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บทคดัย่อ 

 งานวจิยันี้มคีวามมุง่หมายเพื่อจดัการฝึกอบรมการใชปุ้๋ ยเคมทีี่ไม่ส่งผลต่อสิง่แวดล้อมส าหรบัเกษตรกรบา้น
มะกอก หมูท่ี ่19 ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรู ้ทศันคต ิ
พฤตกิรรม กอ่นและหลงัการฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ เกษตรกรบา้นมะกอก จ านวน 20 คน 
โดยการเลอืกแบบบงัเอิญ และกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ เกษตรกรบา้นมะกอก หมู่ที่ 19 ต าบลขามเรยีง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจงหรือสมคัรใจเข้าร่วมฟังการฝึกอบรม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ความรู้และพฤติกรรม แบบสอบถามความรู้ แบบวดัทัศนคต ิ
แบบสอบถามพฤติกรรม และคู่มอืการอบรม สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถี่  รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิดสอบสมมติฐาน Paired t-test ผลการศกึษา พบว่า เกษตรกรมคีะแนนเฉลี่ยความรู้
หลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั .05 ก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมคีะแนน
ทศันคติอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ และหลังการฝึกอบรมเกษตรกรมคีะแนนทัศนคติอยู่ในระดบัเห็นดว้ย และก่อนการ
ฝึกอบรมเกษตรกรมคีะแนนพฤตกิรรมอยู่ในระดบัปฏบิตัิบางครัง้หลงัการฝึกอบรมเกษตรกรมคีะแนนพฤติกรรมอยู่
ในระดบัปฏบิตับิอ่ยคร ัง้ อย่างมนียัส าคญั 0.5 
 
ค าส าคญั :  การฝึกอบรม ปุ๋ ยเคม ีความรู ้ทศันคต ิพฤตกิรรม 
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Abstracts 

 The purposes of this research were to training of using chemical fertilizers no effect of environment 
for agriculturers of Ban Makok, Moo 19, Khamriang Sub-District, Kantharawichai District, Maha Sarakham 
province, to study and compare knowledge, attitudes, behavior before and after the training. The sample 
were 20 agriculturers in Ban Makok Moo 19, Khamriang Sub-District, Kantharawichai District, Maha 
Sarakham province using accidental sampling and used in traning being selected by voluntary sampling. 
The instruments used in research were interview questionnaire of knowledge and behavior, knowledge 
test, attitudes test, behavior test. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation and paired t-test hypothesis test. The finding were the agriculturers had knowledge 
average score after the training than before the training significant at the .05 level. Before training, 
agriculturers had an attitude score at an uncertain level and after training the agriculturers had the attitude 
score at the agreed level and before training agriculturers had behavior score at practice sometimes level, 
after training had often practice level significant at the .05.  
 
Keyword  :  Training, Chemical fertilizers , Knowledge, Attitude, Behavior 
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1. บทน า 
 ประเทศไทยไดช้ือ่วา่เป็นประเทศเกษตรกรรม
มาช้านาน  เนื่ อ งจากตั ้งอยู่ ใน เขต  มรสุ เอ เชีย
ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต้  มี ส ภ า พ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ
ทรพัยากร สิง่แวดล้อม และภูมอิากาศเอื้ออ านวยต่อ
การท าการเกษตร (ปัทมา สุวรรณจ ารูญ และคณะ, 
2556 : 47-57) ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรหรอืเกีย่วขอ้งมาโดย
ตลอด แมว้า่จะพยายามพฒันาไปสูค่วามเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมเพียงใดก็ตาม แต่ก็ยังคงพึ่งพาอาศยั
เกษตรกรรมอยู่เช่นเดยีวกบัประเทศที่ไดพ้ัฒนาไป
แลว้ทัง้หลาย ววิฒันาการและพฒันาการเกษตรของ
ไทยไดเ้ปลี่ยนแปลงไดต้ามยุคสมยั และตามกระแส
การเปลีย่นแปลงต่างๆ ของโลกมาตามล าดบั (มูลนิธิ
เกษตรกรรมยัง่ยนื, 2559 : เวบ็ไซต์) 
 ในอดีตเมื่อ  30 ปีที่แล้วเกษตรกรมีการท า
เกษตร ท านาปลูกขา้วไวเ้พื่อบรโิภคภายในครวัเรอืน
เท่านัน้เพราะในชนบทเกือบทุกครวัเรือนจะท านามี
ยุ้งข้าวและอุปกรณ์การท านาที่ เ ป็นภูมิปัญญา
ชาวบา้น เลี้ยงควายไวใ้ชไ้ถนาและบางครัง้กช็่วยเพิ่ม
รายได้ให้แก่ชาวนาได้ด้วย และมีการท านาด าเป็น
สว่นใหญ่ และครอบครวัชาวนาจะอยู่กนัอย่างพี่น้อง 
เกิดการเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนบ้านกัน มีความ
สามคัคีกนัในชุมชนเชื่อผูน้ า  มกีารใชปุ้๋ ยคอกที่เป็น
ผลพลอยไดจ้ากสตัว์ที่เลี้ยงท าให้เกดิห่วงโซ่อาหาร
การใช้ปุ๋ ยคอกจะท าให้เกิดความสมดุลยในระบบ
นิเวศ ข้าวกล้าในนาเจริญเติบโตดีโดยไม่ต้องใส่
ปุ๋ ยเคม ีใครมทีีน่ามากกจ็ะจา้งแรงงานมาช่วยซึ่งมอียู่
มาก ดงันัน้ตน้ทุนการท านาส่วนใหญ่ในสมยันี้จึงเป็น
ต้นทุนด้านค่าแรงงานเป็นส่วนใหญ่ ต้นทุนค่าปุ๋ ย 
สารเคมไีมต่อ้งจ่าย จงึไมต่อ้งไปกูห้นี้ยืมสนิมาเพื่อใช้
ในการท านา ต่างจากปัจจุบนัอาชพีการเกษตรเป็น
อาชีพที่ต้องใช้ต้นทุนมากพอสมควร ประทานทิพย์ 
กระมล (2560 : 387-395) เนื่องจากเกษตรกรในสมยั
นี้ไมเ่พยีงแต่ท านาปลูกขา้วไวเ้พื่อบรโิภคเพียงอย่าง
เดียว แต่มีการท านาปลูกข้าวไว้เพื่อขายในเชิง
อุตสาหกรรมดว้ยจึงท าให้เกษตรกรหนัไปพึ่งปุ๋ ยเคมี
เพื่อทีจ่ะตอ้งการเพิม่ผลผลติทางการเกษตร และเป็น
ทีท่ราบกนัดวี่าปุ๋ ยเคมสีามารถเพิ่มผลผลิตไดด้ ีและ

อย่างไรกต็ามเกษตรกรยงัคงพึ่งพา ปุ๋ ยเคมเีป็นหลกั
ในการท าเกษตร แสดงให้เห็น ว่า เกษตรกรยงัขาด
ความตระหนักรู้ ต่อนวตักรรมที่เป็น  ทางเลือกนี้ 
(นราศณีิ และคณะ, 2560 : 258-260) แต่การใช้
ปุ๋ ย เคมีอย่างต่อ เนื่ องในปริมาณมากเ ป็นระยะ
เวลานานส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปุ๋ ยเคมีเป็น
ปัจจัยการผลิตที่มีความส าคญัทางการเกษตร แต่
เกษตรกรในปัจจุบนัมพีฤติกรรมการใชปุ้๋ ยเคมี มาก
เกนิความจ าเป็นและใชต้ิดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน 
สง่ผลเสยีต่อสิง่แวดลอ้ม (บษุบง เจาฑานนท์, 2549 : 
22-36) เพราะปุ๋ ยเคมีท าให้ดนิแขง็กระดา้งและขาด
ความอุดมสมบรูณ์ สง่ผลกระทบต่อปรมิาณและความ
หลากหลายของจุลนิทรยี์ในดนิ (ส านักงานเศรษฐกจิ
การเกษตร, 2559 : เวบ็ไซต์)   
 จั ง ห วั ด ม ห า ส า ร ค า ม อ ยู่ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ 5,267.55 ตาราง
กโิลเมตร หรอื ประมาณ 3.3 ล้านไร่ คดิเป็นพื้นที่ท า
การเกษตร 2,818,368 ไร่ เป็นจังหวดัที่มีการท า
เกษตรท านาปลูกขา้วจ านวนมากคดิเป็นรอ้ยละ 60 
ของเกษตรอ าเภอกนัทรวชิยัอาจมาจากที่ภูมปิระเทศ
ในจงัหวดัมหาสารคามเหมาะแก่การท าการเกษตร
และสว่นใหญ่มกีารเพาะปลูกขา้วมากเป็นอนัดบัหนึ่ง
รองล งมาคือการท าไ ร่  ท าสวน  ซึ่ ง ในการท า
การเกษตรส่วนใหญ่เกษตรกรมกีารใชปุ้๋ ยเคมเีขา้มา
ช่วยในการเร่งผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
ทุกๆ ปี (ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, 2555 : เวบ็ไซต์)  
 บา้นมะกอกหมู่ที่ 19 ต าบลขามเรยีง อ าเภอ
กันทรวิช ัย จังหวัดมหาสารคามบ้านมะกอกเป็น
หมู่บ้านขนาดใหญ่ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรท านาปลูกขา้วและในการท าเกษตรกรรม
ชาวบ้านนิยมใช้ปุ๋ ยเคมีในการท าการเกษตรเป็น
จ านวนมากและใชใ้นปรมิาณที่ไม่เหมาะสมจนท าให้
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆและจากการลง
พื้นทีไ่ปส ารวจและสมัภาษณ์สภาพปัญหาสิง่แวดล้อม
ภายในชุมชนบา้นมะกอก หมู่ที่ 19 ต าบลขามเรยีง 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ภายใน
ชมุชนมปัีญหาการใชปุ้๋ ยเคมมีากเกนิความเหมาะสม
ในการท าเกษตร เนื่องจากชาวบ้านมคีวามต้องการ
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เพิม่และเรง่ผลผลติทางการเกษตรจนท าใหช้าวบา้นมี
พฤติกรรมในการใช้ปุ๋ ย เคมีที่ เกินความจ า เป็น  
ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มภายในชมุชน 
 ดงันัน้การวจิยัในครัง้นี้ผูว้จิยัมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ฝึกอบรมการใชปุ้๋ ยเคมทีี่ไม่ส่งผลต่อสิง่แวดล้อมส าหรบั
เกษตรกรบา้นมะกอก หมู่ที่ 19 ต าบลขามเรยีง อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัในครัง้นี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้วจิยัในการท าความเขา้ใจพฤติกรรม
การใชปุ้๋ ยเคมขีองเกษตรกรบา้นมะกอก อันจะน าไปสู่
แนวทางการฝึกอบรมวธิีการใชปุ้๋ ยเคมทีี่ถูกต้องและ
เหมาะสมต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อศกึษาความรูแ้ละพฤติกรรมการใชปุ้๋ ยเคมี
ของเกษตรกรบ้านมะกอก หมู่ที่ 19 ต าบลขามเรียง 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
 2. เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรูก้่อนและ
หลังการฝึ กอบรมการใช้ปุ๋ ย เคมีที่ ไม่ ส่งผลต่ อ
สิ่งแวดล้อมส าหร ับเกษตรกรบ้านมะกอก หมู่ที่ 19 
ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม  
 3. เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบทศันคติก่อนและ
หลังการฝึ กอบรมการใช้ปุ๋ ย เคมีที่ ไม่ ส่งผลต่ อ
สิ่งแวดล้อมส าหร ับเกษตรกรบ้านมะกอก หมู่ที่ 19 
ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
 4. เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบพฤติกรรมการ
ใชปุ้๋ ยเคมขีองเกษตรกรบา้นมะกอก หมู่ที่ 19 ต าบล
ขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคามก่อน
และหลงัการฝึกอบรม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร คือ ชาวบ้านที่อาศยัในชุมชนบ้าน
มะกอก หมู่ที่ 19 ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวิช ัย 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 502 คน จ านวน 133 
ครวัเรอืน แบง่เป็นชาย 267 คน และหญงิ 235 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ชาวบ้าน
มะกอก หมู่ที่ 19 ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทรวิช ัย 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน โดยไดจ้ากการ
สมคัรใจเขา้รว่มฟังการฝึกอบรม 

 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษา คอื เกษตรกร
บา้นมะกอก หมู่ที่ 19 ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทร
วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 20 คน โดยไดจ้าก
การเลอืกแบบบงัเอญิ 
3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรต้น คือ การฝึกอบรมการใชปุ้๋ ยเคมีที่
ไมส่ง่ผลต่อสิง่แวดล้อมส าหรบัเกษตรกรบา้นมะกอก 
หมู่ที่ 19 ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสารคาม  
 ตัวแปรตาม  คือ  ค วามรู้  ทัศนคติแ ล ะ
พฤตกิรรมต่อการใชปุ้๋ ยเคมทีีไ่มส่ง่ผลต่อสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
           การฝึกอบรมการใช้ปุ๋ ยเคมีที่ไม่ส่งผลต่อ
สิง่แวดล้อมส าหรบัเกษตรกรบ้านมะกอก หมู่ที่ 19      
ต า บ ลข าม เ รีย ง  อ า เภ อ กันท ร วิช ัย  จัง ห วัด
มหาสารคาม มเีครือ่งมอืในการวจิยัดงันี้ 
 1. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1.1 คู่มือการใช้ปุ๋ ยเคมีที่ไม่ส่งผลต่อ
สิง่แวดลอ้ม 
 2. เครือ่งทีใ่ชใ้นการศกึษา 
  2.1 แบบสมัภาษณ์การใช้ปุ๋ ยเคมีในชุมชน
บา้นมะกอก หมู่ที่ 19 ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั 
จงัหวดัมหาสารคาม 
 3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผล  
  3.1 แบบสอบถามความรูเ้กีย่วกบัการใช้
ปุ๋ ยเคมทีีไ่มส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
  3.2 แบบสอบถามทศันคตติ่อการใช้
ปุ๋ ยเคมทีีไ่มส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
  3.3 แบบสอบถามพฤตกิรรมเกีย่วกบัการ
ใชปุ้๋ ยเคมทีีไ่มส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
3.4 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาความรู้และ
พฤตกิรรมการใชส้ารเคมขีองเกษตรกรบา้นมะกอก  
  1.1 แบบสมัภาษณ์ความรูแ้ละพฤติกรรม
การใช้ปุ๋ ยเคมีของเกษตรกรบ้านมะกอก หมู่ที่ 19 
ต า บ ล ข าม เ รีย ง  อ า เภ อ กันท ร วิช ัย  จัง ห วัด
มหาสารคาม 
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 2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  2.1 คู่มือการใช้ปุ๋ ยเคมีที่ไม่ส่งผลต่อ
สิง่แวดล้อม จากการศกึษาความสอดคล้องคู่มอืการ
ใชปุ้๋ ยเคม ีและความเหมาะสมของคู่มอืการฝึกอบรม
จากผูเ้ชีย่วชาญ พบว่า ค่า IOC ของคู่มอืมคี่าเท่ากบั 
4.54 ซึ่งถือว่าค่าความเหมาะสมมีความสอดคล้อง
และเหมาะสม 
 3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผล 
  3.1 แบบสอบถามความรูเ้กีย่วกบัการใช้
ปุ๋ ยเคมทีี่ไม่ส่งต่อสิง่แวดล้อม มลีกัษณะค าถามแบบ
ปิด แบบสองตวัเลอืกคอืใช/่ไมใ่ช ่จ านวน 20 ขอ้ มคี่า
ความยากง่ายของแบบสอบถามความรู้เป็นรายข้อ 
(p) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.71 ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ (r) พบวา่มคีา่อยู่ระหวา่ง 0.27 – 0.74 
และคา่ความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบัมคีา่เท่ากบั 0.890 
 3.2 แบบวดัทศันคตติ่อการใชปุ้๋ ยเคมทีี่ไม่ส่งต่อ
สิ่งแวดล้อม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
ก าหนดการตอบ 3 ระดับ จ านวน 15 ข้อ มีค่าค่า
อ านาจจ าแนกรายขอ้ (r) พบว่ามคี่าอยู่ระหว่าง 0.33 – 
0.77 และคา่ความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบั มคีา่เท่ากบั 0.807 
 3.3 แบบสอบถามพฤติกรรมเกี่ยวกบัการใช้
ปุ๋ ยเคมีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นแบบ
ก าหนดค าตอบ แบ่งเป็น 3 ระดบั จ านวน 10 ข้อ     
มีค่าความสอดคล้อง  ไม่แ น่ ใจ  และไม่มีความ
สอดคล้อง พบว่า มคีะแนน IOC อยู่ที่ 1.00 มรีะดบั
ความสอดคลอ้งสามารถน าไปใชไ้ด ้  
3.5 การด าเนินการวิจยั 
 ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกีย่วกบัการ
ฝึกอบรมการใชปุ้๋ ยเคมทีี่ไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมใน
ระยะนี้ผู้วจิยัไดข้อหนังสือจากคณะสิง่แวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เพื่อขอ
อนุญาตลงพื้นที่วิจ ัย และติดต่อผู้น าชุมชน เพื่อลง
พื้นที่ส ารวจการใชปุ้๋ ยเคมีของเกษตรกรบา้นมะกอก 
หมู่ที่ 19 ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จังหวดั
มหาสารคาม แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมา
สร้างแบบสัมภาษณ์ความรู้และพฤติกรรมการใช้
ปุ๋ ยเคมีของเกษตรกรบ้านมะกอก หมู่ที่ 19 ต าบล
ขามเรียง อ าเภอกันทรวิช ัย จังหวดัมหาสารคาม 

หลงัจากนัน้น าแบบสมัภาษณ์ไปเกบ็ขอ้มูลแล้วน ามา
วเิคราะห์และสรปุผล  
 ระยะที่  2 ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการ
ถ่ายทอดและสอบถามการฝึกอบรมการใชปุ้๋ ยเคมีที่
ไม่ส่งผลต่อสิง่แวดล้อม ในระยะนี้ผู้วจิ ัยจะท าการ
สรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอืในการถ่ายทอด และ
เครื่อ งมือวัดผล  การ ใช้ปุ๋ ย เ คมีที่ ไม่ ส่ง ผลต่ อ
สิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นระยะการเตรยีมความพรอ้มของ
คูม่อืและเครือ่งมอืหาผลสมัฤทธิก์ารฝึกอบรม โดยให้
ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจเครื่องมือ เพื่อน า
เครื่องมือที่มีคุณภาพไปใช้ประกอบในการจัด
กระบวนการฝึกอบรมการการใชปุ้๋ ยเคมทีี่ไม่ส่งผลต่อ
สิง่แวดลอ้ม 
 ระยะที่ 3 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการใช้
ปุ๋ ยเคมีที่ไม่ส่งผลต่อสิง่แวดล้อมและท าการวดัและ
ประเมินผล ในระยะนี้ เป็นระยะของกระบวนการ
ถ่ายทอด โดยผา่นกระบวนการอบรม ให้ผูเ้ขา้รบัการ
อบรมให้เกิดความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้
ปุ๋ ยเคมีที่ไม่ส่งผลต่อสิง่แวดล้อม ในการอบรมจะท า
การวัดความรู้  ก่อนและหลังการอบรมและวัด
พฤตกิรรมก่อนและหลงัการอบรม ซึ่งรูปแบบในการ
อบรมมขี ัน้ตอนดงันี้   
 ขัน้น าเขา้สูก่ารจดักจิกรรม คอืข ัน้น าเขา้สู่การ
จัดกิจกรรมเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ร่วม
กจิกรรม หรอืเป็นการสรา้งบรรยากาศให้เอื้ออ านวย
ต่อการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยและลด
ความตึงเครียดทางด้านร่างกายและจิตใจของ
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 
 ขัน้จัดกิจกรรม คอื กิจกรรมการฝึกอบรมใน
ครัง้นี้ประกอบด้วยการบรรยาย โดยมีคู่มือการใช้
ปุ๋ ยเคมีประกอบการบรรยาย การก าหนดเป้าหมาย
ของแต่ละกจิกรรมเพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทราบว่า
ตนก าลงัท าสิง่ใดอยู่ ซึง่ในการจดักจิกรรมผูว้จิยัไดน้ า
เทคนิคการบรรยาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิด
ความรู้และพฤติกรรมการใช้ปุ๋ ยเคมีที่ดีข ึ้น  โดยมี
ข ัน้ตอนดงันี้ 
 1. วดัผลความรู ้ทศันคติและพฤติกรรมก่อนการ
ฝึกอบรมการใชปุ้๋ ยเคมทีีไ่มส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  
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 2. น าคู่มอืเรื่องการฝึกอบรมการใช้ปุ๋ ยเคมีที่
ไม่ส่งผลต่อสิง่แวดล้อม ไปบรรยายและถ่ายทอดให้
ความรูก้บัชาวบา้นมะกอก หมู่ที่ 19 ต าบลขามเรยีง 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
 3. วดัผลความรู ้ทศันคติหลงัการฝึกอบรมการใช้
ปุ๋ ยเคมทีีไ่มส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
 ขัน้วดัผลการจดักจิกรรม ข ัน้นี้เป็นข ัน้สุดท้าย 
ซึ่งเป็นข ัน้ตอบวตัถุประสงค์ของผูว้ ิจ ัยที่ต ัง้ไว้ตอน
แรก โดยในการฝึกอบรมครัง้นี้วดัผลการประเมนิ 3 
ด้าน คือ ด้านความรู้ ทัศนคติ และด้านพฤติกรรม 
โดยผู้วิจ ัยจะท าการวัด ความรู้ ทัศนคติ ก่อนการ
ฝึกอบรม และวดัความรู ้ทศันคติ และดา้นพฤติกรรม
ในการใช้ปุ๋ ยเคมีหลังการฝึกอบรมซึ่ง ในการวัด
พฤติกรรมการใช้ปุ๋ ยเคมผีู้วจิยัจะท าการวดัหลงัจาก
ฝึกอบรม 14 วนั เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปเปรยีบเทยีบกนั
ระหวา่งกอ่นฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรมวา่ผูอ้บรม
จะมีความรู้ ทัศนคติแตกต่างกนัหรือไม่ และเมื่อ
อบรมเสร็จผู้เข้าร ับการอบรมมีพฤติกรรมการใช้
ปุ๋ ยเคมเีป็นยงัไง 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 การวเิคราะห์ข้อมูลคร ัง้นี้ผูว้ ิจ ัยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูป spss ใชส้ถิติในการวเิคราะห์
ขอ้มลู ดงันี้ 
 1. สถติพิื้นฐานไดแ้ก ่รอ้ยละ ความถี ่คา่เฉลี่ย 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 2. สถติทิีใ่ชห้าคณุภาพเครือ่งมอื  
    2.1 ค่าความสอดคล้องและค่าความ
เหมาะสม โดยใชส้ตูรคา่ดชันีความสอดคลอ้ง IOC  
    2.2 ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ โดยใช ้
Item-total correlation  
  2.3 คา่ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั โดยวธิีหาค่า
ส ัมประสิทธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient)  ของ 
Cronbach 
  2.4 คา่ความยากงา่ยรายขอ้ 
 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก ่
Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
 
 

4. สรปุผล 
4.1 ผลการศึกษาความรู้และพฤติกรรมการใช้
ปุ๋ ยเคมีของเกษตรกรบ้านมะกอก หมู่ที ่19 ต าบล
ขามเรียง อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม 
 จากผลการศกึษาความรูแ้ละพฤติกรรมการใช้
ปุ๋ ยเคมีของเกษตรกรบ้านมะกอก พบว่า เกษตรกร
สว่นใหญ่ไดร้บัความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัการใช้
ปุ๋ ย เคมีในการเกษตรจากฉลากที่ติดอยู่ ข ้างถุ ง
กระสอบปุ๋ ยและไดร้บัความรูจ้ากบรรพบุรุษและการ
บอกต่อๆกนัมาจากเพื่อนบา้นและมพีฤติกรรมการใช้
ปุ๋ ยเคมโีดยมกีารป้องกนัตวัเองเบื้องต้นโดยการสวม
เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวก่อนใช้ปุ๋ ย เคมีแต่
เกษตรกรมกีารใชปุ้๋ ยเคมตีามใจตวัเองและมกีารผสม
ปุ๋ ยเคมใีชเ้องไมเ่คยใชปุ้๋ ยเคมตีามอตัราส่วนที่ระบุอยู่
ขา้งกระสอบปุ๋ ยและเกษตรกรส่วนใหญ่ใชปุ้๋ ยเคมกีนั
มายาวนานแล้วใช้ต่อๆ กนัมาตัง้แต่รุ่นสู่รุ่นและใช้
เป็นประจ า 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ก่อนและ
หลังการฝึกอบรมการใช้ปุ๋ ยเคมีทีไ่ม่ ส่งผลต่อ
สิง่แวดล้อมส าหรบัเกษตรกรบ้านมะกอก หมู่ที ่19 
ต าบลขามเรียง อ า เภอกันทรวิชัย  จ ังหวัด
มหาสารคาม 
 ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการ
ฝึกอบรมการใช้ปุ๋ ยเคมีที่ไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
ส าหรบัเกษตรกรบา้นมะกอก หมู่ที่ 19 ต าบลขาม
เรยีง อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า 
เกษตรกรมคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการฝึกอบรม
การใชปุ้๋ ยเคมทีีไ่มส่ง่ผลต่อสิง่แวดล้อมของเกษตรกร 
ก่อนการ ฝึกอบรมการใช้ปุ๋ ย เคมีที่ไม่ส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัดี ( ̅=12.76) และ
หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ปุ๋ ยเคมีที่ไม่ส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมของเกษตรกร โดยอยู่ในระดับดีมาก 
( ̅=16.05) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้
เกี่ยวกบัการฝึกอบรมการใช้ปุ๋ ยเคมีที่ไม่ส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมของเกษตรก่อนและหลังการฝึกอบรม 
พบว่า เกษตรกรมีความรู้เพิ่มมากขึ้นก่อนการ
ฝึกอบรม (ดงัตารางที ่1) 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัการฝึกอบรมการใช้ปุ๋ ยเคมทีี่ไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมของ  
เกษตรกอ่นและหลงัการฝึกอบรม 

รายการ 
ก่อนการฝึกอบรม 

ระดบั
ความรู้ 

หลงัการฝึกอบรม 
ระดบั
ความรู้ t df p 

  ̅ S.D.   ̅ S.D.  
ความรู ้
(N=20) 

12.76 1.47 ด ี 16.05 1.70 ดมีาก -12.77 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 

4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติก่อน
และหลงัการฝึกอบรมการใช้ปุ๋ ยเคมีทีไ่ม่ส่งผลต่อ
สิง่แวดล้อมส าหรบัเกษตรกรบ้านมะกอก หมู่ที ่19 
ต าบลขามเรียง อ า เภอกันทรวิชัย  จ ังหวัด
มหาสารคาม 
  ผลการเปรยีบเทียบทศันคติต่อการฝึกอบรม
การใช้ปุ๋ ย เคมีที่ไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมส าหร ับ
เกษตรกรบ้านมะกอก หมู่ที่ 19 ต าบลขามเรียง 
อ าเภอกนัทรวิชยั จังหวดัมหาสารคาม พบว่า ก่อน
การฝึกอบรมเกษตรกรมคีะแนนเฉลีย่ 

ทศันคติโดยรวมอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ มีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ ( ̅=2.11) และหลังการฝึกอบรมเกษตรกรมี
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติโดยรวมในระดบัเห็นด้วย มี
คะแนนเฉลีย่อยู่ที ่( ̅=2.42) เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า 
เกษตรกรมคีะแนนเฉลีย่ทศันคติต่อการฝึกอบรมการ
ใชปุ้๋ ยเคมทีีไ่มส่ง่ผลต่อสิง่แวดลอ้ม หลงัการฝึกอบรม
มากกวา่กอ่นการฝึกอบรม (ดงัตารางที ่2)  
 
 

 
ตารางที ่2 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตติ่อการฝึกอบรมการใชปุ้๋ ยเคมทีีไ่มส่ง่ผลต่อ   
สิง่แวดลอ้ม กอ่นและหลงัการฝึกอบรม 

รายการ 
ก่อนการ
ฝึกอบรม 

ระดบั
ทศันคติ 

หลงัการฝึกอบรม 
ระดบั
ทศันคติ t df p 

  ̅ S.D.   ̅ S.D.  
ทศันคต ิ
(N=3) 

2.11 0.24 ไมแ่น่ใจ 2.47 0.18 เหน็ดว้ย -10.14 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
4.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมก่อน
และหลงัการฝึกอบรมการใช้ปุ๋ ยเคมีทีไ่ม่ส่งผลต่อ
สิง่แวดล้อมส าหรบัเกษตรกรบ้านมะกอก หมู่ที ่19 
ต าบลขามเรียง อ า เภอกันทรวิชัย  จ ังหวัด
มหาสารคาม 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบพฤติกรรมก่อน
และหลังการฝึกอบรมการใช้ปุ๋ ยเคมีที่ไม่ส่งผลต่อ
สิง่แวดลอ้มส าหรบัเกษตรกรพบวา่ กอ่นการฝึกอบรม
เกษตรกรมคีะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมโดยรวมในระดบั

บางครัง้ ( ̅=1.70) หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมโดยรวมในระดบับ่อยครัง้ 
( ̅=2.47) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
กอ่นและหลงัการฝึกอบรม พบวา่ เกษตรกรมคีะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมต่อการใช้ปุ๋ ย เคมีที่ไม่ส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อม หลังการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม (ดงัตารางที ่3) 
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ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมการใชปุ้๋ ยเคมทีีไ่มส่ง่ผลต่อสิง่แวดลอ้มของเกษตรกร กอ่นและ
หลงัการฝึกอบรม  

รายการ 
ก่อนการ
ฝึกอบรม 

ระดบั
พฤติกรรม 

หลงัการฝึกอบรม 
ระดบั

พฤติกรรม t df p 
  ̅ S.D.   ̅ S.D.  
พฤตกิรรม 
(N=3) 

1.70 0.21 บางครัง้ 2.47 0.19 บอ่ยครัง้ -16.64 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 

5. อภิปรายผล 

5.1 ผลการศึกษาความรู้และพฤติกรรมการใช้
ปุ๋ ยเคมีของเกษตรกรบ้านมะกอก หมู่ที ่19 ต าบล
ขามเรียง อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม 
  ผลการศึกษาความรู้การใช้ปุ๋ ยเคมีของ
เกษตรกรบา้นมะกอก พบว่า เกษตรกร บา้นมะกอก   
มคีวามรูใ้นการใชปุ้๋ ยเคมสี่วนมากจากการอ่านฉลาก
ขา้งกระสอบปุ๋ ยเคม ีและเกษตรกรส่วนใหญ่มคีวามรู้
น้อยในการใช้ปุ๋ ยเคมีที่ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และไดร้บัความรูจ้ากบรรพบุรุษและการบอกต่อๆกนั
มาจากเพื่อนบา้นและมพีฤตกิรรมการใชปุ้๋ ยเคมโีดยมี
การป้องกนัตวัเองเบื้องต้นโดยการสวมเสื้อแขนยาว
กางเกงขายาวก่อนใช้ปุ๋ ยเคมีแต่เกษตรกรมีการใช้
ปุ๋ ยเคมตีามใจตวัเองและมกีารผสมปุ๋ ยเคมีใชเ้องไม่
เคยใชปุ้๋ ยเคมตีามอตัราสว่นที่ระบุอยู่ขา้งกระสอบปุ๋ ย
และเกษตรกรส่วนใหญ่ใชปุ้๋ ยเคมกีนัมายาวนานแล้ว
ใช้ต่ อๆกันมาตั ้งแต่ รุ่นสู่ รุ่นแล ะใช้เ ป็นประจ า          
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ประภาเพ็ญ สุวรรณ 
(2520 : 10) กล่าววา่ ความรู ้หมายถึง พฤติกรรมใน
ขัน้ต้นที่เกิดจากการมองเห็น จ าได้ นึกได้ ซึ่งเป็น
ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์และโครงสร้างที่เกิดขึ้นจาก
การศกึษา คน้ควา้ หรอืเป็นความรู้เกีย่วกบัสถานที่
สิง่ของ หรอืบคุคลการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมอนัเป็น
ผลสืบเนื่องมาจากการไดร้บัประสบการณ์หรือการ
ฝึกฝน อกีทัง้ยงัเป็นไปตามแนวคดิของ ล้วน สายยศ
และอังคณา สายยศ (2534 : 42) กล่าวว่า ความรู ้
เป็นสามารถในการระลึกนึกออกสิง่ใด ๆ ที่ไดเ้รยีนรู้
มาแล้ว กค็อืความจ านัน่เอง และเป็นไปตามแนวคดิ
ของ ชม ภูมภิาค (2520 : 95) ไดใ้ห้ความหมายของ
ความรู้ไ ว้ว่า  เ ป็น เรื่อ งที่ เกี่ย วกับการระลึกถึง 

สิง่เฉพาะ ระลกึถึงวธิีและขบวนการต่างๆ หรอืระลึก
แบบกระบวนการโครงการวตัถุประสงคใ์นดา้นความรู้
เน้นในเรื่องขบวนการทางจิตวทิยาของความจ าเป็น 
ขบวนการเชื่อมโยงเกี่ยวกบัการจัดระเบยีบใหม่ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฉัตรวรุณ จ าปาวนั (2556 
: 50-51) ได้ศึกษาความรู้และพฤติกรรมในการ
ปุ๋ ยเคมขีองเกษตรกรผูป้ลูกมะเขอืเทศ ต าบลเหล่าปอ
แดง อ าเภอเมอืงสกล จงัหวดัสกลนคร จากการศกึษา
พบว่า ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ ยเคมี กลุ่ม
ศกึษาส่วนใหญ่มีความรูร้ะดบัต ่า รอ้ยละ 46.40 อีก
ทัง้ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ ประการ กองพิมพ์ 
(2553 : 53) ไดศ้กึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้
และพฤติกรรมกบัผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้
ปุ๋ ยเคม ีของเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา ต าบลวงัหลวง 
อ าเภอเฝ้าไร ่จงัหวดัหนองคาย จากการศกึษาพบว่า 
เกษตรกรมคีวามรูเ้กีย่วกบัการใชปุ้๋ ยเคมโีดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เกษตรกรมคีวามรูเ้กีย่วกบัการป้องกนั
ตวัเองกอ่นการใชปุ้๋ ยเคมเีบือ้งตน้ในระดบัน้อย อีกทัง้
ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของนัฐวรรณ อินทรเีฉลียว 
(2552 : 56) ไดศ้กึษาความรูแ้ละพฤติกรรมการใช้
สารป้องกนัก าจัดศตัรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 
ต าบลน ้าสุด อ าเภอพัฒนานิคม จังหวดัชลบุรี จาก
การศกึษาพบวา่ การใชส้ารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรูพืช
ของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยส่วนใหญ่มีความรูเ้กี่ยวกบั
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและผลกระทบของสารเคมี
ป้องกนัก าจัดศตัรูพืชส่วนใหญ่ได้รบัความรู้มาจาก
เพื่อนเกษตรกรดว้ยกนัเอง อีกทัง้ยังสอดคล้องกบั
งานวจิยัของสมชาย พลานนท์ (2554 : 49) ไดศ้กึษา
ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารฆ่าแมลงของ
เกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ ผลจากการศึกษา
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พบว่า เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับสารเคมีและ
หลกัการใชค้อ่นขา้งน้อย ความรูท้ีถู่กตอ้งสว่นใหญ่ได้
จากการอ่านฉลาก ซึ่งขึ้นอยู่กบัระดบัการศกึษาดว้ย 
การใช้สารเคมขีองเกษตรกรยงัไม่เป็นไปตามหลัก
วชิาการ อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบังานวจิัยของ จารุณี  
มคีุณ (2558 : 53) ไดศ้กึษาความรูแ้ละพฤติกรรม
ป้องกนัตนเองจากการใช้สารเคมกี าจัดศตัรูพืชของ
เกษตรกรผูป้ลูกพรกิต าบลปราสาท อ าเภอห้วยทับ
ทนั จงัหวดัศรสีะเกษ จากการศกึษาพบว่า เกษตรกร
กลุ่มตวัอย่างเคยไดร้บัความรูข้อ้มูลข่าวสารเกีย่วกบั
สารเคมกี าจัดศตัรูพืชทางวทิยุเป็นแหล่งขอ้มูลมาก
ที่สุด ร้อยละ 82.1 ดา้นความรูข้องเกษตรกรอยู่ใน
ระดบัปานกลาง รอ้ยละ45.9 
5.2. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ก่อน
และหลงัการฝึกอบรมการใช้ปุ๋ ยเคมีทีไ่ม่ส่งผลต่อ
สิง่แวดล้อมส าหรบัเกษตรกรบ้านมะกอก หมู่ที ่
19 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จ ังหวัด
มหาสารคาม 
  ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกบัการ
ฝึกอบรมการใช้ปุ๋ ยเคมีที่ไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
ส าหรบัเกษตรกรบา้นมะกอก หมู่ที่ 19 ต าบลขาม
เรยีง อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า 
เกษตรกรมคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการใชปุ้๋ ยเคมี
ทีไ่มส่่งผลต่อสิง่แวดล้อม ก่อนการฝึกอบรมโดยรวม
อยู่ ในระดับดี และหลังการฝึกอบรมเกษตรกรมี
คะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการใชปุ้๋ ยเคมทีี่ไม่ส่งผล
ต่ อ สิ่ ง แ วดล้อ ม  โ ดยอ ยู่ ใ น ร ะ ดับดีม า ก  เ มื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ เกี่ยวกับการใช้
ปุ๋ ยเคมีที่ไม่ส่งผลต่อสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม พบวา่ เกษตรกรมคีะแนนเฉลี่ยความรูห้ลงั
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม เนื่องจากการ
ฝึกอบรมโดยใชคู้ม่อื เพื่อใหค้วามรูม้กีระบวนการและ
ข ัน้ตอนในการสง่เสรมิให้ความรูม้คีวามเหมาะสมกบั
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างประกอบกบั เรือ่งการฝึกอบรม
การใชปุ้๋ ยเคม ีเป็นเรือ่งทีเ่กษตรกรสามารถพบเจอใน
การท าการเกษตรเป็นประจ า ท าให้เกษตรกรมคีวาม
สนใจใน  เรือ่ง การฝึกอบรมการใชปุ้๋ ยเคมทีี่ไม่ส่งผล
ต่อสิง่แวดลอ้มมากขึน้ และผูว้จิยัมกีารใชเ้ทคนิคและ
วิธีการฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการบรรยายและ       

มีคู่มือประกอบการบรรยาย จึงท าให้เกษตรกร    
สนใจมากขึ้น ส่งผลให้ความรู้หลังการฝึกอบรม     
การใช้ปุ๋ ย เคมีที่ไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า    
กอ่นการฝึกอบรม ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ ประยูร 
วงศจ์นัทรา (2553 : 308) สิง่แวดล้อมศกึษา หมายถึง 
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูส้ ิง่แวดล้อม เพื่อให้
คนเกดิความรูเ้กี่ยวกบัสิง่แวดล้อม ทศันคติ เจตคต ิ
และค่านิยมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ความตระหนักต่อ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะในการแก้ไข ปัญหา
สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
สิ่ง แวดล้อมและประ เมินผลการแก้ไข ปัญหา
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชวีติ อีกทัง้เป็นไปตามแนวคดิของ พรธิดา 
วเิชียรปัญญา (2547 : 21) ได้ให้ความหมายของ
ความรู้ไว้ว่า ความรู้ คือ กระบวนการของการข ัด
เกลาเลือกใช้และบูรณาการ การใช้สารสนเทศ
เหล่านัน้จนเกดิความรูใ้หม ่ความรูใ้หม่จึงเกดิขึ้นจาก
การผสมผสานความรูแ้ละประสบการณ์เดมิผนวกกบั
ความรู้ใหม่ที่ได้ร ับ ซึ่งความรู้ดงักล่าวเป็นสิ่งที่อยู่
ภายในบุคคลเป็นความที่ชดัแจ้งและความรู้จะเกิด
คุณค่าไดก้ารหากไดร้บัน าไปใชใ้นการตดัสนิใจ และ
เป็นไปตามแนวคดิของ กรีต ิยศยิง่ยง (2549 : 4) ไดใ้ห้
ความหมายของความรูไ้วว้่า ความรู ้คอื ความคดิของ
แต่ละบุคคลที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์จนเกดิความเขา้ใจ และน าไปใชป้ระโยชน์ใน
การสรปุและตดัสนิใจในสถานการณ์ต่างๆ จนไดร้บัการ
ยอมรบัโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของสงัคมซึ่งสอดคล้อง
กบังานวจิยัของกญัชลี เจติยานนท์ (2558 : 28-38) 
การ ใช้ปุ๋ ย เ ค มีข อ ง เกษต รกรบ้ านปล วกง่ า ม        
ต าบลชมพู อ าเภอเนินมะปราง จังหวดัพิษณุโลก   
ผลการส ารวจ พบว่า เกษตรกรทุกครวัเรอืนมกีารใช้
ปุ๋ ยเคมีในการท าการเกษตร เกษตรกรมีพฤติกรรม
การใชปุ้๋ ยเคมทีี่หลากหลายไม่เป็นไปตามค าแนะน า
บนเอกสารก ากบัปุ๋ ย ปัจจยัส าคญัที่เกีย่วขอ้งกบัการ
ใช้ปุ๋ ยเคมีของ เกษตรกร ได้แก่ ประสบการณ์ส่วน
บคุคลและค าบอก เล่าของเพื่อนบา้น เกษตรกรไดร้บั
ขอ้มูลข่าวสารเกีย่วกบัปุ๋ ยเคมีจากผู้แทนบริษัทปุ๋ ย
และเพื่อนบา้นเป็นหลกัแหล่งขอ้มูลวชิาการไม่ว่าจะ
เป็นสือ่ต่างๆ หน่วยงานของรฐั หรอืแมแ้ต่ผูน้ าชุมชน
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มีความส าคญั ต่อการตัดสินใจของเกษตรกรน้อย  
ในด้านความรู้ เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวปุ๋ ยเคมีใน
ระดับต ่ า โดยได้ คะแนนรวมเฉลี่ยได้ 8.1 pm 2.1 
คะแนน จากคะแนนเตม็ 14 คะแนน (รอ้ยละ57) โดย
มคีวามรู้เกีย่วกบัปริมาณ การใชปุ้๋ ยเคมทีี่เหมาะสม
น้อยที่สุด ผลการวิจัยคร ัง้นี้  ชี้ให้เห็นความจ าเป็น
เร่งด่วนในการปรบักลยุทธ์การส่งเสริมการเกษตร
ของภาครฐัให้สามารถเขา้ถึงและ เป็นที่ยอมรบัของ
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
และพฤติกรรมการใชปุ้๋ ยเคมอีย่างถูกต้องต่อไป อีก
ทัง้ยังสอดคล้องกบังานวิจัยของน าพล ภูไกรลาศ 
(2556: 35) ได้ศกึษาเรื่องการฝึกอบรมเกีย่วกบัการ
ใชปุ้๋ ยหมกัชวีภาพแทนการใชปุ้๋ ยเคมีในนาขา้วบา้น
หนองปลิง ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม โดยมีความมุ่ งหมายเพื่ อศึกษา
เปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการปฏิบัติการ
ฝึกอบรม ผลพบว่า ก่อนการฝึกอบรมให้ความรู้
ประชาชนมคีวามรูเ้ฉลี่ยอยู่ในระดบัพอใช้ หลงัจาก
ไดร้บัการฝึกอบรมใหค้วามรูป้ระชาชนมคีวามรู ้เฉลี่ย
อยู่ในระดบัด ีเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้
พบวา่ คะแนนความรูเ้ฉลี่ยหลงัฝึกอบรมสูงกว่าก่อน 
ฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 การปฏบิตัิ
ก่อนการฝึกอบรมอยู่ในระดบัปานกลางและหลงัการ
ฝึกอบรมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อเปรยีบเทียบการ
ปฏิบัติหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของอนุวฒัน์ อ่อนประสงค์ (2556 : 45) ได้
ศกึษาเรื่องการส่งเสรมิการปุ๋ ยหมกัปุ๋ ยคอกมูลววัใช ้
ในการเกษตรเพื่อ ลดการใช้สารเคมี บ้านกุดเป่ง 
ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
มคีวามมุง่หมายเพื่อส่งเสรมิการส่งเสรมิการปุ๋ ยหมกั
ปุ๋ ยคอกมูลววัใชใ้นการเกษตรเพื่อลดการใชส้ารเคม ี
เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูก้ารส่งเสรมิการปุ๋ ย
หมักปุ๋ ยคอกมูลวัวใช้ในการเกษตรเพื่อลดการใช้
สารเคมี ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมการปุ๋ ยหมกัปุ๋ ยคอกมูลววัใช้ในการเกษตร
เพื่อลดการใชส้ารเคม ีกอ่นส่งเสรมิชาวบา้นมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการส่งเสริม
ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยความรูอ้ยู่ในระดบัมากที่สุด 

และสอดคล้องกบังานวจิยัของสนัต์ สริภิกัดิ ์(2554 : 
89) ไดท้ าการศกึษาเรื่องผลกระทบของปุ๋ ยหมกัและ
ปุ๋ ย เคมีต่อสมบัติทางกายภาพและทางเคมีบาง
ประการของดินดอนในเขตเกษตรน ้าฝน พบว่า ปุ๋ ย
หมกัมผีลท าให้สมบตัิทางกายภาพบางประการของ
ดิน เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยโดยมีแนวโน้มท าให้
ความหนาแน่นรวมความจุความชื้นสนาม ความจุ
อากาศและเสถียรภาพของเมด็ดนิดขีึ้นถึงแมจ้ะไม่มี
ความแตกต่างทางสถติกิต็ามปุ๋ ยไนโตรเจนมผีลท าให้
เสถยีรภาพของเมด็ดนิลดลงอย่างมนีัยส าคญั การใส่
ปุ๋ ยหมกัและปุ๋ ยไนโตรเจน มีผลท าให้ pH ของดิน
เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย นอกจากนี้ย ังช่วยเพิ่ม
อินทรียวตัถุในดินซึ่งมีผลท าให้ค่าการแลกเปลี่ยน
ประจุบวกของดนิเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ธญัพิสษิฐ์ พวงจิก (2559 : 246-255) ผลของ
ปุ๋ ยเคมทีี่มตี่อการเจรญิเติบโตของไผ่ซางหม่นที่เกดิ
จากเมล็ด ผลจากการศกึษาพบว่าการใส่ปุ๋ ยเคมสีูตร 
46-0-0 ส่งผลให้มจี านวนหน่อเกดิใหม่สูงที่สุดในทุก
ระยะทีศ่กึษา (6.37-11.00 หน่อต่อกอ) การใส่ปุ๋ ยเคมี
สตูร 46-0-0 และปุ๋ ยเคมสีูตร 46-0-0 ร่วมกบั 16-16-
16 สง่ผลใหไ้ผม่คีวามสงูตน้ทีร่ะยะ 3 เดอืน หลงัย้าย
ปลูก สูงที่สุดเท่ากบั 31.1 และ 31.2 เซนติเมตร 
ตามล าดบั อย่างไรกต็าม การใส่ปุ๋ ยเคมสีูตร 16-16-
16 ส่งผลให้ไผ่มคีวามสูงต้นที่ระยะ 6 และ 9 เดอืน 
หลงัยา้ยปลูก สงูทีส่ดุ (151.6 และ 181.0 เซนติเมตร 
ตามล าดบั) การใส่ปุ๋ ยเคมีส่งผลให้ใบไผ่ซางหม่นที่
ระยะ 9 เดอืน หลงัยา้ยปลูก มคีวามกวา้งแตกต่างกนั
ทางสถิติ โดยการใส่ปุ๋ ยเคมสีูตร 46-0-0 ส่งผลให้ใบ
ไผม่คีวามกวา้งมากทีส่ดุ (3.02 เซนตเิมตร) นอกจากนี้
การใส่ปุ๋ ยเคมสีูตร 46-0-0 กบั 25-7-7 ท าให้ใบไผ่
ซางหม่นมคี่า SPAD สูงที่สุด เมื่อวดัสมบตัิทางเคมี
ของดนิหลงัปลูกไผ่ 9 เดอืน พบว่าการใส่ปุ๋ ยเคมที า
ให้ค่า pH ในดนิแตกต่างกนัทางสถิติ ขณะที่ค่า EC 
ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ โดยการใส่ปุ๋ ยสูตร 46-0-0 
รว่มกบั 16-16-16 สง่ผลใหค้า่ pH ของดนิต ่าทีส่ดุ 
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5.3. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติก่อน
และหลงัการฝึกอบรมการใช้ปุ๋ ยเคมีทีไ่ม่ส่งผลต่อ
สิง่แวดล้อมส าหรบัเกษตรกรบ้านมะกอก หมู่ที ่19 
ต าบลขามเรียง อ า เภอกันทรวิชัย  จ ังหวัด
มหาสารคาม 
 ผลการเปรยีบเทียบทศันคติต่อการฝึกอบรม
การใช้ปุ๋ ย เคมีที่ไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมส าหร ับ
เกษตรกรบ้านมะกอก หมู่ที่ 19 ต าบลขามเรียง 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ก่อน
การ ฝึกอบรมเกษตรกรมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ
โดยรวมในระดบัไมแ่น่ใจ หลงัการฝึกอบรมเกษตรกร
มคีะแนนเฉลีย่ทศันคตโิดยรวมในระดบัเห็นดว้ย เมื่อ
เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม พบวา่ เกษตรกรมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อ
การฝึกอบรมการใชปุ้๋ ยเคมทีี่ไม่ส่งผลต่อสิง่แวดล้อม 
หลัง การ ฝึ กอบรมมากกว่าก่อนการ ฝึ กอบรม 
เนื่องจากผูว้จิยัไดม้ีกระบวนการการฝึกอบรมโดยมี
การบรรยายให้ความรู้มีคู่มือ และเปิดโอกาสให้
เกษตรกรไดซ้กัถามในสิง่ที่ไม่เขา้ใจ ซึ่งสิง่เหล่านี้จะ
ท าให้เกษตรกรเกดิความเขา้ใจ จึงท าให้เกษตรกรมี
ทัศนคติที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ทัศนคติหลังการ
ฝึกอบรมการใช้ปุ๋ ยเคมีที่ไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
มากกวา่กอ่นการฝึกอบรม ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ 
ประภาเพญ็ สวุรรณ (2556 : 64 - 65) กล่าวถึงการเกดิ
ทศันคติว่า ทัศนคติเป็นสิง่ที่เกิดจากการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เฉพาะอย่าง คอืบุคคลที่มปีระสบการณ์
เฉพาะอย่างต่อสิง่หนึ่งสิง่ใดทางทีด่หีรอืไม่ด ีจะท าให้
เขาเกดิทศันคติต่อสิง่นัน้ไปในทางที่ดีหรอืไม่ดแีละ
การติดต่อสื่อสารจากบุคคลอื่นจะท าให้เกิดทศันคติ
จากการรบัรู้ข่าวสารต่างๆ จากผู้อื่น อีกทัง้เป็นไป
ตามแนวคิดของมญัชรตัน์ วิร ัชวงค์ (2542 : 25) 
กล่าวว่าปัจจยัที่ท าให้เกดิทัศนคติประกอบด้วยการ
เรียนรู้โดยอาจมสีิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้น จนท าให้เกิด
ความประทับใจทางบวก คือ ความรู้สึกชอบ และ
ความประทบัใจ ในทางลบ คอื ความรูส้กึไม่ชอบ อาจ
เกดิจากการยอมรบัทศันคติจากผูอ้ื่นและมสีื่อต่างๆ 
เป็นสิง่ชกัจูงให้ปฏิบตัิ โดยแสดงออกมาในรูปแบบ
ของพฤติกรรมที่สามารถสงัเกตได้ และเป็นไปตาม
แนวคดิของเชดิศกัดิ ์โฆวาสนิ (2522 : 93) ทศันคต ิ

หมายถงึความรูส้กึของบุคคลที่ส่งผลต่อสิง่ต่างๆ อนั
เป็นผลเนื่องมาจากการเรยีนรูป้ระสบการณ์และเป็น
ตวักระตุน้ใหบ้คุคลแสดงพฤตกิรรมหรอืโน้มเอยีงที่จะ
ตอบสนองต่อสิง่เรา้นัน้ๆ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัย
ของ ปฏภิาณ  ผลเจรญิงามและคณะ (2556 : 28)   
ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหาและสาเหตุปัญหา
สิง่แวดล้อมในชุมชน บา้นหนองโพด ต าบลแวงน่าง 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จากการศึกษา
ความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างในชมุชนต่อแนวทางใน
การแกไ้ขปัญหามลพิษดิน โดยรวมอยู่ในระดบัเห็น
ดว้ย ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาดินที่มคี่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดคือ ควรลดการใช้สารเคมีโดยหันมาท าปุ๋ ย
ชีวภาพจากธรรมชาติปัญหาดินนี้ ในชุมชนได้ใช้
ปุ๋ ยเคมีเพื่อการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จนสามารถให้
ผลผลิตที่ ได้มากพอสมควร และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ กนิษฐา พอนทุม และคณะ (2557 : 45) 
ไดศ้กึษาเรือ่ง การศกึษาปัญหา สาเหตุ และแนวทาง
การแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มในบา้นคนัธาราษร์พฒันา 
หมูท่ี ่6 ต าบลคนัธาราษฎร ์อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสารคาม จากากรศกึษาความคดิเห็นต่อสาเหตุ
การณ์เกดิปัญหาดนิเสื่อมคุณภาพมากที่สุด คอื เกิด
จากการสะสมของสารตกคา้งในดนิรองลงมา คอื เกดิ
จากการใชปุ้๋ ยเคมมีากเกนิไป และสาเหตุที่ก่อให้เกดิ
ปัญหาดนิเสือ่มคณุภาพน้อยทีสุ่ด คอื การขุดหน้าดนิ
ซ ้าๆ รวมทัง้การทิ้งขยะ ของเสยีต่างๆหรอืสารที่ไม่
ย่อยสลายและสอดคล้องกบังานวจิัยของ อรุณรตัน์ 
ปัญจะกลิ่นเกสร และคณะ (2561 : 120-131) การใช้
กระบวนการมสี่วนร่วมในการลดพฤติกรรมเสีย่งใน
การใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูืชของเกษตรกร  บา้นกอก 
ต าบลดงแดง อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอ็ด
ผลการศึกษา พบว่า หลังเข้าร่วมโครงการการใช้
กระบวนการมสี่วนร่วมในการลดพฤติกรรมเสีย่งใน
การใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชื กลุ่มเกษตรไดม้สี่วนร่วม
ในการเสนอปัญหาและหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา
ด้วยการอภิปรายกลุ่มด้วยเทคนิค AIC และกลุ่ม
เกษตรกรมีคะแนนเฉลี่ยของความรูเ้กีย่วกบัการใช้
สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้น อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 (p – value = 0.002) 
มคีะแนนเฉลี่ยของทัศนคติเกี่ยวกบัการใช้สารเคมี
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ป้องกนัและก าจัดศตัรูพืชเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 (p – value = 0.000) มคีะแนน
เฉลี่ยของการร ับรู้ความเสี่ยงต่อการใช้สารเคมี
ป้องกนัและก าจัดศตัรูพืชเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 (p – value = 0.000) และมี
คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกนั
และก าจดัศตัรพูชืเพิม่ขึน้ อย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 (p – value = 0.000) โดยหลงัเข้าร่วม
โครงการกลุ่มเกษตรกรมรีะดบัเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอ
เรสเปลีย่นแปลงจากระดบัไมป่ลอดภยัและเสีย่งมาอยู่
ในระดบัปกตแิละปลอดภยัเพิม่ขึ้นเป็น รอ้ยละ 57.69 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาควรจัดให้มีการ
ตรวจวดัระดบัเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสและติดตาม
อย่างสม ่าเสมอ ส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มการท า
การเกษตรแบบอนิทรยี์มากขึน้ จดัโครงการเชงิรุกใน
การปรบัเปลีย่นพฤติกรรมการใชส้ารเคมอีย่างยัง่ยืน 
เช่น จัดโครงการเกษตรอินทรีย์ ประกวดอินทรีย์
ดเีดน่ หรอืคลนิิกเกษตรกร และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของสยาม อรณุศรมีรกตและคณะ (2560 : 173-180) 
การใช้สารเคมีในการท านาข้าวของเกษตรกรใน
อ าเภอหนองเสอื จงัหวดัปทุมธานีผลการวจิยัพบว่า 
เกษตรกรมี การใช้สารเคมีในการท านาข้าวหลาย
ประเภท ได้แก่ 1. ปุ๋ ยเคมี 2. สารเคมีก าจัดแมลง     
3. สารเคมกี าจัดวชัพืช 4. สารเคมีป้องกนั โรคพืช 
และ 5. สารเคมเีพิม่ผลผลติของขา้ว เนื่องจากมคีวาม
สะดวกและรวดเร็ว ท าให้รวงข้าวใหญ่ ข้าวงาม  
เขียวทนเขียวนาน ได้ ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ
นอกจากนัน้ เกษตรกรยังมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกบัวิธีการผสมสารเคมี การเกบ็รกัษา
สารเคมี การป้องกันอันตรายขณะพ่นสารเคม ี      
การปฏบิตัิตนหลงัจากพ่นสารเคมี และวธิีปฏบิตัิตน
หากคนในครอบครวัแพ้สารเคมกี าจัด ศัตรูพืชและ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกติิพงศ์ กลิ่นแมน (2554 : 
111) ไดศ้กึษาเรือ่งกระบวนการเรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วม
ในการใชส้ารเคมกี าจดัศตัรูพืชของเกษตรกร จงัหวดั
นครสวรรค์  จากการศึกษาพบว่า  เกษตรกรมี
พฤติกรรมในการใชส้ารเคมีก าจัดศตัรูพืชระยะหลัง
ทดลอง มากกวา่กอ่นการทดลองและระยะติดตามผล

การทดลอง นอกจากนัน้เกษตรกรที่มีเพศต่างมี
พฤตกิรรมในการใชส้ารก าจดัศตัรพูชืไมแ่ตกต่างกนั 
5.4. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรม
ก่อนและหลงัการฝึกอบรมการใช้ปุ๋ ยเคมี ทีไ่ม่
ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมส าหร ับเกษตรกรบ้าน
มะกอก หมู่ที ่19 ต าบลขามเรียง อ าเภอกนัทร
วิชยั จงัหวดัมหาสารคาม      
  ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบพฤติกรรม
การใชปุ้๋ ยเคมทีี่ไม่ส่งผลต่อสิง่แวดล้อมของชาวบา้น
มะกอก หมู่ที่ 19 ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั 
จังหวัดมหาสารคาม พบว่า  ก่อนการฝึกอบรม
เกษตรกรมคีะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมโดยรวมในระดบั
บางครัง้ หลังการฝึกอบรมชาวบา้นมีคะแนนเฉลี่ย
พฤตกิรรมโดยรวมในระดบับอ่ยครัง้ เมือ่เปรยีบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมก่อนและหลังการฝึกอบรม 
พบว่า เกษตรกรมคีะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมต่อการใช้
ปุ๋ ยเคมทีี่ไม่ส่งผลต่อสิง่แวดล้อม หลงัการฝึกอบรม
มากกวา่กอ่นการฝึกอบรม เนื่องจากในการฝึกอบรม
ครัง้นี้มีการบรรยายให้ความรู้โดยใช้คู่มือในการ
ส่งเสริมจึงท าให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกีย่วกบัการใชปุ้๋ ยเคม ีจึงส่งผลให้ชาวบ้านเกดิการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใชปุ้๋ ยเคมใีนการเกษตรที่ดี
ขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของจีระศกัดิ ์เจริญพันธ์
และคณะ (2545 : 12-13) พฤติกรรม หมายถึง 
กจิกรรมหรือการกระท าของบุคคลที่สามารถสงัเกต
ได้โยบุคคลอื่น อีกทัง้ยังเป็นไปตามแนวคิดของ 
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520 : 10) พฤติกรรม 
หมายถงึกจิกรรมทุกประเภททีม่นุษย์กระท า ไม่ว่าสิง่
นัน้จะสังเกตได้หรือไม่ เช่น การท างานของหัวใจ 
การเดนิ การพูด การคดิ และเป็นไปตามแนวคดิของ 
กนัยา สุวรรณแสง (2532 : 22) กล่าวว่า พฤติกรรม 
หมายถึง  อาการ  บทบาท ลีล า ท่าทาง  ความ
ประพฤติ การกระท าที่แสดงออกให้ปรากฏสมัผสัได้
ดว้ยประสาทสมัผสั หรอืสามารถวดัไดด้ว้ยเครื่องมอื
ซึ่งมคีวามสอดคล้องกบังานวิจยัของกญัชลี เจติยา
นนท์และคณะ (2561 : 245 - 253) พฤติกรรมการใช้
ปุ๋ ยเคมขีองเกษตรกรบา้นโพธิป์ระสาท ต าบลบ่อทอง 
อ าเภอบางระก า จังหวดัพิษณุโลก พบว่า ผลการ
ส ารวจพบว่า มเีกษตรกร 74 คน จาก 74 ครวัเรอืน
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ให้ความร่วมมือตอบแบบสัมภาษณ์ เกษตรกร
ทัง้หมดใช้ปุ๋ ย เคมีทางการเกษตรมาเ ป็นระยะ
เวลานาน และมพีฤตกิรรมการใชปุ้๋ ยเคมเีหมอืนๆ กนั 
เนื่ อ งจากได้ร ับข้อมูล ข่าวสารจาก เพื่ อนบ้าน 
แหล่งข้อมูลข่าวสารจากทางราชการได้ร ับการ
กล่าวถงึน้อย ปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้
ปุ๋ ยเคมขีองเกษตรกร คอื ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ เช่น 
ความสะดวกในการใช้ ปัจจัยด้านหลักฐานเชิง
ประจกัษ์ เช่น ประสบการณ์ตรงที่เคยใชแ้ล้วไดผ้ลด ี
ปัจจัยด้านต้นทุน เช่น ราคาปุ๋ ย  และปัจจัยด้าน
ช่องทางจัดจ าหน่าย เช่น หาซื้อได้ง่าย ส่วนปัจจัย
ด้านข้อมูลข่าวสารและการส่ง เสริมการตลาดมี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจของเกษตรกรเพียงปานกลาง
ถึงน้อย ในภาพรวม เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับ
ปุ๋ ย เคมีในระดับปานกลาง แต่มีความรู้เกี่ยวกับ
ปริมาณที่ เหมาะสมของปุ๋ ย เคมีอยู่ ในระดับต ่ า 
นอ กจ ากนี้  เ กษต ร ก ร เ กือ บทั ้ง หมดยั ง ไ ม่ มี
ประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ส่ ง เสริมการ
เ จ ริญ เติ บ โ ต ขอ งพื ช อื่ น ๆ  นอ กจ ากปุ๋ ย เ คม ี
ผลการวจิยัคร ัง้นี้ชีใ้หเ้ห็นความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ปรบักลยุทธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อฝึกอบรม
ให้เกษตรกรมีความรู้และพฤติกรรมการใช้ปุ๋ ยเคมีที่
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พิชติ ค าภา
เกาะ (2555 : 28) ศกึษาพฤตกิรรมการใชปุ้๋ ยเคมขีอง
เกษตรกรต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแกน่ พบวา่ ประชากรศกึษาที่ใชปุ้๋ ยเคมเีป็นชาย
รอ้ยละ 53.3 การศกึษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 
60.6 มคีวามรูเ้กีย่วกบัการใชปุ้๋ ยเคมอียู่ในระดบัปาน
กลาง รอ้ยละ 57.3 เมือ่แยกเป็นรายขอ้ พบว่า ก่อนที่
จะหว่านปุ๋ ยเคมี ควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด ร้อยละ 
90.7 พฤติกรรมหลังการใช้ภาชนะที่บรรจุปุ๋ ยเคมี
หมดแล้วโดยการเผาหรือฝังอยู่ ในระดับสูง และ
สอดคล้องกบังานวิจัยของจิรานุวฒัน์ หัตถพรหม 
(2558 : 56) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ปุ๋ ยเคมีของผู้
ปลูกแตงโมบา้นโคกล่าม ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไส 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ ผลการศกึษาพบว่า เกษตรกรเพศ
ชายรอ้ยละ 51.3 เพศหญงิ รอ้ยละ 48.67 อยู่ระหว่าง 
41 – 50 ปี ร้อยละ 43.3 การศึกษาระดับประถม
ศึกษา ร้อยละ 85.33 สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 

95.33 สถานภาพในครอบครวัเป็นหวัหน้าครอบครวั 
รอ้ยละ 74.67 ระยะเวลาการใชปุ้๋ ยเคม ีต ่ากว่า 10 ปี 
รอ้ยละ 74.00 ได้รบัข้อมูลข่าวสารจากการดูฉลาก
ขา้งภาชนะบรรจุ รอ้ยละ 70.00 ความรูเ้กีย่วกบัการ
ใช้ปุ๋ ยเคมี พบว่า มีระดบัความรู้สูง ร้อยละ 65.33 
โดยมคีวามรูม้ากที่สุดเกีย่วกบัการเลือกปุ๋ ยเคม ีส่วน
ทศันคติอยู่ในระดบัสูง ร้อยละ 68.67 เมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ้ ทศันคติสูงสุดคอื เมื่อมอีาการปวดศรีษะ 
คลื่นไส ้อาเจียน จากการแพ้ควรรบีไปพบเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขใกล้บา้น และพฤติกรรมอยู่ในระดบัสูง 
ร้อยละ 72 .00  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
นันทพร สุทธิประภาและคณะ (2560 : 194 - 215) 
พฤติ ก ร รมกา ร ใช้ส า ร เ คมี ในน าข้ า ว จัง ห วัด
อุบลราชธานี ผลการวิจยัพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
เคยใช้สารเคมี โดยเคยใช้สารเร่งการเจริญเติบโต     
มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ ย เคมีบางชนิด ถ้าใช้
ติดต่อกนัเป็นระยะเวลานานจะท าให้เกดิความเป็น
กรดค้างในดิน มีความรู้เกี่ยวกับการพ่นสารเคมี
ป้องกนัก าจดัศตัรูพืชแบบฝุ่ นหรอืผงจะเป็นอนัตราย
ต่อระบบทางเดินหายใจมากกว่าการพ่นแบบอื่นๆ   
มีค ว าม รู้ เ กี่ ย ว กับ สุ ข ภ าพ โ ดย ถ้ า มีส า ร เ ค มี
แพรก่ระจายอยู่สามารถเขา้สูร่า่งกายจนเป็นอนัตราย
ต่อระบบทางเดนิหายใจได ้เกษตรกรมวีธิีการปฏบิตัิ
ตนในการใชส้ารเคม ีโดยอาบน ้าฟอกสบู่ภายหลงัพ่น
สารเคมทีุกคร ัง้ ถ้ามบีาดแผลบรเิวณร่างกายจะหยุด
ฉีดพ่น เมือ่มอีาการแพพ้ษิสารเคมจีะหยุดท างานแล้ว
ไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หลงัจากฉีดพ่นสารเคมี
แล้ว โดยมีเหตุผลหลกัในการเลือกซื้อคือ คุณภาพ
และราคาของปุ๋ ย เคมีที่ เหมาะสม ในด้านระดับ
ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
พบวา่ เกษตรกรใหค้วามส าคญัปัจจยัสว่นประสมทาง
การตลาดในทุกด้านอยู่ ในระดับมากที่สุด เรียง
ตามล าดับดังนี้  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านการจัดจ าหน่ าย และด้านราคา 
ตามล าดับ นอกจากนัน้ยังพบว่า สถานภาพส่วน
บคุคลมคีวามสมัพนัธ์ต่อการซื้อปุ๋ ยเคมใีนนาขา้วของ
เกษตรกรครบทุกประเด็น ได้แก่ อายุ ขนาดพื้นที่
เพาะปลูก รองลงมาไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศกึษา และ
การเข้ารบัการอบรมเรื่องการใชปุ้๋ ยตามล าดบั และ
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ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาดมคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการซื้อปุ๋ ยเคมี
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05สารเคม ีและ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของธทัธรรม พลิาแดงและคณะ 
(2557 : 55-64) ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ต่อการซื้อ
ปุ๋ ยเคมเีพื่อการปลูกขา้วของเกษตรกร ในอ าเภออาจ
สามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  จากการศึกษาพบว่า 
พฤตกิรรมการซื้อปุ๋ ยที่ส าคญัของเกษตรกรส่วนใหญ่
คอื เกษตรกรตดัสนิใจซื้อปุ๋ ยดว้ยตนเอง โดยซื้อจาก
แหล่งเดยีว (ตวัแทนจ าหน่ายเดยีว) โดยซื้อปีละครัง้ 
คร ัง้ละ ไม่เกนิ 10 กระสอบ และเลือกซื้อเพียงยี่ห้อ
เดยีวและโดยมหีลกัการในการเลือกซื้อ คอื คุณภาพ
และราคาของปุ๋ ยเคมทีีเ่หมาะสมในระดบัความส าคญั
ของปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดพบว่า เกษตรกร
ใหค้วามส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในทุก
ดา้นอยู่ในระดบัมากที่สุด เรียงตามล าดบัดงันี้  ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านการจัด
จ าหน่าย และด้านราคา ตามล าดบั นอกจากนัน้ยัง
พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลมีความสมัพันธ์ต่อการ
ซื้อปุ๋ ยเคมีในนาข้าวของเกษตรกรครบทุกประเด็น 
ได้แก่ อายุ ขนาดพื้นที่เพาะปลูก รองลงมาได้แก ่
เพศ ระดบัการศกึษา และการเขา้รบัการอบรมเรื่อง
การใช้ปุ๋ ย ตามล าดับ และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด
จ า ห น่ า ย  แ ล ะด้ า นก า ร ส่ ง เ ส ริม กา ร ตล าดมี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อปุ๋ ยเคมีอย่าง 
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) คูม่อืการฝึกอบรมการใชปุ้๋ ยเคมทีี่ไม่ส่งผล
ต่อสิง่แวดลอ้ม สามารถประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนั 
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้
ปุ๋ ยเคม ีแกผู่ท้ีส่นใจได ้ 
 2) ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาคู่มือการ
ฝึกอบรมการใช้ปุ๋ ยเคมีที่ไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 
สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการส่งเสรมิชาวบา้นหรอื
เกษตรกรทีป่ลูกออ้ย เพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจใน
การใชปุ้๋ ยเคมมีากขึน้ 
6.2 ข้อเสนอแนะน าในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1) ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้ปุ๋ ยเคมีที่ไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการท าการเกษตรใน
กลุ่มเกษตรทีท่ าไรม่นัส าปะหลงั เพื่อจะไดผ้ลที่แน่นอน
มากขึ้นและสามารถน าไปเป็นข้อมูลในการวางแผน
แนวทางการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มต่อไป   
 2) ควรมกีารศกึษาและพฒันาคู่มอืเกีย่วกบัการ
ใชปุ้๋ ยเคม ีเพื่อที่จะไดข้อ้มูลที่ใหม่ๆและสามารถน าไป
เป็นข้อมูลในการท าวิจ ัยคร ัง้ต่อไปเพื่อให้เกษตรกร
ไดร้บัรูถ้งึผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการใชปุ้๋ ยเคมใีน
การเกษตร 
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