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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัคร ัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มือการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน ให้มปีระสทิธิภาพ 
80/80 และประสทิธผิลของคูม่อื เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคตกิอ่น และหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่าง
ทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิ คอื ชาวบา้นโคกสงู หมูท่ี ่6 ต าบลดงลาน อ าเภอเมอืง จงัหวดัรอ้ยเอ็ด จ านวน 30 คน ไดม้าจาก
การสมคัรใจเขา้รว่ม เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอื แบบวดัความรู ้และแบบวดัทศันคติ สถิติที่ใชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มลู คอื ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน Paired t-test 
ผลการศกึษาพบว่า คู่มือการส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสาน มีประสทิธิภาพเท่ากบั  82.43/88.50 และมดีชันี
ประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริม (E.I.) เท่ากบั 0.7240  ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ และทัศนคติ หลังการ
สง่เสรมิสงูกวา่กอ่นการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05    
 
ค าส าคญั : การสง่เสรมิ การเกษตรผสมผสาน ความรู ้ทศันคต ิ
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Abstract  
 The purposes of this research were to develop promotion manual of integrated agricultural to be 
efficiency according to the criteria 80/80 and the effectiveness of the promotion manual and to study and 
compare knowledge and attitude before and after promotion. The sample used in the study were 30 
villagers of Ban kong sug Moo 6, Dong Lan Sub-district, Mueang District, Roi-Et Province, being  selected 
by voluntarily sampling. The tools used in the research included promotion manual, knowledge test and 
attitude test. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation 
and hypothesis test tesing; paired t-test. The results revealed that the manual was efficiency of 82.43/88.50. 
The effectiveness of activity manual index was equal to 0.7240. After the promotion experimental villagers 
had an average score of knowledge and attitude more than before promotion significanctly at  level .05. 
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1. บทน า 
 การท าเกษตรแบบผสมผสาน เป็นการอาศยั
หลักการความสมัพนัธ์ระหว่างพืช สิ่งมีชีวิต  และ
จุลนิทรยี์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในระบบนิเวศ ตามธรรมชาติ
มาจัดการและปรบัใช้ในระบบการเกษตร มีการน า 
เศษวัสดุที่เหลือใช้จาก การผลิตเพื่อที่จะได้ใช้
ประโยชน์ ที่เกษตรกรสามารถมชีีวติอยู่ไดอ้ย่างไม่
เดอืดรอ้นและมีความพอด ีพอเพียง แต่กอ็าจจะไม่
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบ ัน เนื่องจาก
เกษตรกรจ าเป็นต้องมรีายไดห้ลกัเพื่อใชจ้่ายภายใน
ครอบครวัรวมไปถงึเพื่อเป็นคา่ใชจ้่ายในการเล่าเรยีน
ของบุตรหลาน ค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลเพื่อ
ยามเจ็บป่วย หลกัการส าคญัของการผลิตแบบนี้คือ 
การรกัษาสมดุลของระบบนิเวศ ลดการใช้สารเคมี
การเกษตรหรือใช้แนวทางเลือกอื่นในการป้องกัน
ก าจดัศตัรพูชื ซึง่เกษตรแบบนี้ถ้าไดร้บัการพฒันาให้
เหมาะสมจะเกดิประโยชน์แก่เกษตรกร ท าให้มงีาน
ตลอดปี มรีายไดพ้อเลี้ยงครอบครวัและลดปัญหาการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากส่วนภูมภิาคเขา้สู่ส่วนกลาง
ได ้มหีลกัทีส่ าคญั 2 ประการ คอื หนึ่งต้องมกีจิกรรม
การเกษตรตัง้แต่ 2 กิจกรรมเป็นต้นไปโดยการท า
การเกษตรทัง้สองกิจกรรมนัน้ ต้องท าในพื้นที่และ
ระยะเวลาเดยีวกนั ซึ่งกจิกรรมเหล่านัน้ควรประกอบ
ไปดว้ยการปลูกพืชและการเลี้ยงสตัว์ และสามารถ
ผสมผสานระหว่างการปลูกพืชต่างชนิด หรือการ
เลี้ยงสตัว์ต่างชนิดกนัได้ สองการเกื้อกูลประโยชน์
ระหว่างกจิกรรมเกษตรต่างๆ และการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรในระบบเกษตรแบบผสมผสานนัน้ 
เกิดขึ้นทัง้จากวงจรการใช้แร่ธาตุอาหารรวมทัง้
อากาศ และพลงังาน เชน่ การหมนุเวยีนใชป้ระโยชน์
จากมูลสตัว์ให้เป็นประโยชน์กบัพืช และให้เศษพืช
เป็นอาหารสตัว์ โดยที่กระบวนการใชป้ระโยชน์จะ
เป็นไปทัง้โดยตรงหรอืโดยอ้อม เช่น ผ่านการหมกั
ของจุลินทรีย์เสียก่อน (มูลนิธิเกษตรกรรมยัง่ยืน , 
2557 : เวบ็ไซต์) 
 ซึง่จากการลงพื้นที่ศกึษาบรบิทและปัญหาใน
หมู่บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ต าบลดงลาน อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ได้มีการท าการเกษตรเป็นจ านาน

มาก แต่เป็นการท าการเกษตรกระแสหลกัโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การท าเกษตรเชิงเดี่ยว การปลูกยาจี๊ด 
(ยาสูบ) เกษตรชนิดเดียว ท าให้ผู้วิจ ัยมองเห็นว่า 
หมู่บา้นนี้ควรไดร้บัการส่งเสรมิการปลูกพืชผกัแบบ
ผสมผสาน เพื่อจะไดเ้ป็นรายไดอ้กีหนึ่งช่องทาง และ
เพื่อลดคา่ใชจ้่ายในการ ซื้อกนิและเป็นอาชพีเสรมิที่ดี
ในการท าเกษตรแบบผสมผสาน (ไร่นาสวนผสม, 
2560 : เวบ็ไซต์) 
 ดงันัน้ ผูศ้กึษาจงึเกดิแนวคดิในการทีห่าระบบ
การเกษตรแบบผสมผสานเข้ามาอยู่ด้วยกันใน
หลายๆ ดา้น มคีวามสนใจศกึษาเกีย่วกบัการเกษตร
แบบผสมผสาน ซึง่มจีุดประสงค์ คอื ให้เกษตรกรหนั
มาท าไร่ สวนผสม ที่สามารถใชป้ระโยชน์จากพื้นที่
ท ากินขนาดเล็ก เพื่อลดความเสี่ยงจากการผลิต  
ลดการพึ่งพิงเงินทุนของตน ปัจจัยการผลิตและ
อาหารจากภายนอก เศษพืชและมูลสตัว์ ซึ่งเป็นผล
พลอยไดจ้ากกจิกรรมการผลติ ไปใชใ้ห้เกดิประโยชน์
ในไรน่าท าให้มผีลผลิตงอกเงยและมรีายไดเ้พิ่มมาก
ขึน้ระบบการผลติดงักล่าวคอื เกษตรแบบผสมผสาน 
นอกจากจะไดป้ระโยชน์จากการใชพ้ื้นที่อย่างคุม้ค่า
แล้ว ยงัสามารถสรา้งประโยชน์ในส่วนอื่นๆ ไดอ้ีก
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยดัแรงงาน
ในการทีจ่ะต้องท าในพื้นที่กวา้งๆ เป็นการลดต้นทุน
โดยไมจ่ าเป็น สิง่เหล่านี้ถอืวา่เป็นสิง่ทีป่ฏบิตัไิดง้่ายๆ 
ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพียง ทุกคนกส็ามารถที่จะอยู่
ร่วมกนัไดอ้ย่างมคีวามสุขไม่จ าเป็นต้องเบยีดเบยีน
ใคร เพราะเราสามารถอาศยัอยู่ไดด้ว้ยตวัของเราเอง 
การเป็นเกษตรกรทีป่ลูกพชืผกัแบบผสมผสานรวมไป
ถึงการเลี้ยงสตัว์ต่างๆ ต้องท าอย่างไร ในตอนนี้นัน้
สงัคมไทยเราเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก และ
ประเทศไทยนัน้กเ็ป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปดว้ย   
แหล่งน ้าหรอืผนืป่า การท าเกษตรจึงเหมาะสมอย่าง
มากไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผกัแบบผสมผสาน การ
เลี้ยงหมู เห็ด เป็ด ไก่ จึงสามารถท าได้ทุกทาง 
(กรมการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม , 2552 : 
เวบ็ไซต์) 
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2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มือการส่งเสริมการเกษตร
แบบผสมผสานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเกณฑ ์80/80 
 2.2 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัการส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานก่อน
และหลงัการฝึกสง่เสรมิการท าเกษตรแบบผสมผสาน 
 2.3 เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้เข้าร่วมการ
ส่งเสรมิการพัฒนาคู่มอืการส่งเสรมิการเกษตรแบบ
ผสมผสานหลังการส่ง เสริมการท าเกษตรแบบ
ผสมผสาน 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัคร ัง้นี้ คอื ชาวบา้น
โคกสูง หมู่ที่ 6 ต าบลดงลาน อ าเภอเมือง จงัหวดั
รอ้ยเอ็ด จ านวน 146 ครวัเรอืน มปีระชากรทัง้หมด 
587 คน (บญุชม ศรสีะอาด, 2535 : 38) 
 กลุ ่มต วัอย ่างที ่ใช ใ้ นการว จิ ยัคร ั ง้นี ้ ค อื 
ชาวบา้นโคกสูง หมู่ที่ 6 ต าบลดงลาน อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ จ านวน 30 คน โดยไดจ้ากการสมคัร
ใจเขา้รบัการสง่เสรมิ 
3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา  
 ตัวแปรต้น คือ การท าเกษตรผสมผสาน
ส าหรบัชาวบา้นโคกสงู หมู่ที่ 6 ต าบลดงลาน อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 ตวัแปรตาม คอื ความรู้และทัศนคติต่อการ
สง่เสรมิการเกษตรผสมผสาน 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. เครือ่งมอืที่ใชใ้นการถ่ายทอด ประกอบไป
ดว้ยคูม่อืและแผน่พบัการท าเกษตรแบบผสมผสาน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวดัและประเมินผล 
ได้แก่ แบบวดัความรู้เกี่ยวกบัการท าเกษตรแบบ
ผสมผสานและแบบวดัทศันคติต่อการท าเกษตรแบบ
ผสมผสาน 
3.4 การสร้างและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เบื้องต้นจากเอกสาร
งานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง ก าหนดขอบเขตและโครงสรา้ง

เนื้อหาของคูม่อืจากนัน้ผูว้จิยัไดอ้อกแบบเนื้อหาสาระ
พรอ้มทัง้น าคู่มอืที่สรา้งไปปรกึษาอาจารย์ที่ปรกึษา
น าส่งผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน ปรบัปรุงคู่มอืให้มี
ความเหมาะสม หลังจากได้ร ับค าแนะน าจาก
ผู้ เ ชี่ย วชาญแล้ว จึ งน ามาเพื่ อพิ จ า รณาความ
สอดคลอ้ง ความถูกตอ้ง เหมาะสม และครบถว้น 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 1) คู่มือการท าเกษตรแบบผสมผสาน จาก
การศึกษาความสอดคล้องคู่มือการส่งเสริมการท า
เกษตรผสมผสาน และความเหมาะสมของคู่มือการ
ส่งเสรมิจากผูเ้ชีย่วชาญ พบว่า ค่า IOC ของคู่มอืเฉลี่ย
1.00 อย่ างมีน ัย ส า ค ัญ ทางสถิติที่  0.5 สามารถ
น าไปใชไ้ด ้(บญุชม ศรสีะอาด, 2543 : 61) 
 2) เครือ่งมอืใชใ้นการวดัและประเมนิผล 
  2.1)  แบบวัดความรู้ เกี่ย วกับการท า
เกษตรแบบผสมผสาน เป็นแบบทดสอบ ค าถามแบบ
เลือกตอบ 2 ตวัเลือก คอื ใช่ และ ไม่ใช่ จ านวน 20 
ขอ้ มคีา่อ านาจจ าแนกรายขอ้ ( r )  ตัง้ แต่  0.24-0.84 
คา่ความยากงา่ย (p) ในระดบัที่ใชไ้ดค้อืต ่าที่สุด 0.27 
และสูงที่สุด 0.78 และมีค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ
เท่ากบั 0.724 (บญุชม ศรสีะอาด, 2543 : 109) 
  2.2)  แบบวัดทัศนคติต่ อการ เกษตร
ผสมผสาน เป็นแบบมาตราส่วน 3 ระดบั จ านวน 10 
ขอ้ มคี่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r) ตัง้แต่ 1.00-3.00 
ก่อนการส่งเสริม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 1.60 และ
หลังการส่งเสริม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 2.42 เมื่อ
เทียบคะแนนก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่าหลัง
การส่งเสรมิมคีวามรู้สูงกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 
3.6 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ในการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการส่งเสริมการ
ท าเกษตรผสมผสาน ผู้วิจ ัยได้ด า เนินการ เก็บ
รวบรวมขอ้มลู โดยแบง่เป็น 3 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที ่1 ศกึษาและส ารวจขอ้มูลเบื้องต้น 
ผู้วิจ ัยประสานผู้น าชุมชน สอบถามความต้องการ 
และประสานหวัหน้าหลกัสูตร สาขาวชิาสิง่แวดล้อม
ศกึษา คณะสิง่แวดล้อม  และทรพัยากรศาสตร์ เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์สถานทีจ่ดัการสง่เสรมิ 
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  ระยะที่ 2 การออกแบบเครื่องมือในการ
ถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา ในระยะนี้ ผูว้จิยัจะท าการ
สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือในการถ่ายทอดและ
เครื่ อ งมือวัดผล  การพัฒนาคู่ มือการส่ง เ สริม
การเกษตรผสมผสาน ซึ่งเป็นระยะ การเตรยีมความ
พร้อมของคู่มือการส่ง เสริม  และ เครื่อ งมือหา
ผลสมัฤทธิก์ารส่งเสรมิโดยให้ผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน ตรวจ
เครือ่งมอืเพื่อน าเครือ่งมอืทีม่คีณุภาพไปใชป้ระกอบใน  
การจดักระบวนการสง่เสรมิการเกษตรผสมผสาน 
  ร ะ ย ะ ที่  3  ก ร ะ บ วน ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
สิง่แวดล้อมศกึษา ในระยะนี้ เป็นระยะกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยผ่านกระบวน           
การส่งเสรมิการถ่ายทอดให้เกิดความรู้และทศันคติ
เกีย่วกบัการท าการเกษตรผสมผสาน ซึ่งรูปแบบใน
การสง่เสรมิมขีึน้ตอนการด าเนินการ ดงันี้ 
  1) ขัน้น าสู่กจิกรรม: ขัน้น าสู่กจิกรรมเป็น
การเตรยีมความพรอ้มของผูเ้ขา้รบัการส่งเสรมิ หรอื
เป็นการสรา้งบรรยากาศใหเ้อื้ออ านวยต่อการส่งเสรมิ
เพื่อสรา้งความคุน้เคย และลดความตงึเครยีดทางดา้น
รา่งกายและจติใจของผูเ้ขา้รบัการสง่เสรมิ 
  2) ข ัน้กจิกรรม: ขัน้กจิกรรม คอื กจิกรรม
ในการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานในครัง้นี้
ประกอบดว้ยการบรรยาย และการสาธิตโดยเรยีนรู้
จากคูม่อื และแผ่นพบั ประกอบในการบรรยาย โดย
ก าหนดเป้าหมายของแต่ละกจิกรรม เพื่อให้ผูเ้ขา้ร ับ
การสง่เสรมิทราบวา่ตนก าลงั กระสิง่ใดอยู่ ซึ่งในการ
สง่เสรมิผูว้จิยัไดน้ าเทคนิคและวธิกีารสง่เสรมิ เพื่อให้
ผูเ้ขา้รบัการส่งเสริมเกิดความรู ้และทศันคติที่ดีต่อ
การท าการเกษตรผสมผสาน ดงันี้ 
   2.1) การบรรยาย เป็นวธิีที่ท าให้ผูเ้ขา้
รบัการส่งเสรมิทราบถึงการท าการเกษตรที่สามารถ
เกื้อหนุนกนัไดใ้นพื้นที่การเกษตร โดยมคีู่มอืในการ
ประกอบการบรรยาย และแผน่พบั ซึง่มเีนื้อหาสาระที่
ประกอบไปด้วยการด าเนินชีวิตเพื่อการท าเกษตร
ผสมผสาน ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัเกษตรผสมผสาน 
วิธีการ ปัญหาการ ท าเกษตรเชิงเดี่ยวที่มีผลต่อ
สิง่แวดลอ้ม เกษตรผสมผสานเพื่อสิง่แวดลอ้ม 
  3) ขัน้วดัผลกจิกรรม: ในข ัน้นี้ เป็นข ัน้
สดุทา้ย ซึง่จะเป็นข ัน้ตอนวตัถุประสงคข์องผูว้จิยัที่ต ัง้

ไวใ้นตอนแรก โดยในการส่งเสรมิคร ัง้นี้ในการวดัผล
การประเมิน 2 ด้าน คอื ดา้นความรู้ ทศันคติของ 
ผู้เข้าร ับการส่ง เสริมที่มีต่อกิจกรรมส่ง เสริมมี
รายละเอยีดดงันี้ 
  3.1) การวดัผลด้านความรูจ้ะเป็นการวดัผล
ก่อนและหลงัการเขา้รบัส่งเสรมิ โดยการใช้แบบสอบถาม
ความรู้ เรื่อง การเกษตรผสมผสาน จ านวน 20 ข้อ  
มลีกัษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Checklist) มตีวัเลือกใน
การตอบ 2 ตวัเลอืก คอื ใช ่หรอื ไมใ่ช ่
  3.2)  การ วัดทัศนคติต่ อกา ร เกษต ร
ผสมผสาน ซึ่งมีการวัดการตอบแบบมาตราส่วน
ประเมนิค่า (Rating Scale) 3 ตัวเลือก คือ เห็นดว้ย  
ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย พร้อมกับเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรกึษาตรวจสอบ เพื่อขอขอ้เสนอแนะและปรบัปรุง
แกไ้ขคณุภาพของเครือ่งมอื 
3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 ในการวิเคราะห์ ข้อมูล  ผู้วิจ ัยจะใช้สถิติ
พื้นฐาน และสถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตุฐิานมดีงัต่อไปนี้  
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
คา่เฉลีย่ และหาคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
  2) สถติทิดสอบคณุภาพเครือ่งมอื ไดแ้ก ่
   - คา่อ านาจจ าแนกรายขอ้ 
   - คา่ความยากงา่ย   
   - คา่ความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบั 
   - คา่ความเทีย่งตรง (IOC) 
   - ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
   - ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2)  
   - คา่ดชันีประสทิธผิล (E.I) 
  3) สถิติทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการส่งเสริมการท าเกษตร
ผสมผสานส าหรบัชาวบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ต าบลดงลาน 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัรอ้ยเอด็ สามารถสรปุไดด้งันี้  
 เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ และการ
บรหิารจดัการ ปัญหาเรือ่งทุน และโครงสรา้งพื้นฐาน
โดยเฉพาะที่ท ากิน การพฒันาดนิ และน ้ า ซึ่งส่งผล
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชุมชน เป็น
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หมู่บ้านที่มกีารท าการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ แต่ทว่า
การเกษตรที่กล่าวมาเป็นการเกษตรเชิงเดี่ยวเกือบ
ทัง้หมด สภาพปัญหาหลกัของเกษตรกรเชื่อมโยงกนั
เป็นวงจรและเกดิขึน้ซ ้าซากตลอดเวลาทีเ่กษตรกรท า
การผลิตเฉพาะเกษตรเชิงเดี่ยว ท าให้เกษตรกรมี
รายไดท้างเดยีว ซึง่จากการลงพื้นที่ศกึษาบรบิทและ
ปัญหาในหมู่บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ต าบลดงลาน 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ไดม้กีารท าการเกษตร
เป็น จ านวนมาก แต่เป็นการท าการเกษตรกระแส
หลกัโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท าเกษตรเชงิเดีย่ว การ
ปลูกยาจี๊ด (ยาสูบ) เกษตรชนิดเดียว ท าให้ผู้วิจ ัย

มองเห็นว่า หมู่บา้นนี้ควรไดร้บัการส่งเสรมิการปลูก
พืชผกัแบบผสมผสาน เพื่อจะไดเ้ป็นรายไดอ้ีกหนึ่ง
ช่องทาง ผูว้ ิจ ัยไดท้ าการศึกษาและใช้กระบวนการ
ถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดใหเ้กดิความรู ้และทศันคตทิีด่ใีนการสง่เสรมิ
การท าเกษตรผสมผสาน กลุ่มตวัอย่าง คอื ชาวบา้น
โคกสูง หมู่ที่ 6 ต าบลดงลาน อ าเภอเมือง จงัหวดั
รอ้ยเอด็ ซึง่ไดม้าจากการสมคัรใจ เขา้ร่วมการอบรม 
จ านวน 30 คน โดยใช้เวลาในการอบรม 2 ว ัน 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย 
คู่มือและแผ่นพับที่ใช้ในการประกอบการบรรยาย

ตารางที ่1 ผลการเปรยีบเทยีบความรูก้อ่นและหลงัการสง่เสรมิการท าเกษตรผสมผมผสาน ส าหรบัชาวบา้นโคกสงู  
  ต าบลดงลาน อ าเภอเมอืง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 

ด้าน 
ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม 

t df p 
x  S.D. ระดบั x  S.D. ระดบั 

ความรู ้
(N=20) 

11.66 1.15 มาก 17.70 1.23 
มาก
ทีส่ดุ 

 
-22.079 

 
29 

 
.000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
 จากกลุ่มตวัอย่าง 30 คน พบว่า ความรูเ้กีย่วกบั
การสง่เสรมิการท าเกษตรผสมผสานส าหรบัชาวบา้นโคก
สูง ก่อนการส่งเสริมชาวบ้านมีความรู้อยู่ในระดบัปาน
กลาง ( x =11.66) และหลงัการส่งเสรมิชาวบา้นมคีวาม
รูอ้ยู่ในระดบัมาก ( x =17.70)                                                                 

 
 ดงันัน้เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูข้อง
ชาวบา้นหลงัการส่งเสรมิชาวบา้นที่เขา้รบัการส่งเสรมิมี
คะแนนความรูม้ากกวา่กอ่นการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 แสดง ให้เห็นว่า ชาวบา้นที่เขา้รบั
การสง่เสรมิการท าเกษตรผสมผสานมคีวามรูเ้พิม่มากขึน้ 

ตารางที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบทศันคตกิอ่นและหลงัการสง่เสรมิการท าเกษตรผสมผสานส าหรบัชาวบา้นโคกสงู  
  ต าบลดงลาน อ าเภอเมอืง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 

ด้าน 
ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม 

t df p 
x  S.D. ระดบั x  S.D. ระดบั 

ทศันคต ิ 1.68 0.23 
ไม่
แน่ใจ 

2.42 0.29 
เหน็
ดว้ย 

-11.374 29 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
  
 จากกลุ่ มตัวอย่าง 30 คน พบว่า ทัศนคติ
ส าหร ับชาวบ้านโคกสูง ก่อนการส่งเสริมชาวบ้านมี
ความรูอ้ยู่ในระดบัไม่แน่ใจ ( x =1.60 ) และหลงัการ

ส่ง เสริมชาวบ้านมีความรู้อยู่ ในระดับเห็นด้วย  
( x =2.42 ) ดงันัน้เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ทศันคตขิองชาวบา้นหลงัการส่งเสรมิชาวบา้นที่เขา้รบั
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การส่งเสริมมีคะแนนทัศนคติที่ดีมากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้
เห็นว่า ชาวบ้านที่เข้าร ับการส่งเสริมการท าเกษตร
ผสมผสานมทีศันคตเิพิม่มากขึน้ 
 
5. อภิปรายผล 
 5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
ส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานส าหรบัชาวบ้านโคกสูง 
ต าบลดงลาน อ า เภอ เมื อง  จั งห วัด ร้ อ ย เ อ็ ด  
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์80/80  
 1) ผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
ส่ ง เสริมการท า เกษตรผสมผสานมีค่ า เท่ ากับ 
82.97/90.97 ซึ่ ง เ ป็นไปตามเกณฑ์ 80/80.ที่ตั ้งไว ้
เนื่องจากผูว้จิยัได้เน้นความส าคญัของการเรยีนรูโ้ดย
การพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการเกษตรแบบผสมผสาน 
มีเนื้ อหาการส่งเสริม 2 หน่วยการส่งเสริม ได้แก ่
หน่วยที่ 1 ปัญหาการท าเกษตรเชิงเดี่ยวที่มีผลต่อ
สิ่ง แวดล้อม ห น่วยที่  2 การท า เกษตรเกษตร
ผสมผสานเพื่อสิง่แวดล้อม ซึ่งมกีารเรยีบเรยีงเนื้อหา
สาระให้มคีวามชดัเจน สอดคล้องกนัและให้มีความรู้
สามารถเขา้ใจง่าย เพื่อให้ชาวบา้นเกดิความเขา้ใจ ซึ่ง
ลกัษณะของคู่มอืดงักล่าวมคีวามสอดคล้องกบัปริยา
พตัร ทองสุก และคณะ (2559: 161) ไดศ้กึษาวจิ ัย
เรือ่ง การพฒันาคูม่อืการท าการเกษตรแบบผสมผสาน
ตามโครงการฟาร์มตวัอย่างตามพระราชด ารใินสมเดจ็
พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ บา้นก าพี้ ต าบล
ก าพี้  อ าเภอบรบือ จังหวดัมหาสารคาม มีความมุ่ง
หมายเพื่อพฒันาคูม่อืการท าเกษตรแบบผสมผสานตาม
โครงการฟาร์มตวัอย่างตามพระราชด ารใินสมเดจ็พระ
นางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ บา้นก าพี้ ต าบลก าพี้ 
อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ทีม่ปีระสทิธภิาพตาม
เกณฑ์ 84.25/83.05 แสดงให้เห็นว่า คู่มือที่ผ่านการ
พฒันารูปแบบอย่างเป็นระบบ โดยผ่านกระบวนการ
ปรบัปรุงแก้ไขตรวจสอบตามขัน้ตอนที่ถูกต้อง จะมี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 ตามสมมติฐานที่ต ัง้ไว ้
สอดคลอ้งกบั ปรชีา ชา้งขวญัยืน และคณะ (2551: 27) 
ได้ให้ความหมายว่า คู่มือ เป็นหนังสือที่ใช้ควบคู่      
ไปกบัการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นหนังสือที่ใช้เป็น
แนวทางปฏบิตัิให้กบัผูใ้ชส้ามารถกระท าสิง่นัน้ๆ ให้

บรรลุผลตามเป้าหมายสว่นคู่มอืครูนัน้เป็นหนังสอืให้
แนวทางและแนะน าเกีย่วกบัสาระ วธิีการ กิจกรรม 
สื่อ วสัดุ อุปกรณ์และแหล่งข้อมูล แหล่งอ้างอิงต่างๆ 
ปกติมกัจะใช้ควบคู่กบัหนังสอืเรียนเป็นหนังสอืที่ครู
ไดศ้กึษาดว้ยตวัเองซึง่บางสว่นสอดคล้องกบังานวจิยั
ของพรนิภา  ตูมโฮม และประยูร วงศ์จนัทรา (2559 : 
190) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณะรฐัอนิโดนีเซยี และเพื่อศกึษาดชันีประสทิธผิล
ของคูม่อืฝึกอบรมที่มปีระสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
ผลการศกึษาพบวา่ ประสทิธิภาพของคู่มอืการส่งเสรมิ  
มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 84.53/85.33  
 2) ดชันีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือการ      
ท าเกษตรแบบผสมผสานตาม มคี่าเท่ากบั 0.7240 
หมายความวา่ ชาวบา้นมคีวามรูเ้พิ่มขึ้นและส่งผลให้
ชาวบา้นมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 72.40 
แสดงให้เห็นว่า จากการพฒันาคู่มือการส่งเสริมที่มี
ความเหมาะสมส าหรบัชาวบา้น ท าให้ชาวบ้านเกิด
ความสนใจในคูม่อืการสง่เสรมิ จงึมกีารพฒันาตนเอง
ให้มคีวามรู ้และทศันคติ ต่อการส่งเสรมิการเกษตร
แบบผสมผสาน ท าให้ชาวบ้านมีการตอบสนองใน
การท ากจิกรรมการสง่เสรมิไดร้วดเรว็และมีความเขา้
ในในหวัข้อของการส่งเสรมิมากขึ้น มสีอดคล้องกบั
งานวจิยัของ เกยีรติศกัดิ ์เจรญิสุข และคณะ (2559: 
51) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง การพฒันากจิกรรมฝึกอบรมเพื่อ
สง่เสรมิการอนุรกัษ์ผกัพื้นบา้นลุ่มน ้าสงคราม ส าหรบั
นักเรียนช่วงชัน้ที่ 2 อ าเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาชนิดพันธ์ผกั
พื้นบ้านลุ่มน ้ าสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรม ผล
การศกึษา พบวา่ ดชันีประสทิธิผลของคู่มอืการส่งเสรมิ 
เท่ากบั.0.6795 ชาวบา้นที่ใชคู้่มอืฝึกอบรมการเกษตร            
แบบผสมผสานมคีวามกา้วหน้าในการศกึษาคดิเป็น
รอ้ยละ 67.95 และบางสว่นสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
อรอุมา สงชะวา และคณะ (2559: 216-228) ได้
ศกึษาวิจยัเรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการแก้ไข
ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์  เพื่ อปลูกมัน
ส าปะหลงัในจงัหวดัมหาสารคามมวีตัถุประสงค์เพื่อ
พฒันาคู่มือฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาดนิขาดความ        
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อุดมสมบูร ณ์ เพื่ อปลูกมันส าปะหลัง ในจังหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธิภาพของ
คู่มือการฝึกอบรม เท่ากบั 82.94/81.23 ส่วนดชันี
ประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม มีค่าเท่ากบั 0.435 
นิสติทีใ่ชคู้ม่อืฝึกอบรมการแกไ้ขปัญหาดนิขาดความ
อุดมสมบูรณ์ เพื่อปลูกมันส าปะหลังในจังหวัด
มหาสารคามมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็น 
รอ้ยละ 43.50 แสดงให้เห็นว่า คู่มอืการส่งเสรมิการ
ส่ง เสริมการเกษตรแบบผสมผสาน มีผลท าให้
ชาวบ้านโคกสูงมีความก้าวหน้ามีการเรียนรู้ และ
เขา้ใจเพิม่มากขึน้ 
 5.2 ค ว า ม รู ้ เ กี่ ย ว กับ กา รท า เ กษต ร            
แบบผสมผสาน ผลเปรยีบเทียบความรูก้่อนและหลงั
การส่งเสริม พบว่า ชาวบา้นที่เข้าร่วมการส่งเสริม
การเกษตรแบบผสมผสาน มคีวามรูก้่อนการส่งเสรมิ
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และหลงัการส่งเสริม
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อเปรียบเทียบคะแนน 
ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริม
ชาวบ้านมีคะแนนความรู้เฉลี่ยมากกว่าก่อนการ
ส่งเสริม แสดงให้เห็นว่า ชาวบ้านที่เข้าร่วมการ
ส่ง เสริมการเกษตรแบบผมผสานตาม มีความรู้
เพิ่มขึ้น เนื่องจากคู่มือการส่งเสรมมคีวามเหมาะสม
และ  มีความน่าสนใจ ท าให้ชาวบ้านเกิดความรู ้             
ความเข้าใจในเนื้อหาของคู่มือการส่งเสรมิเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งคู่มือการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน
มุ่งเน้นให้ชาวบ้านมีความรูค้วามเข้าใจเพิ่มขึ้นและ
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการท าการเกษตร
ผสมผส านตามแ นวปฏิบัติ นั ้น ไ ด้ เ พื่ อ ค ว า ม
หล ากหลาย เ ป็น ไปตามแนวคิดของปร ะยู ร  
วงศ์ จันท รา  ( 2 553 :  356 )  ให้ความหมายว่ า 
สิ่งแวดล้อมศึกษา หมายถึง กระบวนการที่ท าให้
ปร ะชากร โลกมีความรู้ค ว าม เข้า ใ จ เกี่ย วกับ
สิง่แวดลอ้มศกึษา มคีวามตระหนกัในปัญหาสิง่แวดล้อม 
มทีกัษะบ่งชี้และการแกปั้ญหาสิง่แวดล้อม มเีจตคติที่ดตี่อ
สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดค่านิยมในการมีส่วนร่วมในความ
รบัผิดชอบเกิดขึ้น ความซาบซึ้งถึงความสมัพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ กบัสิง่แวดล้อมและก่อให้เกดิความห่วงใยพรอ้มที่จะ
ลงมือปฏบิตัิป้องกนัแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมเพื่อส่งผลให้
เกิดความยัง่ยืนของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ต่อเนื่องและยาวนานในระดบัท้องถิ่นและระดบัโลก 
ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของไพศาล  
หวงัพานิช (2526) และชลทิศ พันธุ์ศริ ิ(2556: 55-
58) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการใชห้ลกัเศรษฐกจิ
พอเพียงเพื่ ออนุร ักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้าน 
ดอนตูม หมู่ที่ 1 ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม งานวิจัยคร ัง้นี้มีความมุ่งหมาย
เพื่อ 1) ส่งเสริมการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
อนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านดอนตูม หมู่ที่  1 
ต าบลแกง่เลงิจาน อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 2) 
เพื่อศกึษาเปรยีบเทียบความรูต้่อการใชห้ลกัเศรษฐกจิ
พอเพยีงเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดล้อมในชุมชนบา้นดอนตูม 
หมู่ที่  1 ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม กอ่นและหลงัการสง่เสรมิหลกัเศรษฐกจิ
พอเพียงเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดล้อมในชุมชน 3) เพื่อ
ศกึษาและเปรยีบเทียบทศันคติการใชห้ลกัเศรษฐกจิ
พอเพียงเพื่ออนุร ักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน  บ้าน 
ดอนตูม หมู่ที่ 1 ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม กอ่นและหลงั การสง่เสรมิการใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออนุร ักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน ผลการศกึษา พบว่า ดว้ยกระบวนการอบรม
ให้ความรูโ้ดยใช้คู่มอืการอบรมและโปสเตอร์ในการ
อบรมจงึท าใหป้ระชาชนมคีวามรูท้ี่เพิ่มขึ้นหลงัไดร้บั
การอบรม อชิรญา น้อยหลุบเลา (2559: 56-57)  
ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการเกษตรแบบเศรษฐกจิ
พอเพียงที่สอดคล้องกบัสิ่งแวดล้อมทางวฒันธรรม 
ผลการศึกษาพบว่ า  โดยการใช้กร ะบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา ซึ่งเป็นการบูรณาการ เทคนิคการ
ส่งเสริมที่หลากหลายเพื่อสร้างความสนใจในการ
เพิ่มพูนความรู้แก่ชาวบ้านและเพื่อให้ชาวบ้านมี
ความสนใจต่อสิง่ทีต่นไดร้บัจากกระบวนการส่งเสรมิ 
และวุฒิศกัดิ ์บุญแน่น (2558: 85) ได้ศึกษาการ
พฒันาคูม่อืการจดัการเรยีนรูช้วีวทิยาและปฏบิตัิการ
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ส าหร ับนิสิต
ระดับปริญญาตรีคณะสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า มีดัชนี
ประสทิธผิล เท่ากบั 0.751 หมายความว่า นิสติระดบั
ปรญิญาตร ีสาขาสิง่แวดลอ้มศกึษาทีเ่รยีนโดยใชคู้่มอื
ชีววิทยาและปฏิบตัิการชีววิทยา สิ่งแวดล้อมแบบ



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 3(2), 2020 : 100 – 111 
 

 

108 

บูรณาการมีความก้าวหน้ าของความรู้ในด้าน
สิง่แวดล้อม รอ้ยละ 75.10 แสดงให้เห็นว่า คู่มอืการ
จัดการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยา
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ส าหร ับนิสิตระดับ 
ปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา จากการจัด
กจิกรรมการเรยีนรู ้มคีวามเหมาะสม ช่วยกระตุ้นให้
นิสิต ตื่นตัวและมีความสนใจในการเรียนรู้ด้าน
สิง่แวดลอ้ม ท าใหเ้กดิความรูด้า้นสิง่แวดล้อมมากขึ้น 
แสดงให้เห็นว่า กระบวนการส่งเสรมินี้สามารถสรา้ง
ความรู้ในเรื่องการเกษตรแบบผสมผสาน จึงท าให้
ชาวบ้านมีความสนใจ ก่อให้เกิดผลสมัฤทธิอ์อกมา
เป็นไปในทศิทางทีด่มีคีวามรูเ้พิม่มากขึน้ 
 5.3 ทศันคติต่อการท าเกษตรแบบผสมผสาน 
ผลการเปรยีบเทียบทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสรมิ
การเกษตรแบบผสมผสาน โดยใช้คู่มอื พบว่า ก่อน
และหลงัการสง่เสรมิชาวบา้นที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิมี
ทัศ น คติ โ ด ย ร วม อ ยู่ ใ น ร ะ ดับ เ ห็ น ด้ ว ย  เ มื่ อ
เปรยีบเทียบก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ก่อน
การส่งเสรมิชาวบา้นที่เข้าร่วมการส่งเสรมิมีคะแนน
เฉลีย่ทศันคต ิเท่ากบั 1.68 อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ และ
หลังการส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคต ิ
เท่ากบั 2.42 อยู่ในระดบัเห็นดว้ย เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม หลังการ
ส่ง เสริมคะแนนเฉลี่ยทัศนคติมากกว่าก่อนการ
ส่งเสริม เนื่ องจากรูปแบบและกระบวนการทาง
สิง่แวดล้อมศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยการบรรยาย 
โดยคู่มือการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน
ประกอบการบรรยาย และมกีจิกรรมถามตอบระหว่าง
ผูบ้รรยายกบัที่เขา้ร่วมการส่งเสริม แสดงให้เห็นว่า
กระบวนการส่งเสรมินี้สามารถสร้างทัศนคติต่อการ
สง่เสรมิการเกษตรแบบผสมผสาน จึงท าให้ชาวบา้น
มคีวามสนใจท าให้ผลสมัฤทธิอ์อกมาในทางที่ด ีทัง้นี้
กระบวนการสร้างทัศนคติ เป็นไปตามแนวคิดของ
เกษม จันทร์แก้ว (2552: 2) ให้ความหมายว่า 
สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการ การให้ความรู้
อย่างมีระบบและแบบแผนในการพัฒนาทักษะ 
ทศันคติ และประสบการณ์ท าให้เกดิแนวคดิในการ
คดิเป็นท าเป็นและแก้ปัญหา และมคีวามสอดคล้อง
กบัประภาเพญ็ สวุรรณ (2520: 64–65) กล่าวถึงการ

เกดิทัศนคติว่า ทศันคติ เป็นสิง่ที่เกดิจากการเรยีนรู ้
(Learning) จากแหล่งทัศนคติ (Source of Attitude) 
ต่างๆ ทีอ่ยู่มากมาย และแหล่งทีท่ าใหค้นเกดิทศันคติ
ที่ส าคัญซึ่งบางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
วรุต โสอุทธา (2557: 47-50) ได้ศึกษาเรื่อง การ
ส่ง เสริมแหล่ง เรียนรู้การปลูกพืชสวนครัว เพื่ อ
สิ่ง แวดล้อมส าหร ับนักเรียนโรง เรียนเทศบาล 
บ้านแมด ต าบลตล าด  อ า เภอเมือ ง  จัง ห วัด
มหาสารคาม วิจ ัยนี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติก่อนและหลังการ
ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมส าหรบันักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้าน
แมด โลมไฉล จนัคูนอก (2557: 69-72) ได้ศึกษา
เรือ่ง การสง่เสรมิการใชพ้ื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นสวน
สมนุไพรส าหรบัชมุชนบา้นท่าขอนยาง อ าเภอกนัทร
วิช ัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า 
ชาวบ้านมีทศันคติเฉลี่ยหลงัการส่งเสรมิสูงกว่าการ
ส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 แสดง
ใหเ้หน็วา่การสง่เสรมิใชป้ระโยชน์พื้นที่สาธารณะเพื่อ
เป็นสวนสมุนไพรส าหร ับชาวบ้าน ทัศนคติของ
ชาวบา้นเพิ่มขึ้น และวาที ลพพนัธ์ทอง และประยูร 
วงศจ์นัทรา (2559: 189-202) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง การ
พัฒนาคู่มือ ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สาธารณรฐัสงิคโปร์ เพื่อศกึษา
และเปรยีบเทยีบทศันคตใินการเป็นวทิยากรฝึกอบรม 
กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสติปรญิญาตร ีช ัน้ปีที ่1 สาขาวชิา
สิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ไดม้าโดย การสุ่ม
อย่างง่าย โดยวธิีการจบัฉลากเป็นกลุ่มทดลองที่ใช้
คูม่อืการฝึกอบรม และกลุ่มควบคมุทีไ่มไ่ดใ้ชคู้่มอืการ
ฝึกอบรม จ านวน 30 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ คู่มือฝึกอบรม แบบทดสอบความรู้ แบบวัด
ทศันคต ิและแบบวดัทกัษะในการเป็นวิทยากร สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธิภาพของคู่มอืฝึกอบรม 
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 93.44/84.78 ส่วนดัชนี
ประสทิธิผลของคู่มือการฝึกอบรม เท่ากบั 0.7350 
นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่ ง แ วดล้อมอา เซียน  :  ส าธ ารณรัฐ สิง ค โป ร์ 
มีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 73.50 
และนิสติกลุ่มทดลองมทีัศนคติ ในการเป็นวทิยากร 
สงูกวา่นิสติกลุ่มควบคุม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 แสดงว่าให้เห็นว่า หลงัการส่งเสรมิ กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดบัทัศนคติที่สูงกว่าก่อนการส่งเสริม        
คู่มือการส่ง เสริมการเกษตรแบบผสมผสานและ
วิธีการอบรมท าให้เกิดความตระหนักต่อการท า
การเกษตรหรือพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ให้ไปใน
ทิศทางที่ดีมากขึ้นและสามารถสรา้งทศันคติที่ดีต่อ
สิง่แวดล้อม จ านงรกัษ์ อุดมเศรษฐ์ (2554 : 27-34) 
ไดศ้ึกษาวจิยัเกีย่วกบัการส่งเสรมิการเกษตรที่มตี่อ
ระบบเกษตรผสมผสานในเมือง โยคจาการ์ต้า 
อินโดนีเซียเพื่ออธิบายข้อมูลทัว่ไปของเจ้าหน้าที่
สง่เสรมิการเกษตร และเพื่อศกึษาการเขา้ถึงช่องทาง
ขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรที่มีต่อระบบเกษตรผสมผสาน 
และเพื่อเปรยีบเทยีบ ความแตกต่างดา้นขอ้มูลทัว่ไป 
พื้นที่การท างานและทัศนคติ ของเจ้าหน้าส่งเสริม
การเกษตรที่มตี่อระบบเกษตรแบบผสมผสาน กลุ่ม
ตวัอย่างคอืเจา้หน้าทีส่ง่เสรมิการเกษตร ทีป่ฏบิตัิงาน
ในเมือง Sleman และ Bantul จังหวัด Yogyakarta 
ประเทศอนิโดนีเซยี จ านวน 184 คน วเิคราะห์ขอ้มลู 
ด้วย ค่าความถี่  ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย  ทดสอบ
ส ม ม ติ ฐ า น โ ด ย ใ ช้ ส ถิ ติ  t-test แ ล ะ  F-test  
ผลการศกึษาพบวา่กลุ่มตวัอย่างมทีศันคติเชงิบวกต่อ
ระบบเกษตรแบบผสมผสาน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
เขา้ถงึขอ้มูลข่าวสารผ่านหนังสอืพิมพ์ นิตยสารดา้น
การเกษตร มากกว่าวารสารการวจิยัทางการเกษตร 
และอินเทอร์เน็ต ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
กลุ่มตวัอย่าง ทีม่เีพศ อายุ การศกึษา จ านวนสมาชกิ
คร ัวเรือน และประสบการณ์การท างานที่ต่างกัน  
มทีศันคตติ่อระบบเกษตรแบบผสมผสาน ไม่แตกต่าง
กนั แต่พบว่ากลุ่มตวัอย่างที่มีพื้นที่การท างานและ
ราย ได้ต่อเดือนต่างกนั มีทัศนคติต่อระบบเกษตร
แบบผสมผสานแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ
ที่ ระดบั.05 ส่วนพชัรพรรณ ยาโน (2552 : 58-63) 
ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง การศกึษาวถิีชวีติกบัการพฒันา

อาชพีของเกษตรกรแบบผสมผสานในจงัหวดัชุมพร 
มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาวถิชีวีติทศันคติเกีย่วกบัการ
พฒันาอาชพีของเกษตรกรแบบผสมผสาน ในจงัหวดั
ชุมพร โดยมีเกณฑ์การคดัเลือกคือ เป็นเกษตรกรที่
ทางการเกษตรแบบผสมผสาน ได้ร ับการคดัเลือกให้เป็น 
เกษตรกรตวัอย่างของจงัหวดัชุมพร พบว่า มทีศันคติที่ดีที่
จะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล ทางการศกึษาคอื เป็นเกษตรกรที่ทางการ
เกษตรได้รบัคดัเลือกให้เป็นเกษตรกรตัวอย่างของจังหวดั
ชุมพร พบว่า มีมีทัศนคติที่ดีที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูล ทาง
การศึกษาด้วยวิธีการสมัภาษณ์ จากผลการศึกษา พบว่า  
1) รปูแบบทางเกษตรแบบผสมผสานมหีลกัการสอดคล้องกบั
การเกษตรทฤษฎใีหม่ของแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง
และยังสอดคล้องกบัระบบเกษตรกรรม ยัง่ยืนอื่นๆ เช่น      
วนเกษตร เกษตรอินทรีย์  พุทธเกษตร เกษตรกรรม
ธรรมชาติ เพื่อเป็นการหาเลี้ยงชีพแล้ว ยงัเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีชีวิต และเป็นหนทางแห่งการพัฒนาตนเองไปสู่
ความสมบูรณ์ของการเป็นมนุษย์ 2) หลกัคดิและแนวทาง
ในการด าเนินชวีติของเกษตรกรแบบผสมผสานสอดคล้อง
กบัแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง หลกัการปฏบิตัิตาม
วถิีทางธรรมชาติท าให้ประสบส าเรจ็ในการด าเนินใชช้วีิต
และครอบครัวเงื่อนไขคุณธรรมที่ระดับ.05 อย่ างมี
นยัส าคญั  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าวิจยัไปใช้ 
 1) คู่ มื อ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ กษ ต ร แ บ บ
ผสมผสาน สามารถน ามาเสริมสร้างความรู้ และมี
ภูมิคุ้มกันในตัวเองและปฏิบัติตนสอดคล้องกับ
เงือ่นไขทศันคติที่ดตี่อการส่งเสรมิการท าการเกษตร
ผสมผสาน ของชาวบา้นได ้ 
6.2 ข้อเสนอแนะในวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1) ควรศกึษาแนวทางการพฒันารูปแบบของเกษตร
ผสมผสานเพิม่เตมิเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุดรวมไปถึง
การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
 2) ควรศึกษาวิธีการท าเกษตรยุกต์ใหม่เพื่อให้
ไดผ้ลผลติทีด่ขี ึน้และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
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