
วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่5(1), 2565 : 44 - 52 
ISSN 2651-0782 

 
ผูด้  ำเนินกำรหลกั : นิตยา แกว้ทอง ; อีเมล : Nittaya48wan@gmail.com 

 

กำรส่งเสริมกำรใช้น ้ำมนัโหระพำก ำจดัยงุ ส ำหรบันิสิตสำขำวิชำส่ิงแวดล้อมศึกษำ ชัน้ปีท่ี 2 
คณะส่ิงแวดล้อมและทรพัยำกรศำสตร ์มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

 
นิตยำ แก้วทอง1 , วรรณศกัด์ิพิจิตร บุญเสริม2. 

1,2คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 44150 

 
นิตยา แก้วทอง, วรรณศกัดิพ์ิจิตร บุญเสริม. (2565). การส่งเสริมการใช้น ้ามนัโหระพาก าจดัยุงส าหรบันิสติสาขาวิชา
สิง่แวดลอ้มศกึษา ชัน้ปีที ่2. วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่5(1), 2565: 44 - 52 
 

บทคดัยอ่ 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการใชน้ ้ามนัโหระพาก าจดัยุงทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
ตามเกณฑ ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตกิ่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาวจิยั คอื นิสติ
ระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
จ านวน 30 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจเขา้ร่วม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการส่งเสรมิการใชน้ ้ามนั
โหระพาก าจดัยุง แบบทดสอบความรู้ และแบบวดัทศันคติ สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวิจัยพบว่า คู่มือการส่งเสริมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 87.66/83.50 
ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิ เท่ากบั 0.6620 แสดงใหเ้หน็ว่านิสติมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 66.20
นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคตต่ิอการใชน้ ้ามนัโหระพาก าจดัยุง หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั : การสง่เสรมิ, การใชน้ ้ามนัโหระพาก าจดัยุง, ความรู,้ ทศันคต ิ
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Abstract 

 The purposes of this research were to develop promoting the promoting of using of basil oil get rid of 
mosquitoes with efficiency and effectiveness as specified, to study and compare knowledge and attitude before 
and after promotion. The sample used in the study were 30 the 2nd year undergraduate students in Environmental 
Education, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University, which  can be selected from 
voluntary sampling. The tools used in this research  included  promoting of using of basil oil get rid of mosquitoes, 
knowledge test and attitude test. The statistics used for data analysis were mean, frequency, percentage, standard 
deviation and paired t-test. The results showed that the manual was efficiency of 87.66/83.50. The effectiveness 
of the activity manual index was equal to 0.662 indecated that the students had more knowledge and effect to 
increased student progress after using the training manual at 66.20%. After the training, the students had an 
average score of using of basil oil get rid of mosquitoes knowledge and attitude more than before training statisfical 
significantly at level .05. 
 
Keyword: Promotion, using basil oil get rid of mosquitoes, Knowledge, Attitude 
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1. บทน ำ 
 ในปัจจุบนัประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มพีชื
สมุนไพรหลากหลายชนิดทีค่นไทยรูจ้กัและบางชนิดยงัไมเ่ป็น
ที่แพร่หลายในไทย เพราะนอกจากประเทศไทยมสีมุนไพรที่
หลากหลายชนิด ทีส่ามารถน ามาปลกูเพื่อประกอบอาหารและ
ยาไดแ้ลว้ ประเทศไทยยงัมพีชืชนิดใหม่เขา้มาในประเทศอกี
ด้วย เนื่ องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วย
ทรพัยากรทางธรรมชาต ิมสีภาพดนิ สภาพอากาศและฤดกูาล
ที่เหมาะแก่การปลูกพืชสมุนไพรมีศักยภาพในการผลิต
สมุนไพรได้หลากหลายชนิดที่มลีกัษณะประจ าท้องถิ่นตาม
สภาพพื้นทีแ่ละภูมอิากาศรวมทัง้มแีหล่งผลติกระจายอยู่ทัว่
ประเทศ จนอาจกล่าวไดว้่าประเทศไทยเป็นคลงัสมุนไพรของ
โลกที่มวีตัถุดิบมากมายที่ใช้ประโยชน์แตกต่างกนั ซึ่งส่วน
ใหญ่จะถูกน ามาแปรรปูเป็นทีม่าของผลติภณัฑอ์ย่างง่ายทีใ่ช้
เทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ในรูปของยารักษาโรค 
อาหารเสริมเครื่องส าอางและยาก าจดัศตัรูพืช เป็นการน า
สมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยการแปรรูป
เบือ้งต้นเพื่อเพิม่มูลค่า ซึง่แมว้่าการผลติในลกัษณะดงักล่าว
จะมีปริมาณไม่มาก แต่เพิ่มมูลค่าการส่งออก ในแต่ละปี
ค่อนขา้งสงู การใชป้ระโยชน์ของสมุนไพรในประเทศไทยแมม้ี
การใช้มาอย่างยาวนานแต่ก็ยังไม่เป็นที่กว้างขวาง และ
แพร่หลายในหมู่ประชาชน (เกศรนิ มณีนูน, 2544: 1-4) 
 จากต าราพืชสมุนไพรไทย (THAI MEDICINAL 
PLANTES) ฉบบัภาษาองักฤษ ท าให้ได้เรียนรู้ว่า โหระพา 
ซึง่เป็นอาหารและเครื่องดื่มมาชา้นานจรงิ ๆ  แลว้เป็นสมุนไพร 
ที่ออกฤทธิบ์ าบดั ได้กว้างขวางแทบจะสารพดัโรคซึ่งคงไม่
หวงัพึง่โหระพาแต่เพยีงล าพงั ในการบ าบดัโรคต่าง ๆ  แต่การ
ได้รับทราบสรรพคุณมากมายของโหระพาท าให้บริโภค
โหระพา ในรปูแบบต่าง  ๆอย่างมัน่ใจ และอุ่นใจว่าสิง่ทีเ่ราดื่ม
หรอืรบัประทานลงไปนัน้ นอกจากจะเสรมิรสชาตขิองอาหาร
และเครื่องดื่มแลว้ สารประกอบต่าง ๆ  ทีม่อียู่ในโหระพายงัจะ
ช่วยบ าบดัรกัษาโรคต่าง ๆ  ใหแ้ก่เราดว้ยไม่มากกน้็อย (ใกล้
หมอ, 2541: 3) โหระพาเป็นพืชที่มีความส าคัญทางอาหาร
เน่ืองมีธาตุฟอสฟอรัสและวิตามินเอ สูงและยงัช่วยในการ
ปรบัปรุงรสชาตอิาหาร คนโบราณน าส่วนต่าง ๆ  ของโหระพา 
ไดแ้ก่ ประกอบอาหาร น ้ามนัหอมระเหยและใบสด  ๆมาใชเ้ป็น
ยาสมุนไพร เพื่อรกัษาโรคชนิดต่าง ๆ  โหระพาถือได้ว่าเป็น
พชืสมุนไพร ทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิทอ้งถิน่ในประเทศ
ไทย เป็นพชืที่ปลูกง่ายและราคาต ่า และเพื่อการเพิม่มูลค่า

สร้างทางเลอืกในการพฒันาผลติภณัฑ์สมุนไพร โดยเฉพาะ
น ามาผลติเป็นน ้ามนัหอมระเหย (ไฉน ยอดเพชร, 2542: 1-4) 
 โหระพา มถีิน่ก าเนิดอยู่ในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียง
ใต้คือแถบประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนี เซีย ฯลฯ 
แต่ได้มีการกระจายพันธุ์ไปทัว่โลกหลายพันปีมาแล้ว
โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและยุโรป กล่าวกนัในบาง
ต าราว่าอาณาจักรโรมันได้น าโหระพาไปเผยแพร่ทัว่ทวีป
ยุโรป แล้วจงึกระจายไปทัว่โลกในเขตร้อนและอบอุ่นทัว่โลก
โหระพาจึงนับเป็นพืชจากแถบโลกเก่าทางตะวันออกที่
แพร่หลายที่สุดชนิดหนึ่งจนอาจกล่าวได้ว่าปัจจุบนัการปลูก
โหระพาในประเทศตะวนัตกแถบอบอุ่น มมีากกว่าถิน่ก าเนิด
เดมิคอืเขตรอ้นของเอเชยีเสยีอกี (เดชา ศริภิทัร,2550: 216) 
 ดงันัน้ผูว้จิยั จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาและแนวทางใน
การน ้ ามันก าจัดยุงจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการใช ้
ใบโหระพา เป็นน ้ามนัโหระพาก าจดัยุง ซึง่เป็นสมุนไพรใกลต้วั 
หาไดง้่าย และมอียู่ทัว่ไปตามทอ้งถิน่ต่าง ๆ  เพื่อลดค่าใชจ้่าย 
และสรา้งองคค์วามรูใ้หม่สามารถน าสมุนไพรโหระพาใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์ได้ ทัง้ที่จะส่งเสริมให้นิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ชัน้ปีที่ 2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
เพื่อทีจ่ะน าความรูแ้ละวธิกีารท ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการใชน้ ้ามนัโหระพา
ก าจัดยุงให้มีประสิทธิภาพเกณฑ์ 80/80 และค่าดัชนี
ประสทิธผิลของคู่มอืการสง่เสรมิ 
 2. เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการใช้
น ้ามนัโหระพาก าจดัยุง ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 3.เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการใช้
น ้ามนัโหระพาก าจดัยุง ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตสาขาวิชา
สิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 356 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตสาขา 
วิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ชัน้ปีที่ 2 คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน 
ไดม้าจากการเลอืกแบบสมคัรใจ 
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3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ การส่งเสริมการใช้น ้ามันโหระพา
ก าจดัยุง 
 ตวัแปรตาม คอื ความรูเ้กีย่วกบัการใชน้ ้ามนัโหระพา
ก าจดัยุง และทศันคตต่ิอการใชน้ ้ามนัโหระพาก าจดัยุง  
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดได้แก่ คู่มือการ
สง่เสรมิการใชน้ ้ามนัโหระพาก าจดัยุง 
 2. เครื่องมอืวดัและประเมนิผล ได้แก่ แบบทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกบัการส่งเสริมการใช้น ้ามนัโหระพาก าจัดยุง 
และแบบ วดัทศันคติต่อการส่งเสริมการใช้น ้ามนัโหระพา
ก าจดัยุง 
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1.ศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานจาก ต ารา เอกสารงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอื 
 2. น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื ดงันี้ 
  2.1 คู่มอืการส่งเสรมิมเีนื้อหาการเรยีนรูท้ ัง้หมด
4 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ความรูเ้กีย่วกบัสมุนไพร หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 รูจ้กัสมุนไพร
โหระพา หน่วยการเรียนรู้ ที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับขัน้ตอน
วธิกีารท าน ้ามนัโหระพาก าจดัยุงและ หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4
ประโยชน์และโทษน ้ามนัโหระพา 
  2.2 แบบทดสอบความรู้  ซึ่งมีลักษณะเป็น
แบบทดสอบ 4 ตัวเลือก คือ ก ข ค และ ง ตอบถูกให้ 1
คะแนน ตอบผดิ ให ้0 คะแนน จ านวน 20 ขอ้ 
  2.3 แบบวดัทศันคต ิมลีกัษณะเป็นแบบวดัตรวจ
รายการ (Rating Scale) จ านวน 20 ข้อ แบบเลือกตอบ 5
ระดบั ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้  
 3. น าเครื่องมือที่สร้างขึ้น ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4. น าเครื่องมอืที่ส่งผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่านเพื่อ
หาค่าคุณภาพของเครื่องมอื และค่าประเมนิความสอดคลอ้ง 
พรอ้มทัง้พจิารณาความเหมาะสมของเครื่องมอื 
 5. น าเครื่องมอืที่ผ่านการวเิคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ
ไป Try out กบันักเรยีนทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน
เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้และ
ค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้ 
  5.1. แบบทดสอบความรู้มีค่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบัอยู่ที่ 0.75 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.27-

0.46 และค่าความยากง่ายรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.47 - 0.70 ซึง่
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้ 
  5.2. แบบวดัทศันคติมคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั
อยู่ที่ 0.83 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.30-0.70 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 6. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมนิผลให้สมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ในการจดักจิกรรมการ
สง่เสรมิการใชน้ ้ามนัโหระพาก าจดัยุง 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลของการวิจยั 
 การส่งเสรมิการใชน้ ้ามนัโหระพาก าจดัยุง ผูว้จิยัได้
ท าการแบ่งการออกแบบและการเกบ็รวบรวมขอ้มลูออกเป็น
2 ระยะ ดงันี้  
 ระยะที ่1 การออกแบบเครื่องมอืสิง่แวดลอ้มศกึษา  
  1. การศกึษาขอ้มูลเบือ้งต้นและเอกสาร ต าราสื่อ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
  2. จากการส ารวจและศกึษาขอ้มูลเบือ้งต้นในขอ้ 
1 ผู้วิจ ัยได้น ามาเป็นแนวทางในการออกแบบและสร้าง
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิการใชน้ ้ามนัโหระพาก าจดัยุง 
 ระยะที ่2 กระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา 
  1. ขัน้น าเขา้สู่กจิกรรม การเตรยีมความพรอ้มให้
ผู้เข้าร่วมการส่งเสริม หรือสร้างบรรยากาศให้เอื้ออ านวย
พรอ้มทัง้แนะน าตวัท าความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
  2. ขัน้กจิกรรมการสง่เสรมิ มดีงัต่อไปนี้ 
   2.1 การละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรม
นนัทนาการ  
   2.2 ท าแบบทดสอบความรูแ้ละทศันคตต่ิอ
การใชน้ ้ามนัโหระพาก าจดัยุงก่อนการสง่เสรมิ 
   2.3 เข้าสู่กระบวนการให้ความรู้อธิบาย
เกีย่วการสง่เสรมิการใชน้ ้ามนัโหระพาก าจดัยุง 
  3. ขัน้การวดัและประเมินผล และมีการสรุป
บทเรยีน ในขัน้นี้เป็นขัน้ตอนสุดท้าย ซึ่งจะเป็นขัน้ตอบ
วตัถุประสงค์ของผู้วจิยัมกีารทบทวนเนื้อหา ถาม-ตอบ
ความเขา้ใจในเนื้อหาทีไ่ดร้บั และท าแบบทดสอบความรู้
และแบบวดัทศันคตหิลงัการสง่เสรมิ 

  
ภาพประกอบที ่1 ท าแบบทดสอบและสรุปกจิกรรม  
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3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 
ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยากง่าย ค่าประสทิธิภาพของ
กระบวนการ (E1) ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E2) และค่าดชันี
ประสทิธผิล (E.I.) 
 3)  สถิติที่ ใ ช้ทดสอบสมมติฐาน  คือ  Paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั  
 การศกึษาวจิยั เรื่อง การสง่เสรมิการใชน้ ้ามนัโหระพา
ก าจดัยุง ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและขอ้มลูต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง
ในการท าใชน้ ้ามนัโหระพาก าจดัยุงจากนัน้ท าการส่งเสรมิแก่ 
นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 2 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา 
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์ซึง่ประกอบไปดว้ยการ
บรรยายไดศ้กึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้และทศันคตต่ิอการ
ใชน้ ้ามนัโหระพาก าจดัยุง ซึง่สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี้  
 4.1 ผลการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิ
การใช้น ้ ามันโหระพาก าจัดยุง พบว่า ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 87.66 และประสทิธภิาพของ
ผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นร้อยละ 83.50 ดงันัน้การส่งเสรมิการใช้
น ้ ามันโหระพาก าจัดยุ ง จึงมีประสิทธิภาพของคู่มือ
87.66/83.50 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 (ดงัตารางที ่1) 

 จากการศึกษาดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มือการ
ส่งเสริมการใช้น ้ามนัโหระพาก าจดัยุง มีค่าเท่ากบั 0.6620
หมายความว่า นิสิตที่เข้าร่วมการส่งเสริมมีความรู้และ
ความก้าวหน้าเพิ่มขึน้หลงัจากการใช้คู่มอืส่งเสริม คิดเป็น
ร้อยละ 66.20 ค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริม
ความรู้การท าน ้ามนัโหระพาก าจดัยุง ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 
 4.2 จากการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับการใช้น ้ ามัน
โหระพาก าจดัยุงของนิสิต ก่อนการส่งเสริมนิสิตมีความรู้
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 10.20) และหลังการ
ส่งเสริมนิสิตมีความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 16.70)  
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ ก่อนและหลังการ
ส่งเสริม พบว่า นิสิตที่เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 
 4.3 จากการศกึษา ทศันคติต่อการใช้น ้ามนัโหระพา
ก าจดัยุงของนิสติ ก่อนการส่งเสรมินิสติมทีศันคตต่ิอการใช้
น ้ ามันโหระพาก าจัดยุง โดยรวมอยู่ ในระดับเห็นด้วย 
(�̅�=4.01) และหลงัการสง่เสรมินิสติมทีศันคตต่ิอการใชน้ ้ามนั
โหระพาก าจัดยุง โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
(�̅�=4.33) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคต ิก่อนและหลงั
การส่งเสรมิ พบว่า นิสติทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่
ทศันคตสิงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 (ดงัตารางที ่4)

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการใชน้ ้ามนัโหระพาก าจดัยุง (n = 30) 
 

คณุภำพคูม่ือ คะแนนเตม็ �̅� S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.53 0.73 87.66 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 16.70 0.83 83.50 

ประสิทธิภำพของคู่มือ 87.66/83.50 
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการใชน้ ้ามนัโหระพาก าจดัยุง (n=30) 
 

ผลรวมคะแนนทดสอบ
ก่อนกำรส่งเสริม 

ผลรวมคะแนนทดสอบ
หลงักำรส่งเสริม 

จ ำนวนนิสิต 
ท่ีเข้ำรว่มกำร

ส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบควำมรู ้

ดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) 

307 501 30 20 0.662 
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์และเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัการใช้น ้ามนัโหระพาก าจดัยุง ก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=30) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

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

ความรู ้(N=20) 10.12 0.78 ปานกลาง 16.70 0.83 ดมีาก -10.185 29 .000* 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางที ่4 การวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการใชน้ ้ามนัโหระพาก าจดัยุง ก่อนและหลงั การส่งเสรมิ
โดยใช ้Paired t-test (n=30) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

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

ทศันคต ิ(N=5) 4.01 0.26 เหน็ดว้ย 4.33 0.15 มากทีส่ดุ -3.043 29 .000* 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
 การส่งเสริมการใช้น ้ามนัโหระพาก าจดัยุงส าหรับ
นิสติสาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา ชัน้ปีที ่2 ผูว้จิยัมปีระเดน็
ทีจ่ะน ามาอภปิรายผล ดงันี้ 
5.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิภาพของคู่มือ และประสิทธิผลของคู่มือการ
ส่งเสริมการใช้น ้ ามนัโหระพาก าจดัยุงส าหรบัสาขาวิชา
สิง่แวดล้อมศึกษา ชัน้ปีที ่2  
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการใช้
น ้ามนัโหระพาก าจดัยุงมปีระสทิธภิาพ E1/E2 =87.66/83.50
ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ตัง้ไว้ 80/80 ส าหรบัการส่งเสริม
แสดงใหเ้หน็ว่านักเรยีนที่เข้าร่วมการส่งเสรมิมคีวามรู้เพิม่
มากขึ้น เนื่องจากกระบวนการส่งเสริมมีการใช้คู่มือการ
สง่เสรมิ จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอื มคี่า
ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.662 ซึ่งส่งผลให้มี
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้คู่มือ
ส่งเสริมร้อยละ 66.20 แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เข้ารับการ
ส่งเสริม โดยการใช้คู่มือ ส่งเสริมนัน้มีความรู้ความเข้าใจ
มากขึ้น ท าให้ค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่าที่ผ่ านเกณฑ์
มาตรฐาน ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของปรชีา ชา้งขวญัยนื และ
คณะ (2551 : 127) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า คู่มอืเป็นหนังสอื
ที่ใช้ควบคู่ไปกบัการกระท าสิ่งใดสิง่หนึ่งเป็นหนังสือที่ใช้
แนวทางปฏิบัติ ให้กับผู้ ใช้สามารถกระท าสิ่งนั ้น  ๆ 
ใหบ้รรลุผล ตามเป้าหมาย ส่วนคู่มอื ครูนัน้เป็นหนังสอื ให้

แนวทางและแนะน าเกีย่วกบัสาระ วธิกีาร กจิกรรม สือ่ วสัดุ
อุปกรณ์และแหล่งข้อมูล ปกติมักจะใช้ควบคู่กับหนังสือ
เรยีน เป็นหนังสอืทีค่รูไดศ้กึษาดว้ยตนเอง และเป็นไปตาม
แนวคิดของชยั จรุงศิรวฒัน์ (2555: 77) ได้กล่าวว่า คู่มือ 
เป็นเอกสารหรอืหนังสอืทีจ่ดัท าขึน้เพื่อให้ครูใชจ้ดักจิกรรม
การเรยีนการสอน สามารถสอนให้เป็นไปตามแนวทางของ
หลกัสตูรหรอืใชเ้ป็นคู่มอืของครูในการใชห้นังสอืเล่มใดเล่ม
หนึ่ง คู่มอืที่เขยีนขึน้เป็นแนวทางให้ผู้ใช้คู่มอืได้ศกึษาท า
ความเขา้ใจเรื่องที่จะท า และสามารถปฏบิตัิงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพบรรลุส าเรจ็ตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ใช้คู่มอืมี
ความสะดวกและสามารถปฏบิตัิงานได้บรรลุวตัถุประสงค์
ภายใต้มาตรฐานที่ใกล้เคียง และเป็นไปตามแนวคิดของ
ศกัรนิทร ์สุวรรณโรจน์ และคณะ (2535 : 89) ไดก้ล่าวไวว้่า
การจดัท าคู่มอืการจดัการเรยีนรู้ต้องค านึงถึงองค์ประกอบ 
ที่ส าคัญ เพื่อให้การจัดท าคู่มือในการจัดการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ
เรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ มผีูน้ าเสนอองคป์ระกอบของ
คู่มอืปฏบิตังิาน และคู่มอืการจดัการเรยีนรู้ไวส้อดคล้องกนั
ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของสมบัติ อัปมระกา (2560: 65) 
ได้ศกึษางานวจิยั เรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรม การปลูก
และแปรรูปสมุนไพรอินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน
ส าหรับวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรต าบล หนองคู 
อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า คู่มอืการฝึกอบรม
การปลูกและแปรรูปสมุนไพรอนิทรยีม์ปีระสทิธภิาพเท่ากบั 
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82.02/85.50 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้80/80 ส่วนดชันี
ประสทิธิผลของคู่มือการส่งเสริม เท่ากบั 0.7629 เป็นไป
ตามงานวิจัยของรัตนาภรณ์ เข็มนาจิตร์ (2550 : 68) 
ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการอนุรักษ์
สิง่แวดล้อมทางธรรมชาตสิ าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา 
ปีที ่5 โรงเรยีนบา้นม่วงชุม อ าเภอศรเีทพจงัหวดัเพชรบูรณ์
พบว่า ชุดกจิกรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมทางธรรมชาติมี
ประสทิธิภาพ 83.75/88.10 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 
80/80 ส่วนดชันีประสทิธิผลของคู่มือการส่งเสริม เท่ากบั
0.6480 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวุฒิศักดิ ์บุญแน่น 
และคณะ (2558 : 174-190) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง การพฒันา
คู่มือการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยา
สิง่แวดล้อมแบบบูรณาการ ส าหรบันิสติระดบัปริญญาตรี
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบว่า ประสทิธภิาพเท่ากบั 80.55/81.85 สว่น
ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริม เท่ากับ 0.7230
สอดคล้องกับงานวิจัยของวาที ลพพันธ์ทอง และคณะ 
(2559 : 189-202) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาคู่มือ
ส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน :
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ส าหรับนิสิตปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1
สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม พบว่า ประสทิธภิาพของ
คู่มอืสง่เสรมิ มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 93.44/84.78 สว่นดชันี
ประสิทธิผลของคู่ มือการส่ งเสริม  เท่ ากับ 0.7350 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของน ้ าทิพย์ ค าแร่ และคณะ
(2559 : 543-563) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือส่งเสริม
การบริโภคที่ เ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับนิสิต
มหาวทิยาลยัมหาสารคามผลการศึกษาพบว่า การพฒันา
คู่ มือฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรน ้ าในจังหวัด
มหาสารคาม มปีระสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม 91.33/88.77 
5.2 เพือ่ศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบัการใช้
น ้ ามนัโหระพาก าจดัยุง ส าหรบัสาขาวิชาสิง่แวดล้อม
ศึกษา ชัน้ปีที ่2 ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการใช้น ้ามัน
โหระพาก าจดัยุง พบว่า นิสติที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิการใช้
น ้ามนัโหระพาก าจดัยุง พบว่า นิสติที่เขา้ร่วมการส่งเสริม
การใช้น ้ามนัโหระพาก าจดัยุงมคีวามรู้ก่อนการส่งเสรมิอยู่
ในระดับพอใช้ และหลังการส่งเสริมอยู่ในระดับดีมาก 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า
หลงัการส่งเสริมนิสติ มีคะแนนความรู้เฉลี่ยมากกว่าก่อน

การสง่เสรมิซึง่เป็นไปตามแนวคดิของกรีต ิยศยิง่ยง (2549 : 
3) ความรูเ้ป็นทรพัยส์นิทีจ่บัตอ้งไม่ได ้แต่เป็นสิง่ทีม่คี่ามาก
ส าหรบัองค์กร องค์กรจงึจ าเป็นที่จะต้องพฒันาความรู้ให้
โดดเด่นอันเป็นต้นทุนที่ส าคัญขององค์กรเพื่อความ
ได้เปรยีบเชงิการแข่งขนัและเพื่อเพิม่คุณค่าในการพฒันา
ผลติภณัฑ์และบรกิารใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตัวอย่างเช่น ความรู้ที่
เกดิขึน้มานานแลว้หรอือาจจะเรยีกว่า ภูมปัิญญา หรอืทีเ่รา
มกัจะคุ้นหูกบัค าว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน และเป็นไปตาม
แนวคิดของพรธิดา วิเชียรปัญญา (2547 : 21) ได้ให้
ความหมายของ ความรู้ คือกระบวนการของการขดัเกลา
เลอืกใชแ้ละบูรณาการการใชส้ารสนเทศเหล่านัน้จนเกดิเป็น
ความรู้ใหม่ (New knowledge) ความรู้ใหม่จึงเกิดขึ้นจาก
การผสมผสานความรูแ้ละประสบการณ์เดมิผนวกกบัความรู้
ใหม่ทีไ่ดร้บัซึง่ความรูด้งักล่าวเป็นสิง่ทีอ่ยู่ภายในบุคคลเป็น
ความรู้ที่ไม่ชดัแจ้งซึ่งหากได้รบัการถ่ายทอดออกมาอยู่ใน
รูปลายลักษณ์อักษรก็จะกลายเป็นความรู้ที่ช ัดแจ้งและ
ความรู้จะเกิดคุณค่าได้หากมีการน าไปใช้ในการตัดสนิใจ
และเป็นไปตามแนวคิดของอักษร สวสัดี (2542 : 26-28) 
ได้ให้ความหมายของ ความรู้ ตามแนวคิดของเบนจามิน 
บลูม (BenjaminS.Bloom) ไว้ว่า ความรู้ หมายถึง เรื่องที่
เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะวิธีการและกระบวนการ 
ต่าง ๆ รวมถึงแบบกระสวนของโครงการวตัถุประสงค์ใน
ด้านความรู้โดยเน้นในเรื่องของกระบวนการทางจติวทิยา
ของความจ าอนัเป็นกระบวนการทีเ่ชื่อมโยงเกีย่วกบัการจดั
ระเบยีบ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกษิรวรรษ แสวงรตัน์ 
(2550 : 3-17) พบผลการวิจัยว่า ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร และผู้ประกอบการในการ ผลติภณัฑ์ให้ความรูท้ี่
ถูกต้องแก่ผูผ้ลติอย่างต่อเนื่องท าใหผู้ใ้ชแ้ละผูป้ระกอบการ
มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั มาก อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 โดยการใหค้วามรูท้ีถู่กตอ้งและเป็นประโยชน์ใน
การใช้ผลิตภัณฑ์ ท าให้ผู้ใช้น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุจิรา มีชัย (2557: 61)
ผลการวจิยัพบว่า ก่อนการส่งเสรมิชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ย
ความรู้ อยู่ในระดับดี หลังการส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้ อยู่ในระดบัดมีาก หลงัการส่งเสรมิชาวบ้านมี
คะแนนเฉลีย่ความรูส้งูกว่าก่อนการสง่เสรมิ 
 
 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 5(1), 2022 : 44 – 52 

51 

5.3 เพือ่การศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการใช้
น ้ ามนัโหระพาก าจดัยุงส าหรบัสาขาวิชาสิง่แวดล้อม
ศึกษา ชัน้ปีที ่2 ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 การเปรียบเทียบทัศนคติของนิสิตที่เข้าร่วมการ
ส่งเสริม มีความรู้เกี่ยวกับการใช้น ้ามนัโหระพาก าจดัยุง
ส าหรบันิสติสาขาสิง่แวดล้อมศึกษา ชัน้ปีที่ 2 พบว่าก่อน
และหลงัการส่งเสรมิ นิสติทีเ่ขา้รบัการส่งเสรมิมทีศันคตต่ิอ
การใช้น ้ ามันโหระพาก าจัดยุง ก่อนการส่งเสริมนิสิตมี
คะแนนทศันคตเิฉลีย่ เท่ากบั 4.01 อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย หลงั
การส่งเสรมินิสติมคีะแนนทศันคตเิฉลีย่ เท่ากบั 4.33 อยู่ใน
ระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและ
หลังการส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนน
ทศันคติมากกว่าก่อนการส่งเสรมิทัง้นี้เป็นไปตามแนวคิด
ของประยรู วงศจ์นัทรา (2553 : 363) ไดก้ล่าวว่าสิง่แวดลอ้ม
ศึกษา เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งถึงความตระหนักทศันคติ และ
ค่านิยมเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มการเรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มจะต้องมุ่ง
สรา้ง ความตระหนัก ตอบปัญหาและคุณค่าทางสิง่แวดลอ้ม
สร้างทศันคติที่ดต่ีอสิง่แวดล้อม และเพื่อให้เกดิค่านิยมต่อ
สงัคมอนัจะด ารงรักษาคุณภาพสิง่แวดล้อมเอาไว้ ดังนัน้
กระบวนการเรยีนรู้การสอนและการประเมนิผล การเรยีนรู้
จงึมุ่งทีจ่ะตระหนัก ทศันคตแิละค่านิยมมากกว่าการเรยีนรู้
ที่มุ่งให้ความรู้และความจ าซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ 
เดโช สวนานนท์ (2512 : 28) กล่าวถึง ทัศนคติ ว่าเป็น
บุคลกิภาพทีส่รา้งขึน้ได ้เปลีย่นแปลงไดแ้ละเป็น แรงจงูใจที่
ก าหนดพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
และเป็นไปตามแนวคิดของศักดิ ์สุนทรเสณี (2531 : 2)
กล่าวถึงทศันคติที่เชื่อมโยงไปถึงพฤติกรรมของบุคคลว่า
ทศันคต ิหมายถงึ 1. ความสลบัซบัซอ้นของความรูส้กึ หรอื
การมีอคติของบุคคล ในการสร้างความพร้อมที่จะกระท า 
สิง่ใดสิง่หนึ่งตามประสบการณ์ของบุคคลนัน้ ๆ ที่ได้รบัมา 
2.ความโน้มเอยีงที่จะมปีฏกิริยิาต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งในทางทีด่ี
หรอืต่อตา้นสิง่แวดลอ้มทีจ่ะมาถงึทางหนึ่งทางใด 3. ในดา้น
พฤติกรรมหมายถึง การเตรียมตัวหรือความพร้อมที่จะ
ตอบสนององค์ประกอบของทัศนคติซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสภุาคย ์ดุลสมัพนัธ.์ 
(2554) ไดศ้กึษาการพฒันาและส่งเสรมิการใชส้มุนไพรจาก
ธรรมชาติ ผลการศกึษาพบว่า ทศัคติก่อนรณรงค์ชาวบา้น 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 1.17 หลังการ

รณรงค์ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัเหน็ด้วยเท่ากบั
2.82 เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติก่อนและหลังการรณรงค์
พบว่า ชาวบา้นมคีวามรูแ้ละทศันคตหิลงัการรณรงคม์ากว่า
ก่อนรณรงค ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และมผีล
ท าให้นักเรยีนมทีศันคติที่สูงขึน้ ดงันัน้จงึสามารถน าคู่มือ
ไปใช้อบรมหรอืส่งเสรมิกบัโรงเรยีน ชุมชน และหน่วยงาน
อื่น ๆ ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของวาที ลพพันธ์ทอง 
และคณะ (2559: 189-202) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง การพฒันา
คู่มอืส่งเสรมิทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอาเซยีน : 
สาธารณรฐัสงิคโปร ์ผลการศกึษาพบว่า นิสติกลุ่มทดลองมี
ทศันคต ิในการเป็นวทิยากร สงูกว่านิสติกลุ่มควบคุม อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
ตะวนั จ าปาโพธิ ์และคณะ (2559 : 32-33) ได้ศึกษาวิจยั
เรื่อง การพฒันากิจกรรมสิง่แวดล้อมศึกษา โดยใช้สื่อค า
ขวญัสิง่แวดลอ้ม ส าหรบันกัศกึษาปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั
ราชภฏัชยัภูม ิผลการศกึษาพบว่า นักศกึษาในสาขาวชิาที่
แตกต่างกนั มทีศันคติในการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมแตกต่าง
กนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 โดยสรุปกจิกรรม
สิ่ งแวดล้ อมศึกษาโดยใช้ สื่ อค าขวัญสิ่ งแวดล้อม  
มปีระสทิธภิาพเหมาะสม ท าให้นักศกึษามทีศันคติ ในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ดังนัน้จึงควรสนับสนุนและ
ส่งเสรมิใหม้กีารน ากจิกรรมสิง่แวดล้อมศกึษา โดยใชส้ื่อค า
ขวญัสิง่แวดลอ้มไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนต่อไป 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) ควรปลูกฝังให้นิสิตใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุเกีย่วกบัการใชน้ ้ามนัโหระพาก าจดัยุง สามารถน า
ประสบการณ์และความรูท้ีไ่ดร้บัไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 
 2) การส่งเสริมการใช้น ้ ามันโหระพาก าจัดยุง 
สามารถน าไปศกึษาเพิม่เตมิแก่ผูท้ีส่นใจจะศกึษา 
6.2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการพฒันารูปแบบของผลิตภัณฑ์แบบอื่น
ดว้ยเช่น เป็นลกัษณะเจลใส เพื่อเวลาใชจ้ะไดส้ะดวกมากขึน้ 
 2) ควรมีการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมใน
รูปแบบของวีดีทัศน์ และโปสเตอร์ โดยผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เพื่อเกดิความน่าสนใจเพิม่มากขึน้ 
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