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บทคดัยอ่ 
 

 งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาการใชป้ระโยชน์เกีย่วกบัพชืสมุนไพรมสีรรพคุณบ ารุงโลหติสตรหีลงัคลอดใน
ทอ้งถิน่ เพื่อพฒันาคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูพชืสมุนไพรทีม่สีรรพคุณบ ารุงโลหติสตรหีลงัคลอดดว้ยกระบวนการสิง่แวดลอ้ม
ศกึษา เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคต ิก่อนและหลงัการส่งเสรมิ และเพื่อเปรยีบเทยีบความรู ้และทศันคติ
ของนกัเรยีนทีม่รีะดบัชัน้ต่างกนั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 โรงเรยีนบา้นโคกสงูหนอง
เสยีวหนองข ีต าบลนาข่า อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 43 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการวจิยั ประกอบด้วย คู่มอืการส่งเสรมิ แบบทดสอบความรู้ และแบบวดัทศันคติ สถิติที่ใช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล คอื 
ความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิดสอบสมมตฐิาน paired t-test และ One-way ANOVA ผล
การศกึษาพบว่า พชืสมุนไพรทีม่สีรรพคุณบ ารุงโลหติสตรหีลงัคลอดในทอ้งถิน่ ม ี11 ชนิด ไดแ้ก่ ว่านชกัมดลูก กระบอืเจด็
ตวั แกว้ คดัเคา้ เจตมลูเพลงิขาว เจตมลูเพลงิแดง สม้เสีย้ว ว่านสากเหลก็ ตาเสอื เปราะหอมขาว ฝ้ายตุ่น ประสทิธภิาพของ
คู่มอืการส่งเสรมิ เท่ากบั 81.28/89.65 ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืเท่ากบั 0.7925 แสดงใหเ้หน็ว่านักเรยีนมคีวามกา้วหน้าใน
การเรยีนรูค้ดิเป็นรอ้ยละ 79.25 นักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคตต่ิอการปลูกพชืสมุนไพรทีม่สีรรพคุณบ ารุงโลหติ
สตรหีลงัคลอด หลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และนักเรยีนที่มรีะดบัชัน้
ต่างกนัมคีวามรูต่้างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และนกัเรยีนทีม่รีะดบัชัน้ต่างกนั มทีศันคตไิม่ต่างกนั 
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Abstract 
 
 The purposes of this research were to investigate the uses of about local herb for blood tonic puerperium 
of women after childbirth, to develop manual of promotion of cultivation herb plants for blood tonic puerperium of 
women after childbirth by environmental education process and to study and compared knowledge and attitudes 
before and after knowledge and to compare knowledge and attitudes of students of different grades. The sample 
used in the study consisted of 43 students in grade 7-9 of the Ban Koksoong Nongsiew Nongkhee school, Nakha 
sub-district, Wapi Pathum district, Maha Sarakham province, selected by purposive sampling. The research tools 
were manual of promotion, knowledge test, attitude test. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation paired t-test and One-way ANOVA. The result of this research were as 
follows: there were 11 local herb plants for blood tonic puerperium of women after childbirth; Curcuma comosa 
Roxb., Excoecaria cochinchinensis Lour., Murraya paniculate (L.) Jack., Oxyceros horridus Lour., Plumbago 
zeylanica Linn., Plumbago indica L., Bauhinia malabarica Roxb., Molineria latifolia Herb. ex Kurz., Amoora culcullata 
Roxb., Kaempferia galanga L., Gossypium herbaceum L. The results of the research showed that the manual was 
efficiency of 81.28/89.65. The effectiveness of the activity manual index was equal 0.7925. The students had more 
knowledge and effected to increased student progress after using the leaning manual at 79.25%. After the 
promotion, the students had an average score of knowledge, attitude towards cultivation herb plants for blood tonic 
puerperium of women after childbirth by environmental education process more than before the promotion 
statistically significantly level of .05. And there was difference of mean of knowledge score of students of grades 
different statistically significant at .05 and there was no different of mean of attitude score of students of grades 
different. 
Keywords: Promotion manual, Herbals, blood tonic puerperium, Knowledge, Attitude, Environmental  
   education process 
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1. บทน ำ 
 ส มุ น ไ พ ร เ ป็ น ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ที่ มี
ความสมัพนัธก์บัวธิชีวีติความเป็นอยู่ของมนุษยม์าอย่าง
ชา้นาน มกีารน าเอาสมุนไพรมาใชใ้นการรกัษาโรคภยัไข้
เจบ็ต่าง ๆ และใช้ประโยชน์ในการด ารงชวีติเพื่อการอยู่
รอด โดยใชป้ระสบการณ์ ผ่านการลองผดิลองถูก มกีาร
คิดค้น พฒันา สัง่สมและถ่ายทอดกลายเป็นภูมปัิญญา
จากรุ่นหนึ่งไปยงัอีกรุ่นหนึ่ง เกิดเป็นต ารบัยาสมุนไพร
พืน้บา้นทีใ่ชใ้นการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนในหลาย
พื้นที่ของประเทศไทย (Srinawat S, 2013: 14-27) โดย
ปัจจุบนักระทรวงสาธารณสุขมนีโยบายส่งเสรมิสนบัสนุน
การใช้ และการพฒันาภูมปัิญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์
แผนไทย เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาสาธารณสุข และเป็น
ทางเลือกในการดูแลสุขภาพของประชาชน เพื่อพึ่งพา
ตนเองดา้นสขุภาพบนพืน้ฐานของภูมปัิญญาไทย  
 ปัจจุบนัการแพทยแ์ผนปัจจุบนัไดเ้ขา้มามบีทบาท
กับชีวิตประจ าวันของคนไทยเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังมี
ประชาชนบางกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบท นิยมใช้
ยาแผนไทยในการบรรเทาอาการเจบ็ป่วยเบื้องต้น และ
รักษาอาการโรคบางชนิดที่ไม่มีความรุนแรงหรือเพื่อ
บ ารุงสุขภาพ และจากการส ารวจตลาดยาสมุนไพรและ
ต ารับยาแผนโบราณที่จ าหน่ายตามร้านขายยาทัว่
ประเทศ พบว่าต ารบัยาสมุนไพรทีม่ขีายมากทีสุ่ด คอื ยา
บ ารุงก าลงั ยาบ ารุงโลหติ ยาสตรีและยาหลงัคลอด จะ
เห็นได้ว่าเป็นต ารับที่ใช้ในสตรีเป็นส่วนใหญ่ โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการใชท้ีแ่ตกต่างกนั ซึง่สว่นมากผูบ้รโิภค
มักเลือกใช้สรรพคุณตามค าโฆษณา เช่น บ ารุงเลือด 
บ ารุงร่างกาย เจริญอาหาร แก้ประจ าเดือนมาไม่ปกติ 
และเป็นยาแทนการอยู่ไฟ ขบัน ้าคาวปลา (ใจนุช กาญจน
ภู, ระววิรรณ แกว้อมตะวงศ,์ 2554: 202) และเมื่อผูห้ญงิ
เข้าสู่ว ัยเจริญพันธุ์ ระบบสืบพันธุ์เพศหญิงจะมีการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากได้รบัการกระตุ้นจากฮอรโ์มนใน
ร่างกาย ท าใหเ้ยื่อบุโพรงมดลกูหนาขึน้ และมหีลอดเลอืด
มาเลี้ยงเพื่อให้เป็นที่เหมาะสมแก่การฝังตวัของตวัอ่อน 
ซึง่หากไขท่ีต่กไม่ไดร้บัการผสม ฮอรโ์มนทีม่ากระตุน้กจ็ะ
ค่อย ๆ ลดลง ส่งผลใหเ้ยื่อบุโพรงมดลูกหลุดลอกออกมา
เป็นเลอืดประจ าเดอืน ในปัจจุบนัผูห้ญงิจ านวนไม่น้อยที่
ประสบปัญหาสุขภาพเกี่ยวกบัประจ าเดอืน เช่น อาการ
ปวดประจ าเดอืน ประจ าเดอืนขาด ประจ าเดอืนมามาก
ผดิปกต ิเป็นตน้ โดยอาจสง่ผลกระทบต่อสขุภาพร่างกาย 

และการด าเนินชีวิตประจ าวันตามปกติ กลุ่มอาการ
เจบ็ป่วยดงักล่าวสอดคลอ้งกบั “โรคโลหติระดูสตร”ี ตาม
ต าราการแพทยแ์ผนไทยทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคมัภรีม์หาโชตรตั 
ซึ่งอธิบายถึงโรคที่เกี่ยวกบัประจ าเดือนที่ผิดปกติ หรือ
โรคอื่น ๆ ที่เกดิขึน้กบัระบบสบืพนัธุ์เพศหญิง ซึ่งความ
ผดิปกติเหล่านัน้อาจเป็นปัจจยัเสีย่งต่อภาวะมบีุตรยาก 
โลหติจาง เยื่อบุโพรงมดลูกเจรญิผดิที่ หรอืมะเรง็มดลูก 
(Sinawat S, 2002: 105-112) 
 โรงเรยีนบา้นโคกสงูหนองเสยีวหนองข ีต าบลนา
ข่า อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เปิดสอนใน
ระดบัชัน้อนุบาล - มธัยมศกึษาปีที ่3 สงักดัส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 ซึ่ง
โรงเรียนนี้มีพื้นที่ติดกับป่าสาธารณะของชุมชน ซึ่งมี
ความหลากหลายของพืชสมุนไพรและพืชอื่น ๆ หลาย
ชนิด สามารถเป็นแหล่งเรยีนรูใ้หแ้ก่เดก็นักเรยีนในพืน้ที่
ได้ ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะมกีารส่งเสรมิการปลูกพืช
สมุนไพรที่มีสรรพคุณบ ารุงโลหิตสตรีหลังคลอดด้วย
กระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษา โดยวธิกีารฝึกอบรมและ
จัดกิจกรรมให้ความรู้ผ่านคู่มือ และแผ่นพับ เพื่อให้
นักเรยีนโรงเรยีนบา้นโคกสงูหนองเสยีวหนองข ีมคีวามรู้
ความเข้าใจ มีทัศนคติ และทักษะในเรื่องการปลูกพืช
สมุนไพรที่มีสรรพคุณบ ารุงโลหิตสตรีหลังคลอด และ
เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัจากการสง่เสรมิ
ไปถ่ายทอดใหค้วามรูไ้ด ้
 
2. ควำมมุ่งหมำยของงำนวิจยั 
 2.1 เพื่ อศึกษาการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับพืช
สมุนไพรมสีรรพคุณบ ารุงโลหติสตรหีลงัคลอดในทอ้งถิน่ 
 2.2 เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรที่มีสรรพคุณบ ารุงโลหิตสตรีหลังคลอดด้วย
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล 
 2.3 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้และ
ทศันคตต่ิอการปลูกพชืสมุนไพรทีม่สีรรพคุณบ ารุงโลหติ
สตรีหลงัคลอด ก่อนและหลงัการส่งเสริม ของนักเรียน
โรงเรยีนบา้นโคกสงูหนองเสยีวหนองข ี
 2.4 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้และ
ทศันคตต่ิอการปลูกพชืสมุนไพรทีม่สีรรพคุณบ ารุงโลหติ
สตรหีลงัคลอดของนกัเรยีน ทีเ่รยีนอยู่ระดบัชัน้ต่างกนั 
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3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นักเรยีนโรงเรยีน
บ้านโคกสูงหนองเสยีวหนองข ีต าบลนาข่า อ าเภอวาปี
ปทุม จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 205 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ หมอยา
พื้นบ้านในพื้นที่จ านวน 3 คน เพื่อเก็บรวบรวมองค์
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่มี
สรรพคุณในการบ ารุงโลหติสตร ี
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียว
หนองข ีต าบลนาขา่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม 
จ านวน 43 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืทีใ่ชถ่้ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอืการสง่เสรมิ
การปลูกพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณบ ารุงโลหิตสตรีหลัง
คลอดดว้ยกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา  
 2)  เครื่ องมือที่ ใช้วัดและประเมินผล  ได้แก่
แบบทดสอบความรู้ และแบบวดัทศันคติต่อการปลูกพชื
สมุนไพรที่มีสรรพคุณบ ารุงโลหิตสตรีหลังคลอดด้วย
กระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 ในการวิจยัครัง้นี้ ผู้วิจยัได้ท าการเก็บ รวบรวม
ขอ้มลู โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดงันี้ 
 ระยะที ่1 ศกึษาและส ารวจขอ้มลูเบือ้งตน้  
  1) ส ารวจพชืสมุนไพรตามกลุ่มอาการยาบ ารุง
โลหิตสตรี ณ สวนสมุนไพร สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 
สถานีปฏบิตักิารนาดนู อ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม 
  2) สมัภาษณ์หมอยาพืน้บา้นในพืน้ทีจ่ านวน 3 
คน เรื่อง องค์ความรู้และภูมปัิญญาท้องถิ่นเกี่ยวกบัพชื
สมุนไพรทีม่สีรรพคุณในการบ ารุงโลหติสตร ี
 ระยะที่ 2 การออกแบบเครื่องมือ และการหา
คุณภาพเครื่องมอื 
  1) จัดท าคู่มือ แผ่นพับ แบบทดสอบความรู้
และแบบวดัทศันคตต่ิอการปลูกพชืสมุนไพรทีม่สีรรพคุณ
บ ารุงโลหติสตรหีลงัคลอดด้วยกระบวนการสิง่แวดล้อม
ศกึษา  
  2) น าคู่มือ แบบทดสอบความรู้ และแบบวดั
ทศันคตต่ิอการปลูกพชืสมุนไพรทีม่สีรรพคุณบ ารุงโลหติ

สตรหีลงัคลอด ใหผู้เ้ชีย่วชาญพจิารณาความถูกต้องของ
เน้ือหา และหาคุณภาพเครื่องมอืใหม้คีวามเหมาะสมก่อน
น าไปใช ้
 ระยะที ่3 การถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา 
  1) จัดกิจกรรมการส่ง เสริมการปลูกพืช
สมุนไพรที่มีสรรพคุณบ ารุงโลหิตสตรีหลังคลอดด้วย
กระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา 
  2) วดัผลก่อนการส่งเสรมิ โดยใช้แบบทดสอบ
ความรู้ และแบบวดัทศันคติต่อการปลูกพชืสมุนไพรทีม่ี
สรรพคุณบ ารุงโลหติสตรหีลงัคลอด 
  3) จัดกิจกรรมการส่ง เสริมการปลูกพืช
สมุนไพรที่มีสรรพคุณบ ารุงโลหิตสตรีหลังคลอดด้วย
กระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา 
  4) วัด ผ ล ร ะห ว่ า ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม โ ด ย ใ ช้
แบบทดสอบความรู้ และแบบวดัทศันคติต่อการปลูกพชื
สมุนไพรทีม่สีรรพคุณบ ารุงโลหติสตรหีลงัคลอด 
  5) วดัผลหลงัการส่งเสรมิโดยใชแ้บบทดสอบ
ความรู้ และแบบวดัทศันคติต่อการปลูกพชืสมุนไพรทีม่ี
สรรพคุณบ ารุงโลหติสตรหีลงัคลอด 
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. สถติทิีใ่ชห้าคุณภาพเครื่องมอื ไดแ้ก่  
  1) ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  
  2) ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบความรู ้ 
  3) ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้  
  4) ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั  
  5) ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ(E1)  
  6) ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ(์E2)  
  7) ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I) 
 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 ได้แก่ Paired t-test และ One-
way ANOVA 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลศึกษาการใช้ประโยชน์เกีย่วกบัพืชสมุนไพรมี
สรรพคณุบ ารงุโลหิตสตรีหลงัคลอดในท้องถิน่ 
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ตารางที ่1 วธิกีารใชป้ระโยชน์จากพชืพชืสมุนไพรทีม่สีรรพคุณบ ารุงโลหติสตรหีลงัคลอดโดยการสมัภาษณ์ปราชญ์ชาวบา้น
ในชุมชน 
 

ช่ือสมุนไพร ช่ือวิทยำศำสตร ์ ช่ือท้องถ่ิน ส่วนท่ีใช้ 
กำรน ำมำใช้
ประโยชน์ 

ผูใ้ห้สมัภำษณ์ 

ว่านชกัมดลกู 
Curcuma 

comosa Roxb. 

 
ว่านหมาวอ้ 

 
เหงา้ 

น าเหงา้มาหัน่บาง ๆ  ตาก
แดดใหแ้หง้แลว้น ามาตม้
ดื่มเพื่อใชข้บัประจ าเดอืน 

พ่อสมาน พนัโน
ราช, พ่อวกิุล กอ

อ าไพ 

กระบอืเจด็ตวั 
Excoecaria 

cochinchinensis 
Lour. 

ตน้ลิน้ควาย 
ใบและล า

ตน้ 

ใช้ใบและล าต้นกระบือ
เจด็ตวัตม้ดื่มเป็นยาขบั
น ้าคาวปลาหลงัคลอด 

พ่อสมาน พนัโน
ราช, พ่อวกิุล กอ

อ าไพ 

แกว้ 
Murraya paniculate 

(L.) Jack. 
แกว้ขีไ้ก ่ ใบ 

น าใบสดต้มใช้เป็นยา
ขบัประจ าเดอืน 

พ่อสมาน พนัโน
ราช 

 คดัเคา้ 
Oxyceros horridus 

Lour. 
เคด็เคา้ ล าตน้ 

น าล าต้นคดัเค้าต้มดื่ม
บ ารุงโลหติ 

เจตมลูเพลงิขาว 
Plumbago zeylanica 

Linn. 
ปิดปิวขาว 

ราก 
 

น ารากเจตมูลเพลิงขาว
เขา้ต าหรบัยากบัว่านชกั
มดลกูกนิขบัประจ าเดอืน 

พ่อสม อปัมะโต 
เจตมลูเพลงิ

แดง 
Plumbago indica L. ปิดปิวแดง ราก 

น ารากเจตมลูเพลงิแดง
เข้าต าหรับยากับว่าน
ชั ก ม ด ลู ก กิ น ขั บ
ประจ าเดอืน 

สม้เสีย้ว 
Bauhinia malabarica 

Roxb. 
คงัโค ใบ 

ใช้ใบต้มดื่มเป็นยาขบั
โลหติระดูทีเ่ป็นลิม่เป็น
ก้อนมีกลิ่น เหม็นให้
ปกตดิขีึน้ 

พ่อวกิุล กออ าไพ, 
พ่อสม อปัมะโต, 
พ่อสมาน พนัโน

ราช 

ว่านสากเหลก็ 
Molineria latifolia Herb. 

ex Kurz 
จ๊าลาน เหงา้ 

น าเหง้ามาหัน่บาง ๆ 
แลว้ตากใหแ้หง้ ใชด้อง
กับเหล้ากินเป็นยาชกั
มดลกู 

พ่อสม อปัมะโต
,พ่อสมาน พนัโน

ราช 

ตาเสอื 
Amoora culcullata 

Roxb. 
แดงน ้า ล าตน้ 

เปลือกต้นน ามาต้มดื่ม
เ ป็นยาขับโลหิตเสีย 
ขบัระด ูรดัมดลกู พ่อสม อปัมะโต, 

พ่อสมาน พนัโน
ราช 

เปราะหอมขาว Kaempferia galanga L. ว่านตนีดนิ เหงา้ 

น าเหง้ามาหัน่บาง ๆ 
แล้วตากให้แห้ง แล้ว
ต้มดื่มช่วยขบัเลอืดเน่า
เสยี 
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ช่ือสมุนไพร ช่ือวิทยำศำสตร ์ ช่ือท้องถ่ิน ส่วนท่ีใช้ 
กำรน ำมำใช้
ประโยชน์ 

ผูใ้ห้สมัภำษณ์ 

ฝ้ายตุ่น 
Gossypium 

herbaceum L. 
ฝ้ายไทย เมลด็ 

น าเมลด็ของฝ้ายตุ่นต้ม
ดื่มเป็นยาแก้สตรีตก
เลอืด รวมถงึตกขาว 

พ่อสม อปัมะโต 
 

*สมัภาษณ์วนัที ่26 มกราคม 2564 
 
4.2 ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริมทีมี่
ประสิทธิภาพ (E1, E2) ตามเกณฑ ์80/80 และการวิเคราะหห์า
ค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือการส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรทีมี่สรรพคุณบ ารุงโลหิตสตรีหลังคลอดด้วย
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) เท่ากบั 81.28 และประสทิธภิาพของผลลพัธ์ 
(E2) เท่ากบั 89.65 ดงันัน้ คู่มอืการส่งเสรมิการปลูกพชืสมุนไพร
ที่มีสรรพคุณบ ารุงโลหิตสตรีหลังคลอดด้วยกระบวนการ

สิง่แวดล้อมศึกษา จึงมีประสทิธิภาพ เท่ากับ81.28/89.65 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้(ดงัตารางที ่2) 
 ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือ พบว่า ดัชนี
ประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกพชืสมุนไพรที่มี
สรรพคุณบ ารุงโลหติสตรหีลงัคลอดดว้ยกระบวนการสิง่แวดลอ้ม
ศกึษา มคี่าเท่ากบั 0.7925 หมายความว่า นักเรยีนโรงเรยีนบา้น
โคกสงูหนองเสยีวหนองข ีต าบลนาข่า อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั
มหาสารคาม มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 79.25 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่2 ประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกพชืสมุนไพรทีม่สีรรพคุณบ ารุงโลหติสตรหีลงัคลอดดว้ยกระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา (E1/E2) 
 

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ �̅� S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1)  20 16.26 1.03 81.28 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 17.93 0.99 89.65 

ประสิทธิภำพของคู่มือ เท่ำกบั 81.28/89.65 
 
ตารางที่ 3 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกพชืสมุนไพรที่มสีรรพคุณบ ารุงโลหติสตรหีลงัคลอดดว้ย
กระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา ระหว่างการสง่เสรมิ 
 
ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงั 

จ ำนวนผูร้ว่มกำร
ส่งเสริม 

คะแนนเตม็ ค่ำดชันีประสิทธิผล (E.I.) 

431 771 43 20 0.7925 

4.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลงัการ
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรทีมี่สรรพคณุบ ารงุโลหิตสตรี
หลังคลอดด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี พบว่า 
นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี ต าบลนาข่า 
อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิการ
ปลูกพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณบ ารุงโลหติสตรหีลงัคลอดด้วย
กระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา พบว่า ก่อนการส่งเสรมิมคีะแนน

เฉลี่ยความรู้อยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 10.02) และหลังการ
ส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยความรูอ้ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (�̅� = 17.93) 
เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืช
สมุนไพรทีม่สีรรพคุณบ ารุงโลหติสตรหีลงัคลอดหลงัการส่งเสรมิ
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
(ดงัตารางที ่4) 
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ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกพชืสมุนไพรทีม่สีรรพคุณบ ารุงโลหติสตรี
หลงัคลอดดว้ยกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ (n=43) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำร
ส่งเสริม 

ระดบั 
ควำมรู ้

หลงักำร
ส่งเสริม 

ระดบั 
ควำมรู ้

t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืช
สมุนไพรที่มีสรรพคุณบ ารุง
โลหติสตรหีลงัคลอด (N=20) 

10.02 1.26 
ปาน
กลาง 

17.93 0.99 
มาก
ทีส่ดุ 

-32.70 42 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .0 
5 
4.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติก่อนและหลงั
การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรทีมี่สรรพคุณบ ารุง
โลหิตสตรีหลงัคลอดด้วยกระบวนการสิง่แวดล้อมศึกษา 
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 
 พบว่า นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการปลกูพชื
สมุนไพรที่มีสรรพคุณบ ารุงโลหิตสตรีหลังคลอดก่อนการ

ส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ (�̅� = 2.21) และหลงัการ
ส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติโดยรวมอยู่ในระดบั
เหน็ด้วย (�̅� = 2.49) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติ
ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติหลงัการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (P < .05) (ดงัตารางที ่5) 

 
ตารางที ่5 ผลการวเิคราะหแ์ละผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคตต่ิอการปลูกพชืสมุนไพรทีม่สีรรพคุณบ ารุงโลหติสตรหีลงั
คลอดดว้ยกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ (n=43) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำร
ส่งเสริม 

ระดบั 
ทศันคติ 

หลงักำร
ส่งเสริม 

ระดบั 
ทศันคติ 

t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ทัศนคติ ต่ อก า รปลู กพื ช
สมุนไพรที่มีสรรพคุณบ ารุง
โลหติสตรหีลงัคลอด(N=3) 

2.21 0.15 ไม่แน่ใจ 2.49 0.23 เหน็ดว้ย -7.244 42 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.5 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้และทศันคติต่อ
การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรทีมี่สรรพคุณบ ารุง
โลหิตสตรีหลงัคลอด ของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูง
หนองเสียวหนองขีนของนักเรียนทีเ่รียนอยู่ระดับชัน้
ต่างกนั  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความรู้ 
และทศันคติต่อการปลูกพชืสมุนไพรที่มสีรรพคุณบ ารุง
โลหติสตรหีลงัคลอด ทีม่รีะดบัชัน้ต่างกนั พบว่า 

 นักเรยีนที่มรีะดบัชัน้ต่างกนัมคีวามรู้เกี่ยวกบัการ
ปลูกพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณบ ารุงโลหติสตรีหลงัคลอด
ต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 นกัเรยีนทีม่รีะดบัชัน้ต่างกนัมทีศันคตต่ิอการปลูก
พืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณบ ารุงโลหิตสตรีหลงัคลอดไม่
ต่างกนั (ดงัตารางที ่6) 
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ตารางที่ 6 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ และทศันคติต่อการปลูกพชืสมุนไพรที่มสีรรพคุณบ ารุงโลหติสตรหีลงัคลอดของ
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นโคกสงูหนองเสยีวหนองขทีีม่รีะดบัชัน้ต่างกนั (n=43) 
 

ด้ำน ระดบัชัน้ จ ำนวน 
One-way ANOVA 

�̅� S.D. F P 
คว าม รู้ เ กี่ ย วกับก ารปลู กพืช
สมุนไพรที่มีสรรพคุณบ ารุงโลหติ
สตรหีลงัคลอด (N=20) 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 11 17.27 0.79 
8.826 .001* ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 13 17.69 0.48 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 19 18.53 1.02 
ทศันคตต่ิอการปลูกพชืสมุนไพรที่
มีสรรพคุณบ ารุงโลหิตสตรีหลัง
คลอด (N=3) 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 11 2.53 0.20 
.043 .958 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 13 2.54 0.26 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 19 2.55 0.24 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลศึกษาการใช้ประโยชน์เกีย่วกับพืชสมุนไพรมี
สรรพคณุบ ารงุโลหิตสตรีหลงัคลอดในท้องถิน่ 
 ผลการสมัภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ จากพชืสมุนไพรทีม่สีรรพคุณบ ารุงโลหติสตรหีลงั
คลอด ต าบลนาข่า อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
จ านวน 3 คน พบว่า มีการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร
ทัง้หมด 11 ชนิด ได้แก่ ว่านชกัมดลูก น าเหง้ามาหัน่บาง ๆ  
ตากแดดให้แห้งแล้วน ามาต้มดื่มเพื่อใช้ขบัประจ าเดือน, 
กระบอืเจด็ตวั น าใบและล าต้นต้มดื่มเป็นยาขบัน ้าคาวปลา
หลงัคลอด (วกิุล กออ าไพ และสม อปัมะโต, 2564: สมัภาษณ์) 
แกว้ น าใบสดต้มใชเ้ป็นยาขบัประจ าเดอืน, คดัเคา้ น าล าต้น
ต้มดื่มบ ารุงโลหติ (สมาน พนัโนราช, 2564: สมัภาษณ์) ราก
เจตมูลเพลงิขาว รากเจตมูลเพลงิแดงและว่านชกัมดลูกน ามา
ตม้กนิขบัประจ าเดอืน สว่นเมลด็ของฝ้ายตุ่นตม้ดื่มเป็นยาแก้
สตรตีกเลอืด รวมถงึตกขาว (สม อปัมะโต, 2564: สมัภาษณ์) 
นอกจากนี้ว่านสากเหลก็ เปราะหอมขาว น าเหงา้มาหัน่บาง ๆ  
แลว้ตากใหแ้หง้ แลว้ต้มดื่มช่วยขบัเลอืดเน่าเสยี หรอืดองกบั
เหลา้กนิเป็นยาชกัมดลูก ส่วนเปลอืกต้นตาเสอื น ามาต้มดื่ม
เป็นยาขบัโลหติเสยี ขบัระดู รดัมดลูก ส่วนสม้เสีย้วใชใ้บต้ม
ดื่มเป็นยาขบัโลหติระดทูีเ่ป็นลิม่เป็นกอ้นมกีลิน่เหมน็ใหป้กติ
ดขีึน้ (สม อปัมะโต และสมาน พนัโนราช, 2564: สมัภาษณ์) 
 การที่ผลปรากฏเป็นเช่นนี้  เนื่ องมาจากปราชญ์
ท้องถิ่นทัง้ 3 คน มพีื้นฐานความรูท้ีห่ลากหลาย และต่างกม็ี
องคค์วามรูใ้นการรกัษาโรคชนิดเดยีวกนัในวธิทีีแ่ตกต่างกนั
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัการสบืทอดองคค์วามรูด้า้นการรกัษาโรคด้วย
ยาสมุนไพรมาจากบรรพบุรุษที่เป็นหมอยาพื้นบ้านและ

การศกึษาเรยีนรู้ด้วยตวัเองมาก่อน ในกระบวนการรกัษามี
การน าสมุนไพรพืน้ถิน่ทีเ่กบ็ไดจ้ากธรรมชาต ิและปลกูเอง มา
ใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพเมื่อเกิดการเจ็บป่วย และองค์
ความรู้ของหมอยาพื้นบ้านเหล่านี้ไม่ได้ใช้เพียงเพื่อรกัษา
ความเจบ็ป่วยเท่านัน้แต่มคีุณค่าต่อสุขภาพทัง้ทางร่ายกาย
และทางจติใจ เมื่อท าการรกัษาโรคหาย กลายเป็นองคค์วามรู้
และภูมปัิญญาทอ้งถิน่ทีท่รงคุณค่าสบืทอดต่อ ๆ  กนัมาจนถงึ
ปัจจุบนั 
5.2 ผลการศึกษาการพฒันาคู่มือการส่งเสริมการปลูก
พืชสมุนไพรทีมี่สรรพคณุบ ารงุโลหิตสตรีหลงัคลอดด้วย
กระบวนการสิง่แวดล้อมศึกษา 
 จากผลการศกึษาการสง่เสรมิการปลกูพชืสมุนไพรทีม่ี
สรรพคุณบ ารุงโลหิตสตรีหลังคลอดด้วยกระบวนการ
สิง่แวดล้อมศึกษา พบว่า คู่มือการส่งเสริมมีประสทิธิภาพ
เท่ากบั 81.28/89.65 แสดงใหเ้หน็ว่า คู่มอืการส่งเสรมิมคีวาม
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยผ่านกระบวนการตาม
ขัน้ตอน ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ปรชีา ชา้งขวญัยนื และ
คณะ (2551: 127) ไดใ้หค้วามหมายของคู่มอืวา่ เป็นหนงัสอืที่
ใช้ควบคู่ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง เป็นหนังสอืทีใ่ชเ้ป็น
แนวทางปฏบิตัใิหก้บัผูใ้ชส้ามารถกระท าสิง่นัน้ ๆ  ใหบ้รรลุผล
ตามเป้าหมาย ส่วนคู่มือครูนัน้เน้นหนังสอืให้แนวทางและ
แนะน าเกี่ยวกบัสาระวธิกีาร กจิกรรม สื่อ วสัดุ อุปกรณ์และ
แหล่งขอ้มูล แหล่งอา้งองิต่าง ๆ  ปกตมิกัใชค้วบคู่กบัหนังสอื
เรยีน เน้นหนังสอืทีค่รไูดศ้กึษาดว้ยตนเอง และสอดคลอ้งกบั
แนวคดิของ เรอืงชยั จรุงศริวฒัน์ (2555: 77) อธบิายเกีย่วกบั
คู่มอืในการจดัการเรยีนการสอนไวว้่า คู่มอืเป็นเอกสารหรอื
หนังสอื ทีจ่ดัท าขึน้เพื่อใหค้รูใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
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สามารถสอนใหเ้ป็นไปตามแนวทางของหลกัสตูร หรอืใชเ้ป็น
คู่มือของครูในการใช้หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง ซึ่งบางส่วน
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมบตั ิอปัมระกา (2560 : 278) ได้
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการปลูกและแปรรูป
สมุนไพรอินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน ผลการศึกษา
พบว่า คู่มอืฝึกอบรมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรอนิทรยี ์มี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 82.02/85.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 
80/80 และดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม (E.I.) เท่ากบั 
0.7629 ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกบังานวจิยัของ ยศพล พนัธ์
เนียม (2561 : 63) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอือบรม เรื่อง 
การพฒันาคู่มอืการอนุรกัษ์พชืสมุนไพรในป่าชุมชนบา้นเกิง้ 
ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษา
พบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอือบรม มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 
80.10/91.37 ส่วนดชันีประสทิธิผลของคู่มืออบรม เท่ากบั 
0.6107 แสดงให้ เห็นว่ านักเรียนที่ ใช้คู่ มืออบรมมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 61.07 แสดงใหเ้หน็
ว่าคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกพชืสมุนไพรที่มสีรรพคุณบ ารุง
โลหิตสตรีหลังคลอดด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษามี
ความเหมาะสมในเนื้อหา เนื่องจากมกีารหาคุณภาพคู่มอืผ่าน
ผู้เชี่ยวชาญ สื่อในการส่งเสรมิมคีวามเหมาะสม มเีครื่องมอื
การวดัและประเมนิผลทีถู่กตอ้ง จงึท าใหคู้่มอืการสง่เสรมิการ
ปลูกพชืสมุนไพรทีม่สีรรพคุณบ ารุงโลหติสตรหีลงัคลอดดว้ย
กระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษามปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้
5.3. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติ
ต่อการปลูกพืชสมุนไพรทีมี่สรรพคุณบ ารุงโลหิตสตรี
หลงัคลอดด้วยกระบวนการสิง่แวดล้อมศึกษา 
 1) ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการ
ปลูกพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณบ ารุงโลหิตสตรีหลังคลอด 
พบว่า นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนการสง่เสรมิโดยรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง เท่ากบั 10.02 และหลงัการส่งเสรมิมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 
17.93 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการ
สง่เสรมิ พบว่า นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการสง่เสรมิ
สงูกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
(p < .05) แสดงให้เห็นว่า คู่มือการส่งเสริม มีเนื้ อหาที่
เหมาะสม และเขา้ใจง่าย สามารถท าให้นักเรยีนเกดิความรู้
และเขา้ใจในเนื้อหามากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ สม
ถวลิ ผลสะอาด (2555 : 24) ไดส้รุปความหมายของความรู ้ว่า
ความรูน้ัน้เริม่ตน้จากระดบัง่าย ๆ  ก่อนแลว้เพิม่ความสามารถ

ในการใชค้วามคดิและพฒันาสตปัิญญาเพิม่ขึน้เป็นล าดบั โดย
แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ คอื ความรู ้ความเขา้ใจ การน าความรูไ้ป
ใช้ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินผล และ
ความรู้นัน้สามารถวัดได้โดยเครื่องมือที่ใช้ทดสอบความรู้ 
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คอื แบบอตันัย และแบบปรนัย และ
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ จนัตร ี คุปตะวทนิ (2548 : 51-63) 
กล่าวถงึ ความรูเ้ป็นการวดัความจ า การตคีวามเขา้ใจ ร่วมกบั
การประยุกต์และวเิคราะห์ โดยเครื่องมอืในการวดัความรู้มี
หลายชนิดทีน่ิยมใชก้นัมาก คอื แบบทดสอบถามตามเนื้อหา
ซึง่ต่างกนัออกไป แบบทดสอบถอืว่าเป็นสิง่เรา้เพื่อน าไปเรา้ผู้
ถูกสอบให้แสดง อาการตอบสนองออกมาด้วยพฤติกรรม
บางอย่าง เช่น การพูด การเขียน ท าท่าทาง เป็นต้น ซึ่ง
บางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันต์กนิษฐ์ ตัง้ธรรม
พทิกัษ์ (2557: 49 - 52) ได้ศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิการปลูก
สมอไทยเพื่ออนุรกัษ์สมุนไพรไทย ผลการศกึษาพบว่า ก่อน
การส่งเสรมินิสติมคีวามรู้โดยรวมอยู่ในระดบัพอใจ และหลงั
การส่งเสรมินิสติมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัดมีาก เมื่อเปรยีบเทยีบ
พบว่า หลังการส่งเสริมผู้เข้าร่วมมีความรู้สูงกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .05 ซึ่งบางส่วนสอดคล้อง
กบังานวจิยัของ ศริวิรรณ ชุมธรีรตัน์ (2557 : 24) ได้ศกึษา
เรื่อง การส่งเสริมการปลูกมะกรูดพืชสมุนไพร สารพัด
ประโยชน์ ส าหรับนักเรียนบ้านหนองอุ่ม ต าบลนาสีนวน 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า 
ความรู้ก่อนการส่งเสริมอยู่ในระดบัปานกลาง และหลงัการ
สง่เสรมิมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบความรูก้่อน
และหลงัการส่งเสรมิพบว่า นักเรยีนมคีวามรูห้ลงัการส่งเสรมิ
มากกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 
 การทีผ่ลปรากฏเป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากคู่มอืมเีนื้อหา
ทีม่คีวามเหมาะสม แบบทดสอบความรูม้คีวามเหมาะสม ซึง่มี
การหาคุณภาพแบบทดสอบความรู้ผ่านผู้เชี่ยวชาญ มแีผ่น
พบัประกอบในการส่งเสรมิ มเีครื่องมอืการวดัและประเมนิผล
ทีถู่กต้อง ท าใหน้ักเรยีนมคีวามสนใจในการศกึษาเรยีนรู ้จงึ
ท าให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรทีม่สีรรพคุณบ ารุงโลหติสตรหีลงัคลอดเพิม่มากขึน้ 
 2) ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการปลกู
พืชสมุนไพรที่มสีรรพคุณบ ารุงโลหติสตรหีลงัคลอด พบว่า 
นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อนการสง่เสรมิโดยรวมอยูใ่น
ระดบัไม่แน่ใจ เท่ากบั 2.21 และหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมี
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เท่ากบั 
2.49 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อนและหลงัการ
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ส่งเสริม พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติหลังการ
ส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 (p < .05) แสดงใหเ้หน็ว่า คู่มอืการสง่เสรมิ มเีนื้อหา
ที่น่าสนใจ และมีกิจกรรมประกอบระหว่างการส่งเสริม 
สามารถท าให้นักเรียนเกิดความสนใจในเรื่องสมุนไพรมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และ
คณะ (2541: 44) ได้ให้ความหมายของทัศนคติ หมายถึง 
ความรู้สกึนึกคดิของบุคคลที่มต่ีอสิง่ในสิง่หนึ่ง ซึ่งผู้บรโิภค
เรยีนรู้จากประสบการณ์ในอดตี โดยใช้เป็นตวัเชื่อมระหว่าง
ความคดิและพฤติกรรม นักการตลาดนิยมใชใ้นการโฆษณา
เพื่อสร้างทศันคติที่ดต่ีอผลติภณัฑ์และตราสนิค้า เสรมิแรง
และเปลี่ยนทศันคติ และสอดคล้องกบัแนวคดิของ ศกัดิไ์ทย 
สุรกิจบวร (2545: 138) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า 
ทัศนคติ คือ สภาวะความพร้อมทางจิตที่เกี่ยวข้องกับ
ความคดิ ความรูส้กึ และแนวโน้มของพฤตกิรรมบุคคลทีม่ต่ีอ
บุคคล สิง่ของ สถานการณ์ต่าง  ๆไปในทศิทางใดทศิทางหนึ่ง 
และสภาวะความพรอ้มทางจตินี้จะต้องอยู่นานพอสมควร ซึง่
บางส่วนสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยุวนิดา สุภา (2557 : 54) 
ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแก่นตะวนั
ส าหรบัชาวบา้นท่าขอนยาง ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทร
วิชยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่า คะแนนเฉลี่ย
ทศันคตต่ิอการปลูกพชืสมุนไพรแก่นตะวนั พบว่า ผูเ้ขา้ร่วม
การส่งเสริมมีค่าเฉลี่ยของทัศนคติก่อนการส่งเสริมอยู่ใน
ระดบัไม่เหน็ดว้ย ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.10 และหลงัการส่งเสรมิ
อยู่ในระดบัเหน็ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.89 เมื่อเปรยีบเทยีบ
ค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอการปลูกพชืสมุนไพรแก่นตะวนั ก่อน
และหลงัการส่งเสรมิเป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั ผูเ้ขา้ร่วม
การส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการส่งเสริมสูงกว่า
ก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่ง
บางส่วนสอดคล้องกบังานวจิยัของ จุฬารตัน์ กลัยา (2557: 
43) ได้ศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิการปลูกพชืสมุนไพรที่ใช้ใน
การปรุงอาหาร ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนบา้นหนองอุ่ม ต าบล
นาสนีวล อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษา
พบว่า นักเรยีนมทีศันคตเิพิม่มากขึน้ก่อนการส่งเสรมิอย่างมี
นยัส าคญัทางสตทิีร่ะดบั 0.5 
 การทีผ่ลปรากฏเป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากคู่มอื และแบบ
วดัทศันคตมิกีารหาคุณภาพผ่านผูเ้ชีย่วชาญ มเีครื่องมอืการ
วัดและประเมินผล มีความถูกต้องและเหมาะสม ท าให้
นักเรยีนมคีวามสนใจในการศกึษาเรยีนรู ้จงึท าใหน้ักเรยีนมี

ทศันคตทิีด่ต่ีอการส่งเสรมิการปลูกพชืสมุนไพรทีม่สีรรพคุณ
บ ารุงโลหติสตรหีลงัคลอดเพิม่มากขึน้ 
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ และทศันคติ
ต่อการปลูกพืชสมุนไพรทีมี่สรรพคุณบ ารุงโลหิตสตรี
หลังคลอดด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาของ
นักเรียนทีร่ะดบัชัน้ต่างกนั 
 1) นกัเรยีนทีม่รีะดบัชัน้ต่างกนั มคีวามรูเ้กีย่วกบัการ
ปลูกพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณบ ารุงโลหิตสตรีหลังคลอด
ต่างกนั ทัง้นี้เป็นผลมาจากนักเรยีนทีร่ะดบัชัน้สงูกว่าไดผ้่าน
กระบวนการสรา้งความรู ้และประสบการณ์ต่าง ๆ  รวมถงึการ
มปีระสบการณ์เดมิของนักเรยีนที่สามารถต่อยอดกบัความรู้
ใหม่ และประสบการณ์เดมิที่มอียู่ ท าให้เกดิเป็นความรูใ้หม่ 
อกีทัง้ไดพ้ฒันาความรูท้ีม่เีพิม่มากขึน้ตามประสบการณ์ โดย
นักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 มีความรู้และ
ประสบการณ์สูงกว่านักเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 
และ 1 เมื่อเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการปลูกพชืสมุนไพร
ที่มีสรรพคุณบ ารุงโลหิตสตรีหลังคลอดด้วยกระบวนการ
สิง่แวดล้อมศกึษา จ าแนกตามระดบัชัน้ จงึท าให้นักเรยีนมี
ความรู้ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ภราดร 
จนิดาวงศ์ (2549: 4) กล่าวถึงความรู้ คอื พลงัที่มใีนตวัของ
ทุกคนทีส่ามารถถ่ายทอดทางพนัธุกรรมได ้ผูใ้ดมคีวามรูม้าก
กเ็สมอืนมพีลงัมากสามารถตดัสนิใจ 
ได้ถูกต้องและท างานให้ส าเร็จได้โดยง่ายความรู้หากไม่ใช้
หรอืปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่มกีารทบทวนหรอืประยุกต์กจ็ะ
เกดิการลมืหรอือาจสญูหายและมคีวามรูแ้ลว้ไม่เผยแพร่หรอื
ปกปิดซ่อนเรน้ไว ้อาจเป็นประโยชน์ในช่วงเวลาสัน้แต่จะเป็น
ผลเสยีในระยะยาวทัง้กบัตวัเองหรอืประเทศชาต ิซึง่บางส่วน
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พระเทพสรุยี ์จนัขาว และปิยะพงษ์ 
จนัทร์ใหม่มูล. (2563: 1-18) ได้ศกึษาเรื่อง การจดักจิกรรม
การเรียนรู้เรื่อง การจดัการขยะมูลฝอยเพื่อส่งเสริมความรู้ 
จิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
กรณีศกึษานกัเรยีนระดบัประถมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนวดั
แจงร้อน เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา
พบว่า นักเรยีนทีม่ชี ัน้การศกึษาต่างกนัหลงัเขา้ร่วมกจิกรรม
มคีวามรู้ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
และบางสว่นสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปราณี อ่อนศร ี(2559: 
158-167) ไดศ้กึษา เรื่อง ความรู ้ทศันคตแิละพฤตกิรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ผล
การศึกษาพบว่า ค่าคะแนนความรู้เกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
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ส่งเสรมิสุขภาพ ของชัน้ปีที่ 2 และ 3 กบัชัน้ปีที่ 3 และ 4 มี
ความแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 2) นักเรยีนทีม่รีะดบัชัน้ต่างกนัมทีศันคตต่ิอการปลกู
พืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณบ ารุงโลหิตสตรีหลังคลอด ไม่
ต่างกัน ทัง้นี้ เป็นผลมาจากทัศนคติเป็นการแสดงความ
คดิเหน็สว่นบุคคล หรอืระดบัของความรูส้กึนึกคดิทีเ่กีย่วขอ้ง
กับภาวะทางอารมณ์ที่มีต่อตนเองต่อบุคคลอื่น และต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง อนัเป็นผลมาจากการเรยีนรู้ 
และประสบการณ์ที่ได้รบัมาคลายคลึงกนั หรือแตกต่างกนั 
เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติต่อการปลูกพืชสมุนไพรที่มี
สรรพคุณบ ารุงโลหิตสตรีหลังคลอด ด้วยกระบวนการ
สิง่แวดล้อมศกึษา จ าแนกตามระดบัชัน้ จงึท าให้นักเรยีนมี
ทศันคติ ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ สร้อย
ตระกูล อรรถมานะ (2541: 64) ใหค้วามหมายของทศันคตไิว้
ว่า ทศันคต ิคอื ผลผสมผสานระหว่างความนึกคดิ ความเชื่อ 
ความคดิเหน็ ความรู ้และความรูส้กึของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่หนึ่ง
สิง่ใดคนใดคนหนึ่ง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ซึง่ออกมา
ในทางประเมนิค่าอนัอาจเป็นไปในทางยอมรบัหรอืปฏเิสธก็
ได ้และความรูส้กึเหล่านี้มแีนวโน้มทีจ่ะก่อใหเ้กดิพฤตกิรรม
ใดพฤติกรรมหนึ่งขึน้ ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ซึง่บางสว่นสอดคลอ้งกบังานวจิยั สชิฌน์เศก ย่านเดมิ (2552: 
24) ได้ศึกษาเรื่อง ทศันคติต่อการเรียนการสอนวิชาสงัคตี
นิยมของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผลการศกึษา
พบว่า นิสติที่มีชัน้ปีที่ศกึษาแตกต่างกนั มีทศันคติต่อการ
เรยีนการสอนดา้นการวดัและประเมนิผลไม่แตกต่างกนั และ
บางส่วนสอดคล้องกบังานวจิยัของ วรวรรณ องค์ครุฑรกัษา 
(2560: 39) ไดศ้กึษาเรื่อง ทศันคตขิองผูร้บัสารและจุดดงึดูด

ของสือ่ของพืน้ทีส่เีขยีวในเขตเมอืง ผลการศกึษาพบว่า ระดบั
การศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมทีศันคตต่ิอประเภทของจุดดงึดดูทัง้
สองประเภทไม่แตกต่างกนั 
 ดงันัน้ การส่งเสรมิการปลูกพชืสมุนไพรทีม่สีรรพคุณ
บ ารุงโลหติสตรหีลงัคลอดดว้ยกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา 
ส่งผลให้ผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิความรู้ มคีวามรู้เกี่ยวกบัการ
ปลูกพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณบ ารุงโลหิตสตรีหลังคลอด
ต่างกนั และทศันคติต่อการปลูกพชืสมุนไพรที่มีสรรพคุณ
บ ารุงโลหติสตรหีลงัคลอด ไม่ต่างกนั   
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะการน าวิจยัไปใช้ 
 1. สถานศึกษาสามารถน าคู่มือการส่งเสริมการ
ปลูกพชืสมุนไพรที่มสีรรพคุณบ ารุงโลหติสตรหีลงัคลอด
ด้วยกระบวนการสิง่แวดล้อมศึกษา ไปเป็นแนวทางใน
การพฒันาการเรยีนการสอนในรายวชิาอื่น ๆ ได ้
 2. สถานศึกษาสามารถน าคู่มือการส่งเสริมการ
ปลูกพชืสมุนไพรที่มสีรรพคุณบ ารุงโลหติสตรหีลงัคลอด
ดว้ยกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา น าไปประยุกต์ใชก้บั
นกัเรยีนชัน้อื่น ๆ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป  
 1. ควรมกีารศกึษาและพฒันาพชืให้มมีูลค่าทาง
เศรษฐกจิ ซึง่สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชน 
 2. ควรมกีารศกึษาและพฒันาภูมปัิญญาสมุนไพร
บ ารุงโลหติสตร ีเพื่อถ่ายทอดใหก้ลุ่มเยาวชน และมกีาร
สบืสานภูมปัิญญาต่อไป 
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