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บทคัดย่อ
การส่งเสริมให้เยาวชน หรือท้องถ่ินเป็นผู้ดูแลรักษา และให้ความสำาคัญในการอนุรักษ์ผักพื้น

บ้านในพื้นที่ด้วยวิธีการฝึกอบรม การวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ผัก
พื้นบ้านลุ่มน้ำาสงคราม สำาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มีความมุ่งหมาย 
เพื่อศึกษาชนิดพันธ์ผักพื้นบ้านลุ่มน้ำาสงคราม อำาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพื่อพัฒนากิจกรรม
ฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมการ
อนุรักษ์ผักพื้นบ้านลุ่มน้ำาสงคราม เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกับผักพื้นบ้านลุ่มน้ำาสงคราม
ก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยรวมจำาแนกตามเพศและระดับชั้นเรียน และเพื่อศึกษาเปรียบความรู้
และเจตคติต่อการอนุรักษ์ผักพื้นบ้านลุ่มน้ำาสงครามของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม ที่มีเพศ และระดับชั้นเรียนต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 
อำาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จำานวน 30 คน โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่
ใชใ้นการวจิยั ได้แก ่กจิกรรมฝกึอบรม แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัเจตคต ิการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัดประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
และการทดสอบสมมตฐิานโดยใช้ paired t-test, F-test (Two-way MANOVA) และ (Two-way ANOVA) 
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ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ผักพื้นบ้านลุ่มน้ำาสงคราม สำาหรับ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.23/86.55 และ มี
ประสทิธผิลเทา่กบั 0.6795 โดยนกัเรยีนช่วงช้ันที ่2 อำาเภอศรสีงคราม จงัหวดันครพนม มเีจตคตติอ่การ
อบรมเกี่ยวกับผักพื้นบ้านลุ่มน้ำาสงคราม โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้าน ลุ่ม
น้ำาสงคราม โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน หลังฝึกอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนการอบรม อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีเพศและ
ระดับชั้นเรียนต่างกัน มีความรู้และเจตคติต่อการอนุรักษ์ผักพื้นบ้านลุ่มน้ำาสงครามไม่แตกต่างกัน และ
ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศ และระดับชั้นเรียน

โดยสรุป กจิกรรมฝึกอบรมเพ่ือสง่เสริมการอนรุกัษผั์กพืน้บา้นลุม่น้ำาสงครามทีพ่ฒันาขึน้ สามารถ
พัฒนาความรู้และเจตคติอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงสมควร
สนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องนำากิจกรรมฝึกอบรมนี้ไปใช้ในการฝึกอบรมนักเรียนต่อไป

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนากิจกรรมฝึกอบรม การอนุรักษ์ผักพื้นบ้านลุ่มน้ำาสงคราม นักเรียน

Abstract
Encouraging youth or locality is a preserver, and training is an approach to give an 

importance to conserve local vegetables in an area. The development of the training activity 
to promote the conservation of local vegetables at Songkharam Basin for the Second Grade 
Students, Srisongkhram District, Nakhon Phanom Province has the purposes to study kinds 
of local vegetable varieties at Songkhram Basin for the second grade students, Srisongkhram 
District, Nakhon Phanom Province, to develop the efficiently training activity which requires 
the performance-based criteria 80/80, to find the effectiveness index of the training activity 
to promote the conservation of local vegetables at Songkhram Basin, to study and compare  
knowledge about local vegetables at Songkharam Basin at not only pre-training and  
post-training, which are categorized by different gender and class levels, and to study and 
compare knowledge and attitudes to the conservation of local vegetable at Songkharam Basin 
for the second grade students, Srisongkhram District, Nakhon Phanom Province. Sample of 
the study were the second thirty grade students, Nong Um Phai School, Srisongkhram District, 
Nakhon Phanom Province through a purposive sampling approach. Tools for research were 
a training activity, a knowledge test, and an attitude test, Data were analyzed by the mean 
and standard deviation so as to measure the effectiveness of a training course in company 
with the performance - based criteria, 80/80. Similarly, Hypotheses were tested by paired 
t – test, F – test (Two – way Manova) , and Two – way Anova.
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The result of this study showed that the training activity on local vegetable Songkhram 
watershed conservation for second primary education in Srisongkhram district Nakhonphanom 
province showed the efficiency of 83.23/86.55 and had a effectiveness index of 0.6795. 
Student second primary education in Srisongkhram district Nakhonphanom province showed  
gains in attitude for training on local vegetable Songkhram watershed conservation at  
high level and showed gains in knowledge on local vegetable Songkhram watershed  
conservation as a whole and in each aspect from before training at .05 level of significance, 
which student second primary education in Srisongkhram district Nakhonphanom province 
with different gender and education level did not show knowledge and attitude on local 
vegetable Songkhram watershed conservation as a whole differently. Also, the interactions 
of gender and education level were not found to be significant.

In conclusion, The developed training activity on local vegetable Songkhram  
watershed conservation could efficiently develop knowledge and awareness on conservation 
natural resource of student. Therefore, those involved should be supported to implement 
this developed activity in training student in the future.

Keywords: The Development Training, Activity on Local Vegetable Songkhram Watershed 
Conservation, Student 

บทนำา
ปัจจุบันความรู้ที่ใช้กับพืชผักพ้ืนบ้าน 

เป็นอาหาร และยา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาว
บ้านในท้องถิ่นต่างๆ กำาลังจะสูญหายไป พร้อม
ทั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การลดปริมาณลงของทรัพยากรธรรมชาติ ทำาให้
มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้พืชผักพื้นบ้าน เป็น
อาหาร และยากันอย่างกว้างขวางมากขึ้น และมี
การกำาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาความม่ันคง
ทางด้านอาหาร และการเกษตรกรรมยั่งยืน การ
ใช้พืชผักพื้นบ้านเป็นอาหาร และยา แสดงให้เห็น
ถึงภูมิปัญญาชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความชาญฉลาด ในการสังเกต และเลือก
เอาพืชแต่ละชนิดมาใช้เปน็ความรูท่ี้มกีารสัง่สมมา
จากบรรพบุรษุ และมกีารถา่ยทอดสบืตอ่กนัมาจน

กลายเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าควรแก่การศึกษา
ค้นคว้า และสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นเหล่านี้
ไว้ต่อๆ ไป การส่งเสริมให้เยาวชน ชาวบ้าน หรือ
ท้องถิ่น เป็นผู้ดูแลรักษา และให้ความสำาคัญใน
การอนรุกัษ์ผกัพืน้บา้น เปน็การแกป้ญัหาทีเ่หมาะ
สมอย่างหนึ่ง จำาเป็นที่ภาครัฐ และทุกภาคส่วนจะ
ตอ้งหาวิธดีำาเนนิการทีห่ลากหลาย และดำาเนนิการ
กบักลุม่เปา้หมายทีแ่นน่อน โดยเฉพาะการสง่เสรมิ
ใหอ้งคก์รชมุชน ชมุชนทอ้งถิน่ รวมทัง้กลุม่เยาวชน
ในชมุชน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่10 (พ.ศ.2550–2554) 
(สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2550: 11) 

จังหวัดนครพนม โดยเฉพาะเขตลุ่มน้ำา
สงครามเคยเป็นชุมชนขนาดใหญ่มาแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ดังนั้นจึงมีการสะสม วัฒนธรรมต่างๆ 
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จากอดีตอันยาวนาน วัฒนธรรมการกินก็เป็นอีก
วัฒนธรรมหนึ่งของจังหวัดนครพนมโดยเฉพาะใน
เขตลุ่มน้ำาสงคราม ชาวบ้านในชนบทในเขตลุ่มน้ำา
สงครามไดเ้ลอืกสรรผักพืน้บา้นเพือ่การบริโภคมา
แต่โบราณ แม้ว่าปัจจุบันการปลูกผักเพ่ือการค้า 
ซึ่งเป็นผักที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีผลผลิต
สูงได้แพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของพ้ืนที่ใน
จังหวัดแล้วก็ตามก็ยังมีประชาชนในพื้นที่อีกมาก
ทีย่งัคงนำาเอาผกัพ้ืนบา้นแตโ่บราณมาใช้ประโยชน ์
ในการบริโภค อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าพื้นที่ของ
ชาวจังหวัดนครพนม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขต
ลุ่มน้ำาสงครามเป็นชุมชนที่ไม่ใหญ่มากนัก แต่การ
เลือกสรรชนิดของผักพ้ืนบ้านก็มี ความแตกต่าง
หลากหลายกันไปตามท้องที่ และวัฒนธรรมการ
กินของประชาชน แต่อย่างไร ก็ตาม แม้ว่าผักพื้น
บ้านจะมีหลากหลาย และมีผู้ใช้ประโยชน์อย่าง
กวา้งขวางในชนบท แตจ่ำานวนผกัเหลา่นีเ้ริม่ลดลง
ทั้งปริมาณ และชนิดอย่างต่อเน่ือง หรือบางชนิด 
อาจหายไปจากพื้นที่หรือไม่ทราบวิธีการนำามา 
บรโิภค ซึง่ปญัหาดังกลา่วเกดิขึน้เนือ่งจากการขาด
การถ่ายทอดวฒันธรรมในการกนิจากบรรพบรุษุสู่
รุ่นลูกรุ่นหลาน หรืออาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอ้มของการเกษตร พ้ืนทีท่ำาการเกษตร
เริม่ลดลง สภาพแวดลอ้มไมเ่หมาะสมต่อการเจรญิ
เติบโตและขยายพันธุข์องผกัพ้ืนบา้น ดังน้ันปัญหา
การลดลงของ ผักพ้ืนบ้านและปัญหาในการไม่รู้
จักวิธีการใช้ประโยชน์จึงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตามทีปัจจุบัน
ประชาชนเริ่มตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัย ของตนเอง เพื่อแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึน้กท็ำาใหม้ผีูส้นใจมาศกึษาผกัพ้ืนบา้นกนัมากขึน้ 
ซึง่คาดวา่ในไมช่า้คงได้มกีารนำาขอ้มลูขา่วสารเกีย่ว
กบัผกัพืน้บา้นมาเผยแพรก่นัอย่างแพรห่ลายตอ่ไป

แนวคิดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดย
ใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ด้วยวิธีการให้ 

ความรู้ เพื่อส่งผลให้เกิดความความรู้และเจตคติ
นัน้ มวิีธใีนการดำาเนนิการหลายวิธ ีแตวิ่ธทีีด่ทีีส่นใจ
และคิดว่าจะส่งผลให้เกิดความความรู้ ตระหนัก 
คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งสามารถดึงดูด
ความสนใจ และสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำา
วันของนักเรียนได้ โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย คำาชี้แจงจุดประสงค์ เนื้อหาวิชา
เรียงจากง่ายไปหายาก สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ประกอบ
การเรียน ที่จัดไว้อย่างมีระบบ และวิธีการเรียน
ที่กำาหนดไว้อย่างเป็นลำาดับข้ันตอนโดยผู้เรียน
สามารถสรา้งองคค์วามรูจ้ากการศกึษาทีป่ฏบิตัอิยู ่ 
ความสัมพันธ์จากสิ่งที่พบเห็นเข้ารวมกับความ
รู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม เพื่อประโยชน์ในการ
หาความรูใ้หม ่ทำาใหผู้เ้รยีนสามารถ เชือ่มโยงความรู ้
ที่มีอยู่เดิมกับความรู้ใหม่ และเข้าใจสภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้นและยังสามารถส่งเสริม และพัฒนาความ
สามารถ ทางวิชาการของผู้เรียนรวมทั้งทักษะ
ทางสังคม และจริยธรรม ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ของเยาวชนในยุคปัจจุบัน ผู้เรียน
จะเกิดความรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับชีวิต
ประจำาวัน อีกทั้ง ยังสามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง (สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, 2543: 26-27) 

จากเหตุผลและความจำาเป็นข้างต้น  
ผูว้จิยัจงึสนใจทำาการศกึษาการส่งเสรมิการอนรุกัษ ์
ผกัพืน้บา้นโดยใชก้ระบวนการถา่ยทอดองค์ความรู ้
โดยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อให้เยาวชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ยวกับผักพื้นบ้าน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ในการอนุรักษ์ ผักพื้นบ้านเพ่ือ
ที่จะเป็นแนวทางในการดำาเนินกิจกรรมโครงการ
อนุรักษ์ผักพื้นบ้านต่อไป 

ความมุ่งหมายการวิจัย
1. เพื่อศึกษาชนิดพันธุ์ผักพื้นบ้านลุ่มน้ำา

สงคราม อำาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
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2. เพื่อพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริม
การอนุรักษ์ผักพื้นบ้านลุ่มน้ำาสงคราม สำาหรับ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนมที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

3. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรม
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ผักพ้ืนบ้านลุ่ม
น้ำาสงคราม สำาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอ
ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

4. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกับผักพื้นบ้านลุ่มน้ำาสงครามก่อน และหลัง
การฝึกอบรมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอ
ศรสีงคราม จงัหวดันครพนม โดยรวม และจำาแนก
ตามเพศและระดับชั้นเรียน

5. เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูแ้ละ
เจตคติต่อการอนุรักษ์ผักพ้ืนบ้านลุ่มน้ำาสงคราม
ของนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่2 อำาเภอศรสีงคราม จงัหวดั
นครพนม ที่มีเพศ และระดับชั้นเรียน ต่างกัน

สมมติฐานของการวิจัย
1. กิจกรรมฝึกอบรม เพ่ือส่งเสริมการ

อนรุกัษผ์กัพืน้บา้น ลุม่น้ำาสงคราม สำาหรบันักเรยีน
ช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มี
ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 80/80

2. นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม โดยรวม และจำาแนกตาม เพศ
และระดับชั้นเรียนมีความรู้ และเจตคติ ต่อการ
อนุรักษ์ผักพื้นบ้าน ลุ่มน้ำาสงคราม สูงกว่าก่อน
ฝึกอบรม

3. นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม ที่มีเพศ และระดับชั้นเรียนต่าง
กัน มีความรู้ และเจตคติ ต่อการอนุรักษ์ผักพื้น
บ้าน ลุ่มน้ำาสงครามแตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็น
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม จำานวน 1,053 คน จาก 96 จาก
โรงเรียน

กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใ ช้ ในการทดลองใช้
กิจกรรมฝึกอบรม เปน็นกัเรยีนช่วงชัน้ที ่2 โรงเรยีน 
บ้านอุ่มไผ่ อำาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
จำานวน 30 คน โดยใชก้ารเลอืกแบบเจาะจง (Pur-
posive Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

1. เครื่องมือที่ใช้ในขั้นพัฒนากรอบสาระ
กจิกรรมฝกึอบรม ไดแ้ก ่แบบสำารวจและสมัภาษณ์
เกี่ยวกับ ผักพื้นบ้านบริเวณลุ่มน้ำาสงคราม อำาเภอ
ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

2. แบบประเมินร่างกิจกรรมฝึกอบรม
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ผักพ้ืนบ้านลุ่มน้ำาสงคราม 
สำาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

3 .  เค ร่ืองมือที่ ใ ช้ ในขั้ นการ ศึกษา
ประสทิธผิลกจิกรรมฝกึอบรม ประกอบดว้ยเครือ่ง
มือจำานวน 3 ชุด ได้แก่ 

3.1 แบบทดสอบความรู้เก่ียวกับผักพื้น
บ้านบริเวณลุ่มน้ำาสงคราม อำาเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม โดยแบ่งตามหน่วยการฝึกอบรม
ออกเป็น 3 หน่วยดังนี้

 หน่วยการฝึกอบรม 1: ความรู้เบื้อง
ต้นเกี่ยวกับผักพื้นบ้าน มีลักษณะเป็นข้อคำาถาม
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 10 ข้อ

 หนว่ยการฝึกอบรม 2: ผักพืน้บา้นลุ่ม
น้ำาสงคราม มีลักษณะเป็นข้อคำาถามแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จำานวน 10 ข้อ
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 หน่วยการฝึกอบรม 3: คุณค่าและ
การใช้ประโยชน์ผักพ้ืนบ้านลุ่มน้ำาสงคราม มี
ลักษณะเป็นข้อคำาถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จำานวน 10 ข้อ

3.2 แบบวัดเจตคติต่อการอนุรักษ์ผัก
พื้นบ้านลุ่มน้ำาสงคราม ของนักเรียน ช่วงชั้นที่ 2 
อำาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม กำาหนดไว้ใน
ลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 
20 ข้อ 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

การพฒันากิจกรรมฝกึอบรม เพ่ือสง่เสรมิ
การอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน ลุ่มน้ำาสงคราม สำาหรับ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม มีการดำาเนินการ มีการดำาเนินงาน 2 
ขั้น คือ

ขั้นที่  1 การสร้างกิจกรรมฝึกอบรม 
ประกอบด้วย

1.1 ศกึษาเอกสารแนวคดิ ทฤษฎีและงาน
วจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนากจิกรรมฝกึอบรม ทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศ นำามากำาหนดขัน้ตอน
พัฒนากิจกรรมฝึกอบรมเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 

 1.1.1 ขั้นพัฒนากรอบเนื้อหาสาระ 
กิจกรรมฝึกอบรม 

 1.1.2 ขั้นพัฒนา กิจกรรมฝึกอบรม 
โดยรูปแบบกิจกรรมฝึกอบรมที่ใช้พัฒนาความรู้
และเจตคติต่อการอบรมเกีย่วกบัผกัพ้ืนบา้นลุม่น้ำา
สงครามของนักเรยีนช่วงช้ันที ่2 อำาเภอศรสีงคราม 
จังหวัดนครพนม

1.2 ยกรา่งกจิกรรมฝกึอบรม เพ่ือสง่เสรมิ
การอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน ลุ่มน้ำาสงคราม สำาหรับ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม โดยจัดทำาเอกสารต่างๆ ประกอบด้วย 

 1.2.1 เอกสารรา่ง กจิกรรมฝกึอบรม 
ได้แก่

 1) สภาพความจำาเป็นในการพัฒนา
กิจกรรม ฝึกอบรม โดยนำาข้อมูลพื้นฐานจากการ
ศกึษาเอกสาร งานวจิยั มาเขยีนสภาพปญัหา และ
ความตอ้งการจำาเปน็ของการจัดกิจกรรม เพ่ือชีแ้จง
ให้รู้สภาพความเป็นมาตลอดจนหลักการ และ
เหตุผลของการจัดกิจกรรม

 2) จุดมุง่หมายของกจิกรรมฝกึอบรม
กำาหนดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการจำาเป็นของการจัดกิจกรรม และพื้นฐาน
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยเป็นจุดมุ่งหมายที่มี
ความสำาคัญ และมีคุณค่าต่อผู้เข้าอบรม สามารถ
นำาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3) โครงสร้างกิจกรรมฝึกอบรม 
ประกอบด้วยหน่วยฝึกอบรม ระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม ขอบเขตเนื้อหาและกิจกรรมฝึกอบรม
โดยสังเขป ได้แก่ หน่วยการฝึกอบรม 1 : ความรู้ 
เบื้องต้นเก่ียวกับผักพื้นบ้าน หน่วยการฝึกอบรม 
2 : ผักพื้นบ้านลุ่มน้ำาสงคราม หน่วยการฝึกอบรม 
3 : คุณค่าและการใช้ประโยชน์ผักพื้นบ้านลุ่มน้ำา
สงคราม

 4) กำาหนดการฝึกอบรม จำานวน 2 
วัน

 5) กำาหนดคุณสมบัติผู้ เข้าอบรม 
ได้แก่ นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม

 6) การประเมนิผลกจิกรรมฝึกอบรม 
ประกอบด้วยการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการฝึก
อบรม และการประเมินกิจกรรมฝึกอบรม

 7) ข้อมูลรายละเอียดของหน่วยฝึก
อบรม ประกอบด้วยวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
หัวข้อการฝึกอบรม กิจกรรมการเรียนรู้ เอกสาร
และสื่อประกอบการฝึกอบรม การประเมินผล

 8) ภาคผนวก ประกอบด้วยเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมและแบบประเมินต่างๆ 
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 1.2.2 คู่มือการฝึกอบรม ประกอบ
ด้วยปัญหาและความสำาคัญ หลักการ เป้าหมาย 
จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรม ระยะเวลาใน
การฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สื่อการฝึก
อบรม การประเมินผลการฝึกอบรม คำาแนะนำา
สำาหรบัวทิยากร เน้ือหาสาระของกจิกรรมฝกึอบรม 
กิจกรรมการฝึกอบรม ตารางการฝึกอบรม และ
แผนการฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม 1-3 มีราย
ละเอียดเกี่ยวกับสาระสำาคัญ จุดมุ่งหมายของการ
เรียนรู้เนื้อหาสาระ กิจกรรมการฝึกอบรม การ
ประเมินผล และสื่อการฝึกอบรม

 1.2.3 แบบสอบถามเรื่อง ความรู้
และเจตคติต่อการอบรมเกีย่วกบัผกัพ้ืนบา้นลุม่น้ำา
สงครามของนักเรยีนช่วงช้ันที ่2 อำาเภอศรสีงคราม 
จังหวัดนครพนม

1.3 ประเมินร่างกิจกรรมฝึกอบรม เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมฝึกอบรม โดยผู้ทรง
คุณวุฒิด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการทางการ
ศึกษา ด้านการพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมและด้าน
การวัด และประเมินผลด้านการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินรวมจำานวน 5 คนโดยการประเมินความ
เหมาะสม และความสอดคล้องของร่างกจิกรรมฝกึ
อบรม เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยผูว้จิยันำาแบบประเมิน
ร่างกิจกรรมฝึกอบรมพร้อมเอกสารร่างกิจกรรม
ฝึกอบรมไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบด้วยตนเอง
พร้อมทั้งนัดวันรับเอกสารเพื่อสัมภาษณ์ความคิด
เห็นในเชิงคุณภาพเพิ่มเติม นำาข้อมูลมาวิเคราะห์ 
และคัดเลือกประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม
ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 
1.00 และมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.5 
ข้ึนไป ข้อใดมีคา่ความเหมาะสม และค่าดัชนคีวาม
สอดคล้องน้อยกวา่หรอืเทา่กบั 0.5 จะพิจารณาถงึ
เหตุผลเป็นรายข้อ และนำาข้อเสนอแนะจากผู้ทรง
คุณวุฒิมาปรับปรุง 

1.4 ปรับปรุงร่างกิจกรรมฝึกอบรมตาม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิจาก
การพิจารณาค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของร่าง
กิจกรรมฝึกอบรม และค่าดัชนีความสอดคล้อง 
พบว่า ร่างกิจกรรมฝึกอบรมมีความเหมาะสม
และสอดคล้องทุกประเด็นจึงได้นำาข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม และประเด็นที่มีคะแนนต่ำามาปรับปรุง
กิจกรรมฝึกอบรม

ขัน้ที ่2 การศกึษาประสทิธผิลกจิกรรมฝกึ
อบรม ดำาเนินการดังนี้

2.1 ทดลองใช้กิจกรรมฝึกอบรม โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อประเมินประสิทธิผลของกิจกรรม
ฝึกอบรม รวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
โครงสร้างกิจกรรมฝึกอบรม และกระบวนการ
ฝึกอบรม โดยมีข้ันตอนการทดลองใช้กิจกรรมฝึก
อบรมมีดังนี้

 2.1.1 จัดประชุม เพื่อสร้างความ
เข้าใจต่อจุดมุ่งหมาย ของกิจกรรมฝึกอบรม 
โครงสรา้งกจิกรรม กระบวนการฝกึอบรม และการ
ประเมินผลการฝึกอบรมแก่วิทยากร 

 2.1.2 จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ 
และสถานที่ฝึกอบรม

 2.1.3 เตรียมความพร้อมโดยการ
ปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจ แก่นักเรียนช่วง
ชั้นที่ 2 กลุ่มทดลอง เกี่ยวกับกิจกรรมฝึกอบรมใน
วันแรกฝึกอบรม

 2 .1 .4 ดำา เนินการ ฝึกอบรมแก่
นกัเรยีนชว่งชัน้ที ่2 ทีเ่ปน็กลุม่ทดลอง รวมจำานวน 
2 วัน กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการ
อนรุกัษผ์กัพืน้บา้นลุม่น้ำาสงคราม สำาหรบันกัเรยีน
ช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 3 
หน่วยการฝึกอบรม คือ หน่วยการฝึกอบรม 1 : 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผักพื้นบ้าน หน่วยการฝึก
อบรม 2 : ผกัพืน้บา้นลุม่น้ำาสงคราม หนว่ยการฝกึ
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อบรม 3 : คุณค่าและการใช้ประโยชน์ผักพื้นบ้าน
ลุม่น้ำาสงคราม ซึง่มกีระบวนการในการจดักจิกรรม
ฝึกอบรมของแต่ละหน่วยกิจกรรม ดังนี้

 1) แต่ละหน่วยฝึกอบรมจัดกิจกรรม
ดังนี้

 1.1) นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ประเมิน
ความรู้ของตนเองก่อนฝึกอบรม

 1.2) นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 วิเคราะห์
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาความรู้ของ
ตนเอง

 1.3) วิทยากรดำาเนินการฝึกอบรม

 1.4) นกัเรยีนช่วงช้ันที ่2 สรปุแนวคิด
และหลักการสำาคัญจากการฝึกอบรม

 1.5) วิทยากร และเพ่ือนให้ข้อมูล
ป้อนกลับแก่นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

 1.6) นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ประเมิน
ตนเองหลังการฝึกอบรม

 2) ปรับปรุงกิจกรรมฝึกอบรม

 2.1) นำาข้อมูลจากการประเมิน
ประสิทธิผลกิจกรรมฝึกอบรมในขั้นทดลองใช้
กิจกรรมฝึกอบรมมาสรุปวิเคราะห์ เกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมฝึกอบรม คือ 1) 
คะแนนการทดสอบหลังฝึกอบรมสูงกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 2) คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
กจิกรรมฝกึอบรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับ 3.50 ขึ้นไป คือ พึงพอใจมากหรือ
มากที่สุด 3) ความเหมาะสม และความเป็นไปได้
ในการนำาชุดกิจกรรมไปใช้ จากความคิดเห็นของ
วิทยากร

 2.2) ดำาเนินการปรบัปรงุกจิกรรมฝกึ
อบรม โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

กบัวทิยากรเพือ่รว่มกนัปรบัปรงุกจิกรรมฝกึอบรม 
และกระบวนการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสม
ทั้งในด้านกิจกรรมฝึกอบรม ระยะเวลาในการฝึก
อบรม สถานที่ฝึกอบรม กระบวนการในการฝึก
อบรม และสรุปปัญหาอุปสรรคการใช้กิจกรรมฝึก
อบรมในสถานการณ์จริง อันประกอบด้วยปัญหา
เก่ียวกับโครงสร้างกิจกรรมฝึกอบรม ปัญหาการ
จัดกิจกรรม และปัญหาอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนรวมท้ัง
ปัจจัยที่ส่งเสริมการใช้กิจกรรมฝึกอบรม ซึ่งจะมี
ผลใหก้จิกรรมฝกึอบรมมปีระสิทธผิล ดงันี ้1) หลงั 
สิ้นสุดการฝึกอบรมเชิญวิทยากรเข้าร่วมประชุม 
2) จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร สถานที่ และอาหาร
ว่าง 3) ดำาเนินการประชุม 4) บันทึกและสรุปการ
ประชุม 5) ปรับปรุงกิจกรรมฝึกอบรมตามผลการ
ประชุม

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. หาประสทิธภิาพของกจิกรรมฝกึอบรม 
โดยใช้สูตร E1/E2 (80/80) 

 2. ศึกษาระดับเจตคติต่อการอนุรักษ์ผัก
พื้นบ้าน ลุ่มน้ำาสงคราม ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 
อำาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

3. เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับผักพื้น
บา้นลุม่น้ำาสงครามของนกัเรยีนชว่งชัน้ท่ี 2 อำาเภอ
ศรสีงคราม จงัหวดันครพนม กอ่นและหลงัการฝกึ
อบรม โดยใช้ t-test (Dependent Samples) 

4. เปรียบเทียบความรู้และเจตคติต่อการ
อนรุกัษผ์กัพืน้บา้นลุม่น้ำาสงครามของนกัเรยีนชว่ง
ชั้นที่ 2 ที่มีเพศและระดับชั้นเรียนต่างกัน โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวน F-test (Two-way 
MANOVA) และ F-test (Two-way ANOVA) 

ผลการวิจัย
1.1 ประสิทธิภาพของกิจกรรมฝึกอบรม

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ผักพ้ืนบ้านลุ่มน้ำาสงคราม
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สำาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม พบว่า ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 83.23 และ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 
86.55 ดังนั้น กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการ

อนรุกัษผ์กัพืน้บา้นลุม่น้ำาสงคราม สำาหรบันกัเรยีน
ชว่งชัน้ที ่2 อำาเภอศรสีงคราม จงัหวดันครพนม จงึ
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.23/86.55 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (ดังตาราง 1) 

ต�ร�ง 1 ประสิทธภิาพของกจิกรรมฝกึอบรมเพือ่สง่เสรมิการอนรุกัษผั์กพืน้บา้นลุม่น้ำาสงคราม สำาหรับ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

คุณภ�พรูปแบบฝึกอบรม คะแนนเต็ม S.D.
ร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ย

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) 30 24.97 0.89 83.23

ประสิทธิภาพของผลลัพธ ์(E
2
) 30 25.97 0.85 86.55

ประสิทธิภ�พของรูปแบบฝึกอบรม 83.23/86.55

1.2 ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของกิจกรรม
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ผักพ้ืนบ้าน
ลุ่มน้ำาสงคราม สำาหรับนักเรียนช่วงช้ันที่  2 
อำาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พบว่า ดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) ของกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อส่ง
เสรมิการอนรุกัษ์ผกัพืน้บ้านลุม่น้ำาสงคราม สำาหรบั

นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม มีค่าเท่ากับ 0.6975 หมายความว่า
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม มีความก้าวหน้าในการมีความรู้ร้อยละ 
69.75 (ดังตาราง 2) 

ต�ร�ง 2 ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ผักพื้นบ้านลุ่มน้ำา
สงคราม  สำาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ผลรวมคะแนนทดสอบ
ก่อนฝึกอบรม

ผลรวมคะแนนทดสอบ
หลังฝึกอบรม

จำ�นวน
ผู้เข้�อบรม

คะแนนเต็ม ค่�ดัชนีประสิทธิผล 
(E.I.) 

500 779 30 30 0.6975

1.3 ความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้านลุ่มน้ำา
สงครามของนักเรยีนช่วงช้ันที ่2 อำาเภอศรสีงคราม 
จังหวัดนครพนม โดยรวมและเป็นรายด้านพบว่า 
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม โดยรวมมีความรู้เกี่ยวกับผักพ้ืนบ้าน
ลุ่มน้ำาสงคราม โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน 

ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผักพื้นบ้าน ผัก
พื้นบ้านบริเวณลุ่มน้ำาสงคราม คุณค่าและการใช้
ประโยชน์จากผักพื้นบ้านหลังฝึกอบรมที่มีความรู้
เพิ่มขึ้น จากก่อนการอบรม อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (ดังตาราง 3) 
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ต�ร�ง 4 ความรูเ้กีย่วกบัผกัพ้ืนบ้านลุม่น้ำาสงครามของนกัเรยีนชาย อำาเภอศรสีงคราม จังหวัดนครพนม
โดยรวมและเป็นรายด้าน

คว�มรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้�นลุ่มน้ำ�สงคร�ม
ก่อนอบรม หลังอบรม

t p
S.D. S.D.

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผักพื้นบ้าน 5.60 0.50 8.46 0.51 -13.315 .000*

2. ผักพื้นบ้านบริเวณลุ่มน้ำาสงคราม 5.40 0.50 8.66 0.48 -15.838 .000*

3. คุณค่าและการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้าน 5.60 0.50 8.66 0.48 -20.008 .000*

โดยรวม 16.60 0.63 25.80 0.86 -32.921 .000*
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ต�ร�ง 3 ความรูเ้กีย่วกบัผกัพืน้บา้นลุม่น้ำาสงครามของนกัเรยีนชว่งช้ันที ่2 อำาเภอศรีสงคราม จงัหวดั 
นครพนม โดยรวมและเป็นรายด้าน

คว�มรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้�นลุ่มน้ำ�สงคร�ม
ก่อนอบรม หลังอบรม

t p
S.D. S.D.

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผักพื้นบ้าน 5.53 0.50 8.56 0.50 -23.127 .000*

2. ผักพื้นบ้านบริเวณลุ่มน้ำาสงคราม 5.46 0.50 8.73 0.44 -22.795 .000*

3. คุณค่าและการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้าน 5.66 0.47 8.66 0.47 -25.544 .000*

โดยรวม 16.66 0.80 25.96 0.85 -42.177 .000*
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1.4 ความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้านลุ่มน้ำา
สงครามของนักเรียนชาย อำาเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม โดยรวมและเป็นรายด้าน พบว่า 
นักเรียนชาย อำาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
โดยรวมมคีวามรูเ้กีย่วกบัผกัพ้ืนบา้นลุม่น้ำาสงคราม 
โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับผักพื้นบ้าน ผักพ้ืนบ้านบริเวณ
ลุ่มน้ำาสงคราม คุณค่าและการใช้ประโยชน์จากผัก
พื้นบ้านหลังฝึกอบรมที่มีความรู้เพิ่มข้ึนจากก่อน
การอบรม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
(ดังตาราง 4) 

1.5 ความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้านลุ่มน้ำา
สงครามของนักเรียนหญิง อำาเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม โดยรวมและเป็นรายด้าน พบว่า 
นักเรียนหญิง อำาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
โดยรวมมคีวามรูเ้กีย่วกบัผกัพ้ืนบา้นลุม่น้ำาสงคราม 
โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับผักพื้นบ้าน ผักพ้ืนบ้านบริเวณ
ลุ่มน้ำาสงคราม คุณค่าและการใช้ประโยชน์จากผัก
พื้นบ้านหลังฝึกอบรมที่มีความรู้เพิ่มข้ึนจากก่อน
การอบรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(ดังตาราง 5) 
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ต�ร�ง 5 ความรู้เกี่ยวกับผักพ้ืนบ้านลุ่มน้ำาสงครามของนักเรียนหญิง อำาเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนมโดยรวมและเป็นรายด้าน

คว�มรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้�นลุ่มน้ำ�สงคร�ม
ก่อนอบรม หลังอบรม

t p
S.D. S.D.

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผักพื้นบ้าน 5.46 0.51 8.66 0.48 -22.107 .000*

2. ผักพื้นบ้านบริเวณลุ่มน้ำาสงคราม 5.53 0.51 8.80 0.41 -15.838 .000*

3. คุณค่าและการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้าน 5.73 0.45 8.66 0.48 -16.144 .000*

โดยรวม 16.73 0.96 26.13 0.83 -26.923 .000*

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1.6 การเปรียบเทียบความรู้และเจตคติ
ต่อการอนุรักษ์ผักพ้ืนบ้านลุ่มน้ำาสงครามของ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม ที่มีเพศและระดับชั้นเรียนต่างกัน 
(Two-way MANOVA) พบว่า นักเรียนช่วงชั้นที่ 
2 อำาเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ทีม่เีพศและ

ระดับชั้นเรียนต่างกัน มีความรู้และเจตคติต่อการ
อนรุกัษผ์กัพืน้บา้นลุม่น้ำาสงคราม โดยรวมหลงัการ
ฝึกอบรมไม่แตกต่างกัน และไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างเพศ และระดับการศึกษา ต่อการมีความ
รู้ และเจตคติต่อการอนุรักษ์ผักพื้นบ้านลุ่มน้ำา
สงคราม โดยรวมหลังการฝึกอบรม (ดังตาราง 6) 

ต�ร�ง 6 การเปรยีบเทยีบความรูแ้ละเจตคตติอ่การอนรุกัษผ์กัพืน้บา้นลุม่น้ำาสงครามของนกัเรียนชว่ง
ชั้นที่ 2 อำาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีเพศและระดับชั้นเรียนต่างกัน (Two-way 
MANOVA) 

แหล่งคว�มแปรปรวน Value of Lambda Hypothesis df Error df F p

เพศ 0.783 2 23 3.185 0.060

ระดับชั้นเรียน 0.947 2 23 0.319 0.864

เพศ*ระดับชั้นเรียน 0.889 2 23 0.694 0.600

1.7 การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับผัก
พื้นบ้านลุ่มน้ำาสงครามของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 
อำาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีเพศและ
ระดับช้ันเรียนต่างกัน (Two-way ANOVA) พบ
ว่า นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอศรีสงคราม จังหวัด

นครพนม ที่มีเพศและระดับชั้นเรียนต่างกัน มี
ความรู้เก่ียวกับผักพื้นบ้านลุ่มน้ำาสงครามหลังการ
ฝึกอบรม เป็นรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ความรู้เบื้อง
ต้นเกี่ยวกับผักพื้นบ้าน ผักพื้นบ้านบริเวณลุ่มน้ำา
สงคราม และคุณค่าและการใช้ประโยชน์จากผัก
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พื้นบ้าน ไม่แตกต่างกัน และไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างเพศและระดับการศึกษาต่อการมีความรู้ 

เก่ียวกับผักพื้นบ้านลุ่มน้ำาสงครามหลังการฝึก
อบรม (ดังตาราง 7) 

ต�ร�ง 7 การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับผักพ้ืนบ้านลุ่มน้ำาสงครามของนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 อำาเภอ 
ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีเพศและระดับชั้นเรียนต่างกัน (Two-way ANOVA) 

คว�มรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้�น
ลุ่มน้ำ�สงคร�ม

แหล่งคว�มแปรปรวน SS df MS F p

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผักพื้นบ้าน

เพศ 0.300 1 0.300 1.286 0.268

ระดับชั้นเรียน 0.067 2 0.033 0.143 0.868

เพศ*ระดับชั้นเรียน 1.400 2 0.700 3.000 0.069

2. ผักพื้นบ้านบริเวณลุ่มน้ำาสงคราม

เพศ 0.133 1 0.133 0.571 0.457

ระดับชั้นเรียน 0.067 2 0.033 0.143 0.868

เพศ*ระดับชั้นเรียน 0.067 2 0.033 0.143 0.868

3. คุณค่าและการใช้ประโยชน์จาก 
ผักพื้นบ้าน

เพศ 0.000 1 0.000 0.000 1.000

ระดับชั้นเรียน 0.067 2 0.033 0.125 0.883

เพศ*ระดับชั้นเรียน 0.200 2 0.100 0.375 0.691
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1.8 การเปรียบเทียบเจตคติต่อการ
อนุรักษ์ผักพื้นบ้านลุ่มน้ำาสงครามของนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
ที่มีเพศและระดับช้ันเรียนต่างกัน (Two-way 
ANOVA) พบว่า นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอ
ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ที่มีเพศและระดับ

ชัน้เรยีนตา่งกนั มเีจตคตติอ่การอนรุกัษผ์กัพืน้บา้น
ลุ่มน้ำาสงครามหลังการฝึกอบรมไม่แตกต่างกัน 
และไมม่ปีฏสิมัพนัธก์นัระหวา่งเพศและระดบัการ
ศกึษาตอ่การมเีจตคตติอ่การอบรมเกีย่วกบัผกัพืน้
บา้นลุม่น้ำาสงครามหลงัการฝกึอบรม (ดงัตาราง 8) 

ต�ร�ง 8 การเปรียบเทียบเจตคติต่อการอนุรักษ์ผักพื้นบ้านลุ่มน้ำาสงครามของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 
อำาเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ทีม่เีพศและระดบัชัน้เรยีนตา่งกนั (Two-way ANOVA) 

เจตคติต่อก�รอบรมเกี่ยวกับผักพื้น
บ้�นลุ่มน้ำ�สงคร�ม

แหล่งคว�มแปรปรวน SS df MS F p

เพศ 0.271 1 0.271 3.682 0.067

ระดับชั้นเรียน 0.051 2 0.026 0.348 0.710

เพศ*ระดับชั้นเรียน 0.046 2 0.023 0.309 0.737
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อภิปรายผล
1. กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการ

อนุรกัษผ์กัพืน้บา้นลุม่น้ำาสงคราม สำาหรบันกัเรยีน
ช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.23/86.55 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมฝึก
อบรมผ่านการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ซึ่งได้ศึกษา
วิเคราะห์ความรู้ และเจตคติในการฝึกอบรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนำาไปสู่ขั้นตอนการพัฒนา
กิจกรรมฝึกอบรม โดยมกีระบวนการผา่นกระบวน
ยกร่างกิจกรรมฝึกอบรมผ่านการปรับปรุงแก้ไข
ตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 
และนำากจิกรรมฝึกอบรมไปทดลองใช้แลว้นำาขอ้มลู
มาแก้ไขและปรับปรุงกิจกรรมฝึกอบรม จึงทำาให้
กิจกรรมฝึกอบรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
กำาหนดไว ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จนัทรจ์ริา  
รัตนไพบูลย์ (2549) ได้ทำาการวิจัยการพัฒนาชุด
กิจกรรมค่ายอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมผลการวิจัยพบ
ว่า ชุดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรื่อง การ
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทีพั่ฒนาขึน้มปีระสทิธภิาพ 
84.14/83.00 และสุขณภา สำาเนียงสูง (2546) 
ได้ทำาการวิจัยการพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องส่ิง
แวดล้อมชุมชนสำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าชุดฝึกอบรมเรื่อง
สิ่งแวดล้อมชุมชนสำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 82.17/80.43 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

2. ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของกิจกรรม
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ผักพ้ืนบ้านลุ่ม
น้ำาสงคราม สำาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอ
ศรสีงคราม จงัหวดันครพนม มค่ีาเทา่กบั 0.6795 
หมายความวา่ ผูเ้ขา้อบรมมคีะแนนเพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 
67.95 แสดงให้เห็นว่า จากกิจกรรมการฝึกอบรม
ที่มีความเหมาะสม และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกหน่วยฝึกอบรม

ชว่ยกระตุน้ใหผู้เ้ขา้อบรมตืน่ตวั และใหค้วามสนใจ
ในกจิกรรมทีแ่ตกตา่งจากทีเ่คยไดร้บัการฝกึอบรม
มาก่อน รวมถงึผูเ้ขา้รบัการอบรมมแีรงจงูใจภายใน
ทีต่อ้งการพฒันาตนเองใหม้คีวามรู ้และการไดร้วม
กลุ่มกันทำากิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่
ได้จากการปฏิบัติงาน ทำาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากสถานการณ์
จริงที่ปฏิบัติอยู่  ซึ่ งสอดคล้องกับ สมโภชน์  
เอี่ยมสุภาษิต (2539) ที่เชื่อว่า พฤติกรรมของ
บคุคลเปน็ผลเนือ่งมาจากการปฏสิมัพนัธก์บัสภาพ
แวดลอ้ม พฤตกิรรมทีเ่กิดขึน้ (Emitted) ของบคุคล
จะแปรเปลี่ยนไปเนื่องมาจากผลกรรมที่เกิดขึ้น
ในสภาพแวดล้อมนั้น สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2538: 
67) กล่าวว่า อิทธิพลต่างๆ ในการเรียนรู้เกิด
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา สามารถก่อให้เกิดผล
ต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ โดยช่วยให้เขา
สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น ทั้งนี้เพราะมีกรอบ
ความคิดในการแก้ปัญหาค่อนข้างสมบูรณ์ดีและ
ยังสามารถนำาไปผสมผสานความรู้ใหม่ๆ เข้ากับ
ความรู้เดิมได้ดียิ่งขึ้น 

3. นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม โดยรวมมีความรู้เกี่ยวกับผักพื้น
บ้านลุ่มน้ำาสงคราม โดยรวมและเป็นรายด้านทุก
ดา้น ไดแ้ก ่ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัผกัพืน้บา้น ผกั
พื้นบ้านบริเวณลุ่มน้ำาสงคราม คุณค่าและการใช้
ประโยชน์จากผักพื้นบ้าน หลังฝึกอบรมที่มีความ
รู้เพิ่มขึ้นจากก่อนการอบรม อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า การที่ผลการ
ฝึกอบรมปรากฏเช่นนี้ เป็นเพราะมีวิธีการการ
ฝึกอบรมที่เหมาะสม และมีการใช้เทคนิคและวิธี
การฝึกอบรมที่มีความหลากหลาย ช่วยให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและ
รูปแบบการฝึกอบรมมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 
อีกทั้งผลการฝึกอบรมครั้งนี้สามารถนำาไปใช้ได้
จริงในการดำาเนินชีวิตประจำาวันได้ ทำาให้ผู้เข้ารับ
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การฝึกอบรมให้ความสนใจในการฝึกอบรมเป็น
พิเศษ จึงทำาให้ผลสัมฤทธิ์ออกมาในทางที่ดีขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรานนท์ วะปะแก้ว  
(2547) ได้ทำาการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เร่ือง สมดุลเคมี 
ระหวา่งการสอนตามแนวคอนสตรักติวสิซมึกบัการ
สอนตามปกติผลการวิจัยพบว่า ดัชนีประสิทธิผล
ของแผนการจดัการเรียนรูต้ามแนวคอนสตรกัตวิสิ
ซึมเท่ากับ 0.68 แสดงว่าหลังเรียนนักเรียนมีผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้จากกอ่นเรยีนร้อยละ  
68 และนักเรียนกลุ่มที่เรียนตามแนวคอนสตรัก
ติวิสซึมหลังการเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงกว่ากลุ่มที่เรียนตามปกติอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และอักษรศรี มรกต (2544) ได้
ศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อม
ประกอบการ์ตูน เร่ืองพลังงานในชีวิตประจำาวัน
สำาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1พบว่า ชุด
การเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์กำาหนดคือ 
80/80 และมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน
หลังเรยีนสูงข้ึนจาการทดลอง อย่างมนียัสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

4. นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม ท่ีมีเพศและระดับช้ันเรียนต่าง
กันมีความรู้และเจตคติต่อการอบรมเกี่ยวกับ
ผักพื้นบ้านลุ่มน้ำาสงคราม ไม่แตกต่างกันอาจ
เป็นเพราะว่านักเรียนทุกคนให้ความสำาคัญกับ
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเอง ซ่ึงอาจ
ได้รับประสบการณ์จากผู้ปกครองซึ่งสอดคล้อง
กับบรรเจิด ปานเงิน (2553) ศึกษาการพัฒนา
กจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรปา่ไมส้ำาหรบั
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 พบว่า นักเรียนช่วงชั้นที่ 
2 เพศและระดับการศึกษาต่างกันที่เรียนโดย
ใช้วิธีการเรียนแบบผสมผสาน มีความรู้ และ
เจตคติ หลังเรียนเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ไม่

แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับ แสงจันทร์  
เพริดพราว (2552) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
จดักระบวนการเรียนรูบ้รูณาการสิง่แวดลอ้มศกึษา
เพือ่การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม สำาหรบันกัเรยีนระดบั
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า นักเรียนที่มีระดับ
ชั้นเรียนต่างกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
การคิดวิจารณญาณ แตกต่างกัน โดยนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และการคิดวิจารณญาณมากกว่านักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และสามารถนำาไปปรับใช้ใน
การเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาได้ (คมสันต์ 
ชุ่มอภัย และคนอื่นๆ, 2558)

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

1) นำาเสนอกิจกรรมฝึกอบรม เพื่อส่ง
เสรมิการอนรุกัษผ์กัพืน้บ้านลุม่น้ำาสงคราม สำาหรบั
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำาเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม ไปปรับใช้กับนักเรียนในระดับชั้นอื่น
หรือโรงเรียนอื่น

2) ควรเสนอสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ใช้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ผักพื้นบ้าน
เสรมิในหลกัสตูรแกนกลาง ในการจดัฝกึอบรมกบั
นักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง

2. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�กิจกรรมฝึก
อบรมไปใช้

1) ในการดำาเนินการจัดฝึกอบรมแต่ละ
หน่วยการฝึกอบรมควรคัดสรรวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ โดยการนำารายละเอียด
โครงการ กิจกรรมฝึกอบรม ไปทำาการปรึกษา
กับวิทยากรผู้บรรยายล่วงหน้า เพื่อให้วิทยากร
สามารถกำาหนดรายละเอียดเนื้อหาการฝึกอบรม
ให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 



Journal of Education, Mahasarakham University 65 Volume 10 Number 3 July – September 2016

และเป็นไปตามมาตรฐานการฝึกอบรมด้วย

2) นำากิจกรรมฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ทั้ง
ด้านเนื้อหา วิทยากรให้เหมาะสมกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท้องถิ่น

3) การติดตามประเมินผลหลังการฝึก
อบรม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดงบ
ประมาณในการเกบ็ขอ้มูลสมควรใช้ระบบทางไกล

4) การใช้เทคนิคในการจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรม ด้วยเทคนิคต่างๆ การกำาหนดคาบเวลา
ฝกึอบรม ให้สอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมาย ตามหลกั

การและรปูแบบของการเรยีนรู ้(Learning Styles) 

3. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

1) ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบกบัสถาน
ศกึษาในพืน้ทีอ่ืน่ๆ เพือ่ขยายผลในการอนรุกัษผ์กั
พื้นบ้านลุ่มน้ำาสงครามต่อไป

2) ควรศึกษาวิจัยติดตามผลผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ เจตคติ
และการนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน
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