให้เห็นว่าการอบรมการอนุรกัษ์พืชสมุนไพรใน  
ป่าชุมชนมผีลท าให้นักเรียนมีทศันคติต่อการอนุรกัษ์
พชืสมุนไพรในป่าชุมชนเพิม่มากขึน้ 
 

 

ตารางที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์พชืสมุนไพรในป่าชุมชนก่อนและหลงัการอบรม  

ด้าน 
ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

df t p 
x  S.D. 

ระดบั
ทศันคติ x  S.D. 

ระดบั
ทศันคติ 

ทศันคต ิ
(N = 3) 

2.12 0.93 ไมแ่น่ใจ 2.52 0.89 เหน็ดว้ย 39 -6.413 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรายผล 
 การพฒันาคู่มอือบรมการอนุรกัษ์พืชสมุนไพร
ในป่าชุมชนบา้นเกิง้ เพื่อน าไปใชใ้นการอบรมนักเรยีน
โรงเรียนบ้านเกิ้ง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผู้วิจ ัยมีประ เด็นที่น ามาอภิปราย
ผลการวจิยัไดด้งัต่อไปนี้ 
  5.1 ผลการศึกษาพืชสมุนไพรที่พบใน      
ป่าชุมชนต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
พบว่า พืชสมุนไพรในป่าชุมชนบ้านเกิ้ง ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม มจี านวน 20 ชนิด 
พชืลม้ลุก 4 ชนิด ไดแ้ก่ กระเบาใหญ่ กะเมง็ สะเดาดนิ 
สาบแร้งสาบกา ไม้ต้นขนาดกลาง 2 ชนิด ได้แก่      

กุ่มบก กุ่มน ้า ไม้พุ่ม 2 ชนิด ได้แก่ คดสงั พิลงักาสา 
ไม้ต้นผลัดใบ 2 ชนิด ได้แก่ เฉียงพร้านางแอ คาง     
ไม้เถา 4 ชนิด ได้แก่ เครือปลาสงแดง เถาประสงค ์  
ผกัเป็นน ้า มะระขี้นก ไม้ต้นขนาดเลก็ 4 ชนิด ได้แก่ 
โคมจนี ตะลุมพุก น ้านมราชสหี ์เสีย้ว และ ไมต้น้ขนาด
กลาง 3 ชนิด ไดแ้ก่ ตะโกนา ลูกลบีเครอื ซึ่งสมุนไพร 
คือ พืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคหรืออาการ
เจบ็ป่วยต่างๆ ในต ารายานอกจากสมุนไพรแล้ว อาจ
ประกอบด้วยสตัวแ์ละแร่ธาตุอีกดว้ย ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคดิของปทตัตา ภรติาธรรม (2537: 12) สมุนไพร
ประกอบด้วยสารหลายชนิด มีทัง้อินทรีสาร วิตามิน    
แร่ธาตุ เอนไซม์ และเกลือแร่ต่างๆ ที่จะแปรสภาพ  
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เป็นพลงังานเพื่อกระตุ้นและแสดงปฏกิริยิาต่อต้านการ
ท าลายของเชื้อโรคต่างๆ ให้หยุดเจริญเติบโตและ
ส่งเสริมระบบต่างๆ ของร่างกายให้มีพละก าลังที่จะ
สามารถกลบัมาท างานต่อไปไดเ้ป็นปกต ิซึง่มบีางส่วน
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรรณิสา มาศร ีและคณิตา 
มถิานนท ์ (2560 : 60) ไดท้ าการศกึษาคน้ควา้เรื่อง 
การใช้สมุนไพรในการรักษาโรคงูสวัดของหมอ
สมุนไพรพืน้บา้น มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาขอ้มูลทัว่ไป
ของสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้ในการรกัษาโรคงูสวดัของ
หมอสมุนไพรพืน้บา้น ผลการศกึษาพบว่า สมุนไพรที่
ใช้ในการรกัษาโรคงูสวดั ได้แก่ สม้ออบแอบ งวงตาล 
เหด็ไมข้าม เหด็ไมแ้ดงและเหด็กระถนิพมิาน พมิานมี
รูปแบบการใชส้มุนไพรในการรกัษา คอื การฝนยากบั
หนิภูเขา และวธิกีารใชส้มุนไพรในการรกัษาโรคงูสวดั
นัน้เริ่มจากการเก็บสมุนไพรในป่ามาตากแห้งแล้วใช้
ฝนกบัหนิภูเขาน ามาละลายน ้าตม้สกุเพื่อการรกัษาโรค
งูสวัด ดังนัน้ การศึกษาพืชสมุนไพรในป่าชุมชน     
บ้านเกิ้ง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
พบว่า พชืสมุนไพรที่ผูว้จิยัไดค้้นพบลว้นมสีรรพคุณที่
เทยีบเท่ากบัยาแผนปัจจุบนั และเป็นประโยชน์ต่อคน
ในชุมชนเป็นอย่างมาก นอกจากสมุนไพรจะน ามาใช้
ประโยชน์รักษาโรคแล้ว และยังสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ดา้นอื่นๆ ได ้
  5.2 การพัฒนาคู่มือผู้วิจ ัยได้พัฒนาคู่มือ
อบรมการอนุรักษ์พืชสมุนไพรในป่าชุมชน โดยใช้
รูปแบบการฝึกอบรมของ Tyler ซึ่งประกอบด้วย        
4 ขัน้ตอน ขัน้ตอนที่ 1 การก าหนดวตัถุประสงค์การ
เรียนรู้  ผู้วิจ ัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้
แบ่งเป็น 2 ขอ้ ได้แก่ 1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรกัษ์พืชสมุนไพรในป่าชุมชน    
2. เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการอนุรกัษ์
พืชสมุนไพรใน ป่าชุ มชน  ขั ้นตอนที่  2  การจัด
ประสบการณ์เรยีนรู ้ผูว้จิยัไดจ้ดัประสบการณ์เรยีนรูไ้ว้
ในคู่มืออบรมพืชสมุนไพรในป่าชุมชนให้กบันักเรียน
โรงเรยีนเกิ้งระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1-6 ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งประกอบด้วย       
3 หน่วยกิจกรรมดงันี้ หน่วยอบรมที่ 1 พืชสมุนไพร 
หน่วยอบรมที่ 2 พชืสมุนไพรในป่าชุมชน และการใช้
ประโยชน์ หน่วยอบรมที ่3 การอนุรกัษ์พชืสมุนไพรใน

ป่าชุมชน ขัน้ตอนที่ 3 การอบรม ผู้วิจ ัยได้มีการวัด
ความรู้และทัศนคติก่อนการอบรมการอนุรักษ์พืช
สมุนไพรในป่าชุมชน จากนัน้เข้าสู่กระบวนการการ
ฝึกอบรม ผู้วจิยัได้ท าการฝึกอบรมโดยใช้เทคนิคการ
บรรยายในหน่วยอบรมที ่1 พชืสมุนไพร หน่วยอบรมที ่
2 พชืสมุนไพรในป่าชุมชน และการใชป้ระโยชน์ หน่วย
อบรมที่ 3 การอนุรกัษ์พชืสมุนไพรในป่าชุมชน ซึ่งใน
แต่ละหน่วยอบรมได้มีการวัดความรู้ท้ายกิจกรรม
ฝึกอบรม ขัน้ตอนที ่4 การวดัและประเมนิผล ผูว้จิยัได้
ท าการวัดและประเมินผลด้านความรู้  ทัศนคติก่อน 
ระหว่างและหลงัจากการอบรมการอนุรกัษ์พชืสมุนไพร
ในป่าชุมชน เมื่อน าไปพฒันาใช้กบันักเรียนโรงเรียน
บ้านเกิ้ง พบว่า นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบ
ระหว่างฝึกอบรม (E1) ไดค้ะแนนรวมเฉลีย่ 80.10 และ
มคีะแนนจากการทดสอบหลงัฝึกอบรม (E2) รวมเฉลีย่
ร้อยละ 91.37 ซึ่งลักษณะเนื้อหาที่ผู้วิจ ัยได้เน้นมี
ความส าคัญต่อการเรียนรู้มีบางส่วนสอดคล้องกับ
แนวคดิของชาญ สวสัดิส์าล ี(2542 : 14) ใหน้ิยามของ
ค าว่า การฝึกอบรม คอื กระบวนการที่เป็นระบบที่จะ
ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลให้ดีขึ้น ทัง้นี้ เพื่อให้บุคคลนัน้
สามารถปฏิบัติหน้าที่งานที่รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อันจะเป็น
ประโยชน์ต่องานที่รับผิดชอบในปัจจุบันหรืองานที่
ก าลังจะได้รับมอบหมายให้ท าในอนาคตโดยตรง 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของวจิติร อาวะกุล (2550 : 15) 
กล่าวว่า การฝึกอบรมหมายถึง กระบวนการเพิ่ม
ความรู ้ความช านาญ และความสามารถของบุคคลหรอื
ทีเ่รยีกอกีอย่างหนึ่งว่า เป็นการพฒันาบุคคลหรอือาจ
กล่าวไดว้่าการฝึกอบรม คอื กระบวนการทีจ่ะส่งเสรมิ
สมรรถภาพบุคคล ให้สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอันจะส่งผลโดยตรงไปยังผลงานของ
สถาบนั สงัคมประชาชน ซึ่งมบีางส่วนสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ อุบล  แคว้นไทยสงค์  และประยู ร          
วงศ์จนัทรา (2559 : 124) ได้ศึกษาเรื่อง การพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อาเซียน : ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ผลการศึกษา
พบว่ า  คู่ มื อ ฝึ ก อบ รม มีป ร ะ สิท ธิภ าพ เท่ า กับ 
8 5 . 3 3 / 8 0 . 2 2  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง                 
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พรนิภา ตูมโฮม และประยูร วงศจ์นัทรา (2559 : 190) 
ไ ด้ ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  ก า ร พั ฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
ส า ธ า รณรัฐ อิ น โ ดนี เ ซี ย  ผ ลก า รศึกษ าพบว่ า 
ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 
84.53/85.33 สอดคล้องกบังานวจิยัของโกสนิ สะตะ, 
ประยูร วงศ์จันทรา และฐิติศักดิ ์เวชกามา (2559 :     
7-8) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมฝึกอบรม
มคัคุเทศก์สิง่แวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์  
ผลการศึกษาพบว่า คู่มือฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ
เท่ากบั  92.33/93.22 ดงันัน้ การพฒันาคู่มอือบรมการ
อนุรักษ์พืชสมุนไพรในป่าชุมชนบ้านเกิ้ง ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม มปีระสทิธภิาพตาม
เกณฑท์ีต่ัง้ไว ้
  ส่วนค่าดชันีประสทิธิผล (E.I.) ของคู่มือ
อบรมการอนุรกัษ์พชืสมุนไพรในป่าชุมชน มคี่าเท่ากบั 
0.6107 หมายความว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านเกิ้งมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 61.07 แสดงใหเ้หน็
ว่าจากการพฒันาการอบรมการอนุรกัษ์พชืสมุนไพรใน
ป่าชุมชนบ้านเกิ้ง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจในคู่มือ
อบรมเกิดความรู้และทัศนคติที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคดิของชนิดา นนท์นภา (2545 : 48) ได้กล่าวถึง
ดชันีประสทิธิผลไว้ว่าเป็นการประเมินสื่อการเรียนที่
ผลติขึน้มาเพื่อทีจ่ะดถูงึประสทิธภิาพทางดา้นการเรยีน
การสอน และการวัดผล ประเมินผลสื่อนัน้ตามปกติ
แล้วจะเป็นการประเมนิความแตกต่างระหว่างคะแนน
ใน 2 ลักษณะ คือ ความแตกต่างของคะแนนการ
ทดสอบก่อนเรียน และคะแนนการทดสอบหลงัเรียน
หรือเป็นการทดสอบ ซึ่งมีบางส่วนสอดคล้องกับ
งานวิจยัของอรทยั ผวิขาว และบญัญตัิ สาลี (2559 : 
150 )  ได้ศึกษา เรื่ อง  การพัฒนาคู่ มือ ฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาเซียน : 
ราชอาณาจักรกัมพูชา ผลการศึกษาพบว่า ดัชนี
ประสิทธิผลของคู่มือการฝึกอบรม เท่ากับ 0.8804 
นิสติทีใ่ชคู้่มอืฝึกอบรมคดิเป็นรอ้ยละ 88.04 มคีะแนน
เฉลีย่ความรู ้ทศันคตหิลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสภุารตัน์ อ่อนกอ้น
ประยูร วงศจ์นัทรา และมานิตย ์ซาชโิย (2559 : 164) 

ไดศ้กึษาการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอาเซียน : สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ผลการศึกษาพบว่า ดชันีประสทิธิผลของ
คู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 0.7329 นิสติทีใ่ชคู้่มอืฝึกอบรมมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 73.29 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของวาที ลพพันธ์ทอง  และประยูร         
วงศ์จนัทรา (2559 : 137) ได้ศึกษาเรื่อง การพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน : สาธารณรัฐสิงคโปร์ ผลการศึกษาพบว่า 
ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการฝึกอบรม เท่ากบั 0.7350 
นิสิตที่ ใช้คู่ มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แ วดล้อมอา เซียน  :  ส าธ า รณรัฐสิง ค โปร์มี
ความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 73.50 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตัง้ไว้ ดังนัน้  การ
พฒันาคู่มอือบรมการอนุรกัษ์พชืสมุนไพรในป่าชุมชน
บ้านเกิ้ง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาการอบรมการอนุรกัษ์พืช
สมุนไพรในป่าชุมชน ท าใหน้ักเรยีนมคีวามกา้วหน้าใน
การเรยีนรู ้และเกดิความสนใจในคู่มอือบรม 
  5.3 ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์พชืสมุนไพร
ในป่าชุมชนการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรกัษ์พชืสมุนไพรในป่าชุมชน นักเรยีนโรงเรยีนบา้น
เกิ้ งมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์         
พชืสมุนไพรในป่าชุมชนก่อนการอบรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 15.82 และหลงัการ
อบรมโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
18.27 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและ
หลังการอบรม พบว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านเกิ้งมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า
การอบรมการอนุรกัษ์พชืสมุนไพรในป่าชุมชนมผีลท า
ให้นักเรียนมีความรู้ต่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรใน     
ป่าชุมชนเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกบัแนวคิดของแสง
จนัทร ์โสภากาล (2550 : 14-15) ไดใ้หค้วามหมายของ
ความรู้ว่า การรับรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง เหตุการณ์
รายละเอียดต่างๆ ที่เกิดจากการสังเกต การศึกษา 
ประสบการณ์ ทัง้ในดา้นสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตแิละ
สงัคมความรู้พื้นฐานหรือภูมิหลังของแต่ละบุคคลที่
บุคคลได้จดจ าหรือเก็บรวบรวมไว้และสามารถแสดง
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ออกมาในเชงิพฤติกรรมทีส่งัเกตหรอืวดัได ้สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของบูรชยั ศริมิหาสาคร (2550 : 24) ไดใ้ห้
ความหมายของความรูไ้ว้ว่า ความรู ้คอื สารสนเทศที่
ผ่านกระบวนการคดิเปรียบเทยีบเชื่อมโยงกบัความรู้
อื่นจนเกิดความเขา้ใจ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ สอดคล้องกับแนวคิดของกีรต ิ    
ยศยิง่ยง (2549 : 4) ไดใ้หค้วามหมายของความรูไ้วว้่า 
ค ว าม รู้  คื อ  ค ว าม คิด ขอ ง แ ต่ ล ะบุ ค ค ลที่ ผ่ า น
กระบวนการคิดวิเคราะห์และสงัเคราะห์จนเกิดความ
เขา้ใจและน าไปใชป้ระโยชน์ในการสรุปและตดัสนิใจใน
สถานการณ์ต่างๆ จนได้รบัการยอมรบัโดยคนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งของสงัคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ      
พรธดิา วเิชยีรปัญญา (2547 : 21) ไดใ้ห้ความหมาย
ของความรู้ไว้ว่า ความรู้ คอื กระบวนการของการขดั
เกลาเลอืกใชแ้ละบรูณาการ การใชส้ารสนเทศเหล่านัน้
จนเกิดความรู้ใหม่ ความรู้ใหม่จึงเกิดขึ้นจากการ
ผสมผสานความรู้และประสบการณ์เดิมผนวกกับ
ความรู้ใหม่ที่ได้รับ ซึ่งความรู้ดังกล่าวเป็นสิ่งที่อยู่
ภายในบุคคลเป็นความรู้ที่ช ัดแจ้งและความรู้จะเกิด
คุณค่าได้หากได้รับการน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของอกัษร สวสัด ี(2542, : 26-28) 
ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่า ความรู้ คอื เรื่องที่
เกีย่วกบัการระลกึถงึสิง่เฉพาะวธิกีารและกระบวนการ
ต่างๆ รวมถึงแบบกระสวนของโครงการวตัถุประสงค์
ในด้านความรู้โดยเน้นในเรื่องของกระบวนการทาง
จติวิทยาของความจ าอนัเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยง
เกีย่วกบัการจดัการ ไดแ้จกแจงรายละเอยีดของความรู้
แต่ละระดบั ซึ่งมบีางส่วนสอดคล้องกบังานวจิยัของ
อรทยั ผวิขาว และบญัญตั ิสาล ี(2559 : 150) ไดศ้กึษา
เรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่ง แวดล้อมอา เซียน  :  ร าชอาณาจักรกัมพูช า           
ผลการศึกษาพบว่า นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรมคิดเป็น   
รอ้ยละ 88.04 มคีะแนนเฉลีย่ความรู้หลงัการฝึกอบรม
สงูกว่าก่อนการฝึกอบรม โดยนิสติประเมินตนเองและ
วทิยากรเป็นผูป้ระเมนิหลงัการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และหลังการฝึกอบรมนิสิตกลุ่มทดลองมี
ความรู้  ทัศนคติ และทักษะในการเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมแตกต่างกันกับนิสิตกลุ่มควบคุม  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกบังานวจิยั

ของสุภารัตน์ อ่อนก้อน, ประยูร วงศ์จนัทรา และ
มานิตย ์ซาชโิย (2559 : 164) ไดศ้กึษาการพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผลการวิจัยพบว่า 
นิสิตก ลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการ
ฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 ดงันัน้ ผลการเปรียบเทยีบความรู้
ก่อนและหลังการอบรมการอนุรักษ์พืชสมุนไพรใน     
ป่าชุมชน พบว่า นักเรยีนที่เขา้รบัการอบรมเรื่องการ
อนุรกัษ์พืชสมุนไพรในป่าชุมชน มีความรู้หลงัอบรม
มากกว่าก่อนอบรม  
 5.4 ทัศนคติต่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรใน     
ป่าชุมชน การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการ
อนุรักษ์พืชสมุนไพรในป่าชุมชน พบว่า นักเรียน
โรงเรยีนบา้นเกิง้มคีะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์
พชืสมุนไพรในป่าชุมชนก่อนการอบรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.12 และหลังการ
อบรมโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
2.52 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและ
หลังการอบรม พบว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านเกิ้งมี
คะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า
การอบรมการอนุรกัษ์พชืสมุนไพรในป่าชุมชน มผีลท า
ให้นักเรียนมีทัศนคติต่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรใน    
ป่าชุมชนเพิม่มากขึน้ สอดคล้องกบัแนวคดิของนิพนธ ์
แจง้เอีย่ม (2544 : 19) กล่าวว่า ทศันคตคิอื สิง่ทีอ่ยู่ใน
จิตใจของคนที่ตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเราไม่
สามารถสงัเกตหรอืวดัได้โดยตรงแต่เราสามารถรู้ได ้
โดยดูจากพฤติกรรมของคนว่าจะตอบสนองต่อสิง่เร้า
อย่างไร เรากจ็ะทราบทนัที สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533 : 122) ได้กล่าวถึง
ทศันคตวิ่า เป็นดชันีชีว้่าบุคคลนัน้คดิและรูส้กึอย่างไร
กับคนรอบข้า ง  วัต ถุหรือสิ่งแวดล้อมตลอดจน
สถานการณ์ต่างๆ โดยทัศนคตินัน้มีรากฐานมาจาก
ความเชื่อที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ้
ทศันคติจงึเป็นเพยีงความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิง่
เร้าและเป็นมิติของการประเมินเพื่อแสดงว่าชอบ
หรือไม่ชอบตอบประเด็นหนึ่งๆ ซึ่งถือว่าเป็นสื่อสาร
ภายในบุคคลที่เป็นผลกระทบมาจากการรบัสารอนัจะ  
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มีผลต่อพฤติกรรมต่อไป มีบางส่วนสอดคล้องกับ
งานวิจยัของโกสนิ สะตะ, ประยูร วงศ์จนัทรา และ    
ฐติศิกัดิ ์เวชกามา (2559 : 7-8) ไดศ้กึษาเรื่อง การ
พฒันากจิกรรมฝึกอบรมมคัคุเทศกส์ิง่แวดลอ้มเพื่อการ
ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ ผลการศกึษาพบว่า ทศันคตขิอง
นิสติกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลงัการฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนการฝึกอบรม และนิสติกลุ่มทดลองมทีศันคติ
โดยรวมและรายด้านทัง้ 5 ด้าน สูงกว่ากลุ่มควบคุม 
และนิสิตก ลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะในการเป็น
วทิยากรฝึกอบรมที่นิสติประเมินตนเองและวิทยากร
เป็นผู้ประเมินหลังการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และนิสติกลุ่มทดลองมคีะแนนทศันคตสิงูกว่านิสติ
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดงันัน้ ผลการเปรียบเทียบทศันคติก่อนและหลงัการ
อบรมการอนุรักษ์พืชสมุนไพรในป่าชุมชนพบว่า
นัก เรียนมีที่ เ ข้ารับการอบรม เรื่ อ งการอ นุรักษ์          
พชืสมุนไพรในป่าชุมชน นกัเรยีนมคีะแนนทศันคตหิลงั
การอบรมมากกว่าก่อนการอบรม 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 

 1. ควรสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน า
คู่มืออบรมการอนุรักษ์พืชสมุนไพรในป่าชุมชนเป็น
ขอ้มลูพืน้ฐานในการผลติสือ่ออนไลน์และน าไปเผยแพร่ 
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูท้ีส่นใจต่อไป 
 2. ความรูท้ีไ่ดจ้ากการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการ
อนุรักษ์พืชสมุนไพรในป่าชุมชน สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ฝึกอบรมแก่นิสิต นักศึกษาสถาบันอื่นๆ 
เพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพชืสมุนไพร 
 3. ก า ร อ บ ร ม โ ด ย ใ ช้ คู่ มื อ ก า ร อ นุ รั ก ษ์            
พืชสมุนไพรในป่าชุมชน ท าให้นักเรียนมีความรู ้
ทศันคตทิีด่ ีดงันัน้ สถาบนัการศกึษาต่างๆ สามารถน า
คู่มอืการฝึกอบรมการอนุรกัษ์พชืสมุนไพรในป่าชุมชน
ไปเป็นแนวทางในการจดักจิกรรมนิทรรศการเกีย่วกบั
พชืสมุนไพร และสามารถจดักจิกรรมการฝึกอบรมใน
ครัง้ต่อไปได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ค ว รมีก า ร เพิ่ ม รู ป แ บบของ กิจ ก ร ร ม
นันทนาการในการอบรมการอนุรักษ์พืชสมุนไพรใน   
ป่าชุมชนไป เพื่อให้ผู้ เข้ารับการอบรมไม่ เครียด
จนเกนิไป 
 2. ควรมกีารศกึษาสรรพคุณของพชืสมุนไพรใน
การน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นอื่นๆ เช่น การแปรรปูเป็น
อาหารเสรมิ เครื่องดื่ม เครื่องส าอาง เป็นตน้  
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