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บทคดัยํอ 

  การศึกษางานวิจัยในครั้งน้ี เป็นการศึกษาส ารวจสมุนไพรที่ใช๎ในการดูแลสุขภาพ และ ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยค๎าน
ตํางๆ เก่ียวกับการใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ต าบล เกาะสะท๎อน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมี
กลุํมตัวอยําง จ านวน 400 คน ใช๎แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติเชิง
พรรณนาคือ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบปัจจัยตํางๆ เกี่ยวกับการใช๎สมุนไพรเพื่อ 
การดูแลสุขภาพ โดยใช๎คํา t-Test, One way Anova และการทดสอบความแตกตํางเป็นรายคูํ โดยใช๎ สถิติ Schetle 
ผลการวิจัยพบวํา การใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ต าบลเกาะ สะท๎อน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดย
ภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบปัจจัย ตํางๆเกี่ยวกับการใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพพบวํา เพศ ศาสนา 
อายุระดับการศึกษา อาชีพ แรงจูงใจ ทัศนคติ อิทธิพลคนรอบข๎าง และความตั้งใจตํางกัน มีการใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแล
สุขภาพ แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ (p < 0.05) และพบวําสถานภาพสมรส และรายได๎ ตํางกันมีการใช๎
สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพไมํแตกตํางกันทางสถิติ 
ค าส าคัญ: สมุนไพร, การดูแลสุขภาพ 
 

Abstract 
 This research study is a study of herbs used in health care and comparative studies of various 
unopposed factors. Regarding the use of herbs for the health care of people , Koh Sathon, Tak Bai District, 
Narathiwat Province With a sample of 400 people using questionnaires as a tool to collect data Data 
analysis using descriptive statistics is percentage, mean and standard deviation. And comparing various 
factors About using herbs for Health care using t-test, One way Anova and double difference test 
using Schetle statistics. The results showed that The use of herbs for the health care of the 
people, Tambon Koh Sathon, Tak Bai District, Narathiwat Province The overall picture is at a moderate 
level. Comparison of factors About the use of herbs for health care, found that sex, religion, age, 
education level, occupation, motivation, attitude, influence, people around And different intentions With 
herbs for health care There were statistically significant differences at the level ( p <0.05) and found that 
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the marital status and income were different. The use of herbs for health care was not statistically 
different. 
Keywords : herbs , health care 
 

1. บทน า  
 การใช๎ภูมิปัญญาชาวบ๎านดั้งเดิม โดยใช๎สมุนไพรและ
การปฏิบัติตนตํางๆ รวมทั ้งการ ประกอบพิธีกรรมตาม
ความเชื ่อประเพณีของแตํละท๎องถิ่น ภูมิปัญญาโบราณ
ด๎านการแพทย์เหลํานี้ นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบ
ทอดมาตั้งแตํโบราณ ได๎สร๎างเสริมความเป็นอยูํที่ดี และมี 
ประโยชน์ตํอการด ารงชีวิตในสมัยน้ัน แม๎วําในปัจจุบันบาง
ชุมชน หมํูบ๎าน ได๎ยึดถือ และต๎องพึ่งพา ยาสมุนไพรรักษา
สุขภาพอยู ํแต ํป ัจจุบันการแพทย์ได ๎พ ัฒนาเจร ิญขึ ้น 
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทาง สังคม ด๎วยการพัฒนาทาง
การแพทย์และวิทยาศาสตร์อยํางกว๎างขวาง การแพทย์
และการพยาบาลจึง เข๎ามาแทนที่การรักษาสมุนไพรอยําง
สิ้นเชิง แตํการรักษาโดยใช๎สมุนไพรนั้น ยังยอมรับวํายังมี 
ความส าคัญ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรสํงเสริม
อนุรักษ์ตํอไป (พิสิฏฐ์ บุญไชย, 2541) 
 สมุนไพร ถือวําเป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ที่มนุษย์
รู๎จักน ามาใช๎เป็นประโยชน์ เพื่อการ รักษาโรคภัยไข๎เจ็บ
ตั้งแตํโบราณกาลแล๎ว เชํนในเอเชียก็มีหลักฐานแสดงวํา
มนุษย์รู๎จักใช๎พืช สมุนไพรมากวํา 6,000 ปี แตํหลังจากที่
ความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาเจริญก๎าวหน๎ามาก
ขึ้น มี การสังเคราะห์ และผลิตยาจากสารเคมี ในรูปที่ใช๎
ประโยชน์ได๎งํายสะดวกสบายในการใช๎มากกวํา สมุนไพร 
ท าให๎ความนิยมใช๎ยาสมุนไพรลดลงมาเป็นอันมาก เป็น
เหตุให๎ความรู๎วิทยาการด๎าน สมุนไพรขาดการพัฒนา ไมํ
เจริญก๎าวหน๎าเทําที่ควร ในปัจจุบันทั่วโลกได๎ยอมรับแล๎ว
วําผลที่ได๎จาก การสกัดสมุนไพร ให๎คุณประโยชน์ดีกวํายา 
ที่ได๎จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับใน 
ประเทศไทยเป ็นแหลํงทร ัพยากรธรรมชาต ิ อันอุดม
สมบูรณ์ มีพืชตําง ๆ ที่ใช๎เป็นสมุนไพรได๎อยําง มากมาย
นับหมื่นชนิด ยังขาดก็แตํเพียงการค๎นคว๎าวิจัยในทางที่
เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นเทํานั้น ความตื่นตัวที่จะพัฒนา
ความรู๎ด๎านพืชสมุนไพร จึงเริ่มขึ้นอีกครั้งหน่ึง มีการเริ่มต๎น

นโยบาย สาธารณสุขขั ้นมูลฐานอยํางเป็นทางการของ
ประเทศไทยในป ี  พ.ศ. 2522 โดยเพ ิ ่มโครงการ 
สาธารณสุขขั้นมูลฐานเข๎าในแผนพัฒนาการสาธารณสุข 
ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แหํงชาติ ฉบับที่ 
4 (พ.ศ. 2520-2524) ตํอเนื ่องจนถึงแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจ และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-
2539)และในปัจจุบ ันเริ ่มมีการยอมร ับกันวํา วิธ ีทาง
การแพทย์อยํางเดียว ไมํสามารถแก๎ไขปัญหา สุขภาพได๎
ทั ้งหมด เพราะมีต ๎นทุนคําใช ๎จ ํายสูงขึ ้นเร ื ่อยๆ และ
พึ่งตนเองได๎น๎อยลง ซึ่งขัดกับนโยบายสาธารณสุขที่เน๎น
การพึ่งตนเอง (Self - Reliance) จึงมีกระแสวัฒนธรรมที่
กลับไปหาและฟื้นฟู ภูมิ ปัญญาท๎องถิ่นในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง (ก่ิงแก๎ว เกษโกวิทย์ และคณะ, 2536) 
 ดังน้ัน กระทรวงสาธารณสุขจึงได๎ก าหนดยุทธศาสตร์ 
ในแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที ่ 5 และฉบับที ่  6 
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสํงเสริมการใช๎สมุนไพร
และการแพทย์แผนไทย ให ๎ม ี ประโยชน์ต ํองานด๎าน
สาธารณสุข ซึ ่งกระทรวงสาธารณสุขได๎จัดท าแผนงาน
โครงการที ่ช ัดเจนและ ต ํอเนื ่อง การพัฒนางานด๎าน
สมุนไพรในระยะที ่ผํานมา ได๎ให๎ความสนใจกับสมุนไพร
เดี่ยว เพื่อ สํงเสริมสุขภาพเบื้องต๎น ในขณะประชาชนไทย 
ยังมีวิถีการดูแลรักษาสุขภาพแบบพื้นบ๎านโดยใช๎ สมุนไพร
เป็นหลัก การแพทย์พื้นบ๎านจึงเป็นการดูแลสุขภาพโดย
หมอพื ้นบ ๎าน และผู ๎ ร ู ๎ ในหม ู ํบ ๎าน เป ็นผู ๎ด ูแลร ักษา 
การแพทย์พ ื ้นบ ๎านเป ็นการร ักษาโรคแบบองค์รวม 
(Holistic Approach) ซ่ึงเชื่อวํา สุขภาพดี หมายถึงภาวะ
ความสมดุลของรํางกายและจิตใจของผู ๎ปุวย อีกทั ้งมี
ความสัมพันธ์ใกล๎ชิด กับภาวะทางสังคม วัฒนธรรม 
ศาสนา และความเชื ่อด ๎วย ผลการร ักษาไมํเป็นเพ ียง
แก๎ปัญหาทางกาย และจิตใจของผู๎ปุวยเทํานั้น แตํยังมีผล
ตํอความภาวะปกติสุขของชุมชนด๎วย การแพทย์พื้นบ๎าน
จึง เป็นทางเลือกหนึ่งของชุมชนในการดูแลรักษาสุขภาพ 
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โดยการพึ ่งพาทรัพยากรในชุมชนอาศัยความ ร ํวมมือ
ระหวํางบ ุคคลกับชุมชน มีความปลอดภัยและราคา
ยํอมเยาด๎วย (ปริญดา เทิดชูชีพ และคณะ, 
2535) 
 จากที่กลําวมาข๎างต๎นท าให๎คณะผู๎วิจัยสนใจในการท า
วิจัยครั้งน้ี เพื่อศึกษาการใช๎สมุนไพร เพื่อการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน ต าบลเกาะสะท๎อน อ าเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส การศึกษา ครั้งน้ี เพื่อส ารวจการใช๎สมุนไพรเพื่อ
การด ูแลสุขภาพ และเปร ียบเทียบปัจจัยด ๎านต ํางๆ 
เก่ียวกับการ ใช๎สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของประชาชน 
ต าบลเกาะสะท๎อน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งผล
การศึกษาดังกลําวสามารถน าไปเป็นข๎อมูลพื ้นฐานเพื ่อ
น าไปจัดกิจกรรมด๎านสุขภาพเก่ียวกับ การใช๎สมุนไพร 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อส ารวจสมุนไพรที่ใช๎ในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน ต าบลเกาะสะท๎อน อ าเภอ ตากใบ จังหวัด
นราธิวาส 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยด๎านตํางๆเกี่ยวกับการใช๎
สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของ ประชาชน ต าบลเกาะ
สะท๎อน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
 
3. ขอบเขตการวิจัย  
 3.1 ขอบเขตด๎านเน้ือหา 
  3.1.1 การศึกษางานวิจัยในครั ้งนี ้ได ๎ศึกษา
เก่ียวกับการส ารวจสมุนไพรที่ใช๎ในการ ดูแลสุขภาพของ
ประชาชน ต าบลเกาะสะท๎อน อ าเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส โดยท าการส ารวจ สมุนไพรที ่ใช๎ในการดูแล
สุขภาพของประชาชน และเปรียบเทียบปัจจัยด๎านตํางๆ
เก่ียวกับการใช๎ สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของประชาชน 
  3.1.2 ตัวแปรที่ใช๎ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด๎าน
ตํางๆเกี ่ยวกับการใช๎สมุนไพรเพื่อการ ดูแลสุขภาพของ
ประชาชน ต าบลเกาะสะท๎อน อ าเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาสได๎แกํ 
ตัวแปรอิสระ ได๎แกํ 

(1) ปัจจัยด๎านบุคคล 

(1.1) เพศ 
(1.2) อายุ 
(1.3) สถานภาพ 
(1.4) ศาสนา  
(1.5) การศึกษา  
(1.6) อาชีพ 
(17) รายได๎  
(2) ด๎านแรงจูงใจ  
(3) ด๎านทัศนะคติ  
(4) ด๎านอิทธิพลคนรอบข๎าง 
(5) ด๎านความตั้งใจ 

ตัวแปรตาม คือการใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนต าบลเกาสะท ๎อน อ  าเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส 
 3.2 ขอบเขตด๎านประชากรและกลุํมตัวอยําง 
  3.2.1 ประชากรที ่ใช๎ในการศึกษาครั ้งนี ้ คือ
ประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ต าบล เกาะสะท๎อน อ าเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีทั้งหมด 9 หมํูบ๎าน ได๎แกํ หมูํที่ 
1 บ๎านปูยู จ านวน 595 คน หมูํที่ 2 บ๎านเกาะสะท๎อน 
จ านวน 365 คน หมูํที่ 3 บ๎านศรีพงัน จ านวน 668 คน 
หมํูที่ 4 บ๎าน ตะเหลี่ยง จ านวน 708 คน หมํูที่ 5 บ๎านโคก
กะเปาะ จ านวน 667 คน หมูํที่ 6 บ๎านสันติสุข จ านวน 
468 คน หมูํที่ 7 บ๎านจาแบปะ จ านวน 675 คน หมูํที่ 8 
บ๎านราญอ จ านวน 536 คน หมูํที่ 9 บ๎านชุมบก จ านวน 
455 คน รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 5,137คน (โรงพยาบาล
สํงเสร ิมสุขภาพต าบลเกาะ สะท๎อน และโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านตะเหลียง, 2556) 
  3.2.2 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
ประชาชน ต าบลเกาะสะท๎อน อ าเภอ ตากใบ จังหวัด
นราธิวาส ตั้งแตํอายุ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน  
 3.3 ขอบเขตด๎านพื้นที่ 
  พื้นที ่ที่ท าการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ เป็นพื้นที่
ต าบลเกาะสะท๎อน อ าเภอตากใบ จังหวัด นราธิวาส มี
ทั้งหมด 9 หมูํบ๎านได๎แกํ หมูํที่ 1 บ๎านปูยู หมูํที่ 2 บ๎าน
เกาะสะท๎อนหมูํที่ 3 บ๎านศรีพงัน หมูํที่ 4 บ๎านตะเหลี่ยง 
หมูํที่ 5 บ๎านโคกกะเปาะหมูํที่ 6 บ๎านสันติสุข หมูํที่ 7 
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บ๎านจาแบปะ หมู ํที่  8 บ๎านราญอ หมู ํที่ 9 บ๎านชุมบก 
(โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลเกาะสะท๎อน และ
โรงพยาบาล สํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านตะเหลียง, 2556)  
 
4. ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับจากการวิจัย 
 4.1  ท าให๎ทราบถึงสมุนไพรที่ใช๎ในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน ต าบลเกาะสะท๎อน อ าเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส 
 4.2 ท าให๎ทราบถึงความแตกตํางของปัจจัยด๎าน
บุคคล ด๎านแรงจูงใจ ด๎านทัศนคติด๎าน อิทธิพลคนรอบข๎าง 
และด๎านความตั ้งใจของประชาชน ต าบลเกาะสะท๎อน 
อ าเภอตากใบ จังหวัด นราธิวาส 
 4.3 เพื่อน าผลวิจัยที่ได๎มาเป็นข๎อมูลพื้นฐานในการ
สํงเสริมและสนับสนุนการใช๎ สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชนต าบลเกาะสะท๎อน อ าเภอตากใบ 
จังหวัด นราธิวาส และเพื่อเป็นข๎อมูลพื้นฐานในการตํอ
ยอดงานวิจัยตํอไป 
 
5.วิธีด าเนินการวิจัย 
 5.1 ประชากรเปูาหมาย 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี ้ ได๎แกํ ประชาชน 
ต าบลเกาะสะท๎อน อ าเภอตากใบ จังหวัด  นราธิวาส มี
ทั้งหมด 9 หมํูบ๎าน ได๎แกํ หมํูที่ 1 บ๎านปูยู จ านวน595 คน 
หมํูที่ 2 บ๎านเกาะสะท๎อน จ านวน 365 คน หมูํที่ 3 บ๎าน
ศรีพงัน จ านวน 668 คน หมูํที่ 4 บ๎านตะเหลี่ยง จ านวน 
708 คน หมํูที่ 5 บ๎านโคกกะเปาะ จ านวน 667 คน หมูํที่ 
6 บ๎านสันติสุข จ านวน 468 คน หมูํที่ 7 บ๎านจาแบปะ 
จ านวน 675 คน หมูํที่ 8 บ๎านราญอ จ านวน 536 คน 
และหมูํที ่ 9 บ๎านชุมบก จ านวน 455 คน รวม จ านวน
ทั้งสิ้น 5,137 คน (โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลเกาะ
สะท๎อน และโรงพยาบาลสํงเสริม สุขภาพต าบลบ๎านตะเห
ลียง, 2556) 
 5.2 กลุํมตัวอยําง 
  กล ุ ํมต ั วอย ํ าง ในการศ ึกษาคร ั ้ งน ี ้  ได ๎ แ กํ  
ประชาชน ต าบลเกาะสะท๎อน อ าเภอตากใบ จังหวัด 
นราธิวาส ตั ้งแตํอายุ 20 ปีขึ ้นไป ก าหนดขนาดกลุ ํม

ตัวอยําง โดยการค านวณจากสูตรขนาดกลุํม ตัวอยํางของ
สูตร Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมันร๎อยละ 95 และ
คําความคลาดเคลื่อนร๎อยละ5 
 จากการค านวณได๎ขนาดกลุํมตัวอยํางเทํากับ 371.17 
คน แตํเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของ ข๎อมูล ผู๎วิจัยจึงปรับ
เพิ่มจ านวนกลุํมตัวอยํางเพิ่มขึ้นเป็น ร๎อยละ 7 ดังนั้นกลุํม
ตัวอยํางในครั้งน้ี จ านวน 400 คน 
 
 5.3 การสุํมกลุํมตัวอยําง 
 การวิจัยครั ้งนี ้ ผู๎วิจัยสุํมกลุ ํมตัวอยํางแบบสัดสํวน 
โดยมีการสุํมกลุํมตัวอยํางเป็นผู๎ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ต าบล
เกาะสะท๎อน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ดังแสดงใน
ตารางที ่ 3.1 ตารางที ่ 3.1 การสุ ํมกลุ ํมตัวอยํางแบบ
สัดสํวน ประชากรตั้งแตํ หมํูบ๎าน 
(ที่มา: โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลเกาะสะท๎อนและ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านตะเหลียง 2556) 
 
5.4 เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช ๎ ในการเก ็บรวบรวมข ๎อม ูลเป ็น
แบบสอบถาม ที่ผู ๎ศึกษาสร๎างปรับปรุงมาจาก ธรรมนูญ 
จินดา (2553) ซ่ึงแบํงเป็น 6 สํวน ดังน้ี 
 สํวนที่ 1 แบบสอบถามข๎อมูลสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได๎ จ านวน 7 ข๎อ 
 สํวนที่ 2 แบบสอบถามค๎านแรงจูงใจ ซึ่งเป็นมาตรา
สํวนประเมินคํา (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 7 ข๎อ 
เกณฑ์การให๎คะแนนแบบสอบถามในสํวนที่ 2 

เห็นด๎วยอยํางยิ่ง คะแนนเทํากับ 5 คะแนน  
เห็นด๎วย คะแนนเทํากับ 4 คะแนน  
ไมํแนํใจ คะแนนเทํากับ 3 คะแนน  
ไมํเห็นด๎วย คะแนนเทํากับ 2 คะแนน  
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง คะแนนเทํากับ 1 คะแนน 

 การวัดระดับของข๎อมูลด๎านแรงจูงใจ โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาตามเกณฑ์ของ Best(1977) ดังน้ี 
 การแปลความหมายคะแนนของระดับแรงจูงใจ ของ
กลุํมตัวอยําง แบํงออกเป็น 3 ชั้น โดยใช๎เกณฑ์ ดังน้ี 
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1.00 - 2.33 ระดับต ่า 
2.34 - 3.67 ระดับปากลาง  
3.68 - 5.00 ระดับสูง 

 สํวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับด๎านทัศนคติจ านวน 
10 ข๎อ เกณฑ์การให๎คะแนนแบบสอบถามในสํวนที่ 3 
 เห็นด๎วยอยํางยิ่ง คะแนนเทํากับ 5 คะแนน  
 เห็นด๎วย คะแนนเทํากับ 4 คะแนน  
 ไมํแนํใจ คะแนนเทํากับ 3 คะแนน  
 ไมํเห็นด๎วย คะแนนเทํากับ 2 คะแนน  
 ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง คะแนนเทํากับ 1 คะแนน 
 การวัดระดับทัศนคติ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตาม
เกณฑ์ของBest (1977) ดังน้ี 
 การแปลความหมายคะแนนของระดับทัศนคติ ของ
กลุํมตัวอยําง แบํงออกเป็น 3 ชั้น โดยใช๎เกณฑ์ ดังน้ี 
 1.00 - 2.33 ระดับควรปรับปรุง  
 2.34 - 3.67 ระดับปานกลาง  
 3.68 - 5.00 ระดับดี 
 สํวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับอิทธิพลคนรอบข๎าง
จ านวน 6 ข๎อ  
 คะแนน ไมํจริงอยํางยิ่ง คะแนนเทํากับ 1 คะแนน 
การวัดระดับอิทธิพลคนรอบข๎าง โดยมีเกณฑ์การพิจารณา
ตามเกณฑ์ของ Best(1977) ดังน้ี 
 การแปลความหมายคะแนนของระดับอิทธิพลคน
รอบข๎าง ของกลุํมตัวอยําง แบํง ออกเป็น 3 ชั้น โดยใช๎
เกณฑ์ ดังน้ี 
 1.00 - 2.33 ระดับน๎อย 
 2.34 - 3.67 ระดับปานกลาง 
 3.68 - 5.00 ระดับมาก 
     สํวนที่ 5 แบบสอบถามด๎านความตั้งใจ จ านวน 6 ข๎อ 
เกณฑ์การให๎คะแนนแบบสอบถามในสํวนที่ 5 

จริงที่สุด คะแนนเทํากับ 5 คะแนน 
จริง คะแนนเทํากับ 4 คะแนน  
ไมํแนํใจ คะแนนเทํากับ 3 คะแนน  
ไมํจริง คะแนนเทํากับ 2 คะแนน  
ไมํจริงอยํางยิ่ง คะแนนเทํากับ 1 คะแนน 

การวัดระดับความตั ้งใจ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตาม
เกณฑ์ของBest (1977) ดังน้ี 

การแปลความหมายคะแนนของระด ับความ
ตั้งใจ ของกลุํมตัวอยําง แบํงออกเป็น 3 ชั้น โดยใช๎เกณฑ์ 
ดังน้ี 

1.00 - 2.33 ระดับมาก  
2.34 - 3.67 ระดับปานกลาง  
3.68 - 5.00 ระดับน๎อย 

 สํวนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช๎สมุนไพรเพื่อ
การดูแลสุขภาพจ านวน 22 ข๎อ เกณฑ์การให๎คะแนน
แบบสอบถามในสํวนที่ 6 

เป็นประจ า ระดับคะแนนเทํากับ 4 คะแนน  
บํอยครั้ง ระดับคะแนนเทํากับ 3 คะแนน 
บางครั้ง ระดับคะแนนเทํากับ 2 คะแนน  
นานๆครั้ง ระดับคะแนนเทํากับ 1 คะแนน  
ไมํเคยเลย ระดับคะแนนเทํากับ 0 คะแนน 

การวัดระดับการใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ โดยมี
เกณฑ์การพิจารณาตาม เกณฑ์ของ Best(1977) ดังน้ี 
การแปลความหมายคะแนนของระดับการใช๎สมุนไพรเพื่อ
การดูแลสุขภาพ ของ กลุํมตัวอยําง แบํงออกเป็น 3 ชั้น 
โดยใช๎เกณฑ์ ดังน้ี 

0.00 - 1.33 ระดับน๎อย  
1.34 - 2.67 ระดับปานกลาง  
2.68 - 4.00 ระดับมาก 

 
5.5 การทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจัย 
 การหาความเช ื ่อมั ่นของเคร ื ่องมือ (Reliability) 
ผู๎วิจัยได๎ใช๎เครื่องมือที่ได๎รับการปรับปรุง แก๎ไขปัญหาจาก
แบบสอบถามของธรรมนูญ จินดา (2553) เพื่อหาความ
เชื่อม่ัน โดยน าไปทดลองใช๎ แบบสอบถามกับประชาชนที่
มีคุณสมบัติใกล๎เคียงกับประชากร กลุํมเปูาหมายในการ
วิจัย (Try our) โดยทดลองใช๎แบบสอบถามกับประชาชน 
หมู ํบ๎านปลักปลา ต  าบลโฆษิต อ าเภอตากใบ จังหวัด 
นราธิวาส จ านวน 50 คนน าไปตรวจสอบความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยใช๎คําสัมประสิทธ์ อัลฟาของครอนบาค 
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ซึ่งได๎คําความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั ้งฉบับ เทํากับ 
0.91 
 
5.6 การเก็บรวบรวมข๎อมูลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ท าการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํม
ตัวอยําง โดยใช๎แบบสอบถามในการเก็บ รวบรวมข๎อมูล 
ซ่ึงมีเงื่อนไขดังน้ี 
 5.6.1 ผู๎ศึกษาท าการเก็บแบบสอบถามด๎วยตนเอง
จนกวําจะครบตามจ านวนกลุํม ตัวอยํางที่ก าหนด 
 5.6.2 กลุํมตัวอยํางตั้งแตํอายุ 20 ปีขึ้นไป  
 5.6.3 เก็บหลังคาเรือนละ 1 คน และเก็บหลังคา
เรือนเว๎นหลังคาเรือน 

5.6.4 หากใน 1 หลังคาเรือน มีคนอายุ 20 ปีขึ้นไป 
มากวํา 1 คนผู ๎ศ ึกษาจะเลือก แมํบ๎านเป็นอันดับแรก
รองลงมาผู๎น าครอบครัว 
 5.6.5 หากหลังคาเรือนนั้นไมํมีคนอยู ํ  จะข๎ามบ๎าน
ถัดไป จนกวําจะครบตามจ านวน กลุํมตัวอยําง 
 5.6.6 เก็บหลังคาเรือนเว๎นหลังคาเรือน และหาก
หลังคาเรือนไมํครบตามจ านวน ตัวอยํางที่เก็บ ผู๎วิจัยจะ
ย๎อนกลับมาเก็บข๎อมูลหลังที่ข๎ามไป จากการเก็บข๎อมูลครั้ง
แรก เพื่อให๎ได๎ ข๎อมูลตามจ านวนกลุํมตัวอยําง 
 
5.7 การวิเคราะห์ข๎อมูล 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นวิจัยเชิงพรรณนา ข๎อมูลที่ได๎จาก
แบบสอบถามจะน ามาตรวจสอบความ ครบถ๎วน ความ
ถูกต๎อง หลังจากน้ันจะน ามาวิเคราะห์ ดังน้ี 
 5.7.1 ข๎อมูลด๎านบุคคลข๎อมูลด๎านแรงจูงใจ ข๎อมูล
ด๎านทัศนคติ ข๎อมูลด๎านอิทธิพล คนรอบข๎าง และข๎อมูล
ด๎านความจะใช๎สถิติการแจกแจงความถี่ ได๎แกํ คําร๎อยละ 
คําเฉลี่ย และคํา สํวนเบี่ยงบนมาตรฐาน 
 5.7.2 การเปรียบเทียบปัจจัยตํางๆเกี่ยวกับการใช๎
สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ โดย ใช๎คํา t-Test, One 
way Anova และการเปรียบเทียบเป็นรายคูํด ๎วยสถิติ 
Scheffe 
 
 

6 สรุป อภิปรายผล และข๎อเสนอแนะ 
 6.1 สรุปผลการวิจัย 
  6.1.1 ผลการศึกษาการใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแล
สุขภาพของประชาชน ต าบลเกาะสะท๎อน อ าเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส 

(1) ปัจจัยด๎านบุคคล จากผลการศึกษาปัจจัย
ด๎านบุคคลของกลุํมตัวอยําง 400 คน พบวํา กลุํมตัวอยําง
ที ่ ศึกษาสํวนใหญํเป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 86.50 
รองลงมาคือ เพศชาย คิดเป็นร๎อยละ 13.50 ชํวง อายุของ
กลุํมตัวอยํางที่ศึกษาสํวนใหญํมีอายุอยูํในชํวง 41-50 ปี 
คิดเป็นร๎อยละ 28.00 รองลงมาคือ ชํวงอายุ 31-40 ปี คิด
เป็นร๎อยละ 27.50 ชํวงอายุ 51-60 ปี คิดเป็นร๎อยละ 
21.25 ชํวงอายุ 61 ปีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 13.75 และ
ชํวงอายุ 20-30 ปี คิดเป ็นร๎อยละ 9.50 ตามล าดับ 
สถานภาพการสมรสของ กลุํมตัวอยํางที่ศึกษาสํวนใหญํมี
สถานภาพสมรส คิดเป็นร๎อยละ 87.75 รองลงมาคือ 
หม๎าย คิดเป็น ร๎อยละ 10.50 และหยําร๎าง คิดเป็นร๎อยละ 
1.75 ตามล าดับ ศาสนาของกลุํมตัวอยํางที่ศึกษาสํวนใหญํ
นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร๎อยละ 91.75 รองลงมาคือ 
ศาสนาพุทธ คิดเป็นร๎อยละ 8.25 ระดับ การศึกษาของ
กลุ ํมต ัวอย ํางที ่ศ ึกษาสํวนใหญํจบการศ ึกษาระด ับ
ประถมศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 53.50 รองลงมาคือ ไมํได๎
เรียน คิดเป็นร๎อยละ 34.30 มัธยมศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 
9.50 ปริญญาตรี คิดเป็น ร๎อยละ 2.00 และอนุปริญญา 
หรือเทียบเทํา คิดเป็นร๎อยละ 0.80 ตามล าดับ การ
ประกอบอาชีพของ กลุํมตัวอยํางที่ศึกษาสํวนใหญํมีการ
ประกอบอาชีพรับจ๎างแรงงานทั ่วไป (เชํน รับจ๎างเกี่ยว
ข๎าว) คิด เป็นร๎อยละ 45.50 รองลงมาคือ ไมํได๎ท างาน 
(เน่ืองจากอายุมาก หรือเกษียณ หรือเป็นพํอบ๎าน แมํบ๎าน) 
คิดเป็นร๎อยละ 24.25 อาชีพเกษตรกรรม (ท านา ท าสวน 
ท าไรํ) คิดเป็นร๎อยละ 20.75 อาชีพ ประกอบธุรกิจสํวนตัว 
(เชํน ค๎าขาย) คิดเป็นร๎อยละ 7.75 และอาชีพข๎าราชการ 
คิดเป็นร๎อยละ 1.75 ตามล าดับ และรายได๎ของกลุ ํม
ตัวอยํางที่ศึกษาสํวนใหญํมีรายได๎เฉลี่ย 6,001 บาท ขึ้นไป 
คิดเป็น ร๎อยละ 95.50 รองลงมาคือ รายได๎เฉลี่ย 4,001 - 
6,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 2.75 รายได๎เฉลี่ย 2,001 - 
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4,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 1.25 และรายได๎เฉลี่ย 1 - 
2,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 0.50 ตามล าดับ 

(2) ปัจจัยด๎านแรงจูงใจ จากผลการศึกษาระดับ
แรงจูงใจของกลุ ํมตัวอยําง ในภาพรวมอยู ํในระดับสูง 
คําเฉลี ่ยโดยรวมเทํากับ 3.81 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทํากับ 0.59 และเม่ือวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจ จ าแนกราย
ด๎าน พบวํา แรงจูงใจด๎านชํวยคลายเครียด แรงจูงใจด๎าน
ใช๎สมุนไพรควบคูํกับการออก ก าลังกาย แรงจูงใจด๎านคาด
วําสมุนไพรจะสามารถใช๎แทนยาได๎ อยูํในระดับปานกลาง 
และ แรงจูงใจด๎านชอบที ่ใช๎สมุนไพร แรงจูงใจด๎านรัก
สุขภาพ แรงจูงใจด๎านมีประโยชน์ตํอสุขภาพ แรงจูงใจด๎าน
พืชสมุนไพรปลอดภัย อยูํในระดับสูง 

(3) ปัจจัยด๎านทัศนคติ จากผลการศึกษาระดับ
ทัศนคติของกลุ ํมตัวอยําง ในภาพรวมอยู ํ ในระดับปาน
กลาง ค ําเฉลี ่ยโดยรวมเทํากับ 3.67 สํวนเบี ่ยงเบน
มาตรฐานเทํากับ 0.59 และเมื่อวิเคราะห์ระดับทัศนคติ 
จ าแนกรายด๎าน พบวํา ทัศนคติด๎านยาสมุนไพรมีสาร
ตกค๎างในรํางกายน๎อยกวําแผนปัจจุบัน จึงมี อันตรายน๎อย
กวํายาแผนปัจจุบัน ทัศนคติด๎านยาสมุนไพรมีผลข๎างเคียง
ตํอสุขภาพน๎อยกวํายาแผน ปัจจุบัน ทัศนคติด๎านรู ๎สึก
เชื่อมั ่นตํอการรักษาด๎วยยาสมุนไพรวําจะท าให๎หายจาก
การเจ็บปุวย ทัศนคติด๎านรู๎สึกสบายใจและผํอนคลายเมื่อ
เล ือกวิธ ีร ักษาโรคด๎วยยาสมุนไพร ทัศนคติด๎านรู ๎ส ึก 
เชื่อม่ันในการรักษาโรคด๎วยยาสมุนไพร ทัศนคติด๎านชอบ
การรักษาโรคด๎วยยาสมุนไพรมากกวํา การได๎รับการรักษา 
โรคจากยาแผนปัจจุบัน อย ู ํ ในระด ับปานกลาง และ
ทัศนคติด๎านการกินพืช สมุนไพรเป็นประจ าจะท าให๎
รํางกายแข็งแรงไมํเป็นโรคงําย ทัศนคติด๎านการบริโภค
เครื่องเทศ ผัก สวนครัวเป็นประจ า ท าให๎รํางกายแข็งแรง 
ไมํเป็นโรคงําย ทัศนคติด๎านการบริโภคผักพื้นบ๎านเป็น 
ก าจะท าให๎รํางกายแข็งแรงไมํเป็นโรคงําย (ได๎ผลดีในบาง
โรค) ทัศนคติด๎านพืชสมุนไพรหาได๎ งํายในชุมชน อยูํใน
ระดับดี 

(4) ปัจจัยด ๎านอิทธิพลคนรอบข๎าง  จากผล
การศึกษาระดับอิทธิพลคนรอบข๎างของกลุํมตัวอยําง ใน
ภาพรวมอยูํใน ระดับปานกลาง คําเฉลี่ยโดยรวมเทํากับ 

3.10 สํวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.85 และเมื ่อ
วิเคราะห์ ระดับอิทธิพลคนรอบข๎างจ าแนกรายด๎าน พบวํา 
อิทธิพลคนรอบข๎างด๎านครอบครัวเป็นผู๎แนะน า ทํานใช๎
สมุนไพร อิทธิพลคนรอบข๎างด๎านเพื่อนมีอิทธิพลตํอการ
ดูแลสุขภาพ อิทธิพลคนรอบข๎าง ด๎านดารา และผู ๎มี
ชื่อเสียง มีอิทธิพลในการใช๎สมุนไพรดูแลสุขภาพ อิทธิพล
คนรอบข๎างด๎านการ โฆษณาท าให๎คล๎อยตาม อิทธิพลคน
รอบข๎างด๎านรูป รส กลิ ่น สมุนไพรมีผลตํอความสนใจ 
อิทธิพล คนรอบข๎างด ๎านใช ๎สมุนเพราะพนักงานขาย
แนะน าอยูํในระดับปานกลาง 

(5) ปัจจัยด๎านความตั ้งใจ จากผลการศึกษา
ระดับความตั้งใจของกลุํมตัวอยําง ในภาพรวมอยูํในระดับ
ปาน กลาง คําเฉลี่ยโดยรวมเทํากับ 3.50 สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทํากับ 0.66 และเมื ่อวิเคราะห์ระดับ ความ
ตั้งใจจ าแนกรายด๎าน พบวํา การให๎ความส าคัญในการใช๎
สมุนไพร อยูํในระดับน๎อยความตั้งใจ ใช๎พืชสมุนไพรเมื่อ
ปุวยไข๎ ไมํสบายความตั้งใจซ้ือพืชสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพ 
ความตั้งใจ ครอบครัวทํานตั้งใจใช๎สมุนไพรตามที่ทํานให๎
การสนับสนุนความตั้งใจใช๎สมุนไพรเสมอเมื่อ จ าเป็นต๎อง
ใช๎ยาความตั ้งใจใช๎สมุนไพรเสมอเมื ่อจ าเป็นต๎องใช๎ยา 
ความตั้งใจใช๎สมุนไพรเพราะไมํมี ผลข๎างเคียง และความ
ตั้งใจใช๎สมุนไพรเพราะไมํมีผลข๎างเคียงอยูํในระดับปาน
กลาง 

(6) ระดับการใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ 
จากผลการศึกษาระด ับการใช ๎สมุนไพรเพื ่อการด ูแล
สุขภาพของกลุ ํมตัวอยําง ใน ภาพรวมอยูํในระดับปาน
กลาง ค ําเฉลี ่ยโดยรวมเทํากับ 1.35 สํวนเบี ่ยงเบน
มาตรฐานเทํากับ 0.66 และเมื่อวิเคราะห์ระดับการใช๎
สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพจ าแนกรายด๎าน พบวําการใช๎
สมุนไพร เพื่อการดูแลสุขภาพด๎านบริโภคผักพื้นบ๎านเป็น
อาหารอยู ํ ในระดับมาก การใช๎สมุนไพรเพื ่อการด ูแล 
สุขภาพด๎านดื่มน ้าสมุนไพร การใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแล
สุขภาพด๎านใช๎สมุนไพรเพื่อการรักษา อาการเป็นไข๎ตัว
ร๎อน การใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพด๎านใช๎สมุนไพร
เพื่อการรักษาอาการ ท๎องอืด ท๎องเฟูอ แนํน จุกเสียด การ
ใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพด๎านใช๎สมุนไพรเพื่อการ
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รักษา อาการไอ ระคายคอจากเสมหะ การใช๎สมุนไพรเพื่อ
การดูแลสุขภาพด๎านใช๎สมุนไพรเพื ่อการรักษา อาการ
กลาก เกลื้อน การใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพด๎านใช๎
สมุนไพรเพื่อการรักษาอาการแผล ไฟไหม๎ น ้าร ๎อนลวก 
การใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพด๎านใช๎สมุนไพรเพื่อ
การรักษาอาการเคล็ด ขัดยอก ปวดเมื่อย คลายกล๎ามเนื้อ 
การใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพด๎านใช๎สมุนไพรเพื่อ
การรักษาอาการนอนไมํหลับ อยูํในระดับปานกลาง และ
การใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพด๎านใช๎ สมุนไพรเพื่อ
ปูองกันยุงกัด การใช๎สมุนไพรเพื ่อการดูแลสุขภาพด๎าน
บริโภคอาหารเสริมจาก สมุนไพรใช๎สมุนไพรเพื่อการรักษา
อาการท๎องเสียท๎องเด ิน การใช๎สมุนไพรเพื ่อการดูแล
สุขภาพด๎าน ใช๎สมุนไพรเพื่อการรักษาอาการท๎องผูก การ
ใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพด๎านใช๎สมุนไพรเพื่อ การ
รักษาอาการไอ ระคายคอจากเสมหะ การใช๎สมุนไพรเพื่อ
การดูแลสุขภาพด๎านใช๎สมุนไพรเพื่อ การรักษาอาการโรค
พยาธิ การใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพด๎านใช๎สมุนไพร
เพื่อการรักษาอาการ ผด ผื่นคัน การใช๎สมุนไพรเพื่อการ
ดูแลสุขภาพด๎านใช๎สมุนไพรเพื่อการรักษาอาการปวดฟัน 
การใช๎ สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพด๎านใช๎สมุนไพรเพื่อ
การรักษาอาการแพ๎ อักเสบจากแมลงสัตว์กัดตํอย การใช๎
สมุนไพรเพื ่อการดูแลสุขภาพด๎านใช๎สมุนไพรเพื ่อการ
รักษาอาการเป็นเหา การใช๎สมุนไพร เพื่อการดูแลสุขภาพ
ด๎านใช๎สมุนไพรเพื ่อการร ักษาอาการขัดเบา การใช๎
สมุนไพรเพื ่อการดูแล สุขภาพด๎านใช๎สมุนไพรเพื ่อการ
รักษาโรคเบาหวาน การใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ
ด๎านใช๎ สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคความดันอยูํในระดับ
น๎อย 

6.1.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด๎าน
บุคคล ด๎านแรงจูงใจ ด๎านทัศนคติ ด๎านอิทธิพล คนรอบ
ข๎าง และด๎านความตั้งใจ เกี่ยวกับการใช๎สมุนไพรเพื่อการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน ต าบล เกาะสะท๎อน อ าเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผลการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัย
ด๎านบุคคล ด๎านแรงจูงใจ ด๎านทัศนคติ ด๎านอิทธิพลคน
รอบ ข๎าง และด๎านความตั้งใจ เก่ียวกับการใช๎สมุนไพรเพื่อ
การด ูแลสุขภาพของประชาชน ต  าบลเกาะ สะท๎อน 

อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พบวํา ข๎อมูลปัจจัยด๎าน
บุคคล ได ๎แกํ เพศ ศาสนา อายุ และ อาชีพ มีความ
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญยิ ่งทางสถิติ (p<001ระดับ
การศึกษา มีความแตกตําง กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05 ) สถานภาพการสมรส และรายได๎ ไมํมีความ
แตกตํางกัน (p < 0.05 ) ปัจจัยด๎านแรงจูงใจ มีความ
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01 ) 
ปัจจัยด๎าน ทัศนคติ มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติ (p < 0.01 ) ปัจจัยด๎านอิทธิพลคนรอบข๎าง มี
ความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญยิ ่งทางสถิติ (p<0.01) 
ปัจจัยด๎านความตั้งใจ มีความแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญ
ยิ่งทางสถิติ (p<0.01) 
 
6.2 อภิปรายผล 
 6.2.1 การอภิปรายผลการศึกษาการใช๎สมุนไพรเพื่อ
การดูแลสุขภาพของประชาชนต าบลเกาะ สะท๎อน อ าเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาสจากการน าสมุนไพรมาใช๎ในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนต าบลเกาะสะท๎อน อ าเภอตาก 
ใบ จังหวัดนราธิวาส น าสมุนไพรมาใช๎ทั้งหมด 50 ชนิด 
เม่ือจ าแนกตามประเภท 
  6.2.1.1 ประเภทไม๎ยืนต๎นมี 13 ชนิดได๎แกํ  
 1.มะมํวงหิมพานต์ สํวนที่ใช๎คือ ยางจากผล วิธีใช๎คือ
น ามาทา มีสรรพคุณรักษาหูด สํวนที่ใช๎ผล วิธีน าใช๎คือคั้น
น ้าดื่ม มีสรรพคุณ ชํวยแก๎อาเจียน สํวนที่ใช๎ใบ/ยอด วิธีน า
ใช๎กินสด มีสรรพคุณรักษาแผลในชํองปาก และแก๎ท๎องรํวง  
 2.มะยม สํวนที ่  ใช ๎ราก วิธ ีน  ามาใช ๎ค ือต  าทา มี
สรรพคุณแก๎โรคผิวหนัง สํวนที ่ใช๎ใบ วิธีน าใช๎ต๎มน ้า มี
สรรพคุณแก๎ไข๎ สํวนที่ใช๎ใบวิธีน าใช๎ต าทา แก๎พิษคัน สํวนที่
ใช๎ผล วิธีน าใช๎กินสด มีสรรพคุณขับเสมหะบ ารุงโลหิต 
และเป็นยาระบาย  
 3.ชะเอมไทย สํวนที่ใช๎รากวิธีน าใช๎ต๎มดื่ม มีสรรพคุณ
แก๎ไอ ขับเสมหะ ท าให๎ชุํม คอ สํวนที่ใช๎เน้ือไม๎ วิธีน าใช๎ต๎ม
ดื่ม มีสรรพคุณบ ารุงธาตุ สํวนที ่ ใช๎ใบวิธีน าใช๎ต๎มดื ่ม มี
สรรพคุณแก๎ กระหาย  
 4.กระท๎อน สํวนที่ใช๎ใบวิธีน าใช๎ต๎มดื่ม มีสรรพคุณขับ
เหงื่อ สํวนที่ใช๎เปลือก วิธีน าใช๎ต๎ม อาบ มีสรรพคุณแก๎ไข๎ 
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สํวนที ่ใช๎เปลือก วิธีน  าใช๎ต  าทา มีสรรพคุณรักษาโรค
ผิวหนัง  
 5.ขี้เหล็ก สํวนที่ ใช๎ใบ วิธีน าใช๎ต๎มดื่ม มีสรรพคุณแก๎
อาการนอนไมํหลับ แก๎อาการท๎องผูก และลดความดัน
โลหิตสูง  
 6.เพกา สํวนที ่ใช ๎ฝ ึกอํอน วิธ ีน  าใช ๎กินเป็นผัก มี
สรรพคุณขับผายลม และบ ารุงธาตุ สํวนที่ใช๎เมล็ด วิธี น า
ใช๎ต๎มดื่ม มีสรรพคุณแก๎ไอขับเสมหะ  
 7.ทุเร ียนเทศ สํวนที ่ใช ๎ผล วิธีน  าใช๎ก ินผลสุก มี
สรรพคุณ กระตุ๎นการผลิตน ้านมแมํ สํวนที่ใช๎ดอก วิธีน าใช๎
ต๎มดื่ม มีสรรพคุณบ ารุงกล๎ามเนื้อหัวใจสํวนที่ใช๎ ใบวิธีน า
ใช๎เพื่อทา มีสรรพคุณรักษาโรคผิวหนัง  
 8.น๎อยหนํา สํวนที ่ใช๎เปลือกต๎น วิธีน าใช๎ต าทา มี 
สรรพคุณสมานแผล สํวนที ่ใช๎ใบ วิธีน าใช๎บดเอาน ้า มี
สรรพคุณฆําเหํา สํวนที่ใช๎ใบ วิธีน าใช๎บด มี สรรพคุณ
รักษากลากเกลื้อน สํวนที่ใช๎ผล วิธีน าใช๎กินสด มีสรรพคุณ
แก๎พิษงู  
 9.มะพร๎าวสํวนที่ใช๎ คอก วิธีน าใช๎ต๎มดื่ม มีสรรพคุณ
บ ารุงโลหิต สํวนที่ใช๎ผล วิธีน าใช๎ดื่มน ้า มีสรรพคุณชํวยแก๎
พิษเบื่อ เมา และแก๎กระหายน ้า  
 10. มะกรูดสํวนที่ใช๎ใบ วิธีน าใช๎ต๎มดื่ม มีสรรพคุณแก๎
ไอ แก๎อาเจียนเป็น เลือด สํวนที่ใช๎ผลผิว วิธีน าใช๎ขขี้ มี
สรรพคุณขจัดร ังแค สํวนที ่ ใช ๎ผลผิว ว ิธ ีน  าใช ๎ดม มี
สรรพคุณแก๎ วิงเวียน  
 11.ฝรั่ง สํวนที ่ใช๎ใบแกํวิธีน าใช๎ปิ ้งไฟแล๎วชงดื่ม มี
สรรพคุณแก๎อาการท๎องเดินท๎องรํวงสํวน ที่ใช๎ผล วิธีน ากิน
สด มีสรรพคุณแก๎โรคลักปิดลักเปิด  
 12.มะขาม ถํายพยาธิไส๎เดือน  
 13.มังคุดสํวนที่ ใช๎เปลือกวิธีน าใช๎ ตากแห๎งต๎มดื่ม มี
สรรพคุณรักษาอาการท๎องเดิน แก๎บิดสํวนที่ใช๎ผล วิธีน าใช๎
กิน สด มีสรรพคุณชํวยในการชะลอวัย 
 6.2.1.2 ประเภท ไม๎พุํมมี 5 ชนิด ได๎แกํ  
  1.ชบาสํวนที่ใช๎ ใบ วิธีน าใช๎ต าทา มีสรรพคุณ
รักษา แผลไฟไหม๎ น ้าร๎อนลวกสํวนที่ใช๎ใบวิธีน าใช๎ขขี้ผสม
น ้า มีสรรพคุณลดไข๎  

  2.มะลิสํวนที่ใช๎ดอก วิธี บ าใช๎ต๎มดื่ม มีสรรพคุณ
บ ารุงหัวใจ สํวนที่ใช๎ ใบ วิธีน าใช๎ต๎มดื่ม มีสรรพคุณขับ
ประจ าเดือน และแก๎ขอบใน  
  3. ทับทิมสํวนที ่ใช๎เปลือกวิธีน าใช๎ต๎มดื ่ม มี
สรรพคุณแก๎ท๎องเดินแก๎ท๎องรํวงสํวนที่ใช๎ เมล็ดน าใช๎ต๎มดื่ม 
มีสรรพคุณแก๎โรคลักปิดลักเปิด สํวนที่ใช๎ผล วิธีน าใช๎กิน
สด มีสรรพคุณขาดวิตามิน  
  4. กระเจ๊ียบแดง สํวนที่ใช๎ผล วิธีน าใช๎ต๎มดื่ม มี
สรรพคุณบ ารุงธาตุขับปัสสาวะ และแก๎กระหายน ้า  
  5. มะนาว สํวนที ่ ใช ๎ผล วิธีน าใช ๎ก ั ้นน ้า มี
สรรพคุณแก๎ไอขับเสมหะ สํวนที่ใช๎ผล วิธีน าใช๎กินสด มี 
สรรพคุณแก๎อาเจียน และเป็นลมวิงเวียนศีรษะ 
 6.2.1.3 ประเภท ไม๎ล๎มลุกมี 23 ชนิด ได๎แกํ  
  1. พริก สํวนที่ใช๎ ผล วิธีน าใช๎ ปรุงเป็นอาหาร มี 
สรรพคุณลดระดับน ้าตาลในเลือด สํวนที่ใช๎ใบวิธีน าใช๎ต า
พอก มีสรรพคุณลดอาการบวม  
  2. มะเขือ ยาว สํวนที่ใช๎ผลแห๎ง วิธีน าใช๎ต าพอก 
มีสรรพคุณแผลอักเสบมีหนอง สํวนที่ใช๎ใบ วิธีน าใช๎ต๎มดื่ม 
มี สรรพคุณขับปัสสาวะ  
  3. มะละกอ สํวนที ่ใช๎ผล วิธีน าใช๎กินสด มี
สรรพคุณแก๎โรคเลือดออกตาม ไรฟัน และยาระบาย สํวน
ที่ใช๎ราก วิธีน าใช๎ต๎มดื่ม มีสรรพคุณขับปัสสาวะ  
  4. ฟูาทะลายโจร สํวนที่ ใช๎ ใบกิ่ง วิธีน าใช๎ต๎ม
ดื่ม มีสรรพคุณลดไข๎ สํวนที ่ใช๎ทั ้งต๎น วิธีน าใช๎ต๎มดื่ม มี
สรรพคุณแก๎ท๎องเสีย และแก๎ท๎องเดิน  
  5. สับปะรดสํวนที ่ใช๎เหง๎า วิธีน าใช๎ต๎มดื่ม มี
สรรพคุณแก๎อาการขัดเบา สํวนที่ใช๎ ผล ดิบ วิธีน าใช๎กินสด 
มีสรรพคุณแก๎โรคทางเดินปัสสาวะ สํวนที่ใช๎ผลสุด วิธีน า
ใช๎กินสด มีสรรพคุณ ชํวยยํอยอาหาร  
  6. หอมแดง สํวนที่ใช๎ใบ/ผล วิธีน าใช๎ปรุงเป็น
อาหาร มีสรรพคุณเจริญอาหาร และ แก๎หวัด คัดจมูกได๎ 
สํวนที่ใช๎หัว วิธีน าใช๎ต าพอก มีสรรพคุณแก๎อาการอักเสบ  
  7. ทานตะวันสํวนที่ ใช๎ ใบ วิธีน าใช๎ต๎มดื่ม มี
สรรพคุณลดความดันโลหิตสูงสํวนที่ใช๎ดอกวิธีน าใช๎ต๎มดื่ม 
มีสรรพคุณแก๎ อาการปวดหัว ตาลาย   
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  8. ดาวเรืองสํวนที ่ใช๎ดอก วิธีน าใช๎ต๎มดื ่ม  มี
สรรพคุณแก๎อาการเวียนศีรษะ สํวนที่ใช๎ราก วิธีน าใช๎ต๎ม
ดื่ม มีสรรพคุณยาระบาย  
  9. ตะไคร๎สํวนที่ใช๎ล าต๎น/ เหง๎า วิธีน าใช๎ต๎มดื่ม 
มี สรรพคุณยาขับปัสสาวะแก๎ท๎องอืดท๎องเฟูอ และแก๎โรค
หนองใน สํวนที่ใช๎ใบ วิธีน าใช๎ต๎มดื่ม มี สรรพคุณลดความ
ดันโลหิตสูง  
  10. กะเพราแดง สํวนที่ใช๎ ใบ/ ยอด วิธีน าใช๎ต๎ม
ดื่ม มีสรรพคุณคลื่น ไส๎อาเจียนลดอาการท๎องอืดท๎องเฟูอ
ขับลม และปวดท๎อง  
  11.ขิง สํวนที่ใช๎เหง๎า วิธีน าใช๎ต๎มดื่ม มี สรรพคุณ
แก๎อาการท๎องอืดท๎องเฟูอแนํนจุกเส ียด และคลื ่นไส๎
อาเจียน  
  12. ขํา ขิง สํวนที่ใช๎เหง๎า วิธี น าใช๎ต๎มดื่ม มี
สรรพคุณแก๎อาการท๎องอืดท๎องเฟูอและแนํนจุกเสียสํวนที่
ใช๎เหง๎า วิธีน าใช๎ต าทา มี สรรพคุณรักษาเกลื้อน  
  13. ผักบุ ๎งสํวนที ่ใช๎ทั ้งต๎น วิธีใช๎กินเป็นผัก มี
สรรพคุณบ ารุงธาตุบ ารุง สายตาและบ ารุงโลหิต  
  14. ใบบัวบกสํวนที่ใช๎ใบ วิธีน าใช๎กินเป็นผัก มี
สรรพคุณขาดวิตามินเอ สํวน ที ่ใช๎ใบ วิธีน าใช๎ต๎ มดื่ม มี
สรรพคุณแก๎ร๎อนในแก๎ฟกซ ้า และลดการอักเสบ  
  15. วํานหางจระเข๎ สํวน ที่ใช๎ ใบวิธีน าใช๎เอาวัน
มาพอก มีสรรพคุณแผลไฟไหมและน ้าร๎อนลวก         
  16. ขมิ้น สํวนที่ใช๎เหง๎า วิธี น าใช๎บดเป็นผง มี
สรรพคุณกลากเกลื้อนและแสบคัน สํวนที่ใช๎เหง๎า วิธีน าใช๎
ต๎มดื่ม มีสรรพคุณแก๎ อาการท๎องอืดท๎องเฟูอ  
  17. ผักกูดสํวนที่ใช๎ทั ้งต๎น วิธีน าใช๎ต๎มดื ่ม มี
สรรพคุณแก๎ร๎อนใน รักษาโรค ริดสีดวงทวารบ ารุงสายตา 
และบ ารุงโลหิต  
  18. แปะต าปึงสํวนที่ใช๎ ใบวิธีน าใช๎ กินสดกิน
เป็นผัก มีสรรพคุณลดความดันโลหิตสูง และชํวยระบบ
โลหิตไหลเวียนดีขึ้น  
  19. กล๎วยน ้าว๎า สํวนที่ใช๎ ผลดิบ สน าใช๎ต๎มดื่มมี
สรรพคุณแก๎อากาท๎องเดิน แก๎โรคกระเพาะ และอาหารไมํ
ยํอย สํวนที่ใช๎ผลสุก วิธี น าใช๎กินสด มีสรรพคุณยาระบาย  

  20. มะเขือพวง สํวนที่ใช๎ผล วิธีน าใช๎ต๎มดื่ม มี
สรรพคุณแก๎ไอ ขับ เสมหะ ชํวยยํอยอาหาร ลดระดับ
น ้าตาล และให๎เลือดไหลเวียนดี สํวนที่ใช๎ราก วิธีน าใช๎ ต า
พอก มี สรรพคุณ เท๎าแตกเป็นแผล  
  21. มะเขือเทศ สํวนที่ใช๎ผล วิธีน าใช๎ คั้นน ้า มี
สรรพคุณบ ารุงผิวพรรณ บ ารุงสายตา และลดความดัน
โลหิตสูง  
  22. กระเทียม สํวนที่ใช๎หัว วิธีน าใช๎กินสด มี
สรรพคุณแก๎ อาการท๎องอืดท๎องเฟูอแนํนจุกเสียด สํวนที่
ใช๎หัววิธีน าใช๎ ทา/ ขยี้ มีสรรพคุณแก๎กลากเกลื้อน  
  23. ใบเตย สํวนที ่ใช๎ราก วิธีน าใช๎ต๎มดื ่ม มี
สรรพคุณขับปัสสาวะ สํวนที ่ใช๎ใบ วิธีน าใช๎กั ้นดื ่ม มี 
สรรพคุณบ ารุงหัวใจ 
 6.2.1.4 ประเภทไม๎เลื้อยหรือไม๎เถามี 9 ชนิด ได๎แกํ  
  1. บอระเพ็ดสํวนที่ใช๎ เถา วิธีน าใช๎ ต๎ม ดื่ม มี
สรรพคุณแก๎ไข๎ และชํวยเจริญอาหาร  
  2. ต าล ึงส ํวนที ่ใช ๎ใบ วิธ ีน าใช๎ ต าพอก มี
สรรพคุณแผล อักเสบสํวนที่ใช๎ เถาแกํๆวิธีน าใช๎ ต๎มดื่ม มี
สรรพคุณรักษาโรคเบาหวาน  
  3. พลูสํวนที่ใช๎ ใบ วิธีน า ใช๎ ต าทา มีสรรพคุณ
แก๎ลมพิษสํวนที่ใช๎ ใบ วิธีน าใช๎ คั้นดื่ม มีสรรพคุณ ยาขับ
ลม สํวนที่ใช๎ ใบ วิธี น าใช๎สอด มีสรรพคุณ เลือดก าเดา
ออก  
  4. พริกไทยสํวนที่ใช๎ เมล็ด วิธีน าใช๎บดชงดื่ม มี
สรรพคุณ ลดอาการท๎องอืดท๎องเฟูอ แนํนจุกเสียด และ
ชํวยขับลม  
  5. ฟักทองสํวนที่ใช๎ ผล วิธีน าใช๎ ท าอาหาร มี
สรรพคุณลดการเกิดมะเร็ง และต๎านความชราสํวนที ่ใช๎ 
ราก วิธีน าใช๎ ต๎มดื่ม มีสรรพคุณชํวยบ ารุง รํางกาย และ
แก๎ไอ  
  6. มะระขี้นกสํวนที่ใช๎ ผลสด วิธีน าใช๎ ต๎มดื่ม มี
สรรพคุณแก๎ร๎อนใน สํวนที่ใช๎ เมล็ดแห๎ง วิธีน าใช๎ บดทา มี
สรรพคุณฝีอักเสบสํวนที่ใช๎ เมล็ดแห๎ง วิธีน าใช๎ ต๎มดื่ม มี
สรรพคุณบ ารุง ธาตุสํวนที ่ใช๎ ราก วิธีน าใช๎ ต๎มดื ่ม มี
สรรพคุณแก๎พิษ  
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  7. อัญชันสํวนที ่ ใช ๎ ใบ วิธ ีน  าใช๎ ต๎มด ื ่ม มี 
สรรพคุณบ ารุงสายตาสํวนที่ใช๎ ดอก วิธีน าใช๎ ต๎มดื่ม มี
สรรพคุณลดระดับน ้าตาลในเลือดสํวนที่ใช๎ ดอกวิธีน าใช๎ต า
พอกม มีสรรพคุณ แก๎อาการฟกซ ้า 8. เสาวรสสํวนที่ใช๎ ใบ 
วิธีน าใช๎ ต าพอก มี สรรพคุณ แก๎หิดสํวนที่ใช๎ ผล วิธีน าใช๎ 
คั ้นน ้าม ีสรรพคุณลดความดันโลหิตสูง และลดระดับ
น ้าตาล ในเลือด 9. รางจืดสํวนที่ใช๎ ราก/ใบ วิธีน าใช๎ ต๎ม
ดื่ม มีสรรพคุณล๎างพิษสํวนที่ใช๎ ราก/เถา วิธีน าใช๎ ต๎มดื่ม 
มีสรรพคุณแก๎ร๎อนใน และกระหายน ้า 
 6.2.2 การอภิปรายผลการศึกษาปัจจัยด๎านตํางๆกับ
การใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพของ ประชาชนต าบล
เกาะสะท๎อน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จากผล
การศึกษา ผู๎วิจัยสามารถอภิปรายผลได๎ดังน้ี  
 1.ด๎านเพศ ผลการศึกษา พบวํา เพศตํางกันมีการใช๎
สมุนไพรเพื ่อการด ูแลสุขภาพที ่แตกต ํางกัน อย ํางมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) เนื่องจากกลุํมตัวอยํางที่
ศึกษาเพศชาย มีการใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพอยูํใน
ระดับปานกลาง เชํน ใช๎สมุนไพรเพื่อการรักษาอาการเป็น
ไข๎ตัวร๎อน ใช๎ สมุนไพรเพื่อการรักษาอาการกลากเกลื้อน 
และใช๎สมุนไพรเพื่อการรักษาอาการท๎องอืด ท๎องเฟูอ 
แนํน จุกเสียด เป็นต๎น สํวนเพศหญิง มีการใช๎สมุนไพรเพื่อ
การดูแลสุขภาพอยู ํในระดับน๎อย เชํน ใช๎ สมุนไพรเพื่อ
ปูองกันยุงกัด ใช๎สมุนไพรเพื่อการรักษาอาการแพ๎ อักเสบ
จากแมลงสัตว์กัดต ํอย และ บร ิโภคอาหารเสริมจาก
สมุนไพร เป็นต๎น ซึ่งไมํสอดคล๎องกับการศึกษาของ สุนีย์ 
แปูนทะเล (2551) ได๎ศึกษาพฤติกรรมการใช๎สมุนไพรเพื่อ
การดูแลสุขภาพของคนในชุมชนเครือขํายปุาตะวันออก 
กรณีศึกษา บ๎านนาอีสาน หมู ํ 16 ต าบลทํากระดาน 
อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวํา กลุ ํม
ตัวอยํางที่มีเพศตํางกันมีพฤติกรรมการใช๎สมุนไพรเพื่อการ
รักษาสุขภาพและเพื่อรักษาอาการ เจ็บปุวยไมํแตกตํางกัน
ที่มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05  
 2. ด๎านอายุ ผลการศึกษา พบวํา อายุตํางกันมีการใช๎
สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญ
ยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) เนื่องจากกลุํมตัวอยํางที่ศึกษามี
ชํวงอายุ 20- 30 ปี 31-40 ปี และ 41-50 ปี มีการใช๎

สมุนไพรเพื ่อการดูแลสุขภาพอยู ํในระดับน๎อย เชํนใช๎
สมุนไพรเพื ่อปูองกันยุง กัดใช๎สมุนไพรเพื ่อการรักษา
อาการแพ๎ อักเสบจากแมลงสัตว์กัดตํอย และใช๎สมุนไพร
เพื่อการรักษา อาการเป็นเหา เป็นต๎น สํวนกลุํมตัวออยําง
ที่มีชํวงอายุ 51- 60 ปี และ61 ปีขึ้นไป มีการใช๎สมุนไพร 
เพื่อการดูแลสุขภาพอยู ํในระดับปานกลาง เชํน การใช๎
สมุนไพรเพื่อการรักษาอาการท๎องอืด ท๎องเฟูอ แนํน จุด
เสียด ใช๎สมุนไพรเพื่อการรักษาอาการกลากเกลื้อ และใช๎
สมุนไพรเพื ่อการรักษาอาการขัด เบา เป ็นต ๎น ซึ ่งไมํ
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุนีย์ แปูนทะเล (2551) ได๎
ศึกษาพฤติกรรมการใช๎ สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพของ
คนในชุมชนเครือขํายปุาตะวันออก กรณีศึกษา บ๎านนา
อีสาน หมู ํ 16 ต าบลทํากระดาน อ าเภอสนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวํากลุํมตัวอยํางที ่มีอายุตํางกันมี 
พฤติกรรมการใช๎สมุนไพรเพื่อการรักษาสุขภาพและเพื่อ
รักษาอาการเจ็บปุวยไมํแตกตํางกัน อยํางมี นัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  
 3. ด ๎านสถานภาพสมรส ผลการศ ึกษา พบว ํ า 
สถานภาพสมรสตํางกันมีการใช๎สมุนไพรเพื ่อการดูแ ล
สุขภาพ ไมํแตกตํางกันทางสถิติ เนื่องจากกลุํมตัวอยํางที่
ศึกษามีสถานภาพสมรส มีการใช๎สมุนไพรเพื ่อการ ดูแล
สุขภาพอยูํในระดับใกล๎เคียงกัน เชํน ดื่มน๎ าสมุนไพร ใช๎
สมุนไพรเพื ่อการร ักษาอาการคลื ่นไส๎ อาเจียนและใช๎
สมุนไพรเพื่อการรักษาอาการเป็นไข๎ตัวร๎อน เป็นต๎น ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ยศสวดี อยู ํสนิท (2554) ได๎
ศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุมนไพร
บ ารุงผิวหน๎า โครงการหนึ ่งต าบลหนึ ่งผลิตภัณฑ์ ของ
ผู๎บริโภคในเขตมหานครผลการศึกษา พบวํา สถานภาพ 
สมรสตํางกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ ารุง
ผิวหน๎าไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติ 
 4. ด๎านศาสนา ผลการศึกษา พบวํา ศาสนาตํางกันมี
การใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพแตกตําง กันอยํางมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) เนื่องจากกลุํมตัวอยํางที่
ศึกษาที ่นับถือศาสนาอิสลาม มี การใช๎สมุนไพรเพื่อการ
ดูแลสุขภาพอยูํในระดับน๎อย เชํนใช๎สมุนไพรเพื่อการรักษา
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อาการท๎องเสีย ท๎องเดิน บริโภคอาหารเสริมจากสมุนไพร
และใช๎สมุนไพรเพื่อการรักษาอาการท๎องผูก เป็นต๎น สํวน 
ศาสนาพุทธ มีการใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพอยูํใน
ระดับปานกลาง เชํน ใช๎สมุนไพรเพื่อการ รักษาอาการ
ท๎องอืด ท๎องเฟูอ แนํน จุกเสียดใช๎สมุนไพรเพื่อการรักษา
อาการคลื ่นไส๎อาเจียนและใช๎ สมุนไพรเพื ่อการรักษา
อาการไอ ระคายคอจากเสมหะ เป็นต๎น ซึ่งไมํสอดคล๎อง
กับงานวิจัยของ อรุณพร อิฐรัตน์ และคณะ(2541) ได๎
ศึกษา ความรู๎ ทัศนคติ ความพร๎อม และพฤติกรรมการใช๎ 
สมุนไพรตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานของบุคลากรทาง
การแพทย์ของโรงพยาบาลในจังหวัด ภาคใต๎ของประเทศ
ไทย ผลการศึกษา พบวํา นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด  
 5. ระดับการศ ึกษา ผลการศึกษา พบวํา ระด ับ
การศึกษาตํางกันมีการใช๎สมุนไพรเพื ่อการดูแลสุขภาพ 
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05 ) 
เนื ่องจากกลุ ํมตัวอยํางที ่มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษา 
และอนุปริญญาหรือเทียบเทํา มีการใช๎สมุนไพรเพื่อการ
ดูแลสุขภาพอยูํในระดับน๎อย เชํนใช๎สมุนไพรเพื่อปูองกัน
ยุงกัด ใช๎สมุนไพรเพื ่อการรักษาอาการแพ๎ อักเสบจาก
แมลงสัตว์กัดตํอย และบริโภคอาหารเสริมจากสมุนไพร 
และระดับการศึกษาประถมศึกษา ปริญญาตรี และไมํได๎
เรียน มีการใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพอยูํในระดับ
ปานกลาง เชํน ใช๎สมุนไพรเพื่อการรักษาอาการ ท๎องอืด 
ท๎องเฟูอ แนํน จุกเสียดใช๎สมุนไพรเพื่อการรักษาอาการ
คลื่นไส๎อาเจียน และใช๎สมุนไพร เพื่อการรักษาอาการไอ 
ระคายคอจากเสมหะ เป็นต๎น ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษา
ของ ยศสวดี อยูํ สนิท (2554) ได๎ศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอ
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์สุมนไพรบ ารุงผิวหน๎า โครงการ 
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ ของผู๎บริโภคในเขตมหานครผล
การศึกษา พบวําระดับการศึกษาตํางกันมี พฤติกรรมการ
ซื ้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ ารุงผิวหน๎าแตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติ  
 6. อาชีพ ผลการศึกษา พบวําอาชีพตํางกันมีการใช๎
สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ (p> 0.01 )เน่ืองจากกลุํมตัวอยํางที่ศึกษา
ไมํได๎ท างาน (เน่ืองจาก อายุมาก หรือเกษียญ หรือพํอบ๎าน

แมํบ๎าน) มีการใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพอยูํในระดับ
น๎อย เชํนใช๎สมุนไพรเพื่อการรักษาอาการท๎องเสียท๎องเดิน
ใช๎สมุนไพรเพื่อการรักษาอาการอาการนอนไมํหลับ และ
ใช๎สมุนไพรเพื่อการรักษาอาการท๎องผูก เป็นต๎น สํวนกลุํม
ตัวอยํางที่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม(ท านา ท าสวน ท า
ไรํ ) ร ับจ๎างแรงงานทั ่วไป ประกอบธุรกิจสํวนตัว รับ
ราชการ มีการใช๎ สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพอยูํในระดับ
ปานกลางเชํน ใช๎สมุนไพรเพื่อการรักษาอาการแผลไฟ 
ไหม๎ น ้าร๎อน ใช๎สมุนไพรเพื่อการรักษาอาการไอ ระคายคอ 
และใช๎สมุนไพรเพื่อการรักษา โรคเบาหวาน เป็นต๎น ซึ่งไมํ
สอดคล๎องกับงานวิจัยของยศสวดี อยู ํสนิท (2554) ได๎
ศึกษาปัจจัยที่มีผล ตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุมนไพร
บ ารุงผิวหน๎า โครงการหนึ ่งต าบลหนึ ่งผลิตภัณฑ์ ของ 
ผู๎บริโภคในเขตมหานครผลการศึกษา พบวําอาชีพตํางกัน
มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร บ ารุงผิวหน๎าไมํ
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 7.รายได๎ ผลการศึกษา พบวํา รายได๎ตํางกันมีการใช๎
สมุนไพรเพื ่อการดูแลสุขภาพไมํ แตกตํางกันทางสถิติ 
เน่ืองจากกลุํมตัวอยํางที่ศึกษามีรายได๎ 6,001 บาทขึ้นไป 
มีการใช๎สมุนไพรเพื่อ การดูแลสุขภาพอยูํในระดับใกล๎เคียง
กัน เชํน ใช๎สมุนไพรเพื่อการรักษาอาการแผลไฟไหม๎ น๎ า
ร๎อน ลวกดื ่มน ้าสมุนไพรและใช๎สมุนไพรเพื ่อการรักษา
อาการเคล็ดขัดยอก ปวดเมื่อย คลายกล๎ามเนื้อ เป็นต๎น 
ซ่ึงไมํสอดคล๎องกับการศึกษาของ สุนีย์ แปูนทะเล (2551) 
ได๎ศึกษาพฤติกรรมการใช๎ สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ
ของคนในชุมชนเครือขํายปุาตะวันออก กรณีศึกษา บ๎าน
นาอีสาน หมูํ 16 ต าบลทํากระดาน อ าเภอสนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวํากลุํมตัวอยํางที่มีรายได๎ตํางกันมี 
พฤติกรรมการใช๎สมุนไพรเพื่อการรักษาสุขภาพและเพื่อ
รักษาอาการเจ็บปุวยแตกตํางกันที่มี นัยส าคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05  
 8. ด๎านแรงจูงใจ ผลการศึกษาพบวํา แรงจูงใจตํางกัน
มีการใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ แตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01 ) เน่ืองจากกลุํมตัวอยํางที่
ศ ึกษาด ๎านแรงจูงใจอย ู ํ  ในระดับปานกลาง มีการใช๎
สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพอยูํในระดับมาก เชํน บริโภค
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ผักพื้นบ๎าน เป็นอาหาร และแรงจูงใจอยูํในระดับสูง มีการ
ใช๎สมุนไพรเพื ่อการดูแลสุขภาพอยู ํในระดับมาก เชํน 
บริโภคผักพื้นบ๎านเป็นอาหาร ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของธรรมนูญ จินดา (2553) ได๎ศึกษา พฤติกรรมการใช๎
ประโยชน์สมุนไพรไทย ผลการศึกษา พบวํา กลุํมตัวอยําง
ด๎านแรงจูงใจกับ สมุนไพรที่มีประโยชน์ตํอสุขภาพอยูํใน
ระดับมาก  
 9. ด๎านทัศนคติ ผลการศึกษา พบวําทัศนคติตํางกันมี
การใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพแตกตําง กันอยํางมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (p < 0.01 ) เน่ืองจากกลุํมตัวอยําง
ที ่ศ ึกษาด ๎านทัศนคติอย ู ํในระด ับ ปานกลางมีการใช๎
สมุนไพรเพื ่อการดูแลสุขภาพอยูํในระดับปานกลาง เชํน 
ดื่มน ้าสมุนไพร ใช๎ สมนไพรเพื่อการรักษาอาการเป็นไข๎ตัว
ร๎อน และใช๎สมุนไพรเพื่อการรักษาอาการท๎องอืด ท๎องเฟูอ 
แนํน จุกเสียด และทัศนคติอยูํในระดับดี มีการใช๎สมุนไพร
เพื่อการดูแลสุขภาพอยูํในระดับปาน กลาง เชํน และใช๎
สมุนไพรเพื่อการรักษาอาการไอ ระคายคอจากเสมหะใช๎
สมุนไพรเพื ่อการร ักษา อาการกลาก เกลื ้อน และใช๎
สมุนไพรเพื่อการรักษาอาการแผลไฟไหม๎ น ้าร๎อนลวกซึ่ง
ไมํสอดคล๎อง กับการศึกษาของธรรมนูญ จินดา (2553) 
พบวํามีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากเป็นสํวนใหญํและพบวํา 
ความเชื่อทัศนคติให๎ใช๎สมุนไพรมากกวําประเด็นอื่นๆ คือ 
สมุนไพรเป็นภูมิปัญญาพื ้นบ๎านควร ชํวยกันอนุร ักษ์มี
ความเชื่อวําสมุนไพรสามารถรักษาโรคได๎ ใช๎นวดประคบ
ท าให๎หายปวด เสีย คําใช๎จํายสมุนไพรถูกกวํายาแผน
ปัจจุบันให ๎ผลการร ักษาที ่ด ีและโดยปกติม ีความเชื ่อ
เก่ียวกับ สมุนไพร  
 10. ด๎านอิทธิพลคนรอบข๎าง ผลการศึกษา พบวํา
อิทธิพลคนรอบข๎างตํางกันมีการใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแล 
สุขภาพแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01 
) เน่ืองจากกลุํมตัวอยํางที่ศึกษาด๎าน อิทธิพลคนรอบข๎าง
อย ู ํในระด ับปานกลางมีการใช ๎สมุนไพรเพื ่อการด ูแล
สุขภาพแตกตํางกัน ได๎แกํ ใช๎สมุนไพรเพื่อปูองกันยุงกัดอยูํ
ในระดับน๎อย ใช๎สมุนไพรเพื่อการรักษาอาการไอ ระคาย
คอจาก เสมหะอยู ํในระดับปานกลาง และบร ิโภคผัก
พื ้นบ ๎านเป็นอาหารอยู ํ ในระด ับมาก ซึ ่งสอดคล๎องกับ 

การศึกษาของธรรมนูญ จินดา (2553) พบวํามีคําเฉลี่ยใน
อยูํระดับปานกลางเป็นสํวนใหญํและพบวํา สิ่งที่มีอิทธิพล
คนรอบข๎างมากกวําประเด ็นอื ่น ๆ ค ือร ู ป กลิ ่น รส 
สมุนไพรมีผลตํอความสนใจโดยมี ครอบครัวของทํานเป็น
ผู๎น าทํานใช๎สมุนไพรตลอดจนเพื่อนเป็นผู๎แนะน าในการ
ดูแลสุขภาพและ ได๎รับค าแนะน าจากพนักงานขายบ๎าง  
 11. ด๎านความตั้งใจ ผลการศึกษา พบวําความตั้งใจ
ตํางกันมีการใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ แตกตํางกัน
อยํางมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) เนื ่องจากกลุ ํม
ตัวอยํางที่ศึกษาด๎านความตั้งใจอยูํ ในระดับน๎อย มีการใช๎
สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพอยูํในระดับปานกลาง เชํนใช๎
สมุนไพรเพื่อการ รักษาอาการกลาก เกลื้อนใช๎สมุนไพร
เพื ่อการร ักษาอาการเคล็ดขัดยอก ปวดเมื ่อย คลาย
กล๎ามเน้ือ และใช๎สมุนไพรเพื่อการรักษาอาการแผลไฟไหม๎ 
น ้าร๎อนลวกและความตั้งใจอยูํในระดับปานกลาง มีการใช๎
สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพอยูํในระดับปานกลางเชํนใช๎
สมุนไพรเพื่อการรักษาอาการ นอนไมํหลับ ใช๎สมุนไพร
เพื่อการรักษาอาการเป็นไข๎ตัวร๎อน และใช๎สมุนไพรเพื่อ
การรักษาอาการ ท๎องอืด ท๎องเฟูอ แนํน จุกเสียดซึ ่งไมํ
สอดคล๎องกับการศ ึกษาของธรรมนูญ จินดา (2553) 
พบวํามี คําเฉลี่ยในระดับมากทุกประเด็นและ พบวํา สิ่งที่
มีผลตํอความตั้งใจมากกวําประเด็นอื่น ๆ คือ เพราะทําน
ให๎ความส าคัญในการใช๎สมุนไพรและทําตั้งใจซื้อสมุนไพร
เพื่อแลสุขภาพ ครอบครัวผํานตั้งใจใช๎สมุนไพรตามที่ทําน
ให ๎การสนับสนุน ท ํานต ั ้ งใจใช ๎สมุนไพรเพราะไม ํมี
ผลข๎างเคียงและ ตั้งใจใช๎สมุนไพรเสมอเมื่อจ าเป็นต๎องใช๎
ยา  
6.2.3 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 สร ุปจากการศึกษาในคร ั ้งนี ้สามารถสรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐานได๎วํา ปัจจัยด ๎านข๎อมูล สํวนบุคคล 
ได๎แกํ สถานภาพสมรส และรายได๎ ไมํมีความแตกตํางกับ
การใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแล สุขภาพของประชาชนต าบล
เกาะสะท๎อน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สํวนตัวแปร 
เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ ปัจจัยด๎าน
แรงจูงใจ ปัจจัยด๎านทัศนคติ ปัจจัยด๎านอิทธิพลคนรอบ
ข๎าง ปัจจัยด ๎านความตั ้งใจ มีความแตกตํางกับการใช๎
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สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ต าบล เกาะ
สะท๎อน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
 จากผลการศึกษาดังกลําวชี้ให๎เห็นวํา การใช๎สมุนไพร
เพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ต าบลเกาะสะท๎อน 
อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นผลรํวมกันระหวําง
ปัจจัยสํวนบุคคล ปัจจัย ด๎านแรงจูงใจ ปัจจัยด๎านทัศนคติ 
ปัจจัยด๎านอิทธิพลคนรอบข๎าง และปัจจัยด๎านความตั้งใจ 
ดังนั ้น การวางแผนในการแก๎ไขปัญหาใดๆ จ าเป็นต๎อง
ค านึงถึงปัจจัยหลายๆปัจจัยรํวมกันเสมอ จึงจะท าให๎ เกิด
การใช ๎สมุนไพรเพื ่อการด ูแลสุขภาพท ี ่ถ ูกต ๎องและ
เหมาะสม ไมํควรน าปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมา พิจารณาเพียง
ปัจจัยเดียว 
 
6.3 ข๎อเสนอแนะ  
 6.3.1 ข๎อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
  6.3.1.1 จากการศึกษาพบวํา การใช๎สมุนไพร
เพื่อการดูแลสุขภาพสํวนใหญํอยูํใน ระดับปานกลาง เชํน 
การใช๎สมุนไพรเพื่อรักษาอาการตํางๆ ได๎แกํ อาการเป็นไข๎
ตัวร ๎อน อาการ ท๎องอืด ท๎องเฟ ูอ เป ็นต๎น เพื ่อรู ๎ถ ึง
ประโยชน์การใช๎พืชสมุนไพรพื้นบ๎านชํวยในการรักษา ดั้ง
น้ัน สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล 
ควรมีการสํงเสริมให๎คนในชุมชน น าสมุนไพรในพื้นที่มาใช๎
เพื่อการดูแลสุขภาพ และใช๎ในการรักษาอาการเจ็บปุวย
เบื้องต๎นโดยใช๎ สมุนไพรเป็นหลักเพิ่มมากขึ้น 
  6.3.1.2 จากการศึกษา พบวํา ทัศนคติ อิทธิพล
คนรอบข๎าง และความตั้งใจเกี่ยวกับ การใช๎สมุนไพรเพื่อ
การด ูแลส ุขภาพส ํวนใหญ ํอย ู ํ ในปากกลาง ด ังน ั ้ น 
สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล ควร
มีการรณรงค์ให๎คนในชุมชนใสํใจและให๎ความส าคัญเรื่อง 
การใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ และแนะน าวิธีการใช๎
สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพแกํ ประชาชน 
 
6.3.2 ข๎อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งตํอไป 
 6.3.2.1 ควรมีการศึกษาและส ารวจสมุนไพรในพื้นที่
เพิ ่มขึ ้น เพ ื ่อสามารถรู ๎จัก สมุนไพรเพิ ่มมากขึ ้น และ
สามารถน าสมุนไพรมาใช๎ประโยชน์กับชีวิตประจ าวันได๎ 

 6.3.2.2 ควรท าการวิจัยตํอจากผลการศึกษาที่ได๎ เชํน 
หาปัจจัยด๎านการเรียนรู ๎ การ สร๎างการยอมรับที ่จะมี
อิทธิพลตํอการใช๎สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพในพื้นที่ 
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