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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อสง่เสรมิการอนุรกัษ์มนัแซง เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ และทศันคต ิก่อน
และหลังการส่งเสริม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ชาวบ้านบ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จงัหวัด
มหาสารคาม จ านวน 30 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย คู่มอื แผ่นพบั แบบวดัความรูแ้ละ
แบบวดัทศันคต ิสถติิทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired    
t-test ผลการศึกษาพบว่า การส่งเสริมการอนุรักษ์มันแซงเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ซึ่งได้ใช้
กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดล้อมศกึษา โดยผ่านกระบวนการอบรมถ่ายทอดให้เกิดความรู้ และทศันคติที่ดต่ีอการ
ส่งเสรมิการอนุรกัษ์มนัแซงเพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชนบา้นโนนสมบูรณ์ โดยใชเ้วลาการอบรม 2 วนั ก่อนการส่งเสรมิ
ชาวบ้านมคีะแนนความรูเ้ฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ( ̅=12.57) และหลงัการส่งเสรมิชาวบ้านมคีะแนนความรูเ้ฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด  ( ̅=17.27) เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ย
ความรู้หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม ก่อนการส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนทศันคติอยู่ในระดับเห็นด้วย 
( ̅=2.74) และหลงัการสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ด้วย ( ̅=2.93) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
ก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั .05  
  
ค าส าคญั : การสง่เสรมิ การอนุรกัษ์มนัแซง ความรู ้ทศันคติ
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Abstract 
 This research aimed to Promote conservation Dioscorea Pseudotomentosa in Ban non-Sombon 
community, Kerng Sub-district, Mueang District, Maha Sarakham Province. The sample were 30 villagers of 
Ban non-Sombon community, Kerng Sub-district, Mueang District, Maha Sarakham Province. Instruments 
used to collected data included handbook, brochures, test about knowledge and attitude. The statistics used 
for data were by frequency, percentage, mean, standard deviation and for testing hypotheses of paired t-test. 
The results showed that the promotion of conservation dioscorea pseudotomentosa used process for the 
transfer of knowledge and attitudes toward conservation dioscorea pseudotomentosa by the time for training 
2 days before the promotion, villagers had the knowledge score of the average level ( ̅= 12.57) and the 
promotion, people had the knowledge of the average in most ( ̅ = 17.27) compared scores for before and 
after the promotion found that people had average knowledge score after the promotion more than before the 
promotion. Before promotion villagers rated attitude at agree ( ̅ = 2.74) and encouraged villagers had the 
attitude at that   ̅ = 2.93. When compared to the average before and after the promotion found that had the 
average attitude after the promotion was more than before promoting with significant at .05 
 
Keywords : The Promotion, Conservation Dioscorea pseudotomentosa, Knowledge, Attitude 
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1. บทน า  
 ประ เทศไทย เ ป็นป ระ เทศ เกษตรกรรม 
เศรษฐกิจของประ เทศจึงควร เ น้นที่ เ ศ รษฐกิจ
การเกษตรเน้นความมัน่คงทางอาหาร เป็นการสร้าง
ความมัน่คงให้ระบบเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง จึงเป็น
ระบบเศรษฐกจิทีช่่วยลดความเสีย่ง หรอืความไม่มัน่คง
ทาง เศรษฐกิจ ในระยะยาวได้  แ ต่ ปัจจุบันภาค
เกษตรกรรมไทยเหลอืเพียงร้อยละ 33.5 ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ในขณะที่โลกก าลงั
เผชญิกบัปัญหาใหม่ๆ ทีท่า้ทายสงัคมโลก เช่น ปัญหา
โลกร้อน ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ เป็นต้น 
ท่ามกลางความเปลีย่นแปลงและผนัผวนทางเศรษฐกจิ 
การเมอืง และสงัคมวฒันธรรม รวมทัง้การเกดิปัญหา
ด้านสิง่แวดล้อม และการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
ของไทย (เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก , 2551 : 
เว็บไซต์) พืชที่ถูกเรียกว่า "มัน" นัน้ มีอยู่มากมาย
หลายชนิดด้วยกนั คนสมยัก่อนถือว่ามนัเป็นอาหาร
ส ารอง อันดับ 2 รองจากข้าว หากปีใดเกิดภัยแล้ง  
การท านาไม่ไดผ้ล ชาวบา้นกจ็ะพากนัออกหาขุดกลอย 
ขุดมนัตามป่าธรรมชาติ มาเป็นอาหารส ารองกนั โดย
น าเอามันมาต้มกินแทนข้าว หรือน าเอามาหุงปน
กบัขา้วที่มอียู่น้อย ท าให้สามารถด ารงชวีติไปได้โดย 
ไม่ฝืดเคืองจนเกินไป ดงันัน้ คนสมยัก่อนจงึมองเห็น
คุณค่าของมนัชนิดต่างๆ (ภูมิปัญญาไทย , 2554 : 
เวบ็ไซต)์ 
 มันแซงหรือมันนก มีชื่อเรียกวิทยาศาสตร ์
Dioscorea oryzetorum Prain & Burkill จดัอยู่ในพชื
วงศ์กลอย (Dioscoreaceae) ประกอบด้วย 4 สกุล 
ไ ด้ แ ก่ Dioscoreaalata L.,Dioscorea opposita,              
Dioscorea pentaphylla,Dioscorea bulbifera มี
จ านวน 400-600 ชนิด สว่นใหญ่อยู่ในสกุล Dioscorea 
ในประเทศไทย มีพืชสกุลกลอย (Dioscorea L.) 
จ านวน 42 ชนิด (Wilkin & Thapyaij, 2009) การ
กระจายพันธุ์ของพืชกลอยทัว่ไปในเขตร้อนชื้น ใน
บริเวณที่ชุ่มชื้นจนถึงพื้นที่แห้งแล้ง โดยมีศูนย์กลาง
การกระจายพนัธุ์อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มัน
แซงเป็นพชืใบเลี้ยงเดี่ยว ที่พบตามป่าทัว่ทุกภาคของ
ประเทศไทย จดัเป็นพืชหายากและใกล้สูญพนัธุ์ มนั
แซงเป็นไม้เลื้อย มีส่วนใต้ดินเป็นตัวสะสมอาหาร มี

การสะสมอาหารจ าพวกแป้ง น ้าตาลและน ้า เพื่อเก็บ
สะสมไวใ้ชใ้นฤดูต่อไป และมกีารเกดิตวัในช่วงฤดูแลง้ 
ท าใหส้ว่นล าตน้เหนือดนิและใบเหีย่วแหง้ไป เมื่อถงึฤดู
ฝน จะมกีารงอกใหม่ โดยใช้อาหารภายในหวัที่สะสม
ไว้ฤดูก่อน ดงันัน้ มนัแซงจงึเป็นแหล่งอาหารของคน  
มาอย่างยาวนาน แต่ปัจจุบันมีความเสี่ยงต่อการ                  
สูญพันธุ์อย่างยิ่งเนื่ องจากถิ่นที่อยู่อาศัยถูกบุกรุก
ท าลายจากกจิกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การบุกรุก
ป่าเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกพชืเศรษฐกจิ เปลีย่นพื้นที่
เป็นที่อยู่อาศยัหรือประโยชน์ทางการท่องเที่ยวอื่นๆ 
ดงันัน้แนวทางการจดัการและอนุรกัษ์มนัแซง และพชื
ในท้องถิ่นอื่นๆ ที่ดีที่สุด คอื การป้องกนัรกัษาป่าอนั
เป็นถิน่ทีอ่ยู่อาศยัของพชืตามธรรมชาต ิเพื่อเป็นแหล่ง
พนัธุกรรมในดา้นความหลากหลายทางชวีภาพต่อไป 
 ชุมชนบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง 
จงัหวัดมหาสารคาม เป็นชุมชนที่ติดล าน ้าชี มีพื้นที ่              
ป่าบุ่งป่าทามทีม่กีารเจรญิเตบิโตของมนัแซง จากการ
ส ารวจในชุมชน พบว่า ปัจจุบันคนรุ่นหลังไม่ ให้
ความส าคญักบัมนัแซง ไม่รู้ว่ามนัแซงมีลกัษณะเป็น
อย่างไรและมันแซงเป็นชนิดพันธุ์ที่เริ่มเหลือน้อย
เนื่องจากชุมชนมกีารใชป้ระโยชน์และไม่มกีารไถกลบ
ปลูกคืน ท าให้มีการสูญเสียชนิดพันธุ์ ดังนัน้จึงควร      
มกีารอนุรกัษ์และเผยแพร่ประโยชน์และสรรพคุณของ
มนัแซง และยงัเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังจติส านึกให้
มนุษย์รักษาพืชในชุมชนไว้ ผู้วิจ ัยจึงสนใจรวบรวม
ขอ้มูลพื้นฐานของมนัแซงและส่งเสรมิการปลูกมนัแซง
ในพืน้ทีชุ่มชนบา้นโนนสมบูรณ์ใหเ้พิม่มากขึน้โดยการ
เปรียบ เทียบความรู้ก่ อนและหลังการส่ ง เสริม          
และเปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อนและหลงัการส่งเสรมิการ
ปลกูมนัแซง 
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อสง่เสรมิการอนุรกัษ์มนัแซงเพื่อใชป้ระโยชน์ใน
ชุมชน 
2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลัง
การส่งเสริมการอนุรักษ์มันแซงเพื่อใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน บ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม 
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2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติก่อนและหลงั
การส่งเสริมการอนุรักษ์มันแซงเพื่อใช้ประโยชน์ใน
ชุมชนบา้นโนนสมบรูณ์ ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ชาวบา้นบา้นโนน
สมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
จ านวน 99 ครัวเรือน จ านวนประชากรทัง้หมด                    
398 คน แบ่งเป็นเพศชาย 207 คน และเพศหญิง               
191 คน 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ชาวบา้นบา้น
โนนสมบู ร ณ์  ต าบล เกิ้ ง  อ า เภอ เมือ ง  จังหวัด
มหาสารคาม จ านวน 30 คน ซึง่ไดม้าจากการสมคัรใจ
ในการเขา้ร่วมอบรม 
3.2. เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1) คู่มอืการอนุรกัษ์มนัแซงเพื่อใชป้ระโยชน์
ในชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม 
  2) แผ่นพบัการส่งเสรมิการอนุรกัษ์มนัแซง
เพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชนบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ต าบลเกิ้ง อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
 เครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล 
  1) แบบวัดความรู้เกี่ยวกบัการอนุรักษ์                 
มนัแซงเพื่อใชป้ระโยชน์ 
  2) แบบวดัทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์มนัแซง
เพื่อใชป้ระโยชน์  
3.3. วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การอนุรกัษ์มนัแซงเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน
บ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม ผู้วิจยัได้ท าการแบ่งการออกแบบ และ
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูออกเป็น 3 ระยะ ดงันี้   
  ระยะที่ 1 การออกแบบและการถ่ายทอด
สิง่แวดลอ้ม การสรา้งและก าหนดรูปแบบการถ่ายทอด
สิง่แวดลอ้มศกึษาดงันี้ 

  1) ก าหนดเนื้อหาและวตัถุประสงค์ในการ
อบรมเพื่อใหเ้นื้อหาสาระในการจดักจิกรรมมแีบบแผน
ชดัเจน 
  2.) จัดท าคู่มือการอนุรักษ์มันแซงเพื่อใช้
ประโยชน์ในชุมชนโดยใช้ขอ้มูลจากการศกึษาคน้คว้า
เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
  3) ออกแบบรปูแบบการอบรม 
   3.1 เน้ือหาในการอนุรกัษ์มนัแซงเพื่อใช้
ประโยชน์ในชุมชนประกอบดว้ยการบรรยายใหค้วามรู้
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์มนัแซง 
   3.2 สื่อที่ใช้ในการอบรม คือ คู่มือการ
อนุรกัษ์มนัแซงเพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน และแผ่นพบั
เรื่องการอนุรกัษ์มนัแซงเพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน 
   3.3 รูปแบบการวดัและประเมินผลการ
สง่เสรมิโดยจะวดัพสิยั 2 ดา้น คอื 
     1) ด้านพุทธิพิสยัคือ แบบวดัความรู้
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์มนัแซงเพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน 
     2) ดา้นจติพสิยัคอื แบบวดัทศันคตต่ิอ
การอนุรกัษ์มนัแซงเพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน 
   3.4 ระยะเวลาในการอบรม 2 วนั 
   3.5 กลุ่มเป้าหมายคอื ชาวบา้นบา้นโนน
สมบรูณ์ ทีไ่ดจ้ากการเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจงในการ
เขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 30 คน ไดม้าโดยการสมคัรใจ
เขา้ร่วมการอบรม 
 ระยะที่  2  คือ การ ถ่ายทอดกระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา จดักจิกรรมการฝึกอบรมการอนุรกัษ์
มนัแซงเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน โดยใช้คู่มือในการ
อบรม และใชแ้บบวดัวดัความรูแ้ละแบบวดัทศันคตใิน
การประเมินผลการอบรม ระยะเวลาในการอบรมใช้
เวลา 2 วนั 
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการจัด
กจิกรรม ไดแ้ก่ paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญั .05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 การสง่เสรมิการอนุรกัษ์มนัแซงเพื่อใชป้ระโยชน์
ในชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง            
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จงัหวดัมหาสารคาม  ผูว้จิยัไดส้รุปผลการวจิยั เพื่อใช้
เป็นกรอบส าหรบัการอภปิรายผล ดงันี้ 
  1) ผลการสง่เสรมิการอนุรกัษ์มนัแซงเพื่อใช้
ประโยชน์ในชุมชนบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิง้ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า การจดักจิกรรมการ
อบรมโดยการบรรยายเนื้อหาในการอนุรกัษ์มนัแซงทีม่ี
แผ่นพบัและคู่มอืการอบรมประกอบในการบรรยาย ท า
ใหช้าวบา้นมคีวามเขา้ใจในเนื้อหาและใหค้วามสนใจใน
การเขา้ร่วมการอบรมเพิม่มากขึน้ ใชเ้วลาการอบรม 2 
วนั มผีูเ้ขา้ร่วมการอบรม จ านวน 30 คน เป็นเพศชาย 
17 คน เป็นเพศหญงิ 13 คน ส่วนใหญ่มอีายุอยู่ในช่วง 
40 – 59 ปี จ านวน 14 คน รองลงมา คอื ช่วงอายุ 20- 
39 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 8 คน และส่วนใหญ่
ประกอบอาชพีเกษตรกร จ านวน 13 คน รองลงมา คอื 

รบัจ้างทัว่ไป จ านวน 10 คน อาชพีค้าขาย จ านวน 3 
คน และรบัราชการ จ านวน 2 คน   
  2.) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์มันแซงเพื่อใช้ประโยชน์ใน      
ชุมชนบา้นโนนสมบรูณ์ ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม พบว่า ก่อนการฝึกอบรมมคีะแนนเฉลี่ย
ความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅= 12.56) หลงัการ
ฝึกอบรมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้โดยรวมอยู่       
ในระดบัมากที่สุด ( ̅ = 17.26) เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยความรูก้่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า 
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการฝึกอบรม
มากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .05 

 
ตารางที ่1 การเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์มนัแซงเพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชนบา้นโนนสมบรูณ์

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 3.) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติ
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์มนัแซงเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน
บ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า ก่อนการฝึกอบรมชาวบ้านมี
คะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ด้วย ( ̅= 2.74) 
หลงัการฝึกอบรมชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่ใน

ระดบัเหน็ดว้ย เท่ากบั ( ̅ = 2.93) เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า 
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติหลังการฝึกอบรม
มากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .05 

 
ตารางที ่2 เปรยีบเทยีบทศันคตเิกีย่วกบัการอนุรกัษ์มนัแซงเพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชนบา้นโนนสมบรูณ์ 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 

 
 

รายการ 
ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม 

t df p 
 ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั 

ความรู ้(N=20) 
12.57 

(62.83%) 
1.25 มาก 

17.27 
(86.33%) 

1.14 มากทีสุ่ด -21.838 29 .000* 

ด้าน 

ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม 

t df p 
 ̅ S.D. 

ระดบั
ทศันคติ  ̅ S.D. 

ระดบั
ทศันคติ 

ทศันคต ิ
(N=3) 

2.74 0.13 เหน็ดว้ย 2.93 0.08 เหน็ดว้ย 21.838 29 .000* 
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5. อภิปรายผล  
5.1 การศึกษาการส่งเสริมการอนุรกัษ์มนัแซงเพือ่
ใช้ประโยชน์ในชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลเก้ิง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม  
 การจดักจิกรรมอบรมโดยการบรรยายเนื้อหาใน
การอนุรักษ์มันแซงเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนที่มี              
แผ่นพบัและคู่มอืการอบรมประกอบในการบรรยาย ท า
ใหช้าวบา้นมคีวามเขา้ใจในเนื้อหาและใหค้วามสนใจใน
การเข้าร่วมการอบรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของนิรนัทร์ จุลทรพัย์ (2547 : 3) ได้กล่าวว่า 
การฝึกอบรมเป็นกระบวนการจดัการเรยีนรู้อย่างเป็น
ระบบในลกัษณะที่สอดคล้องกบัเป้าหมายขององค์กร  
และสภาพแวดล้อมโดยทัว่ไป เพื่อสร้างหรือเพิ่มพูน
ความรู้ ทกัษะ และเจตคตขิองบุคลากรอนัจะช่วยการ
ปรบัปรุงให้การปฏิบตัิงานมีประสทิธภิาพสูงขึ้น โดย
จดัเป็นช่วงๆ หรอืระยะเวลาตามความเหมาะสมของ
แต่ละเรื่องซึ่งอาจใช้เวลา 3 วนั หรือ 1 สปัดาห์ หรือ
มากกว่านัน้ การจดัฝึกอบรมอาจจะจดัเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุ่มก็ได้ ผู้จ ัดการฝึกอบรมอาจจะเป็น
หน่วยงาน ราชการ เอกชนหรือบริษัทห้างร้าน 
บางส่วนสอดคลอ้งกบัแนวคดิของประเทอืง สง่าพจิติร 
(2552 : เวบ็ไซต์) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของมนั มดีงันี้ 
1) หวัมนันกหรือมนัแซง นิยมน ามานึ่งหรอืต้มให้สุก
ส าหรบัรบัประทาน เปลือกหวับาง ลอกแกะออกง่าย 
เนื้อหวัด้านในมสีขีาว แต่จะมเีมือกเหนียวส าหรบัหวั
อ่อน แต่หวัใหญ่จะมเีนื้อทราย พองขยาย เนื้อหวัมรีส
หวาน 2) หวัมนันกหรอืมนัแซง เมื่อต้มหรอืนึ่งสุกแล้ว
น ามาสบัเป็นชิ้นส าหรบับวชใส่กะท ิคล้ายกบับวชมนั
อื่นๆ 3) หวัมนันกหรอืมนัแซง ใชป้ระกอบอาหารคาว 
โดยเฉพาะเมนูแกงจดื 4) หวัมนันกหรอืมนัแซงน ามา
สบัเป็นชิ้นเลก็ๆ ก่อนน ามาตากแห้ง และบดเป็นแป้ง 
ส าหรับใช้ท าขนมหวาน ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกับ
งานวจิยัของรนิทราย โรจนาธวิฒัน์ (2556 : 7-13) ได้
ศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ผกัแมก็ในชุมชน
บ้านหวั พบว่า ผู้เข้าอบรมทุกคนรบัรู้ข้อมูลเกี่ยวกบั
ผกัแมก็จากพ่อแม่ญาติพี่น้องมกีารบรโิภคเป็นผกัสด
และใช้ประกอบอาหาร ผลการเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยความรู้และทัศนคติต่อการอนุรักษ์ผักแม็กใน
ชุมชนบา้นหวัขวัก่อนและหลงัการอบรม พบว่า เป็นไป

ตามสมมุตฐิานการวจิยั ชาวบา้นในชุมชนบา้นหวัขวัที่
ได้รบัการอบรมมีความรู้เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ผกัแม็ก
และทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์ผกัแมก็ในชุมชนบา้นหวัขวั
หลงัการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ.05 แสดงให้เห็นว่า กระบวนการ
ส่งเสรมินี้สามารถสร้างความรู้ และทศันคติที่ดใีนการ
อนุรกัษ์ผกัแมก็ในชุมชนบ้านหวัขวัได้ สอดคล้องกบั
งานวจิยัของอมรตัน์ เริม่ศร ี(2557 : 4) ไดศ้กึษาวจิยั
เรื่อง การส่งเสรมิการปลูกผกัแขยงเพื่อการอนุรักษ์ผกั
พืน้บ้านส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนเรยีนบ้านดอนหน่อง 
ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั ผลการศกึษาพบว่า 
หลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรู้และทศันคติต่อการ
ปลูกผกัแขยงเพื่อการอนุรกัษ์ผกัพืน้บา้นมากกว่าก่อน
การส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญที่.05 แสดงให้เห็นว่า
กระบวนการที่ใชใ้นการส่งเสรมินี้สามารถสร้างความรู้
และทศันคตทิีด่ต่ีอการปลกูผกัแขยงเพื่อการอนุรกัษ์ผกั
พื้นบ้านและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
บางสว่นสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกาญจนา วเิชยีรสาร 
(2557 : 2 ) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง การส่งเสรมิการปลูกแค
บ้านเพื่อประโยชน์ใช้สอยและใช้เป็นสมุนไพรชุมชน
บา้นโคกหนิลาด ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม เพื่อประโยชน์ใชส้อยและใชเ้ป็นสมุนไพร 
โดยการส่งเสรมิมคีวามส าคญั คอื เป็นการส่งเสรมิให้
นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการ
ส่ง เสริมการปลูกแคบ้าน ซึ่งแคบ้านมีสรรพคุณ
มากมายในด้านสมุนไพร โดยการอบรมจะเป็น
กระบวนการช่วยให้ผู้เขา้อบรมมคีวามรู้ ความเข้าใจ 
และทศันคติที่ดแีละน าไปใช้ในชีวติประจ าวนัได้ เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของผูเ้ขา้รบัก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่า ผู้เขา้รบัการส่งเสรมิมทีศันคติต่อการ
ส่งเสริมการปลูกแคบ้านเพื่อประโยชน์ใช้สอยและใช้
เ ป็นสมุนไพรมากกว่าก่อนการส่ง เสริม  อย่ างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการ
ส่งเสริมสามารถสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการ
ปลูกแคบ้านเพื่อใช้ประโยชน์ใช้สอยและใช้เป็นยา
สมุนไพรและสามารถน าไปใช้ในชวีติประจ าวนัได้ ท า
ใหผ้ลสมัฤทธิอ์อกมาในทางทีด่ ีบางส่วนสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของวราพร นันทจนัทร์ (2556 : 8) ได้ศกึษา
เรื่อง การส่งเสรมิการปลูกป่าฟืนเพื่อการอนุรกัษ์พืน้ที่



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่1(4), 2561 : 60 - 69 
 

66 

ป่าชุมชนส าหรับประชาชนบ้านโคกก่อ  ต าบล                       
คนัธาราษฎร์ อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม 
พบว่า ชาวบ้านโคกก่อ ต าบลคันธารราษฎ์ อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม มคีวามรูเ้กี่ยวกบัการ
ปลูก ป่ า ฟืนเพื่ อการอนุรักษ์พื้นที่ ป่ าชุ มชนเมื่ อ
เปรยีบเทยีบคะแนนพบว่า หลงัการอบรมส่งเสรมิการ
ปลูกป่าฟืนเพื่อการอนุรกัษ์พืน้ที่ป่าในชุมชน ชาวบา้น
โคกก่อมสีว่นร่วมในการสง่เสรมิการปลกูป่าฟืนเพื่อการ
อนุรักษ์พื้นที่ ป่าชุมชน ในด้านการวางแผนการ
ด าเนินการส่งเสริมการปลูกป่า ด้านการมสี่วนร่วมใน
การรับผลประโยช น์และด้ านการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการส่งเสริมการปลูกป่า ซึ่ง
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ชาวบา้นมสีว่นร่วมในการรบัผลประโยชน์จากป่าชุมชน 
โดยใช้เป็นแหล่งอาหาร เช่น ผักพื้นบ้าน สมุนไพร 
สตัวป่์า ในระดบัมาก รองลงมาคอื ชาวบา้นมสี่วนร่วม
พฒันาปรบัปรุงโครงการ และเสริมสร้างศกัยภาพใน
การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมใ้ห้ดขีึน้ และมสี่วนร่วมใน
การรบัประโยชน์ โดยใชพ้ืน้ทีป่่าในการเลีย้งสตัวอ์ยู่ใน
ระดบัน้อย แสดงให้เห็นว่าการจดักิจกรรมอบรมการ
สง่เสรมิการอนุรกัษ์มนัแซงท าใหช้าวบา้นมคีวามเขา้ใจ
และมคีวามสนใจมากขึน้ 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การอนุรกัษ์มนัแซงเพือ่ใช้ประโยชน์ในชุมชนบ้าน
โนนสมบูรณ์ ต าบลเก้ิง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม  
 จากการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
การอนุรกัษ์มนัแซงเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนบา้นโนน
สมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
พบว่า ก่อนการอบรมมคีะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบั
มาก ( ̅=12.57) และหลงัการอบรมชาวบา้นมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้อยู่ ในระดับมากที่สุด ( ̅=17.27) เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม พบว่า ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการ
อบรมมากกว่าก่อนการอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดบั .05 เป็นไปตามแนวคดิของอดศิกัดิ ์สงิห์สโีว 
(2554 : 41) ไดก้ล่าวว่า กระบวนการทางการศกึษาที่
เน้นพฒันาคนให้เห็นคุณค่าของทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้เข้าใจในความสมัพันธ์

ระหว่างมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม อนัเป็นพืน้ฐานทีน่ าไปสู่
การพัฒนาเจตคติ ความตระหนักและทักษะในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและเกิดการสร้าง
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมที่ด ีเพื่อเขา้มามสี่วนร่วมในการ
ดูแลและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุดาพร จันทร์เพ็ง  (2559 : 3)  ได้
ศกึษาวจิยัเรื่อง การส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากดอก
อัญชัน  ส าหรับนิสิต ระดับปริญญาตรีชั ้น ปีที่  2 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์ผลการศกึษาพบว่า การเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยความรู้และหลงัการส่งเสรมิ เป็นไปตาม
สมมตฐิานการวจิยั ความรูแ้ละทศันคตหิลงัการสง่เสรมิ
สูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพชัรพล ไตรทพิย ์
(2557 : 31) ไดศ้กึษาการสง่เสรมิการปลกูผกัปลอดภยั
จากสารพิษในครัวเรือนเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
บ้านกุดเป่ง ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า การจัดกิจกรรมการปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ ในครัว เ รือน เพื่ ออ นุรักษ์
สิง่แวดล้อมเป็นการจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิความรู้ใน
การปลูกผกัปลอดภยัจากสารพษิในครวัเรอืนเพื่อการ
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อม โดยกิจกรรมรวม 2 วนั หลงัการ
ส่งเสริมชาวบ้าน สูงกว่าก่อนการส่งเสริม มผีลท าให้
ความรู้ของชาวบ้าน บางส่วนสอดคล้องกบังานวิจัย
ของจิราณี วานิชกุล (2557: 6) ได้ศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์พืชของชุมชนต าบล                  
ตะนาวศร ีอ าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุร ีเพื่อศกึษาการ
ใช้ประโยชน์พืชและป่า รวมทัง้ความรู้ในการใช้
ประโยชน์จากพืชของชุมชนในต าบลตะนาวศร ี
การศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมอื สมัภาษณ์หวัหน้าครอบครวัหรอืสมาชกิ
ในครอบครวั รวม 348 ตวัอย่าง ผลการศกึษาสรุปได้
ว่า  ราษฎรส่วนหนึ่ ง เข้าไปเก็บพืชจากป่ามาใช้
ประโยชน์ รวม 64 วงศ ์110 สกุล และ 113 ชนิด พชืที่
เกบ็มาใช้ประโยชน์มากที่สุดคอื พชือาหาร รองลงมา 
คอืสมุนไพร ไม้เชื้อเพลงิและอื่นๆ ตามล าดบั ราษฎร
เห็นว่าป่าเสื่อมโทรมลงและควรมีการอนุรักษ์ให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างยัง่ยืน แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริม
การอนุรกัษ์มนัแซงเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนมวีธิกีาร
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สง่เสรมิทีส่อดคลอ้งกบัเนื้อหาสาระ และวธิกีารส่งเสรมิ
ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิเกดิความรู ้จนท าใหค้วามรู้
หลงัการสง่เสรมิ มากกว่าก่อนการสง่เสรมิ 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
อนุรกัษ์มนัแซงเพือ่ใช้ประโยชน์ในชุมชน บ้านโนน
สมบู ร ณ์  ต า บ ล เ ก้ิ ง  อ า เ ภ อ เมื อ ง  จัง ห วัด
มหาสารคาม 
 จากผลการศกึษาและเปรียบเทยีบทศันคติต่อ
การอนุรกัษ์มนัแซงเพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน บา้นโนน
สมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
พบว่า ก่อนการอบรมชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย ( ̅ = 2.74) และหลงัการอบรม
ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย ( ̅ 
= 2.93) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อนและ
หลงัการอบรม พบว่า ชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ
หลงัการอบรมมากกว่าก่อนการอบรมอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามแนวคิดของศักดิ ์
สนุทรเสณี (2531 : 2) กล่าวถงึ ทศันคต ิทีเ่ชื่อมโยงไป
ถึงพฤติกรรมของบุคคลว่า ทศันคติ หมายถึง ความ
สลบัซบัซ้อนของความรู้สกึ หรอืการมอีคติของบุคคล 
ในการสร้างความพร้อมที่จะกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งตาม
ประสบการณ์ของบุคคลนัน้ๆ ทีไ่ดร้บัความโน้มเอยีง ที่
จะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางที่ดีหรือต่อต้าน
สิ่งแวดล้อมที่จ ะมาถึงทางหนึ่ งทางใด ในด้าน 
พฤติกรรม หมายถึง การเตรยีมตวัหรอืความพร้อมที่
จะตอบสนอง และประภาเพญ็ สวุรรณ (2520 : 64–65) 
ได้กล่าวถึงการเกดิทศันคติ ว่า ทศันคติเป็นสิง่ที่เกิด
จากการเรยีนรู ้(Learning) จากแหล่งทศันคต ิ(Source 
of Attitude) ต่างๆ ทีอ่ยู่มากมายและแหล่งทีท่ าใหค้น
เกิดทศันคติ ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกบังานวิจยัของสุ
ภาณี ฝ้ายสงีาม (2557 : 10) ได้ศึกษาสภาพการใช้
ประโยชน์จากสะระแหน่ของชาวบา้น เพื่อส่งเสรมิการ
ใชป้ระโยชน์จากสะระแหน่ ผลการวจิยัพบว่า ชาวบา้น
ใช้ประโยชน์จากสะระแหน่ที่ปลูกเองมากกว่าซื้อจาก
ตลาด ส่วนใหญ่ใชป้ระโยชน์จากสะระแหน่ในดา้นการ
ประกอบอาหาร รองลงมา คือ ด้านสรรพคุณทางยา 
และดา้นการแปรรูปเป็นผลติภณัฑ ์ซึง่น ามาท าเป็นชา
สมุนไพร ผลการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการใช้

ประโยชน์จากสะระแหน่ก่อนและหลังการส่งเสริม 
พบว่า เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั ทศันคตหิลงัการ
ส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถติทิี ่.05 แสดงใหเ้หน็ว่าการสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์
จากสะระแหน่ส าหรบัชาวบา้น มผีลท าใหท้ศันคตขิอง
ชาวบ้านเพิ่มขึ้น บางส่วนสอดคล้องกบังานวิจยัของ
เฉลิมพร อันทะลึก (2556 : 5) ได้ศึกษาเรื่อง การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้โดยใช้พิธีกรรมบวชป่า
ส าหรบัชุมชนบา้นศรวีลิยั ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการ
สง่เสรมิชาวบา้นมทีศันคตโิดยรวมอยู่ในระดับเหน็ดว้ย 
หลงัการสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตสิงูกว่า
การสง่เสรมิ แสดงใหเ้หน็ว่าการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่า
ไม้โดยใช้พิธีกรรมบวชป่า มีผลท าให้ความรู้และ
ทศันคตขิองชาวบา้นเพิม่มากขึน้ ดงันัน้แสดงใหเ้หน็ว่า
การส่งเสริมการอนุรักษ์มันแซงเพื่อใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน มีเทคนิคในการส่งเสริมที่ชัดเจนจึงท าให้
ชาวบ้านมีทศันคติในการส่งเสรมิการอนุรกัษ์มนัแซง
เพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชนเพิม่มากขึน้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) ชาวบา้นใกลเ้คยีงหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
สามารถน าคู่มอืการส่งเสรมิการอนุรกัษ์มนัแซงเพื่อใช้
ประโยชน์ในชุมชน น าไปถ่ายทอดหรอืเผยแพร่ได ้
 2) โรงเรียนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถน าผลการวิจยัไปปรบัใช้เพื่ออนุรกัษ์มนัแซง
เพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชนได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการใช้ครัง้ต่อไป 
 1) ควรศึกษาปัจจัยในการแพร่พันธุ์มันแซง 
เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ ส าหรับการอนุรักษ์พันธุ์                 
มันแซงเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ 
ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
 2) ควรติดป้ายประชาสัมพันธ์ในการสร้าง
จติส านึกส าหรบัการอนุรกัษ์มนัแซงเพื่อใชป้ระโยชน์ใน
ชุมชน 
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