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บทคดัย่อ 
  งานวจิยัคร ัง้นี้มคีวามมุง่หมายเพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกผกัปลอดสารพิษให้มปีระสทิธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 และประสทิธิผลของคู่มอื เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรู ้ทศันคติ ก่อนและหลังการส่ง เสร ิม 
กลุ่มต ัวอย่า งที่ใช ้ในการส่ง เ สร ิม  คือ  นัก เร ียนโร ง เร ียนบ้านหนองคู  ต าบลหนองปลิง  อ าเภอเมือง  
จงัหวดัมหาสารคาม ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 44 คน ซึ่งไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมอืที่ใชใ้น
งานวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอื แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคติ สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ความถี ่
รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน Paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการ
สง่เสรมิการปลูกผกัปลอดสารพษิ มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 82.55/87.95 และมดีชันีประสทิธผิลของคูม่อื (E.I.) เท่ากบั 
0.6065 นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มการสง่เสรมิมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 60.65 มคีะแนนเฉลีย่ความรู ้และทศันคต ิ
หลงัการสง่เสรมิมากกวา่การสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
ค าส าคญั : การพฒันาคูม่อื การสง่เสรมิการปลูกผกัปลอดสารพษิ ความรู ้ทศันคต ิ
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Abstract 
 The purposes of this research were to study find the develop promotion manual of cultivation of 
organic 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 promoting. The sample used in the study 
were 44 students of the Ban Nong Khu School, NongPling Sub -District, Mueang Distr ict,  Maha 
Sarakham Province by purposive 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 82.55 / 87.95. The effectiveness of activity manual index was equal to 0.6065. The student had 
more knowledge and effect to increased students progress after using the training manual as 60.65 
percent. After the promotion experimental students had an average score of knowledge and attitude more 
than before promotion significanctly at  level .05. 
 
Key Words : The development of manual, promoting cultivation of organic vegetables, Knowledge, 
    Attitude 
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1. บทน า 
 ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมรีายไดห้ลัก
จากการท าการเกษตร เช่น เพาะปลูกข้าว พืชไร ่ 
พืชสวน ผกั ผลไม้ ไม้ดอก และไม้ประดบั รวมทัง้
เลี้ยงสตัว์ ท าประมง และการเกษตรอื่นๆ เนื้อที่ของ
ประเทศโดยรวมมีประมาณ 320 ล้านไร่ ใช้ใน
การเกษตรประมาณ 125 ล้านไร่ ปัจจุบนัการเกษตร
หรอืการเพาะปลูกมกีารพฒันาเจรญิกา้วหน้า ทัง้ดา้น
เทคโนโลยกีารผลติและเทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายในการจัดการเพิ่ม
ผลผลิตท าการเกษตร เพื่อความอยู่รอดและเพิ่มพูน
รายได ้จงึไดม้กีารน าเอาสารเคมใีนรูปแบบต่างๆ มา
ใช้ในการเร่งผลผลิต การควบคุมการผลิตและการ
สนับสนุนการผลิตให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
โดยเฉพาะสารเคมีก าจดัศตัรูพืช เนื่องจากประเทศ
ไทยเป็นประเทศ ที่ต ัง้อยู่ในเขตรอ้นชื้นซึ่งเหมาะสม
กบัการแพร่ขยายพันธุ์ของแมลงศตัรูพืชชนิดต่างๆ 
ตลอดจนพฒันาการของแมลงศตัรูพืชให้ต้านทานต่อ
สารเคมกี าจดัศตัรูพืชจะท าให้เกษตรกรประสบปัญหาการ
ระบาดของแมลงศัตรูพืช (กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลย,ี 2554: 139)  
 รปูแบบการเกษตรของประเทศไทยพฒันาเขา้
สูร่ปูแบบเกษตรกรรมแผนใหม่ (moderm agriclture) 
ทัง้นี้ เพื่อตอบสนองความต้องการผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 
เกิดการปรบัเปลี่ยนรูปแบบในการปลูกพืชจากการ
ปลูกพืชผสมผสาน มคีวามหลากหลายในชนิดและ
พันธุ์พืช เข้าสู่การปลูกพืชพาณิชย์เชิงเดี่ยวเพื่อ
การค้าเป็นส าคญัโดยการปรบัปรุงพันธุ์พืชที่ให้ผล
ผลิตสูงเน้นการใช้เทคโนโลยี และเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรร่วมกับการใช้ปุ๋ ยและยาฆ่าแมลง  
(เจมิศกัดิ ์ป่ินทอง, 2535 : 11) 
 ปัจจุบ ันสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชถูก
น ามาใชอ้ย่างแพร่หลาย ทัง้ดา้นเกษตรกรรมและใช้
ก าจัดแมลงในบ้านเรือน ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพ
ของเกษตรกรเอง ผู้บริโภคและคนทัว่ไปที่มโีอกาส
เสี่ยงต่อการสมัผสัสารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรูพืชทัง้
แบบเฉียบพลันและเรื้อร ัง โดยเข้าสู่ร่างกายทาง
ผิวหนัง ช่องปากและทางลมหายใจ โดยสารเคมี
ป้องกนัก าจดัศตัรพูชืทีใ่ชปั้จจุบนั จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม

หลกั คอื กลุ่มออรก์าโนฟอสเฟต คารบ์าเมต และโพรี
ทอยด ์(ส านกัระบาดวทิยา, 2552: 2556)  
 ผลกระทบที่ตามมาคอืความเสื่อมโทรมของ
ทรพัยากรและสิ่งแวดล้อม ดงัเช่นการเสื่อมสภาพ
ความอุดมสมบรูณ์ของดนิ จึงจ าเป็นต้องเพิ่มปรมิาณ
การใชส้ารเคมทีางการเกษตรมากขึ้น จนเป็นเหตุให้
ดินขาดความสมดุลทางธรรมชาติ ประกอบกับ
ประเทศไทยตัง้อยู่ในเขตร้อนชื้นสภาพภูมิอากาศ
เหมาะแก่การระบาดของศตัรูพืชชนิดต่างๆ เช่นเชื้อ
โรคพืช และแมลงศตัรูพืช ที่สร้างความเสียหายต่อ
ผลผลิตเป็นประจ าเกษตรกรจึงต้องหาวิธีป้องกัน
ก าจดัศตัรพูชื เพื่อลดความเสยีหายที่จะเกดิขึ้น ซึ่งมี
อยู่ดว้ยกนัหลายวธิี เช่นการใชก้บัดกัไฟฟ้า การฉาย
รงัสเีพื่อท าหมนัแมลง วธิเีขตกรรม ซึ่งไดแ้ก่การไทย
พวน การปลูกพชืหมนุเวยีนการปลูกพชืคลุมดนิซึ่งจะ
ท าให้พืชตายและนิยมกนัมากได้แก่การใช้สารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชข้อปฏิบัติได้ง่ายไม่ต้องใช้
เทคโนโลยีที่ซับซ้อน และยังสามารถเห็นผลใน 
ป้องกนัก าจัดโดยเฉพาะกับแมลงศัตรูพืชได้อย่าง
รวดเรว็ (ขวญัชยั สมบตัศิริ,ิ 2524 : 2) 
 สารเคมกี าจัดศตัรูพืชนอกจากออกฤทธิเ์ป็น
อันตรายต่อศัตรูพืชที่ต้องการก าจัดแล้วยัง เป็น
อนัตรายต่อมนุษย์และสตัว์ สารเคมีบางชนิดยังคง
สภาพอยู่ในสิ่งแวดล้อมโดยซึมเข้าไปปนเป้ือนใน
แหล่งน ้ าธรรมชาติ ทัง้บนดิน ในน ้ า และในอาหาร 
ส่งผลกรทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์โดย
แสดงออกทางระบบประสาท ระบบทางเดนิหายใจซึ่ง
สามารถท าให้เสียชีวิตได้ (วินัย วีระวัฒนานนท์ , 
2541: 71) จากสถานการณ์โรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 
2557 พบว่าผู้ป่วยโรคพิษจากสารก าจัดศัตรูพืช 
จ านวนทัง้สิ้น 1 ,452 ราย เกษตรกรยังไม่มีการ
ระมดัระวงัในการใช้สารเคมีหรือการใช้สารเคมียา
ปราบศัตรูพืชเป็นประจ าที่มีการท าเกษตรกรรม 
(พิเนตร กูลการขาย , 2554: 64) ปัญหาสุขภาพที่
เกิดขึ้นเนื่องจากสารเคมีก าจัดศตัรูพืช เป็นปัญหา
ใหญ่และรุนแรงมากของสงัคมไทยซึ่งหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งและสงัคมไทยยงัขาดความตระหนักร่วมกนั
อย่างมีเพียงพอ หากผูท้ี่ไดร้บัสารเคมีที่มคีวามเป็น
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พิษรุนแรงเขา้สู่ร่างกายในปรมิาณที่มากพอกอ็าจมี
ผลท าใหเ้กดิความผดิปกตใินระบบต่างๆ ของร่างกาย 
เชน่ท าใหร้า่งกายมอีาการอ่อนเพลีย และเหนื่อยง่าย 
เป็นตน้ (สมเกยีรต ิศริริตันพฤกษ์ และคณะ, 2548: 72) 
 การผลติพชืผกัเป็นแขนงหนึ่งทางการเกษตร 
พืชผักที่น ามาใช้ในการบริโภค ซึ่งมีคุณค่าทาง
โภชนาการสงู จะท าให้สามารถต่อต้านโรคภยัไขเ้จ็บ
ได้อย่างไรก็ตามการที่จะให้พืชผกัมีคุณภาพตาม
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคนัน้ ต้องผ่านกรรมวธิีการ
ผลิตที่ถูกต้องตามหลักการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปฏบิตัแิละการดแูลรกัษา ตัง้แต่การผลิตจนกระทัง่ถึง
ระยะเกบ็เกีย่ว รวมทัง้การควบคุมคุณภาพทางดา้น
โภชนาการ และความปลอดภยัต่อผู้บริโภคในห้วง
ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา (พฤกษ์ยิบมนัตะสิริ
และคณะ , 2543: 52) ได้กล่าวถึง กระแสของ
ผูบ้รโิภคไดใ้ห้ความส าคัญกบัสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆ 
และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ท าให้ในการเกษตรผูผ้ลิต
ต้องปรบัตวัตามวฒันธรรมการบรโิภคและการไดร้บั
การสนบัสนุนจากภาครฐั องค์การ พฒันาเอกชนให้มี
การใช้สารเคมอีย่างปลอดภยัหรอืไม่ใชส้ารเคมีเลย 
โดยลดการใช้สารเคมีเพื่อให้เกษตรกรรมยัง่ยืน 
(เบญจมาศ จันทร์แก้ว, 2551: 25) ได้ศึกษาการ
วเิคราะห์ทางเศรษฐกิจของการผลิตผกัโดยใช้สาร
ธรรมชาติและสารเคมีพบว่า เกษตรกรที่ใช้สาร
ธรรมชาติจะได้ก าไรสุทธิมากที่สุดเนื่องจากราคา
ผลผลิตสูงกว่าการใช้สารเคมีนอกจากนี้ (วราภรณ์ 
ปัญญาวด,ี 2551: 107-127) กล่าวว่า ประเดน็ที่เป็น
การสนบัสนุนให้เพิ่มการผลิตของผูป้ลูกผกัปลอดภยั
มากขึน้ โดยเฉพาะการปลูกพืชผกัจะต้องขยายพื้นที ่
จ าเป็นต้องมีแรงงานเพิ่ม เพื่อการพัฒนาเกษตร
ปลอดภยั และเป็นความส าคญัที่น าไปสู่ความยัง่ยืน 
นอกจากนี้ (ดุษฎี พรหมทัต , 2554: 86) กล่าวว่า 
หน่วยงานภาครฐัจะต้องแสดงบทบาทอย่างเข้มข้น 
เพื่อให้เกษตรกรหนัมาสนใจและเห็นถึงความส าคญั
ของการใช้และแนวทางป้องกนัสารเคมีเพื่อความ
ปลอดภยัต่อตวัเกษตรกรซึ่งต้องปฏิบตัิอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง เพื่อการพฒันาเกษตรกรรมของประเทศ
ใหย้ัง่ยนืตลอดไป 

 การท าสวนผกัเป็นการเพาะปลูกอีกประเภท
หนึ่งทีเ่กษตรกรนิยมใชส้ารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรูพืช
มาเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง อนัที่จริงผกัเป็นพืช
อาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกาย ในผกัมสีารอาหาร
ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อร่างกายซึ่งในอาหารชนิดอื่นมไีม่
เพยีงพอหรอืไมม่ ีผกัเป็นแหล่งส าคญัของธาตุอาหาร
ทีจ่ าเป็นต่อร่างกายโดยอุดมดว้ยธาตุแคลเซียม และ
ธาตุ เหล็ก  เ ป็นแหล่ งที่ ให้ วิตามินหลายอย่ า ง  
ซึ่งร่างกายของมนุษย์จ าเป็นต้องได้ธาตุอาหารไม่
น้อยกว่า 10 ชนิด ในการพัฒนา และควบคุมการ
เจรญิเตบิโตใหเ้หมาะสมเป็นปกติ (กองบรรณาธิการ
ฐานเกษตรกรรม, ม.ป.ป. : 7-8) นอกจากนี้ผกัยงัเป็น
พชืเศรษฐกจิที่ท ารายไดใ้ห้แก่ประเทศหลายพนัล้าน
บาทในแต่ละปี จากสถิติการส่งออกพืชผกัในปี พ.ศ. 
2534 พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2536 พบว่า ผกัทุกชนิด
ส่งออกเป็นปริมาณ 269,712 เมตริกตัน 266,911 
เมตรกิตนั และ 244,831 เมตรกิตนัคดิเป็นมูลค่าถึง 
5,399.9 ล้านบาท 5,538.9 ล้านบาทและ 5,484.5 
ลา้นบาทตามล าดบั (กรมเศรษฐกจิการพาณิชย์, 2537) 
 ดงันัน้ผู้วิจ ัยจึงพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการ
ปลูกผกัปลอดสารพิษ เนื่องจากพืชผกัเป็นสิง่ส าคญั
ต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมาก จากการส ารวจ
โรงเรยีนบา้นหนองคู ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม เป็นโรงเรยีนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพยีงและยงัปลูกผกัไวบ้รโิภค และจ าหน่าย จาก
การเขา้ไปศกึษาหลกัการปลูกผกัภายในโรงเรยีนยงัมี
การใช้สารเคมีในการปลูกผัก ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงจัด
กจิกรรมส่งเสรมิให้กบันักเรยีนโรงเรยีนบา้นหนองค ู
โดยการส่งเสริมผ่านกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม
ศึกษาที่เป็นการถ่ายทอดความรู้โดยการบรรยาย 
จากการส่งเสริมจะท าให้นักเรยีนที่เขา้ร่วมมคีวามรู้
และทัศนคติ ต่อ การส่งเสริมการปลูกผักปลอด
สารพิษ และน าความรู้ที่ได้ไปปรบัใช้ในการปลูก
พชืผกัในโรงเรยีนอย่างถูกวธิ ี
 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสร ิมการปลูก
ผ กั ป ล อ ด ส า ร พ ิษ  ใ ห ้ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผลตามเกณฑ์ตัง้ไว ้
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 2.2  เพื่ อศึกษาและ เปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการปลูกผกัปลอดสารพิษก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิ  
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อ
การปลูกผกัปลอดสารพษิกอ่นและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร ัง้นี้  ได้แก ่
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคู ต าบลหนองปลิง 
อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม จ านวน 215 คน 
เป็นเพศชาย 123 คน และเป็นเพศหญงิ 92 คน 
 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร ัง้นี้  คือ 
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นสอ่งนางใย ต าบลตลาด อ าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม ชัน้ม ัธยมศึกษาปีที่ 2 
จ านวน 30 คน โดยไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจงเขา้
รว่มอบรม 
3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา   
 1) ตวัแปรต้น  คอื การส่งเสรมิการปลูกผกั
ปลอดสารพษิ 
 2) ตวัแปรตาม คอื  
  2.1 ความรู้เกีย่วกบัการปลูกผกัปลอดสารพิษ
  2.2 ทศันคตติ่อการการปลูกผกัปลอดสารพษิ 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืที่ใชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอื
การส่งเสริมการปลูกผกัปลอดสารพิษ และแผ่นพับ
การสง่เสรมิการปลูกผกัปลอดสารพษิ 
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวดัและประเมินผล 
ไดแ้ก ่แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลูกผกัปลอด
สารพิษ และแบบวดัทัศนคติต่อการปลูกผักปลอด
สารพษิ  
3.4 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมือในการวจิยัการ
พฒันาคูม่อืการสง่เสรมิการปลูกผกัปลอดสารพษิ 
 1) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู ้
ผูว้จิยัไดส้รา้งเครือ่งมอืการสง่เสรมิการปลูกผกัปลอด
สารพิษ ซึ่งผูว้จิยัไดป้ระยุกต์มาจาก แนวคดิ ทฤษฎี

และเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง มขี ัน้ตอนในการสรา้ง
และหาคณุภาพเครือ่งมอื ดงันี้ 
  1.1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นโดย
การศกึษาจากต าราเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
   1.2) สร้างคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกผกั
ปลอดสารพษิ     
  1.3 ) น าคู่มือการส่ง เสริมการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ ไปให้ผูเ้ชีย่วชาญเพื่อพิจารณาความ
สอดคลอ้ง ความถูกตอ้ง และความเทีย่งตรง 
  1.4) ปรบัปรุงและแกไ้ขคู่มือการส่งเสริม
การปลูกผกัปลอดสารพษิ ตามค าแนะน าของอาจารย์
ทีป่รกึษา และน าไปใชใ้นการสง่เสรมิ 
  2) เครือ่งมอืในการวดัและประเมนิผล 
  ผู้วิ จ ั ย ไ ด้ส ร้า ง เ ครื่ อ ง มือ ใ น กา ร ห า
ผลสมัฤทธิข์องการสง่เสรมิ ดงันี้  
  2.1) แบบวดัความรู้เกี่ยวกบัการส่งเสริม
การปลูกผกัปลอดสารพิษ มขี ัน้ตอนการสรา้งและหา
คณุภาพ ดงันี้ 
  2.1.1 ) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางใน
การสรา้งแบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการส่งเสรมิการ
ปลูกผกัปลอดสารพษิ 
  2.1.2) สรา้งแบบวดัความรูเ้กีย่วกบัการปลูกผกั
ปลอดสารพิษ จ านวน 20 ข้อ เป็นแบบวัดความรู้ชนิด
เลอืกตอบแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค ง 
  2.1.3) น าโครงร่างแบบทดสอบความรูไ้ป
ปรกึษาอาจารย์ทีป่รกึษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และความเหมาะสมของแบบวดัความรู้ จากนัน้ท า
การแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารย์ทีป่รกึษา 
  2.2) แบบวดัทศันคติต่อการส่งเสริมการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ มีข ัน้ตอนการสร้างและหา
คณุภาพดงันี้ 
  2.2.1) ศกึษาขอ้มลูจากต ารา เอกสารและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และแนวทางในการสรา้งแบบวดั
ทัศนคติเกี่ยวกับการส่ง เสริมการปลูกผักปลอด
สารพษิ   
  2.2.2) สร้างแบบวดัทศันคติการส่งเสริม
การปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) มีลักษณะเป็นแบบ
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ก าหนดค าตอบ แบ่งเป็น 5 ระดบั คอื เห็นดว้ยอย่าง
ยิง่/เหน็ดว้ย/ไมแ่น่ใจ/ไมเ่หน็ดว้ย/ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิ่ง 
จ านวน 20 ขอ้  
  2.2.3) น าโครงร่างแบบวัดทัศนคติไป
ปรกึษาอาจารย์ทีป่รกึษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และความเหมาะสมของแบบวดัทศันคติ จากนัน้ท า
การแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารย์ทีป่รกึษา 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การส่งเสรมิการปลูกผกัปลอดสารพิษ ผูว้จิ ัย
ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดย
แบง่เป็น 3 ระยะ ดงันี้ 
 ระยะที่ 1 ส ารวจ และศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
 ระยะที่ 2 การพัฒนาคู่มือและกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพเครือ่งมอื 
   2.1) ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) 
   2.2) คา่ความเชือ่ม ัน่ (Reliability) 
   2.3) คา่อ านาจจ าแนก 
   2.4) คา่ความยากงา่ย 
   2.5 ) คา่ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
   2.6  คา่ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 
   2.7 คา่ดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  3)  สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมติฐาน คอื Paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดสารพษิ สามารถสรปุไดด้งันี้ 
 4.1 การส่งเสรมิการปลูกผกัปลอดสารพิษ เอกสาร
งานวจิยัที่คน้ควา้มาเป็นเอกสารส าคญัอย่างยิ่ง เพราะท า
ใหท้ราบถงึหลกัการสิง่แวดลอ้มศกึษา เป็นกระบวนการดา้น

สิง่แวดล้อมที่มุงเน้นการให้พัฒนามนุษย์เห็นคุณค่าของ
สิง่แวดลอ้ม ตระหนกัถงึความสมัพนัธ์ของสิง่แวดล้อม และ
น าไปสู่การพัฒนาดา้นเจตคติ ความตระหนัก และความ
รบัผดิชอบดา้นสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหม้สีิง่แวดล้อมที่ดขี ึ้น ผกั
เป็นอาหารที่มคีุณค่าทางโภชนาการสูงมาก การไดบ้รโิภค
ผกัเป็นประจ าทุกวนัจะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีและ
แขง็แรง ดงันัน้การปลูกผกัปลอดสารพิษจึงมคีวามส าคญั
อย่างมาก อกีทัง้ยงัเป็นการลดใชส้ารเคมใีนการก าจดั
แมลง และ ก าจดัศตัรูพืช ที่เป็นสาเหตุการเกดิสารพิษ
ตกค้างในผัก ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายเป็นอย่างมาก  
การใชส้มุนไพรที่มใีนท้องถิ่นมาใชใ้นการก าจดัแมลง และ
ก าจัดศตัรูพืชแทนการใช้สารเคมี ถือว่าเป็นแนวทางการ
ปลู กผักปลอดสารพิษได้ดี  และยังช่ วยอนุ ร ักษ์
ทร ัพยากรธรรมชาติ ด้วยความฉลาดและใช้ได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดโดยการ
หลีกเลี่ยงที่ท าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
น้อยที่ สุ ด กระบวนการด าเนิ นการอบรมอย่ างมี
ประสิทธิภาพ การฝึกอบรม เป็นกระบวนการที่จะช่วย
เพิม่พูนความรูค้วามสามารถและทกัษะในการปฏบิตัิงาน จะ
ท าให้ผูเ้ขา้รบัการอบรมเกดิความรู ้ความเขา้ใจ เกดิความ
ช านาญ และเกดิเจตคตทิีด่เีกีย่วกบัเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง ความรู ้
เป็นกระบวนการเรียนรู้หรือรบัรู้สิง่ต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ที่
เกดิขึน้จากการสงัเกต และประสบการณ์ ที่ผ่านกระบวนการ
คดิเปรยีบเทียบ เชื่อมโยงกนัให้เกดิเป็นความรูใ้หม่  ๆซึ่ง
ความรู้ต้องมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ หากไม่มีการพัฒนา
ความรู้ก็จะไม่สามารถพัฒนาความรู้ที่มีต่อไปได้ และ
ทศันคต ิเป็นสภาพทางจติใจของบคุคลทีเ่กดิจากการเรยีนรู้
และประสบการณ์จากสิง่แวดล้อม ก่อให้เกดิพฤติกรรมใน
การที่จะตอบสนองต่อบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์
เฉพาะ โดยการวจิยัเหล่านี้มผีลการศกึษาและผลการ
ทดลองมทีศิทางในแนวเดยีวกนั ซึ่งจะท าให้งานวจิยั
ในครัง้นี้มีพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแนวทางการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี และจะท าให้มีความ
เชือ่ถอืมากยิง่ขึน้ 
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืการสง่เสรมิการปลูกผกัปลอดสารพษิ (E1 / E2) 

คณุภาพรปูแบบการส่งเสริม คะแนนเต็ม  ̅ S.D. 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

เกณฑ์ 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 16.51 0.37 82.55 
เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 20 17.59 0.31 87.95 
เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริมเท่ากบั 82.55 / 87.95 

 
 จากตารางที่  1 พบว่า ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 82.55 และประสทิธิภาพ
ของกระบวนการ (E2) คิดเป็นร้อยละ 87.95 ดังนั ้น 

ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ์ของคู่มือการส่งเสริมการปลูกผกัปลอดสารพิษ 
เท่ากบั  82.55 / 87.95 ซึง่สงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้ 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืการสง่เสรมิการปลูกผกัปลอดสารพษิ 
ผลรวมคะแนน 
ทดสอบก่อน 

ทกุคน 

ผลรวมคะแนน 
ทดสอบหลงั 

ทกุคน 

จ านวน
ผูเ้ข้าร่วม 
การส่งเสริม 

คะแนนเต็ม 
ของความรู้ 

ค่าดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) 

เกณฑ์ 

486 725 44 20 0.6065 ผา่นเกณฑ์ 
  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคูม่อืการส่งเสรมิการปลูกผกัปลอดสารพิษ 
มีค่าเท่ากับ 0.6065 หมายความว่า นักเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรยีนบ้านหนองคู ต าบล
หนองปลิง  อ า เภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  
มคีวามกา้วหน้าในการมคีวามรูร้อ้ยละ 60.65 

 
ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบความรูเ้รือ่งการสง่เสรมิการปลูกผกัปลอดสารพษิ ของนกัเรยีน กอ่นและหลงัการส่งเสรมิ  
(n=44) 

รายการ 
ก่อนการ 
ส่งเสริม 

ระดบั 
ความรู้ 

หลงัการ 
ส่งเสริม 

ระดบั 
ความรู้ 

t df p 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
ความรู ้
(N=20) 

11.04 2.13 น้อย 17.59 0.31 มาก -15.163 43 .000* 

*  มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
 จากตารางที ่3 พบวา่ นกัเรยีนมคีะแนนเฉลี่ย
ความรู้การส่งเสริมการปลูกผกัปลอดสารพิษ ก่อน
การส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย ( ̅ = 11.04) 
และหลงัการส่งเสริมนักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยความรู้
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก (  ̅ = 17.59)  เมื่อ

เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการส่งเสรมิ
การปลูกผกัปลอดสารพิษ ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
พบวา่ นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการส่งเสรมิ
สูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 
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ตารางที ่4 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคต ิของนกัเรยีน กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ (n = 44) 

รายการ 
ก่อน 

การส่งเสริม 
ระดบั 
ทศันคติ 

หลงั 
การส่งเสริม 

ระดบั 
ทศันคติ 

t df p 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

ทศันคต ิ 3.75 0.28 เหน็ดว้ย 4.62 0.23 
เหน็ดว้ย 
อย่างยิง่ 

-17.03 43 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมี
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการส่งเสริมการปลูกผักปลอด
สารพิษอยู่ในระดบัเห็นด้วย ( x =3.75). และหลังการ
สง่เสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ อยู่ในระดบัเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง ( x =4.62).เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า หลัง
การส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั..05 
 
5. อภิปรายผล 
 การพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการปลูกผกัปลอด
สารพษิ ผูว้จิยัมปีระเดน็ทีจ่ะน ามาอภปิรายผลดงันี้ 
 5.1 การศกึษาการพฒันาคูม่อืการปลูกผกัปลอด
สารพษิ  
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
ส่งเสรมิการปลูกผกัปลอดสารพิษ เมื่อน าไปพฒันาใช้
กบัผู้เข้าร่วมการส่งเสริม ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมท า
แบบทดสอบระหว่างการส่งเสริม (E1) คดิเป็นร้อยละ 
82.55 และมคีะแนนจากการทดสอบหลังการส่งเสริม 
(E2)  คิดเป็นร้อยละ 87.95 ซึ่ งเ ป็นไปตามเกณฑ์
ประสทิธภิาพทีต่ ัง้ไว ้เนื่องจากผูว้จิยัไดเ้น้นความส าคญั
ของการเรียนรู้ โดยคู่มือส่งเสริมการปลูกผกัปลอด
สารพษิ ไดม้เีนื้อหาความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัความหมาย
ของผกัปลอดสารพษิและสาเหตุการเกดิสารพิษตกคา้ง
ในผัก หลักการปลูกผักปลอดสารพิษ ข้อค านึงและ
ประโยชน์ในการปลูกผกัปลอดสารพษิ ซึง่เนื้อหาเหล่านี้
มกีารเรยีบเรียงเป็นข ัน้ตอนและถ่ายทอดความรูแ้ละ
ทัศนคติของสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการ
ส่งเสริมเกดิความรู ้ความเขา้ใจ สามารถเขา้ใจไดง้่าย 
ท าใหผู้เ้ขา้รว่มการสง่เสรมิสนใจในการเรยีนรู ้ซึง่เนื้อหา

ทีผู่ว้จิยัไดเ้น้นเป็นส าคญัต่อการเรยีนรู ้ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของปรชีา ชา้งขวญัยืน และคณะ (2551 : 127) 
ได้กล่าวไว้ว่า คู่มือเป็นหนังสือที่ใช้ควบคู่ไปกบัการ
กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นหนังสือที่ใช้แนวทางปฏิบัติ
ให้กบัผู้ใช้สามารถกระท าสิง่นัน้ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย 
ส่วนคู่มือครูนัน้เป็นหนังสือให้แนวทางและแนะน า
เกีย่วกบัสาระ วธิีการ กจิกรรม สื่อ วสัดุ อุปกรณ์และ
แหล่งขอ้มูล ปกติมกัจะใชค้วบคู่กบัหนังสอืเรยีน เป็น
หนงัสอืทีค่รไูดศ้กึษาดว้ยตนเอง ซึ่งบางส่วนสอดคล้อง
กบังานวจิยัของวุฒศิกัดิ ์บุญแน่น และคณะ (2558 : 
174 - 190) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอืการจดัการ
เรยีนรูช้วีวทิยาและปฏบิตักิารชวีวทิยาสิง่แวดล้อมแบบ
บูรณาการ  ส าหร ับนิสิต ระดับปริญญาตรีคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบวา่ มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 80.55/81.85 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ต ัง้ไวท้ี่ 80/80 ดชันีประสทิธิผล 
(E.I) เท่ากบั 0.751 และนิสติมคีวามรูเ้กีย่วกบัชวีวทิยา
สิง่แวดล้อม ความตระหนักต่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม 
และ ทกัษะปฏบิตัิการวทิยาศาสตร์ข ัน้บูรณาการ หลงั
การเรยีนมากกวา่กอ่นเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวิจยัของอุบล แคว้นไทยสงค ์
และประยูร วงศจ์นัทรา (2559 : 124) ไดศ้กึษาวจิยัการ
พัฒนาคู่ มือ ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน : ประเทศเนการาบรูไนดารุส 
ซาลาม จากผลการศึกษาพบว่า คู่มือฝึกอบรมมี
ปร ะสิท ธิภ าพ เท่ ากับ  85.33 / 80.22 ส่ วนดัชนี
ประสทิธิผลของคู่มอืฝึกอบรมเท่ากบั 04.44 นิสติที่ใช้
คูม่อืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อมอาเซียน: 
ประเทศบรไูนดารสุซาลามมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรู้
รอ้ยละ 44.44 นิสติกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลี่ยความรู้
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และทศันคตหิลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของงานวิจัยของมัลลิกา 
เหลีย่มไธสง (2559 : 87) ไดท้ าวจิยัเกีย่วกบัการพฒันา
คู่มอืฝึกอบรมอนุรกัษ์ป่าไม้และสตัว์ป่า ในเขตป่าโคก
หินลาดอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า  
มปีระสทิธภิาพของคูม่อืการฝึกอบรม 88.53/ 92.88 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามที่ต ัง้ไว ้ดชันีประสทิธิผล 
(E.I.) ของการฝึกอบรมการอนุรกัษ์ป่าไมแ้ละสตัว์ป่าใน
เขต ป่าโคกหินลาด มคี่าเท่ากบั 0.640 หมายความว่า 
นิสิตที่เข้าฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
64.00 กอ่นการฝึกอบรมนิสติมคีะแนนความรู ้ทศันคต ิ
หลังการฝึกอบรมมากกว่าการฝึกอบรม อย่างมี
นัยส าคญัที่ .05 แสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมอนุรกัษ์ 
ป่าไมแ้ละสตัวป่์าในเขตป่าโคกหินลาด มผีลท าให้นิสติ
มคีวามรู้ ทศันคติ เพิ่มมากขึ้น บางส่วนสอดคล้องกบั
งานวจิยัของชลทิศ พนัธุ์ศิร ิและบญัญัติ สาลี (2559: 
176 - 188) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สหพันธ ร ัฐ มาเ ล เซี ย  พบว่ า  คู่ มื อ ฝึ กอบรม มี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 92.33 / 93.22 บางส่วนสอดคล้อง
กบังานวจิยัของ พรนิภา ตูมโฮม และคณะ (2559 : 189 
- 202) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรฐัอินโดนีเซีย พบว่า ประสทิธิภาพของคู่มือ
ฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ เท่ ากับ 84.53 / 85.33 
บางส่วนสอดคล้องกบังานวจิัยของสุนันทา เหล่าชาต ิ
(2559 : 32) ไดศ้กึษา เรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
การอนุรกัษ์ทรพัยากรดิน พบว่า คู่มือฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรดินมีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.02 / 
90.86 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80 / 80 ทีต่ ัง้ไว ้ 
 ส่วนดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือการ
สง่เสรมิการปลูกผกัปลอดสารพิษ มคี่าเท่ากบั 0.6065 
หมายความว่า นักเรียนที่ เข้าร ับการส่ง เสริมมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 0.6065 แสดงใหเ้หน็
ว่า การพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูกผักปลอด
สารพิษ มีความสนใจในคู่มือการส่งเสริม พร้อมกับ
แรงจูงใจเพื่อการพฒันาตนเองให้มคีวามรู ้ทศันคติ ใน
การเป็นวิทยากรการส่งเสริม เพื่อให้เกิดการท างาน
เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกบั

แนวคิดของชยัยงค์ พรหมศ์วง (2520: 2-7) การหา
ประสทิธภิาพของคู่มอื หมายถึง การตรวจสอบพฒันา
เพื่อให้งานด าเนินไปอย่างมีประสทิธิภาพเป็นการน า
คูม่อืไปทดลองใช ้เพื่อปรบัปรงุและน าไปทดลองใชจ้ริง 
โดยน าผลที่ได้มาปรบัปรุง แก้ไขให้มีความสมบูรณ์
ต่อไป การทดลองใช้หมายถึง การน าคู่มือที่สร้างขึ้น
เป็นต้นแบบแล้วน าไปทดลองใช้ตามขัน้ตอน เพื่อ
ปรบัปรุงประสทิธิภาพของคู่มอืให้เท่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
การทดลองใชจ้รงิหมายถงึ การน าคู่มอืที่ทดลองใชแ้ละ
ปรบัปรงุแลว้มาด าเนินการซึง่เป็น เวลาตามทีก่ าหนดใน
ประเภทงานแต่ละชนิดตามแผนที่ก าหนดไว้ความ
จ าเป็นทีต่อ้งหาประสทิธิภาพในการผลิตหรอืสรา้งงาน
ทุกประเภทจะต้องมีการ ตรวจสอบงานเพื่อเป็นการ
ประกนัว่ามีประสิทธิภาพจรงิตามที่มุ่งหวงัซึ่งการหา
ประสิทธิภาพของคู่มือมีความ จ าเป็นคือคู่มือจะท า
หน้าทีช่ ีแ้นะใหผู้ใ้ชม้แีนวทางในการด าเนินกจิกรรมได้
ดว้ยความมัน่ใจ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของชยัธัช 
จันทร์สมุด ( 2553 :  142 -143)  ได้ศึกษาวิจัย 
เรื่องการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมส าหรบับุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จากการศึกษาวิจัย พบว่า 
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมแต่ละหน่วย
ฝึกอบรม มีค่าเท่ากับ 84.35/81.11 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ต ัง้ไว้ ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) มีค่าเท่ากับ 
0.7144 บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมคีวามรู้
โดยรวมและเป็นรายด้านและความตระหนักในการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งบางส่วน
สอดคล้องกบังานวิจัยของน ้ าทิพย์ ค าแร่ และคณะ 
(2559 : 543-563) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมการบริโภคที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมส าหรบั
นิสิต จากผลการศึกษา พบว่า ดชันีประสิทธิผลของ
คูม่อืฝึกอบรม เท่ากบั 0.790 นิสติที่ใชคู้่มอืฝึกอบรมมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 79.00 นิสติที่
ใช้คู่มือฝึกอบรมมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็น 
79.00  
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 5.2 การศกึษาและเปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วกบั
การปลูกผกัปลอดสารพษิ 
 จากการศกึษาและเปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วกบั
การปลูกผกัปลอดสารพิษ พบว่า ก่อนการส่งเสริมมี
คะแนนเฉลีย่ความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัด ีเท่ากบั 11.04 
และระหว่างการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยความรูโ้ดยรวม
อยู่ในระดบัดมีาก เท่ากบั 16.47 สว่นหลงัการส่งเสรมิมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้โดยรวมเท่ากับ 17.59 เมื่ อ
เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูค้วามรู้ก่อน ระหว่าง 
และหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นักเรยีนมคี่าเฉลี่ยความรู้
ระหว่างการส่งเสรมิมากกว่าก่อนและหลงัการส่งเสริม
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่า
การส่งเสรมิท าให้นักเรียนเกิดความรู้ที่สูงขึ้น โดยใช้
เทคนิคและวิธีการที่มีความหลากหลายโดยผ่าน
กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งเป็นวิธีการ
บรรยายใหค้วามรูป้ระกอบกบัแจกคู่มอืการส่งเสรมิและ
แผน่พบั เพื่อช่วยให้นักเรยีนเขา้ใจเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น 
เป็นไปตามแนวคดิของ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2544 : 
18) ไดก้ล่าวไวว้่า ความรูไ้วว้่าเป็นพฤติกรรมเบื้องต้น 
ซึง่ผูเ้รยีนจ าได ้อาจโดยการนึกไดห้รอืโดยการมองเห็น 
ไดย้นิ จ าได ้ความรูใ้นข ัน้นี้ ไดแ้ก่ ความรูเ้กีย่วกบัการ
จากดัความหมาย ข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎโครงสร้าง 
วธิกีารแกปั้ญหาเหล่านี้ วจิารณ์ พานิช (2548 : 5 - 6) 
ไดก้ล่าวไวว้า่ ความรู ้คอื สิง่ทีน่ าไปใชโ้ดยไม่มวีนัหมด
และไมม่วีนัสกึหรอ แต่จะยิง่งอกงามขึ้นเป็นสารสนเทศ
ทีน่าไปสูก่ารปฏบิตัิ ความรูเ้กดิขึ้น ณ จุดที่ต้องการให้
ความรู ้เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้กบับรบิทและกระตุ้นให้เกดิขึ้น
โดยความตอ้งการ ซึง่ในยุคแรกๆของการพฒันาศาสตร์
ด้านการจัดการความรู้ มองว่ าความรู้มาจากการ
จดัระบบและมคีวามสารสนเทศตามบรบิทซึ่งไดม้าจาก
การประมวลขอ้มูล ความรูจ้ะไม่มปีระโยชน์เลยถ้าไม่
น าไปสู่การกระท าหรอืการตดัสนิใจ ภราดร จินดาวงศ ์
(2550 : 4) ไดก้ล่าวไวว้่า ความรู ้คอื พลงัที่มอียู่ในตวั
ของทุกคนทีไ่มส่ามารถถ่ายทอดทางพนัธุกรรมได ้ผูใ้ด
มคีวามรู้มากกเ็สมือนมีพลังมาก สามารถตดัสนิใจได้
ถูกต้อง และท างานให้ส าเรจ็ได้ง่าย ความรู้หากไม่ใช้
หรอืปล่อยใหผ้า่นไปโดยไมม่กีารทบทวน หรอืประยุกต์
กจ็ะเกดิการลืมหรอือาจสูญหาย และการมคีวามรูแ้ล้ว
ไมเ่ผยแพรห่รอืปกปิด ซ่อนเรน้ไวอ้าจเป็นประโยชน์ใน

ช่วงเวลาสัน้ๆ แต่จะเป็นผลเสียในระยะยาว ทัง้ก ับ
ตวัเองละประเทศชาต ิซึง่ความรูเ้ป็นทรพัย์สนิที่จบัต้อง
ไมไ่ด ้แต่มมีลูค าสงูและมกัเป็นคณุค าทีถู่กมองขา้มและ
ไม่ให้ความส าคญัเท่าที่ควรในประเทศที่กาลังพฒันา 
โดยความรูม้อียู่รอบตวัทุกคน อยู่ทีจ่ะสนใจหรอืใส่ใจใน
การเกบ็มาใชซ้ึ่งแหล่งความรูท้ี่พบเห็น เช่น โทรทศัน์ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ ป่ายโฆษณา พูดคุย 
หนังสือ เป็นต้น บูรชยั ศริิมหาสาคร (2550 : 24) ได้
กล่าวไว้ว่า ความรู ้คอื สารสนเทศที่ผ านกระบวนการ
คดิ เปรียบเทียบ เชื่อมโยงกบัความรูอ้ื่นจนเกดิความ
เขา้ใจ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได ้
และเป็นไปตามแนวคดิของแสงจนัทร ์โสภากาล (2550 : 
14 - 15) ได้กล่าวไว้ว่า ความรู้หมายถึง การร ับรู้
เกี่ยวกบัข้อเท็จจริง เหตุการณ์รายละเอียดต่างๆ ที่
เกดิขึ้นจากการสงัเกต การศกึษา ประสบการณ์ทัง้ใน
ดา้นสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาติและสงัคมความรูพ้ื้นฐาน
หรอืภมูหิลงัของแต่ละบคุคลทีไ่ดจ้ดจาหรอืเกบ็รวบรวม
ไวแ้ละสามารถแสดดงออกมาในเชงิพฤติกรรมที่สงัเกต
หรือวัดได้ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อมรรตัน์ เริม่ส ี(2557 : 54) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิ
การปลูกผกัแขยงเพื่อการอนุรกัษ์ผกัพื้นบ้านส าหรบั
โรงเรยีนบา้นดอนหน่อง ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทร
วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการ
สง่เสรมินกัเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัพอใช ้และหลงัการ
ส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัมากที่สุด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า
กระบวนการที่ใชใ้นการส่งเสรมินี้สามารถสรา้งความรู้
เกีย่วกบัการปลูกผกัแขยงเพื่อการอนุรกัษ์ผกัพื้นบา้น
และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าว ันได้ ท าให้
ผลสมัฤทธิอ์อกมาในทางที่ดขี ึ้น บางส่วนสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ สมุาล ีซาหยอง (2557 : 59) ไดศ้กึษาเรือ่ง 
การส่งเสริมการใช้คู่มือการปลูกมะกรูดเพื่อใช้ใน
ครวัเรอืนและการอนุรกัษ์ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยของความรูก้่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม พบว่า นิสิตมีความรู้หลังการฝึกอบรม
มากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คู่มอืการจดักจิกรรมการ
ส่งเสริมการปลูกมะกรูดเพื่อใช้ในครวัเรือนและการ
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อนุรกัษ์มีผลท าให้ความรู้ของนิสิตระดบัปริญญาตรี
สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษาเพิ่มขึ้น บางส่วนสอดคล้อง
กบังานวิจัยของอนันต์ ดาโลดม (2538 : 9) ได้ให้
ขอ้สรุปถึงสภาพการปลูกผกัปลอดสารพิษในประเทศ
ไทย ว่า ประเทศไทยมีพื้นที่การผลิตผกัทัง้สิ้น 1.9  
ล้านไร่ ได้รบัผลผลิตปีละประมาณ 2.9 ล้านตัน ใน 
จ านวนนี้ปรากฏว่ามีผกัประมาณ 37 ชนิด ที่สามารถ
สง่ไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ โดยส่งไปขาย ในรูปของ
ผกัสด ผกัแชแ่ขง็ ผกัแช่น ้าเกลือผกัดองน ้าสม้ และผกั
ตากแห้ง ซึ่ งคิดเป็นมูลค่าจากการส่งออกทัง้สิ้น
ประมาณ 5,484.5 ลา้นบาท แต่พชืผกัทัง้หมดทีส่ามารถ
ผลติไดภ้ายในประเทศ เหล่านี้ หลายชนิดตรวจพบว่ามี
สารพษิตกคา้งในปรมิาณสงู ทัง้นี้เพราะเมื่อมโีรคแมลง
เข้าท าลาย พืชผกั เกษตรกรจะใช้สารเคมีเข้าก าจัด
ทนัที ซึ่งกไ็ดผ้ลชดัเจนและรวดเรว็ แต่เกษตรกรส่วน
ใหญ่ยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งของการเลอืกชนิด 
และวธิีการใชส้ารเคมีที่ถูกต้อง เช่น มกีารใช ้สารเคมี
หลายชนิดผสมกนัในอตัราที่เกนิกว่าก าหนด และการ
เพิ่มจ านวนครัง้ในการฉีดพ่นผลคือ ท าให้มีสารพิษ
ตกค้างในพืชผักมากเกินค่าความปลอดภัย จึงเป็น
อันตรายอย่างยิ่งต่อผู้บริโภค และมีผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม ในรปูของมลภาวะต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ บางส่วน
สอดคล้องกบังานวจิยัของสุเมธ ภู่ประยูร (2533 : 12) 
ได้ศึกษาเรื่อง การปลูกผกักางมุ่งในต าบลสวนหลวง 
และต าบลบางไผ่ กรุงเทพมหานคร ปี 2531 โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกจิและ
สังคม บางประการของเกษตรกรผู้ปลูกผ ักกางมุ่ง 
ความรูค้วามเข้าใจและสภาพของการปลูกผกักางมุ่ง 
ตลอดจนปัญหาและขอ้เสนอแนะ มวีธิกีารศกึษาโดยการ
สมัภาษณ์ประชากรซึง่เป็นเกษตรกรผู ้ปลูกผกักางมุ่งที่
มพีื้นทีป่ลูกผกัตัง้แต่ 100 ตารางวาขึน้ไป ในต าบลสวน
หลวง และต าบลบางไผ ่กรุงเทพมหานคร จ านวน 105 
คน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เคยเขา้รบัการฝึกอบรม
เรื่องการ ปลูกผกักางมุ่ง และมคีวามรูม้ากในการปลูก
ผกักางมุง่ โดยมพีื้นทีป่ลูกผกักางมุง่เฉลีย่ครอบครวั ละ 
1.21 ไร่ และนิยมใชปุ้๋ ยอินทรยี์ร่วมกบัปุ๋ ยเคม ีเกษตร
สว่นมากน าผกัทีไ่ดไ้ปจ าหน่ายให้พ่อคา้ ที่มารบัซื้อถึง
แปลง มปัีญหาการผลติคอื ไม่สะดวกในการปฏบิตัิงาน 
มุง่ไนล่อนไมท่นทาน ผกั ราคาต่างไป และการทดสอบ

สมมติฐานพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างอายุ 
การศกึษา และรายไดจ้ากการปลูกผกักางมุง่ กบัความรู้
เกีย่วกบัการปลูกผกักางมุง้ 
 5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อ
การปลูกผกัปลอดสารพษิ 
 จากผลการศึกษาและเปรยีบเทียบทัศนคติต่อ
การปลูกผักปลอดสารพิษ พบว่า ก่อนการส่งเสริม
นักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติอยู่ในระดบัเห็นด้วย 
เท่ากบั 3.75 หลงัการส่งเสรมินักเรยีน มคีะแนนเฉลี่ย
ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิ่ง เท่ากบั 4.62 เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติก่อนและหลังการ
สง่เสรมิ พบวา่ นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ทศันคติหลงัการ
สง่เสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 แสดงให้เห็นว่าการส่งเสรมิท าให้เกดิ
ทศันคติของนักเรียนสูงขึ้น เนื่องจากการส่งเสริมใช้
กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ให้นักเรยีนได้มี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรม เป็นไปตามแนวคิดของ 
สุชาติ โสมประยูร (2520 : 110-111) ได้กล่าวไว้ว่า 
ทศันคติเป็นเรื่องเกี่ยวกบัภาวะแห่งความพร้อมของ
จติใจ ซึง่มปีฏกิริยิาต่อสิง่แวดลอ้มต่างๆทัง้ในลกัษณะที่
เป็นรูปธรรมแบะนามธรรม ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ
ประภาเพญ็ สวุรรณ (2520 : 3) ไดก้ล่าวไวว้่า ทศันคติ
เป็นความคดิเห็นซึ่งมอีารมณ์เป็นส่วนประกอบ เป็น
สว่นทีพ่รอ้มจะมปีฏกิริยิาเฉพาะอย่างจากสถานการณ์
ภายนอก ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของอุทุมพร ไพลิน 
(2540 : 17) ไดก้ล่าวไวว้่า ทศันคติ เป็นความรูส้กึเอน
เอยีงจติใจทีม่ตี่อประสบการณ์ทีม่นุษย์เราไดร้บั อาจจะ
มากหรือน้อยก็ได้ และทัศนคตินี้ จะแสดงออกได้
ทางด้านพฤติกรรมสองลกัษณะ คอื การแสดงออกใน
ลกัษณะของความพงึพอใจ เหน็ดว้ย ซึง่เรยีกวา่ทศันคติ
ทางบวก อกีลกัษณะหนึ่ง คอื การแสดงออกในลกัษณะ
ความไม่พึงพอใจ ไม่เห็นดว้ย ซึ่งเรยีกว่าทศันคติทาง
ลบ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของวรรณฤดี แก้วแกมแข 
(2544 : 18) ไดก้ล่าวไวว้่า ทศันคติเป็นการแสดงออก
ทางดา้นผลรวมของความโน้มเอยีงและความรูส้กึ ความ
มีอคติ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่ในใจมาก่อนความคิด 
ความกลวั การบงัคบัขู่เขญ็ และการลงความเห็นของ
มนุษย์เกีย่วกบัเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง และเป็นไปตามแนวคดิ
ของฉตัรชยั ปันชาต ิ(2545 : 7) ไดก้ล่าวไวว้่า ทศันคติ
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เป็นความรูแ้ละความรูส้กึต่อสิง่หนึ่งสิง่ใดในดา้นที่ดแีละ
ไมด่ ีอาจเป็นลกัษณะบวกหรอืลบ พึงพอใจหรอืไม่พึง
พอใจ บางส่วนสอดคล้องกบังานวจิยัของไพจิตร ไชย
วงศ์ (2556 : 60) ไดศ้กึษาเรื่อง การปลูกผกัสวนครวั
ปลอดสารพิษในชุมชนบา้นลาด ต าบลพฒันา อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบวา่ ก่อนการ
ฝึกอบรมผูเ้ข้าฝึกอบรมมคีะแนนทศันคติเฉลี่ยเท่ากบั 
2.79 มทีศันคติในระดบัด ีและหลงัการฝึกอบรมผูเ้ข้า
ฝึกอบรมมคีะแนนทศันคตเิฉลีย่เท่ากบั 2.91 มทีศันคติ
ในการระดบัด ีโดยรวมผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมทีศันคติ
หลงัการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นจากก่อนและฝึกอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่.05 บางสว่นสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของวรากร สุธมัม์รกัษา (2537 : 139-144) ไดท้ าการ
วจิยัศกึษาปัญหาทางเศรษฐกจิสงัคมมผีลต่อการใชส้าร
สกัดจากสะเดาควบคุมแมลงศัตรูพืชของเกษตรกร 
จงัหวดัราชบรุ ีผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัเดีย่วทีม่ผีลตอ่
การยอมรับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ 
ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารสกัดจากสะเดา ทัศนคติ
เกีย่วกบัการใชส้ะเดาจากสะเดา จ านวนครัง้ที่ติดต่อกบั
เจา้หน้าทีท่ีเ่กษตรกรเคยไดร้บัการอบรมเกีย่วกบัการใช้
สารสะเดาและชนิดพืชที่ปลูก นอกจากนี้ย ังพบว่า 
ความรู้มีความสัมพันธ์ก ับทัศนคติ และการปฏิบัติ
เกีย่วกบัการใชส้ารสกดัสะเดาอย่างมนียัส าคญัทางสถิต ิ
บางส่ วนสอดคล้ อ งกับ ง าน วิ จับของฤดีก ร ณ์  
ญาณสงัวรชยั (2537 : 98-104) ไดท้ าการวจิยัศกึษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของเกษตรกรในการใช้
สมนุไพรทดแทนสารเคมป้ีองกนัก าจดัแมลง ศกึษากรณี
อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบรุผีลวจิยัพบว่า เกษตรกร
มรีะดบัการยอมรบัการใชส้มนุไพรทดแทนสารเคมอียู่ใน
ระดบัปานกลาง ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรบัของ
เกษตรกรในการใช้สมุนไพรทดแทนสารเคมีป้องกนั
ก าจดัแมลง คือ ระยะเวลาในการใชส้มุนไพรทดแทน
สารเคมป้ีองกนัก าจดัแมลงความรูถ้ึงโทษของสารเคมี

ป้องกนัก าจดัแมลง ระดบัการศึกษา ความคดิเห็นใน
การใชส้มนุไพรทดแทนสารเคมป้ีองกนัก าจดัแมลง การ
ถอืครองหรอืกรรมสทิธิใ์นทีด่นิและอายุ ส่วนปัจจยัที่ไม่
มผีลต่อการยอมรบั ไดแ้ก ่เพศ ประสบการณ์การไดร้บั
อนัตรายจากสารเคมป้ีองกนัก าจดัแมลงรายได ้การรบัรู้
ข่าวสาร และความรูเ้กี่ยวกบัสมุนไพรในการป้องกนั
ก าจัดแมลง ตามล าดบั ดงันัน้จึงแสดงให้เห็นว่าการ
พัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ  
มผีลการศกึษาออกมาเชน่นี้อาจเนื่องจากผูว้จิยัไดม้กีาร
บรรยายโดยใชคู้ม่อื แผน่ผบั และแบบวดัทศันคตทิี่ผ่าน
การตรวจสอบจากเชีย่วชาญเขา้มาเสรมิในการบรรยาย 
และการถามตอบระหว่างผู้ส่งเสริมและผู้เข้ารบัการ
ส่งเสริม จึงท าให้นักเรียนมีทัศนคติต่อการปลูกผัก
ปลอดสารพาหลงัการสง่เสรมิมากกวา่กอ่นการสง่เสรมิ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) คู่มือการส่งเสริมการปลูกผกัปลอดสารพิษ 
สามารถน ามาปฏบิตัิ และเป็นแนวทางในการปลูกผกั
ปลอดสารพษิในโรงเรยีนและชมุชน 
 2) สามารถน าคู่มือการส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ ไปเผยแพร่ให้กบัชุมชน และส่งเสรมิให้
ชาวบา้นเป็นศนูย์รวมผกัปลอดสารพษิ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป  
   1) ควรมกีารปรบัให้เขา้กบับรบิท ผูเ้ขา้รบัการ
สง่เสรมิการปลูกผกัปลอดสารพิษ และควรน าวจิยัเรื่อง
การปลูกผกัปลอดสารพิษไปใชใ้ห้สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของกลุ่มต่างๆ 
 2) ควรมีการศึกษาพฤติกรรม การกินผักใน
ครัวเรือน ก่อนการจัดกิจกรร เพื่อให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค ์

 
7. เอกสารอ้างอิง 
กรมเศรษฐกจิการพาณิชย์.  (2537).  “ปรมิาณและมลูคา้การสง่ออกพชืพกั 2532 – 2536.” ในกรมสง่เสรมิ  
 การเกษตร ฝ่ายวเิคราะห์ขอ้มลูการเกษตร. กรงุเทพมหานคร : กองแผนงาน, (อดัส าเนา). 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่3(2), 2563 : 41 - 54 
 

53 

กองบรรณาธกิารฐานเกษตรกรรม.  (ม.ป.ป).  รวมเรือ่งผกั.  (พิมพ์คร ัง้ที่ 4).  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มติรสยาม.
กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย.ี  (2544).  รายงานสถานการณ์คณุภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ.2543.  กรงุเทพฯ :  
 กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม.  
เจมิศกัดิ ์ป่ินทอง. (2535). ววิฒันาการของการบกุเบกิทีด่นิท ากนิในเขตป่า. (พมิพ์คร ัง้ที ่2). กรงุเทพมหานคร :    
 สถาบนัชมุชนทอ้งถิน่พฒันา. 
ฉตัรชยั ปันชาต.ิ  (2545).  เจตคตติ่อการเรยีนการสอนวชิาสงัคมของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
 โรงเรยีนเอกชน จงัหวดัเชยีงใหม.่ วทิยานิพนธ์ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่ 
ชลทศิ พนัธุ์ศริ ิและบญัญตั ิสาล.ี  (2559).  การพฒันาคูม่อืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน :  
 สหพนัธรฐัมาเลเซยี. 
 ชยัธชั จนัทรส์มดุ. (2553). การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มส าหรบั 
 บคุลากรองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่. ปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา. มหาวทิยาลยั 
 มหาสารคาม. 
ชยัยงค ์พรหมศว์ง. (2520). การทดสอบประสทิธภิาพ นวตักรรมหรอืสือ่การสอน. สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์
 มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 
ดษุฎ ีพรหมทตั. (2554).  รายงานการวจิยัเรือ่งความตระหนกัของเกษตรกรในการใชส้ารเคมใีนจงัหวดั  
 พระนครศรอียุธยา.  พระนครศรอียุธยา : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู.ิ 
น ้าทพิย์ ค าแรแ่ละคณะ. (2559). การพฒันาคูม่อืฝึกอบรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มส าหรบันิสติ 
 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. วารสารเกษตรพระวรณุ, 9(3), 543-563. 
บรูชยั ศริมิหาสาคร.  (2550).  จดัการความรูค้วามเป็นเลศิ.  กรงุเทพฯ : แสงดาว. 
เบญจมาศ จนัทรแ์กว้.  (2551).  รายงานการวจิยัเรือ่งการวเิคราะห์ทางเศรษฐกจิของการผลติผกัโดยการใชส้าร 
 ธรรมชาตแิละสารเคม.ี  กรงุเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
ปรชีา ชา้งขวญัยนื.  (2551).  เทคนิคการเขยีนและผลติตารา.  พมิพ์คร ัง้ที ่5. กรงุเทพฯ : ส านกัพมิพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
 มหาวทิยาลยั.  
ประภาเพญ็ สวุรรณ.  (2520).  ทศันคตกิารวดัการเปลีย่นแปลงและพฤตกิรรมอนามยั.  กรงุเทพฯ: ไทยวฒันา. 
พรนิภา ตูมโฮม และคณะ.  (2559).  การพฒันาคูม่อืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน  
 สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี. 
พฤกษ์ ยบิมนัตะสริ ิและคณะ.  (2543).  การพฒันาสขุภาพประชาชาตไิทยโดย การสง่เสรมิการผลติ.          
พเินตร กลูการขาย.  (2554).  การปรบัเปลีย่นระดบัเจตคตใินการใชส้ารเคมป้ีองกนัและก าจดัศตัรพูชืทางการเกษตร   
 ต าบลโคกเดือ่ อ าเภอไพศาล ีจงัหวดันครสวรรค.์  วทิยานิพนธ์ ปรญิญาวทิยาศาสตร-์มหาบณัฑติ  
 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
ไพจติร ไชยวงศ.์  (2556).  การปลูกผกัสวนครวัปลอดสารพษิในชมุชนบา้นลาด ต าบลพฒันา อ าเภอเมอืง  จงัหวดั 
 มหาสารคาม.  โครงการวจิยัส าหรบัสิง่แวดลอ้มศกึษา สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
ฤดกีรณ์ ญาณสงัวรชยั.  (2537).  ปัจจยัทีม่ผีลต่อการยอมรบัของเกษตรกรในการใชส้มนุไพรทดแทนสารเคมป้ีองกนั 
 ก าจดัแมลง : ศกึษากรณีอ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบร.ี วทิยานิพนธ์ปรญิญา สงัคมศาสตร มหาบณัฑติ,  
 สาขาสิง่แวดลอ้ม บณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัมหดิล. 
ภราดร จนิดาวงศ.์  (2550).  การจดัการเรยีนรู.้  กรงุเทพฯ : ครุสุภา. 
มลัลกิา เหลีย่มไธสง.  (2559).  การพฒันาคูม่อืฝึกอบรมอนุรกัษ์ป่าไมแ้ละสตัวป่์า ป่าโคกหนิลาด  
 อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม.  วารสารสิง่แวดลอ้มศกึษา-สสศท. ฉบบัที ่15. 
 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 3(2), 2020 : 41 - 54 
 

54 

วรรณฤด ีแกวแกมแข.  (2544).  ปัจจยัทีม่ผีลต่อการยอมรบัของเกษตรกรในการใชส้มนุไพรทดแทนสารเคมป้ีองกนั 
 ก าจดัแมลง ศกึษากรณีอ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบรุ.ี สงักดักรงุเทพมหานคร. กรงุเทพฯ : ส านกัพมิพ์แห่ง 
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
วรากร สธุมัมร์กัษา.  (2537).  ปัจจยัทางเศรษฐกจิสงัคมทีม่ผีลต่อการยอมรบัการใชส้ารสกดัสะเดาควบคมุแมลง 
 ศตัรพูชืของเกษตรกรจงัหวดัราชบรุ.ี วทิยานิพนธ์ปรญิญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ, สาขาวชิา เทคโนโลยทีี ่
 เหมาะสมเพื่อการพฒันาทรพัยากรบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล. 
วราภรณ์ ปัญญาวด.ี  (2551).  การขบัเคลื่อนสูว่ถิเีกษตรปลอดภยัจากสารพษิ กรณีการปลูกพชืผกั. วารสาร 
 เศรษฐศาสตร ์ธรรมศาสตร,์ 26 (1), 107–127. 
วจิารณ์ พานิช.  (2548).  การจดัการความรูใ้นยุคสงัคมและเศรษฐกจิบนฐานความรู.้ กรงุเทพฯ :  
 สถาบนัสง่เสรมิการจดัการความรูเ้พื่อสงัคม. 
วนิยั วรีะวฒันานนท์.  (2541).  สิง่แวดลอ้มและการพฒันา.  (พมิพ์คร ัง้ที ่3). กรงุเทพฯ :  
 ศนูย์หนงัสอืจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
วฒุศิกัดิ ์บญุแน่น และคณะ.  (2558).  การพฒันาคูม่อืการจดัการเรยีนรู ้ชวีวทิยาและปฏบิตักิารชวีวทิยา   
 สิง่แวดลอ้มแบบบรูณาการ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรคีณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์    
 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
สมเกยีรต ิศริวิฒันพฤกษ์.  (2548).  รายงานการศกึษาเรือ่งสถานการณ์อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้มใน      
 ประเทศไทย. นนทบรุ ี: ม.ป.พ. การบรโิภคอาหารคณุภาพ ระบบและกระบวนการผลติผกัปลอด   
 สารพษิในจงัหวดัเชยีงใหม.่   
ส านกัระบาดวทิยา.  (2552).  โรคพษิจากสารก าจดัศตัรพูชื ปีพ.ศ.2552 (Pwsticide Poisoning,2009).  
 ส านกัระบาดวทิยากรมควบคมุโรค. รายงานการเฝ้าระวงัโรคทางระบาดวทิยาประจ าสปัดาห์. นนทบรุ.ี  
สชุาต ิโสมประยูร.  (2520).  การสอนสขุศกึษา. พมิพ์คร ัง้ที ่2. กรงุเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช. 
สนุนัทา เหล่าชาต.ิ  (2559).  การพฒันาคูม่อืฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิ สาหรบันิสติช ัน้ปีที ่2  
 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
สมุาล ีซาหยอง.  (2557).  การสง่เสรมิการใชคู้ม่อืการปลูกมะกรดูเพือ่ใชใ้นครวัเรอืนและการอนุรกัษ์ ส าหรบันิสติระดบั 
 ปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
แสงจนัทร ์โสภากาล.  (2550).  ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัความรูค้วามเขา้ใจของบคุลากรเกีย่วกบัองค์การบรหิารสว่น 
 ต าบล. ปรญิญาศลิปศาสตรมหาบญัฑติ. มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย. 
อนันต์  ดาโลดม.   ( 2538).  สภาพการปลูกผักปลอดสารพิษในประ เทศไทย .  กรมวิชาการ เกษตร 
 และสมาคมพชืสวนแห่งประเทศไทย. หน้า 9. 
อมรรตัน์ เริม่ส.ี  (2557).  การสง่เสรมิการปลูกผกัแขยงเพือ่การอนุรกัษ์ผกัพื้นบา้นส าหรบัโรงเรยีนบา้น ดอนหน่อง  
 ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม. โครงการวจิยัส าหรบัสิง่แวดศกึษาสาขาวชิาสิง่แวดลอ้ม 
 ศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
อุทุมพร ไพลนิ.  (2540).  ความรู ้เจตคต ิและการปฏบิตัขิองนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ต่อการอนุรกัษ์ สิง่แวดลอ้ม 
 ของบงึบอระเพด็ จงัหวดันครราชศรมีา. 
อุบล แควน้ไทยสงค ์และประยูร วงศจ์นัทรา.  (2559).  การพฒันาคูม่อืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 อาเซยีน: ประเทศเนการาบรไูนดารสุซาลาม. วารสารสิง่แวดลอ้มศกึษา-สสศท. 7(14) : 124. 
 


