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บทคดัยอ่ 

 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคู่มอืการปลกูสมุนไพรพลคูาวเพื่อเสรมิภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 ในวถิปีกตใิหม่ 
ใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิก่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้
ในการส่งเสริม คือ นิสิตปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ซึง่ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วมการสง่เสรมิ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 
คู่มอืการปลูกสมุนไพรพลูคาวเพื่อเสรมิภูมคิุ้มกนัป้องกนัโควดิ 19 ในวถิีปกติใหม่ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูก
สมุนไพรพลูคาวเพื่อเสรมิภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 ในวถิปีกตใิหม่ และแบบวดัทศันคตต่ิอการปลูกสมุนไพรพลูคาวเพื่อ
เสริมภูมิคุ้มกนัป้องกนัโควดิ 19 ในวิถีปกติใหม่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน คอื Paired t-test ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืการปลูกสมุนไพรพลูคาวเพื่อ
เสรมิภูมคิุ้มกนัป้องกนัโควดิ 19 ในวถิีปกติใหม่ มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 83.33/80.44 มคี่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการ
ส่งเสรมิ (E.I.) เท่ากบั 0.7349 แสดงว่า นิสติมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนรูร้อ้ยละ 73.49 นิสติมคีวามรู ้และทศันคต ิหลงั
การสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to develop  manual of the Plu Kaow herb cultivation for enhancing 
immunity and prevent COVID-19 in a new normal to be efficient and effective, to study and compare knowledge 
and attitude before and after  the promotion. The sample used in the study were 30 the 1st year undergraduate 
students in Environmental Education program, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham 
University, by voluntary sampling participated in the promotion. The tools used in research were a manual of Plu 
Kaow herb cultivation for enhancing immunity and prevent COVID -19 in a new normal, knowledge test about Plu 
Kaow herb cultivation and attitude test towards Plu Kaow herb cultivation for enhancing immunity and prevent 
COVID-19 in a new normal. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation and Paired t-test. The results of the research showed that the manual was efficiency of 83.33/80.44. The 
effectiveness index of the manual was equal to 0.7349. The undergraduate students had more knowledge and 
effected to increased students progress after using the promotion manual at 73.49%. After the promotion, the 
undergraduate students had an average score of knowledge and attitude more than before the promotion 
significantly statistically level of .05. 
 
Key Words : Promotion, Plu Kaow herb, Immunity and prevent COVID-19, Knowledge, Attitude 
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1. บทน ำ 
 การป้องกนัตนเองเพื่อปลอดภยัจากโควดิ 19 มี
ค าแนะน าจากหน่วยราชการมากมาย เช่น ใส่หน้ากาก
อนามยัทุกครัง้ เมื่อออกไปในที่สาธารณะ ไม่เอามอืมา
สมัผสัตา ปาก ใบหน้า ไม่เดนิทางไปสถานทีแ่ออดั หรอื
อากาศไม่ถ่ายเท เว้นระยะห่างจากผู้คนไม่น้อยกว่า 2 
เมตร และหมัน่ล้างมอืทุกครัง้เมื่อไปสมัผสัสิง่ต่าง ๆ มี
การตรวจวดัอุณภูมสิม ่าเสมอ และรบัประทานอาหารทีม่ี
ประโยชน์ต่อร่างกาย (กระทรวงสาธารณสุข , 2563: 
เวบ็ไซต)์ 
 ในอดตีในช่วงทีป่ระเทศไทยมกีารระบาดของโรค
ไข้หวดันก (H5N1) ได้มีการพืชผกัที่มอียู่ในท้องถิ่นมา
บรโิภคช่วยเสรมิภูมคิุ้มกนัให้แก่ร่างกาย พชืผกัเหล่านี้ 
ได้แก่ ขงิ กะเพรา หอมใหญ่ ฟ้าทะลายโจร และพลูคาว 
ซึง่สามารถลดการตดิเชือ้ได ้ 
 พลูคาว เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่มีประวตัิการใช้
ประโยชน์อย่างกวา้งขวางในภูมภิาคต่างๆ ของเอเชยีมา
นานแล้ว นิยมปลูกเป็นอาหารสมุนไพร และไม้ประดบั
พลูคาว ชื่อเรยีกตามทอ้งถิน่ต่าง ๆ คอื ผกัคาวตอง หรอื
ผกัก้านตอง (ภาคเหนือ) ผกัคาวทอง (ภาคกลาง) เป็น
พันธุ์ไม้กลางแจ้งที่ชอบขึ้นในดินที่ชื้นแฉะหรือริมน ้า
ทัว่ไป สามารถขยายพนัธุ์ด้วยการแยก ต้นและปักช า 
พลูคาวมเีขตการขยายพนัธุท์ ัว่ไปในเขตตะวนัออก และ
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตเ้จรญิเตบิโตไดต้ัง้แต่พืน้ทีร่าบต ่า
จนถึงที่สูงประมาณ 2,500 เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล 
ส าหรับประเทศไทยพบมากภาคเหนือทัง้ที่ขึ้นตาม
ธรรมชาตแิละทีป่ลูกเลีย้งสามารถเจรญิเตบิโตในดนิต่าง 
ๆ ตัง้แต่ดนิร่วนทีอุ่ดมสมบูรณ์จนถงึดนิทรายทีม่ปีรมิาณ
ธาตุอาหารบางชนิดค่อนขา้งต ่า (โชติ อนันต์ และคณะ, 
2556: 242 - 244) 
 พลูคาวจัดเป็นพืชล้มลุกมีกลิ่นคาวล าต้นใต้ดิน
เป็นปลอ้งสัน้ ๆ ตามขอ้มรีากออกโดยรอบและมลี าต้นที่
อยู่ เหนือดินสูง 10-30 ซม. ล าต้นเหนือดินนี้ส่วนข้อที่
ทอดเอนแตะพื้นดินจะสามารถออกรากได้ ใบเดี่ยวออก
เวยีน หรอืออกสลบัแผ่นใบรูปไข่กวา้ง 2.5-7.5 ซม. ยาว 
3-9 ซม. ปลายใบแหลมมากโคนใบรูปหวัใจช่อดอกออก
ตามยอดหรอืซอกใบกลบีดอกรูปทรงกระบอกกวา้ง 5-8 
มม. ยาว 2-2.5 ซม. มกีลบีประดบัสขีาว 4 กลบีรปูร ีหรอื
รูปไข่กลบัแกมขอบขนานรองรบัโคนช่อก้านช่อยาว1-2
ซม. ช่อดอกประกอบดว้ยดอกเลก็ ๆ จ านวนมากเรยีงตวั

แน่นตามความยาวของแกนช่อดอกแต่ละดอกไม่มีก้าน
ดอก และกลีบดอกมีเฉพาะเกสรตัวผู้ 3 อัน อับเรณูสี
เหลืองเกสรเพศเมียมีห้องรงัไข่ 3 ห้องและก้านชูยอด
เกสร 3 อัน ผลเล็กมากดอกออกมากในระหว่างเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนสงิหาคม (วชัรี ประชาศรยัสรเดช, 
2548: 111) 
 พลูคาวจงึเป็นพชืที่ปลูกในท้องถิ่นทัว่ทุกภาคของ
ประเทศไทย มกีารใชใ้นชวีติประจ าวนั และเป็นยาสมุนไพร
มาอย่างยาวนาน มบีนัทกึทัง้ในต าราการแพทยข์องจนี และ
ไทย นิยมใชใ้นการรกัษาการอกัเสบ ช่วยกระตุ้นภูมคิุ้มกนั 
รกัษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดนิหายใจจากเชื้อไวรัสจาก
การวจิยัพบว่า พลูคาวมสีารต้านเชือ้ไวรสัไดห้ลายชนิด ไม่
ว่าจะเป็นเชื้อไวรสัก่อโรคเรมิ เชื้อไวรสัไข้ไหวดัใหญ่ เชื้อ
ไวรสัโรคเอดส ์เชื้อไวรสัซาร์ส รวมทัง้ไขห้วดันกที่ระบาด
ในช่วงปี 2546-2549 ซึง่ไดม้กีารทดลองใช้กบัผูป่้วยหลาย
ราย ผลปรากฏออกมาว่า ลดอาการตดิเชือ้ได ้(ไทยรฐั, 2563: 
เวบ็ไซต)์  
 ดงันัน้ การน าพลูคาวมาใช้ในชีวิต ประจ าวนัใน
การรบัประทาน เช่น อาหารเพื่อใช้ปรุง เป็นยาสมุนไพร 
จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ ในช่วงทีเ่กดิการระบาดของโรค
อุบตัใิหม่โควดิ19 เพราะนอกจากจะเป็นสิง่ทีม่อียู่ในชุมชน
สามารถเพาะปลูกไดง้่ายทุกครวัเรอืน ควรมกีารเพาะปลูก
ไว้ เพื่อใช้เป็นอาหารและสมุนไพรในการช่วยเสริม
ภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้คนในชุมชน ยังถือเป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลให้แก่ครอบครัว ชุมชน 
สงัคมและประเทศชาติ อกีทัง้ยงัเป็นการช่วยเหลือรฐัได้
เป็นอย่างด ีซึง่ทุกคนควรรูถ้งึคุณค่าและคุณประโยชน์ของ
พลูคาว เพื่อน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง 
โดยเฉพาะนิสติชัน้ปีที่ 1 สาขาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ด้าน
สิง่แวดลอ้มจะตอ้งเป็นผูม้คีวามรอบรูอ้ย่างชดัแจง้ แจ่มชดั 
เพื่อสามารถน าความรู้ด้านต่าง ๆ ไปถ่ายทอดให้แก่  
ประชาชน ชุมชน สงัคมไดเ้ขา้ใจ และสามารถน าไปใชไ้ด้
อย่างถูกต้อง การส่งเสรมิเรื่องดงักล่าว จงึมคีวามจ าเป็น
อย่างยิง่ ส าหรบันิสติสิง่แวดลอ้มศกึษาซึง่เป็นคนรุ่นใหม่ที่
จะตอ้งร่วมกนัแกไ้ขปัญหาของสิง่แวดลอ้มนี้ในดา้นต่าง ๆ 
ใหบ้รรลุเกดิผลดต่ีอสงัคมสว่นรวม 
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2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกสมุนไพร
พลูคาวเพื่อเสรมิภูมคิุ้มกนัป้องกนัโควดิ 19 ในวิถีปกติ
ใหม ่ใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล 
 2.2 เพื่อศกึษา และเปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคติ 
ก่อนและหลงัการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรพลูคาวเพื่อ
เสรมิภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 ในวถิปีกตใิหม่ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตระดับ
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้ม
และทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 
337 คน 
 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นิสติระดับ
ปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วม
การสง่เสรมิ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตัวแปรต้น ได้แก่ การปลูกสมุนไพรพลูคาว
เพื่อเสรมิภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 ในวถิปีกตใิหม่ 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูสมุนไพรพลูคาว
เพื่อเสรมิภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 ในวถิปีกตใิหม่ 
  2.2) ทศันคตต่ิอการปลูกสมุนไพรพลูคาวเพื่อ
เสรมิภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 ในวถิปีกตใิหม่ 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริม ได้แก่ คู่มือการ
ปลูกสมุนไพรพลคูาวเพื่อเสรมิภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 
ในวถิปีกตใิหม่ 
 2) เครื่องมอืที่ใชใ้นการวดัและประเมนิผล ได้แก่ 
แบบทดสอบความรู้ และแบบวัดทัศนคติต่อการปลูก
สมุนไพรพลูคาวเพื่อเสรมิภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 ใน
วถิปีกตใิหม่ 
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานจากต ารา เอกสาร งานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งคู่มอืการสง่เสรมิ 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื ดงันี้ 

  2.1) คู่มือการปลูกสมุนไพรพลูคาวเพื่อเสริม
ภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 ในวถิปีกตใิหม่ โดยมเีนื้อหาการ
สง่เสรมิทัง้หมด 3 หน่วยการสง่เสรมิ ประกอบดว้ย หน่วยการ
ส่งเสริมที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพลูคาว หน่วยการ
ส่งเสรมิที ่2 การปลูกสมุนไพรพลูคาว หน่วยการส่งเสรมิที ่3 
การใชป้ระโยชน์จากสมุนไพรพลคูาว 
  2.2) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการปลูก
สมุนไพรพลูคาวเพื่อเสรมิภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 ใน
วถิีปกติใหม่ เป็นตวัเลอืก 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง 
จ านวน 15 ข้อ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 
คะแนน 
  2.3) แบบวดัทศันคต ิเป็นตวัเลอืก 5 ตวัเลอืก 
จ านวน 15 ขอ้ ไดแ้ก่ เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 3) น าเครื่องมอืทัง้หมดทีส่รา้งขึน้ ไดแ้ก่ คู่มอืการ
ปลูกสมุนไพรพลูคาวเพื่อเสรมิภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ19 ใน
วถิีปกติใหม่ แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ ส่งให้
อาจารยท์ีป่รกึษาพจิารณา แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตาม
ค าแนะน า  
 4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรกึษาส่งตรวจ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของเครื่อง 
และประเมนิความสอดคลอ้ง พรอ้มหาค่าความเหมาะสม
ของเครื่องมอื เมื่อวเิคราะหค์ะแนนจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 
ท่านแลว้ พบว่า ค่าความเหมาะสมมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.68 
แสดงว่า ค่าความเหมาะสมของคู่มือการส่งเสริมอยู่ใน
ระดบั เหมาะสมมากที่สุด สามารถน าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูได ้
 5 )  หลัง จากให้ผู้ เ ชี่ ย วชาญประ เมินความ
สอดคล้องและพิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ 
พบว่า ค่า IOC ของเครื่องมือทัง้หมดมคี่ามากกว่า 0.5 
แสดงว่า เครื่องมอืมคีวามตรงตามเนื้อหาสาระ สามารถ
น าไปปรับปรุง แก้ไขและสามารถน าไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ และผลการประเมินความเหมาะสมของการ
ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรพลูคาวเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน
ป้องกันโควิด 19 ในวิถีปกติใหม่  พบว่า  ค่าความ
สอดคลอ้งของแบบทดสอบความรูม้คี่าเฉลีย่เท่ากบั 0.93 
และค่าความสอดคล้องของแบบวัดทัศนคติมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.95 ถือว่ามคีวามเหมาะสมสามารถน าไปเก็บ
รวบรวมขอ้มลูได ้
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 6) น าเครื่องมอืทีผ่่านการวเิคราะหจ์ากผูเ้ชีย่วชาญไป 
Try out กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน  เพื่อหา
ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่า
ความยากง่าย ของเครื่องมอื ดงันี้ 
  6.1) แบบทดสอบความรู้ มคี่าความยากง่าย
แบบทดสอบความรู้รายข้ออยู่ระหว่าง0.30 - 0.73 ค่า
อ านาจจ าแนกรายขอ้มคี่าระหว่าง 0.23 - 0.82 และค่า
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัมคี่า 0.848 จงึถือว่าแบบทดสอบมี
ความเหมาะสมสามารถน าไปใชใ้นงานวจิยัได ้ 
  6.2) แบบวดัทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม ค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อมีค่าระหว่าง 0.64 - 0.85 และค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบัมคี่า 0.956 จงึถือว่าแบบทดสอบมคีวาม
เหมาะสมสามารถน าไปใชใ้นงานวจิยัได ้  
 7) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและการ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการจัด
กจิกรรมการส่งเสรมิการปลูกสมุนไพรพลูคาวเพื่อเสริม
ภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 ในวถิปีกตใิหม่ 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การส่งเสริมการปลูกสมุนไพรพลูคาวเพื่อเสริม
ภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด 19 ในวิถีปกติใหม่ ผู้วิจ ัยได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที ่1 การศกึษาและเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  ระยะที่  2  การสร้างและการหาคุณภาพ
เครื่องมอื 
  ระยะที ่3 การจดักจิกรรมการสง่เสรมิการปลูก
สมุนไพรพลูคาวเพื่อเสรมิภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 ใน
วถิปีกตใิหม่ 
3.6 การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มูล
ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวัดทุก
ฉบบั ซึง่ทุกฉบบัตอ้งตอบอย่างสมบรูณ์  
  2) ผู้วจิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบ
วดัผล 

3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลครัง้นี้ผู้วิจ ัยใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รปู SPSS ใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อย
ละและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถติทิีใ่ชห้าคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1) ความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) 
   2.2) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)  
   2.3) ค่าความยากง่าย   
   2.4) ค่าอ านาจจ าแนก  
   2.5) ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1)  
   2.6) ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
   2.7) ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  3) สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Paired t-
test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 การหาประสิทธิภาพ และดชันีประสิทธิผลของ
คู่มือ 
 จากการศึกษากิจกรรมการส่งเสริมการปลูก
สมุนไพรพลูคาวเพื่อเสรมิภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 ใน
วถิปีกตใิหม่ ใหม้ปีระสทิธภิาพ และดชันีประสทิธผิลของ
คู่มอืการส่งเสรมิ พบว่า ประสทิธภิาพของกระบวนการ 
(E1) คดิเป็นรอ้ยละ 83.33 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์
(E2) คดิเป็นร้อยละ 80.44 ดงันัน้ คู่มอืการส่งเสรมิการ
ปลูกสมุนไพรพลคูาวเพื่อเสรมิภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 
ในวิถีปกติใหม่ มีประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริม 
เท่ากบั 83.33/80.44 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ (ดงั
ตารางที ่1)  
 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอื ดชันีประสทิธผิล 
(E.I.) ของคู่มือการปลูกสมุนไพรพลูคาวเพื่ อ เสริม
ภูมิคุ้มกนัป้องกนัโควดิ 19 ในวิถีปกติใหม่ มีค่าเท่ากบั 
0.7349 หมายความว่า นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ส่ง เสริมมีความรู้ เพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้นิสิตมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 73.49 
(ดงัตางที ่2) 
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการปลกูสมุนไพรพลคูาวเพื่อเสรมิภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 ในวถิปีกตใิหม่ (E1/E2) 
 

หน่วยกำรส่งเสริม 
คะแนน
เตม็ �̅� S.D. 

รอ้ยละของ
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 15 25.00 0.75 83.33 เป็นไปตามเกณฑ ์

ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 15 24.13 0.91 80.44 เป็นไปตามเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรส่งเสริม (E1/ E2) เท่ำกบั 83.33/80.44 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการปลกูสมุนไพรพลคูาวเพื่อเสรมิภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 ในวถิปีกติ 
  ใหม ่
 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนกำร

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงักำร

ส่งเสริม 
จ ำนวนนิสิต 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบ 
ควำมรู ้

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

118 362 30 15 0.7349 
 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกับ
การปลูกสมุนไพรพลูคาวเพือ่เสริมภมิูคุ้มกนัป้องกนั
โควิด 19 ในวิถีปกติใหม ่และทศันคติสิง่แวดล้อม 
 ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิตมีความรู้
ก่อนกจิกรรมการส่งเสรมิอยู่ในน้อยทีสุ่ด (�̅�= 3.93) และ
หลังการส่ ง เสริม  นิ สิตมีความรู้ อยู่ ใ นระดับมาก 
(�̅�=12.07) ส่วนทศันคต ิก่อนการส่งเสรมิมคีวามรูอ้ยู่ใน

ระดับไม่แน่ใจ (�̅� = 3.46) และหลังการส่งเสริมนิสติมี
ทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (�̅� = 4.36) เมื่อ
เปรยีบเทยีบความรู ้และทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้มก่อนและ
หลัง พบว่า นิสิตมีความรู้ และทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อม 
หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั .05 (ดงัตารางที ่3)  

 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความรู้ และและทศันคติต่อการปลูกสมุนไพรพลูคาวเพื่อเสริมภูมิคุ้มกนัป้องกนัโควิด 19 
  ในวถิปีกต ิก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม 

ระดบั 
หลงักำรส่งเสริม 

ระดบั t  df p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

ความรู ้
(N=15) 

 

3.93 
 

1.57 น้อยทีส่ดุ 
 

12.07 
 

0.98 มาก -26.259 29 .000* 

ทศันคต ิ
(N=5) 

 

3.46 
 

0.59 
 

ไม่แน่ใจ 
 

4.36 
 

0.38 
 

เหน็ดว้ย -7 .094  29 .000*  

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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5. อภิปรำยผล 
 การส่งเสริมการปลูกสมุนไพรพลูคาวเพื่อเสริม
ภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 ในวถิปีกตใิหม่ เพื่อสรา้งเสรมิ
ความรู้ และทศันคติ ผู้วจิยัมปีระเดน็ที่จะน ามาอภปิราย
ผล ดงันี้ 
5.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของการส่งเสริมการปลูกสมุนไพร
พลูคาวเพือ่เสริมภูมิคุ้มกนัป้องกนั โควิด 19 ในวิถี
ปกติใหม ่
 1) ผลการศึกษาประสทิธภิาพของคู่มือการปลูก
สมุนไพรพลูคาวเพื่อเสรมิภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 ใน
วถิปีกตใิหม่ มปีระสทิธภิาพ E1/ E2 เท่ากบั 83.33/80.44 
ซึง่สงูกว่าเกณฑม์าตรฐานทีต่ัง้ไว ้ส าหรบัการสง่เสรมิการ
ปลูกสมุนไพรพลูคาวเพื่อเสรมิภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 
ในวถิปีกตใิหม่ แสดงใหเ้หน็ว่านิสติทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิ
มปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ การส่งเสรมิการ โดยใชคู้่มอื
กิจกรรมซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ
กิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจใน เรื่องการ
ปลูกสมุนไพรพลูคาวเพื่อเสรมิภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 
ในวิถีปกติใหม่ สามารถพฒันานิสติให้มพีฤติกรรมตรง
ตามความมุ่งหวัง ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าการ
ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรพลูคาวเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน
ป้องกนัโควดิ 19 ในวถิปีกตใิหม่ โดยใชคู้่มอืประกอบการ
ถ่ายทอดความรู้โดยผ่านกระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษา 
ท าใหนิ้สติทีเ่ขา้ร่วมมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูส้งูขึน้จรงิ 
เป็นไปตามแนวคดิปรชีา ช้างขวญัยนื และคณะ (2551: 
127) ได้กล่าวว่า คู่มอื เป็นหนังสอืที่ใช้ควบคู่ไปกบัการ
กระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็นหนงัสอืทีใ่ชแ้นวทางปฏบิตัใิหก้บั
ผู้ใช้สามารถกระท าสิง่นัน้ ๆ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ส่วนคู่มือครูนั ้นเป็นหนังสือให้แนวทางและแนะน า
เกี่ยวกับสาระ วิธีการกิจกรรม สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และ
แหล่งข้อมูลแหล่งอ้างองิต่าง ๆ ปกติมกัจะใช้ควบคู่กบั
หนังสอืเรยีน เป็นหนังสอืที่ครูได้ศกึษาด้วยตนเอง และ
เป็นไปตามแนวคดิของเรอืงชยั จรุงศริวฒัน์ (2555: 77) 
ได้กล่าวว่า คู่มือ เป็นเอกสารหรือหนังสือที่จ ัดท าขึ้น 
เพื่อให้ครูใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนการสอน สามารถสอน
ใหเ้ป็นไปตามแนวทางของหลกัสตูรหรอืใชเ้ป็นคู่มอืของ
ครูในการใช้หนังสอืเล่มใดเล่มหนึ่ง คู่มอืที่เขยีนขึน้เป็น
แนวทางใหผู้ใ้ชคู้่มอืไดศ้กึษาท าความเขา้ใจเรื่องที่จะท า

และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย เพื่อใหผู้้ใชคู้่มอืมคีวามสะดวกและ
สามารถปฏบิตังิานไดบ้รรลุวตัถุประสงคภ์ายใตม้าตรฐาน
ที่ใกล้เคยีง และเป็นไปตามแนวคดิของกาญจนา จ านง
ศักดิ ์(2551: 34) ให้ความหมายของคู่มือ คือ สิ่งพิมพ์
ทางการศกึษาอย่างหนึ่ง ใชเ้ป็นกุญแจส าหรบัไขเมื่อเกดิ
ความขอ้งใจตอ้งการอธบิาย ตอ้งการใหเ้ฉลยปัญหา หรอื
ต้องการใหไ้ดค้วามรู้บางอย่าง เป็นสิง่พมิพท์ีจ่ดัท าขึน้ให้
ง่ายต่อความเขา้ใจ สอดคล้องกบังานวิจยัของงานวจิยั
ของอุบล แควน้ไทยสงค ์และประยูร วงศจ์นัทรา (2559: 
124) ไ ด้ ศึ ก ษ า  ก า ร พั ฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก ส่ ง เ ส ริ ม
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซียน: ประเทศ
บรไูนดารุสซาลาม ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืฝึกสง่เสรมิ มี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 85.33/80.22  สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ น ้าทพิย ์ค าแร่ พรนิภา ตูมโฮม และแสงรว ีโมมขุด
ทด (2559: 543) ได้ศกึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการ
บ ริ โ ภ คที่ เ ป็ น มิ ต ร กับ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ส า ห รับนิ สิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผลการศึกษาพบว่ า 
ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมการพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
การบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 80.70/83.68 สอดคล้องกับงานวิจัยของยศพล 
พันธ์เนียม และคณะ (2561: 17) ได้ท าการศึกษา การ
พฒันาคู่มอืการอนุรกัษ์พชืสมุนไพรในป่าชุมชนบา้นเกิง้ 
ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษา
พบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ 
เท่ากบั 80.10/91.37 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจารุวรรณ 
วงค์อามาตย์ และชฎาพร เสนาคุณ (2562: 82-93) ได้
ศึกษาการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากต้นเถาววัลย์
เปรียง ผลการศึกษาพบว่า ประสทิธิภาพของคู่มือการ
ส่งเสรมิเท่ากบั 81.3/82.2 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
Suwakhon Phakeewai and Prayoon Wongchantra  (2020: 
94 -103) ได้ศกึษา การพฒันากจิกรรมค่ายนันทนาการ
เพื่อสิ่งแวดล้อมส าหรับเยาวชนใน  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมค่ายนันทนาการด้าน
สิ่งแวดล้อมส าหรับเยาวชนในจังหวัดร้อย เอ็ด มี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 85.17 / 83.44 
 ดงันัน้การส่งเสริมการปลูกสมุนไพรพลูคาวเพื่อ
เสริมภูมคิุ้มกนัป้องกนัโควดิ 19 ในวิถีปกติใหม่ โดยใช้
คู่มอืกจิกรรมซึง่เป็นรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนของ
กิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ
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ปลูกสมุนไพรพลูคาวเพื่อเสรมิภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 
ในวิถีปกติใหม่ สามารถพฒันานิสติให้มพีฤติกรรมตรง
ตามความมุ่งหวัง ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าการ
ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรพลูคาวเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน
ป้องกนัโควดิ 19 ในวถิปีกตใิหม่ โดยใชคู้่มอืประกอบการ
ถ่ายทอดความรู้โดยผ่านกระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษา 
ท าใหนิ้สติทีเ่ขา้ร่วมมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูส้งูขึน้จรงิ 
 2) ผลการศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการปลูก
สมุนไพรพลูคาวเพื่อเสรมิภูมคิุม้กนัป้องกนั  โควดิ 19 ใน
วิถีปกติ ใหม่  (E.I.) มีค่ า เท่ ากับ 0.7349 ส่ งผลให้มี
ความก้าวหน้าทางการเรยีนรู้เพิม่ขึน้หลงัจากการใช้คู่มือ
การสง่เสรมิรอ้ยละ 73.49 ซึง่เป็นไปตามแนวคดิถวลัย ์มาศ
จรัส (2553: 62 - 65) ได้กล่าวว่า การจัดสิ่งแวดล้อมการ
เรยีนรูจ้งึเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาสรา้งสรรค ์และการน า
ไอซทีมีาประยุกต์ใช้กบัการศกึษาสร้างสรรค์ สามารถจดั
การศกึษาได้หลายรูปแบบเป็นไปตามแนวคดิของสุรสัวด ี
จนิดาเนตร (2553: 24) กล่าวว่า คู่มอืเป็นเอกสารที่จดัท า
ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการของผู้ใช้ให้
สามารถด าเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้มมีาตรฐาน
ใกลเ้คยีงกนัใหม้ากที่สุดและบรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
และเป็นไปตามแนวคดิของสุพตัรา วงศษ์า (2549: 77) ได้
กล่าวไว้ว่า การพฒันากจิกรรมการเรียนรู้ หมายถึง แบบ
แผนการด าเนินการจดัการเรยีนรูท้ีไ่ด้รบัการจดัเป็นระบบ
อย่างสมัพนัธแ์ละสอดคลอ้งกบัทฤษฎ ีหลกัการการเรยีนรู้
หรอืการสอนทีรู่ปแบบนัน้ยดึถือโดยผ่านกระบวนการวจิยั
และไดร้บัพสิจูน์และทดสอบว่ามปีระสทิธภิาพ ซึง่รูปแบบ
การสอนจะแสดงขัน้ตอนที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และผู้สอน
ต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามจุดมุ่งหมายของรปูแบบนัน้ๆ ซึง่
สอดคล้องกบังานวจิยัของของเสาวลกัษณ์ แปลกจงัหรดี, 
น ้าทพิย์ ค าแร่ และชลทิศ พนัธุ์ศิริ (2561: 265 - 277) ได้
ศกึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการใชป้ระโยชน์จากมะรุม
เพื่อสุขภาพ ผลการศกึษาพบว่า ค่าดชันีประสทิธผิลของ
คู่มอืการฝึกอบรมเท่ากบั 0.8566 ชาวบา้นมคีวามกา้วหน้า
ในการเรียนรู้ร้อยละ 85.66 สอดคล้องกบังานวจิยัของอร
อนงค ์พลโคกก่องและคณะ (2561: 69 - 86) ไดศ้กึษา การ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่องปัญหาการทิ้งขยะในป่า
ชุมชน เพื่อการพฒันากจิกรรมการ เรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิ

ลาด ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ
กิจกรรม เท่ากับ 0.8033 แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสิตที่เข้าร่วม 
กิจกรรมมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 80.33 
สอดคล้องกบังานวจิยัของประยูร วงศ์จนัทรา และคณะ 
(2559: 844) ได้ท าการศึกษา การพฒันาคู่มือฝึกอบรม
ผลิตภัณฑ์สีเขียว ส าหรับนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคามผลการศกึษาพบว่า ค่า
ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือหลักสูตรฝึกอบรม เท่ากับ 
0.8029 นิสติทีใ่ชคู้่มอืหลกัสตูรฝึกอบรมผลติภณัฑส์เีขยีว 
ส าหรบันิสติสาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลยั
มหาสารคามมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนคดิเป็นร้อยละ 
80.29 สอดคล้องกบังานวจิยัของวาท ีลพพนัธ์ทอง และ
ประยรู วงศจ์นัทรา (2559: 137) ไดศ้กึษาการพฒันาคู่มอื
ฝึกส่งเสรมิทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน: 
สาธารณรฐัสงิคโปร ์ผลการศกึษาพบว่า ดชันีประสทิธผิล
ของคู่มอืการฝึกสง่เสรมิ เท่ากบั 0.7350 นิสติทีใ่ชคู้่มอืฝึก
ส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน: 
สาธารณรฐัสงิคโปร์ มคีวามกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็น
ร้อยละ 73.50 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ Somsak 
Klongyut et al. (2015: 2599-5605) ไ ด้ ศึ ก ษ า  ก า ร
พฒันาการมสี่วนร่วมของนักเรยีนระดบัประถมศกึษาใน
การอนุรกัษ์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ผลการศึกษา
พบว่าคู่มอืการฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้ มคี่าดชันีประสทิธผิล 
0.586  
 ดงันัน้ การส่งเสริมการปลูกสมุนไพรพลูคาวเพื่อ
เสริมภูมิคุ้มกันป้องกนัโควิด 19 ในวิถีปกติใหม่ โดยใช้
คู่มอืกจิกรรมซึ่งเป็นรูปแบบการจดัการเรยีนการสอนของ
กจิกรรมใหผู้เ้รยีนเกดิความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องการปลูก
สมุนไพรพลคูาวเพื่อเสรมิภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 ในวถิี
ปกติใหม่ แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการปลูกสมุนไพร
พลคูาวเพื่อเสรมิภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 ในวถิปีกตใิหม่ 
โดยใช้คู่ มือประกอบการถ่ายทอดความรู้ โดยผ่าน
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ท าให้นิสิตที่เข้าร่วมมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูส้งูขึน้ 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้และ
ทศันคติต่อการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรพลูคาวเพือ่
เสริมภมิูคุ้มกนัป้องกนัโควิด 19 ในวิถีปกติใหม่  
 1) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ
การปลูกสมุนไพรพลูคาวเพื่อเสรมิภูมคิุม้กนัป้องกนัโควิด 
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19 ในวถิีปกติใหม่ ผลการศกึษาพบว่า นิสติกลุ่มตวัอย่าง 
มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกสมุนไพรพลูคาวเพื่อเสริม
ภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 ในวถิปีกตใิหม่ หลงัการสง่เสรมิ
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัอยู่ที่ระดบั .05 
แสดงให้เห็นว่าการจดักิจกรรมการส่งเสริมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรพลูคาวเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน
ป้องกนัโควดิ19 ในวถิปีกตใิหม่ มผีลท าใหค้วามรูข้องนิสติ
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของแสงจันทร์ โสภา
กาล (2550: 14-15) ได้ให้ความหมายของความรู้ว่า การ
รบัรูเ้กีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์รายละเอยีดต่างๆทีเ่กดิ
จากการสังเกต การศึกษา ประสบการณ์ ทัง้ในด้าน
สิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตแิละสงัคมความรูพ้ืน้ฐาน หรอืภูมิ
หลงั ของแต่ละบุคคลทีบุ่คคลไดจ้ดจ าหรอืเกบ็รวบรวมไว้
และสามารถแสดงออกมาในเชงิพฤตกิรรม ทีส่งัเกตหรอืวดั
ได้ เป็นไปตามแนวคิดประภาเพ็ญ สุวรรณ (2550: 18) 
กล่าวว่า ความรูเ้ป็นพฤตกิรรมขา้งต้นซึง่ผู้เรยีนรู้เพยีงแต่
จ าแนกไดอ้าจโดยการฝึก หรอืโดยการมองเหน็ ไดย้นิ จ า
ได ้ความรูข้ ัน้นี้ ไดแ้ก่ ความรูเ้กีย่วกบัค าจ ากดัความหมาย 
ข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎโครงสร้างและวิธีการแก้ปัญหา
เหล่านี้ เป็นต้น และเป็นไปตามแนวคดิของพรธดิา วเิชยีร
ปัญญา (2547: 21) ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่า 
ความรู ้คอื กระบวนการของการขดัเกลาเลอืกใชแ้ละบูรณา
การ การใช้สารสนเทศเหล่านัน้จนเกดิความรู้ใหม่ ความรู้
ใหม่จงึเกดิขึน้จากการผสมผสานความรูแ้ละประสบการณ์
เดมิผนวกกบัความรูใ้หม่ทีไ่ดร้บัซึง่ความรูด้งักล่าวเป็นสิง่ที่
อยู่ภายในบุคคลเป็นความรู้ที่ช ัดแจ้งและความรู้จะเกิด
คุณค่าได้หากได้รับการน าไปใช้ในการตัดสินใจ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณศักดิพ์ิจิตร บุญเสริม, 
ประยูร วงศ์จันทรา และบัญญัติ สาล (2557: 150) ได้
ท าการศึกษาการพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้
กระบวนการสเีขยีว (Green Poem) ส าหรบันิสติปริญญา
ตรี สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศกึษา ผลการศึกษาพบว่า เมื่อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนก่อนและหลงักจิกรรม ผูท้ีเ่ขา้
ร่วมกจิกรรมมคีวามรู้หลงักจิกรรมมากกว่าก่อนกิจกรรม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวจิยัสุมาล ีซาหยอง (2557: 31) ได้ศกึษาการส่งเสรมิ
การใช้คู่มือการปลูกมะกรูดเพื่อใช้ในครัวเรือนและการ
อนุรกัษ์ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดลอ้ม
ศกึษา ผลการศกึษาพบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ย
ของความรู้ก่อนและหลังการฝึกส่งเสริม พบว่า นิสิตมี

ความรู้หลังการฝึกส่งเสริมมากกว่าก่อนการฝึกส่งเสริม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวิจยัของปิยพร ศรีวิจารย์ (2557: 54) ได้ศึกษา การ
ส่งเสรมิการปลูกไผ่เลีย้งเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มแก่เกษตร
บ้านวงัหว้า ผลการศกึษาพบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
ก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า หลงัการส่งเสริมสูงกว่า
ก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับวิจัยของวิภาดา มาลาศรี (2556: 56) ได้
ศกึษา การสง่เสรมิการปลกูตน้ผกัติว้เพื่อการอนุรกัษ์ผกัติ้ว
ในป่าชุมชนบ้านหวัขวั ต าบลท่าขอนยาง   อ าเภอกนัทร
วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า หลงัสง่เสรมิ
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนส่งเสริม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่าการส่งเสรมิ
การปลูกผกัติ้วเพื่อการอนุรกัษ์ผกัติ้วในป่าชุมชนบ้านหวั
ขัว  ต าบลท่ าขอนยาง อ า เภอกันทรวิชัย  จังหวัด
มหาสารคาม มีผลท าให้ความรู้ของชาวบ้านเพิ่มมากขึน้ 
และสอดคลอ้งกบัวจิยัของBoonroam Kamchantarat et al. 
(2011: 429 - 431) ไดศ้กึษา การฝึกอบรมกจิกรรมในฟารม์
เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในจงัหวัดมหาสารคาม ผล
การศึกษาพบว่า ความรู้รวมเกี่ยวกับกิจกรรมในฟาร์ม
เกษตรอนิทรยี์ของเกษตรกรในจงัหวดัมหาสารคามอยู่ใน
ระดบัมาก เกษตรกรมคีวามรูด้า้นความรูเ้กีย่วกบักจิกรรม
ในฟาร์มเกษตรอนิทรยี ์หลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญัทีส่ถติทิีร่ะดบั .05 
 ดงันัน้แสดงใหเ้หน็ว่านิสติทีเ่ขา้รบัการส่งเสรมิการ
ปลูกสมุนไพรพลูคาวเพื่อเสรมิภูมคิุ้มกนัป้องกนัโควดิ 19 
ในวถิปีกตใิหม่ มคีวามรูเ้พิม่ขึน้ เนื่องจากมกีระบวนการจดั
กิจกรรมโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการส่ง เสริม มี
กระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษาโดยเครื่องมอืที่
ใช้ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริม คือ คู่มือการปลูก
สมุนไพรพลคูาวเพื่อเสรมิภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 ในวถิี
ปกตใิหม่ ในการบรรยายใหค้วามรู ้และมใีบความรู ้เป็นสื่อ
ตวักระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรู ้
 2) ผลการศึกษาและ เปรียบ เทียบทัศนคติ
สิ่ง แวดล้อม  พบว่ า  นิ สิตก ลุ่มตัวอย่ า งมีทัศนคติ
สิง่แวดลอ้มต่อการส่งเสรมิการปลูกสมุนไพรพลูคาวเพื่อ
เสรมิภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 ในวถิปีกตใิหม่ หลงัการ
ส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมีนัยส าคญัอยู่ที่
ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่านิสติที่เข้าร่วมการส่งเสริมมี
ทศันคตสิิง่แวดลอ้มเพิม่มากขึน้ เมื่อไดเ้ขา้ร่วมการส่งแส
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ริมความรู้ในการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรพลูคาวเพื่อ
เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด 19 ในวิถีปกติใหม่ ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดของสุชาติ โสมประยูร (2520: 110-
111) ใหค้วามหมายว่า ทศันคตเิป็นเรื่องทีเ่กีย่วกบัภาวะ
แห่งความพร้อมของจติใจ ซึ่งมปีฏกิริยิาต่อสิง่แวดล้อม
ต่าง ๆ ทัง้ในลกัษณะทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรม เป็นไป
ตามแนวคดิของสร้อยตระกูล อรรถมานะ(2551: 64) ให้
ความหมายของทศันคตไิวว้่า ผลผสมผสานระหว่างความ
นึกคิด ความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู้ และความรู้สกึ
ของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่หนึ่งสิง่ ใดคนใดคนหนึ่ง สถานการณ์
ใดสถานการณ์หนึ่ง ซึง่ออกมาในทางประเมนิ อาจเป็นไป
ในทางยอมรบั หรอืปฏเิสธกไ็ด้ และความรู้สกึเหล่านี้ มี
แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึน้ 
และเป็นไปตามแนวคิดฉัตรชัย ปันชาติ (2554: 7) ให้
ความหมายว่า ทศันคติเป็นความรู้และความรู้สกึต่อสิง่
หนึ่งสิง่ใดในดา้นทีด่แีละไม่ดอีาจเป็นลกัษณะบวกหรอืลบ
พงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของว
ชิรญาณ์ นาชัยบูรณ์ (2558: 51) ได้ศึกษาการส่งเสริม
การปลูกรางจดืเพื่อการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ในชุมชน 
ผลการศกึษาพบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมทีศันคติก่อน
การส่งเสรมิอยู่ในระดบัไม่เหน็ดว้ย ส่วนหลงัการส่งเสรมิ
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมทีศันคติอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม 
พบว่า ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีทศันคติมากว่าก่อนการ
ส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอารียา หาญณรงค์ (2558 : 20) ได้ศึกษา 
การส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากใบย่านางในชุมชนบ้าน
วงัใหม่ ต าบลนาขา่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม
ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการส่งเสรมิชาวบ้านมทีศันคติ
อยู่ในระดับเห็นด้วย และหลังการส่งเสริมชาวบ้านมี
ทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสรมิพบว่าชาวบ้านมคีะแนน
เฉลี่ยทัศนคติที่ดีขึ้นอย่ างมีนัยส าคัญที่ร ะดับ . 05 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของธญัลกัษณ์ ดวงจ าปา, ไพบูลย ์
ลิม้มณี และกรรณิกา สุขงาม (2561: 486-489) ไดศ้กึษา 
การส่งเสริมการปลูกต้นกุ่มบก เพื่อการอนุรกัษ์และใช้
ประโยชน์ ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการส่งเสรมิชาวบา้น
มทีศันคตกิ่อนการส่งเสรมิชาวบา้นมทีศันคตอิยู่ในระดบั
ไม่แน่ใจ และหลงัการส่งเสรมิมทีศันคติอยู่ในระดบัเห็น
ด้วย เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติหลังการ

ส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของธนัชพร 
ประทุม (2557: 53) ได้ศึกษา การส่งเสริมการปลูกว่าน
หางจระเข้เพื่ออนุรกัษ์สมุนไพรไทยส าหรับนิสิตระดบั
ปริญญาตรีสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผลการศึกษา
พบว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้ารับการ
ส่งเสริมก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า ผู้เข้ารับการ
ส่งเสริมมีทัศนคติเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการ
ส่งเสริมนี้สามารถสร้างทศันคติที่ดีในการปลูกว่านหาง
จระเข้เพื่ออนุรักษ์สมุนไพรไทย และสอดคล้องกับ
งานวิจัย Diana Vivanti Sigit et al. (2019: 1) ได้ศึกษา 
การปรบัปรุงความรู้ และทศันคติในการอนุรกัษ์ป่าชาย
เลนและแนวปะการังผ่านรูปแบบเครือข่ายชุมชน
สิง่แวดล้อมศกึษา ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนมทีศันคติ
ต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนและแนวปะการังหลังการ
อนุรกัษ์สูงกว่าก่อนการอนุรกัษ์ หมายความว่าการรบัรู้
ภาคสนามโดยตรงให้ประโยชน์และการเปลี่ยนแปลง
ทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์ 
 ดงันัน้ แสดงให้เห็นว่านิสติที่เข้ารบัการส่งเสรมิ
การปลกูสมุนไพรพลคูาวเพื่อเสรมิภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 
19 ในวิถีปกติใหม่ มีผลท าให้ทัศนคติสิ่งแวดล้อมของ
นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้ เนื่องจากเกดิการเรยีนรู้
จากการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรพลูคาวเพื่อเสริม
ภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 ในวถิปีกตใิหม่ มกีระบวนการ
ที่ใช้ในการส่งเสริมนี้ สามารถสร้างทศันคติที่ดีต่อการ
ปลูกสมุนไพรพลูคาวเพื่อเสรมิภูมคิุม้กนัป้องกนัโควดิ 19 
ในนวถิปีกตใิหม่เพิม่ขึน้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ  
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 
 1) ควรสนับสนุนใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งน าคู่มอื
การส่งเสรมิการปลูกสมุนไพรพลูคาวเพื่อเสรมิภูมคิุ้มกนั
ป้องกนัโควิด 19 ในวิถีปกติใหม่ เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การผลิตสื่อออนไลน์และน าไปเผยแพร่  เพื่ อ เ ป็น
ประโยชน์แก่ผูท้ีส่นใจต่อไป 
 2) ความรู้ทีไ่ด้จากการส่งเสรมิการปลูกสมุนไพร
พลูคาวเพื่อเสรมิภูมคิุ้มกนัป้องกนัโควดิ 19 ในวิถีปกติ
ใหม่  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ฝึกส่งเสริมแก่นิสิต 
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นักศึกษาสถาบันอื่นๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัพชืสมุนไพรพลคูาว 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารศกึษาสรรพคุณของสมุนไพรพลูคาว
ในการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น การแปรรูป
เป็นเครื่องอ าอางค ์เป็นตน้ 

 2) ควรน าคู่มือการส่งเสริมการปลูกสมุนไพร
พลูคาวเพื่อเสรมิภูมคิุ้มกนัป้องกนัโควดิ 19 ในวิถีปกติ
ใหม่ ไปปรบัปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกบัความรู้ของผู้รบั
การสง่เสรมิระดบั อื่น ๆ ต่อไป 
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