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การทําวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาบริบทที่เกี่ยวกับการใชสมุนไพรในพื้นที่เทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา ตําบลชอแล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เพื่อพัฒนาสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส
เรือ่ งสมุนไพรเพือ่ สุขภาพ โดยกระบวนการมีสว นรวมของชุมชนและเพือ่ ประเมินผลสัมฤทธิข์ องการใชสอื่ การสอน
ทางอิเล็กทรอนิกสเรื่อง สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ผูวิจัยไดนําแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมาใช
ในการพัฒนาสื่อการสอน กลุมตัวอยางมี 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 เปนผูเชี่ยวชาญใหขอมูลองคความรูเกี่ยวกับ
สมุนไพรและชวยออกแบบเนื้อหาบทเรียน ประกอบดวย ตัวแทนผูสูงอายุ จํานวน 1 คน และครูจํานวน 2 คน
และกลุมที่ 2 เปนกลุมผูเรียนที่ศึกษาบทเรียนในสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ที่พัฒนาขึ้น คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนชุมชนวัดชอแล และโรงเรียนปาจี้วังแดงวิทยา
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 52 คน เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม สื่อการสอน
ทางอิเล็กทรอนิกส เรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บทเรียนสมุนไพรสวนครัว แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
แบบทดสอบทายบทเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจกลุมผูใชงานที่มีตอสื่อการสอน วิเคราะหขอมูล
โดยใชคา เฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t - test) โดยงานวิจัยนี้กําหนดประสิทธิภาพของ
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ผลการวิจยั พบวา ในชุมชนมีการใชสมุนไพรในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บปวย โดยจําแนกตามกลุม
อาการของโรค ได 15 กลุม มีการนําภูมิปญญาเกี่ยวกับสมุนไพรมาจัดทําผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย จํานวน
2 ชนิด มีการใชพืชผักสวนครัวเปนสมุนไพร จํานวน 10 ชนิด และพบสมุนไพรอื่นๆ ในทองถิ่น จํานวน 15 ชนิด
ผลการประเมินสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่อง สมุนไพรเพื่อสุขภาพจากผูเชี่ยวชาญ พบวา สื่อการสอน
ที่ ไ ด พั ฒ นาขึ้ น มี ค วามเหมาะสมในระดั บ มากที่ สุ ด กลุ  ม ผู  เ รี ย นที่ ไ ด จ ากการสุ  ม ตั ว อย า งแบบเจาะจง
มีความกาวหนาทางการเรียน คิดเปนรอยละ 52.50 บทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ เทากับ 81.52/81.54
การทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนพบวาคาเฉลีย่ กอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 8.71 และ 24.46 ตามลําดับ
โดยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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
มีพชื ตาง ๆ ทีใ่ ชเปนสมุนไพรไดอยางมากมายนับหมืน่ ชนิด (รังสรรค ชุณหวรากรณ, 2545) รัฐบาลโดยกระทรวง
สาธารณสุขไดกําหนดนโยบายในการสงเสริมและการเผยแพรใหประชาชนใชสมุนไพรและการแพทย
แผนไทยในการรักษาโรคมาตั้งแตแผนพัฒนาสาธารณสุขแหงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 – พ.ศ.2524)
(สงา อยูคง, 2556) ตอเนื่องจนถึงแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559)
ที่มีการสรางองคความรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาไทยเพื่อนําไปใชประโยชนในการดูแลสุขภาพ
สงเสริมการจัดบริการสุขภาพนานาชาติโดยเนนการสนับสนุนกิจการสปา แผนไทย ผลิตภัณฑสุขภาพและ
สมุนไพรไทย (กระทรวงสาธารณสุข, 2555) และมีการรางแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560
– พ.ศ. 2564) จะมีแนวทางการพัฒนาระบบบริการแพทยแผนไทย และการแพทยผสมผสานในการดูแล
ผูปวย มีการใชยาสมุนไพรที่ไดคุณภาพและมาตรฐานทดแทนการนําเขายาจากตางประเทศ รวมถึงสงเสริม
และสนับสนุนการวิจัยสมุนไพรไทยอยางครบวงจร เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑแปรรูปจากสมุนไพร
ไทยใหเกิดผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศอยางชัดเจน (กระทรวงสาธารณสุข, 2559)
สมุนไพรในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สวนใหญเปนพืชทีป่ ลูกกันในครัวเรือน ปลูกเปนพืชผักสวนครัว
เชน กระเทียม ขา ตะไคร ขิง กระชาย มะกรูด วานหางจระเข กลวยนํ้าวา สําหรับการใชสมุนไพรรักษาโรค
ในชุมชนยังมีผูสูงอายุที่รักษาโดยการใชสมุนไพรพื้นบานอยู สอดคลองกับศศิธร ศรีรัตน (2553) ที่พบวา
ชาวบานในชุมชนหนองหอยที่เปนผูสูงอายุทุกคนจะมีความรูในการใชสมุนไพรพื้นบานเนื่องจากจะไดรับการ
ถายทอดมาจากบรรพบุรุษ นอกจากนี้ทุกครัวเรือนสามารถนําผักและสมุนไพรพื้นบานมาใชเพื่อรักษาหรือ
ปองกันการเกิดโรคได แตเนือ่ งจากปจจุบนั ประชาชนเกิดโรคภัยไขเจ็บมากขึน้ จึงมีการรักษาโรคดวยการแพทย
สมัยใหมที่มีการใชเทคโนโลยีและยาปฏิชีวนะมากขึ้น คนในชุมชนจึงเห็นความสําคัญของการใชยาสมุนไพร
ลดลง ภูมิปญญาการใชพืชสมุนไพรในการรักษาโรคจากผูสูงอายุแทบจะหายไปจากชุมชนโดยที่ยังไมได
ถายทอดไปยังเยาวชนในรุนลูกรุนหลาน ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาดานการ
ใชสมุนไพรไวเพื่อเปนองคความรูเผยแพรใหกับกลุมเยาวชนและผูที่สนใจในชุมชนไดศึกษา
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การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเปนเครือ่ งมือในการถายทอดและการเรียนรูร ะหวาง
ผูสอนกับผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดยกระดับการศึกษาใหแกผูเรียน เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ที่สูงขึ้น (จุฑามาศ กาญจนธรรม และ เดน ชะเนติยัง, 2558) การจัดกระบวนการสอนที่เปนการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู มิใชการสอนที่เปนการถายทอดความรูจากครูแตเพียงอยางเดียว จึงจําเปนที่จะตอง
แสวงหาความรูอยูตลอดเวลา โดยใชเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศตางๆ ใหเกิดประโยชน (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545) ผูส อนตองออกแบบการจัดการเรียนรูท เี่ หมาะสมกับผูเ รียน โดยเลือก
ใชวธิ สี อนและเทคนิคการสอน สือ่ /แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผลเพือ่ ใหผเู รียนไดพฒ
ั นาเต็มตามศักยภาพ
และบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด (พนมพร จันทรปญญา และ วลัยพร เตชะสรพัศ, 2559) กระบวนการเรียน
การสอนตองมีความหลากหลายและสนองตอบวัตถุประสงคของรายวิชา จําเปนตองสงเสริมการมีสวนรวม
ซึง่ เปนยุทธวิธสี าํ คัญในการสรางความรูแ ละความเขาใจรวมกัน รวมถึงเพิม่ โลกทัศนและการเรียนรูด ว ยตนเอง
ผานบทเรียนทีส่ ามารถเรียนรูด ว ยตนเองทีไ่ มจาํ เปนตองใชสถานที่ และการกําหนดระยะเวลา (สามารถ ใจเตีย้ ,
2557)
ดังนั้น เพื่อเปนการเก็บรักษาและสืบทอดภูมิปญญาดานสมุนไพรไว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการพัฒนาสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อนําเสนอขอมูลการใชสมุนไพรในการรักษาโรคในลักษณะบทเรียน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตใหกลุมเยาวชน ผูที่สนใจในชุมชนสามารถเรียนรูไดงายขึ้น และครูผูสอนสามารถ
นําไปใชเปนสื่อเพื่อเพิ่มกระบวนการเรียนรูในชั้นเรียนได รวมถึงเปนขอมูลพื้นฐานในการสงเสริมดานการใช
สมุนไพรในการรักษาโรคเพื่อเปนแนวทางใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษภูมิปญญาดานการใช
สมุนไพรตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาบริบทที่เกี่ยวกับการใชสมุนไพรในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตําบลชอแล
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส เรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชน
3. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใชสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่อง สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ได แ ก ผู  ที่อ าศั ย อยู  ใ นพื้ น ที่ เ ทศบาลเมื อ งเมื อ งแกนพั ฒ นา ตํ า บลช อ แล
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
ทีม่ ลี กั ษณะตรงตามวัตถุประสงคทจี่ ะศึกษา เพือ่ ใหไดบคุ คลทีส่ ามารถใหขอ มูลตรงตามทีต่ อ งการ และมีสว น
ไดเสียกับผลการวิจัยได จํานวน 55 คน โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ
1.2.1 กลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญ เปนตัวแทนผูสูงอายุ จํานวน 1 คน ที่สามารถใหขอมูล
องคความรูเกี่ยวกับสมุนไพรและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่อง
สมุนไพรเพื่อสุขภาพได และครู จํานวน 2 คน เปนผูสอนรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน เปนผูตรวจสอบ
การออกแบบเนือ้ หาบทเรียน แบบทดสอบทายบทเรียน แบบทดสอบกอนและหลังเรียน และเกณฑการใหคะแนน
1.2.2 กลุมตัวอยางผูเรียนที่จะศึกษาบทเรียนในสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่อง
สมุนไพรเพือ่ สุขภาพ เปนนักเรียนชวงชัน้ ที่ 3 (ม.1- ม.3) ทีเ่ รียนรายวิชาวิทยาศาสตรพนื้ ฐาน ของโรงเรียนชุมชน
วัดชอแล และโรงเรียนปาจี้วังแดงวิทยา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม รวมจํานวน 52 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 แบบสอบถามเพื่ อ ใช สํ า รวจและสั ม ภาษณ เ กี่ ย วกั บ บริ บ ททั่ ว ไปของชุ ม ชน ผู  วิ จั ย ใช
แบบสอบถามในการรวบรวมขอมูลโดยไดกําหนดกรอบกวางๆ ตามที่เกี่ยวของกับการใชสมุนไพร เหตุผลใน
การเลือกใช การจําหนายสมุนไพร กลุมอาการเจ็บปวยหรือโรคที่เคยใชสมุนไพร และตัวอยางการใช
ภูมิปญญาสมุนไพรของประชากรในชุมชน
2.2 สือ่ การสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรือ่ ง สมุนไพรเพือ่ สุขภาพ มีการรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับสมุนไพร
ไดแก สมุนไพรในทองถิ่น สมุนไพรจากภูมิปญญา และสมุนไพรสวนครัว
2.3 บทเรียน ในสือ่ การสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรือ่ ง สมุนไพรเพือ่ สุขภาพ มีเนือ้ หาบทเรียนเกีย่ วกับ
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
ความรวมมือในการดําเนินงานใหผูเกี่ยวของไดรบั ทราบ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลบริบทของชุมชนเกี่ยวกับการ
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ใช ป ระโยชน จ ากพื ช สมุ น ไพร ผู  วิ จั ย ลงพื้ น ที่ เ พื่ อ พบปะพู ด คุ ย กั บ ชาวบ า นในชุ ม ชนโดยการสั ม ภาษณ
จากแบบสอบถาม การสังเกตแบบมีสวนรวม และการสนทนากลุม ในเรื่องสมุนไพรที่ใชรักษาอาการเจ็บปวย
การปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน การจําหนายสมุนไพรและภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการใชสมุนไพร
ซึง่ ไดรบั ความรวมมือจากกลุม แมบา น ผูส งู อายุ เกษตรกร และเยาวชนเปนอยางดีโดยมีการแลกเปลีย่ นขอคิดเห็น
เกีย่ วกับความตองการของชุมชน รับทราบประเด็นปญหาทีเ่ กิดขึน้ รวมกัน และรับทราบขอจํากัดทีม่ อี ยูใ นชุมชน
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาสื่อการสอนรวมกัน
3.2 ดําเนินการวิจัย หลังจากการสํารวจพื้นที่และพฤติกรรมการใชสมุนไพรในชุมชน และ
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามแลว ผูวิจั ยจัดเวทีรวมกับตัวแทนชุมชนรวมกันทําการคัดเลือก
กลุม ตัวอยางโดยวิธกี ารสุม ตัวอยางแบบเจาะจง จากกลุม ทีเ่ ปนปราชญชาวบาน แพทยพนื้ บาน หรือหมอเมือง
ที่มีการเสนอรายชื่อไวในขอมูลจากการสัมภาษณ ไดกลุมตัวอยางเปนตัวแทนผูสูงอายุ จํานวน 1 คน ที่เปน
ผูเชี่ยวชาญสามารถใหขอมูลองคความรูเกี่ยวกับสมุนไพรได โดยเลือกศึกษาจากประชากรที่มีลักษณะ
ตรงตามวัตถุประสงคที่จะศึกษา เพื่อใหไดบุคคลที่สามารถใหขอมูลตรงตามที่ตองการ และสอบถามจาก
ตัวแทนชุมชนเพือ่ รวมกันคัดเลือกครูผสู อนในโรงเรียนทีส่ อนรายวิชาทีเ่ กีย่ วของกับพืชสมุนไพรเพือ่ เปนผูเ ชีย่ วชาญใน
การตรวจสอบการออกแบบเนือ้ หาบทเรียน แบบทดสอบทายบทเรียน และแบบทดสอบกอนและหลังเรียนได
กลุมตัวอยางเปนครูผูสอนรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน จํานวน 2 คน จากนั้นทําการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
รวมกันระหวางผูเ กีย่ วของ ไดแก ผูว จิ ยั ตัวแทนผูส งู อายุ และครูผสู อนโดยผูว จิ ยั ใหความรูก บั ผูส อน และผูส งู อายุ
เกี่ยวกับการวิเคราะหระบบ การออกแบบสื่อ เพื่อพัฒนาสื่อการสอนและสรางความเขาใจในการจัดการเรียน
การสอนโดยใชสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสที่เปนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใหครูไดแลกเปลี่ยนประสบการณ
ในการสอน และใหผสู งู อายุไดแลกเปลีย่ นความรูเ กีย่ วกับภูมปิ ญ
 ญาสมุนไพรตลอดจนรวมกันหาความเชือ่ งโยง
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 ออกแบบและพัฒนาสือ่ การสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรือ่ ง สมุนไพรเพือ่ สุขภาพ เมือ่ ไดขอ มูล
เกี่ยวกับสมุนไพรจากการรวบรวมขอมูลของตัวแทนผูสูงอายุครบตามความเหมาะสมแลว ผูวิจัยและ
กลุมตัวอยางที่เปนผูใหขอมูลรวมกันทําการออกแบบฐานขอมูล ออกแบบลําดับการเชื่อมโยงจอภาพ
(Dialogues Diagram) การออกแบบหนาจอ (Prototype) เพือ่ ใหดาํ เนินการตอในสวนของการเขียนโปรแกรม
ตามแผนการพัฒนาสื่อ โดยตัวแทนผูสูงอายุมีสวนรวมในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสมุนไพร
สวนครัว สมุนไพรทองถิน่ และสมุนไพรจากภูมปิ ญ
 ญา สวนครูผสู อน มีสว นรวมในการออกแบบเนือ้ หาบทเรียน
รวมกันคิดวิธีการนําเสนอสื่อในลักษณะตางๆ รวมกันสรางรูปแบบของสื่อใหมีความหลากหลายรวมกัน
ตรวจสอบการลําดับเนื้อหาบทเรียนในสื่อ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู เกณฑการใหคะแนน รวมทั้งเครื่องมือ
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วัดผล ไดแก แบบทดสอบ แบบทดสอบทายบทเรียน และแบบทดสอบกอนและหลังเรียน ตลอดจนเกณฑ
สําหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และพิจารณาความสอดคลองขององคความรูที่ได
เพื่อใหสามารถนําไปเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนในหองเรียนไดอยางเหมาะสมตรงตามความตองการ
โดยสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพนี้พัฒนาใหสามารถทํางานไดบนเว็บบราวเซอร
และพัฒนาหนาเว็บสวนติดตอผูใชดวยภาษาพีเอชพี (PHP) ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) และภาษาจาวา
สคริปต (JAVASCRIPT) ใชมายเอสคิวแอล (MySQL) เปนเครื่องมือชวยในการจัดการฐานขอมูล
3.4 ติดตัง้ และทดลองใชงานสือ่ การสอนทางอิเล็กทรอนิกส เปนการแนะนําการใชสอื่ การสอน
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหกบั ตัวแทนผูส งู อายุ และครูผสู อน โดยผูว จิ ยั จัดประชุมสนทนากลุม เพือ่ รวมกันประเมินคุณภาพ
สื่อการสอนใหผูเชี่ยวชาญที่เปนตัวแทนผูสูงอายุในชุมชนที่ใหขอมูลองคความรู จํานวน 1 คนและครูผูสอน
จํานวน 2 คน ทําการทดลองใชสื่อการสอนในสวนของขอมูลเนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบทายบทเรียน
แบบทดสอบกอนและหลังเรียน คนหาขอมูลสมุนไพรตามชื่อ ตามอาการของโรค ดูรายงานผลคะแนน และ
ใหทําแบบประเมินสื่อเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และรวมกันใหขอเสนอแนะเพื่อใหกิจกรรมการเรียนรู
สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรูและระดับของผูเรียน จากนั้นผูวิจัยรวบรวมขอเสนอแนะและรวมกัน
ทําการปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองแลวจึงดําเนินการจัดทําคูมือการใชงาน
3.5 ประเมินระบบ สรุปผลการศึกษาและการรายงานผล ผูวิจัย ครูผูสอน ผูสูงอายุรวมกันจัด
เวทีสาธิตวิธีการใชงานสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพตามแผนการดําเนินงานที่ได
วางแผนไว ผูวิจัยเปนผูแนะนําสื่อและมอบคูมือการใชงานสื่อการสอนใหกับผูเรียน และผูสนใจกลุมอื่นๆ
ในชุมชน ครูผูสอนโรงเรียนชุมชนวัดชอแลและโรงเรียนปาจี้วังแดงวิทยาไดทดลองใชโดยนําสื่อการสอนทาง
อิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพไปใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนในหองเรียนโดยบรรจุอยูใน
แผนการจัดการเรียนรูท สี่ อดคลองกับบทเรียนกลุม สาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรชว งชัน้ ที่ 3 (ม.1 – ม. 3) รายวิชา
วิทยาศาสตรพื้นฐาน (การใชทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน) การสอน
ในชั้นเรียนครูผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน แลวจึงศึกษาบทเรียนสมุนไพรสวนครัว ซึ่งบทเรียน
แตละบทจะมีแบบทดสอบทายบทเรียน และทําแบบทดสอบหลังเรียน โดยครูผูสอนไดประเมินผูเรียน
ตามเกณฑคะแนนทีก่ าํ หนดไว และหลังจากผูเ รียนไดเรียนครบตามแผนการจัดการเรียนการสอนทัง้ หมดแลว
ผูวิจัยจะนําคาคะแนนมาประเมินประสิทธิผลของบทเรียน และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
แลวใหกลุมตัวอยางผูเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจการใชงานสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส จากนั้น
ทําการสรุปผลการวิเคราะหและจัดประชุมรวมกันระหวางผูว จิ ยั ครูผสู อน ตัวแทนผูส งู อายุ ผูเ รียน เพือ่ รายงานผล
ใหผูเกี่ยวของรับทราบผลการดําเนินงาน และใหเกิดการมีสวนรวมในการติดตามผล

118

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 ขอมูลคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียน
นําผลมาหาคาเฉลี่ยรอยละความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียน
4.2 ขอมูลคะแนนแบบทดสอบทายบทเรียน และขอมูลคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
หลังเรียนของนักเรียน นํามาหาคะแนนเฉลีย่ ระหวางเรียนและหลังเรียน แลวสรุปผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ
ของบทเรียนโดยการทําวิจัยครั้งนี้ไดกําหนด E1/ E2 ไวที่ 80.00/80.00
4.3 ขอมูลคะแนนการทําแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนนํามา
หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) แลวเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
และหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนในสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
4.4 ขอมูลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุม ตัวอยางทีไ่ ดจากการสุม ตัวอยางแบบ
เจาะจง เปนนักเรียน จํานวน 52 คน นํามาหาคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจที่มีตอการใชงานสื่อการสอน
ทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาบริบทที่เกี่ยวกับการใชสมุนไพรในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
ตําบลชอแล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
จากการลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาบริบทของชุมชน โดยการสัมภาษณตามแบบสอบถาม พบวา สภาพภายใน
ชุมชนมีการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน การทําสมุนไพรไวใชเอง การจําหนายสมุนไพร และมีผูสูงอายุเพียง
สวนนอยที่รูจักและใชภูมิปญญาในการรักษาอาการเจ็บปวยดวยพืชสมุนไพร ซึ่งยังไมมีการจัดเก็บ รวบรวม
ขอมูลเหลานั้นเปนลายลักษณอักษรเพื่อสืบทอดใหกับรุนลูกหลานหรือเผยแพรใหผูที่สนใจ
จากการสอบถามชาวบานในชุมชนพบวา มีการใชสมุนไพรในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บปวย
โดยจําแนกตามกลุมอาการของโรค ได 15 กลุม มีการนําภูมิปญญาเกี่ยวกับสมุนไพรมาจัดทําผลิตภัณฑ
เพื่อจําหนาย จํานวน 2 ชนิด มีการใชพืชผักสวนครัวเปนสมุนไพร จํานวน 10 ชนิด และพบสมุนไพรอื่นๆ
ในทองถิ่น จํานวน 15 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2
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ตารางที่ 1
แสดงกลุ
» มอาการของโรคที่ใชพืชสมุ» นไพรรักษา
¨Îµ´
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ตารางที่ 2
แสดงประเภทสมุนไพร
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2. ผลการพัฒนาสือ่ การสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรือ่ งสมุนไพรเพือ่ สุขภาพโดยกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชน
จากการลงพื้นที่ศึกษาบริบทชุมชนโดยสอบถามความตองการของกลุมตัวอยางในชุมชน คือ
ผูสูงอายุที่ใหขอมูลองคความรู 1 คน และครู 2 คน นําขอมูลที่เกี่ยวของกับสมุนไพรภายในชุมชนมาทํา
การวิเคราะหระบบและออกแบบฐานขอมูล การพัฒนาเว็บไซต ซึ่งผลการดําเนินการกิจกรรมดังกลาวทําให
ไดขอบเขตของระบบ Data Flow Diagram และ Context Data model ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2

ภาพที่ 1: แสดง Data Flow Diagram Level 0 สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ขอบเขตของผูด แู ลระบบสามารถจัดการขอมูลสมุนไพร แบบทดสอบกอนและหลังเรียน แบบทดสอบ
ทายบทเรียน และแบบประเมิน ดูรายงานผลคะแนน และรายงานผลการตอบแบบประเมินได สําหรับขอบเขต
ของผูใ ชสามารถคนหาขอมูลสมุนไพรตามชือ่ ตามอาการของโรคได สามารถดูขอ มูลสมุนไพร ทําแบบทดสอบ
กอนและหลังเรียน ทําแบบทดสอบทายบทเรียน ทําแบบประเมิน และดูรายงานผลคะแนนได
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ภาพที่ 2: แสดง Context Data Model สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
เมื่อสรางสื่อการสอนเสร็จไดนําไปใหผูเชี่ยวชาญ คือตัวแทนผูสูงอายุ จํานวน 1 คน และครู
จํานวน 2 คน ทําการตรวจสอบและทําแบบประเมินเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของสื่อ ผลการประเมิน
สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน พบวา สื่อการสอน
ที่ไดพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 4.51
3. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใชสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส
การวิจัยครั้งนี้ไดนําไปใชประกอบการเรียนการสอนในหองเรียนโดยบรรจุอยูในแผนการจัดการ
เรียนรูของโรงเรียนชุมชนวัดชอแล และโรงเรียนปาจี้วังแดงวิทยา ในสื่อการสอนมีเนื้อหาบทเรียน จํานวน 10
บทเรียน มีแบบทดสอบทายบทเรียน จํานวนบทละ 10 ขอ มีแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนจํานวน 30 ขอ
ในงานวิจัยมีการศึกษารอยละความกาวหนาทางการเรียน ศึกษาผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
และศึกษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของผูเรียน จํานวน 52 คน ดังนี้
3.1 ผลการหารอยละความกาวหนาทางการเรียน
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
ของผูเรียน จํานวน 52 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยรอยละความกาวหนาทางการเรียน พบวานักเรียน
ทําแบบทดสอบกอนเรียนไดคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 29.04 ไดคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน
คิดเปนรอยละ 81.54 พบวา คะแนนเฉลีย่ หลังเรียนเพิม่ ขึน้ จากคะแนนกอนเรียนมีความกาวหนาทางการเรียน
คิดเปนรอยละ 52.50
3.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ประสิทธิภาพของบทเรียนในสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลคะแนนจากผูเรียน จํานวน 52 คน ดวยเนื้อหาบทเรียนสมุนไพรสวนครัว
มีจํานวน 10 บทเรียน และเมื่อนํามาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนผลการประเมินประสิทธิภาพ E1
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และ E2 โดยเปรียบเทียบคะแนนการทําแบบทดสอบทายบทเรียน คือ E1 และคะแนนการทําแบบทดสอบหลัง
เรียนคือ E2 ซึ่งในการทําวิจัยครั้งนี้ไดกําหนด E1/ E2 ไวที่ 80.00/80.00 ผลการวิเคราะหสรุปไดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3
สรุปผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียน
¦µ¥µ¦

Îµª
¼oÁ¦¸¥

³Âµ¦ÎµÂ°oµ¥Á¦¸¥
(E1)
³Âµ¦ÎµÂ°®¨´Á¦¸¥ (E2)

52

³Â ³Â ³Â
ÁÈ¤
¸ÉÅo
¸ÉÅo
(Á¨¸É¥)
5200
4239 81.52

52

1560

1272

24.46

¦³··£µ¡

81.52
81.54

จากตารางที่ 3 วิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนในสือ่ การสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรือ่ งสมุนไพรเพือ่
สุขภาพนี้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ (E1/ E2) เทากับ 81.52/81.54 เมื่อทดสอบประสิทธิภาพดวยการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน พบวาคาเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบทายบทเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนเทากับ
81.52 และ 24.46 ตามลําดับ
3.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกอนและหลังเรียนของผูเ รียนทีเ่ รียน
ดวยบทเรียนในสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ขั้นตอนการทดสอบ
โดยนําบทเรียนไปใชกับกลุมตัวอยางผูเรียน จํานวน 52 คน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ย ซึ่ง
ผลการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4
ผลการหาคาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนของผูเรียน
N () ³ÂÁÈ¤
52
30
52
30
*¦³´´¥Îµ´µ·É ·¸É¦³´ .01
µ¦°
n°Á¦¸¥
®¨´Á¦¸¥

x̄
8.71
24.46

S.D.
2.45
2.83

df

t-test

Sig.

51

36.28

0.000*

จากตารางที่ 4 พบวาคา p < .01 หมายความวา คะแนนการทดสอบกอนและหลังเรียน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ .01 โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนมีคามากกวา คะแนนทดสอบกอนเรียนแสดง
วา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ รียนหลังเรียนโดยใชสอื่ การสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรือ่ ง สมุนไพรเพือ่ สุขภาพ
ที่ไดพัฒนาขึ้น สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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3.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจการใชงานสื่อการสอน
จากการพัฒนาสือ่ การสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรือ่ ง สมุนไพรเพือ่ สุขภาพ ไดนาํ สือ่ การสอน
ทีพ่ ฒ
ั นาไปทดลองใชงานกับกลุม ตัวอยางผูเ รียนในชุมชนทีม่ สี ภาพสอดคลองกับการวิจยั ไดแก นักเรียนจํานวน
52 คน ผลการศึกษาความพึงพอใจนี้ไดวิเคราะหจากแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่ใชงาน
สื่อการสอน
ตารางที่ 5
แสดงคะแนนความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง
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ตารางที่ 5
แสดงคะแนนความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง (ตอ)


¦µ¥µ¦
3.2 Ã¥£µ¡¦ª¤nµ¤¸ªµ¤¡¹¡°ÄÄµ¦°°Â
ÁªÈÅrÄ¦³´Ä
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จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหการทดลองใชดา นคุณภาพของเนือ้ หา สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
บทเรียน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 4.60 ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบ การจัดรูปแบบในเว็บไซต
งายตอการอานและการใชงาน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 4.42 ผลการวิเคราะหโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
ในคุณภาพของเนื้อหา ในระดับความพึงพอใจเทากับ 4.56 จากคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด สรุปไดวา กลุมตัวอยาง
จํานวนทัง้ หมด 52 คน ทีไ่ ดใชงาน มีความพึงพอใจตอสือ่ การสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรือ่ งสมุนไพรเพือ่ สุขภาพ
อยูในระดับมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 4.32

อภิปรายผลการวิจัย
สภาพบริบทของชุมชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีการใชพชื สมุนไพรในการรักษาอาการ
เจ็บปวยเฉพาะผูส งู อายุเทานัน้ เนือ่ งจากสังคมปจจุบนั มีการรักษาโรคดวยการแพทยสมัยใหม และยาปฏิชวี นะ
มากขึ้น คนในชุมชนจึงเห็นความสําคัญของการใชยาสมุนไพรลดลง การพัฒนาสื่อการสอนโดยประยุกต
ใชภูมิปญญาดั้งเดิมของผูสูงอายุ ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณของคนในชุมชนทั้งครูผูสอน
ผูเรียน และผูส ูงอายุโดยถายทอดองคความรูด านการใชพชื สมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บปวยผานบทเรียน
ใหกับเยาวชน ทําใหผูใชสื่อมีความตระหนักและความตื่นตัวในการอนุรักษภูมิปญญามากขึ้น สอดคลองกับ
อาทิตยา ใจเตี้ย (2559) กลาววา การกอเกิดกระบวนการประยุกตใชภูมิปญญาพื้นบานลานนาดานจิตบําบัด
จะสงผลใหเกิดการแลกเปลีย่ นวิธกี ารดูแลสุขภาพจิตระหวางหมอพืน้ บาน ประชาชน และเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของ
และตามแนวคิดของรพีพร เทียมจันทร (2557) ระบุวาในงานวิจัยไดองคความรูที่สามารถนําไปใชเพื่อให
ประชาชนเกิดความตระหนักในการอนุรกั ษและการใชประโยชนภมู ปิ ญ
 ญาพืน้ บานดานการใชสมุนไพรพืน้ บาน
การพัฒนาสื่อการสอนโดยการมีสวนรวมระหวางผูวิจัย ครูผูสอน และผูสูงอายุที่อยูในพื้นที่ชุมชน
โดยใชขอ มูลจากสภาพบริบทจริงของชุมชนทําใหเนือ้ หาของบทเรียนทีเ่ กีย่ วกับสมุนไพรจากสวนครัว สมุนไพร
ทีม่ ใี นทองถิน่ และสมุนไพรจากภูมปิ ญ
 ญาทีม่ คี วามใกลเคียงกับสภาพแวดลอมและสอดคลองกับวิถชี วี ติ ของ
ผูเ รียน สงผลใหผเู รียนมีความสนใจมากขึน้ และมีความรูค วามเขาใจเนือ้ หาตรงตามวัตถุประสงคของกิจกรรม
ในบทเรียน ดังแสดงจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่ไดคาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ในสวนของความพึงพอใจของผูเ รียนตอสือ่ การสอนอยูใ น
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ระดับมาก สอดคลองกับสุทธิรา แกวมณี (2559) ที่กลาววา หนวยการเรียนรูที่สรางขึ้นมีสาระการเรียน
ที่เกี่ยวของกับดนตรีพื้นบานทางภาคเหนือซึ่งเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูของนักเรียนทั้งสวนที่เปนความรู
และประสบการณตรงที่นักเรียนไดรับจากโรงเรียนและชุมชนอันเปนภูมิปญญาในทองถิ่นจึงทําใหนักเรียน
เกิดความสนใจที่จะเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของสามารถ ใจเตี้ย (2557) ที่พบวาการพัฒนาบทเรียน
เรื่อง การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชนสําหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร นักศึกษามีคาคะแนนทดสอบ
ความรูเ ฉลีย่ หลังทดลองใชมคี า สูงกวากอนทดลองใชอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับนัยสําคัญ 0.05 นักศึกษา
สวนใหญมีความพึงพอใจตอบทเรียนในภาพรวมระดับมาก และ ธิดารัตน เทพรัตน (2559) เรื่อง การพัฒนา
ชุดการเรียนรูว ชิ าวิทยาศาสตรเพือ่ พัฒนาทักษะชีวติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบวากลุม ตัวอยางมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

สรุป
สือ่ การสอนทางอิเล็กทรอนิกสเรือ่ ง สมุนไพรเพือ่ สุขภาพทีไ่ ดจากการศึกษาครัง้ นีไ้ ดรวบรวมองคความรู
ในการรักษาอาการเจ็บปวยดวยพืชสมุนไพรทีอ่ ยูภ ายในชุมชน ขอมูลเหลานีส้ ามารถสืบทอดใหกบั กลุม เยาวชน
และผู  ที่ส นใจในชุ ม ชนสามารถเรี ย นรู  ไ ด ทุ ก กลุ  ม ทุ ก วั ย ทั้ ง นี้ ค รู ผู  ส อนสามารถนํ า สื่ อ การสอนที่ พั ฒ นา
โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนนี้ไปใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนในหองเรียนไดเปนอยางดี
ผูวิจัยสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใชสื่อการสอนไดโดยการศึกษารอยละความกาวหนาทางการเรียน
การวัดประสิทธิภาพของบทเรียน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของผูเรียนและ
การสอบถามความพึงพอใจการใชงานสื่อการสอนของกลุมตัวอยาง ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการนํา
ผลการวิจัยไปใช ดังนี้
1. การวิจัยครั้งนี้ไดนําไปใชประกอบการเรียนการสอนในหองเรียนโดยบรรจุอยูในแผนการจัดการ
เรียนรูที่สอดคลองกับบทเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม. 3) รายวิชาวิทยาศาสตร
พื้นฐาน (การใชทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยั่งยืน) ของโรงเรียนชุมชน
วัดชอแล และโรงเรียนปาจี้วังแดงวิทยา
2. สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาเปนแหลงเรียนรูทางดานภูมิปญญาเกี่ยวกับสมุนไพร
เพื่อสุขภาพ ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ที่ทุกคนสามารถเขาถึงได
3. การพัฒนาเปนแอปพลิเคชัน “สมุนไพรเพือ่ สุขภาพ” ใหใชงานโดยผานอุปกรณเคลือ่ นทีจ่ ะทําให
สามารถเผยแพรองคความรูจ ากการวิจัยใหกับผูท สี่ นใจไดอยางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสอดคลอง
กับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล
4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมผูเรียน พบวามีคะแนนการทดสอบหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวา การจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน จําเปนตองมีการออกแบบการเรียนรู และควรเพิ่มกิจกรรมพรอมทั้งสื่อตางๆ ใหมากขึ้น
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น
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สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปมี ดังนี้
1. การรวบรวมขอมูลองคความรูค วรเพิม่ จํานวนกลุม ตัวอยางทีเ่ ปนผูใ หขอ มูล เชน ปราชญชาวบาน
แพทยพื้นบาน หรือหมอเมือง
2. ควรมีการเพิ่มกลุมตัวอยางที่เปนผูเรียนใหมีความหลากหลาย เชน เปนกลุมผูสูงอายุ เกษตรกร
กลุมแมบาน และนักศึกษา
3. การศึกษางานวิจยั เกีย่ วกับการใชพชื สมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บปวยควรมีนกั วิจยั รวมทีเ่ ปน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน นักวิชาการดานสาธารณสุข ดานการแพทย เภสัชกร
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