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บทคดัย่อ 
  งานวจิยันี้มคีวามมุง่หมาย เพื่อศกึษาความหลากชนิดของไมพ้ื้นล่างและวลัยชาตใินวนอุทยานชหีลง เพื่อหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และค่าดชันีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบความรู้ และ
ทศันคต ิกอ่นและหลงัการฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3/2 โรงเรยีน
สาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) จ านวน 35 คน จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั 
ประกอบด้วย คู่มือฝึกอบรม แบบทดสอบความรู้ และแบบวดัทัศนคติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t – test ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ .05  
ผลการศกึษา พบวา่ การศกึษาความหลากชนิดของพรรณไมพ้ื้นล่างและวลัยชาติในวนอุทยานชหีลง พบพรรณไม้
ทัง้หมด 19 วงศ์ 30 สกุล 30 ชนิด แบ่งเป็นพรรณไม้พื้นล่าง 13 วงศ์  14 สกุล 14 ชนิด และวลัยชาติ 10 วงศ ์  
16 สกุล 16 ชนิด ประสทิธิภาพของคู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 89.00/88.00 ส่วนดชันีประสทิธิผลของคู่มือฝึกอบรม  
มคี่าเท่ากบั 0.6912 และนักเรียนที่เขา้ร่วมฝึกอบรมมคีะแนนเฉลี่ยความรูแ้ละทัศนคติต่อความหลากชนิดของ  
ไมพ้ื้นล่างและวลัยชาต ิหลงัฝึกอบรมสงูกวา่กอ่นฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
ค าส าคญั : ความรู ้ทศันคต ิการเลอืกแบบเจาะจง ทรพัยากรทอ้งถิน่   
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Abstracts  
 The purposes of this research were to study on species diversity of the undergrowth plants and 
climbers at Chi-long Forest Park, to find the effective criteria on the basic of 80/80 and effectiveness of 
training manual and to compare before and after the training of knowledge and attitudes. The sample used 
in the studying student 3/2 Mahasarakham University Demonstration School (secondary) of 35 people by 
purposive sampling. The instruments of the training manual, knowledge test, and attitudes test. The 
statistics data analysis were frequency, percentage, average, the standard of deviation and paired t-test 
differently significant at .05. The result found that the study on species diversity of undergrowth plants and 
climbers at Chi-long Forest Park found plants showed 19 family 30 genera 30 species including 13 family 
14 genera 14 species of undergrowth plants and 10 family 16 genera 16 species of the climbers, 
efficiency of training manual 89.00/88.00 and effectiveness index of training manual was 0.6912. The 
student in this training had a mean score of knowledge and attitude forward to promote of undergrowth 
plants and climbers in Chi-long Forest Park was higher than before the activities at the statistical 
significance level .05. 
 
Keywords : knowledge, attitudes, purposive sampling, local resource 
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1. บทน า 
 วนอุทยานชีหลง ตัง้อยู่ในท้องที่บ้านวังหว้า  
หมู่ที่ 6 ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวิชยั จังหวดั
มหาสารคาม มเีนื้อทีป่ระมาณ 119 ไร่ มลีกัษณะเป็น
ป่าดบิแลง้ตามธรรมชาต ิตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าช ีมสีภาพ
สมบรูณ์ อยู่ไมห่่างไกลจากทีชุ่มชน ในอดตีพื้นที่ทาง
ทิศตะวนัตกยังไม่แยกขาดออกจากกนัเช่นทุกวนันี้ 
แม่น ้ าชีจะไหลเลียบอ้อมพื้นที่บริเวณนี้ไปได้โดย
ตลอดทศิเหนือ ทศิตะวนัออก และทิศใต้ ต่อมาพื้นที่
สว่นที่คอดกิว่ทางดา้นทิศตะวนัตกถูกกระแสน ้าไหล
กดัเซาะจนขาด แล้วท าให้เกดิแมน้ ้าชเีสน้ใหม่ จึงท า
ใหล้ าน ้าเดมิถูกแยกขาดทอดทิ้งแปรสภาพพื้นที่รอ้ย
กว่าไร่เป็นเกาะ เนื่องจากอิทธิพลของธรรมชาติ
บันดาลให้ล าน ้ าเปลี่ยนทิศทางที่บริเวณนี้ดูคล้าย  ๆ
ปากอ่าว ทางดา้นทศิตะวนัตกถูกกระแสน ้าพดัเอาดนิ 
หนิ ทรายทบัถมกลายเป็นคนัฝายขนาดใหญ่ กเ็ลยท า
หน้าที่เก็บกักน ้ าไว้ตามธรรมชาติล าน ้ าที่ได้แปร
สภาพเป็นอ่างเกบ็น ้าในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบนัถูก
ขนานนามวา่ ชหีลง ตราบเท่าทุกวนันี้ จึงเป็นจุดเด่น
อย่างยิ่งที่ดึงดูดใจจากความอุดมสมบูรณ์ของน ้ าที่
หล่อเลี้ยงตลอดปี ท าให้พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ขึ้นอยู่
หนาแน่นเขียวชอุ่ม (กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า 
และพนัธุ์พชื, 2557 : เวบ็ไซต์)  
 พรรณไมพ้ื้นล่างหรอืพืชพื้นล่างเป็นส่วนหนึ่ง
ของความหลากหลายทางชวีภาพ เป็นกลุ่มสิง่มชีวีติ
หนึ่งที่บ่งบอกประเภทของป่าและระบบนิเวศ ความ
หลากหลายของพืชพื้นล่างใชบ้่งชี้ความสมบูรณ์ของ
ป่า พรรณไมใ้นระดบัไมย้นืตน้หรอืไมช้ ัน้กลางทุกต้น
ในระบบนิเวศมพีื้นฐานการพฒันามาจากพืชพื้นล่าง 
เพราะพชืพื้นล่างประกอบดว้ยพรรณไมส้องกลุ่ม คอื 
กลุ่มลูกไม้และกลุ่มไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก โดยลูกไม้จะ
เจรญิไปเป็นไมช้ ัน้กลางไมร้องและไมเ้ด่นตามล าดบั 
ส่วนไม้พุ่มและไม้ล้มลุกนัน้จะเป็นกลุ่มของพืชที่มี
ลกัษณะทางพันธุกรรมในการเจรญิเติบโตค่อนข้าง
จ ากดั โดยไม่สามารถพฒันาความสูงและการขยาย
ของพุ่มเรอืนยอดให้ทดัเทียมและทดแทนกลุ่มพืชไม้
เดน่จงึจดัอยู่ในกลุ่มของพชืพื้นล่างเท่านัน้ จากความ
ชุม่ชืน้บนผวิดนิจนกลายไปเป็นร่มไมใ้หญ่ สิง่ส าคญั 
กค็ือควรมีการอนุรกัษ์ให้ความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้ 

ใหม้คีวามยัง่ยนืต่อไป (เสน้ทางศกึษาหุบเขาล าพญา, 
2556 : เวบ็ไซต์) 
 วลัยชาติหรือไม้เลื้อย เป็นพืชที่ไม่สามารถ
ทรงตวัไดโ้ดยล าพงั จงึมกัเลื้อยพนัต้นไมใ้หญ่หรอืสิง่
พยุงเป็นทีย่ดึเกาะเพื่อใหล้ าตน้เจรญิอยู่ได ้ธรรมชาติ
ให้คุณสมบตัิที่มอีวยัวะพิเศษช่วยในการเลื้อยเกาะ
และปรบัตัวทอดยอด เพื่อรบัแสงไม่ตีบตันหนทาง
เจริญเติบโต จึงท าให้มีจ านวนชนิดของไม้เลื้อยใน
ธรรมชาติมากกว่าไมป้ระเภทอื่น นอกจากดอกและ
ใบที่สวยงามตามชนิดและพนัธุ์แล้ว เถาหรือล าต้น
ของไมเ้ลื้อยทีท่อดตวัอย่างอ่อนชอ้ย ยงัช่วยลดความ
แขง็กระดา้งเมื่อน ามาปลูกตกแต่งให้เลื้อยห้อยหรือ
ยอ้ยเป็นพวงตามรัว้และก าแพงบา้น นิยมน ามาปลูก
ประดบัซุม้และดดัปรบัตามรปูทรงที่ก าหนด ให้เราได้
อาศยัใบที่แน่นทึบเป็นร่มเงาช่วยพรางแสงอาทิตย์
ร้อนแรงให้ลดลง บดบงัสิ่งที่ไม่น่ามอง สร้างเสริม
ความชุ่มชื้นของสภาพแวดล้อมแก่พันธุ์ไม้ประดับ
บางชนิดในบรเิวณโดยรอบ ช่วยดูดซบัมลพิษ อีกทัง้
ความอ่อนช้อยของไม้เลื้อยบางชนิดเป็นที่มาของ
ลวดลายในโลกของงานศิลปะ  ( เศรษฐมันตร ์ 
กาญจนกลุ , 2552 : 10) 
 นักพฤกษศาสตร์คาดว่าในประเทศไทยมี 
วัลยชาติอยู่ ปร ะมาณ 60 วงศ์  160 สกุล  รวม
ประมาณได้กว่า 2,000 ชนิด และกว่าครึ่งของพืช
จ านวนนี้ยงัไมเ่ป็นทีรู่จ้กั แต่ส่วนใหญ่จะมคีุณค่าทาง
โภชนาการหรือสมุนไพรมีความสวยงาม สามารถ
น ามาพฒันาเป็นไมด้อกไมป้ระดบัไดด้ ี(องค์การสวน
พฤกษศาสตร,์ : เวบ็ไซต์) 
 จากความอุดมสมบูรณ์ของน ้ าที่หล่อเลี้ยง
ตลอดทัง้ปีของวนอุทยานชหีลง ท าให้มรีะบบนิเวศที่
เป็นเอกลกัษณ์และซบัซ้อนมโีครงสรา้งของสงัคมพืช
ทีเ่ป็นป่าดบิแลง้และป่าบุง่ป่าทาม มอีงค์ประกอบของ
พรรณไม้หลากหลายชนิด ไดแ้ก่ ไมต้้น ไมพุ้่ม ไม้
เลื้อยและไมพ้ื้นล่าง ในปัจจุบนัมชีาวบา้นที่เขา้ไปใช้
ประโยชน์จากป่า เช่น การตัดไม้ใช้สอย  การหา 
ของป่า การน าพรรณไมใ้นป่าไปใชป้ระโยชน์ในดา้น
สมุนไพรต่างๆ  เป็นต้น แต่การใชป้ระโยชน์จากป่า
โดยไม่มีแนวทางการอนุร ักษ์ย่อมส่งผลเสียต่อ
โครงสรา้งของสงัคมพืชและความหลากชนิดของพืช 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 2(4), 2019 : 52 - 66 
 

55 

และอาจท าใหพ้ชืบางชนิดสูญพันธุ์ไป ผูว้จิยัจึงสนใจ
ศึกษาความหลากชนิดของพรรณไม้พื้นล่างและ 
วลัยชาติในวนอุทยานชีหลง การใช้ประโยชน์ของ
พรรณไม้และศึกษาแนวทางการอนุรกัษ์พรรณไม ้
ความรูจ้ากการศกึษาครัง้นี้ไดถ้่ายทอดให้กบันักเรยีน
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 
เพื่อให้นักเรยีนได้ทราบถึงความหลากชนิด การใช้
ประโยชน์และการอนุรกัษ์ต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อศกึษาความหลากชนิดของไม้พื้นล่าง
และวลัยชาตใินวนอุทยานชหีลง 
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสทิธิผลของคู่มอืฝึกอบรมความหลากชนิด
ของพรรณไมพ้ื้นล่างและวลัยชาตใินวนอุทยานชหีลง
เพื่อวางแผนการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื 
 3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้และ
ทัศนคติ  ก่ อนและหลังการ ฝึ กอบรมเกี่ยวกับ 
ความหลากชนิดของพรรณไมพ้ื้นล่างและวลัยชาต ิ

3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรละกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร คอื นกัเรยีนโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยั
มหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) จ านวน 1 ,762 คนและ
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวจิ ัยคร ัง้นี้ คือ นักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 3 /2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) จ านวน 35 คน จากการ
เลอืกแบบเจาะจง 
3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ การศกึษาความหลากชนิด
ของพรรณไมพ้ื้นล่างและวลัยชาตใินวนอุทยานชหีลง
เพื่อวางแผนการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความรู้และทัศนคติต่อ
ความหลากชนิดของพรรณไมพ้ื้นล่างและวลัยชาติ 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) คู่มือฝึกอบรมความหลากชนิดของพรรณไม้
พื้นล่างและวัลยชาติในวนอุทยานชีหลงเพื่อวาง
แผนการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื 

 2) แบบทดสอบความรู้เกีย่วกบัความหลาก
ชนิดของพรรณไมพ้ื้นล่างและวลัยชาต ิ
 3) แบบวัดทัศนคติต่อความหลากชนิดของ
พรรณไมพ้ื้นล่างและวลัยชาต ิ
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ระยะที ่1 ส ารวจและศกึษาขอ้มูลเบื้องต้น ใน
การศึกษาความหลากชนิดของพรรณไม้พื้นล่าง
และวลัยชาติในวนอุทยานชีหลงเพื่อวางแผนการ
อนุร ักษ์และใช้ประโยชน์อย่ างยัง่ยืน มีวิธีการ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
  1) ศึกษาค้นควา้ขอ้มูลเบื้องต้น จากการ
ส ารวจและสมัภาษณ์เจา้หน้าทีใ่น 
วนอุทยานชหีลงเกีย่วกบัความเป็นมาของวนอุทยาน
ชหีลง และศกึษาจากเอกสาร หนงัสอื 
  2) ลงพื้นที่เพื่อส ารวจพรรณไมใ้นบรเิวณ
วนอุทยานชหีลงโดยใชว้ธิเีดนิส ารวจทัว่พื้นที่ 
  3) ส ารวจพรรณไม้และถ่ายภาพของ
พรรณไม ้เพื่อระบุชนิด ชื่อวทิยาศาสตร์ และชื่อวงศ์
ของพืชแต่ละชนิด พรอ้มทัง้ศกึษาการใชป้ระโยชน์
ของพชืจากเอกสารและการสมัภาษณ์ 
  4) น าขอ้มูลพืชที่ไดม้าไปปรกึษาอาจารย์ที่
ปรกึษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของพืชแต่ละชนิด 
  5) สรุปผลและแกไ้ขขอ้มูลตามค าแนะน า
ของอาจารย์ทีป่รกึษา 
 ระยะที่ 2 ออกแบบเครื่องมอืและหาคุณภาพ
เครือ่งมอื 
  จากการส ารวจและศึกษาขอ้มูลเบื้องต้น
โดยการลงพื้นทีเ่ดนิส ารวจพรรณไมแ้ละถ่ายภาพของ
พรรณไม ้เพื่อระบุชนิด ชื่อวทิยาศาสตร์ และชื่อวงศ์
ของพืชแต่ละชนิด พรอ้มทัง้ศกึษาการใชป้ระโยชน์
ของพชืจากเอกสารและการสมัภาษณ์แล้วน ามาสรา้ง
คู่มือฝึกอบรม แบบทดสอบความรู้ และแบบวัด
ทศันคต ิดงันี้ 
  1) คู่มือฝึกอบรมความหลากชนิดของ
พรรณไมพ้ื้นล่างและวลัยชาตใินวนอุทยานชหีลงเพื่อ
วางแผนการอนุร ักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน  
ซึ่งเนื้อหาในคู่มอืประกอบไปด้วยกจิกรรมฝึกอบรม
หน่วยที่ 1 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัพรรณไม้พื้นล่าง
และวลัยชาติในวนอุทยานชหีลง กิจกรรมฝึกอบรม
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หน่วยที่ 2 ความรู้ทัว่ไปและการใช้ประโยชน์จาก
พรรณไม้พื้นล่างและวัลยชาติ กิจกรรมฝึกอบรม
หน่วยที่ 3 แนวทางการอนุรกัษ์พรรณไม้พื้นล่าง
และวลัยชาตใินวนอุทยานชหีลง 
  2) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัความหลาก
ชนิดของพรรณไมพ้ื้นล่างและวลัยชาติจ านวน 20 ขอ้ 
เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง 
  3) แบบวดัทศัคตเิกีย่วกบัความหลากชนิด
ของพรรณไม้พื้นล่างและวลัยชาติ จ านวน 20 ข้อ 
โดยแบบวดัเป็น 3 ระดบั คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ  
ไมเ่หน็ดว้ย 
  4) น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบภาษาและความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา แลว้น ามาปรบัปรงุแกไ้ข   
  5) น าแบบ เครื่ อ ง มือที่ ส ร้า ง ขึ้ น  
ซึ่งปร ับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  
3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือและประเมิน
ความสอดคลอ้ง พรอ้มทัง้หาความเหมาะสมของคูม่อื 
  6) ไปทดลองใช ้(Try Out) กบักบันกัเรยีน
โ ร ง เ รี ย น บ้ า น ห น อ ง คู  ต า บ ล ห น อ ง ป ลิ ง  
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่ไม่ ใช่กลุ่ ม
ตวัอย่าง จ านวน 30 แล้วน ามาหาค่าอ านาจจ าแนก 
ค่ าความยากง่ าย  ความ เชื่ อ มัน่ ทั ้ง ฉบับขอ ง
แบบทดสอบความรู้  และหาค่าอ านาจจ าแนก  
คา่ความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบัของแบบวดัทศันคติ ปรบัปรุง
แกไ้ขเครือ่งมอืใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 ระยะที่ 3 กระบวนการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อม
ศกึษา 
 กระบวนการถ่ ายทอดสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ฝึกอบรมความหลากชนิดของพรรณไม้พื้ นล่างและ 
วลัยชาติ ผ่านกระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษา โดยใช้
คู่มือในการฝึกอบรมเ ป็นเครื่องมือที่ ใช้ในการ
ถ่ายทอด ใชแ้บบทดสอบความรูแ้ละแบบวดัทศันคติ
เป็นเครือ่งมอืวดัและประเมนิผล ดงันี้ 
  1) การวางแผนจดักจิกรรม  
   1.1) ติดต่อประสานงานกบัอาจารย์ที่
ปรกึษาเกีย่วกบัการฝึกอบรม 
   1 . 2 ) ติ ด ต่ อ ส ถ านที่ แ ล ะ เ ต รีย ม
เครือ่งมอือุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม 

   1.3) เตรยีมวสัดุ อุปกรณ์และเอกสาร
ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ฝึ ก อบ ร ม  ไ ด้แ ก่  คู่ มื อ ฝึ ก อบ ร ม 
แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคต ิ 
   1.4) ก าหนดตารางการฝึกอบรม 2 วนั 
  2) ขัน้ตอนการฝึกอบรม 
   2.1) ขัน้น าเขา้สูก่ารฝึกอบรม เป็นการ
เตรียมความพร้อมของผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม หรือ
สร้างบรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการฝึกอบรมเพื่อ
สร้างความคุ้นเคยลดความตึงเครยีดของผูเ้ข้าร่วม
ฝึกอบรม ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมท าแบบทดสอบ
ความรูแ้ละแบบวดัทศันคตกิอ่นการฝึกอบรม 
   2.2) ขัน้จดักจิกรรมฝึกอบรม บรรยาย
ความรูเ้กีย่วกบัความหลากชนิดของพรรณไมพ้ื้นล่าง
และวลัยชาติในวนอุทยานชีหลงเพื่อวางแผนการ
อนุร ักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน มีกิจกรรม
ฝึกอบรมทัง้หมด 3 หน่วย คอื 1. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบั
พรรณไม้พื้นล่างและวัลยชาติในวนอุทยานชีหลง  
2. การใชป้ระโยชน์จากพรรณไมพ้ื้นล่างและวลัยชาต ิ
3. แนวทางการอนุรกัษ์พรรณไมพ้ื้นล่างและวลัยชาติ
ในวนอุทยานชหีลง มกีารถามตอบระหว่างฝึกอบรม
เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมฝึกอบรมได้แสดงความ
คดิเหน็ต่อการฝึกอบรม 
  3) การวดัและประเมนิผล 
   ขัน้วดัผลการจดักจิกรรมฝึกอบรม เมื่อ
เสรจ็สิน้การจดักจิกรรมตามหน่วยกจิกรรมทัง้ 3 หน่วย
ที่ผู้วิจ ัยสร้างขึ้นแล้ว ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ท าการ
ทดสอบหลังฝึกอบรมด้วยแบบทดสอบความรู้ และ 
แบบวดัทศันคติ ต่อ ความหลากชนิดของพรรณไมพ้ื้น
ล่างและวลัยชาติ น าขอ้มูลที่ได ้รวบรวมและวเิคราะห์
ผลการฝึกอบรม เพื่อสรปุเป็นล าดบัต่อไป 
3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจ ัยใช้โปรแกรม
ประมวลผลส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ IBM SPSS 
Statistics 24  ใชส้ถติใินการวเิคราะห์ขอ้มลูดงันี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์หาคุณภาพ
เครื่องมือ ได้แก่ การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
( IOC) การหาค่าความเชื่อมัน่ ค่าอ านาจจ าแนก  
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ค่าความยากง่าย ค่าประสทิธิภาพของกระบวนการ 
(E1) ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ค่าดชันี
ประสทิธผิล (E.I.) 
 3) สถิติที่ ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก ่
Paired t – test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิจัยคร ัง้นี้ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงันี้  
  1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับความ
หลากชนิดของพรรณไม้พื้ นล่ างและวัลยชาต ิ 
มลีกัษณะค าตอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก คือ ก ข ค 
และ ง โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูกได ้ 
1 คะแนน ตอบผดิได ้0 คะแนน จ านวน 20 ข้อ  
20 คะแนน โดยเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย 
(บญุชม ศรสีะอาด, 2540: 108) ดงันี้ 
 คะแนน  16.00 –  20.00 อยู่ในระดบั ดมีาก 
 คะแนน  11.00 – 15.99 อยู่ในระดบั ด ี
 คะแนน 6.00 –  10.99 อยู่ในระดบั พอใช ้
 คะแนน 00.00 – 5.99 อยู่ในระดบั ปรบัปรงุ 
  2) แบบวัดทัศนคติต่อความหลากชนิด
ของพรรณไม้พื้นล่างและวลัยชาติ จ านวน 20 ข้อ 
โดยแบบวดัเป็น 3 ระดบั คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ  
ไมเ่หน็ดว้ย จากนัน้น าคะแนนที่ไดไ้ปหาค่าเฉลี่ยและ
ก าหนดคะแนน ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย
 วเิชียร เกตุสงิห์ (2538 : 9) เป็น 3 ระดบั 
ดงันี้ 
 คะแนน 2.34 – 3.00  อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
 คะแนน 1.67 – 2.33  อยู่ในระดบัไมแ่น่ใจ 
 คะแนน 1.00 – 1.66  อยู่ในระดบัไมเ่หน็ดว้ย 

4. สรปุผลการวิจยั 
 4.1 ผลการศกึษาพรรณไมพ้ื้นล่างและวลัยชาติ
ในวนอุทยานชีหลง พบพรรณไม้ทัง้หมด 19 วงศ ์ 
30 สกุล 30 ชนิด แบ่งเป็นพรรณไม้พื้นล่าง จ านวน  
13 วงศ์ 14 สกุล 14 ชนิด ได้แก่ กระดูกไก่ด า  

(Justicia gendarussa Burm.f.)  กระสั ง  (Peperomia 
pellucida (L.) Kunth) กลึงกล่อม (Polyalthia suberosa 
(Roxb.) Thwaites) เขม็ป่า (Ixora sp) ตีนจ า (Ardisia aprica 
H.R.Fletetvher) นมน้อย (Polyalthia evecta (Pierre) Finet 
& Gagnep) พริกนายพราน (Tabernaemontana bufalina 
Lour) ไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L) ว่านนิลพัตร 
(Dichondra micrantha Urb) แววมยุรา (Torenia fournieri 
Lindl) สาบเสือ (Chromolaena odorata(L.) King & 
Robinson) หญ้าขนไก่ (Lepidagathis incurva D. Don) 
หมากว้อ(Lepisanthes senegalensis (Poir.) Leenh) และ
เอื้องหมายนา (Cheilocostus speciosus (J. Koenig) C. D. 
Specht) และวลัยชาติหรือไม้เลื้อย จ านวน 10 วงศ์ 16 
สกุล 16 ชนิด ได้แก่ ก าลังควายถึก (Smilax sp.) แกแล 
(Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner) คัดเค้า 
(Oxyceros horridus Lour) เครือปลาสงแดง(Ichnocarpus 
frutescens (L.) w.T.Aiton) ชิงช้าชาลี  (Tinospora 
baenzigeri Forman) ชิงชี่ (Capparis micracantha DC) 
เถาสงิโต (Passiflora foetida L) เถาประสงค์ (Streptocaulon 
juventas (Lour.) Merr) เถาวลัย์เปรียง (Derris scandens 
(Roxb.) Benth) นมแมว (Uvavia siamensis Scheff) มะกล ่า
ตาหนู (Abrus precatorius L) ยอทาม (Morinda pandurifolia 
Kuntze) ย่านพังโหม (Paederia foefida L) ย่านาง 
(Tiliacora triandra (Colebr.) Diels) สม้ลม (Aganonerion 
polymorphum Pierre ex Spire) และหนามหนั (Acacia 
comosa Gagnep) 
 4.2 ผลการศกึษาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรมความหลากชนิดของ
พรรณไมพ้ื้นล่างและวลัยชาติในวนอุทยานชหีลงเพื่อวาง
แผนการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน พบว่า 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 89.00 
และประสทิธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 88.00 
ดงันัน้ คูม่อืฝึกอบรม จึงมปีระสทิธิภาพของคู่มอืฝึกอบรม
เท่ากบั 89.00/88.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ต ัง้ไว ้
ดงัตารางที ่1 
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืฝึกอบรมความหลากชนิดของพรรณไมพ้ื้นล่างและวลัยชาตใินวนอุทยานชหีลง 
  เพื่อวางแผนการอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื (E1/ E2) 
 

คณุภาพของคู่มือการฝึกอบรม คะแนนเต็ม  ̅ S.D. ร้อยละ เกณฑ์ 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.80 1.37 89.00 เป็นไปตามเกณฑ์ 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 20 17.60 1.19 88.00 เป็นไปตามเกณฑ์ 

ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม เท่ากบั 89.00/88.00  

  
 ผลการศกึษาดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอื
ฝึกอบรมความหลากชนิดของพรรณไม้พื้นล่าง
และวัลยชาติในวนอุทยานชีหลง เพื่อวางแผน 
การอนุร ักษ์แ ละการใช้ปร ะโยชน์อย่ าง ยัง่ ยืน  

มคี่าเท่ากบั 0.6912 หมายความว่า นักเรียนที่เข้า
ร่วมมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร ้อยละ 69.12  
ดงัตารางที ่2  

 
ตารางที่ 2 ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือฝึกอบรมความหลากชนิดของพรรณไม้พื้นล่างและวลัยชาติ 
    ในวนอุทยานชหีลงเพื่อวางแผนการอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื 
 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อน
การฝึกอบรม 

ผลรวม
คะแนน

ทดสอบหลงั
การฝึกอบรม 

จ านวนผูเ้ข้ารบั
การฝึกอบรม 

คะแนนเต็ม
ของการ
ทดสอบ
ฝึกอบรม 

ค่าดชันี
ประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

เกณฑ์ 

428 616 35 20 0.6912 ผา่นเกณฑ์ 
  
 4.3 ผลการศึกษาและเปรยีบเทียบคะแนน
เฉลี่ยความรูเ้กีย่วกบัการฝึกอบรม ความหลากชนิด
ของพรรณไม้พื้นล่างและวลัยชาติ ให้ก ับนักเรียน
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 
พบว่า ก่อนการฝึกอบรมนักเรียนมีคะแนนความรู้
โดยรวมอยู่ในระดับดี ( ̅ = 12.23) และหลังการ

ฝึกอบรมนกัเรยีนมคีะแนนความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัดี
มาก ( ̅ = 17.60) เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้
กอ่นและหลงัการฝึกอบรม พบวา่ นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มการ
ฝึกอบรมมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่หลงัการฝึกอบรมสูงกว่า
กอ่นการฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 
ดงัตารางที ่3   

 
ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัความหลากชนิดของพรรณไมพ้ื้นล่างและวลัยชาตกิอ่นและหลงัการ 
  ฝึกอบรม 
 

ด้าน 
ก่อนการฝึกอบรม(n=30) หลงัการฝึกอบรม(n=30) 

t df p 
 ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั 

ความรู ้(N=20) 12.23 1.09 ด ี 17.60 1.19 ดมีาก -23.131 34 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
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 4. ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติต่อความหลากชนิดของพรรณไม้พื้นล่าง
แ ล ะ วัล ย ช าติ  ใ ห้ ก ับ นั ก เ รีย น โ ร ง เ รี ยน ส า ธิ ต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) พบว่า ก่อน
การฝึกอบรมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติอยู่ใน

ระดบัเหน็ดว้ย ( ̅ = 2.44) และหลงัการฝึกอบรมนกัเรยีน
มคีะแนนมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
 ( ̅ = 2.95) เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและ
หลังการฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีคะแนน
ทศันคตหิลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่าง
มีนั ยส าคัญทางสถิติที่ ร ะดับ  . 05 ดังตารางที่  4 

 
ตารางที ่4 ผลการเปรยีบเทยีบทศันคตติ่อความหลากชนิดของพรรณไมพ้ื้นล่างและวลัยชาตกิอ่นและหลงั 
 

ด้าน 
ก่อนการฝึกอบรม(n=35) หลงัการฝึกอบรม (n=35) 

t df p 
 ̅ S.D. 

ระดบั
ทศันคติ  ̅ S.D. 

ระดบั
ทศันคติ 

ทศันคต ิ(N=3) 2.44 0.22 เหน็ดว้ย 2.95 0.12 เหน็ดว้ย -16.819 34 .000* 
* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 

 
5. อภิปรายผล 
5.1 ผลการศึกษาความหลากชนิดของไม้พ้ืนล่าง
และวลัยชาติในวนอทุยานชีหลง 
 จากการศกึษาพรรณไมพ้ื้นล่างและวลัยชาติใน
วนอุทยานชหีลง พบพรรณไมท้ัง้หมด 19 วงศ ์30 สกุล 
30 ชนิด แบ่งเป็นพรรณไม้พื้นล่าง จ านวน 13 วงศ ์ 
14 สกุล 14 ชนิด และวลัยชาติหรือไม้เลื้อยจ านวน  
10 วงศ์ 16 สกุล 16 ชนิด พรรณไมท้ี่พบมากในพื้นที่
วนอุทยานชีหลง ได้แก่  ตีนจ า (Ardisia aprica 
H.R.Fletetvher) ยอดอ่อนรสมนัเป็นผกัสดจิ้มน ้าพริก 
หรือกินแกล้มกับป้ิงปลา ผลสุกมีรสหวาน กินเป็น
ผลไม้ เถาวัลย์เปรียง (Derris scandens (Roxb.) 
Benth) เถา ใช้ท าขอบ/โครง/กง เครื่องจักสาน เช่น 
ขอบลอบ ไซ หรือ สวิง ย่านาง (Tiliacora triandra 
(Colebr.) Diels) ใบ ชว่ยใหผ้มดกด า ชะลอการเกดิผม
หงอก และยงั สามารถน ามาประกอบอาหารได้ พริก
นายพราน (Tabernaemontana bufalina Lour) รากและ
ต้น ต้มน ้ าดื่มช่วยเรยีกน ้านม เป็นไปตามแนวคดิของ
กอ่งกานดา ชยามฤต และ วรดลต์ แจ่มจ ารูญ (2559 : 
1) การจ าแนกพรรณไม้นั ้น ต้อ งอ าศัย  วิช า
พฤ กษศาสต ร์  ส า ข า อ นุ ก ร มวิ ธ า นพื ช  ( plant 
taxonomy) เป็นหลกัใหญ่ วชิาพฤกษศาสตร์ดา้นนี้จึง
เป็นความรู้พื้นฐานที่จ าเ ป็นอย่างยิ่งที่จะน าไปใช้

จ าแนกพรรณไม้ได้โดยทัว่ไป ไม่ว่าพรรณไม้นัน้ๆ  
จะเป็นพรรณไม้ในถิ่นใด ถึงแม้ว่าจะไม่คุ้นเคยกับ
พรรณไมน้ัน้ๆ มากอ่นเลยกต็ามถ้าน าเอาวชิาการดา้น
นี้เขา้ไปชว่ยแล้วกจ็ะจ าแนกพรรณไมไ้ด ้ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวิจัยของเสาวลักษณ์ จ าเริญธรรม และอัญชล ี 
ล าพึง (2557 : 43) ได้ศกึษาความหลากหลายของ
พรรณไม้พื้นล่างในอุทยานแห่งชาติภูแลนคาจังหวดั
ชยัภูมิ ซึ่งมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษารวบรวมจ านวน
และจดัท ารายชือ่ไมพ้ื้นล่างในอุทยานแห่งชาตภิแูลนคา 
จังหวัดชัยภูมิ เพื่อศึกษาลักษณะนิ เวศวิทยาบาง
ประการของพื้นที ่เชน่ ลกัษณะดนิ ความเป็นกรด-ด่าง 
ความชืน้ เป็นตน้ และเพื่อศกึษาสถานภาพของพรรณ
ไมใ้นพื้นที่ พบว่า จากการสุ่มวางแปลงตวัอย่างแบบ
สีเ่หลี่ยมขนาด 5x5 เมตร จ านวน 15 แปลง ในพื้นที่
อุทยานแห่งชาตภิแูลนคา จงัหวดัชยัภมู ิพบว่ามพีรรณ
ไมพ้ื้นล่างทัง้หมดจ านวน 59 วงศ์ 106 สกุล 142 ชนิด 
ระบุชนิดได้จ านวน 95 ชนิด จ าแนกได้ระดับวงศ ์
จ านวน 11 ชนิด จ าแนกไดร้ะดบัสกุล จ านวน 31 ชนิด 
และไม่สามารถระบุชนิดได้ จ านวน 5 ชนิด เนื่องจาก
พืชยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่และไม่มีดอกวงศ์ที่พบ
จ า น ว น ช นิ ด ม า ก ที่ สุ ด  คื อ  ว ง ศ์  FABACEAE 
PAPILIONOIDEAE จ านวน 14 ชนิด วงศ์ที่พรองลง
มา คือ วงศ์ ACANTHACEAE วงศ์ RUBIACEAE 
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จ านวน 8 ชนิด วงศ์ ZINGIBERACEAE จ านวน  
7 ชนิด และวงศ์ DIPTEROCARPACEAE จ านวน  
6 ชนิด แปลงที่พบพืชมากชนิดที่สุด คือ แปลงที ่ 
5 จ านวน 21 ชนิด รองลงมาคือแปลงที่ 14 จ านวน  
18 ชนิด และแปลงที่ 10 จ านวน 17 ชนิด เนื่องจาก
สภาพป่าบริเวณนัน้มีความอุดมสมบูรณ์ของดิน และ
แสงสวา่งทีเ่พยีงพอ เหมาะสมต่อการเจรญิเติบโตของ
พชืหลายชนิด จงึสง่ผลใหพ้บพชืมากชนิดกวา่แปลงอื่น
ที่ท าการศึกษา และสอดคล้องกับง านวิจัยของ
กมลวรรณ เรอืนกอ้น และฐิติมา บุญมา (2557 : 29) 
ไดศ้กึษาวจิยั เรือ่ง ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์ของพืช
พื้นล่างและไม้หนุ่ม ในสวนวนเกษตร บ้านหล่ายโพธิ ์
อ าเภอบางระก า จงัหวดัพิษณุโลก ซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ศกึษาลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของชนิดพนัธุ์พืชพื้นล่าง
และไมห้นุ่ม ในสวนเกษตร เพื่อศกึษาการใชป้ระโยชน์
เบื้องต้นของชนิดพนัธุ์ไมพ้ื้นล่างและไมห้นุ่ม ที่พบใน
พื้นทีศ่กึษา และ เพื่อศกึษาดชันีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ของพืชพื้นล่างและไม้หนุ่ม ผลการศึกษา 
พบว่า พืชพื้นล่างทัง้หมด 34 วงศ์ 52 สกุล 59 ชนิด 
พืชพื้นล่างที่มีความหนาแน่น และความหนาแน่น
สมัพัทธ์มากที่สุดคือ พลูช้าง รองลงมาคือ สะแกนา 
และยางนา ตามล าดับ พืชพื้นล่างที่มีความถี่และ
ความถีส่มัพทัธ์มากที่สุด คอื ยางนา รองลงมาคอื พลู
ชา้ง และบุกกบับุหรีพ่ระรามมีความถี่เท่ากนั และพบ
ไมห้นุ่มทัง้หมด 12 วงศ์ 14 สกุล 16 ชนิด ไมห้นุ่มที่มี
ความหนาแน่นและความหนาแน่นสมัพทัธ์มากที่สุดคอื 
ยางนา รองลงมาคอื มะหวด และข่อย ตามล าดบั ไม้
หนุ่มที่มคีวามถี่ และความถี่สมัพทัธ์มากที่สุดคอื ยาง
นา รองลงมาคอื ข่อย และมะหวด ตามล าดบั และไม้
หนุ่มทีม่คีา่ความเด่น และความเด่นสมัพทัธ์มาก ที่สุด
คอื ยางนา รองลงมาคอื มะหวด และข่อย ตามล าดบั 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมหญิง บู่แกว้และคณะ 
(2552 : 48 ) ไดศ้กึษาความหลากชนิดของพรรณไม้
และการใชป้ระโยชน์ผลผลิตจากป่า ในป่าชุมชนโคก
ใหญ่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า จาก
การวางแปลงส ารวจพรรณไม ้พบพรรณไมใ้นป่าโคก
ใหญ่ทัง้สิ้น 50 วงศ์ 106  ชนิด  ส ังคมไม้ในป่าโคก
ใหญ่เป็นพรรณไมท้ีไ่มใ่หญ่มากนกั ซึง่พบพรรณไมต้้น
เพยีง 37 ชนิด ในขณะทีพ่บพรรณไมห้นุ่มถึง 71 ชนิด 

เนื่องจากเป็นป่าทีก่ าลงัฟ้ืนตวัจากการถูกบุกรุกท าลาย
มายาวนาน รวมทัง้ไมห้นุ่มเป็นไมท้ี่เกดิขึ้นภายหลงัจาก
ป่า ดัง้เดมิทีถู่กท าลายไป และพรรณไมท้ี่มอีิทธิพลในสงัคม
ป่า คอื ไมเ้หียง  ไมเ้ต็ง  มะกอกเกลื้อน  ไมพ้ลวง  ไม้แดง  
ฯลฯ  และไม้พื้นล่าง คือ เหมือดแอ รองลงมาคือ ก้นครก 
หญา้เพก็ หญา้คา ฯลฯ 
5.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรมความหลาก
ชนิดของพรรณไม้พ้ืนล่างและวลัยชาติในวนอุทยาน
ชีหลงเพือ่วางแผนการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ย ัง่ยืน 
 จากการศกึษาประสทิธิภาพของคู่มือฝึกอบรม
ความหลากชนิดของพรรณไม้พื้นล่างและวลัยชาติใน
วนอุทยานชีหลงเพื่อวางแผนการอนุร ักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ยืน  พบว่า ประสิทธิภาพของ
กร ะบวนการ  (E1 )  คิด เ ป็น ร้อ ยล ะ  89.00 แ ล ะ
ประสทิธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คดิเป็นรอ้ยละ 88.00 
ดังนัน้  คู่มือฝึกอบรม จึงมีประสิทธิภาพของคู่มือ
ฝึกอบรม เท่ากบั 89.00/88.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์
80/80 ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของเรอืงชยั จรุงศิรวฒัน์ 
(2555: 77) ไดก้ล่าวว่า คู่มอื เป็นเอกสารหรอืหนังสอืที่
จ ัดท าขึ้นเพื่อให้ครูใช้จ ัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
สามารถสอนให้เป็นไปตามแนวทางของหลกัสูตรหรอื
ใช้เป็นคู่มือของครูในการใช้หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง 
คู่มือที่เขียนขึ้นเป็นแนวทางให้ผู้ใช้คู่มือได้ศึกษาท า
ความเข้าใจเรื่องที่จะท า และสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพบรรลุส าเรจ็ตามเป้าหมาย เพื่อให้
ผูใ้ชคู้ม่อืมคีวามสะดวกและสามารถปฏบิตัิงานไดบ้รรลุ
วตัถุประสงค์ภายใต้มาตรฐานที่ใกล้เคียงและเป็นไป
ตามแนวคิดของคีรีบูน จงวุฒิเวศย์  และมาเรียม  
นิลพนัธุ์ (อา้งถึงใน ปทุมทิพย์ดบีุกค า, (2548: 62-63) 
กล่าวถึงลกษัณะของคู่มือที่ด ี3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา 
ด้านรูปแบบ และด้านการน าไปใช้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของประยูร วงศจ์นัทรา และคณะ (2559 : 61) 
ไดศ้กึษา การส่งเสรมิการจดัการธนาคารขยะ ส าหรบั
นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  
ผลการศึกษาพบว่า คู่มอืการจดักจิกรรมการส่งเสริม
การจัดการธนาคารขยะ มีประสิทธิภาพเท่ ากับ
80.66/84.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ต ัง้ไว้ และ
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สอดคล้องกบังานวิจยัของกญัญาวีร์ หาไชย (2558 : 
75) ไดศ้กึษาการพฒันาคู่มอืการฝึกอบรมการอนุรกัษ์
ป่าชุมชนโคกหินลาด ส าหรบัชาวบ้านศรีวลิ ัย ต าบล
หนองปลิ ง  อ า เภอ เมือ ง  จัง ห วัดมหาสารคาม  
ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(E1)  คิดเป็นร้อยละ 80.06และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 94.03 ดงันัน้คู่มือการ
ฝึ ก อบ รมก า ร อ นุ ร ักษ์ ป่ า ชุ ม ชน โ คกหิน ล าดมี
ประสิทธิภาพของคู่มือ ฝึกอบรม 80 .06 / 94 . 0 3  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ ัง้ไว ้และสอดคล้อง
กบังานวิจัยของยศพล พันธ์เนียม (2561 : 20)  
ไดศ้กึษา การพฒันาคูม่อืการอนุรกัษ์พืชสมุนไพรในป่า
ชุมชนบ้านเกิ้ ง  ต าบล เกิ้ ง  อ า เภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืการอนุรกัษ์พืช
สมุนไพรในป่าชุมชนที่ผูว้จิยัพฒันาขึ้น ประสทิธิภาพ
เท่ากบั 80.10/91.37 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ต ัง้
ไว ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวมิล ต้นพิกุล (2560 
: 84) ไดศ้กึษา การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชน
โคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม เรื่อง 
พรรณไมใ้นป่าชมุชน ส าหรบันิสติสาขาวชิาสิง่แวดล้อม
ศึกษา คณะสิ่ งแ วดล้อมแล ะทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า จากการศึกษา
ประสทิธภิาพของคูม่อืกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคก
หนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า จาก
การศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืกจิกรรมการเรยีนรูป่้า
ชมุชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม มี
ประสิทธิภาพเท่ ากับ82.77/90.33 สู งกว่า เ กณฑ์
มาตรฐานทีต่ ัง้ไว ้
 จากการศกึษาดชันีประสทิธิผล (E.I.) ของคู่มอื
ฝึกอบรมความหลากชนิดของพรรณไม้พื้นล่างและ 
วลัยชาติในวนอุทยานชหีลงเพื่อวางแผนการอนุรกัษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน มีค่าเท่ากบั 0.6912 
หมายความว่า นักเรียนที่เข้าร่วมมีความก้าวหน้าใน
การเรยีนรูร้อ้ยละ 69.12 ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ประยูร วงศ์จนัทรา และคณะ (2559 : 850) ไดศ้กึษา 
การพฒันาคูม่อืฝึกอบรมผลติภณัฑส์เีขยีว ส าหรบันิสติ
สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ผลการศึกษา พบว่า ดชันีประสิทธิผลของคู่มือการ
ฝึกอบรมของผลิตภณัฑ์สเีขยีว ส าหรบันิสติสาขาวชิา

สิ่ง แวดล้อมศึกษา  มหาวิทย าลัยมหาสารคาม  
มีค่ า เ ท่ า กับ  0 . 8 0 2 9  ห ม าย คว าม ว่ า  นิ สิต มี
ความก้าวหน้าในการ เรียนรู้ร ้อยละ  80.29 และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของวมิล ต้นพิกุล (2560 : 84) 
ไดศ้กึษา การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคก
หนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง พรรณ
ไมใ้นป่าชมุชน ส าหรบันิสติสาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา 
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคูม่อืกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชมุชนโคกหินลาด 
มีค่าเท่ากับ 0.8195 หมายความว่านิ สิตมีความรู้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 81.95 และสอดคล้องกบังานวจิัยของ 
ยศพล พนัธ์เนียม (2561 : 20) ไดศ้กึษา การพฒันา
คู่มือการอนุร ักษ์พืชสมุนไพรในป่าชุมชนบ้านเกิ้ง 
ต าบล เ กิ้ ง  อ า เภอ เ มือ ง  จัง ห วัด มหาส ารคาม  
ผลการศกึษา พบว่า ดชันีประสิทธิผลของคู่มืออบรม  
มคีา่เท่ากบั 0.6107 แสดงว่านักเรยีนโรงเรยีนบา้นเกิ้ง 
ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง จังหวดัมหาสารคาม ที่เข้ารบั
การอบรมมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 61.07 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกญัญาวรี์ หาไชย (2558 
: 75) ไดศ้กึษาการพฒันาคูม่อืการฝึกอบรมการอนุรกัษ์
ป่าชุมชนโคกหินลาด ส าหรบัชาวบ้านศรีวลิ ัย ต าบล
หนองปลิง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า 
ดชันีประสทิธิผล (E.I.) ของการฝึกอบรมการอนุรกัษ์
ป่าชุมชนโคกหินลาด มีค่าเท่ากับ 0.705 หมายความ
ว่า ชาวบ้านศรีวิล ัย ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม มคีวามรูเ้พิ่มขึ้น คดิเป็นร้อยละ 
70.50 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้และ
ทศันคติต่อความหลากชนิดของพรรณไม้พ้ืนล่าง
และวลัยชาติ 
 จากการศกึษาและเปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วกบั
ความหลากชนิดของพรรณไมพ้ื้นล่างและวลัยชาติของ
นกัเรยีนกลุ่มตวัอย่างกอ่นและหลงัการฝึกอบรม พบว่า 
กอ่นการฝึกอบรมนักเรยีนมคีะแนนความรูโ้ดยรวมอยู่
ในระดบัด ี( ̅ = 12.23) และหลงัการฝึกอบรมนักเรยีน
มคีะแนนความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก ( ̅ = 17.60) 
เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรูก้่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม พบว่า นักเรียนที่ เข้าร่วมการฝึกอบรม 
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มคีะแนนความรูเ้ฉลีย่หลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5 แสดง
ให้เห็นว่าการฝึกอบรมท าให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น โดยใช้เทคนิคและกระบวนการทาง
สิง่แวดลอ้มศกึษา ซึง่เป็นวธิบีรรยายใหค้วามรูป้ระกอบ
กบัคมูอืฝึกอบรม เพื่อให้นักเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
เพิ่มขึ้น เป็นไปตามแนวคิดของน ้ าทิพย์ วิภาวิน 
และนงเยาว์ เปรมกมลเนตร (2551 : 88) ความรู ้
หมายถงึ แนวปฏบิตัขิององค์กรที่ใชใ้นการบ่งชี้ความรู้
ทีจ่ าเป็น ตอ้งการสรา้งความรูใ้หม่ และเผยแพร่ความรู้
เพื่อใชใ้นการแลกเปลีย่นการเรยีนรูร้่วมกนั เพื่อพฒันา
ประสิทธิภาพการท างาน พัฒนาความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนั และสรา้งนวตักรรมโดยกระบวนการ
ของการจัดการความรู้ และเป็นไปตามแนวคิดของ 
วจิารณ์ พานิช (2548 : 5 - 6) ไดก้ล่าวไวว้่า ความรู ้
คอื สิ่งที่น าไปใชโ้ดยไม่มวีนัหมดและไม่มีวนัสึกหรอ 
แต่จะยิ่งงอกงามขึ้น เป็นสารสนเทศที่น าไปสู่การ
ปฏิบัติ ความรู้เกิดขึ้น ณ จุดที่ต้องการให้ความรู ้ 
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกบับริบทและกระตุ้นให้เกิดขึ้นโดย
ความต้องการ ซึ่งในยุคแรกๆของการพัฒนาศาสตร์
ด้านการจัดการความรู้ มองว่าความรู้มาจากการ
จดัระบบและมสีารสนเทศตามบรบิทซึ่งได้มาจากการ
ประมวลข้อมูล ความรู้จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่
น าไปสู่การกระท าหรือการตัดสินใจและเป็นไปตาม
แนวคดิของ ภราดร จินดาวงศ์ (2550 : 4) ไดก้ล่าวไว้
วา่ ความรู ้คอื พลงัทีม่อียู่ในตวัของทุกคนทีไ่ม่สามารถ
ถ่ายทอดทางพนัธุกรรมได ้ผูใ้ดมคีวามรูม้ากกเ็สมอืนมี
พลังมาก สามารถตดัสินใจได้ถูกต้อง และท างานให้
ส าเรจ็ไดง้า่ย ความรูห้ากไมใ่ชห้รอืปล่อยใหผ้่านไปโดย
ไมม่กีารทบทวน หรอืประยุกต์กจ็ะเกดิการลืมหรอือาจ
สูญหาย และการมีความรู้แล้วไม่เผยแพร่หรอืปกปิด 
ซ่อนเร้นไว้อาจเป็นประโยชน์ในช่วงเวลาสัน้ๆ แต่จะ
เป็นผลเสียในระยะยาว ทัง้กบัตวัเองละประเทศชาต ิ
ซึ่งความรูเ้ป็นทรพัย์สินที่จบัต้องไม่ได้ แต่มีมูลค่าสูง
และมกัเป็นคุณค่าที่ถูกมองขา้มและไม่ให้ความส าคญั
เท่าที่ควรในประเทศที่ก าลังพัฒนา โดยความรู้มีอยู่
รอบตวัทุกคน อยู่ที่จะสนใจหรอืใส่ใจในการเกบ็มาใช้
ซึง่แหล่งความรูท้ี่พบเห็น เช่น โทรทศัน์ หนังสอืพิมพ์ 
นิตยสาร วิทยุ ป้ายโฆษณา พูดคุย หนังสือ เป็นต้น

และเป็นไปตามแนวคดิของแสงจนัทร ์โสภากาล (2550 
: 14 - 15) ได้กล่าวไวว้่า ความรูห้มายถึง การรบัรู้
เกี่ยวกับข้อเท็จจริง เหตุการณ์รายละเอียดต่างๆ  
ทีเ่กดิขึน้จากการสงัเกต การศกึษา ประสบการณ์ทัง้ใน
ด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม ความรู้
พื้นฐานหรอืภมูหิลงัของแต่ละบคุคลที่ไดจ้ดจ าหรอืเกบ็
รวบรวมไวแ้ละสามารถแสดดงออกมาในเชงิพฤติกรรม
ที่ส ัง เกตหรือวัดได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วมิล ต้นพิกุล (2560 : 84) ได้ศึกษา การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง พรรณไมใ้นป่าชุมชน ส าหรบั
นิสติสาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรัพย ากรศาสตร์  มห าวิทย าลัยมหาสารคาม  
ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัพรรณไม้
ในป่าชมุชนบา้นศรวีไิล หมู่ที่ 8 ของนิสติกลุ่มตวัอย่าง
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ความรูข้องนิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชน
โคกหินลาด เรื่อง พรรณไม้ในป่าชุมชน ก่อนการเข้า
ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 13.93 และหลงัการเขา้รว่มกจิกรรมโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 27.10 เมื่อเปรยีบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ความรู ้กอ่นและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม 
พบว่า นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้า
ร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรวิทย์ ปรุงเรณู 
(2557 :56) ไดศ้กึษา การพฒันากจิกรรมสิง่แวดล้อม
ศกึษาเพื่อส่งเสริมความรู้ ความตระหนัก และการมี
ส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ป่าชุมชน นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยของความรู้และความตระหนักหลัง เข้าร่วม
กจิกรรมสูงกว่าก่อนเขา้ร่วมกจิกรรมเมื่อจ าแนกตาม
เพศและระดบัชัน้ พบว่า หลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมไม่
แตกต่างกนั นักเรยีนเพศชายและเพศหญิงมสี่วนร่วม
ในการอนุรกัษ์ป่าชุมชน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เบญจวรรณ สุภารตัน์ (2553 : 131) ไดศ้กึษาการศกึษา
และการพัฒนาความรู้เจตคติและการปฏิบตัิในการ
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ของเยาวชนในชุมชนบา้นเขา
พระจังหวัดนครนายก พบว่า ก่อนการฝึกอบรม
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เกีย่วกบัการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าไมเ้ยาวชนมคีวามรูใ้น
การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้โดยรวมอยู่ในระดบัดแีละ
เมื่อหลังการฝึกอบรมเกี่ยวกบัการอนุรกัษาและฟ้ืนฟู
ป่าไมม้คีวามรูใ้นการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าไมโ้ดยรวมอยู่
ในระดบัดมีากโดยคะแนนเฉลี่ยความรูก้ารอนุรกัษ์และ
พื้นฟูป่าไมห้ลงัการฝึกอบรมสงูกวา่กอ่นการอบรม 
 จากการศกึษาและเปรยีบเทียบทศันคติต่อความ
หลากชนิดของพรรณไมพ้ื้นล่างและวลัยชาตขิองนกัเรยีน
กลุ่มตวัอย่างกอ่นและหลงัการฝึกอบรม พบว่า ก่อนการ
ฝึกอบรมนกัเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดบัเห็น
ดว้ย ( ̅  = 2.44) และหลงัการฝึกอบรมนกัเรยีนมคีะแนน
มคีะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ( ̅ = 2.95)  
เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม พบวา่ ผูเ้ขา้รว่มฝึกอบรมมคีะแนนทศันคติหลงั
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมท าให้
ทัศนคติของนักเรียนสูงขึ้นเนื่องจากการฝึกอบรมใช้
กระบวนการทางสิง่แวดลอ้มศกึษาสอดแทรกความคดิที่ดี
ท าใหน้กัเรยีนทีเ่ขา้รว่มฝึกอบรมไดรู้แ้ละเขา้ใจ ซึง่เป็นไป
ตามแนวคดิของสุชาติ โสมประยูร (2520 : 110-111)  
ใหค้วามหมายว่า ทศันคติเป็นเรื่องที่เกีย่วกบัภาวะแห่ง
ความพรอ้มของจติใจ ซึง่มปีฏกิริยิาต่อสิง่แวดล้อมต่างๆ
ทัง้ในลักษณะที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม และเป็นไป
ตามแนวคิดของประภาเพ็ญ สุวรรณ (2542 : 7)  
ใหค้วามหมายว่า ทศันคติเป็นความคดิเห็นซึ่งมอีารมณ์
เป็นสว่นประกอบเป็นส่วนที่พรอ้มที่จะมปีฏกิริยิาเฉพาะ
อย่างจากสถานการณ์ภายนอก และเป็นไปตามแนวคิด
ของกมลรตัน์ หล้าสุวงษ์ (2524 : 45) ได ้ให้ความหมาย
ของค าว่า ทศันคติ หมายถึง ความต้องการของร่างกาย
และมีจิตใจของแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือ
สถานการณ์ใดๆ เนื่องจากความชอบหรอืความพึงพอใจ
ซึง่ทศันคตมิ ี2 อย่าง คอื ทศันคตทิางบวก หรอืทศันคตทิี่
ด ีหมายถงึ แนวโน้มที่อินทรยี์จะเขา้ไปหา และทศันคติ
ทางลบหรอืทศันคตทิีไ่มด่ ีหมายถงึ แนวโน้มทีอ่นิทรยี์จะ
ถอยหนีจากสิง่เรา้หรอืสถานการณ์นัน้ๆ หรอืจากไม่ชอบ
หรอืไมพ่อใจ และเป็นไปตามแนวคดิของจงกล พูลสวสัดิ ์
(2541 : 55) ได้ให้ความหมายของค าว่า ทัศนคต ิ
หมายถึง เป็นการรวบรวมความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ 
ความคิดเห็น ความจริง ซึ่งไดแ้ก่ความรู้ต่างๆ รวมทัง้

ความรูส้กึซึ่งเป็นการประเมนิค่าทัง้ทางบวกและทางลบ
ซึ่งทัง้หมดจะเกี่ยวพนักนั ทศันคติเมื่อก่อรูปขึ้นมาแล้ว
ยากทีจ่ะเปลีย่นแปลงได ้มแีนวโน้มทีจ่ะอยู่ตลอดเวลาคอื
มนุษย์จะยอมเปลี่ยนแปลงความรูส้กึนึกคดิของตนโดย
ปราศจากการบงัคบัและต่อสูเ้พื่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลง
เป็นยากมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอนัญญา  
ปั้นเปรื่อง , อุษณีย์  เส็งพาณิช และธัมมะทินนา  
ศรสีุพรรณ (2558 : 121) ไดศ้กึษาทัศนคติที่มตี่อการ
ปฏิบตัิตามแนวทางยุทธศาสตร์การพิทักษ์ป่าไม้ของ
ประชาชนในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง พบว่า 
ทศันคตขิองชาวบา้นอยู่ในระดบัมาก เนื่องจากชุมชนได้
เรยีนรูค้วามส าคญัของการฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ป่า ที่ต้องท า
ควบคู่กนัไป เมื่อปลูกป่าแล้วก็ต้องรกัษาสภาพป่าไป
พรอ้มกนั แต่ละคนจึงน าความรูแ้ละประสบการณ์ที่มมีา
ประยุกต์ใชใ้นการดแูลป่าไมซ้ึง่แสดงใหเ้หน็วา่ ชาวบา้นมี
ทศันคตทิีด่ตี่อการฟ้ืนฟู และดแูลรกัษาป่าไมอ้ย่างยัง่ยืน 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของปกรณ์ คมข า (2557 : 97 ) 
ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ทรพัยากรป่าไม้ : 
กรณีศกึษาป่าชุมชนบา้นช่องแคบ ต าบลท่าเสา อ าเภอ
ไทรโยค จงัหวดักาญจนบุร ีพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ที่
ศกึษา มทีศันคติเกีย่วกบัป่าชุมชนในระดบัมาก รอ้ยละ 
80.1 และเมื่อศึกษาจ าแนกรายข้อความ ประชากรที่มี
ทศันคตเิกีย่วกบัป่าชมุชนที่ดใีนประเดน็ต่างๆ 3 อนัดบั
แรก ไดแ้ก ่การอบรมและปลูกฝังใหเ้ยาวชนเห็นคุณค่า
ของป่าชุมชนเป็นสิ่งส าคญัที่จ าเป็นต้องกระท าอย่าง
เร่งด่วน (รอ้ยละ 72.2) รองลงมาคอื การจดัการดูแล 
การใช้ประโยชน์ทรพัยากรต่างๆ ในป่าชุมชนเป็น
หน้าที่ของหน่วยงานภาครฐัที่จะต้องควบคุมบงัคบัใช้
อย่างเคร่งครดั(รอ้ยละ 62.0) และป่าชุมชน ถือไดว้่า
เป็นแหล่งสมนุไพรและแหล่งยารกัษาโรคของชุมชนที่
สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดต้ลอดเวลา (รอ้ยละ 51.8) 
จะเห็นได้ว่าประชากรส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อป่า
ชุมชน เป็นความสมัพันธ์ที่บ่งบอกว่าประชากรส่วน
ใหญ่มคีวามเชือ่ มคีวามรูส้กึทีด่ตี่อป่าชมุชน มแีนวโน้มที่
จะมพีฤติกรรมในการรกัษาและดูแลป่าชุมชนบ้านช่อง
แคบและสอดคล้องกบังานวิจัยของพีรภัทร ศรีว ัฒน์  
และ วศิรุต หนูสอน (2557 : 71) ไดศ้กึษาเรื่องป่าชุมชน
กบัระบบนิเวศบรกิาร : กรณีศึกษาพื้นที่ป่าชุมชนบ้าน
หว้ยสะพาน อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุร ีพบว่า 
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ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพาน อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบรุ ีพบวา่ เพศชายมทีศันคตทิีห่ลากหลายในเรือ่ง
ของการดูแลป่าไม้มากกว่าเพศหญิง โดยที่ เพศชายมี
แนวโน้มที่มทีศันคติที่ดใีนการดูแลป่าไม ้ส่วนเพศหญิง
นัน้มีทัศนคติต่อการดูแลป่าไม้ในการดูแลป่าที่น้อย 
เนื่องจากเพศชายมคีวามแขง็ แรงกว่าเพศหญิง อาจท า
ให้มีการ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าชุมชนที่
หลากหลาย ซึง่อาจน าไปถงึการจดัการดแูลทีด่อีกีดว้ย 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 
 1 )  ค ว ร ป ลู ก ฝั ง ใ ห้ นั ก เ รี ย น ร ัก แ ล ะ ใ ช้
ทรพัยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด อบรมให้
นักเรียนได้ร ับประสบการณ์เกี่ยวกับการอนุร ักษ์
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก

ทรพัยากรธรรมชาติ และสามารถน าประสบการณ์และ
ความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 
 2) คูม่อืฝึกอบรมความหลากชนิดของพรรณไม้
พื้นล่างและวัลยชาติในวนอุทยานฅชีหลงเพื่อวาง
แผนการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืนสามารถ
น าไปศกึษาเพิม่เตมิแกผู่ท้ีส่นใจจะศกึษาได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาพรรณไม้ตลอดปี ในทุกๆ  
1 เดอืน เนื่องจากพรรณไมพ้ื้นล่างและวลัยชาติ ส่วน
ใหญ่เป็นพชืลม้ลุกและกลา้ไม ้การเจรญิเติบโตของพืช
จึงมีระยะเวลาแตกต่างกัน และควรมีผู้ร่วมวิจ ัยที่มี
ความสามารถดา้นการจ าแนกลักษณะพืช ระบุชนิด 
การจัดเก็บตัวอย่างพืช และการถ่ายภาพ เพื่อเก็บ
ขอ้มลูไดส้มบรูณ์ยิง่ขึน้  
 2) ควรมกีารศกึษาการแปรรูปจากพรรณไมพ้ื้น
ล่างและวลัยชาตใินวนอุทยานชหีลง 
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