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บทคดัยอ่ 

 
 งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาการใชป้ระโยชน์เกีย่วกบัพชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบัในทอ้งถิน่ เพื่อพฒันาคู่มอื
การส่งเสรมิองคค์วามรูเ้กีย่วกบัพชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบั เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตต่ิอพชืสมุนไพร
ท าใหน้อนหลบัก่อนและหลงัการส่งเสรมิ ของนักเรยีนโรงเรยีนบา้นโคกสงูหนองเสยีวหนองข ีเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบ
ความรู้และทศันคตต่ิอพชืสมุนไพรท าให้นอนหลบั ของนักเรยีนที่มรีะดบัชัน้ที่ต่างกนั กลุ่มตวัอย่าง คอื ปราชญ์ชาวบา้น 
จ านวน 3 คน และนกัเรยีนโรงเรยีนบา้นโคกสงูหนองเสยีวหนองข ีจ านวน 43 คน ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอื
ทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์ คู่มอืการส่งเสรมิ แบบทดสอบความรู้ และแบบวดัทศันคต ิสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติใิชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ Paired t-test และ 
One-Way ANOVA ผลการวจิยัพบว่า พบสมุนไพรท าใหน้อนหลบัในทอ้งถิน่จ านวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ ขีเ้หลก็ กญัชา ชุมเหด็
ไทย และพวงชมพูดอกขาว คู่มือมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.66/82.17 และมีดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.6866 
หมายความว่า นักเรยีนมคีวามกา้วหน้าในการส่งเสรมิรอ้ยละ 68.66 นักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่มคีวามรูแ้ละทศันคตหิลงัการ
ส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และนักเรยีนทีม่รีะดบัชัน้ต่างกนั มคีวามรูแ้ละทศันคติ
ต่อท าใหน้อนหลบัไม่แตกต่างกนั 
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Abstract 

 
 The purposes of this research was to investigate the uses of about local herb plants  of  insomnia, to develop 
a manual of  promoting knowledge about herb plants of  insomnia, to study and compare knowledge body about 
herb plants  of  insomnia for environmental conservation before and after promotion, and to study and compare 
knowledge and attitudes towards knowledge body about herb plants of insomnia for environmental conservation of 
students of different grades. The sample were 3 community experts and 43 students of Ban Khok Sung Nong Siew 
Nong Khee School, by purposive sampling. The research instruments were interview, promoting manual, knowledge 
test and attitude test. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, 
and the statistics used in hypothesis testing are Paired t-test and One-way ANOVA. The results of this research 
were as follows: there were 7 local herb plants insomnia : Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby, Cannabis sativa 
L., Cassia tora L. and Antigonon leptopus Hook & Arn. The results of the research showed that the manual was 
efficiency of 86.66/82.17. The effectiveness of the activity manual index was equal 0.6866. The students had more 
knowledge and effected to increased student progress after using the promotion manual at 68.66%. After the 
promotion, the students had average score of knowledge and attitude higher than before the promotion statistically 
significantly at the .05. level. And there was no difference between average score of knowledge and attitude towards 
about herb plants of insomnia of students with different grades. 
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1. บทน ำ 
 ในประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีพืช
สมุนไพรมาก ประชาชนมีความเชื่อและความศรัทธา  
ในการใช้สมุนไพรในการรกัษาความเจ็บป่วยโดยหมอ
พืน้บา้นมาอย่างยาวนานบนพืน้ฐานของวถิชีวีติของชาว
ชนบท ร่วมกบัวฒันธรรม สงัคมและเศรษฐกจิทีส่อดคลอ้ง
กบัชุมชน จากการศกึษาหมอพืน้บา้นพบว่าหมอพืน้บา้น
ที่มีภูมิปัญญาด้านการใช้สมุนไพรยงัมีเป็นจ านวนมาก 
และมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้สมุนไพรเพื่อบ าบดัรกัษา
ความเจ็บป่วยซึ่งจะต้องอยู่คู่กับสังคมท้องถิ่นต่อไป 
(ภทัรธริา ผลงาม, 2560: 73) 
 การรักษาด้วยยาสมุนไพร เป็นการรักษาแบบ
การแพทยแ์ผนไทยซึง่เป็นภูมปัิญญาของไทยมาแต่ครัง้
โบราณ ต่อมาได้กลบัมานิยมในวถิกีารรกัษาแบบใหม่ๆ 
ตามหลกัวทิยาศาสตรท์ าใหส้มุนไพรก าลงัจะเลอืนไปจาก
สงัคมไทย โดยเฉพาะสงัคมในเมืองใหญ่ ๆ จะมีใช้กนั
บ้างกต็ามชายขอบชนบทต่างจงัหวดั แต่เมื่อมาถึงสมยั
แห่งการแพทยท์างเลอืกในปัจจบุนั ความสนใจของผูใ้สใ่จ
สุขภาพจ านวนไม่น้อยได้หนักลบัมาใช้สมุนไพรอีกครัง้ 
แต่อย่างไรกต็ามการพฒันาใหส้มุนไพรไทย รวมทัง้ต ารบั
ยาไทยใหเ้ป็นทีย่อมรบันัน้ไม่ใช่เรื่องง่าย และเป็นภารกจิ
ที่ยากและล าบากซึ่งต้องใชก้ารระดมสรรพก าลงัจากทุก
ภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งบนหลกัการพืน้ฐานของการวจิยัและ
พัฒนา โดยที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง “วิจัยและ
พฒันา” ต ารบัยาต่าง ๆ จากสมุนไพรไทยเพื่อคนไทย 
(ภทัรธริา ผลงาม, 2560: 73) 
 ประโยชน์ส าคัญของสมุนไพรคือการพึ่งตนเอง
และเศรษฐกจิ หากมคีวามสนใจทีจ่ะใชแ้ละศกึษาค้นควา้ 
ตลอดจนพฒันาขึน้มาเป็นยาส าเรจ็รูป กจ็ะประหยดัการ
ต้องสัง่ซื้อยาจากต่างประเทศได้เป็นพันล้านบาทต่อปี 
และเงินส่วนที่จะประหยดัได้นี้ จะไปสร้างอาชีพให้คน
ไทยได้เป็นแสนคน ทัง้ในฐานะเกษตรกรผู้ปลูกพืช
สมุนไพร นักวิชาการ อุตสาหกรรมและการตลาด 
สมุนไพรจึงมีประโยชน์อย่างมากถ้าใช้ถูกวิธีและ
เหมาะสมกบัอาการหรอืร่างกายของคน แต่ในทางตรง
ข้าม สมุนไพรอาจเกิดโทษได้เช่นกันถ้าหากใช้ผิดวิธี 
ดังนัน้จึงควรศึกษาหลักและวิธีการใช้สมุนไพรอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์กับ
ร่างกาย (อรมบุญ วงคไ์ตรภูม,ิ 2539: 1-2) 

 โรงเรยีนบา้นโคกสูงหนองเสยีวหนองขี ตัง้อยู่ใน
ต าบลนาข่า อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม เป็น
โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนเพื่อเน้นส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียนในท้องถิ่นในการใช้  
ทรพัยากรทางด้านพชืสมุนไพรให้เกดิประโยชน์ อกีทัง้
โรงเรยีนมพีืน้ทีต่ดิกบัป่าสาธารณะของชุมชน ซึง่มคีวาม
หลากหลายของพืชสมุนไพร สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ได้ แต่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่
เขา้ใจถึงการใช้สมุนไพรที่ใช้รกัษา เนื่องจากเป็นคนรุ่น
ใหม่ที่อาจละเลยการใช้สมุนไพร การเข้าไม่ถึงข้อมูลที่
ถูกต้องเกี่ยวกบัการใช้สมุนไพรและปัญหา เช่น กลิน่ ส ี
รสชาติ ไม่น่า รับประทาน สมุนไพรในการรักษา มี
ทศันคติที่คดิว่าการรกัษาโรคดว้ยสมุนไพรท าใหห้ายชา้ 
ไม่มัน่ใจในสรรพคุณ จงึควรมกีารพฒันาการใชส้มุนไพร 
เพื่อสร้างความมัน่ใจในการใช้สมุนไพร และเป็นการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่กับสงัคมไทย
ตลอดไปโดยใชป่้าชุมชนเป็นแหล่งศกึษา  
 ดังนัน้ ผู้วิจ ัยจึงต้องการศึกษาการใช้ประโยชน์
เกี่ยวกบัพชืสมุนไพรท าให้นอนหลบั เพื่อน าไปส่งเสริม
องคค์วามรูใ้หก้บันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นโคกสงูหนองเสยีว
หนองข ีเพื่อใหน้ักเรยีนไดม้คีวามรูแ้ละทศันคตทิีด่ต่ีอพชื
สมุนไพรท าให้นอนหลับ และสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชวีติประจ าวนัและถ่ายทอดใหก้บับุคคลในครอบครวัและ
ชุมชนได ้
 
2. ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจยั 
 1) เพื่ อศึกษาการใช้ประโยชน์ เกี่ยวกับพืช
สมุนไพรท าใหน้อนหลบัในทอ้งถิน่  
 2) เพื่ อพัฒนาคู่ มือการส่ ง เสริมองค์ความรู้
เกี่ยวกับพืชสมุนไพรท าให้นอนหลับ เพื่อการอนุรักษ์ 
สิง่แวดลอ้ม ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 3) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคติ
ต่อพชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบั ของนกัเรยีนโรงเรยีนบา้น
โคกสงูหนองเสยีวหนองข ี 
 4) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคติ
ต่อพชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบั ของนกัเรยีนโรงเรยีนบา้น
โคกสงูหนองเสยีวหนองข ีทีเ่รยีนอยู่ระดบัชัน้ต่างกนั 
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3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1) ประชากร คือ ปราชญ์ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใน
ต าบลนาข่า อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  
จ านวน 10 คน และนกัเรยีนโรงเรยีนบา้นโคกสงูหนองเสยีว
หนองข ีต าบลนาข่า อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม 
จ านวน 205 คน 
 2) ก ลุ่มตัว อย่ า ง  คือ  ปราชญ์ชาวบ้าน  ที่ มี
ป ระสบการณ์ ในการ เ ป็นหมอยามากกว่ า  10 ปี   
จ านวน 3 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง และนักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 โรงเรยีนบ้านโคกสูงหนองเสยีว
หนองข ีจ านวน 43 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรตน้ คอื 
  1.1) การสง่เสรมิองคค์วามรูเ้กีย่วกบัพชืสมนุไพร
ท าให้นอนหลบั ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนบ้านโคกสูงหนอง
เสยีวหนองข ี
  1.2) ระดับชั ้น ได้แก่  มัธยมศึกษาปีที่  1 
มธัยมศกึษาปีที ่2 และมธัยมศกึษาปีที ่3 
 2) ตวัแปรตาม คอื 
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัพชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบั 
ของนกัเรยีนโรงเรยีนบา้นโคกสงูหนองเสยีวหนองข ี
  2.2) ทศันคตต่ิอพชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบั ของ
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นโคกสงูหนองเสยีวหนองข ี
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาการใช้ประโยชน์จาก
พชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบั  
  1.1) แบบสมัภาษณ์การใชป้ระโยชน์เกีย่วกบัพชื
สมุนไพรท าใหน้อนหลบั 
 2) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   2.1) คู่มือการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกบัพืช
สมุนไพรท าใหน้อนหลบั เพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  
 3) เครื่องมอืทีใ่ชว้ดัและประเมนิผล 
  3.1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัพชืสมุนไพรท า
ใหน้อนหลบั  
  3.2) แบบวัดทัศนคติต่อพืชสมุนไพรท าให ้
นอนหลบั 
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) แบบสัมภาษณ์การใช้ประโยชน์ เกี่ยวกับพืช
สมุนไพรท าใหน้อนหลบั 

  (1) ศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ 
  (2) สรา้งแบบสมัภาษณ์เกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์
จากพชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบั  
  (3) น าแบบสมัภาษณ์การใช้ประโยชน์เกี่ยวกบั
พชืสมุนไพรท าให้นอนหลบัเสนอต่ออาจารย์ทีป่รกึษา เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมและน าไปให้
ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อพจิารณาความสอดคลอ้งกบั
ความมุ่งหมายของการวิจัยของการวิจัย โดยก าหนดค่า  
ที่ 0.5 ขึ้นไป พบว่าค่า IOC มีค่าเท่ากับ 1.00 แสดงว่า 
สามารถน าไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
  (4) น าแบบสมัภาษณ์การใช้ประโยชน์เกี่ยวกบั
พชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบัมาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกบัปราชญ์
ชาวบา้น  
 2) คู่มอืการส่งเสรมิองคค์วามรูเ้กีย่วกบัพชืสมุนไพร
ท าใหน้อนหลบั เพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  
  (1) ส ารวจพชืสมุนไพรท าให้นอนหลบั ณ สวน
สมุนไพรสถาบันวิจัยวลัยรุกเวช อ าเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม 
  (2) สังเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจและการ
สมัภาษณ์หมอยาพื้นบ้าน เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
รูปแบบคู่มอืการส่งเสรมิองคค์วามรูเ้กีย่วกบัพชืสมุนไพรท า
ให้นอนหลับ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากนัน้เสนอ
อาจารยท์ีป่รกึษา และน ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของ
อาจารยท์ีป่รกึษา 
 3) น าคู่มือการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับพืช
สมุนไพรท าให้นอนหลับ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่
ปรบัปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษา จากนัน้น าส่ง
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความ
สอดคล้อง และตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา โดย
ก าหนดค่า IOC ที่ 0.5 ขึ้นไป เมื่อค านวณตามสูตรแล้ว 
พบว่า IOC มีค่าเท่ากบั 1.00 แสดงว่า สามารถน าไปใช้ใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้ 
 4) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัพืชสมุนไพรท าให้
นอนหลบั 
  (1) ศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ โดยการศกึษาจากคู่มอื
การส่งเสรมิองคค์วามรูเ้กีย่วกบัพชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบั 
เพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัพชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบั 
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  (2) น าขอ้มลูมาสรา้งแบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบั
พชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบั มลีกัษณะเป็นค าถามแบบปรนยั 
มี 4 ตัวเลือก คือ ก ข ค และ ง จ านวน 15 ข้อ เพื่อให้
ผูเ้ชีย่วชาญไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งของเครื่องมอื 
  (3) น าแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัพชืสมุนไพร
ท าให้นอนหลบัไปตรวจความถูกต้องกบัอาจารย์ที่ปรกึษา 
จากนัน้น าสง่ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อพจิารณาความ
สอดคลอ้ง และครอบคลุมกบัความมุ่งหมายของการวจิยัและ
เน้ือหาการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกบัพืชสมุนไพรท าให้
นอนหลบั เพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม และตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยก าหนดค่า IOC ที่ 0.5 ขึ้นไป 
จากนัน้น าไปวเิคราะหห์าค่าความสอดคลอ้งของแบบทดสอบ
ความรูเ้กีย่วกบัพชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบั โดยค านวณตาม
สูตร พบว่า ค่าความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู้
เกี่ยวกบัพชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบัมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.00 
ค่าความสอดคลอ้งทุกขอ้มคี่าเฉลีย่ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป แสดงวา่ 
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัพชืสมุนไพรท าให้นอนหลบัมี
ความสอดคลอ้งกบัความมุง่หมายของการวจิยั สามารถน าไป
ทดลองใชเ้ครื่องมอืได ้
  (4) น าไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียน
โรงเรยีนนาขา่วทิยาคม ต าบลนาขา่อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั
มหาสารคาม จ านวน 32 คน เพื่อน ามาหาค่าความยากง่าย 
ค่ าอ านาจจ าแนก และค่ าความเชื่ อมัน่ทัง้ฉบับของ
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรท าให้นอนหลบั 
พบว่า ความยากง่ายของแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัพชื
สมุนไพรท าใหน้อนหลบัรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.38 - 0.50 ค่า
อ านาจจ าแนกรายขอ้มคี่าระหว่าง 0.38 – 0.61 และค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบัมีค่า เท่ากับ 0.844 จึงถือว่าแบบทดสอบ
เกี่ยวกับพืชสมุนไพรท าให้นอนหลับมีความเหมาะสม
สามารถน าไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูได ้
  (5) น าแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัพชืสมุนไพร
ท าใหน้อนหลบัไปใชเ้กบ็ขอ้มลูได ้ 
 5) แบบวดัทศันคตต่ิอพชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบั 
  (1) ศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ โดยการศกึษาจากคู่มอื
การส่งเสรมิองคค์วามรูเ้กีย่วกบัพชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบั 
เพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม เกี่ยวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางใน
การสรา้งแบบวดัทศันคตต่ิอพชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบั 
  (2) น าข้อมูลมาสร้างแบบวัดทัศนคติต่อพืช
สมุนไพรท าให้นอนหลบั จ านวน 15 ข้อ ซึ่งมีลกัษณะเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คอื เหน็ด้วยอย่างยิง่ 
เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่  
  (3) น าแบบวดัทศันคตต่ิอพชืสมุนไพรท าใหน้อน
หลบัไปปรกึษาอาจารยท์ีป่รกึษา จากนัน้น าสง่ผูเ้ชีย่วชาญ 3 
ท่าน เพื่อพจิารณาความสอดคล้อง และครอบคลุมกบัความ
มุ่งหมายของการวิจัยและเนื้อหาการส่งเสริมองค์ความรู้
เกี่ยวกับพืชสมุนไพรท าให้นอนหลับ เพื่อการอนุรักษ์
สิง่แวดล้อมและตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา โดย
ก าหนดค่า IOC ที่ 0.5 ขึน้ไป จากนัน้น าไปวเิคราะห์หาค่า
ความสอดคล้องของแบบวดัทศันคติ โดยค านวณตามสูตร 
พบว่า ค่า ความสอดคล้องของแบบวัดทัศนคติ ต่อพืช
สมุนไพรท าให้นอนหลบั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.00 ค่าความ
สอดคล้องทุกขอ้มคี่าเฉลี่ยตัง้แต่ 0.5 ขึน้ ไป แสดงว่า แบบ
วดัทศันคตต่ิอพชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบั มคีวามสอดคลอ้ง
กับความมุ่งหมายของการวิจัย สามารถน าไปทดลองใช้
เครื่องมอืได ้
  (4) น าไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียน
โรงเรยีนนาขา่วทิยาคม ต าบลนาขา่อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั
มหาสารคาม จ านวน 32 คน เพื่อน ามาหาค่าอ านาจจ าแนก 
และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของแบบวดัทศันคต ิพบว่า ค่า
อ านาจจ าแนกรายขอ้มคี่าระหว่าง 0.52 – 0.64 และค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบัมคี่า เท่ากบั 0.874 จงึถอืว่าแบบวดัทศันคติ
ต่อพืชสมุนไพรท าให้นอนหลบั มีความเหมาะสมสามารถ
น าไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูได ้
  (5) น าแบบวดัทศันคตต่ิอพชืสมุนไพรท าใหน้อน
หลบัไปใชเ้กบ็ขอ้มลูได ้ 
3.5 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 ระยะท่ี 1 ศึกษำและส ำรวจข้อมูลเบือ้งต้น  
   1) สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านเรื่องการใช้
ประโยชน์เกีย่วกบัพชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบั 
  2) ลงพื้นที่ศึกษาสวนสมุนไพร ณ สถาบนัวิจยั
วลยัรุกขเวช มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เพื่อเป็นแนวทางใน
การก าหนดรูปแบบ แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับพืช
สมุนไพรท าใหน้อนหลบั แบบวดัทศันคติต่อพชืสมุนไพร
ท าใหน้อนหลบั และคู่มอืการส่งเสรมิองคค์วามรูเ้กีย่วกบั
พชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบั 
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 ระยะท่ี 2 กำรออกแบบเครื่องมือ และกำรหำ
คณุภำพเครือ่งมือวิจยั 
   1) สร้างคู่มอืการส่งเสรมิองค์ความรู้เกีย่วกบั
พชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบั เพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม 
ประกอบไปดว้ย 3 หน่วยการสง่เสรมิ 
  2) สร้างแบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับพืช
สมุนไพรท าใหน้อนหลบัจ านวน 15 ขอ้ และสรา้งแบบวดั
ทศันคต ิจ านวน 15 ขอ้ 
  3 )  น าแบบทดสอบความรู้ เ กี่ยวกับพืช
สมุนไพรท าให้นอนหลบัแบบวัดทศันคติ และคู่มือการ
ส่งเสรมิองค์ความรู้เกี่ยวกบัพชืสมุนไพรท าให้นอนหลบั 
เพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญพบว่า มี
ค่าความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00  
  4) ความเหมาะสมของคู่มอืการสง่เสรมิเทา่กบั 
4.61 มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากบั 
86.66 ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) เท่ากบั 82.17 
และค่าดัชนีประสิทธิผล E.I. เท่ากับ 68.66 แสดงว่า
นักเรียนที่เข้าร่วมการส่งเสริมมีความก้าวหน้าในการ
เรยีนรูเ้พิม่ขึน้ 
  5 )  น าแบบทดสอบความรู้ เ กี่ยวกับพืช
สมุนไพรท าให้นอนหลับ และแบบวัดทัศนคติต่อพืช
สมุนไพรท าให้นอนหลับ ไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นักเรยีนโรงเรยีนนาข่าวทิยาคม จ านวน 32 คน พบว่า
ความยากง่ายของแบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับพืช
สมุนไพรท าใหน้อนหลบัรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.38-0.50 ค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อมีค่าระหว่าง 0.38-0.61 และค่า
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัมคี่า 0.844 และแบบวดัทศันคติต่อ
พชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบั พบว่าค่าอ านาจจ าแนกราย
ขอ้ มคี่าระหว่าง 0.52–0.64 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั
มคี่า 0.874 แสดงว่าสามารถน าไปใชใ้นงานวจิยัได ้
  6) ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้
สมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือน าไปถ่ายทอดให้กับ
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นโคกสงูหนองเสยีวหนองข ี 
 ระยะท่ี 3 กำรถ่ำยทอดส่ิงแวดล้อมศึกษำ 
  1) ติดต่อผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง
หนองเสยีวหนองข ีเพื่อขออนุญาตในการลงพืน้ทีแ่ละจดั
กจิกรรมการส่งเสรมิองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัพชืสมุนไพรท า
ใหน้อนหลบั  

  2) ทดสอบความรู้เกี่ยวกบัพชืสมุนไพรท าให้
นอนหลับ และทัศนคติต่อพืชสมุนไพรท าให้นอนหลบั 
ก่อนการสง่เสรมิ 
  3) จดักจิกรรมส่งเสรมิองคค์วามรูเ้กีย่วกบัพชื
สมุนไพรท าให้นอนหลับ 3 หน่วยการส่งเสริม คือ 
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านและสาระส าคัญทางยาในพืช
สมุนไพรท าให้นอนหลบั สรรพคุณและการใช้ประโยชน์
จากพืชสมุนไพรท าให้นอนหลับ และการอนุรักษ์พืช
สมุนไพรท าใหน้อนหลบั ประกอบไปดว้ย การใชเ้ทคนิค
การบรรยากาศใหเ้อือ้อ านวยต่อการเรยีนรูโ้ดยการสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้เข้ารับการส่งเสริม พร้อมการวัดผล
ระหว่างการจดักจิกรรมการส่งเสรมิโดยใช้แบบทดสอบ
ความรูเ้กีย่วกบัพชืสมุนไพรท าให้นอนหลบั และแบบวดั
ทัศนคติต่อพืชสมุนไพรท าให้นอนหลับ การถามตอบ 
เป็นวธิทีีท่ าใหก้ลุ่มตวัอย่างมโีอกาสโต้ตอบกบัผูบ้รรยาย 
และแสดงความคดิเหน็ต่าง ๆ เพื่อบ่งบอกถงึความสนใจ
ทีม่ต่ีอกจิกรรม และมกีารจดัใหน้กัเรยีนไดม้สีว่นร่วม และ
สรุปประเดน็เนื้อหา 
  4) วัดผลหลังการส่งเสริมโดยใช้แบบทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรท าให้นอนหลับ และแบบวัด
ทศันคตต่ิอพชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบั 
  5) สรุปผลการส่งเสรมิองคค์วามรู้เกีย่วกบัพชื
สมุนไพรท าให้นอนหลับ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนบ้านโคกสูงหนองเสยีวหนองข ี
ต าบลนาขา่ อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติพิืน้ฐานไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่น
เบีย่งเบนมาตรฐาน 
 สถิติที่ใชห้าคุณภาพเครื่องมอื ได้แก่ ค่าดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบความรู้ 
ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่า
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ค่าประสิทธิผลของ
ผลลพัธ ์(E2) ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I)  
 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Paired t-
test และ F-test (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคญัทาง
สถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการศึกษาการใช้ประโยชน์เกีย่วกบัพืชสมุนไพร
ท าให้นอนหลบัในท้องถิน่ พบว่า มกีารใชป้ระโยชน์พชื
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สมุนไพรท าใหน้อนหลบัในชุมชนต าบลนาขา่ อ าเภอวาปี
ปทุม จงัหวดัมหาสารคาม มกีารใชป้ระโยชน์มทีัง้หมด 4 
ชนิด คอื กญัชา น าดอกและใบมาสบู ขีเ้หลก็ น าดอกและ
ยอดอ่อนไปดองกบัเหลา้ขาวท าเป็นยาดองเหลา้ หรอืน า
ดอกและใบมาแกงเพื่อรับประทานเป็นเมนูสมุนไพร 

พวงชมพูดอกขาว น ารากและเถาต้มกับน ้าดื่มเป็นยา
นอนหลบั ชุมเหด็ไทย คัว่เมลด็ให้ด าเกรยีม บดเป็นผง
และชงกบัน ้ารอ้น (ดงัตารางที ่1) 
 

 
ตารางที ่1  การใชป้ระโยชน์จากพชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบัโดยการสมัภาษณ์ปราชญช์าวบา้นในชุมชน 
 

ช่ือสมุนไพร ช่ือวิทยำศำสตร ์ ช่ือท้องถ่ิน ส่วนท่ีใช้ วิธีน ำมำใช้ ผูใ้ห้สมัภำษณ์ 

กญัชา Cannabis sativa L. ซา ดอก, ใบ น าดอกและใบมาสบู พ่อสม อปัมะโต 

ขีเ้หลก็ 
Senna siamea 
(Lam.) Irwin & 

Barneby 
ขีเ้หลก็ 

ใบหรอื
ยอดอ่อน, 
ดอก 

- ดองกบัเหลา้ขาวท าเป็น
ยาดองเหลา้ 

- น ายอดอ่อนและใบมา
แกง 

พ่อสม อปัมะโต  
และพ่อวกิุล กอ

อ าไพ 

พวงชมพดูอก
ขาว 

Antigonon leptopus 
Hook & Arn. 

พวงชมพ ู ราก, เถา รากและเถาตม้กบัน ้าดื่ม 
พ่อสมาน พนัโน

ราช 

ชุมเหด็ไทย Cassia tora L. ชุมเหด็นา เมลด็ 
คัว่เมลด็แลว้น ามาบด ชง

ดื่มกบัน ้ารอ้น 
พ่อสม อปัมะโต 

 
4.2 ผลการพัฒนาคู่มือการส่งเสริมองค์ความรู้
เ กี ่ย ว กับ พื ช สมุ น ไ พ รท า ใ ห้ นอนหลับ  ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พบว่า ประสทิธภิาพของ
กระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 86.66 และประสทิธภิาพ
ของผลลพัธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 82.17 ดงันัน้ ส่งเสริม

องคค์วามรูเ้กีย่วกบัพชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบั เพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงมีประสิทธิภาพ 86.66/82.17  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้(ดงัตารางที ่2-3) 
 

 
ตารางที่  2 ประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรท าให้นอนหลับ เพื่อการอนุรักษ์
 สิง่แวดลอ้ม (E1/E2) 
 

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ 𝑥̅  S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 559 13.00 0.87 86.66 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 530 12.32 0.91 82.17 

ประสิทธิภำพของกำรส่งเสริม เท่ำกบั 86.66/82.17 
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ตารางที่  3 ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่ มือการส่ ง เสริมองค์ความรู้ เกี่ยวกับพืชสมุนไพรท า ให้นอนหลับ  
  เพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
 
ผลรวมคะแนนทดสอบ

ก่อน 
กำรส่งเสริม 

ผลรวมคะแนนทดสอบ
หลงั 

กำรส่งเสริม 

จ ำนวน
นักเรียน 

คะแนนเตม็ของกำร
ทดสอบ 

กำรส่งเสริม 

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

278 530 43 15 0.6866 
 
4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรูเ้กีย่วกบัพชื
สมุนไพรท าให้นอนหลบั ก่อนและหลงัการส่งเสริม
องค์ความรู้เกีย่วกับสมุนไพรท าให้นอนหลบั ของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 
พบว่า คะแนนความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรท าให้นอน
หลบั ก่อนและหลงัการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกบัพืช
สมุนไพรท าให้นอนหลับ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ก่อนการส่งเสรมิมคีะแนนความรูเ้กีย่วกบัพชืสมุนไพรท า

ให้นอนหลบั อยู่ในระดบัน้อย (X̅ = 6.46) และหลงัการ
ส่งเสรมิมคีะแนนความรู้เกี่ยวกบัพชืสมุนไพรท าใหน้อน
หลับ อยู่ในระดับมาก (X̅ = 12.32) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกบัพชืสมุนไพรท าใหน้อน
หลบั ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นักเรยีนที่เขา้รบั
การส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสรมิมากกว่ากว่า
ก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
(ดงัตารางที ่4) 

 
ตารางที ่4 ผลวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรู้เกีย่วกบัพชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบัก่อนและหลงัการส่งเสรมิองค์ 

ความรูเ้กีย่วกบัพชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบั เพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม (n=43) 
 

รำยกำร 
ก่อนส่งเสริม ระดบั

ควำมรู ้

หลงัส่งเสริม ระดบั
ควำมรู ้

t df p 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

ความรูเ้กีย่วกบั
พชืสมุนไพรท า
ใหน้อนหลบั 
(N=15) 

6.46 1.40 น้อย 12.32 0.91 มาก -26.988 42 .000* 

 
4.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อพืช
สมุนไพรท าให้นอนหลบั ก่อนและหลงัการส่งเสริม
องค์ความรู้เกีย่วกับสมุนไพรท าให้นอนหลบั ของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี  
พบว่า นักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอพชืสมุนไพรท า
ให้นอนหลบั ก่อนการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วย (X̅ = 3.52) และหลังการส่งเสริมมี

คะแนนเฉลีย่ทศันคติต่อพชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบัโดย
รวมอยู่ ในระดับ เห็นด้วยอย่ างยิ่ง  (X̅ = 4.67) เมื่ อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพชืสมุนไพรท า
ใหน้อนหลบั ก่อนและหลงั พบว่า นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่
ของทัศนคติต่อพืชสมุนไพรท าให้นอนหลับ หลังการ
ส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่5) 
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ตารางที ่5 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อพชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบัก่อนและหลงัส่งเสรมิองคค์วามรูเ้กีย่วกบั 
พชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบั เพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม โดยใช ้paired t-test ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ (n = 43) 

 

รำยกำร 
ก่อนส่งเสริม ระดบั

ทศันคติ 

หลงัส่งเสริม ระดบั
ทศันคติ 

t df p 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

ทศันคตต่ิอพชื
สมุนไพรท าให้
นอนหลบั 
(N=5) 

3.52 0.42 เหน็ดว้ย 4.67 0.11 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-16.063 42 .000* 

 
4.5 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้  และ
ทศันคติต่อพืชสมุนไพรท าให้นอนหลบั ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี ที เ่รียนอยู่
ระดบัชัน้ต่างกัน พบว่า นักเรียนที่เรียนอยู่ระดับชัน้

ต่างกนั มคีวามรูเ้กีย่วกบัพชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบั ไม่
แตกต่างกนั และนกัเรยีนทีม่ทีีเ่รยีนอยู่ระดบัชัน้ต่างกนั มี
ทัศนคติต่อพืชสมุนไพรท าให้นอนหลบั ไม่แตกต่างกัน 
(ดงัตารางที ่6) 

 
ตารางที่  6 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้  และทัศนคติต่อพืชสมุนไพรท าให้นอนหลับ ของนักเรีย น 
 โรงเรยีนบา้นโคกสงูหนองเสยีวหนองข ีทีม่รีะดบัชัน้ต่างกนั (n=43) 
 

รำยกำร ระดบัชัน้ จ ำนวน 
One-Way ANOVA 

𝑥̅  S.D. F p 

ความรูเ้กีย่วกบั
พชืสมุนไพรท า
ใหน้อนหลบั 

(N=15) 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 11 12.54 1.03 

0.804 0.454 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 13 12.07 0.75 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 19 12.36 0.95 

ทศันคตต่ิอพชื
สมุนไพรท าให้
นอนหลบั 
(N=15) 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 11 4.61 0.10 

2.286 0.115 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 13 4.69 0.09 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 19 4.69 0.12 

 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาการใช้ประโยชน์เกี ่ยวกับพืช
สมุนไพรท าให้นอนหลบัในท้องถิน่ พบว่า มีการใช้
ประโยชน์พชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบัในชุมชน ต าบลนา
ข่า อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม มีการใช้
ประโยชน์มทีัง้หมด 4 ชนิด ไดแ้ก่ กญัชา โดยการน าดอก
และใบที่มฤีทธิท์างยามาใช้ในการสูบเป็นยาท าให้นอน
หลบั ขีเ้หลก็ ใช้ดอกและใบท าเป็นยาดองเหล้า หรอืใช้
เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารเป็นเมนูสมุนไพร 
พวงชมพูดอกขาว โดยการน ารากและเถาต้มกบัน ้า ดื่ม

เป็นยาท าใหผ้่อนคลายและง่วงนอน ชุมเหด็ไทย ใชเ้มลด็
ไปคัว่แล้วน ามาบด ชงดื่มคล้ายกาแฟ ท าให้ผ่อนคลาย 
(พ่อสม อปัมะโต, 2564: สมัภาษณ์) กญัชา น าดอกและ
ใบไปตากแดด แล้วน ามาซอยหรือย าเป็นเป็นฝอย สูบ
เป็นยา มฤีทธิท์ าให้ผ่อนคลายและง่วงนอน ขีเ้หลก็ น า
ดอกและใบอ่อนมาดองกบัเหล้าขาวท าเป็นยาดองเหลา้ 
ดื่มครัง้ละ 1-2 ชอ้นชาก่อนนอน เพื่อผ่อนคลายและท าให้
นอนหลบั ชุมเหด็ไทย ชุมเหด็ไทย น ารากและดอกมาต้ม
น ้า ดื่มเป็นยาสมุนไพรท าให้ผ่อนคลายและนอนหลับ
สบาย (พ่อวกิุล กออ าไพ, 2564: สมัภาษณ์) ขีเ้หลก็ น า
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ยอดอ่อนและใบมาแกงรับประทานเป็นเมนูสมุนไพร  
ท าให้ร่างกายผ่อนคลาย นอนหลับสบาย (พ่อสมาน  
พนัโนราช, 2564: สมัภาษณ์) พวงชมพูดอกขาว ใชเ้ถา 
1 ก ามอื หรอืราก 1/2 ก ามอื ตม้กบัน ้า 4 ถว้ยแกว้ ตม้ให้
เหลือ 2 ถ้วยแก้ว รับประทานครัง้ละ 3 ช้อนแกงก่อน
นอน ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ รุ่งรตัน์ เหลอืงนทเีทพ 
(2540: 19-22) กล่าวว่า พืชมาใช้ประโยชน์ตัง้แต่ยุคดกึ
ด าบรรพ์ ด้วยการใช้เป็นอาหาร เป็นเชื้อเพลงิเป็นที่อยู่
อาศยัและเป็นยารกัษาโรค ซึง่การใชส้มุนไพรนัน้มกีารใช้
กนัอย่างกวา้งขวางในทุก ๆ ครวัเรอืนปัจจุบนัสมุนไพรก็
ยงัเป็นพชืทีม่คีุณค่าทัง้ทางยา และทางเศรษฐกจิทีส่ าคญั
อย่างหนึ่งของประเทศไทย และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
มณฑา ลมิปิยประพนัธ์ (2554: 1) กล่าวว่า พชืสมุนไพร 
หมายถึง พืชที่ใช้ท าเครื่องยา ใช้เป็นอาหารประจ าวัน 
อาหารเสรมิบ ารุงสุขภาพหรอืผลติเป็นเครื่องส าอาง โดย
อาจใช้พชืสมุนไพรเพยีงชนิดเดยีว หรอืหลายชนิดผสม
กนักไ็ด ้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สธุญัญา พรหมสม
บูรณ และคณะ (2560: 68) ได้ศกึษาเรื่อง ประสทิธภิาพ
ของน ้ามนัหอมระเหยจากพืชสมุนไพร 5 ชนิด ต่อการ
ผ่อนคลายความเครียด ผลการวิจัยพบว่า น ้ามันหอม
ระเหยทัง้ 5 ชนิดมปีระสทิธภิาพในการท าให้ผ่อนคลาย
ได ้โดยน ้ามนัหอมระเหยทีส่กดัจากขงิท าใหผ้่อนคลายได้
ดี ที่สุด มีคะแนนความผ่อนคลายเท่ากับ 6.93 จาก 7 
คะแนน มปีรมิาณคอรต์ซิอลต ่าทีสุ่ดเท่ากบั 0.219 ng/ml 
และมี ปริมาณสารลินาลูออลสูงที่สุดเท่ากบั 0.6766 % 
w/w โ ดย ให้ผ ลก า ร วัดที่ ส อดคล้ อ ง กันทั ้ง  3 วิธี   
ผลการศกึษานี้จงึยนืยนั ได้ว่าน ้ามนัหอมระเหยจาก ขงิ 
ขมิน้ โหระพา แมงลกั และมะกรดู มฤีทธิท์ าใหผ้่อนคลาย
ไดจ้รงิ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธวชัชยั ศรสีุวรรณ 
และคณะ (2561: 1) ไดศ้กึษาเรื่อง ผลต่อความผ่อนคลาย
ของน ้ ามันหอมระเหยจากใบสมุลแว้ง ในอาสาสมัคร
สุขภาพดี ผลการวิจยัพบว่า ปริมาณน ้ามนัหอมระเหย 
จ านวน 20 ไมโครลติร เป็นปรมิาณทีน้่อยทีสุ่ดทีม่ผีลต่อ
การผ่อนคลายมากที่สุดอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(p < 0.05) และมผีลแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
(p < 0.05) เมื่อเทยีบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ 
5.3.2 ผลการพฒันาคู่มือการส่งเสริมองคค์วามรูเ้กีย่วกบั
พืชสมุนไพรท าให้นอนหลบั เพือ่การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พบว่า มปีระสทิธภิาพ
เท่ากบั 86.66/82.17 แสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอืการสง่เสรมิองค์

ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรท าให้นอนหลับ เพื่อการ
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อม โดยมีกิจกรรมการส่งเสริมในคู่มือ
ทัง้หมด 3 หน่วยการส่งเสรมิ ไดแ้ก่ หน่วยการส่งเสรมิที ่
1 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านและสารส าคัญทางยาในพืช
สมุนไพรท าใหน้อนหลบั หน่วยการสง่เสรมิที ่2 สรรพคุณ
และการใชป้ระโยชน์จากพชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบั และ
หน่วยการสง่เสรมิที ่3 การอนุรกัษ์พชืสมุนไพรตามท าให้
นอนหลับ ซึ่งผ่านการประเมินความเหมาะสมจาก
ผูเ้ชีย่วชาญ และมดีชันีประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 0.6866 
หมายความว่า นักเรียนมคีวามก้าวหน้าในการส่งเสรมิ
รอ้ยละ 68.66 แสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอืการสง่เสรมิองคค์วามรู้
เกี่ยวกับพืชสมุนไพรท าให้นอนหลับ เพื่อการอนุรักษ์
สิง่แวดลอ้ม มคีวามเหมาะสมกบันกัเรยีน ท าใหเ้กดิความ
สนใจและเพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัพชืสมุนไพรท าใหน้อน
หลบั ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ เรอืงชยั จรุงศริวฒัน์ 
(2555: 77) กล่าวว่า คู่มือเป็น เอกสารหรือหนังสือที่
จดัท าขึน้รวบรวมเน้ือหาทัง้ภาคทฤษฎแีละแบบฝึกปฏบิตั ิ
เพื่อให้ครูใชจ้ดักจิกรรมการ เรยีนการสอนสามารถสอน
ให้เป็นไปตามแนวทางของหลักสูตรให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายหรอืใชเ้ป็นคู่มอืของ ครูในการใชห้นังสอืเล่มใด
เล่มหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พิศูจน์ มีไปล่ 
(2549: 19) ได้กล่าวถึง ความหมายของคู่มือว่าเป็น
หนังสอืทีจ่ดัท าขึน้โดยมกีารก าหนดวตัถุประสงค ์วธิกีาร
ด า เ นิ น ง า นกิ จ ก ร ร ม ก า ร วัด ผ ล โ ดยผู้ เ ขีย นที่ มี
ประสบการณ์ในเรื่องนัน้ ๆ น ามาจดัท าให้อ่านง่ายและ
สะดวกต่อผู้ศึกษาหรือผู้น าไปใช้จัดกิจกรรมได้ด้วย
ตนเอง และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บุญชม ศรสีะอาด 
(2553: 58) กล่าวว่า ดัชนีประสิทธิผล หมายถึง ค่าที่ 
แสดงการเรยีนรูท้ีก่า้วหน้าขึน้จากพืน้ฐานความรูเ้ดมิทีม่ี
อยู่แลว้ หลงัจากทีผู่เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากสื่อนวตักรรม หรอื
แผนการจดัการเรียนรู้นัน้ ๆ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัย
ของ  ศวิพรรณ อุดมพร (2562: 42 - 53) ได้ศกึษาเรื่อง 
การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการจดัการน ้าเสยีในครวัเรอืน 
บ้านดงเกลือ ต าบลคูเมือง อ าเภอเมืองสรวง จังหวัด
รอ้ยเอด็ ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืฝึกอบรมการจดัการน ้า
เสยีในครวัเรอืนบ้านดงเกลอื ต าบลคูเมอืง อ าเภอเมอืง
สรวง จงัหวดัร้อยเอด็ ที่ผู้วจิยัพฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ 
เท่ากับ 91 .53/98.67ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ที่ตั ้งไว้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนิษฐา นามใหม่และน ้าทพิย ์
ค าแร่ (2560: 208-218) ได้ศึกษาเรื่อง การพฒันาคู่มือ
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ฝึกอบรมการจดัการทรพัยากรน ้าในจงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการศึกษา พบว่า 1.การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการ
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร น ้ า ใ น จั ง ห วั ด ม ห า ส า ร ค า ม  
มปีระสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม 91.33/83.77 ซึง่เป็นไป
ตามเกณฑ์80/80 ที่ตัง้ไว้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ยุพนิ โพธิช์ยัทอง และคณะ (2562: 64-74) ไดศ้กึษาเรื่อง 
การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยอนิทรยีอีดัเมด็จาก
มูลสัตว์เพื่อลดใช้ปุ๋ ย เคมีสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษา 
พบว่า คู่มอืฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพ 90.60/93.25 
5.3 การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกับพืช
สมุนไพรท าให้นอนหลบั ก่อนและหลงัการส่งเสริม
องคค์วามรูเ้กีย่วกบัพืชสมุนไพรท าให้นอนหลบั เพือ่
การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
โคกสูงหนองเสียวหนองขี พบว่า นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้ เกี่ยวกับพืชสมุนไพรท าให้นอนหลับ  
ก่อนการส่งเสรมิ อยู่ในระดบัน้อย และหลงัการส่งเสริม
นักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัพชืสมุนไพรท าให้
นอนหลบั อยู่ในระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
ความรูเ้กีย่วกบัพชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบั ก่อนและหลงั
การสง่เสรมิพบว่า นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบั
พืชสมุนไพรท าให้นอนหลับ หลังการส่งเสริมมากกว่า
ก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
เป็นไปตามแนวคดิของ อกัษร สวสัด ี(2542: 48) กล่าว
ว่า ความรู้เป็นพฤติกรรมขัน้ต้นที่ผู้เรียนเพียงแต่เกิด
ความในจ าเป็นโดยอาจจะเป็นการนึกได้หรือโดยการ
มองเหน็ไดย้นิ จ าได ้ความรูช้ ัน้นี้ ไดแ้ก่ ความรูเ้กีย่วกบั
ค าจ ากัดความ ความหมาย ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์
โครงสร้างและวธิีแก้ไขปัญหา ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิ
ของ วเิชยีร เกตุสงิห ์(2538: 32-35) กล่าวว่า เครื่องมอืที่
จะวัดความรู้ซึ่งเป็นพฤติกรรมจากการเรียนรู้ จะต้อง
อาศยัแบบทดสอบผลสมัฤทธิ ์ซึ่งจะเป็นการวดัความรู้ 
ทกัษะ และสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ที่ได้รบัการเรยีนรูใ้น
อดีต ยกเว้นการวดัทางด้านร่างกาย และสอดคล้องกบั
แนวคดิของ Bloom (1971: 279) กล่าวว่า การวดัความรู้
ความจ า หมายถึง การวัดความสามารถในการระลึก
เรื่องราวขอ้เทจ็จรงิหรอืประสบการณ์ต่าง ๆ หรอืเป็นการ
วดัการระลกึประสบการณ์เดมิทีผู่เ้รียนไดร้บัจากค าสอน
การบอกกล่าว การฝึกฝนของผูส้อน รวมทัง้จากต าราจาก
สิง่แวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกบัวจิยัของ นัฎฐภรณ์ 
ปรึกไธสง และคณะ (2561: 186- 199) ได้ศึกษาเรื่อง 

การพฒันาคู่มือฝึกอบรมการอนุรกัษ์สมุนไพรในป่าบุ่ง  
ป่าทาม ส าหรบัชุมชนบา้นโนน สมบรูณ์ต าบลเกิง้ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ชาวบา้นมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่ า งมีนั ย ส า คัญทางสถิติที่ ร ะดับ  . 05  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริจินัทร ์ชุณหกาญจน์ และ
คณะ (2563: 205-212) ได้ศกึษาเรื่อง การเปรยีบเทยีบ
ความรู้เกี่ยวกบัวติามนิดขีองบุคลากรสายสนับสนุนของ
คณะแพทยศาสตร์ ว ชิ รพยาบาล  มหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช ผลการศึกษาพบว่า คะแนนหลังให้
ความรู้มคี่าสูงกว่าอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาคย์ ดุล สัมพันธ์
(2554: 53-54) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการพฒันาและ
ส่งเสริมการใช้สารฆ่าแมลงจากธรรมชาติ เพื่อผลผลิต
ทางการเกษตรทีป่ลอดภยั ผลการศกึษาพบว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่หลังได้รับการฝึกอบรม เกษตรกรมีคะแนน
ความรู้เกี่ยวกับ  สารก าจัดศัตรูพืชมากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั .05 
5.4 การศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อพืช
สมุนไพรท าให้นอนหลบั ก่อนและหลงัการส่งเสริม
องคค์วามรูเ้กีย่วกบัพืชสมุนไพรท าให้นอนหลบั เพือ่
การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ส าหรบันักเรียนโรงเรียน
บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี พบว่า นักเรียนมี
คะแนนเฉลีย่ทศันคติต่อพชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบัก่อน
การส่งเสรมิ โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย และนักเรยีนมี
คะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอพชืสมุนไพรท าใหน้อนหลบัหลงั
การส่งเสริม โดยรวมอยู่ ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพชืสมุนไพร
ท าใหน้อนหลบั ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า นกัเรยีน
มีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อพืชสมุนไพรท าให้นอนหลบั 
หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่ง เสริมอย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการจัด
กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกบัพืชสมุนไพรท าให้
นอนหลบั เพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม สง่ผลใหน้กัเรยีนมี
ทศันคติที่ดีต่อพืชสมุนไพรท าให้นอนหลบัเพิ่มมากขึ้น 
เป็นไปตามแนวคดิของ ประยูร วงศ์จนัทรา (2559: 73) 
กล่าวว่า ทศันคติเป็นการแสดงออกมาซึ่งการตัดสนิใจ
จากการประเมนิค่า หรอืทศันะเกีย่วกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ ซึ่งในการแสดงออกมานี้จะต้องอาศัยพื้น
ความรู้ประสบการณ์และพฤติกรรมระหว่างบุคคลเป็น
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เครื่องช่วยในการพิจารณาและประเมินค่าก่อนที่มีการ
ตัดสินใจแสดงออก ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Oppenheim (1966: 32) กล่าวว่า การสร้างและประเมนิ
เครื่องมือวัดทศันคติ จะต้องค านึงถึงหลักที่ส าคัญ คือ  
1) ความเป็นเอกมิติ มาตรวัดทัศนคติที่ดีจะต้องวดัใน
เรื่องเดยีวกนั 2) ความเป็นเสน้ตรง มาตรวดัจะตอ้งอยู่ใน
รปูของความต่อเนื่องเป็นเสน้ตรงทีส่ามารถจดัเรยีงล าดบั
ทัศนคติของผู้ตอบ 3) ความเที่ยง เป็นความคงที่หรือ
ความคงเสน้คงวาของการวดัทศันคต ิและสอดคล้องกบั
แนวคิดของ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ ์ (2543: 113) 
กล่าวว่า การวัดทัศนคติมีข้อตกลง คือ 1) การศึกษา
ทัศนคติ เป็นการศึกษาความคิดเห็น ความรู้สึกของ
บุคคลที่มลีกัษณะคงเสน้คงวาหรอือย่างน้อย เป็นความ
คดิเหน็หรอืความรู้สกึทีไ่ม่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหนึ่ง 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จงกลณี เผอืกมูล และคณะ 
(2561: 175-185) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการอนุรกัษ์
ต้นไม้ในวรรณคดีไทยมะม่วงหาวมะนาวโห่  ส าหรับ
นักเรยีนโรงเรยีนเกิ้งวิทยานุกลู ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง
มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า 
ทัศนคติก่อนการส่งเสริมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ หลังการ
ส่งเสริมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติหลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ น ้าทพิย์ ค าแร่ และคณะ (2559: 543-556) 
ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคทีเ่ป็น
มิ ต ร กับ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ส า ห รับนิ สิต มห า วิท ย าลัย
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบ
ทศันคตเิรื่องการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ส าหรบั
นิสติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม หลงัการฝึกอบรมสงูกว่า
ก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 
และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ยุวเรศ วงษ์จนัทร์ และ
คณะ (2561: 152-162) การพฒันาคู่มือฝึกอบรมการร า
สารปราบแมลงศตัรูพชืโดยใชใ้บน้อยหน่า ผลการศกึษา 
พบว่า ชาวบ้านที่เขา้รบัการฝึกอบรมมทีศันคติต่อ หลงั
การฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิ.05 
5.5 การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบัพืช
สมุนไพรท าให้นอนหลบั ของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
โคกสูงหนองเสียวหนองขี ทีเ่รียนอยู่ระดบัชัน้ต่างกนั 
พบว่า นักเรียนโรงเรยีนบ้านโคกสูงหนองเสยีวหนองข ี 

ทีเ่รยีนอยู่ระดบัชัน้ต่างกนั มคีวามรูเ้กีย่วกบัพชืสมุนไพร
ท าใหน้อนหลบั ไม่แตกต่างกนั ทัง้นี้ เป็นผลจากนกัเรยีน
โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี ต าบลนาข่า 
อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
1, 2 และ 3 ได้มีการท ากิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ที่
เหมือนกัน ประกอบกับการใช้คู่มือการส่งเสริมองค์
ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรท าให้นอนหลับ เพื่อการ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ทีใ่ชใ้นการถ่ายทอดผ่านกระบวนการ
สิง่แวดลอ้มสิง่แวดลอ้มศกึษา จงึสง่ผลใหน้กัเรยีน ทีเ่รยีน
อยู่ระดบัชัน้ต่างกนั มคีวามรู้เกี่ยวกบัพชืสมุนไพรท าให้
นอนหลบั ไม่แตกต่างกนั เป็นไปตามแนวคดิของ ประยรู 
วงศ์จนัทรา (2559: 15) กล่าวว่า สิง่แวดล้อมศกึษาเป็น
การเรียนรู้พื้นฐานแก่ชีวิตการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมใน
ลักษณะนี้นับเป็นความรู้พื้นฐานทัว่ไปที่มนุษย์ทุกคน
จ าเป็นตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจถงึสิง่แวดลอ้มทีอ่ยู่ในรอบ
ทัง้นี้เพื่อเป็นขอ้มูลในการตดัสนิใจด าเนินชวีติของตนเอง
ครอบครัวและในส่วนของสงัคมตนเองรับผิดชอบ  ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ วเิชยีร เกตุสงิห ์(2538: 32-35) 
กล่าวว่า เครื่องมอืที่จะวดัความรู้ซึ่งเป็นพฤติกรรมจาก
การเรียนรู้ จะต้องอาศยัแบบทดสอบผลสมัฤทธิ ์ซึ่งจะ
เป็นการวดัความรู ้ทกัษะ และสมรรถภาพดา้นต่าง ๆ ที่
ได้รบัการเรยีนรู้ในอดตี ยกเว้นการวดัทางด้านร่างกาย 
และขอ้สอบทีใ่ชว้ดัโดยทัว่ไปจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ 1) แบบทีค่รูสรา้งขึน้เอง (Teacher – Made Test) 
2 )  แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardize Test) และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ราชบัณฑิตยสถาน (2554: 
เว็บไซต์) กล่าวว่า ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง 
กฎเกณฑ์ และโครงสร้างที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหรือ
ค้นคว้า หรอืความรู้เกี่ยวกบั สถานที่ สิง่ของหรอืบุคคล 
ซึง่ไดจ้ากการสงัเกต ประสบการณ์ หรอืรายงาน การรบัรู้
ข้อ เท็จจริง เหล่านี้ ต้องชัดเจนและต้องอาศัยเวลา  
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของChoe, Jin-Hyok Kim, 
Chol-Hyok Ri and Gwang-Ho (2563: 146-162) ได้
ศกึษาเรื่อง การศกึษาความรูด้า้นสิง่แวดลอ้มและทศันคติ
ดา้นสิง่แวดลอ้มของนักเรยีนมธัยมต้นในประเทศเกาหลี
เหนือ ผลการศกึษาพบว่า นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1, 
2 และ 3 มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไม่ ต่างกัน อย่างมี
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นัยส าคัญที่ 0.5 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวาสนา 
นัยพัฒน์ (2556: 179) ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้ ความ
ตระหนัก และพฤติกรรมการช่วยลดภาวะโลกร้อนของ
นัก เ รียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนพยาบาลแต่ละชัน้ปีมีความรู้
เกี่ยวกบัภาวะโลกร้อนไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบั
งานวิจัยของคงพร นิ่มเจริญชัยกุล และคณะ  (2558:  
93-108) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาชุดฝึกอบรมกฎหมาย
สิง่แวดลอ้มในการจดัการขยะมลูฝอย ส าหรบันักเรยีนใน
ชุมชนรมิคลอง มหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า ระดบัชัน้
ต่างกนัมคีวามรูด้งักล่าวไม่แตกต่างกนั 
5.6 การศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อพืช
สมุนไพรท าให้นอนหลบั ของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
โคกสูงหนองเสียวหนองขี ทีเ่รียนอยู่ระดบัชัน้ต่างกนั 
พบว่า นักเรียนโรงเรยีนบ้านโคกสูงหนองเสยีวหนองข ี 
ที่เรยีนอยู่ระดบัชัน้ต่างกนั มีทศันคติต่อพชืสมุนไพรท า
ให้นอนหลบั ไม่แตกต่างกนั ทัง้นี้ เป็นผลจากนักเรียน
โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี ต าบลนาข่า 
อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
1, 2 และ 3 ได้มีการท ากิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ที่
เหมือนกัน ประกอบกับการใช้คู่มือการส่งเสริมองค์
ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรท าให้นอนหลับ เพื่อการ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ทีใ่ชใ้นการถ่ายทอดผ่านกระบวนการ
สิง่แวดลอ้มสิง่แวดลอ้มศกึษา จงึส่งผลใหน้ักเรยีนทีเ่รยีน
อยู่ระดบัชัน้ต่างกนั มทีศันคติต่อพชืสมุนไพรท าใหน้อน
หลบั ไม่แตกต่างกนั เป็นไปตามแนวคดิของ ประยรู วงศ์
จนัทรา (2559: 10) กล่าวว่า สิง่แวดล้อมศกึษาเป็นการ
เรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนจะตอ้งมสีว่นร่วมในบทเรยีนเน้ือหาในการ
เรยีนมุ่งใหผู้เ้รยีนไดน้ าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัหรอืน าไป
ปรบัปรุงการด ารงชวีติของตนผูเ้รยีนจงึจ าเป็นตอ้งเขา้มา
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนการสอนและ
ตดัสนิใจเลอืกวธิกีารด ารงชวีติด้วยตนเอง ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ กมลรตัน์ หล้าสุวงษ์ (2554: 239-242) 
กล่าวว่า ทัศนคติ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจาก
ทศันคติเป็นสิง่ทีไ่ด้มาจากการเรยีนรู้ หรอืประสบการณ์
ของแต่ละบุคคล ถ้าการเรียนรู้หรือประสบการณ์นัน้
เปลี่ยนแปลงไป ทศันคติย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย และ

สอดคล้องกับแนวคิดของบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ ์
(2543: 113) กล่าวว่า ทศันคต ิเป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถวดัได้
หรอืสงัเกตได ้โดยตรงฉะนัน้การวดัทศันคตจิงึ เป็นการ
วัดทางอ้อมจากแนวโน้มที่บุคคลจะแสดงออก หรือ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมี ระเบียบแบบแผนคงที่ไม่ใช่
พฤติกรรมโดยตรงของมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ กานติมา วายลม (2563: 111-120) ได้ศึกษาเรื่อง 
ทศันคตขิองประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารงานของเทศบาล
นครปากเกรด็ ต าบลปากเกรด็ อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดั
นนทบุร ีผลการศกึษาพบว่า ผลการเปรยีบเทยีบปัจจยั
ส่วนบุคคลของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของ
เทศบาลนครปากเกร็ด จ าแนกระดบัการศึกษา พบว่า 
ทัศนคติโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของประสาร วงศม์ณีรุ่ง (2545: 2) ไดศ้กึษาเรื่อง 
ทัศนคติของชุมชนและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
โดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลจากการศึกษาพบว่า 
ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมรีะดบัค่าเฉลีย่ของทศันคติ
และผลกระทบในด้านภาพลักษณ์  ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมไม่
แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยั และสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของธนพัฒน์ เกิดผล และนิเทศ ตินณะกุล 
(2561: 229-236) ไดศ้กึษาเรื่อง ทศันคตขิองประชาชนที่
มต่ีอปัญหาการจราจรในจงัหวดัปทุมธานีและปรมิณฑล 
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีปัจจัยลักษณะส่วน
บุคคลต่างกนั ไดแ้ก่ ระดบัการศกึษา มทีศันคตต่ิอปัญหา
การจราจรไม่แตกต่างกนั 
 
6. ข้อเสนอแนะ  
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้  
 1) โรงเรียนหรือสถานศกึษาต่าง ๆ ควรน าคู่มอื
การส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกบัพชืสมุนไพรท าให้นอน
หลบั เพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ไปเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ  
ที่มีการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรท าให้
นอนหลบั 
 
 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 6(1), 2023 : 33 – 47 

46 

 2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ควรน าเนื้อหาและ
ผลจากการวจิยัไปเป็นแนวทางในการจดักจิกรรมสง่เสรมิ
การปลูกพืชสมุนไพรในชุมชน เพื่ออนุรกัษ์สมุนไพรใน
ทอ้งถิน่ 
 3) ผู้ที่สนใจศึกษาหรือต้องการจดัท างานวิจยัที่
เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพรสามารถน า เนื้ อหาจาก
ผลการวจิยัไปเป็นแนวทางในการศกึษาได ้

6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษารูปแบบของสื่อให้เหมาะสม
เพื่อใชใ้นการส่งเสรมิองคค์วามรูเ้กีย่วกบัพชืสมุนไพรท า
ใหน้อนหลบั เช่น การใชแ้ผ่นพบัหรอืวดีทิศัน์ เป็นตน้ 
 2) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการแปรรูป
พืชสมุนไพรท าให้นอนหลบัในท้องถิ่น เพื่อน าความรู้ที่
ศกึษามาพฒันาผลติภณัฑส์มุนไพรในชุมชน 
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