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บทคัดยอ 
 การทําวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาบริบทที่เก่ียวกับการใชสมุนไพรในพื้นท่ีเทศบาลเมือง    

เมืองแกนพัฒนา ตําบลชอแล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เพื่อพัฒนาสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส       

เร่ืองสมุนไพรเพือ่สุขภาพ โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและเพือ่ประเมนิผลสัมฤทธ์ิของการใชสือ่การสอน

ทางอิเล็กทรอนิกสเรื่อง สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ผูวิจัยไดนําแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมาใช

ในการพัฒนาสื่อการสอน กลุมตัวอยางมี 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 เปนผูเชี่ยวชาญใหขอมูลองคความรูเกี่ยวกับ

สมุนไพรและชวยออกแบบเนื้อหาบทเรียน ประกอบดวย ตัวแทนผูสูงอายุ จํานวน 1 คน และครูจํานวน 2 คน 

และกลุมที่ 2 เปนกลุมผูเรียนท่ีศึกษาบทเรียนในสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส เร่ือง สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ          

ที่พัฒนาข้ึน คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนชุมชนวัดชอแล และโรงเรียนปาจ้ีวังแดงวิทยา          

อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 52 คน เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม สื่อการสอน

ทางอิเล็กทรอนิกส เรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บทเรียนสมุนไพรสวนครัว แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

แบบทดสอบทายบทเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจกลุมผูใชงานท่ีมีตอส่ือการสอน วิเคราะหขอมูล

โดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t - test) โดยงานวิจัยนี้กําหนดประสิทธิภาพของ
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 ผลการวิจยัพบวา ในชุมชนมกีารใชสมนุไพรในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บปวย โดยจาํแนกตามกลุม

อาการของโรค ได 15 กลุม มีการนําภูมิปญญาเกี่ยวกับสมุนไพรมาจัดทําผลิตภัณฑเพ่ือจําหนาย จํานวน          

2 ชนิด มีการใชพืชผักสวนครัวเปนสมุนไพร จํานวน 10 ชนิด และพบสมุนไพรอื่นๆ ในทองถิ่น จํานวน 15 ชนิด 

ผลการประเมินส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเร่ือง สมุนไพรเพื่อสุขภาพจากผูเช่ียวชาญ พบวา สื่อการสอน     

ที่ไดพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด กลุมผูเรียนท่ีไดจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง                         

มีความกาวหนาทางการเรียน คิดเปนรอยละ 52.50 บทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ เทากับ 81.52/81.54 

การทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนพบวาคาเฉล่ียกอนเรียนและหลงัเรียนเทากับ 8.71 และ 24.46 ตามลําดับ 

โดยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจกลุมตัวอยางที่ใชงานสื่อการสอน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คําสําคัญ
 สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส   สมุนไพร    สุขภาพ   การมีสวนรวม

 

Abstract
 The objectives of this research aimed to study the context of healthy herbs usage in Mueang 

Kaen Pattana municipality area, Tambon Chor Lae, Mae Taeng district, Chiang Mai province and 

to develop an  e - learning system related to healthy herbs by the community participation process, 

and to evaluate the learning achievements related to the healthy herbs. The Participatory Action 

Researcher concept was applied to develop the e - learning system. The sampling group was   

divided into two groups. The first group was people who are healthy herb experts and designed its 

lesson contents, and the second group was the students who have been studied about healthy 

herbs via the developed e - learning, all of 52 students were in the primary schools named Chum 

Chon Wat Chor Lae School and Phaji Wang Dang Wittaya School. The employed research                  

Instruments including a questionnaire, the e - learning system on healthy herbs, herbal kitchen 

lessons, the pretest and posttest exams, the end of lesson exams, and the satisfaction questionnaire. 

The data was analyzed using the mean (  ), the standard deviation (S.D.) and the t-test, and the 

research was designed on 80.00/80.00 basis to determine the efficiency of the lessons.

 For the result, it was found that the usage of healthy herb in this study area was divided to 

15 categories, grouped by symptomatic treatment. The local wisdoms about healthy herb were 

used to make 2 commercial products. Furthermore, there were 10 herbs that found in the backyard 

garden and 15 other herbs found in the local area. The assessment by the expert revealed that the 

e-learning system was at highest level of appropriateness. After using the e-learning system with 
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the purposive sampling group of students, the average percent of learning progress was 52.50, 

the lessons efficiency was 81.52/81.54, the test of learning achievement showed the pre-test of 

8.71 and the post-test of 24.46 that the post-test was higher than the pre-test at the significant 

level of .01, and also their satisfaction was at the high level.

Keywords:
 E-Learning System, Herbs, Health, Participation 

บทนํา
 ในปจจุบันทั่วโลกไดยอมรับแลววาผลที่ไดจากการสกัดสมุนไพรใหคุณประโยชนดีกวายา ที่ไดจาก

การสังเคราะหทางวิทยาศาสตรประกอบกับในประเทศไทยเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ         

มพีชืตาง ๆ  ทีใ่ชเปนสมุนไพรไดอยางมากมายนบัหม่ืนชนิด (รงัสรรค ชณุหวรากรณ, 2545) รฐับาลโดยกระทรวง

สาธารณสุขไดกําหนดนโยบายในการสงเสริมและการเผยแพรใหประชาชนใชสมุนไพรและการแพทย             

แผนไทยในการรักษาโรคมาต้ังแตแผนพัฒนาสาธารณสุขแหงชาติฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520 – พ.ศ.2524)              

(สงา  อยูคง, 2556) ตอเนื่องจนถึงแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559)                       

ที่มีการสรางองคความรูและการแลกเปล่ียนเรียนรูภูมิปญญาไทยเพื่อนําไปใชประโยชนในการดูแลสุขภาพ 

สงเสริมการจัดบริการสุขภาพนานาชาติโดยเนนการสนับสนุนกิจการสปา แผนไทย ผลิตภัณฑสุขภาพและ

สมุนไพรไทย (กระทรวงสาธารณสุข, 2555) และมีการรางแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 

– พ.ศ. 2564) จะมีแนวทางการพัฒนาระบบบริการแพทยแผนไทย และการแพทยผสมผสานในการดูแล         

ผูปวย มีการใชยาสมุนไพรที่ไดคุณภาพและมาตรฐานทดแทนการนําเขายาจากตางประเทศ รวมถึงสงเสริม

และสนับสนุนการวิจัยสมุนไพรไทยอยางครบวงจร เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑแปรรูปจากสมุนไพร

ไทยใหเกิดผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศอยางชัดเจน (กระทรวงสาธารณสุข, 2559)

 สมนุไพรในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สวนใหญเปนพชืทีป่ลกูกนัในครวัเรือน ปลกูเปนพชืผกัสวนครัว 

เชน กระเทียม ขา ตะไคร ขิง กระชาย มะกรูด วานหางจระเข กลวยนํ้าวา สําหรับการใชสมุนไพรรักษาโรค    

ในชุมชนยังมีผูสูงอายุที่รักษาโดยการใชสมุนไพรพื้นบานอยู สอดคลองกับศศิธร ศรีรัตน (2553) ที่พบวา        

ชาวบานในชุมชนหนองหอยท่ีเปนผูสูงอายุทุกคนจะมีความรูในการใชสมุนไพรพ้ืนบานเน่ืองจากจะไดรับการ

ถายทอดมาจากบรรพบุรุษ นอกจากน้ีทุกครัวเรือนสามารถนําผักและสมุนไพรพื้นบานมาใชเพ่ือรักษาหรือ

ปองกนัการเกดิโรคได แตเนือ่งจากปจจุบนัประชาชนเกิดโรคภัยไขเจบ็มากข้ึนจงึมีการรกัษาโรคดวยการแพทย

สมัยใหมที่มีการใชเทคโนโลยีและยาปฏิชีวนะมากขึ้น คนในชุมชนจึงเห็นความสําคัญของการใชยาสมุนไพร

ลดลง ภูมิปญญาการใชพืชสมุนไพรในการรักษาโรคจากผูสูงอายุแทบจะหายไปจากชุมชนโดยที่ยังไมได

ถายทอดไปยังเยาวชนในรุนลูกรุนหลาน ดังน้ันจึงมีความจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาดานการ    

ใชสมุนไพรไวเพื่อเปนองคความรูเผยแพรใหกับกลุมเยาวชนและผูที่สนใจในชุมชนไดศึกษา
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 การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเปนเคร่ืองมือในการถายทอดและการเรียนรูระหวาง

ผูสอนกับผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดยกระดับการศึกษาใหแกผูเรียน เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา             

ที่สูงขึ้น (จุฑามาศ กาญจนธรรม และ เดน ชะเนติยัง, 2558) การจัดกระบวนการสอนท่ีเปนการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู มิใชการสอนที่เปนการถายทอดความรูจากครูแตเพียงอยางเดียว จึงจําเปนท่ีจะตอง

แสวงหาความรูอยูตลอดเวลา โดยใชเทคโนโลยีและส่ือสารสนเทศตางๆ ใหเกิดประโยชน (สํานักงาน              

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545) ผูสอนตองออกแบบการจดัการเรยีนรูทีเ่หมาะสมกบัผูเรยีน โดยเลอืก

ใชวธิสีอนและเทคนิคการสอน สือ่/แหลงเรียนรู การวัดและประเมนิผลเพือ่ใหผูเรยีนไดพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ

และบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด (พนมพร จันทรปญญา และ วลัยพร เตชะสรพัศ,  2559) กระบวนการเรียน

การสอนตองมีความหลากหลายและสนองตอบวัตถุประสงคของรายวิชา จําเปนตองสงเสริมการมีสวนรวม   

ซึง่เปนยทุธวธิสีาํคญัในการสรางความรูและความเขาใจรวมกนั รวมถงึเพ่ิมโลกทัศนและการเรียนรูดวยตนเอง

ผานบทเรยีนทีส่ามารถเรียนรูดวยตนเองท่ีไมจาํเปนตองใชสถานท่ี และการกาํหนดระยะเวลา (สามารถ ใจเตีย้,   

2557) 

 ดังน้ัน เพ่ือเปนการเก็บรักษาและสืบทอดภูมิปญญาดานสมุนไพรไว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการนํา 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการพัฒนาส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อนําเสนอขอมูลการใชสมุนไพรในการรักษาโรคในลักษณะบทเรียน

ผานเครือขายอินเทอรเน็ตใหกลุมเยาวชน ผูที่สนใจในชุมชนสามารถเรียนรูไดงายข้ึน และครูผูสอนสามารถ

นําไปใชเปนสื่อเพื่อเพิ่มกระบวนการเรียนรูในชั้นเรียนได รวมถึงเปนขอมูลพ้ืนฐานในการสงเสริมดานการใช

สมุนไพรในการรักษาโรคเพ่ือเปนแนวทางใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษภูมิปญญาดานการใช

สมุนไพรตอไป 

วัตถุประสงค
 1.  เพ่ือศึกษาบริบทท่ีเก่ียวกับการใชสมุนไพรในพื้นท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตําบลชอแล 

อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

 2.  เพื่อพัฒนาสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส เรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยกระบวนการมีสวนรวม

ของชุมชน

 3.  เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใชสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่อง สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
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วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  1.1 ประชากร ไดแก ผู ที่อาศัยอยูในพ้ืนที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตําบลชอแล                

อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 6 หมู คือ หมู 1 ชอแล หมู 2 สันปาสัก หมู 3 วังดิน หมู 4 ปาไผ หมู 5 

บานใหม หมู 6 หนองบัว

  1.2 กลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดเลือกวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจงโดยเลือกศึกษาจากประชากร

ทีม่ลีกัษณะตรงตามวตัถุประสงคทีจ่ะศกึษา เพ่ือใหไดบคุคลทีส่ามารถใหขอมูลตรงตามท่ีตองการ และมสีวน

ไดเสียกับผลการวิจัยได จํานวน 55 คน โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ 

   1.2.1  กลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญ เปนตัวแทนผูสูงอายุ จํานวน 1 คน ที่สามารถใหขอมูล

องคความรูเก่ียวกับสมุนไพรและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเร่ือง

สมุนไพรเพ่ือสุขภาพได และครู จํานวน 2 คน เปนผูสอนรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน เปนผูตรวจสอบ               

การออกแบบเนือ้หาบทเรยีน แบบทดสอบทายบทเรยีน แบบทดสอบกอนและหลงัเรยีน และเกณฑการใหคะแนน

   1.2.2  กลุมตัวอยางผูเรียนที่จะศึกษาบทเรียนในส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเร่ือง

สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ เปนนักเรยีนชวงชัน้ท่ี 3 (ม.1- ม.3) ทีเ่รยีนรายวชิาวทิยาศาสตรพืน้ฐาน ของโรงเรยีนชุมชน

วัดชอแล และโรงเรียนปาจี้วังแดงวิทยา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม รวมจํานวน 52 คน

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  2.1 แบบสอบถามเพ่ือใชสํารวจและสัมภาษณเกี่ยวกับบริบทท่ัวไปของชุมชน ผู วิจัยใช

แบบสอบถามในการรวบรวมขอมูลโดยไดกําหนดกรอบกวางๆ ตามที่เกี่ยวของกับการใชสมุนไพร เหตุผลใน

การเลือกใช การจําหนายสมุนไพร กลุมอาการเจ็บปวยหรือโรคท่ีเคยใชสมุนไพร และตัวอยางการใช    

ภูมิปญญาสมุนไพรของประชากรในชุมชน

  2.2 สือ่การสอนทางอเิลก็ทรอนิกสเรือ่ง สมนุไพรเพ่ือสขุภาพ มกีารรวบรวมขอมลูเก่ียวกบัสมุนไพร 

ไดแก สมุนไพรในทองถิ่น สมุนไพรจากภูมิปญญา และสมุนไพรสวนครัว

  2.3 บทเรยีน ในสือ่การสอนทางอิเล็กทรอนกิสเร่ือง สมนุไพรเพือ่สุขภาพ มเีนือ้หาบทเรียนเกีย่วกบั

สมุนไพรสวนครัว จํานวน 10 บทเรียน 

  2.4 แบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน แบบเลือกตอบ จํานวน 30 ขอ 

  2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่เปนผูใชงานสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส

เรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 

 3. การดําเนินการวิจัย

  การวิจัยนี้ประยุกตใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action       

Research: PAR) มีการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  3.1  ศึกษา สรางความเขาใจ และการมีสวนรวมกับผูที่เกี่ยวของ เปนการประสานงานสราง     

ความรวมมือในการดําเนินงานใหผูเก่ียวของไดรบัทราบ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลบริบทของชมุชนเกี่ยวกับการ
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ใชประโยชนจากพืชสมุนไพร ผู วิจัยลงพื้นท่ีเพ่ือพบปะพูดคุยกับชาวบานในชุมชนโดยการสัมภาษณ                   

จากแบบสอบถาม การสังเกตแบบมีสวนรวม และการสนทนากลุม ในเรื่องสมุนไพรที่ใชรักษาอาการเจ็บปวย 

การปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน การจําหนายสมุนไพรและภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการใชสมุนไพร

ซึง่ไดรบัความรวมมือจากกลุมแมบาน ผูสงูอายุ เกษตรกร และเยาวชนเปนอยางดีโดยมีการแลกเปลีย่นขอคดิเห็น

เก่ียวกบัความตองการของชมุชน รบัทราบประเดน็ปญหาทีเ่กิดข้ึนรวมกนั และรบัทราบขอจํากัดท่ีมอียูในชมุชน

เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาสื่อการสอนรวมกัน

  3.2  ดําเนินการวิจัย หลังจากการสํารวจพื้นที่และพฤติกรรมการใชสมุนไพรในชุมชน และ

วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามแลว ผูวิจัยจัดเวทีรวมกับตัวแทนชุมชนรวมกันทําการคัดเลือก                 

กลุมตวัอยางโดยวธิกีารสุมตวัอยางแบบเจาะจง จากกลุมทีเ่ปนปราชญชาวบาน แพทยพืน้บาน หรอืหมอเมอืง

ที่มีการเสนอรายชื่อไวในขอมูลจากการสัมภาษณ ไดกลุมตัวอยางเปนตัวแทนผูสูงอายุ  จํานวน 1 คน ที่เปน

ผูเชี่ยวชาญสามารถใหขอมูลองคความรูเก่ียวกับสมุนไพรได โดยเลือกศึกษาจากประชากรที่มีลักษณะ             

ตรงตามวัตถุประสงคที่จะศึกษา เพ่ือใหไดบุคคลท่ีสามารถใหขอมูลตรงตามท่ีตองการ และสอบถามจาก

ตวัแทนชมุชนเพือ่รวมกันคดัเลือกครูผูสอนในโรงเรียนท่ีสอนรายวิชาท่ีเกีย่วของกับพชืสมุนไพรเพ่ือเปนผูเชีย่วชาญใน

การตรวจสอบการออกแบบเน้ือหาบทเรียน แบบทดสอบทายบทเรียน และแบบทดสอบกอนและหลังเรียนได

กลุมตัวอยางเปนครูผูสอนรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน จํานวน 2 คน จากนั้นทําการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

รวมกนัระหวางผูเก่ียวของ ไดแก ผูวจิยั ตวัแทนผูสงูอาย ุและครูผูสอนโดยผูวจิยัใหความรูกบัผูสอน และผูสงูอายุ

เกี่ยวกับการวิเคราะหระบบ การออกแบบสื่อ เพื่อพัฒนาสื่อการสอนและสรางความเขาใจในการจัดการเรียน

การสอนโดยใชสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสที่เปนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใหครูไดแลกเปล่ียนประสบการณ        

ในการสอน และใหผูสงูอายไุดแลกเปลีย่นความรูเกีย่วกบัภูมปิญญาสมนุไพรตลอดจนรวมกนัหาความเชือ่งโยง

ระหวางรายวิชากับการถายทอดภูมิปญญาสมุนไพรโดยสรุปออกมาเปนเนื้อหาบทเรียนที่เหมาะสมกับ      

รายวิชากลุมสาระการเรียนรูของโรงเรียน และรวมกันวางแผนการพัฒนาสื่อ จากนั้นผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจาก

การสรุปมาเปนแนวทางในการวิเคราะหระบบเพื่อทําการสรางแผนภาพบริบท (Context Diagram) การแบง

ยอยแผนภาพ (Decomposition Diagram) ผังการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram) แบบจําลอง           

ความสัมพันธของเอนทิตี (Context Data model) และพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 

  3.3 ออกแบบและพัฒนาส่ือการสอนทางอิเลก็ทรอนกิสเรือ่ง สมนุไพรเพือ่สขุภาพ เมือ่ไดขอมลู

เก่ียวกับสมุนไพรจากการรวบรวมขอมูลของตัวแทนผูสูงอายุครบตามความเหมาะสมแลว ผูวิจัยและ               

กลุมตัวอยางท่ีเปนผูใหขอมูลรวมกันทําการออกแบบฐานขอมูล ออกแบบลําดับการเชื่อมโยงจอภาพ              

(Dialogues Diagram) การออกแบบหนาจอ (Prototype) เพือ่ใหดาํเนนิการตอในสวนของการเขียนโปรแกรม

ตามแผนการพัฒนาส่ือ โดยตัวแทนผูสูงอายุมีสวนรวมในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสมุนไพร       

สวนครวั สมุนไพรทองถิน่ และสมนุไพรจากภูมปิญญา สวนครูผูสอน มสีวนรวมในการออกแบบเน้ือหาบทเรียน 

รวมกันคิดวิธีการนําเสนอสื่อในลักษณะตางๆ รวมกันสรางรูปแบบของส่ือใหมีความหลากหลายรวมกัน        

ตรวจสอบการลําดับเน้ือหาบทเรียนในส่ือ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู เกณฑการใหคะแนน รวมท้ังเคร่ืองมือ
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วัดผล ไดแก แบบทดสอบ แบบทดสอบทายบทเรียน และแบบทดสอบกอนและหลังเรียน ตลอดจนเกณฑ

สําหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และพิจารณาความสอดคลองขององคความรูที่ได      

เพื่อใหสามารถนําไปเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนในหองเรียนไดอยางเหมาะสมตรงตามความตองการ 

โดยสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพ่ือสุขภาพนี้พัฒนาใหสามารถทํางานไดบนเว็บบราวเซอร 

และพัฒนาหนาเว็บสวนติดตอผูใชดวยภาษาพีเอชพี (PHP) ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) และภาษาจาวา

สคริปต (JAVASCRIPT) ใชมายเอสคิวแอล (MySQL) เปนเครื่องมือชวยในการจัดการฐานขอมูล 

  3.4 ตดิต้ังและทดลองใชงานส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนกิส เปนการแนะนาํการใชสือ่การสอน

ทีพ่ฒันาข้ึนใหกบัตัวแทนผูสงูอายุ และครูผูสอน โดยผูวจิยัจัดประชุมสนทนากลุมเพ่ือรวมกันประเมินคุณภาพ

สื่อการสอนใหผูเช่ียวชาญที่เปนตัวแทนผูสูงอายุในชุมชนท่ีใหขอมูลองคความรู จํานวน 1 คนและครูผูสอน 

จํานวน 2 คน ทําการทดลองใชสื่อการสอนในสวนของขอมูลเน้ือหาบทเรียน แบบทดสอบทายบทเรียน             

แบบทดสอบกอนและหลังเรียน คนหาขอมูลสมุนไพรตามชื่อ ตามอาการของโรค ดูรายงานผลคะแนน และ

ใหทําแบบประเมินสื่อเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม และรวมกันใหขอเสนอแนะเพ่ือใหกิจกรรมการเรียนรู

สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรูและระดับของผูเรียน จากน้ันผูวิจัยรวบรวมขอเสนอแนะและรวมกัน

ทําการปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองแลวจึงดําเนินการจัดทําคูมือการใชงาน

  3.5 ประเมินระบบ สรุปผลการศึกษาและการรายงานผล ผูวิจัย ครูผูสอน ผูสูงอายุรวมกันจัด

เวทีสาธิตวิธีการใชงานสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเร่ืองสมุนไพรเพื่อสุขภาพตามแผนการดําเนินงานที่ได

วางแผนไว ผูวิจัยเปนผูแนะนําสื่อและมอบคูมือการใชงานสื่อการสอนใหกับผูเรียน และผูสนใจกลุมอื่นๆ         

ในชุมชน ครูผูสอนโรงเรียนชุมชนวัดชอแลและโรงเรียนปาจี้วังแดงวิทยาไดทดลองใชโดยนําสื่อการสอนทาง

อิเล็กทรอนิกสเร่ืองสมุนไพรเพื่อสุขภาพไปใชเปนส่ือประกอบการเรียนการสอนในหองเรียนโดยบรรจุอยูใน

แผนการจดัการเรียนรูทีส่อดคลองกับบทเรียนกลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตรชวงช้ันที ่3 (ม.1 – ม. 3) รายวชิา

วิทยาศาสตรพื้นฐาน (การใชทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน) การสอน

ในช้ันเรียนครูผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน แลวจึงศึกษาบทเรียนสมุนไพรสวนครัว ซึ่งบทเรียน

แตละบทจะมีแบบทดสอบทายบทเรียน และทําแบบทดสอบหลังเรียน โดยครูผูสอนไดประเมินผูเรียน              

ตามเกณฑคะแนนทีก่าํหนดไว และหลงัจากผูเรยีนไดเรยีนครบตามแผนการจดัการเรยีนการสอนท้ังหมดแลว         

ผูวิจัยจะนําคาคะแนนมาประเมินประสิทธิผลของบทเรียน และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

แลวใหกลุมตัวอยางผูเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจการใชงานสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส จากนั้น

ทาํการสรุปผลการวเิคราะหและจัดประชมุรวมกนัระหวางผูวจิยั ครูผูสอน ตวัแทนผูสงูอายุ ผูเรียน เพ่ือรายงานผล  

ใหผูเกี่ยวของรับทราบผลการดําเนินงาน และใหเกิดการมีสวนรวมในการติดตามผล
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 4. การวิเคราะหขอมูล

  4.1 ขอมูลคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียน 

นําผลมาหาคาเฉลี่ยรอยละความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียน 

  4.2 ขอมูลคะแนนแบบทดสอบทายบทเรียน และขอมูลคะแนนจากการทําแบบทดสอบ          

หลังเรยีนของนกัเรยีน นาํมาหาคะแนนเฉล่ียระหวางเรียนและหลังเรยีน แลวสรปุผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ

ของบทเรียนโดยการทําวิจัยครั้งนี้ไดกําหนด E1/ E2 ไวที่ 80.00/80.00

  4.3 ขอมลูคะแนนการทาํแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนนาํมา

หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) แลวเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน

และหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนในสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

  4.4 ขอมลูการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางทีไ่ดจากการสุมตัวอยางแบบ

เจาะจง เปนนักเรียน จํานวน 52 คน นํามาหาคะแนนเฉล่ีย ความพึงพอใจท่ีมีตอการใชงานสื่อการสอน            

ทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ผลการวิจัย 
 1.  ผลการศึกษาบริบทท่ีเก่ียวกับการใชสมุนไพรในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

ตําบลชอแล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

  จากการลงพ้ืนทีศ่กึษาบรบิทของชุมชน โดยการสัมภาษณตามแบบสอบถาม พบวา สภาพภายใน

ชุมชนมีการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน การทําสมุนไพรไวใชเอง การจําหนายสมุนไพร และมีผูสูงอายุเพียง

สวนนอยที่รูจักและใชภูมิปญญาในการรักษาอาการเจ็บปวยดวยพืชสมุนไพร ซึ่งยังไมมีการจัดเก็บ รวบรวม

ขอมูลเหลานั้นเปนลายลักษณอักษรเพื่อสืบทอดใหกับรุนลูกหลานหรือเผยแพรใหผูที่สนใจ  

  จากการสอบถามชาวบานในชุมชนพบวา มีการใชสมุนไพรในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บปวย 

โดยจําแนกตามกลุมอาการของโรค ได 15 กลุม มีการนําภูมิปญญาเก่ียวกับสมุนไพรมาจัดทําผลิตภัณฑ       

เพ่ือจําหนาย จํานวน 2 ชนิด มีการใชพืชผักสวนครัวเปนสมุนไพร จํานวน 10 ชนิด และพบสมุนไพรอ่ืนๆ          

ในทองถิ่น จํานวน 15 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 

แสดงกลุมอาการของโรคที่ใชพืชสมุนไพรรักษา

   

1     
2    
3     
4     
5    
6    
7     
8     
9    
10   
11    
12   
13    
14    
15   

ตารางที่ 2 

แสดงประเภทสมุนไพร

  ( )  

 10        
   

 15      
      

    
 2   
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 2. ผลการพัฒนาสือ่การสอนทางอเิล็กทรอนกิสเรือ่งสมนุไพรเพือ่สขุภาพโดยกระบวนการ

มีสวนรวมของชุมชน

  จากการลงพื้นท่ีศึกษาบริบทชุมชนโดยสอบถามความตองการของกลุมตัวอยางในชุมชน คือ       

ผูสูงอายุที่ใหขอมูลองคความรู 1 คน และครู 2 คน นําขอมูลท่ีเก่ียวของกับสมุนไพรภายในชุมชนมาทํา              

การวิเคราะหระบบและออกแบบฐานขอมูล การพัฒนาเว็บไซต ซึ่งผลการดําเนินการกิจกรรมดังกลาวทําให

ไดขอบเขตของระบบ Data Flow Diagram และ Context Data model ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 

ภาพที่ 1: แสดง Data Flow Diagram Level 0 สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 

 ขอบเขตของผูดแูลระบบสามารถจดัการขอมูลสมนุไพร แบบทดสอบกอนและหลงัเรยีน แบบทดสอบ

ทายบทเรยีน และแบบประเมิน ดรูายงานผลคะแนน และรายงานผลการตอบแบบประเมินได สาํหรบัขอบเขต

ของผูใชสามารถคนหาขอมลูสมุนไพรตามชือ่ ตามอาการของโรคได สามารถดขูอมลูสมุนไพร ทาํแบบทดสอบ

กอนและหลังเรียน ทําแบบทดสอบทายบทเรียน ทําแบบประเมิน และดูรายงานผลคะแนนได
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ภาพที่ 2: แสดง Context Data Model สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 เมื่อสรางสื่อการสอนเสร็จไดนําไปใหผู เชี่ยวชาญ คือตัวแทนผูสูงอายุ จํานวน 1 คน และครู              
จํานวน 2 คน ทําการตรวจสอบและทําแบบประเมินเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของสื่อ ผลการประเมิน         
สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน พบวา สื่อการสอน        
ที่ไดพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 4.51
 3. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใชสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส
  การวิจัยคร้ังน้ีไดนําไปใชประกอบการเรียนการสอนในหองเรียนโดยบรรจุอยูในแผนการจัดการ
เรียนรูของโรงเรียนชุมชนวัดชอแล และโรงเรียนปาจี้วังแดงวิทยา ในสื่อการสอนมีเนื้อหาบทเรียน จํานวน 10 
บทเรยีน มแีบบทดสอบทายบทเรยีน จาํนวนบทละ 10 ขอ มแีบบทดสอบกอนเรียน และหลงัเรียนจํานวน 30 ขอ 
ในงานวิจัยมีการศึกษารอยละความกาวหนาทางการเรียน ศึกษาผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน             
และศึกษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของผูเรียน จํานวน 52 คน ดังนี้

  3.1 ผลการหารอยละความกาวหนาทางการเรียน
   ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
ของผูเรียน จํานวน 52 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยรอยละความกาวหนาทางการเรียน พบวานักเรียน
ทําแบบทดสอบกอนเรียนไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 29.04 ไดคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
คดิเปนรอยละ 81.54 พบวา คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนเพ่ิมข้ึนจากคะแนนกอนเรียนมคีวามกาวหนาทางการเรียน
คิดเปนรอยละ 52.50 
  3.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
   ประสิทธิภาพของบทเรียนในสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ           
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลคะแนนจากผูเรียน จํานวน 52 คน ดวยเน้ือหาบทเรียนสมุนไพรสวนครัว                  
มีจํานวน 10 บทเรียน และเมื่อนํามาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนผลการประเมินประสิทธิภาพ E

1
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และ E
2
 โดยเปรียบเทียบคะแนนการทําแบบทดสอบทายบทเรียน คือ E

1
 และคะแนนการทําแบบทดสอบหลัง

เรียนคือ E
2
 ซึ่งในการทําวิจัยครั้งนี้ไดกําหนด E

1
/ E

2
 ไวที่ 80.00/80.00 ผลการวิเคราะหสรุปไดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 

สรุปผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียน

 
  

 
 

( ) 

 

 
(E1) 

52 5200 4239 81.52 81.52 

 (E2) 52 1560 1272 24.46 81.54 

 N ( )  x̄ S.D. df t-test Sig. 
 52 30 8.71 2.45 

51 36.28 0.000* 
 52 30 24.46 2.83 

 จากตารางที ่3 วเิคราะหประสทิธภิาพของบทเรยีนในส่ือการสอนทางอเิลก็ทรอนิกสเรือ่งสมนุไพรเพือ่
สุขภาพนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ (E1/ E2) เทากับ 81.52/81.54 เม่ือทดสอบประสิทธิภาพดวยการทํา         
แบบทดสอบหลังเรียน พบวาคาเฉล่ียคะแนนแบบทดสอบทายบทเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนเทากับ 
81.52 และ 24.46 ตามลําดับ
  3.3 ผลการเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกอนและหลงัเรียนของผูเรียนท่ีเรียน
ดวยบทเรียนในสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
   การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ขั้นตอนการทดสอบ    
โดยนําบทเรียนไปใชกับกลุมตัวอยางผูเรียน จํานวน 52 คน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ย ซึ่ง              

ผลการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 

ผลการหาคาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนของผูเรียน

   จากตารางที่ 4 พบวาคา p < .01 หมายความวา คะแนนการทดสอบกอนและหลังเรียน 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ .01 โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนมีคามากกวา คะแนนทดสอบกอนเรียนแสดง

วา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผูเรียนหลังเรยีนโดยใชสือ่การสอนทางอเิล็กทรอนกิสเร่ือง สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ

ที่ไดพัฒนาขึ้น สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

*  .01 
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  3.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจการใชงานสื่อการสอน

   จากการพัฒนาสือ่การสอนทางอิเลก็ทรอนกิสเรือ่ง สมนุไพรเพือ่สขุภาพ ไดนาํส่ือการสอน

ทีพ่ฒันาไปทดลองใชงานกบักลุมตัวอยางผูเรียนในชุมชนทีม่สีภาพสอดคลองกับการวิจยั ไดแก นกัเรียนจํานวน 

52 คน ผลการศึกษาความพึงพอใจน้ีไดวิเคราะหจากแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่ใชงาน

สื่อการสอน

ตารางที่ 5 

แสดงคะแนนความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง

  
x̄  S.D. 5 4 3 2 1

1.  

1.1  33 17 2 0 0 4.60 0.56  
1.2  31 14 7 0 0 4.46 0.72  
1.3  30 20 2 0 0 4.54 0.57  
1.4  31 13 8 0 0 4.44 0.74  
1.5  18 22 9 2 1 4.04 0.92  
2.  
2.1   

 
21 25 4 0 2 4.21 0.88  

2.2  
 

31 16 3 0 2 4.42 0.91  

2.3   20 24 7 0 1 4.19 0.81  
2.4  20 25 6 0 1 4.21 0.79  
2.5  26 17 6 1 2 4.23 0.99  
2.6   

 
17 24 8 1 2 4.02 0.95  

2.7 
 

25 21 5 0 1 4.33 0.80  

3.  
3.

 
30 21 1 0 0 4.56 0.53  



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560124

  
x̄  S.D. 5 4 3 2 1

3.2
 

20 26 6 0 0 4.27 0.65  

3.3  
 

24 20 6 0 2 4.23 0.93  

4.32 0.79  

 
 จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหการทดลองใชดานคณุภาพของเน้ือหา สอดคลองกบัวัตถุประสงคของ

บทเรียน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 4.60 ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบ การจัดรูปแบบในเว็บไซต

งายตอการอานและการใชงาน มรีะดบัความพงึพอใจเทากบั 4.42 ผลการวเิคราะหโดยภาพรวมมีความพงึพอใจ

ในคุณภาพของเนื้อหา ในระดับความพึงพอใจเทากับ 4.56 จากคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด สรุปไดวา กลุมตัวอยาง

จาํนวนท้ังหมด 52 คน ทีไ่ดใชงาน มคีวามพึงพอใจตอสือ่การสอนทางอเิลก็ทรอนิกสเรือ่งสมนุไพรเพือ่สขุภาพ 

อยูในระดับมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 4.32

อภิปรายผลการวิจัย 
 สภาพบรบิทของชมุชนในพืน้ท่ีเทศบาลเมอืงเมืองแกนพฒันา มกีารใชพชืสมนุไพรในการรกัษาอาการ

เจ็บปวยเฉพาะผูสงูอายเุทาน้ัน เน่ืองจากสงัคมปจจุบนัมีการรกัษาโรคดวยการแพทยสมัยใหม และยาปฏชิวีนะ
มากขึ้น คนในชุมชนจึงเห็นความสําคัญของการใชยาสมุนไพรลดลง การพัฒนาส่ือการสอนโดยประยุกต          
ใชภูมิปญญาดั้งเดิมของผูสูงอายุ ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณของคนในชุมชนทั้งครูผูสอน    
ผูเรียน และผูสูงอายุโดยถายทอดองคความรูดานการใชพชืสมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บปวยผานบทเรียน
ใหกับเยาวชน ทําใหผูใชสื่อมีความตระหนักและความตื่นตวัในการอนุรักษภูมิปญญามากขึ้น สอดคลองกับ
อาทิตยา ใจเตี้ย (2559) กลาววา การกอเกิดกระบวนการประยุกตใชภูมิปญญาพื้นบานลานนาดานจิตบําบัด
จะสงผลใหเกดิการแลกเปล่ียนวธิกีารดแูลสขุภาพจติระหวางหมอพืน้บาน ประชาชน และเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของ 
และตามแนวคิดของรพีพร เทียมจันทร (2557) ระบุวาในงานวิจัยไดองคความรูที่สามารถนําไปใชเพ่ือให
ประชาชนเกดิความตระหนักในการอนุรกัษและการใชประโยชนภมูปิญญาพืน้บานดานการใชสมนุไพรพืน้บาน
 การพัฒนาส่ือการสอนโดยการมีสวนรวมระหวางผูวิจัย ครูผูสอน และผูสูงอายุที่อยูในพื้นท่ีชุมชน   
โดยใชขอมลูจากสภาพบริบทจรงิของชุมชนทาํใหเนือ้หาของบทเรียนท่ีเกีย่วกับสมุนไพรจากสวนครัว สมนุไพร
ทีม่ใีนทองถิน่ และสมุนไพรจากภมูปิญญาทีม่คีวามใกลเคยีงกบัสภาพแวดลอมและสอดคลองกบัวถิชีวีติของ
ผูเรยีน สงผลใหผูเรยีนมคีวามสนใจมากข้ึน และมคีวามรูความเขาใจเนือ้หาตรงตามวตัถปุระสงคของกจิกรรม
ในบทเรียน ดังแสดงจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนที่ไดคาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ            
หลังเรยีนสงูกวากอนเรยีนอยางมนียัสาํคัญทางสถติ ิในสวนของความพงึพอใจของผูเรยีนตอสือ่การสอนอยูใน

ตารางที่ 5 
แสดงคะแนนความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง (ตอ)
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ระดับมาก สอดคลองกับสุทธิรา  แกวมณี (2559) ที่กลาววา หนวยการเรียนรูที่สรางข้ึนมีสาระการเรียน              

ที่เก่ียวของกับดนตรีพื้นบานทางภาคเหนือซ่ึงเก่ียวของกับชีวิตความเปนอยูของนักเรียนท้ังสวนท่ีเปนความรู

และประสบการณตรงที่นักเรียนไดรับจากโรงเรียนและชุมชนอันเปนภูมิปญญาในทองถ่ินจึงทําใหนักเรียน    

เกิดความสนใจที่จะเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของสามารถ ใจเตี้ย (2557) ที่พบวาการพัฒนาบทเรียน                

เรื่อง การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชนสําหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร นักศึกษามีคาคะแนนทดสอบ

ความรูเฉล่ียหลังทดลองใชมคีาสูงกวากอนทดลองใชอยางมีนยัสําคัญทางสถติทิีร่ะดับนัยสําคัญ 0.05 นกัศึกษา

สวนใหญมีความพึงพอใจตอบทเรียนในภาพรวมระดับมาก และ ธิดารัตน เทพรัตน (2559) เรื่อง การพัฒนา

ชดุการเรยีนรูวชิาวทิยาศาสตรเพือ่พฒันาทักษะชีวติ ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ พบวากลุมตวัอยางมีคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

สรุป
 สือ่การสอนทางอเิลก็ทรอนกิสเรือ่ง สมนุไพรเพือ่สขุภาพทีไ่ดจากการศกึษาครัง้นีไ้ดรวบรวมองคความรู    

ในการรกัษาอาการเจบ็ปวยดวยพชืสมนุไพรท่ีอยูภายในชมุชน ขอมูลเหลาน้ีสามารถสบืทอดใหกบักลุมเยาวชน

และผูที่สนใจในชุมชนสามารถเรียนรูไดทุกกลุมทุกวัย ทั้งนี้ครูผู สอนสามารถนําสื่อการสอนที่พัฒนา                  

โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนนี้ไปใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนในหองเรียนไดเปนอยางดี           

ผูวิจัยสามารถประเมินผลสัมฤทธ์ิของการใชสื่อการสอนไดโดยการศึกษารอยละความกาวหนาทางการเรียน 

การวัดประสิทธิภาพของบทเรียน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของผูเรียนและ

การสอบถามความพึงพอใจการใชงานส่ือการสอนของกลุมตัวอยาง ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการนํา

ผลการวิจัยไปใช ดังนี้ 

 1. การวิจัยคร้ังน้ีไดนําไปใชประกอบการเรียนการสอนในหองเรียนโดยบรรจุอยูในแผนการจัดการ

เรียนรูที่สอดคลองกับบทเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม. 3) รายวิชาวิทยาศาสตร

พื้นฐาน (การใชทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษสิ่งแวดลอมในทองถ่ินอยางย่ังยืน) ของโรงเรียนชุมชน      

วัดชอแล และโรงเรียนปาจี้วังแดงวิทยา 

 2. สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาเปนแหลงเรียนรูทางดานภูมิปญญาเก่ียวกับสมุนไพร   

เพ่ือสุขภาพ ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ท่ีทุกคนสามารถเขาถึงได

 3. การพฒันาเปนแอปพลเิคชัน “สมนุไพรเพือ่สขุภาพ” ใหใชงานโดยผานอุปกรณเคล่ือนท่ีจะทําให

สามารถเผยแพรองคความรูจากการวจิัยใหกับผูที่สนใจไดอยางสะดวกรวดเร็วและมีประสทิธิภาพสอดคลอง

กับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

 4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมผูเรียน พบวามีคะแนนการทดสอบหลังเรียน

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวา การจัดการเรียน    

การสอนในชั้นเรียน จําเปนตองมีการออกแบบการเรียนรู และควรเพิ่มกิจกรรมพรอมทั้งสื่อตางๆ ใหมากขึ้น 

เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น
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 สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปมี ดังนี้

 1. การรวบรวมขอมลูองคความรูควรเพ่ิมจาํนวนกลุมตวัอยางทีเ่ปนผูใหขอมลู เชน ปราชญชาวบาน 

แพทยพื้นบาน หรือหมอเมือง 

 2. ควรมีการเพิ่มกลุมตัวอยางที่เปนผูเรียนใหมีความหลากหลาย เชน เปนกลุมผูสูงอายุ เกษตรกร 

กลุมแมบาน และนักศกึษา 

 3. การศกึษางานวิจยัเกีย่วกับการใชพชืสมุนไพรในการรกัษาอาการเจบ็ปวยควรมีนกัวิจยัรวมท่ีเปน

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน นักวิชาการดานสาธารณสุข ดานการแพทย เภสัชกร
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