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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอือบรมการอนุรกัษ์เหด็ในป่าบุ่งป่าทาม เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบ
ความรู ้ทศันคตกิ่อนและหลงัการอบรม กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ชาวบา้นบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิง้ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ได้จากการสมคัรใจเขา้ร่วมอบรม เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ประกอบด้วย คู่มอือบรม แผ่นพบั แบบวดัความรู้และแบบวดัทศันคติ สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ความถี ่
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิดสอบสมมตฐิาน paired t-test ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพ
ของคู่มอือบรม เท่ากบั 82.30/87.50 ดชันีประสทิธผิลของคู่มอือบรม เท่ากบั 0.8209 ก่อนการอบรมชาวบา้นมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์เหด็ในป่าบุ่งป่าทามอยู่ในระดบัน้อย หลงัการอบรมชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยความรู้
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์เหด็ในป่าบุ่งป่าทามอยู่ในระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์เหด็
ในป่าบุ่งป่าทามก่อนและหลงัการอบรม พบว่า ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการอบรมมากกว่าก่อนการอบรม
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และก่อนการอบรมชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์เหด็ในป่าบุ่งป่า
ทามอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย หลงัการอบรมชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์เหด็ในป่าบุ่งป่าทามอยู่ในระดบั
เห็นด้วย เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการอนุรกัษ์สมุนไพรในป่าบุ่งป่าทามก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
พบว่า ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั : คูม่อืการฝึกอบรม การอนุรกัษ์เหด็ในป่าบุง่ป่าทาม ความรู ้ทศันคต ิ
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Abstract  
 This research aimed to development a training handbook for conservation of mushrooms plants in 
flood plain forest and to study and compared knowledge and attitudes before and after training . The sample 
were 30 villagers of Ban Non-Sombon Community, Kerng Sub-district, Muang District, Maha Sarakham 
Province, selected by the use of voluntary attended training courses. The instruments used to collected data. 
included, training analysis handbook, brochures, test about knowledge and attitude. The statistics use data 
were a frequency, a percentage, a mean, a standard deviation and for testing hypotheses the paired t-test. 
The results of the study showed that the efficiency of the training handbook was 82.30/87.50. The 
effectiveness index of the training handbook was 0.8209. When compared mean score between before and 
after indicated that villagers had knowledge score after more than before significant at the .05. Before training 
villagers had attitude score at agree level and attitude after training was at agree level, When compared 
mean score between before and after indicated that villagers had attitude score after more than before 
significant at .05. 
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1. บทน า  
 “เห็ดป่า” จัดอยู่ในจ าพวกรา (Fungi) ซึ่งเป็น
สว่นส าคญัอย่างหนึ่งในระบบนิเวศของผนืป่าธรรมชาติ
ในประเทศไทย เช่นเดียวกับพืชพรรณและสัตว์ป่า
นานาชนิด นอกจากเหด็มหีน้าทีห่ลกัตามธรรมชาต ิคอื
การช่วยย่อยสลายซากพชืและซากสตัว์ป่านานาชนิด
ใหผุ้พงัเป็นดนิแลว้ ยงัเป็นวงจรอาหารของสิง่มชีวีติอกี
ด้วย สถานที่หรือแหล่งที่เกิดของเห็ดที่ส าคัญคือป่า
ธรรมชาตซิึง่กระจายอยู่ตามภมูภิาคต่างๆ ของประเทศ
ไทย สภาพของการเกิด เห็ด ป่ าทั ้ง ในแง่ ความ
หลากหลายทางสายพนัธุ์ จ านวนหรอืปรมิาณการเกดิ 
ความอุดมสมบูรณ์ของดอกเหด็ ตลอดจนคุณภาพเชงิ
อาหารของเหด็ชนิดที่กนิได้ ทัง้เรื่องของรสชาติอร่อย
และกลิน่หอมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์มกัขึน้อยู่กบัสภาพความ
สมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเกิดของเห็ด
เป็นส าคญั ซึ่งแตกต่างกนัออกไปตามแต่สภาพพื้นที่
ดว้ย เหด็มคีวามสมัพนัธท์างวฒันธรรมการบรโิภคหรอื
อาหารเป็นหลกั ซึ่งวฒันธรรมการกนิเหด็หรอืน าเห็ด
มาปรุงอาหารเป็นภูมิปัญญาที่ผ่านมากระบวนการ
เรยีนรูท้กัษะชวีติการทดลองจากประสบการณ์ตรงของ
บรรพบุรุษในอดีตและสัง่สมเป็นองค์ความรู้แบบ
พื้นบ้านสบืสานมาจนถึงปัจจุบนั และอาจกล่าวได้ว่า
เป็นภูมปัิญญาเฉพาะถิ่นโดยเฉพาะชุมชนชาวบ้านที่
อยู่ติดกับป่าธรรมชาติ ความส าคัญของเห็ดจึงมิได้
จ ากัดอยู่แค่การเป็นอาหารพื้นบ้านตามธรรมชาติ
เท่านัน้   เห็ดยงัถือว่าเป็นจุดก าเนิดหรอืจุดเริ่มต้นที่
เคยีงคู่กบัวถิชีวีติหรอืวฒันธรรมแห่งสงัคมชนบทไทย
เรื่อยมา ความนิยมในรสชาตขิองอาหารพืน้บา้นทีป่รุง
จากเห็ดป่าที่กินได้หลากหลายชนิดนัน้มีความอร่อย
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและเป็นอาหารจากธรรมชาติ
ทีม่คีุณค่าทางโภชนาการสงู (วารรีตัน์ บุญเอก, 2549 : 
เวบ็ไซต)์ 
 การทีพ่ื้นทีป่่าบุ่งป่าทามถูกมองว่าเป็นพืน้ทีร่ก
ร้างว่างเปล่าและมีน ้าท่วมขงั จึงถูกละเลยมองข้าม
ความส าคัญทางนิเวศและคุณค่าความส าคัญทาง
เศรษฐกจิมาตัง้แต่อดตี ท าให้พืน้ทีด่งักล่าวถูกท าลาย
เปลี่ยนแปลงสภาพไปอย่างรวดเร็ว ทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม อย่างไรกต็าม ปัญหาทีย่งัคงคุกคามพืน้ทีป่่า
บุ่งป่าทาม อยู่ในปัจจุบนั มสีาเหตุหลกัมาจากความไม่

เข้าใจถึงความส าคัญและคุณประโยชน์ของป่าบุ่งป่า
ทามท าให้มีการใช้ประโยชน์อย่างบุกรุกท าลาย 
ประกอบกบัการไม่มีกฎระเบียบหรอืมาตรการในการ
คุม้ครองรกัษาหรอืดแูลจดัการการใชป้ระโยชน์ในพืน้ที่
ดงักล่าวอย่างเหมาะสม ปัญหาต่างๆ ที่สงผลกระทบ
ต่อพื้นที่ป่าบุ่งป่าทาม (ประสิทธิ ์คุณุรตัน์ และคณะ, 
2534 : เวบ็ไซต)์ 
 จากการส ารวจบรบิทในชุมชนบา้นโนนสมบูรณ์ 
ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า 
ชุมชนมลีกัษณะพืน้ทีเ่ป็นทีร่าบลุ่มแม่น ้าทีไ่หลผ่านเป็น
พื้ นที่ ที่ มีค ว ามอุ ดมสมบู ร ณ์ เ หม าะแก่ ก า รท า 
การเกษตรทัง้ ในและนอกฤดูกาล และจากการ
สมัภาษณ์ของชาวบ้านเกี่ยวกบัเห็ดในป่าบุ่งป่าทาม 
พบว่า ในอดตีสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตโิดยเฉพาะ
ป่าไมม้คีวามอุดมสมบูรณ์มาก เหด็ป่าและสิง่มชีวีติทัง้
พชื สตัว์ กม็ีปริมาณมากเช่นกนั ในขณะที่ประชากร
หรอืผู้คนยงัไม่มาก ประกอบกบัหลกัพืน้ฐานการด ารง
ชีพที่ยึดหลักของการท ามาหากินหรือเป็นระบบ
เศรษฐกิจเพื่อยังชีพเป็นส าคัญ นอกจากปัจจัยด้าน
อาหารจากธรรมชาตมิเีพยีงพอแลว้ยงัเอือ้ต่อการขยาย
แพร่พนัธุ์เหด็ป่าให้ด ารงอยู่คู่กบัป่าอย่างสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาตเิรื่อยมา  ปัจจุบนัป่าไม้ธรรมชาติถูกลกัลอบ
ท าลายและน าไปใชป้ระโยชน์อย่างมากจนเป็นปัญหา
ถึงขัน้วิกฤต เช่นเดียวกับทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ
ผลกระทบดงักล่าวท าให้ในแต่ละปีพบว่าปรมิาณการ
เจรญิพนัธุ์ของเหด็ป่าลดลงจากอดีตมากอย่างชดัเจน
นอกจากนัน้ปรมิาณการเกดิเหด็ป่าในปัจจุบนัไม่ค่อยมี
ความแน่นอน ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพความอุดมสมบูรณ์
ของดนิฟ้าอากาศ ซึง่มผีลโดยตรงต่อสภาพความอุดม
สมบูรณ์ของป่าธรรมชาตอินัเป็นแหล่งของเหด็ป่าดว้ย 
ดงันัน้ผู้วิจยัจงึได้จดักิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชน 
โดยผ่านกระบวนการอบรม ประกอบด้วยคู่มือการ
อบรมและแผ่นพับให้ความรู้ในการบรรยายเพื่อให้
ชาวบา้นเกดิความรู้ ทศันคต ิในการอนุรกัษ์เหด็ในป่า
บุ่งป่าทาม กระบวนการอบรมเป็นกระบวนการที่จะ
ช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมมคีวามรู ้ทศันคตทิีด่แีละ
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการน าไปใชไ้ดต่้อไป 
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2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อพฒันาคู่มอือบรมการอนุรกัษ์เหด็ในป่าบุ่งป่า
ทามบนพื้นทีบ่้านโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง 
จังหวัดมหาสารคาม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 และประสทิธผิล 
2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ เห็ดในป่าบุ่ ง ป่ าทาม บ้านโนนสมบูรณ์      
ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม  
2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์
เห็ดในป่าบุ่งป่าทาม บ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ชาวบา้นบา้นโนน
สมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
จ านวน 99 ครวัเรือน จ านวนประชากรทัง้หมด 398 
คน แบ่งเป็นเพศชาย 207 คน และเพศหญงิ 191 คน 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ชาวบา้นบา้น
โนนสมบู ร ณ์  ต าบล เกิ้ ง  อ า เภอ เมือ ง  จังหวัด 
มหาสารคาม จ านวน 30 คน ซึง่ไดม้าจากการสมคัรใจ
ในการเขา้ร่วมฝึกอบรม  
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด  
  1. คู่มือการอบรมอนุรกัษ์เห็ดในป่าบุ่งป่า
ทาม    
  2 แผ่นพบั เรื่องการอนุรกัษ์เหด็ในป่าบุ่งป่า
ทาม 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผล 
  1. แบบวดัความรู้เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์เห็ด
ในป่าบุ่งป่าทาม      
  2. แบบวดัทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์เหด็ในป่า
บุ่งป่าทาม 
3.3 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 ในการวเิคราะหข์อ้มูลครัง้นี้ ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรม
ประมวลผลส าเร็จรูปทางคอมพวิเตอร์ ใช้สถิติในการ
วเิคราะหข์อ้มลูมดีงันี้ 
 1. สถติพิื้นฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ และ
ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพ
เครื่องมอื ไดแ้ก่  
  2.1 การหาความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา 
(IOC) 
  2.2 ค่าความเชื่อมัน่ 
  2.3 ค่าอ านาจจ าแนก 
  2.4 ค่าความยากง่าย 
  2.5 ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ 
  2.6 ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์
  2.7 ค่าดชันีประสทิธผิล 
  3. สถิติที่ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Paired 
T-test ทีน่ยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
4.1 พฒันาคู่มือฝึกอบรมการอนุรกัษ์เหด็ในป่าบุ่ง
ป่าทาม  
 ผูว้จิยัไดพ้ฒันาคู่มอืฝึกอบรมการอนุรกัษ์เหด็ใน
ป่าบุ่งป่าทาม โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมของ Tyler 
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ดังนี้  ข ัน้ตอนที่ 1 การ
ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ข ัน้ตอนที่ 2 การจัด
ประสบการเรยีนรู ้ข ัน้ตอนที ่3 การอบรม ขัน้ตอนที ่4 
การประเมนิ/ขอ้มูลยอ้นกลบั จากนัน้ผูเ้ชีย่วชาญไดท้ า
การประเมนิความเหมาะสมของเนื้อหาและกจิกรรมใน
คู่มอืฝึกอบรม โดยมกีจิกรรมในคู่มอืฝึกอบรมทัง้หมด 3 
หน่วยฝึกอบรม ประกอบไปด้วย หน่วยอบรมที่ 1 
ความรู้เกี่ยวกับป่าบุงป่าทาม หน่วยฝึกอบรมที่ 2 
ความหมายของเหด็และหน่วยอบรมที่ 3 การอนุรกัษ์
เห็ดในป่าบุ่งป่าทาม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ประเมนิความ
เหมาะสมกจิกรรมในการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมใน
การใชใ้นการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการอนุรกัษ์เหด็ในป่า
บุ่งป่าทาม  
 ประสทิธภิาพของคู่มอืการฝึกอบรมการอนุรกัษ์
เห็ดในป่าบุ่งป่าทามส าหรับชาวบ้านโนนสมบูรณ์ 
ต าบลเกิ้ง   อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82 .30 /87 .30 และมีดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.8209 หมายความว่า
ชาวบา้นมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรู ้รอ้ยละ 82.09            2. ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์เหด็ในป่าบุ่งป่าทามส าหรบัชาวบา้นโนนสมบรูณ์ ต าบลเกิง้  อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ก่อนการฝึกอบรมมคีะแนนเฉลีย่ความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เท่ากบั 10.17 หลงัการฝึกอบรมชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ เท่ากบั 14.60 เมื่อ 
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4.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อนและ
หลงัฝึกอบรมของชาวบ้านกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ t-
test (Dependent Samples) 
 ชาวบ้านบ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคามที่เขา้ร่วมการฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์เหด็ในป่าบุ่งป่าทาม พบว่า ก่อนการฝึกอบรมมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดบัมาก ( ̅ =10.17) และ
หลงัฝึกอบรมชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบั
มากที่สุด ( ̅ =14.60) เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความรูก้่อนและหลงัฝึกอบรม พบว่า ชาวบา้นมคีะแนน
เฉลีย่ความรู้หลงัฝึกอบรมมากกว่าก่อนฝึกอบรมอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (p < .05) ดงัตารางที ่1 
4.3 ผลการวิเคราะหแ์ละเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่
ทศันคติต่อการอนุรกัษ์เหด็ในป่าบุ่งป่าทามส าหรบั

ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลเก้ิง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม 
 ชาวบ้านบ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ทีเ่ขา้ร่วมการฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์เหด็ในป่าบุ่งป่าทาม พบว่า ก่อนการฝึกอบรม
ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย ( ̅ 

= 2.31) และหลงัการฝึกอบรมชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติอยู่ ใ น ระดับ เห็นด้ว ย  (  ̅ =  2.68)  เ มื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม พบว่า ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงั
การฝึกอบรมมากกว่ าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (p < .05) ดงัตารางที ่1

 
ตารางที ่1 ผลการวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรู ้และทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์เหด็ในป่าบุ่งป่าทามส าหรบั
ชุมชนบา้นโนนสมบรูณ์ ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 

ด้าน 
ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

t df p 
�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

ความรู ้
(N = 20) 

 
10.17 

 
2.87 ปานกลาง 

 
14.60 

 
1.65 มาก 29 -8.749 .000* 

ทศันคต ิ
(N=3) 

2.31 0.29 ไมแ่น่ใจ 2.68 0.15 เหน็ดว้ย -5.129 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
5. อภิปรายผล 
5.1 การศึกษาการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์เหด็ในป่าบุ่งป่าทามส าหรบัพื้นทีบ่้านโนน
สมบู ร ณ์  ต า บ ล เ ก้ิ ง  อ า เ ภ อ เมื อ ง  จัง ห วัด
มหาสารคาม 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือ
ฝึกอบรมการอนุรกัษ์เหด็ในป่าบุ่งป่าทามส าหรบัพื้นที่
บ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัด
มห าส า รค าม  พบว่ า  มีป ร ะ สิท ธิภ าพ เ ท่ า กับ 
82.30/87.50 แสดงให้เห็นว่าคู่มือฝึกอบรมมีความ
เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพโดยผ านกระบวนการตาม
ขัน้ตอน เป็นไปตามแนวคิดของ ปรีชา ช้างขวญัยืน 
(2551 : 127) ไดก้ล่าวไวว้่า คู่มอืเป็นหนงัสอืทีใ่ชค้วบคู่

ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็นหนังสอืทีใ่ชแ้นวทาง
ปฏิบตัิให้กบัผู้ใช้สามารถกระท าสิง่นัน้ๆ ให้บรรลุผล
ตามเป้าหมาย สว่นคู่มอื ครนูัน้เป็นหนงัสอื ใหแ้นวทาง
และแนะน าเกี่ยวกับสาระ วิธีการ กิจกรรม สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์และแหล่งขอ้มลู ปกตมิกัจะใชค้วบคู่กบัหนังสอื
เรยีน เป็นหนงัสอืทีค่รไูดศ้กึษาดว้ยตนเอง ซึง่บางส่วน
สอดคล้องกบังานวิจยัของ อุบล แคว้นไทยสงค์ และ
คณะ (2559 : 124) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : 
ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม ผลการศึกษาพบ 
ว่าคู่มือฝึกอบรมมีประสทิธิภาพเท่ากบั 85.33/80.22 
ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรมเท่ากบั 04.44 
นิสติทีใ่ชคู้่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม



 Thai Journal of Environmental Studies Vol. 1(6), 2561 : 30 - 38 
 

35 

อาเซยีน: ประเทศบรูไนดารุสซาลามมคีวามก้าวหน้า
ในการเรยีนรู้รอ้ยละ 44.44 นิสติกลุ่มทดลองมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้และทศันคตหิลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อน
การฝึกอบรม บางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของ                
สภุารตัน์ อ่อนกอ้น ,ประยรู วงศจ์นัทรา และมานิตย ์ซิ
โย (2559 : 164) ได้ศกึษาวจิยั เรื่องการพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : 
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ผลการศกึษา พบว่า 
คู่มือฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 92.43/84.33
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือ
ฝึกอบรมการอนุรกัษ์เหด็ในป่าบุ่งป่าทามส าหรบัพื้นที่
บ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า มดีชันีประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 
0.8209 หมายความว่าชาวบา้นมคีวามกา้วหน้าในการ
เรียนรู้ร้อยละ 82.09 แสดงให้เห็นว่าคู่มือฝึกอบรมมี
คว าม เหม า ะสมและมีป ร ะ สิท ธิภ าพ โดยผ่ า น
กระบวนการตามขัน้ตอน เป็นไปตามแนวคิดของ 
ปรชีา ชา้งขวญัยนื และคณะ (2551 : 127) ไดก้ล่าวไว้
ว่า คู่มอืเป็นหนงัสอืทีใ่ชค้วบคู่ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่
หนึ่ง เป็นหนงัสอืทีใ่ชแ้นวทางปฏบิตัใิหก้บัผูใ้ชส้ามารถ
กระท าสิง่นัน้ๆ ใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย ส่วนคู่มอืครู
นัน้เป็นหนังสอื ให้แนวทางและแนะน าเกี่ยวกบัสาระ 
วิธีการ กิจกรรม สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งข้อมูล 
ปกตมิกัจะใชค้วบคู่กบัหนงัสอืเรยีน เป็นหนงัสอืทีค่รูได้
ศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกบังานวิจัย
ของ อุบล แควน้ไทยสงค ์และคณะ (2559 : 124) ได้
ศกึษาวจิยัการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมอาเซยีน : ประเทศเนการาบรูไนดารุส
ซาลาม พบว่า มคี่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม 
เท่ากับ 04.44 บางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของ                  
สภุารตัน์ อ่อนกอ้น ,ประยรู วงศจ์นัทรา และมานิตย ์ซิ
โย (2559 : 164) ได้ศกึษาวจิยั เรื่อง การพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : 
ส า ธ า รณรั ฐ สั ง คมนิ ย ม เ วี ย ดน าม  ง า น วิ จั ย มี
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ พั ฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธ ารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม  พบว่ า  ดัชนี
ประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 0.7329 นิสติที่
ใช้คู่มือฝึกอบรมมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็น

ร้อยละ 73.29 บางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของ
มลัลกิา เหลีย่มไธสง และคณะ (2559 : 149) ไดศ้กึษา
คู่มือการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า ป่าโคกหินลาด 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า มีดัชนี
ประสทิธผิล (E.I.) ของการฝึกอบรมการอนุรกัษ์ป่าไม้
และสัตว์ป่า ป่าโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม มคี่าเท่ากบั 0.640 บางสว่นสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ อรทยั ผวิขาว และบญัญตั ิสาล ี(2559 : 
124) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
ราชอาณาจักรกัมพูชา งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาคู่ มือ ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอาเซียน : ราชอาณาจกัรกมัพูชา พบว่า 
ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม เท่ากับ 0.8804 
นิสติทีใ่ชคู้่มอืฝึกอบรมมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนคดิ
เป็นรอ้ยละ 88.04 
5.2 การศึกษาและเปรียบเทียบความรูเ้กีย่วกบัการ
อนุรกัษ์เหด็ในป่าบุ่งป่าทามส าหรบัพื้นทีบ่้านโนน
สมบู ร ณ์  ต า บ ล เ ก้ิ ง  อ า เ ภ อ เมื อ ง  จัง ห วัด
มหาสารคาม 
 จากผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์เหด็ในป่าบุ่งป่าทามส าหรบัพื้นที่
บ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า ก่อนการฝึกอบรมมคีะแนนเฉลี่ย
ความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัน้อย เท่ากบั 10.17 หลงัการ
ฝึกอบรมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้โดยรวม 
เท่ากับ 14.60 อยู่ ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความรูก้่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า 
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการฝึกอบรม
มากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่าการฝึกอบรมท าใหช้าวบา้น
เกดิความรู้ทีสู่งขึน้ โดยใชเ้ทคนิคและวธิกีารทีม่คีวาม
หลากหลายโดยผ่านกระบวนการทางสิง่แวดลอ้มศกึษา 
ซึ่งเป็นวิธกีารบรรยายให้ความรู้ประกอบกบัการแจก
คู่มอืฝึกอบรมและแผ่นพบั เพื่อช่วยให้ชาวบ้านเขา้ใจ
ในเนื้อหาเพิม่มากขึน้ เป็นไปตามแนวคดิของ วจิารณ์ 
พานิช (2548 : 5-6) ไดก้ล่าวว่า ความรูน้ัน้มหีลายนัย
และหลายมิติ ความรู้คือสิง่ที่น าไปใช้ไม่หมดหรือสกึ
หรอ แต่จะยิ่งงอกเงยหรืองอกงามขึ้น ความรู้ คือ 
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สารสนเทศทีน่ าไปสู่การปฏบิตัิ ความรูเ้กดิขึน้ ณ จุดที่
ตอ้งการใชค้วามรูน้ัน้ ความรูเ้ป็นสิง่ทีข่ ึน้กบับรบิทและ
กระตุ้นให้เกดิขึน้ โดยความต้องการ ซึ่งในยุคแรก ๆ 
ของการพฒันาศาสตร์ด้านการจดัการความรู้ มองว่า
ความรูม้าจากการจดัระบบและตคีวามสารสนเทศตาม
บริบท ซึ่งสารสนเทศก็ได้มาจากการประมวลข้อมูล 
ดงันัน้ความรูจ้ะไม่มปีระโยชน์ ถ้าไม่น าไปสู่การกระท า
หรอืการตดัสนิใจ บางส่วนสอดคล้องตามแนวคดิของ
พรธดิา วเิชยีรปัญญา (2547 : 21) ไดใ้ห้ความหมาย
ของความรู้ไว้ว่า ความรู้ คอื กระบวนการของการขดั
เกลาเลอืกใชแ้ละบรูณาการ การใชส้ารสนเทศเหล่านัน้
จนเกิดความรู้ใหม่ ความรู้ใหม่จึงเกิดขึ้นจากการ
ผสมผสานความรู้และประสบการณ์เดิมผนวกกับ
ความรู้ใหม่ที่ได้รับ ซึ่งความรู้ดังกล่าวเป็นสิ่งที่อยู่
ภายในบุคคลเป็นความรู้ที่ช ัดแจ้งและความรู้จะเกิด
คุณค่าได้หากได้รับการน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
บางส่วนสอดคล้องตามแนวคดิของ มาโนช เวชพนัธ ์
(2532 : 15-16) ได้กล่าวไว้ว่าความรูน้ับเป็นขัน้แรก
ของพฤติกรรมที่เกีย่วขอ้งกบัความสามารถในการจด
ซึง่อาจจะโดยการนึกได ้มองเหน็ ไดย้นิ หรอืการไดฟั้ง 
ความรู้นี้  เป็นหนึ่ งในขัน้ตอนของการเรียนรู้ โดย
ประกอบดว้ยค าจ ากดัความหรอืความหมายขอ้เทจ็จรงิ 
ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง วิธีการแก้ไขปัญหา และ
มาตรฐาน เป็นต้น ซึง่อาจกล่าวไดว้่า ความรู้เป็นเรื่อง
ของการจ าอะไรได้ระลึกได้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้
ความคดิทีซ่บัซอ้นหรอืใชค้วามสามารถของสมองมาก
นัก ด้วยเหตุนี้ การจ าได้จึงถือว่าเป็นกระบวนการที่
ส าคัญในทางจิตวิทยาและเป็นขัน้ตอนที่น าไปสู่
พฤตกิรรมทีก่่อใหเ้กดิความเขา้ใจ การน าความรูไ้ปใช้
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินผลซึ่งเป็น
ขัน้ตอนทีใ่ชค้วามคดิ และความสามารถทางสมองมาก
ขึ้นเป็นล าดับ บางส่วนสอดคล้องงานวิจัยของ กีรต ิ     
ยศยิง่ยง (2549 : 4) ได้ให้ความหมายของความรู้ว่า 
ความรู้  คือ ความคิดเห็นของแต่ละบุคคลที่ผ่าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์และสงัเคราะห์จนเกิดความ
เข้าใจ และน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจใน
สถานการณ์ต่าง ๆ จนไดร้บัการยอมรบัโดยคนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งในสงัคม ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกบังานวิจยั
ของภูมินทร์ น้อยปากดี (2558 : 39) ได้ศึกษาการ

ส่งเสรมิการอนุรกัษ์พชืสมุนไพรในป่าดอนปู่ ตาเพื่อใช้
ประโยชน์ในชุมชนบ้านโนนส าราญ ต าบลบ้านหวาย 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา
พบว่า ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่หลงัการส่งเสรมิ สงูกว่า
การการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05
บางส่วนสอดคล้องกับงานวิจยัของ ธนัชพร ประทุม 
(2557 : 37) ได้ศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิการปลูกว่าน
หางจระเข้เพื่ออนุรักษ์สมุนไพรไทย สาหรับนิสิต
ปริญญาตรี  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ ผลการศกึษาพบว่า 
ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีความรู้เพิ่มมากขึ้นก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05  
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
อนุรกัษ์เหด็ในป่าบุ่งป่าทามส าหรบัพื้นทีบ่้านโนน
สมบู ร ณ์  ต า บ ล เ ก้ิ ง  อ า เ ภ อ เมื อ ง  จัง ห วัด
มหาสารคาม 
 จากผลการศกึษาและเปรียบเทยีบทศันคติต่อ
การอนุรกัษ์เหด็ในป่าบุ่งป่าทาม ส าหรบัพืน้ทีบ่า้นโนน
สมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
พบว่า ก่อนการฝึกอบรมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วย เท่ากับ 2.31 หลังการ
ฝึกอบรมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดับ
เหน็ด้วย เท่ากบั 2.56 เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า ชาวบ้านมี
คะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อน
การฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมท าให้เกิดทัศนคติของ
ชาวบา้นสงูขึน้ เนื่องจากการฝึกอบรมใช้กระบวนการ
ทางสิง่แวดลอ้มศกึษาทีใ่หช้าวบา้นไดม้สี่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม เป็นไปตามแนวคิด ประยูร วงศ์จนัทรา 
(2559 : 73) ได้กล่าวไว้ว่า ทศันคติเป็นการแสดง
ออกมาซึ่งการตัดสนิใจจากการประเมนิค่าหรอืทศันะ
เกี่ยวกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งในการแสดง
ออกมานี้จะต้องอาศยัพืน้ฐานความรูป้ระสบการณ์และ
พฤติกรรมระหว่างบุคคลเป็นเครื่ องช่วยในการ
พจิารณาและประเมนิค่าก่อนทีม่กีารตดัสนิใจแสดงออก 
ซึง่การแสดงออกความคดิเหน็นี้อาจจะเป็นในการเหน็
ดว้ย ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ สุรพงษ์ โสธนะเสถยีร 
(2533 : 122) ไดก้ล่าวว่า เป็นดชันีชีว้่า บุคคลนัน้ คดิ
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และรู้สกึอย่างไรกบัคนรอบข้าง วตัถุหรือสิง่แวดล้อม
ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดยทศันคต ินัน้มรีากฐาน
มาจากความเชื่อทีอ่าจสง่ผลถงึพฤตกิรรมในอนาคตได ้
ทศันคต ิจงึเป็นเพยีงความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิง่
เร้าและเป็นมิติของการประเมิน เพื่อแสดงว่ าชอบ
หรือไม่ชอบ ต่อประเด็นหนึ่งๆ ซึ่งถือเป็นการสื่อสาร
ภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ทีเ่ป็น
ผลมาจากการรบัสาร อนัจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 
ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ Thurstone (1928 : 1) ได้
กล่าวไว้ว่า ทัศนคติ เป็นผลรวมทัง้หมดของมนุษย์
เกี่ยวกบัความรู้สกึ อคติ ความคิด ความกลัว ต่อสิ่ง
บางอย่าง การแสดงออกด้านการพูดเป็นความคิด 
(opinion) และความคิดนี้เป็นสัญลักษณ์ของทศันคต ิ
ดงันัน้ถ้าต้องการจะวดัทศันคติ สามารถท าได้โดยวดั
ความคิดของบุคคลที่มีต่อสิง่ต่างๆ ทอร์นสโตนส์ ยงั
กล่าวว่า ทัศนคติเป็นระดับของความมากน้อยของ
ความรู้สกึในด้านบวกและลบที่มต่ีอสิง่หนึ่ง ซึ่งอาจจะ
เป็นอะไรได้หลายอย่าง เช่น สิง่ของ บุคคล บทความ 
องคก์าร ความคดิ ฯลฯ ความรูส้กึเหล่านี้ผูรู้ส้กึสามารถ
บอกความแตกต่างว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคดิของ สุรพงษ์ โสธนะเสถยีร (2533 : 
122) ไดก้ล่าวว่า บุคคลนัน้ คดิและรู้สกึอย่างไรกบัคน
รอบข้าง วัตถุหรือสิ่งแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ 
ต่างๆ โดยทัศนคติ นั ้นมีรากฐานมาจากความเชื่อ 
ทศันคต ิจงึเป็นเพยีงความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิง่
เร้าและเป็นมิติของการประเมิน เพื่อแสดงว่าชอบ
หรอืไม่ อนัจะมผีลต่อพฤตกิรรมต่อไป ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ โกสนิ สะตะ, ประยูร วงศจ์นัทรา และฐติิ
ศกัดิ ์เวชกามา (2559 : 7-8) ที่ศึกษา เปรียบเทยีบ 
ทัศนคติก่อนและหลังการฝึกอบรม ผลการศึกษา 
พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยในด้านทัศนคติการเป็น
มคัคุเทศก์สิง่แวดล้อมของเยาวชน หลงัการฝึกอบรม
สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม และสอดคล้องกบังานวิจัย
ของ ตะวนั จ าปาโพธิ,์ ประยูร วงศจ์นัทรา และบญัญตั ิ
สาล ี(2559 : 32-33) ที่ศกึษา เปรยีบเทยีบ ทศันคติ
ก่อนและหลังการฝึกอบรม ผลการศึกษา พบว่า 
นักศกึษามคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ หลงัการฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนการฝึกอบรม และสอดคล้องกบังานวจิยัของ

อุบล แคว้นไทยสงค ์และประยูร วงศจ์นัทรา (2559 : 
124) ที่ศึกษาเปรียบเทยีบ ทศันคติก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรมผลการศึกษา พบว่า นิสิตกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกบังานวิจยัของ พร
พมิล ไชยมงคล (2558 : 59) ไดศ้กึษาเรื่องการส่งเสรมิ
การอนุรักษ์ป่าต้นน ้า ส าหรับนิสิตสาขาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา  คณะสิ่ง แวดล้อมและทรัพยากรศาส ตร ์
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ก่อน
การส่งเสริมนิสติมีทศันคติอยู่ในระดับเห็นด้วย หลัง
การส่งเสริมนิสติมีทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม 
นิสติมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติที่ดขี ึน้ อย่างมนีัยส าคญัที่
ระดบั .05  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. การพฒันาคู่มอือบรมการอนุรกัษ์เหด็ในป่า
บุ่ ง ป่ าทาม  แสดงให้ เห็นถึงวิธีการศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ โภชนาการ และหลักการ
อนุรกัษ์เหด็ สามารถถ่ายทอดเป็นองคค์วามรูใ้หแ้ก่ผูท้ี่
สนใจได ้
 2. ความรู้จากคู่มอือบรมการอนุรกัษ์เหด็ในป่า
บุ่งป่าทาม สามารถน าประยุกต์ใช้อบรมแก่นักเรียน 
หรอืนิสติ นักศกึษา เพื่อให้เกดิความรู้ความเขา้ใจใน
การศกึษาการอนุรกัษ์เหด็ในป่าบุ่งป่าทาม 
 3. หน่วยงานท้องถิ่นสามารถน าคู่มือการ
อนุรกัษ์เหด็ในป่าบุ่งป่าทามเป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการ
ถ่ายทอดในความหลากหลายทางชวีภาพของเหด็ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศึกษาความหลากหลายของชนิด
เหด็ทุกปี เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในเชงิความสมัพนัธ์
กบัพืน้ทีป่่าบุ่งป่าทาม 
 2. ควรมกีารศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการกระจาย
ตวัของเหด็เพื่อเป็นการอนุรกัษ์สภาพเหด็ให้อยู่กบัป่า
บุ่งป่าทามต่อไป 
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