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บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคู่มือการท าชากะเพราเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกนัเชื้อโควดิ-19  ในวถิีปกติใหม่ เพื่อ
ศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ และทศันคติ ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการส่งเสรมิ คอื นิสติปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 1 
สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ซึง่ไดจ้ากการสมคัรใจ
เขา้ร่วมการส่งเสรมิ เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการท าชากะเพราเพื่อกระตุ้นระบบภูมคิุม้กนั  เชือ้โควดิ-19 ในวถิี
ปกตใิหม่ แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการท าชากะเพราเพื่อกระตุน้ระบบภูมคิุม้กนั เชือ้โควดิ-19 ในวถิปีกตใิหม่ และแบบวดัทศันคติ
ต่อการท าชากะเพราเพื่อกระตุ้นระบบภูมคิุม้กนั เชือ้โควดิ-19 ในวถิปีกตใิหม่ สถิตทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ความถี่ ค่าเฉลี่ย 
รอ้ยละ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมตฐิาน คอื Paired t-test ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืการท าชากะเพราเพื่อกระตุน้
ระบบภูมคิุม้กนั เชือ้โควดิ-19 ในวถิปีกตใิหม่ มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 82.66/81.33 มคี่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิ (E.I.) 
เท่ากบั 0.7423 แสดงว่านิสติมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนรูร้อ้ยละ 74.23 นิสติมคีวามรู ้และทศันคต ิหลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการ
สง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั: การสง่เสรมิ, ชากะเพรา, โควดิ-19, ความรู,้ ทศันคต ิ
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to develop manual of promoting making Holy Basil tea to stimulate immune 
system 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 making Holy Basil tea to stimulate immune 
system COVID-19 in a new normal, knowledge test about making Holy Basil tea and attitude test towards making Holy 
Basil tea. 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 82.66/81.33. The effectiveness index of the manual 
was equal to 0.7423. The undergraduate students had more knowledge and effected to increased student progress after 
using the promotion manual at 74.23. After the promotion, the undergraduate students had an average score of 
knowledge and attitude more than before promotion significantly statistically level of .05 
 
Keywords: Promotion, Holy Basil tea, COVID-19, Knowledge, Attitude 
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1. บทน ำ 
 ปัจจุบนัการระบาดของโควดิ-19 อย่างกวา้งขวาง
ทัว่โลกนัน้ นับเป็นภาวะคุกคามของมวลมนุษยชาต ิ
ทางออกทางเดยีวทีเ่ป็นไปไดใ้นการสูก้บัโรค คอื การท า
ใหป้ระชากรมภีูมคิุม้กนั ซึง่ในขณะนี้มคีวามพยายาม ใน
การพฒันาวคัซีนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่ก็อาจต้องใช้
เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นอกเหนือจากวคัซนีแลว้ การดูแล
สขุภาพองคร์วม ซึง่เป็นหลกัการทีผ่่านการศกึษาคน้ควา้
มาอย่างยาวนาน จนไดร้บัการยอมรบัเป็นแนวปฏบิตัทิัว่
โลก  อันประกอบด้วย  การกินอาหารที่ สะอาด  มี
สารอาหารครบถ้วน เน้นพชืผกัในสดัสว่นทีส่งูกว่าอาหาร
อื่น การออกก าลงักายและพกัผ่อนอย่างเพยีงพอ รวมถงึ
การเลิกพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ การสูบบุหรี่และดื่มสุรา  
จะเป็นเกราะคุ้มกนัเราให้พ้นจากการคุกคามของไวรสั
ชนิดนี้ หนังสอื อาหารสมุนไพร เสรมิภูมคิุม้กนั ในภาวะ
ที่มีการระบาดของโควดิ-19 นี้ได้รวบรวมหลกัฐานทาง
วชิาการเกีย่วกบัสมุนไพร และ ต ารบัอาหารสมุนไพรทีม่ี
หลกัฐานทางวชิาการสนับสนุนใน 3 กลไก คอื การเสรมิ
ภูมิคุ้มกนั ลดการอกัเสบและต้านไวรสัชนิดต่างๆ เพื่อ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการปรุงอาหาร เพราะอาหาร
สมุนไพรนัน้นอกจากจะมีสารอาหารหลกั 5 หมู่แล้วยงั
มีพฤกษเคมีที่มีประโยชน์ทัง้ในแง่การส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกนัและรกัษาโรค และทีส่ าคญัสมุนไพรเหล่านี้เป็นสิง่
ทีอ่ยู่คู่กบัคนไทยมาชา้นาน หาไดง้่าย ไม่ตอ้งเสยีเงนิซือ้
ในราคาแพง จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ (โศรยา ธรรมรกัษ์, 2563: 1-4) 
 ในทางพฤกษศาสตร์ กะเพราเป็นพืชอยู่ในวงศ ์
Labiatae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ocimum sanctum Linn 
เป็นพืชจ าพวกพุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 3-4 ฟุต ต้น
อ่อนและกิ่งอ่อนมีขนปกคลุม กิ่งและแขนงเป็นรูป
สีเ่หลีย่ม มกีิง่กา้นมาก ใบรปูไขย่าวปลายแหลม ยาว 2-4 
เซนติเมตร ใบมีกลิน่หอมเพราะมีน ้ามนัหอมระเหยอยู่
มาก ดอกตัง้ขึ้นเป็นช่อยาวประมาณ 5-14 เซนติเมตร 
บนช่อมีดอกเรียงเป็นชัน้ๆคล้ายฉัตร ดอกขนาดเล็กสี
ชมพูอมม่วง ช่อดอกชัน้ล่างจะบานก่อนชัน้บน กะเพรา
แบ่งออกเป็น 2 พนัธุ์คอืกะเพราขาว มกีิง่และใบสเีขยีว 
กบักะเพราแดง (หรือกะเพราด า) มีใบและล าต้นสแีดง
หรอืม่วงเขม้ เชื่อกนัว่ากะเพราะแดง (ด า) มรีสชาติแรง
กว่ากะเพราขาว จึงนิยมน าไปใช้ท ายามากกว่าน ามา
ประกอบอาหาร ส่วนกะเพราขาวนิยมใช้ปรุงอาหาร ใน

ขณะเดียวกนักใ็ช้ท ายาด้วย กะเพราเป็นพืชที่ปลูกง่าย
ทีส่ดุชนิดหนึ่ง เพยีงแต่โรยเลด็ลงบนพืน้ดนิแลว้รดน ้าพอ
ชุ่มชืน้ กะเพรากจ็ะงอกงามไดด้ ีเท่าทีผู่เ้ขยีนเคยเดนิทาง
ไปหลายแห่งพบว่ากะเพราสามารถขึน้เองไดต้ามสองขา้ง
ทางขอบถนนในชนบทของหลายประเทศเช่นเดียวกับ
วชัพืชอื่นๆ ยากจะหาพืชชนิดใดทนทานเท่า (สุธาทิพ 
ภมรประวตั,ิ 2551 เวบ็ไซต)์ 
 ดงันัน้ผู้วิจยัจึงมีความประสงค์ที่จะการส่งเสริม
การท าชากะเพราเพื่อเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนักนั เชือ้โควดิ-
19 ในวิถีปกติใหม่  ส าหรับนิสิตปริญญาตรี  สาขา
สิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมละทรพัยากรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องเขา้ใจ
เพราะพวกเขาเป็นผูท้ี่ท าการศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้มทีจ่ะ
น าความรู้ด้านการป้องกันการส่งเสริมการอนุรักษ์
เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มต่างๆ อย่างถูกต้องไปเผยแพร่ใหแ้ก่
ประชาชนในชุมชนสงัคมให้เกดิความรูแ้ละมทีศันคตทิี่ด ี
มกีารแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวธิี การส่งเสรมิการท าชา
กะเพราเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด -19 แก่
ส าหรบันิสิตปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จงึควรเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะส่งเสรมิใหเ้กดิองค์
ความรูแ้ละทศันคตใินการใชส้มุนไพรไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 
2 ควำมมุ่งหมำยงำนวิจยั 
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการท าชากะเพรา
เพื่อกระตุ้นระบบภูมคิุม้กนั เชือ้โควดิ-19 ในวถิปีกตใิหม่ 
ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 2.2 เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคติก่อน
และหลงัการส่งเสรมิการท าชากะเพราเพื่อกระตุ้นระบบ
ภูมคิุม้กนั เชือ้โควดิ-19 ในวถิปีกตใิหม่   
 
3.วิธีด ำเนินกำรวิจยั  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 3.1.1 ประชากร คือ นิสิตระดับปริญญาตร ี
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 
337 คน 
 3.1.2 กลุ่มตวัอย่าง คอื นิสติชัน้ปีที่ 1 สาขาวชิา
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์
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มหาวทิยาลยัหมาสารคาม จ านวน 30 คน ซึง่ไดจ้ากการ
สมคัรใจเขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา  
 3.2.1 ตัวแปรต้น คือ การส่งเสริมการท าชา
กะเพราเพื่อกระตุ้นระบบภูมคิุ้มกนั เชื้อโควดิ-19 ในวถิี
ปกตใิหม่ 
 3.2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
  1) ความรู้เกี่ยวกับการท าชากะเพราเพื่ อ
กระตุน้ระบบภูมคิุม้กนั เชือ้โควดิ-19ในวถิปีกตใิหม่ 
  2) ทศันคติต่อการท าชากะเพราเพื่อกระตุ้น
ระบบภูมคิุม้กนั เชือ้โควดิ-19 ในวถิปีกตใิหม่ 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1) คู่มอืการสง่เสรมิการท าชากะเพราเพื่อกระตุ้น
ระบบภูมคิุม้กนั เชือ้โควดิ-19 ในวถิปีกตใิหม่ 
  2) เครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล 
   2.1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
สง่เสรมิการท าชากะเพราเพื่อกระตุน้ระบบภูมคิุม้กนั เชือ้
โควดิ-19 ในวถิปีกตใิหม่ 
   2.2) แบบวดัทศันคติต่อการส่งเสริมการ
ท าชากะเพราเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกนั เชื้อโควิด -19 
ในวถิปีกตใิหม่ 
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพ เครือ่งมือ 
 3.4.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1) ศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ เป็นขัน้ตอนการสรา้ง
เครื่องมอืโดยการศกึษาเอกสารจากแนวคดิและงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อน ามาสรา้งคู่มอืและเครื่องมอื ดงันี้ 
  2) ก าหนดขอบเขตและโครงสรา้งเน้ือหาของ
คู่มอืใหส้อดคลอ้งกบัแนวคดิในการศกึษา 
  3) สร้างคู่มือการส่งเสริมการท าชากะเพรา
เพื่อกระตุ้นระบบภูมคิุม้กนั เชือ้โควดิ-19 ในวถิปีกตใิหม่ 
โดยมีเนื้อหาการส่งเสรมิทัง้หมด 3 หน่วย ดงันี้ หน่วย
การสง่เสรมิที ่1 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบักะเพรา หน่วยการ
ส่งเสริมที่ 2 การใช้ประโยชน์ของกะเพรา หน่วยการ
สง่เสรมิที ่3 การท าชากะเพรา 
  4) น าคู่มือไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรกึษา แล้ว
ปรับปรุงแก้ ไข  และน าส่ ง ให้ผู้ เชี่ ย วช าญ  3 ท่ าน 
ตรวจสอบเพื่ อพิจารณาความเหมาะสมแล้วน าไป
ปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้  
 3.4.2 เครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล 

  1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการท าชา
กะเพราเพื่อกระตุ้นระบบภูมคิุ้มกนั เชื้อโควดิ-19 ในวถิี
ปกตใิหม่ 
   1.1) ศึกษาข้อมูล เอกสารงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้อง ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับการท าชากะเพราเพื่อ
กระตุน้ระบบภูมคิุม้กนั เชือ้โควดิ-19 ในวถิปีกตใิหม่ 
   1.2) น าขอ้มลูมาสรา้งแบบทดสอบความรู้
เกี่ยวกับการท าชากะเพราเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน 
เชื้อโควิด -19 ในวิถีปกติใหม่  จ านวน 20 ข้อ เป็น
แบบทดสอบชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง 
ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผดิได ้0 คะแนน 
   1.3) น าแบบทดสอบความรูเ้กี่ยวกบัการ
ท าชากะเพราเพื่อกระตุ้นระบบภูมคิุ้มกนั เชื้อโควดิ-19 
ในวถิีปกติใหม่ ที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรกึษาพิจารณา 
แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
   1.4) น าแบบทดสอบความรูเ้กี่ยวกบัการ
ท าชากะเพราเพื่อกระตุ้นระบบภูมคิุ้มกนั เชื้อโควดิ -19 
ในวิถีปกติใหม่ ที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว น าส่ง
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ที่กล่าวไว้ข้างต้นพิจารณาความ
สอดคล้องของแบบทดสอบความรู้ พร้อมหาความ
เหมาะสม ความถูกต้อง และตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเน้ือหา พบว่า แบบทดสอบความรูม้คี่า IOC เท่ากบั 
0.52 ถือว่ามีความสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
สามารถน าไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูได ้
   1.5) น าแบบทดสอบความรูเ้กี่ยวกบัการ
ท าชากะเพราเพื่อกระตุ้นระบบภูมคิุ้มกนั เชื้อโควดิ -19 
ในวิถีปกติใหม่ ที่ผ่านการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญไป
ทดลองใช้  (Try out) กับนิ สิตชั ้น ปีที่  2  สาขาวิช า
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน เพื่อหาความ
ยากง่ายรายข้อ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของแบบทดสอบความรู ้ผลการวเิคราะห์
ค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง 0.33 - 0.60 ค่า
อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.26 - 0.60 และค่า
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัมีค่าเท่ากบั 0.804 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ ์ทีก่ าหนดไวส้ามารถน าไปใชเ้กบ็ขอ้มลูได ้
  2) แบบวดัทศันคติต่อการท าชากะเพราเพื่อ
กระตุน้ระบบภูมคิุม้กนั เชือ้โควดิ-19 ในวถิปีกตใิหม่ 
   2.1) ศึกษาข้อมูล เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางในการสร้างแบบวดัทศันคติต่อ
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การท าชากะเพราเพื่อกระตุ้นระบบภูมคิุ้มกนั เชือ้โควดิ-
19 ในวถิปีกตใิหม่ 
   2.2) น าขอ้มูลมาสรา้งแบบวดัทศันคติต่อ
การการท าชากะเพราเพื่อกระตุ้นระบบภูมคิุ้มกนั เชื้อโค
วิด-19 ในวิถีปกติใหม่ เป็นค าถามแบบปิด เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มีลกัษณะเป็น
แบบก าหนดค าตอบ แบ่งเป็น 5 ระดบั คอื เหน็ดว้ยอย่าง
ยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย และไม่เหน็ด้วยอย่าง
ยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
   2.3) น าแบบวัดทัศนคติต่อการท าชา
กะเพราเพื่อกระตุ้นระบบภูมคิุ้มกนั เชื้อโควดิ-19 ในวถิี
ปกติใหม่ ที่สร้างขึ้นไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
พิจารณาแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
อาจารยท์ีป่รกึษา  
   2.4) น าแบบวัดทัศนคติต่อการท าชา
กะเพราเพื่อกระตุ้นระบบภูมคิุ้มกนั เชื้อโควดิ-19 ในวถิี
ปกตใิหม่ทีผ่่านอาจารยท์ีป่รกึษาแลว้ น าสง่ผูเ้ชีย่วชาญ 3 
ท่าน ทีก่ล่าวไวข้า้งตน้พจิารณาความสอดคลอ้งของแบบ
วัดทัศนคติต่อการท าชากะเพราเพื่ อกระ ตุ้นระบบ
ภูมคิุ้มกนั เชื้อโควดิ-19 ในวถิีปกติใหม่ พร้อมหาความ
เหมาะสม พบว่า แบบวดัทัศนคติต่อการท าชากะเพรา
เพื่อกระตุ้นระบบภูมคิุ้มกนั     เชื้อโควดิ-19 ในวถิีปกติ
ใหม่ มคี่า IOC เท่ากบั 1.00 ถอืว่ามคีวามสอดคลอ้งตาม
เกณฑท์ีก่ าหนด สามารถน าไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูได ้
   2.5) น าแบบวัดทัศนคติต่อการท าชา
กะเพราเพื่อกระตุ้นระบบภูมคิุ้มกนั เชื้อโควดิ-19 ในวถิี
ปกตใิหม่ ที่ผ่านการวเิคราะห์จากผูเ้ชีย่วชาญไปทดลอง
ใช้ (Try out) กับนิสิตชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษ า  คณ ะสิ่ งแ วดล้ อม และท รัพ ย าก รศ าสต ร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 30 คน เพื่อหาค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของ
แบบวดัทศันคต ิผลการวเิคราะหค์่าอ านาจจ าแนกรายขอ้
อยู่ระหว่าง 0.22 – 0.74 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัมคี่า
เท่ากบั 0.986 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดไวส้ามารถ
น าไปใชเ้กบ็ขอ้มลูได ้
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจ ัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ  
  ระยะที ่1 ส ารวจและศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ 

  ระยะที่ 2 การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพ
เครื่องมอื 
  ระยะที ่3 การจดักจิกรรมการส่งเสรมิการท าชา
กะเพราเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน เชื้อโควิด-19 ในวิถี
ปกตใิหม่ 
3.6 การวิเคราะหข์้อมูล  
 การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัได ้ด าเนินการวเิคราะหข์อ้มูล 
ตามขัน้ตอนดงันี้  
  1) ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบวดัผลทุก
ฉบบั ซึง่ทุกฉบบัจะตอ้งตอบอย่างสมบรูณ์  
  2) ผู้วจิยัได้ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบ
วดัผล 
  3) วเิคราะห์หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  4) วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการจดั
กจิกรรม  
3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลครัง้นี้  ผู้วิจ ัยใช้โปรแกรม
ประมวลผลส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ใช้สถิติในการ
วเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
  1) สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ 
และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถิติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์หาคุณภาพ
เครื่องมอื ไดแ้ก่ 
   1) การหาค่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) 
   2) หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 
   3) ค่าอ านาจจ าแนก  
   4) ค่าความยากง่าย 
   5) ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
   6) ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2)  
   7) ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  3) สถิติทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ Paired t-test 
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และดชันี
ประสิทธิผลของคู่มือ 
 ผลการศกึษาประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และ
ประสทิธผิลของคู่มือการส่งเสรมิการท าชากะเพราเพื่อ
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กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน เชื้อโควิด -19 ในวิถีปกติใหม่ 
พบว่า ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 
82.66 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 
81.33 ดังนัน้ คู่มือการส่งเสริมการท าชากะเพราเพื่อ
กระตุ้นระบบภูมคิุ้มกนั เชื้อโควดิ-19 ในวถิีปกติใหม่ มี
ประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิ เท่ากบั 82.66/81.33 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1)  
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือการ
สง่เสรมิการท าชากะเพราเพื่อกระตุน้ระบบภูมคิุม้กนั เชือ้

โค วิด -19  ใน วิถี ป กติ ให ม่  มี ค่ า เท่ ากับ  0 .7 4 23 
หมายความว่า นิสติมีความรู้เพิม่ขึน้และส่งผลให้นิสติมี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้ หลงัจากการใชคู้่มอื
การส่งเสรมิการท าชากะเพราเพื่อกระตุน้ระบบภูมคิุม้กนั 
เชื้อโควดิ-19 ในวิถีปกติใหม่ ร้อยละ 74.23 (ดงัตาราง 
ที ่2) 
 

 
ตารางที่ 1 ประสทิธิภาพของคู่มือการส่งเสริมการท าชากะเพราเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกนั เชื้อโควิด -19  ในวิถีปกติใหม่ 
 (E1/E2) 
 

หน่วยกำรส่งเสริม 
คะแนน
เตม็ �̅� S.D. 

รอ้ยละของ
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 15 12.40 1.56 82.66 เป็นไปตามเกณฑ ์

ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 15 12.20 1.86 81.33 เป็นไปตามเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรส่งเสริม เท่ำกบั 82.66/81.33 

ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการท าชากะเพราเพื่อกระตุน้ระบบภูมคิุม้กนั เชือ้โควดิ-19  
ในวถิปีกตใิหม่ 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อนกำร
ส่งเสริมทุกคน 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงักำร
ส่งเสริมทุกคน 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั
กำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
กำรทดสอบ 

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

124 366 30 15 0.7423 
 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้  และ
ทัศนคติสิ ่งแวดล้อมต่อการส่งเสริมการท าชา
กะเพราเพือ่กระตุ้นระบบภมิูคุ้มกนั เช้ือโควิด-19 ใน
วิถีปกติใหม่ ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 ก่อนและหลงัการส่งเรมิ พบว่า นิสติมีความรูก้่อน
การส่งเสริมอยู่ในระดับน้อย (𝒙  = 4.13) และหลังการ
ส่งเสรมินิสติมคีวามรู้อยู่ในระดบัมากที่สุด (𝒙  = 12.20) 
ส่วนทศันคติ ก่อนการส่งเสรมิมคีวามรู้อยู่ ในระดบัเห็น

ด้วย (𝒙  = 3.89) และหลังกิจกรรมนิสิตมีทัศนคติ
โดย รวมอยู่ ใน ระดับ เห็ นด้ วย  (𝒙  =  4 .3 1 ) เมื่ อ
เปรยีบเทียบความรู้ และทศันคติ ก่อนและหลงั พบว่า 
นิสติมคีวามรู ้และทศันคต ิหลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อน
การส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ .05 (ดงัตาราง 
ที ่3)  
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ตารางที่ 3 การเปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคติต่อการท าชากะเพราเพื่อกระตุ้นระบบภูมคิุ้มกนั เชือ้โควดิ-19 ในวถิีปกติใหม่ ของ
นิสติก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

ควำมรู ้

หลงักำรกำรส่งเสริม ระดบั
ควำมรู ้

t df p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

ควำมรู ้
(N=15) 

4.13 1.63 น้อย 12.20 1.86 มำก -20.564 29 .000* 

ทศันคติ 
(N=5) 

3.89 0.27 เหน็ด้วย 4.31 0.43 
เหน็
ด้วย 

-7.165 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผลกำรวิจยั 
 การส่งเสรมิการท าชากะเพราเพื่อกระตุ้นระบบ
ภูมคิุม้กนั เชือ้โควดิ-19 ในวถิปีกตใิหม่ ผูว้จิยัมปีระเดน็ที่
จะน ามาอภปิรายผล ดงันี้ 
5.1 การพฒันาคู่มือการส่งเสริมการท าชากะเพราเพือ่
กระตุ้นระบบภมิูคุ้มกนั เช้ือโควิด-19 ในวิถีปกติใหม่ ให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริม
การท าชากะเพราเพื่อกระตุ้นระบบภูมคิุม้กนั เชือ้โควดิ-19 
ใน วิ ถี ป กติ ให ม่  มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  E1/ E2 เท่ ากั บ 
82.66/81.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตัง้ไว้ 80/80 
แสดงให้เหน็ว่านิสติที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิมีประสทิธภิาพ
เพิม่มากขึน้ และผลการศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มอืค่า
ดัชนี ประสิทธิผล (E.I.) เท่ ากับ  0.7423 ส่ งผลให้มี
ความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น หลังจากการใช้คู่มือการส่งเสริม 
ร้อยละ 74.23 การเรียนรู้เกี่ยวกับการท าชากะเพราเพื่อ
กระตุ้นระบบภูมคิุ้มกนั เชื้อโควดิ-19 ในวถิีปกติใหม่ โดย
ใช้คู่มือการส่งเสริมการท าชากะเพราเพื่อกระตุ้นระบบ
ภูมิคุ้มกัน เชื้อโควิด-19 ในวิถีปกติใหม่ ซึ่งเป็นรูปแบบ
การส่งเสรมิผู้เรยีนเกดิความรู้ ความเขา้ใจในเรื่องการท า
ชากะเพราเพื่อกระตุ้นระบบภูมคิุม้กนั เชือ้โควดิ-19ในวถิี
ปกติใหม่ สามารถพัฒนานิสิตให้มีพฤติกรรมตรงตาม
ความมุ่งหวงั ส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างมผีลสมัฤทธทิางการ
เรยีนไปในทศิทางที่ดขี ึน้ แสดงให้เหน็ว่าการส่งเสรมิการ
ท าชากะเพราเพื่อกระตุน้ระบบภูมคิุ้มกนั เชือ้โควดิ-19 ใน
วถิปีกตใิหม่ โดยใชคู้่มอืประกอบการถ่ายทอดความรูโ้ดย
ผ่านกระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษา ท าให้นิสติที่เขา้ร่วม
การเรียนรู้มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนรู้สูงขึ้น ซึ่งเป็นไป

ตามแนวคดิของสุรสัวด ีจนิดาเนตร (2553: 24) กล่าวว่า 
คู่มือเป็นเอกสารที่จ ัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติการของผู้ใช้ให้สามารถด าเนินกิจกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันให้มากที่สุดและ
บรรลุผลส าเร็จตามเป้ าหมาย เป็นไปตามแนวคิด
ของวรรณร ีปานศริ ิ(2557: 8) ใหค้วามหมายของคู่มอืว่า 
คู่มอื หมายถึง หนังสอืหรอืเอกสารที่จดัท าขึ้นที่รวบรวม
เนื้ อหาหาทั ้งภาคทฤษฎีและแบบฝึกปฏิบัติ  และมี
รายละเอียดวิธีการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องนัน้ๆ 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัิเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งมีค าอธบิายและเฉลยปัญหา 
ซึ่งมีระเอียดง่ายต่อการเรียนรู้สามารถศึกษาได้ด้วย
ตนเอง มภีาพและแผนภูมปิระกอบ เพื่อดงึดูดความสนใจ
และเกิดความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น เป็นไปตามแนวคิด
ของวรลักษณ์ กลัดแก้ว (2550: 59) คู่มือ หมายถึง 
หนังสอืที่เขยีนขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางในการด าเนินการ
สอน การจัดกิจกรรม และการบริหารงานต่างๆ เพื่อให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค ์เป็นไปตามแนวคดิของดุจทดงิ จี
ทา (2555: 25) ให้ความหมายของประสทิธภิาพของชุด
กิจกรรม คือ ระดับคุณภาพของชุดกิจกรรมที่ว ัดจาก
ผลสมัฤทธิร์ะหว่างการเรยีนและผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีน การ
หาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม เพื่อให้เชื่อมัน่ได้ว่าชุด
กิจกรรมที่สร้างขึ้นนัน้มีประสิทธิภาพในการสอน และ
เป็นไปตามแนวคดิของเผชญิ กจิระการ (2546: 1-6) ให้
ความหมายของประสทิธผิลของแผนการเรยีนรูห้รอืสื่อที่
สรา้งขึน้ โดยใหพ้จิารณาจากพฒันาการของนักเรยีนจาก
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนว่ามคีวามรูค้วามสามารถเพิม่ขึน้
อย่างเชื่อถอืไดห้รอืไม่ หรอืเพิม่ขึน้เท่าใดซึง่อาจพจิารณา
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ได้จากการค านวณค่า t-test แบบ Dependent Samples 
หรือหาค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I) 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของนิธนิันท์ ปิติอนันต์ศร ีและ
สมบัติ อัปมระกา (2562: 27-42) ได้ศึกษาเรื่อง การ
ส่งเสรมิการปลูกพชืสมุนไพรในสวนรุกขชาติท่าสองคอน 
ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืฝึกส่งเสรมิการปลกูพชืสมุนไพรใน
สวนรุกขชาติท่ าสองคอนมีประสิทธิภาพ เท่ ากับ 
80.76/94.58 และมีดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ (E.I.) 
เท่ากบั 0.760 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศตวรรษ วรรณ
ปะโพธิ ์(2558: 49-59) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการ
ปลกูกลว้ยหอมพืน้บา้นและการอนุรกัษ์ส าหรบันิสติระดบั
ปริญญาตรี สาขาสิง่แวดล้อมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า 
ประสิทธิภาพของคู่มือมีค่าเท่ากับ 82.15/86.65 และมี
ดัชนีประสิทธิผล (E.I) เท่ากับ 0.4533 หมายความว่า 
นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษามี
ความกา้วหน้าในการมคีวามรูร้อ้ยละ 45.33 สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของอุบล แคว้นไทยสงค ์และประยูร วงศจ์นัทรา 
(2559: 124) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกส่งเสริม
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม อาเซียน : ประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืฝึกส่งเสรมิมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 85.33/80.22 ส่วนดชันีประสทิธผิล
ของคู่มือฝึกส่งเสริม เท่ากับ 0.444 นิสิตที่ใช้คู่มือฝึก
ส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน 
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ร้อยละ 44.44 สอดคล้องกับงานวิจัยของจิรวรรณ์ ปลื้ม
ชยัภูม ิและชฎาพร เสนาคุณ (2562: 61-75) ไดศ้กึษาเรื่อง 
การพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิ
ปัญญาทางพฤกษศาสตรพ์ื้นบา้นดา้นอาหารและยาในวน
อุทยานชีหลง ผลการวิจยัพบว่า ประสทิธภิาพของคู่มือ
การส่งเสรมิ เท่ากบั 80.60/88.33 ดชันีประสทิธิผลของ
คู่มือการส่งเสรมิ เท่ากบั 0.8535 สอดคล้องกบังานวจิยั
ของเขมศร ขนัทะ และวรรณศกัดิพ์จิติร บุญเสรมิ (2562: 
20-29) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
มะกรูดในการดบักลิ่นของมลูนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา(เสล
ภูมิ) ส าหรบันักเรยีนโรงเรียนบ้านดงหวาย ต าบลเกาะ
แก้ว อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็ มีวตัถุประสงค์ เพื่อ
พฒันาคู่มอืการสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากมะกรูดในการ
ดับกลิ่น ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 และ
ประสทิธิผลของคู่มือเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้

ทศันคติ ก่อนและหลงั การส่งเสริม ผลการศึกษาพบว่า 
คู่มือการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากมะกรูด ในการดับ
กลิ่นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.30/89.65 และมีดัชนี
ประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริม (E.I.) เท่ากับ 0.8324 
นกัเรยีนเขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรู้
ร้ อ ย ล ะ 8 3 .2 4  แ ล ะสอดคล้ อ งกับ งาน วิ จั ย ข อ ง 
Thinkamchoet J. and Wongchantra P. (2018: 2077 -
2093) ได้ศึกษาค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียนส าหรับเยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด 
ผลการวิจัยพบว่า คู่มืออนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอาเซียนส าหรับเยาวชน ในจังหวดัร้อยเอ็ด มี
เกณฑป์ระสทิธภิาพ 90.04 / 83.44 ดชันีประสทิธผิลของคู่มอื
มคี่าเท่ากบั 0.6670 ซึง่หมายความว่าเยาวชนรอ้ยละ 66.70 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ และทศันคติ
ต่อการส่งเสริมการท าชากะเพราเพือ่กระตุ้นระบบ
ภมิูคุ้มกนั เช้ือโควิด-19 ในวิถีปกติใหม่ 
 5.2.1 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการท าชากะเพราเพื่อกระตุ้นระบบภูมคิุม้กนั เชื้อ
โควิด-19 ในวิถีปกติใหม่ พบว่า นิสิตกลุ่มตัวอย่าง มี
ความรู้เกี่ยวกับการท าชากะเพราเพื่ อกระตุ้นระบบ
ภูมคิุม้กนั เชือ้โควดิ-19 ในวถิปีกตใิหม่ หลงัการสง่เสรมิสงู
กว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัอยู่ทีร่ะดบั .05 แสดง
ให้เหน็ว่าการจดักจิกรรมการส่งเสรมิเกี่ยวกบัการส่งเสรมิ
การท าชากะเพราเพื่อกระตุ้นระบบภูมคิุม้กนั เชือ้โควดิ-19 
ในวถิปีกตใิหม่ มผีลท าใหค้วามรูข้องนิสติเพิม่มากขึน้ ซึง่
เป็นไปตามแนวคดิของชวาล แพรตันกุล (2546: 201) ได้
ให้ความหมาย ความรู้ ว่า ความรู้เป็นการแสดงออกทาง
สมรรถภาพทาง ดา้นสมอง ดา้นความจ า โดยใชว้ธิใีหร้ะลกึ
ออกมาเป็นหลกั เป็นไปตามแนวคดิของอลศิรา กฤษมานิต 
(2546: 20) ไดใ้หค้วามหมาย ความรู ้ว่า ความรู ้หมายถึง 
สิง่ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรู ้ประสบการณ์ การรบัรู ้ความคุน้เคย 
ความเขา้ใจ ตลอดจนข่าวสารซึง่เป็นขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ์
ที่ถูกต้องชดัเจน ซึ่งแต่ละคนอาจมีความรู้แตกต่างกนัไป
ตามการรบัรู้ ความเข้าใจ และความคุ้นเคยของแต่ละคน 
และเป็นไปตามแนวคิดของสมถวิล ผลสอาด (2555: 24) 
ได้ให้ความหมาย ความรู้ว่า ความรู้นัน้เริ่มต้นจากระดับ
ง่ายๆ ก่อนแล้วเพิ่มความสามารถในการใช้ความคิดและ
พฒันาสตปัิญญาเพิม่ขึน้เป็นล าดบั โดยแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ 
คอื ความรู ้ความเขา้ใจ การน าความรูไ้ปใช้ การวเิคราะห ์
การสงัเคราะห ์และการประเมนิผล และความรูน้ัน้สามารถ
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วัดได้โดยเครื่องมือที่ใช้ทดสอบความรู้แบ่งได้เป็น 2 
ประเภท คอื แบบอตันัย และแบบปรนัย ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัยของนงเยาว์ ชิลวรรณ์ (2562: 542 - 549) ได้
ศกึษาเรื่อง การเปรยีบเทยีบความรูก้่อนและหลงัไดร้บัการ
สอนสื่อสุขศกึษาดา้นโรคมะเรง็ของผูป่้วยมะเรง็ปากมดลูก 
ผลการศกึษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยของความรู้ก่อนการสอน
สื่อสุขศึกษาเท่ากับ 7.67 และหลังการสอนสื่อสุขศึกษา
เท่ากบั 13.23 เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า
คะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการสอนสื่อสุขศกึษาเพิม่ขึน้อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
ดวงมณี  ศรีละพันธ์ (2558 : 1-10) ได้ศึกษาเรื่องการ
ฝึกอบรมการใชพ้ชืสมุนไพรเพื่อก าจดัศตัรูพชื ผลการวจิยั
พบว่า ก่อนการฝึกอบรมนิสิตมีความรู้อยู่ในระดับปาน
กลาง และหลงัการฝึกอบรมนิสติมคีวามรู้อยู่ในระดบัมาก 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัฝึกอบรม 
พบว่า หลงัการฝึกอบรมมคีวามรูม้ากกว่าก่อนการส่งเสรมิ 
อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ น ้า
ทพิย์ ค าแร่และ ยุวนิดา สุภา (2560: 155-164) ได้ศกึษา
เรื่อง การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแก่นตะวนัส าหรบั
ชาวบ้านท่าขอนยาง ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า ชาวบ้านมคีวามรู้
เกี่ยวกบัการปลูกพชืสมุนไพรแก่นตะวนัเพิ่มขึ้นจากก่อน
การอบรม (P<0.05) สอดคล้องกับงานวิจัยของประกาย 
บุญสว่างและคณะ (2561: 54-62) ได้ศึกษาเรื่อง การ
ส่งเสริมการปลูกพืชแบบพึ่งพาไร้สารพิษในชุมชนบ้าน 
โคกจันทร์หอม ต าบลเม็กด า อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่า เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า ชาวบ้านมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิ ก่อนการส่งเสรมิ แสดงให้เห็นว่าการส่งเสรมิการ
ปลูกพืชแบบพึ่ งพาไร้สารพิษมีผลท าให้ความรู้ของ
ชาวบา้นเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ
สอดคล้ อ งกั บ งาน วิ จั ย ข อง  Uraiwan Praimee and 
Wannasakphijit Boonserm (2021: 72-91) ได้ศึกษาผล
การจดักิจกรรมการเรียนรู้การจดัการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลโดยใช้ปัญหาและโจทย์เป็นฐานการเรียนรู้ มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ
การจดัการขยะมูลฝอย โดยใช้ปัญหาและโจทย์เป็นฐาน
การเรยีนรู้ ก่อนและหลงัเรียนของนิสติ เพื่อเปรยีบเทียบ
ความรู้ ผลการเรียนต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมี

คะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการขยะมูลฝอยและสิง่
ปฏิกูล หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 นิสติทีม่ผีลการเรยีนต่างกนั
มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  ดังนั ้นนิสิตที่เข้าร่วมการส่งเสริมการท าชา
กะเพราเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน เชื้อโควิด-19 ในวิถี
ปกตใิหม่ มคีวามรูเ้พิม่ขึน้ ซึ่งคู่มอืการส่งเสรมิความรู้การ
ท าชากะเพราเพื่อกระตุ้นระบบภูมคิุม้กนั เชื้อโควดิ-19 ใน
วถิีปกติใหม่ เน้นให้นิสติได้รบัประสบการณ์ และความรู้
ใหม่ๆ เพื่อใหน้ิสติสามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ด้
เกีย่วกบัการท าชากะเพราเพื่อกระตุน้ระบบภูมคิุม้กนั เชือ้โค
วดิ-19 ในวถิีปกตใิหม่ เพื่อใหรู้จ้กัการส่งเสรมิเกีย่วกบัการ
ท าชากะเพรา และการใชป้ระโยชน์จากกะเพรา 

 5.2.2 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการ
ท าชากะเพราเพื่อกระตุ้นระบบภูมคิุม้กนั เชื้อโควดิ-19 ใน
วถิปีกตใิหม่ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยทศันคตต่ิอการท า
ชากะเพราเพื่อกระตุ้นระบบภูมคิุม้กนั เชื้อโควดิ-19 ในวถิี
ปกตใิหม่ หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมี
นยัส าคญัอยู่ทีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่านิสติทีเ่ขา้ร่วมการ
ส่งเสริมมีทัศนคติต่อการท าชากะเพราเพื่อกระตุ้นระบบ
ภูมิคุ้มกัน เชื้อโควิด-19 ในวิถีปกติใหม่ ผู้วิจ ัยได้มีการ
สอดแทรกกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการ
สง่เสรมิผ่อนคลายในระหว่างการส่งเสรมิ มผีลใหผู้เ้ขา้ร่วม
การส่งเสรมิ มทีศันคตทิีด่ยีิง่ขึน้ เมื่อไดเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ
การท าชากะเพราเพื่อกระตุ้นระบบภูมคิุม้กนั เชือ้โควดิ-19 
ในวิถีปกติใหม่ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของพงศ์ หรดาล 
(2540: 42) ไดใ้หค้วามหมาย ทศันคต ิหมายถงึ ความรูส้กึ 
ท่าท ีความคดิเหน็ และพฤตกิรรมของคนงานทีม่ต่ีอเพื่อน
ร่วมงาน ผู้บริหาร กลุ่มคน องค์กรหรือ สภาพแวดล้อม
อื่นๆ โดยการแสดงออกในลกัษณะของความรูส้กึหรอืท่าที
ในทางยอมรบัหรอืปฏิเสธ เป็นไปตามแนวคดิของเฉลยีว 
บุ รีภักดี (2540: 28) ได้ ให้ความหมาย ทัศคติ เป็น
ความรูส้กึชอบหรอืไม่ชอบที่มต่ีอบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอื
สิ่งหนึ่ งสิ่งใด ทัศนคติที่ มี ต่ อสิ่งต่ างๆ นั ้นเกิดจาก
ประสบการณ์หรอืการเรยีนรู้ทัง้สิน้ดงันัน้ จึงอาจเกิดการ
เปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลาตามประสบการณ์และการเรยีนรู้
ที่ได้รบัเพิม่เติม แต่กระบวนการเปลี่ยนแปลงอาจเรว็หรอื
ช้าแล้วแต่ชนิดของทัศนคติและประสบการณ์ใหม่ที่จะ
ได้รับ และเป็นไปตามแนวคิดของศักดิไ์ทย สุรกิจบวร 
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(2545: 138) ได้ให้ความหมาย ทศันคติ หมายถึง สภาวะ
ความพรอ้มทางจติที่เกีย่วขอ้งกบัความคดิ ความรู้สกึและ
แนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลที่มีต่อบุคคล สิ่งของ 
สถานการณ์ต่างๆ ไปในทศิทางใดทศิทางหนึ่ง และสภาวะ
ความพร้อมทางจิตนั ้นจะต้องอยู่นานพอสมควร ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของจุไรรัตน์ คุรุโคตร และคณะ 
(2561: 2617 - 2629) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมการจดัการขยะ ส าหรบันิสติสาขาวชิาสิง่แวดลอ้ม
ศึ กษ า คณ ะสิ่ งแ วด ล้ อม และท รัพ ย าก รศ าสต ร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า นิสติที่เขา้
รบัการอบรมมทีศันคตต่ิอการจดัการขยะหลงัการฝึกอบรม
มากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวจิยัรชัภูมิ อาโยวงษ์    และ
คณะ (2561: 60-69) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการ
อนุรกัษ์มนัแซงเพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชนบา้นโนนสมบูรณ์ 
ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยม ี
ผลการวิจยัพบว่า การส่งเสรมิการอนุรกัษ์มนัแซงเพื่อใช้
ประโยชน์ในชุมชนบา้นโนนสมบูรณ์ ซึง่ได้ใช้กระบวนการ
ถ่ายทอดสิง่แวดล้อมศึกษา โดยผ่านกระบวนการอบรม
ถ่ายทอดให้เกดิทศันคติที่ดต่ีอการส่งเสรมิการอนุรกัษ์มนั
แซงเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ โดยใช้
เวลาการอบรม 2 วนั ก่อนการส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนน
ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย และหลงัการส่งเสรมิชาวบ้าน
มีคะแนนทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ย ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ชาวบ้านมี
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติหลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ธนัชพร ประทุม (2557: 53) ได้ศึกษาเรื่อง การ
ส่งเสรมิการปลูกว่านหางจระเข้เพื่ออนุรกัษ์สมุนไพรไทย
ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรสีาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา 
ผลการศกึษาพบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของผูเ้ขา้
รบัการส่งเสริมก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า ผู้เข้ารบั
การส่งเสรมิมทีศันคติเพิ่มขึน้กว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมี
นัยส าคญัทีร่ะดบั .05 แสดงให้เหน็ว่ากระบวนการส่งเสรมิ
นี้สามารถสร้างทศันคติที่ดีในการปลูกว่านหางจระเข้เพื่อ
อนุรกัษ์สมุนไพรไทย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของทพิวรรณ อาวุโสและคณะ (2556: 3) การ
รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้งโดยใช้แผ่นพับส าหรับ
ชาวบ้านโนนเดื่อ หมู่ที่ 10 ต าบลแวงนาง อ าเภอเมือง 
จงัหวดั ผลการวจิยัพบว่า การจดักจิกรรมการรณรงคก์าร

คดัแยกขยะก่อนทิ้งโดยใช้แผ่นพบัในการจดักจิกรรมเพื่อ
รณรงค์ให้การมทีศันคติที่ดใีนการรณรงค์การคดัแยกขยะ
ก่อนทิ้งโดยใช้แผ่นพบั โดยไดจ้ดักจิกรรม 5 วนั ก่อนการ
รณรงคช์าวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่ใน 46 ระดบัเหน็
ดว้ยหลงัการรณรงค์ชาวบ้านมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ยแสดงให้เหน็ว่าอะไรการรณรงคก์ารคดัแยก
ขยะก่อนทิง้โดยใชแ้ผ่นพบัมผีลท าใหท้ศันคตขิองชาวบา้น
เพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phannikar 
Utthawang et al. (2012: 308-315) ได้ศึกษาเรื่อง การ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการพหุปัญญาเพื่อ
ส่งเสริมความรู้ทัศนคติและความตระหนักเกี่ยวกับการ
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อมของมหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม่ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการ
เรียนรู้บูรณาการพหุปัญญา เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ความรู้ทัศนคติและความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของนักเรียนก่อนและหลังการใช้การเรียนรู้
แบบบูรณาการพหุปัญญากบัการเรยีนปกติ ผลการศกึษา
พบว่า ทัศนคติและความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของนักเรียนโดยทัว่ไปภายหลังการใช้การ
เรยีนรูแ้บบบูรณาการพหุปัญญาและการเรยีนปกติสงูกว่า
ก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

  ดงันัน้การส่งเสรมิ มผีลท าใหท้ศันคตขิองนิสติ
ที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกระบวนการจดั
กิจกรรมโดยใช้ วิธีการจัดกิจกรรมการส่ งเสริม  มี
กระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษาโดยเครื่องมอืที่
ใช้ในการส่งเสริม คือ คู่มือการส่งเสรมิการท าชากะเพรา
เพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกนั เชื้อโควดิ-19 ในวถิีปกติใหม่ 
ในการบรรยายให้ความรู้ เป็นสื่อตัวกระตุ้นให้เกิดการ
เรยีนรูแ้ละมทีศันคตต่ิอการท าชากะเพราเพื่อกระตุ้นระบบ
ภูมคิุม้กนั เชือ้โควดิ-19 ในวถิปีกตใิหม่ เพิม่มากขึน้ 

 จากการส่งเสรมิ มผีลท าใหท้ศันคตสิิง่แวดลอ้มของ
นิสติที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น เน่ืองจากเกิดการเรียนรู้
จากการส่งเสริมการท าชากะเพราเพื่ อกระตุ้นระบบ
ภูมคิุม้กนั เชือ้โควดิ-19 ในวถิปีกตใิหม่ มกีระบวนการทีใ่ช้
ในการส่งเสริมนี้ สามารถสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท าชา
กะเพราเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน เชื้อโควิด-19 ในวิถี
ปกตใิหม่เพิม่ขึน้ 
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6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 

 6.1.1 บุคลากร นักเรยีน นักศกึษา หรอืบุคคลที่
สนใจสามารถน าคู่มือการส่งเสริมการท าชากะเพราเพื่อ
กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกนั เชื้อโควดิ-19 ในวถิีปกติใหม่ เป็น
ขอ้มลูน าไปเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูท้ีส่นใจต่อไป 

 6.1.2 ความรู้ที่ได้จากการส่งเสริมการท าชา
กะเพราเพื่อกระตุ้นระบบภูมคิุม้กนั  เชือ้โควดิ-19 ในวถิี
ปกติใหม่ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ฝึกส่งเสรมิแก่นิสติ 
นักศึกษาสถาบันอื่นๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัการท าชากะเพรา 

6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 6.2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์
ของกะเพราเพื่อน าไปในชวีติประจ าวนัในดา้นต่างๆ 
เช่น ยากนัยุง อาหารเสรมิ เป็นตน้ 
 6.2.2 ควรศกึษารูปแบบของกจิกรรมนันทนาการ
ในการส่งเสริมการท าชากะเพราเพื่ อกระตุ้นระบบ
ภูมิคุ้มกนั เชื้อโควดิ-19 ในวถิีปกติใหม่ เพื่อไม่ให้ผู้เข้า
รบัการสง่เสรมิไม่เครยีดจนเกนิไป 
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