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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัคร ัง้นี้มคีวามมุง่หมาย เพื่อเพื่อพฒันาคูม่อืการสง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากพืชสมุนไพร เพื่อใชใ้น
เกษตรกรรม ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และประสทิธผิลของคูม่อื เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรูแ้ละแบบ
วดัทกัษะการปฎิบตัิ ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นงานวจิยั คอื นักเรยีนโรงเรยีนบา้นหนองคู ต าบล
หนองปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1-3 จ านวน 35 คน ซึ่งไดจ้ากการเลือกแบบสมคัรใจ
เขา้รว่ม จ านวน 35 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยัประกอบดว้ย คูม่อื แบบวดัความรูแ้ละแบบวดัทกัษะการปฏบิตัิ สถิติที่
ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู คอื คา่ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการวจิยัพบว่า 
คู่มอืการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากพืชสมุนไพร เพื่อใชใ้นเกษตรกรรม มปีระสทิธิภาพเท่ากบั 90.83/ 88.14 
ดชันีประสทิธผิลของคู่มอื (E.I.) เท่ากบั 0.949 แสดงว่า นักเรยีนมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนรูเ้พิ่มขึ้นรอ้ยละ 94.40  
มคีะแนนเฉลีย่ความรู ้และทกัษะการปฏบิตั ิหลงัการสง่เสรมิมากกวา่กอ่นการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั : การสง่เสรมิ น ้าหมกัชวีภาพ พชืสมนุไพร ความรู ้ทกัษะการปฏบิตั ิ
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Abstract 
 The purposes of this research were to develop promotion manual of promotion bio-fermentation from 
Mediunat paints to be efficiency according to the criteria 80/80 and the effectiveness of the promotion manual 
and to study and compare knowledge and practical skills measures before and after promotion. The sample 
used in the study were 35 students Ban Nong khu school, Nongpiing Sub District, Mueang District, Maha 
Sarakham province being selected by purposive sampling. The tools used in research included 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 90.83/88.14. The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.949. The students 
had more knowledge and to increased student progress after using the training manual at 94.90 percent. 
After the promotion the experimental group students had an average score of knowledge and practical skills 
measures more than before promotion significantly level .05. 
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1. บทน า  
 ปัจจุบนัปุ๋ ยน ้าชวีภาพหรอืน ้ าสกดัชวีภาพได้มี
บทบาทส าคญัต่อกระบวนการผลิตทางการเกษตรและ
สิง่แวดลอ้มของไทยอย่างกวา้งขวางในขณะเดยีวกนัได้
มกีารน าเข้าปุ๋ ยเคมแีละสารเคมีป้องกนัก าจดัโรคและ
แมลงศัตรูพืชมาใช้ก ับการเกษตรด้วยเช่นกันเขต
เกษตรกรรมบางแห่งมกีารใชใ้นปรมิาณที่มากโดยผูใ้ช้
ไมไ่ดค้ านึงถงึอนัตรายทีเ่กดิขึน้จากสารเคมเีหล่านัน้ซึ่ง
สารเคมีบางชนิดจะถูกชะล้างไหลลงสู่แหล่งน ้า ห้วย 
หนองคลอง บงึ หรอืสะสมอยู่ในดนิสารเคมหีรอืสารพิษ
เหล่านี้ จ ะส่งผลกระทบต่อระบบนิ เวศวิทยาและ
สิ่งแวดล้อม ท าให้สูญเสียสิ่งมีชีวิตและเกิดการเน่า
เหม็นและพบว่ายังมีสารพิษตกค้างในผลิตผลทาง
การเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืชผกั พืชสวน หรอื
พชืไร่ซึ่งเป็นอาหารที่บรโิภคประจ าวนัของมนุษย์และ
สตัวแ์ละท าให้เกดิเป็นอนัตรายต่อผูผ้ลิตและผูบ้รโิภค
ประกอบกับค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตพืชเกี่ยวกับเรื่อง
ปุ๋ ยเคมแีละสารเคมป้ีองกนัก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืช
มแีนวโน้มทีส่งูขึน้ผูผ้ลติพชืหรอืเกษตรกรบางรายหรอื
นกัวจิยับางกลุ่มจงึไดก้ารศกึษาและวจิยัวธิีการผลิตปุ๋ ย
น ้าชวีภาพหรอืน ้าสกดัชีวภาพขึ้น เพื่อใชท้ดแทนปุ๋ ย
และสารเคม ี(สมเกยีรติ สุวรรณครีี, 2545 : 1) คนไทย
สว่นใหญ่มอีาชพีเกษตรกรรม ในขณะที่การใชปุ้๋ ยและ
สารเคมสี่งผลเสยีต่อสิง่แวดล้อมมากขึ้นประจวบกบัมี
การรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาให้ความส าคัญกับ
สิง่แวดลอ้ม คณุภาพของพืชผกัและใส่ใจผูบ้รโิภคมาก
ขึ้น ปัจจุบนั เกษตรกรมีความสนใจการเกษตรแบบ
ธรรมชาติและเกษตรยัง่ยืนกนัมากขึ้น จึงใชส้ิ่งต่างๆ 
ในธรรมชาตทิีอ่ยู่ใกลต้วั มาทดลองและประยุกต์ให้เป็น
ประโยชน์มากขึ้น การเกษตรแบบธรรมชาติโดยใช้
เทคนิคทางด้านจุลินทรีย์ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือใน
ธรรมชาตนิี้ เป็นภมูปัิญญาทีไ่ดพ้ฒันาในหลายประเทศ 
จนได้น ้ าหมกัชีวภาพไว้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง  
(พชืเกษตร, 2560 : เวบ็ไซต์)  
 จากการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแมลง
ศัตรูพืช ศัตรูพืชเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่มี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช และผลผลิต
ทางการเกษตร นอกเหนือไปจากปัญหาที่เกดิจากภยั
ธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นเป็นบางปีหรือหลายปีคร ัง้ เช่น 

ฝนแลง้ น ้าท่วม หรอืความเสีย่งดา้นราคาผลผลติตกต ่า 
ศตัรูพืช อนัไดแ้ก่ โรคพืช แมลงศตัรูพืช สตัว์ศตัรูพืช 
วชัพืช และปัญหาจากสิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นปัญหา
หลักที่เกษตรกรต้องประสบมาอย่างต่อเนื่อง เช่น 
เพลี้ยกระโดดสนี ้าตาลศตัรูขา้วที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง
มาตัง้แต่ ปี 2525 หรือเพลี้ยแป้งสีชมพู  ศัตรูม ัน
ส าปะหลัง และหนอนหวัด าศตัรูมะพรา้วที่เริม่ระบาด
เมื่อปี 2550 (กรมส่งเสรมิการเกษตร, 2557 : 21) 
ปัจจุบนัการผลิตปุ๋ ยน ้ าชีวภาพหรือน ้ าสกดัชีวภาพมี
บทบาทที่ส าคญัยิ่งต่อระบบการเกษตรของประเทศ
ไทยเราจะเป็นเพราะว่าประชาชนผู้บรโิภคได้หันมา
สนใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของตนเองมากขึ้ น
เนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรที่ผลิตออกมาสู่
ผูบ้รโิภคจะตอ้งปลอดสารพิษไม่มสีารเคมใีดๆ ตกคา้ง 
ผลิตภณัฑ์ชนิดที่ว่านี้คือผกัอินทรีย์ หรือผกัที่ไม่ใช้
สารเคมป้ีองกนัก าจดัโรคและศตัรูพืชซึ่งเป็นผกัที่ไม่มี
สารเคมตีกคา้งและปลอดสารพษิในการผลิตผกัอินทรยี์
หรือผกัที่ไม่ใช้สารเคมีป้องกนัก าจดัโรคและศตัรูพืช 
ปุ๋ ยน ้าชวีภาพหรอืน ้ าสกดัชวีภาพจะเป็นปัจจยัหลกัที่
ส าคญัในการผลติ (พชืเกษตร, 2560 : เวบ็ไซต์) 
 ต่อมาเมื่อมกีารส ารวจดินโดยกรมพฒันาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบวา่ดนิของประเทศไทย
โดยสว่นรวมมคีวามอุดมสมบูรณ์ลดลงมากรฐับาลหรอื
เอกชนและเกษตรกรจงึไดเ้หน็ความส าคญัของปุ๋ ยหมกั
ปุ๋ ยอนิทรยี์ ปุ๋ ยน ้าชวีภาพหรอืน ้าสกดัชวีภาพมากขึ้นจะ
เหน็ไดว้่ามาระยะหลงัไดม้โีครงการวจิยัต่าง ๆเกดิขึ้น
มากมายโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อปรบัปรุงและบ ารุงดิน
โดยใช้อินทรีย์ ว ัตถุ ให้มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
(ศรวีรรณ รื่นเรงิ, 2542 : 5 ) ปุ๋ ยน ้าชวีภาพหรอืน ้า
สกดัชวีภาพ (Bio-fertilizer or Bio-extracts) คอื ปุ๋ ย
อินทรยี์ชนิดหนึ่งที่เกดิจากกระบวนการหมกัดว้ยซาก
พืชซากสตัว์โดยมเีชื้อจุลินทรยี์เป็นตัวช่วยย่อยสลาย
ปุ๋ ยน ้าชวีภาพหรอืน ้าสกดัชวีภาพทีไ่ดจ้ากการหมกัดอง
จะประกอบไปดว้ยจุลนิทรยี์และสารอนิทรยี์หลากหลาย
ชนิดเป็นปุ๋ ยเสรมิให้แก่พืชเพื่อเสริมธาตุอาหารให้กบั
พชื (นิรนาม, 2543 : 4 ) น ้าหมกัชวีภาพ คอื น ้าหมกัที่
ไดจ้ากการหมกัเศษซากพืช ซากสตัว์หรอืสารอินทรยี์
ชนิดต่างๆ ทีห่าไดใ้นท้องถิ่นดว้ยจุลินทรยี์จ าเพาะ ซึ่ง
อาจหมักร่วมกับกากน ้ าตาลหรือน ้ าตาลทรายแดง
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กระบวนการหมกัของน ้ าหมกัชีวภาพจะเกิดจากการ
ย่อยสลายสารอนิทรยี์ดว้ยจุลินทรยี์ โดยใชก้ากน ้าตาล 
และน ้าตาลจากสารอนิทรยี์เป็นแหล่งพลงังาน แบ่งเป็น 
2 แบบ คือ 1. การหมกัแบบต้องการออกซิเจน เป็น
การหมกัดว้ยจุลนิทรยี์ชนิดทีต่อ้งการออกซิเจนส าหรบั
กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ เพื่อสร้างเป็น
พลงังาน และอาหารใหแ้กเ่ซลล์ การหมกัชนิดนี้จะเกดิ
น้อยในกระบวนการหมกัน ้าหมกัชวีภาพ และมกัเกดิใน
ช่วงแรกของการหมกั แต่เมื่อออกซิเจนในน ้ า และ
อากาศหมด จุลินทรีย์แบบใช้ออกซิเจนจะลดน้อยลง 
และหมดไปจนเหลอืเฉพาะการหมกัจากจุลินทรยี์แบบ
ไมใ่ชอ้อกซเิจน 2. การหมกัแบบไม่ต้องการออกซิเจน 
เป็นการหมกัดว้ยจุลนิทรยี์ชนิดที่ไม่ต้องการออกซิเจน
ส าหรบักระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ เพื่อสร้าง
เป็นพลงังาน และอาหารใหแ้กเ่ซลล์ การหมกัชนิดนี้จะ
เกดิเป็นส่วนใหญ่ในกระบวนการหมกัน ้าหมกัชวีภาพ 
ผลิตภณัฑ์ที่ได้คือ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ส่วน
พวกเมอเคปเทนและก๊าซซลัไฟดป์ล่อยออกมาเล็กน้อย 
(สาระการเกษตร, 2560 : เวบ็ไซต์) น ้าหมกัชวีภาพ
หรอืน ้าสกดัชวีภาพ (Bioextract : BE) เป็นวธิีการสกดั
น ้ าเลี้ยงจากเซลพืชและเซลสัตว์  ซึ่งประกอบด้วย
สารประกอบอินทรีย์โดยใช้น ้ าตาลหรือกากน ้ าตาล
(Molasses) ใส่ลงไปจะไดน้ ้าเลี้ยงที่สกดัออกมาเป็นสี
น ้าตาล โดยขบวนการ พลาสโมไลซีส (plasmolysis) 
และน ้าเลี้ยงที่ได้จะถูกจุลินทรยี์ในธรรมชาติและที่ติด
มากบัวสัดทุีน่ ามาหมกั ด าเนินกระบวนการหมกัต่อไป
โดยใช้กากน ้ าตาลและสารประกอบอินทรีย์จากวสัดุ
เหล่านัน้เป็นแหล่งอาหารและพลงังาน โดยจุลนิทรยี์แต่
ละชนิดจะท าการย่อยสลายวสัดอุนิทรยี์ใหม้โีมเลกลุเล็ก
ลงตามล าดับ ของเหลวหรือน ้ าหมักที่ได้นี้ จะมีทัง้
จุลนิทรยี์ธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้หลากหลาย ชนิด รวมทัง้มี
สารประกอบที่สกดัไดจ้ากเซลล์พืชและเซลล์สตัว์ชนิด
ต่างๆ ได้แก่ สารพวกคาร์โบไฮเดรท โปรตีน กรด 
อมโิน ฮอร์โมน เอนไซม์ และอื่นๆ น ้าสกดัชวีภาพจะ
เกดิขึน้มากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัปรมิาณน ้าเลี้ยงในต้นพืช 
โดยปกตนิ ้าเลี้ยงในตน้พชืสดจะมอียู่ประมาณ 90-98% 
ถ้าส่วนของพืชมีน ้ ามาก น ้ าสกัดก็จะเกิดขึ้นมาก 
ภายในระยะเวลาเพยีง 2-3 วนั แต่เนื่องจากขบวนการ
ท าในระยะแรกเกีย่วขอ้งกบัขบวนการสกดัน ้าเลี้ยงจาก

เซลล์ทางชีวภาพ (bioextract) และในช่วงหลัง 
เกีย่วขอ้งกบัขบวนการหมกั ดงันัน้นกัวชิาการบางกลุ่ม 
จงึเรยีกน ้าสกดัชวีภาพวา่ น ้าหมกัชวีภาพ (พืชเกษตร, 
2561 : เวบ็ไซต์)  
 น ้ าหมกัชีวภาพเป็นสารละลายหรือของผสม 
ภูมปัิญญาท้องถิ่นที่เกดิจากการหมกัเศษสิง่มชีวีติกบั
สารให้ความหวาน ซึ่งโดยทัว่ไปใช้ของเหลวข้น 
สนี ้ าตาลเขม้ที่ได้จากโรงงานน ้าตาลหรือกากน ้ าตาล
เป็นสารให้ความหวาน กระบวนการผลิตน ้ าหมัก 
ชีวภาพอาจท าได้ทัง้แบบให้อากาศมากและแบบให้
อากาศน้อยทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัจุดประสงค์ในการน าสารเม
ทาบอไลต์ทุติยภูมิที่ เกิดขึ้นในน ้ าหมกัชีวภาพไปใช ้
น ้ าหมกัชีวภาพน ามาใช้ในการเกษตรเพื่อลดการใช้
สารเคมตี่างๆ ทีใ่ชเ้รง่การเจรญิเตบิโตของพืช และการ
ควบคุมศัตรูพืช  ซึ่ งสารเหล่ านี้ เ ป็นอันตรายต่อ
เกษตรกร สิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค (สมเกียรต ิ 
พรพสิทุธมิาศ, 2556 : 1) 
 น ้ าหมักชีวภาพน ามาใช้ในการก าจัดแมลง
ศตัรพูชื ตัง้แต่ในระยะไข ่ตวัอ่อน ดกัแดแ้ละตวัเต็มวยั
ของแมลง โดยน ้าหมกัชวีภาพจะกลบกลิ่นของสารล่อ
แมลงจากต้นไม ้ท าให้แมลงไม่วางไข่ (มงคล ต๊ะอุ่น , 
2549) ยับยั ้ง กา รกินตัวอ่ อ นแมล ง  ( antifeedant 
property) ท าให้ตัวอ่อนไม่เปลี่ยน สภาพเป็นดักแด ้
(juvenilising effect) และมอีตัราการตายสูง (Pascual-
Villalobos and Robledo, 1998) สารที่ไดจ้ากน ้าสกดั
ชีวภาพหรือน ้ าหมกัชีวภาพซึ่งใช้ในการก าจัดแมลง 
ศตัรูพืชอยู่ในกลุ่มของแอลกอฮอล์และเอสเทอร์ทัง้นี้
ข ึ้นอยู่ก ับ ชนิดของเศษสิ่งมีชีวิตที่น ามาท าน ้ าหมัก
ชีวภาพ (ออมทรัพย์ นพอมรบดีและคณะ , 2547; 
Elango et al., 2012; Jbilou et al., 2008) น ้าสกดั
ชวีภาพที่ผลิตขึ้นมาเพื่อทางการเกษตรใชส้ าหรบัเร่ง
การเจรญิเตบิโตของพชื โดยเรง่การติดดอกออกผลเร่ง
ใหผ้ลใหญ่ ผลดก ใชข้บัไล่แมลงและใชเ้ร่งความหวาน
ให้แก่พืช (ชมรมเพื่อนเกษตรกร, 2544)ในขณะที่พืช
ก าลงัเจรญิเติบโตน ้าสกดัชวีภาพหรอืปุ๋ ยน ้าชวีภาพจะ
ให้ทัง้ธาตุอาหารและเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เ ป็น
ประโยชน์ต่อพชื (สมเกยีรติ, 2547 : 5) แนวคดิในการ
ท าน ้าหมกัชีวภาพหรือน ้ าสกดัชีวภาพของเกษตรกร
อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุร ีคอื การน าเอาพืชที่มี
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กลิ่นฉุนแมลงไม่ชอบ มาใชใ้นการไล่แมลง พืชที่มรีส
ขม ซึง่หนอนไม่ชอบมาใชป้้องกนัก าจดัหนอน พืชที่มี
รสฝาดเชื้อโรคพวกเชื้อราไม่ชอบก็น ามาใช้ในการ
ป้องกนัก าจดัโรคพืชนอกจากนี้ยงัน าวชัพืชมาผสมกบั
พืชที่รบัประทานได้นานาชนิดเพื่อน ามาผลิตเป็นน ้ า
สกดัชวีภาพและปุ๋ ยหมกัแห้งชวีภาพซึ่งมคีุณสมบตัิใน
การปรบัปรุงบ ารุงดนิให้พืชเจรญิเติบโตไดด้พีรอ้มกบั
เป็นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหา
มลภาวะ  และสารพิษตกค้างอีกด้วยนอกจากนี้
เกษตรกรอ าเภออู่ทองจงัหวดัสุพรรณบุรยีงัไดผ้ลิตน ้า
สกัดชีวภาพจากเศษผักและวัสดุเหลือใช้ต่างๆ ใน
ทอ้งถิน่รวมทัง้สิน้ 4 สตูร (สมบรูณ์ ใจเมคา, 2544 : 6) 
 ปัจจุบนัจะเห็นไดว้่าหลายหน่วยงานทัง้ภาครฐั
และเอกชนได้หันมาสนใจเกี่ยวกบัเกษตรธรรมชาติ
มากขึน้ทัง้นี้เนื่องจากวา่ในอดตีชว่งที่ผ่านมากว่า 50 ปี
การพฒันาดา้นการเกษตรถูกเน้นการใชปั้จจยัการผลิต
ภายนอกเช่น ปุ๋ ยเคม ีและสารเคมีป้องกนัก าจดัแมลง
ศตัรูพืชซึ่งสิง่เหล่านี้ก่อให้เกดิปัญหาทางดา้นสุขภาพ
อนามยัของเกษตรกรและผู้บรโิภค ปัญหาสภาพดิน
เสือ่มโทรม ปัญหาสิง่แวดล้อมและปัญหาเรื่องโรคและ
แมลงศตัรูพืชที่ระบาดมากยิ่งขึ้น จะเห็นไดว้่าในการ
ผลิตปุ๋ ยน ้าชวีภาพหรอืน ้ าสกดัชวีภาพแต่ละแห่งหรือ
แต่ละท้องที่มสีูตรแตกต่างกนัและกระบวนการผลิตก็
แตกต่างกนัดว้ยโดยเฉพาะในกลุ่มของเกษตรกรตาม
แนวทฤษฎีใหม่หรือกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ตลอดจน
ชมรมเกษตรต่างๆที่ผลิตปุ๋ ยน ้ าชีวภาพหรือน ้ าสกัด
ชวีภาพขึ้นมามมีากมายหลายสูตรหลายวิธี (ณัฐวุฒิ 
ภาษยะวรรณ, 2541: 6) 
 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเลง็เห็นความส าคญัและสนใจใน
การศึกษาการส่งเสรมิการท าน ้ าหมกัชวีภาพจากพืช
สมนุไพร เพื่อใชใ้นเกษตรกรรม เพื่อลดปัญหาผลผลิต
ทางการเกษตรทีม่ผีลกระทบถงึการประกอบอาชพีของ
เกษตรกร โดยได้จัดกจิกรรมส่งเสรมิการท าน ้ าหมกั
ชวีภาพจากพืชสมุนไพรเพื่อใชใ้นเกษตรกรรมเพื่อให้
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ได้มีความรู้และมีทักษะการ
ปฏบิตัิในการท าน ้าหมกัชวีภาพจากพืชสมุนไพร เพื่อ
ใช้ในเกษตรกรรมน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
สงูสดุ  
 

2. วตัถปุระสงค ์ 
 1. เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการท าน ้าหมกั
ชวีภาพจากพืชสมุนไพร เพื่อใช้ในเกษตรกรรม ให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล  
 2. เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วกบั
การท าน ้ าหมักชีวภาพจากพืชสมุนไพร เพื่อใช้ใน
เกษตรกรรม กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ 
 3. เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบทกัษะการปฏบิตัิ
ต่อการท าน ้ าหมกัชีวภาพจากการส่งเสริมการท าน ้ า
หมกัชีวภาพจากพืชสมุนไพร เพื่อใช้ในเกษตรกรรม 
กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรที่ใช้ในการวจิ ัย ได้แก่ นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองคู ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 215 คน 
 2) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นักเรยีน
โรงเรียนบ้านหนองคู ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 35 คน ไดจ้ากการสมคัร
ใจเขา้รว่ม 
3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา    
 1) ตวัแปรต้น คอื การส่งเสริมการท าน ้าหมกั
ชวีภาพจากพชืสมนุไพร เพื่อใชใ้นเกษตรกรรม 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการท าน ้าหมกัชวีภาพ
จากพชืสมนุไพรเพื่อใชใ้นเกษตรกรรม 
  2.2) แบบวดัทกัษะการปฏบิตัิต่อการท าน ้า
หมกัชวีภาพจากพชืสมนุไพรเพื่อใชใ้นเกษตรกรรม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืที่ใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มือ
การสง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากพชืสมุนไพรเพื่อ
ใชใ้นเกษตรกรรม  
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวดัและประเมินผล 
ได้แก่ แบบวดัความรู้การท าน ้ าหมกัชีวภาพจากพืช
สมนุไพรเพื่อใชใ้นเกษตรกรรม และแบบวดัทกัษะการ
ปฏบิตัติ่อการท าน ้าหมกัชวีภาพจากพืชสมุนไพร เพื่อ
ใชใ้นเกษตรกรรม 
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3.4 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือ ได้แก่ คู่มือแบบวดัความรู้ แบบวดัทักษะ
ปฏบิตัเิกีย่วกบัการท าน ้าหมกัชวีภาพจากพืชสมุนไพร 
เพื่อใชใ้นเกษตรกรรม 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครือ่งมอืดงันี้  
  2.1) คู่มือการท าน ้ าหมกัชีวภาพจากพืช
สมนุไพรเพื่อใชใ้นเกษตรกรรม โดยมเีนื้อหาการเรยีนรู้
ทัง้หมด 3 หน่วยการเรียนรู ้ประกอบดว้ย หน่วยที่ 1 
ความหมายของน ้าหมกัชวีภาพจากพชืสมนุไพร หน่วย
ที ่2 ประโยชน์ของน ้าหมกัชวีภาพ หน่วยที่ 3 วธิีท าน ้า
หมกัชวีภาพ 
  2.2) แบบวดัความรูเ้กีย่วกบัการท าน ้าหมกั
ชวีภาพจากพืชสมุนไพร เพื่อใช้ในเกษตรกรรม เป็น
แบบเลือกตอบ 2 ตวัเลือก คอื ใช่ และไม่ใช่ จ านวน  
20 ข้อ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
จ านวน 20 คะแนน 
  2.3) แบบวดัทกัษะปฏบิตัิเกี่ยวกบัการท า
น ้าหมกัชวีภาพจากพชืสมนุไพร เพื่อใชใ้นเกษตรกรรม 
เ ป็นแบบ  จ านวน  5 ข้อ  โดยมี 5 ระดับ  ได้แ ก ่ 
เป็นประจ า บอ่ยครัง้ เป็นบางครัง้ นานๆ ครัง้ ไมเ่คย 
 3) น าเครื่องมอืที่สรา้งขึ้น ส่งอาจารย์ที่ปรกึษา
เพื่อตรวจและปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  
ส่งผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของ
เครือ่งมอื และประเมนิความสอดคล้อง พรอ้มทัง้หาค่า
ความเหมาะสมของเครือ่งมอื เมือ่วเิคราะห์คะแนนจาก
ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่านแล้ว พบว่า คู่มอืและเครื่องมอืมี
ค่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 ขึ้นไป ค่าความเหมาะสม
ของคู่มอืและเครื่องมอืมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.00 ขึ้นไป 
แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม 
และสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของงานวจิัย สามารถ
น าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์จาก
ผูเ้ชีย่วชาญไป Try out กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 35 คน ค่าความเที่ยงตรง ค่าความเหมาะสม
ทัง้ฉบบั ของเครือ่งมอื ดงันี้ 

  5.1) แบบวัดความรู้มีการหาค่าความ
เทีย่งตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมทัง้ฉบบัน ามา
ห าค่ าคว าม เชื่ อ มั น่ แ ล ะค่ า ความยากง่ ายขอ ง
แบบสอบถามรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.2 – 0.8 ขอ้อ านาจ
จ าแนกรายขอ้ มคี่ามากกว่า 0.31 ขึ้นไป และค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบับมีค่าระหว่าง 0.0 – 1.0 โดยมีค่า
สมัประสิทธิข์องแอลฟา (Alpha Coeffcient) ของ 
Conbach เท่ากบั 0.934 อยู่ในระดบัค่าความเชื่อมัน่
ปานกลาง ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.2) แบบวดัทกัษะปฏบิตัิมคี่าความเชื่อมัน่
ทัง้ฉบบัอยู่ที ่0.793 คา่อ านาจจ าแรกรายขอ้อยู่ระหว่าง 
0.20 - 0.80 และผลที่ไดเ้ท่ากบั 0.31 ขึ้นไปซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 6) ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมอืที่ใชใ้นการวดัและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการจัด
กจิกรรมการท าน ้าหมกัชวีภาพจากพชืสมนุไพร เพื่อใช้
ในเกษตรกรรม  
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจ ัยคร ัง้นี้ผู้วิจ ัยได้
เกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อท าการวจิยัอยู่ 2 ระยะ ดงันี้  
  ระย ะที่  1 ออกแบบเครื่ อ งมือ ในการ
ถ่ายทอด  
  ระยะที่ 2 การส่งเสริมให้ความรู้ และการ
วดัผลการสง่เสรมิ 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิจัยคร ัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวดัผล
ทุกฉบบั ซึง่ทุกฉบบัตอ้งตอบอย่างสมบรูณ์ 
  2) ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบ
วดัผล 
3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี่ 
รอ้ยละ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพเครือ่งมอื 
   2.1 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช ้
Item-total Correlation 
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   2.2 คา่ความยากงา่ย 
   2.3 คา่ความเชือ่ม ัน่  
   2.4 คา่ความเทีย่งตรงของเนื้อ IOC 
   2.5 ก า ร ห า ดั ช นี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness Index : E.I) 
  3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานคือ Paired  
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05  
 
4. สรปุผลการวิจยั  
 การส่ง เสริมการท าน ้ าหมักชีวภาพจากพืช
สมุนไพร เพื่อใช้ในเกษตรกรรม ผู้วิจ ัยได้น าเสนอ
ผลสรปุ ดงันี้ 
  1. ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 และประสิทธิผลของคู่มือ สามารถสรุปได้ว่า 
การหาประสิทธิภาพของคู่มือในการสร้างผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนให้ผูเ้ข้าร่วมการส่งเสริมเกิดการเรยีนรู้
ต า ม วัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ถึ ง ร ะ ดั บ เ กณฑ์ ที่ ค า ด ไ ว ้

ประสิทธิภาพที่วดัออกมาพิจารณาไดจ้ากร้อยละของ
การท าแบบวดัผลหรอืกระบวนการปฏสิมัพนัธ์กบัรอ้ย
ล ะการ ท าแบบวัดผ ลหลัง ก ารส่ ง เ ส ริม  พบว่ า 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ ( E2) คิดเป็นร้อยละ 
90.83 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1 ) คิดเป็น 
รอ้ยละ 88.14 ดงันัน้ คู่มอืการส่งเสรมิการท าน ้ าหมกั
ชวีภาพจากพืชสมุนไพร เพื่อใชใ้นเกษตรกรรม จึงมี
ประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริม 90.83/88.14 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้ (ดงัตารางที ่1) 
  ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ พบว่า 
ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการท าน ้า
หมกัชวีภาพจากพชืสมนุไพร เพื่อใชใ้นเกษตรกรรม มี
ค่าเท่ากับ 0.949 หมายความว่า นักเรียนมีความรู้
เพิม่ขึน้และส่งผลให้นักเรยีน มคีวามกา้วหน้าทางการ
เรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอืส่งเสรมิรอ้ยละ 94.90 
ซึ่ง เ ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สามาร ถใช้ได ้ 
(ดงัตารางที ่2)   

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืการท าน ้าหมกัชวีภาพจากพชืสมนุไพร เพื่อใชใ้นเกษตรกรรม (E1)/(E2) 

หน่วยการส่งเสริม คะแนนเต็ม 
 

S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 18.17 0.88 90.83 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 20 17.62 0.42 88.14 

ประสิทธิภาพของคู่มือส่งเสริม เท่ากบั 90.83 / 88.14 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืการท าน ้าหมกัชวีภาพจากพชืสมนุไพร เพื่อใชใ้นเกษตรกรรม 

ผลรวมคะแนน
ความรู้ก่อนการ

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ความรู้หลงัการ

ส่งเสริม 

จ านวนผูเ้ข้ารบั
การส่งเสริม 

คะแนนเต็มของ
ความรู้หลงัการ

ส่งเสริม 

ค่าดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) 

ของคู่มือ 

409 617 35 20 0.9490 

 
2. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรูก้าร

สง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากพืชสมุนไพร เพื่อใช้
ในเกษตรกรรมก่อนและหลงัการส่งเสรมิ นักเรียนมี
คะแนนเฉลีย่ความรูก้ารส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพ
จากพืชสมุนไพร เพื่อใช้ในเกษตรกรรม ก่อนการ
สง่เสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย (x  = 11.68) และหลงั
การส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยความรูโ้ดยรวมอยู่

ในระดบัมาก (x  =17.62) เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ย
ความรูเ้กีย่วกบัการท าน ้าหมกัชวีภาพจากพืชสมุนไพร
เพื่อใชใ้นเกษตรกรรมก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
นักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยความรูห้ลงัการส่งเสรมิสูงกว่า
กอ่นการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
(ดงัตารางที ่3) 
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3. ผลวิเคราะห์และเปรียบเทียบทักษะการ
ปฏบิตักิอ่นและหลงัการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพ
จากพืชสมุนไพร เพื่อใช้ในเกษตรกรรม พบว่า ก่อน
การส่งเสริมการท าน ้ าหมกัชีวภาพจากพืชสมุนไพร 
เพื่อใช้ในเกษตรกรรม เท่ากบั 2.54 อยู่ในระดบัปาน
กลาง และหลงัการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจาก
พืชสมุนไพร เพื่อใชใ้นเกษตรกรรม 4.32 อยู่ในระดบั

มาก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการ
ส่งเสรมิ พบว่า นักเรียนที่เขา้ร่วมหลังการส่งเสริมมี
ทักษะการปฏิบัติสูงกว่าก่อนการส่ง เสริมอย่างมี
นัยส าคญัที่ระดบั .05 (ดงัตารางที่ 4) และเป็นการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ และทักษะปฏิบัต ิ
กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ 

 
ตารางที ่ 3 การเปรยีบเทยีบความรู ้และทกัษะการปฏบิตัเิกีย่วกบัการท าน ้าหมกัชวีภาพจากพืชสมนุไพร เพื่อใชใ้น
เกษตรกรรม ของนักเรยีนกอ่นและหลงัการสง่เสรมิ 

รายการ 
ก่อนการ 
ส่งเสริม 

ระดบั 
ความรู้ 

หลงัการ 
ส่งเสริม 

ระดบั 
ความรู้ 

t df p 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
ความรู ้
(N=20) 

11.68 1.62 น้อย 17.62 0.42 มาก -16.635 34 .000* 

*  มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .0.5 
 
ตารางที ่ 4 การเปรยีบเทยีบความรู ้และทกัษะการปฏบิตัเิกีย่วกบัการท าน ้าหมกัชวีภาพจากพืชสมนุไพร เพื่อใชใ้น
เกษตรกรรม ของนักเรยีนกอ่นและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=35) 

รายการ 
ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม 

df t p 
 ̅ S.D ระดบั  ̅ S.D ระดบั 

การปฏบิตัิ 
(N = 5) 

2.54 0.691 
ปาน
กลาง 

4.32 0.531 มาก 34 -12.422 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 

5. อภิปรายผล 
5.3.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ เรือ่ง การส่งเสริมการท าน ้ า
หมัก ชี ว ภ า พ จ า กพื ช ส มุ น ไ พ ร  เ พื ่อ ใ ช้ ใ น
เกษตรกรรม 
 1)  ผลการศึกษาปร ะสิท ธิภ าพของคู่ มือ
ประสทิธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 90.83/88.14 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ต ัง้ไว้ 80/80 ส าหรบัการส่งเสริม 
แสดงให้เห็นว่านัก เรียนที่ เข้าร่วมการส่ง เสริมมี
ประสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ 
 การส่ง เสริมการท าน ้ าหมักชีวภาพจากพืช
สมุนไพร เพื่อใช้ในเกษตรกรรม โดยใช้คู่มือการ
ส่งเสรมิ ซึ่งเป็นรูปแบบการจดัการเรยีนการสอนของ

กิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมเกิดความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องของการท าน ้ าหมักชีวภาพจากพืช
สมุนไพร เพื่อใช้ในเกษตรกรรมของนักเรียนให้มี
พฤตกิรรมตรงตามความมุง่หวงั ส่งผลให้กลุ่มตวัอย่าง
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทิศทางที่ดขี ึ้น แสดงให้
เห็นว่าการส่ง เสริมการท าน ้ าหมักชีวภาพจากพืช
สมุน ไพร  เพื่ อ ใช้ ใ น เกษตรกร รม  โดย ใช้คู่ มือ
ประกอบการถ่ายทอดความรู้โดยผ่านกระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา ท าใหน้กัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนรู้สูงขึ้นจริง ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ
ดจุทดงิ จทีา (2555: 25) ไดก้ล่าววา่ ประสทิธิภาพของ
ชุดกิจกรรม คือ ระดบัคุณภาพของชุดกิจกรรมที่ว ัด
จากผลสมัฤทธิร์ะหว่างการเรยีน และผลสมัฤทธิห์ลัง



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 3(3), 2020 : 84 - 98 

92 

เรียน การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เพื่อให้
เชือ่ม ัน่ไดว้า่ชดุกจิกรรมทีส่รา้งขึน้นัน้มปีระสทิธิภาพใน
การสอน เป็นไปตามแนวคิดของอรสา จังหวัดสุข 
(2554:  14)  ได้กล่าวว่า การประเมินคุณภาพชุด
กจิกรรมไวว้่า การประเมนิคุณภาพชุดกจิกรรมผูส้อน
จะต้องท าการทดลองใช้ชุดกิจกรรมกบัผู้เรียนที่เป็น
ตวัอย่างของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ไดชุ้ดกจิกรรมที่มี
คุณภาพและเหมาะสมกบัผู้เรียน เป็นไปตามแนวคิด
ของสุพตัรา วงศ์ษา (2542 : 77) ไดก้ล่าวไว้ว่า การ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้หมายถึง แบบแผนการ
ด าเนินการจดัการเรยีนรูท้ี่ไดร้บัการจดัเป็นระบบอย่าง
สมัพันธ์และสอดคล้องกบัทฤษฎี หลกัการการเรียนรู้
ห รื อ ก า ร ส อ น ที่ รู ป แ บ บ นั ้ น ยึ ด ถื อ โ ด ย ผ่ า น
กระบวนการวิจัยและได้ร ับพิสูจน์และทดสอบว่ามี
ประสิทธิภาพ ซึ่งรูปแบบการสอนจะแสดงข ัน้ตอนที่
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และผู้สอนต้องด าเนินการตาม
ขัน้ตอนในรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรยีนรูต้ามจุดมุง่หมายของรปูแบบนัน้ๆ  ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวจิยัของยุวเรศ วงษ์จนัทร์ และคณะ (2561 : 
156) ได้ศึกษาการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการท าสาร
ปราบแมลงศตัรูพืชโดยใชใ้บน้อยหน่า มวีตัถุประสงค ์
เพื่อพฒันาคูม่อืฝึกอบรมการท าสารปราบแมลงศตัรูพืช
โดยใชใ้บน้อยหน่า ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 
เพื่อศึกษาดชันีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรมการท า
สารปราบแมลงศตัรูพืชโดยใชใ้บน้อยหน่า เพื่อศกึษา
และเปรยีบเทยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการท าสารปราบ
แมลงศัตรูพืชโดยใช้ใบน้อยหน่าก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตติ่อการท า
สารปราบแมลงศตัรพูชืโดยใชใ้บน้อยหน่ากอ่นและหลงั
การฝึกอบรม และเพื่อศกึษาทกัษะการปฏบิตัิในการท า
สารปราบแมลงศตัรพูชืโดยใชใ้บน้อยหน่ากอ่นและหลงั
การอบรม ผลการศึกษาพบว่า คู่มือฝึกอบรมการท า
ส าร ปร าบแมล ง ศัต รูพื ช โ ดย ใช้ ใบน้ อ ยห น่ าที่
ผูว้ ิจยัพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากบั 98.40/95.50 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ที่ต ัง้ไว ้สอดคล้องกบัวจิยั
ของพรนิภา ตูมโฮม และประยูร วงศ์จนัทรา (2559 : 
189 -202)  ได้ศึกษา การพัฒนาคู่ มือ ฝึ กอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรฐัอินโดนีเซีย มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาดชันี

ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม และเปรียบเทียบ
ความรู้  ทัศนคติ และทักษะในการเ ป็นวิทยากร
ฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างเป็น นิสติปรญิญาตร ีช ัน้ปีที่ 1 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผล
การศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรมมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 84.53/85.33 แสดงให้เห็นว่าคู่มอื
ฝึกอบรมมปีระสทิธิภาพและสามารถน าไปใชไ้ด ้และ
สอดคล้องกบัวจิ ัยของกนกกาญจน์ วฒันกูล (2559 : 
79) ได้ศึกษาโครงการเรื่อง การศึกษาประสทิธิภาพ
ของสาหร่ายหางกระรอกในการดูดซบัสารคาร์บาแมต
ในยาฆา่แมลง มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาหาปรมิาณและ
อตัราส่วนของสาหร่ายหางกระรอกที่เหมาะสมในการ
ดูดซับสารคาร์บอเนตจากยาฆ่าแมลง และศึกษา
ปรมิาณของสาหร่ายหางกระรอกต่อปรมิาณการลดลง
ของยาฆ่าแมลง โดยมีผลการทดลองท าให้ทราบ
ปรมิาณและประสทิธิภาพของสาหร่ายห่างกระรอกใน
การดูดซบัสารคาร์บอแมตจากยาฆ่าแมลง และดงันัน้
จากการทดลองปรากฏวา่ปรมิาณสาหร่ายของกระรอก
และปรมิาณสารพิษจากย่าฆ่าแมลงที่ลดลงนัน้แปรผนั
ตรงกนั 
 การส่ง เสริมการท าน ้ าหมักชีวภาพจากพืช
สมุนไพร เพื่อใชใ้นเกษตรกรรม โดยใชคู้่มอืกจิกรรม
การส่งเสรมิ ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรยีนการสอน
ของกจิกรรมให้ผูเ้รยีนเกดิความรู ้ความเขา้ใจในเรื่อง
ของน ้ าหมักชีวภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มี
พฤตกิรรมตรงตามความมุง่หวงั ส่งผลให้กลุ่มตวัอย่าง
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทิศทางที่ดขี ึ้น แสดงให้
เห็นว่าการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท าน ้ าหมัก
ชวีภาพจากพืชสมุนไพร เพื่อใชใ้นการเกษตร โดยใช้
คูม่อืประกอบการถ่ายทอดความรูโ้ดยผ่านกระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา ท าใหน้กัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนรูส้งูขึน้จรงิ 
 ผลการศกึษาดชันีประสทิธผิลของคูม่อืมคี่าดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) มีค่าเท่ากับ 0.949 ส่งผลให้มี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอื
ส่งเสริมร้อยละ 94.94 ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ
พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2546 : 256) ได้
นิยามความหมาย "คู่มอื" หมายถึง สมุดหรอืหนังสอืที่
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ให้ความรูเ้กีย่วกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้เพื่อใช้
ประกอบต ารา เพื่ออ านวยความสะดวกเกี่ยวกับ
การศึกษาหรือการปฏิบตัิเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อ
แนะน าวิธีใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง คู่มือจัดเป็น
หนงัสอือา้งองิประเภทหนึ่ง ทีร่วบรวมขอ้มลูขอ้เท็จจรงิ
เฉพาะเรือ่ง เพื่อใชเ้ป็นคูม่อืตอบค าถามในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งไดอ้ย่างรวดเรว็ หรอืเพื่อใชเ้ป็นคู่มอืในการศกึษา
และปฏิบตัิงานหนึ่งๆ ทัง้นี้คู่มอืมกัจะมกีารเรยีบเรยีง
เนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อ มู ล แก่ ผู้ ใ ช้  เ ป็ น ไ ปต าม แนวคิด ข อง ป รีช า  
ช้างขวัญยืน (2551 :127 -132)  ได้อธิบายคู่มือที่
เกีย่วกบัการจดัการเรยีนวา่ คูม่อื คอืหนงัสอืทีผู่เ้รยีนใช้
ควบคู่ไปกบัต าราที่เรยีนปกติโดยการถ่ายทอดความรู้
ผ่านคู่มอืฝึกอบรม อาจท าให้ผูเ้รยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบั
การท าสิง่ใดสิง่หนึ่งแกผู่อ้ื่นโดยมุง่หวงัใหผู้เ้รยีนมคีวาม
เข้าใจ ทัศนคติ และเกิดความตระหนัก สามารถ
ด าเนินการในเรือ่งนัน้ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม และเป็นไป
ตามแนวคดิของวรีะพนัธ์ แกว้รตัน์ (2558 : 136)  ให้
ค า นิ ย าม คว ามหม าย ข อ งก า ร ฝึ ก อบ รม ไ ว้ ว่ า 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ 
เพื่อให้บุคคลมคีวามรู้ ความเขา้ใจ มคีวามสามารถที่
จ าเป็น และมทีศันคตทิีด่สี าหรบัการปฏบิตัิงานอย่างใด
อย่างหนึ่งของหน่วยงานหรอืองค์กร ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิัยของนัฎฐภรณ์ ปรึกไธสง และคณะ (2561 : 
192) ได้ศึกษา เรื่องการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์สมุนไพรในป่าบุ่ง ป่าทาม ส าหรบัชุมชนบา้น
โนนสมบู ร ณ์  ต าบล เกิ้ ง  อ า เภอ เมือ ง  จัง ห วัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า มดีชันีประสิทธิผล 
(E.I.) เท่ากับ 0.7138 หมายความว่าชาวบ้านมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 71.38 แสดงให้เห็น
วา่คูม่อืฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม และมปีระสทิธิภาพ 
โดยผ่านกระบวนการตามขัน้ตอน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของปริยาพัตร  
ทองสกุ และคณะ (2559 : 161) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง การ
พัฒนาคู่มือการท าการเกษตรแบบผสมผสานตาม
โครงการฟารม์ตวัอย่างตามพระราชด ารใินสมเดจ็พระ
นางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ บา้นก าพี้ ต าบลก าพี้ 
อ าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษา พบว่า 
ดชันีประสทิธผิลของคูม่อืฝึกอบรม มคีา่เท่ากบั 0.6695 

แสดง ว่ า  กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ เ ข้า ร ับกา ร ฝึ ก อบร ม
ความกา้วหน้าในการเรยีนเพิ่มขึ้นหลงัจากการใชคู้่มอื
ฝึกอบรมรอ้ยละ 66.95 
 การส่ง เสริมการท าน ้ าหมักชีวภาพจากพืช
สมนุไพร เพื่อใชใ้นเกษตรกรรม โดยใชคู้ม่อืกจิกรรมซึ่ง
เป็นรูปแบบการจัดการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู ้
ความเข้าใจในเรื่องของการส่งเสริมการท าน ้ าหมัก
ชีวภาพจากพืชสมุนไพร เพื่อใช้ในเกษตรกรรม 
สามารถพฒันานักเรยีนให้มพีฤติกรรมตรงตามความ
มุง่หวงั สง่ผลใหก้ลุ่มตวัอย่างมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ แสดงให้เห็นว่าการส่งเสรมิการท า
น ้าหมกัชวีภาพจากพชืสมนุไพร เพื่อใชใ้นเกษตรกรรม 
โดยใช้คู่มือประกอบการถ่ายทอดความรู้โดยผ่าน
กระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา ท าใหน้กัเรยีนที่เขา้ร่วม
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูส้งูขึน้ 
5.3.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ก่อนและ
หลงัความรู้เกีย่วกบัการท าน ้ าหมกัชีวภาพจากพืช
สมนุไพร เพือ่ใช้ในเกษตรกรรม  
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ก่อนและ
หลงัการสง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากพชืสมุนไพร 
เพื่อใชใ้นเกษตรกรรม  
 จากผลการศึกษาด้านความรู้ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองคู ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง 
จัง ห วัดมหาสาร คาม  จ านวน  35  คน  โดย ใ ช้
กระบวนการทางสิง่แวดล้อมศกึษา ก่อนและหลังการ
สง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากพืชสมุนไพร เพื่อใช้
ในเกษตรกรรม พบวา่ กอ่นการสง่เสรมินักเรยีนความรู้
การส่งเสริมการท าน ้ าหมกัชีวภาพจากพืชสมุนไพร 
เพื่อใช้ในเกษตรกรรมอยู่ในระดับดี และหลังการ
สง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากพืชสมุนไพร เพื่อใช้
ในเกษตรกรรมดมีาก ซึ่งเมื่อเปรยีบเทียบระหว่างก่อน
และหลังการส่งเสริม พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมการ
ส่ง เสริมมีความรู้สูงกว่าก่อนการส่ง เสริมอย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั 0.05  แสดงใหเ้หน็วา่การสง่เสรมิการ
ท าน ้ าหมักชีวภาพจากพืชสมุนไพร เพื่ อ ใช้ใ น
เกษตรกรรมโดยใชก้ระบวนการทางสิง่แวดล้อมศกึษา 
ไดใ้หค้วามรู ้ความเขา้ใจ ที่สามารถน าไปสู่การปฏบิตัิ
ไดจ้รงิและถูกตอ้งเนื่องจากการไดด้ าเนินการส่งเสรมิที่
จดัการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบกระบวนการที่สอดคล้อง
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กบัเป้าหมายก าหนดวตัถุประสงค์ที่ชดัเจนเป็นอย่างด ี
ประกอบกบัการใชเ้ครือ่งมอื เพื่อที่จะให้ความรูใ้นเรื่อง
การท าน ้ าหมักชีวภาพจากพืชสมุนไพร เพื่อใช้ใน
เกษตรกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคู  
ไดม้ากที่สุด โดยในกระบวนการถ่ายทอดนี้จะใชคู้่มือ
และแผ่นพับเข้ามาช่วยในการบรรยายเนื้อหาสาระ 
เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมการส่งเสรมิเกดิความเข้าใจ
งา่ยขึน้ และเป็นสือ่ทีน่่าสนใจในปัจจุบนั เพื่อก่อให้เกดิ
ความเปลี่ยนแปลงดา้นความรู้ ดา้นการปฏิบตัิ ความ
เชื่อที่ด ีจึงท าให้ผูเ้ขา้รบัการส่งเสรมิมคีวามสนใจเป็น
พิเศษท าให้ผลสัมฤทธิอ์อกมาในทางที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคดิของวจิารณ์ พานิช (2547 : 17) ได้
กล่าวไวว้า่ “การจดัการความรู”้ หมายถึงการยกระดบั
ความรูข้ององค์กร เพื่อสร้างผลประโยชน์จาก ต้นทุน
ทางปัญญา โดยเป็นกจิกรรมที่ซบัซ้อนและกวา้งขวาง
ไมส่ามารถใหน้ิยามดว้ยถ้อยค าส ัน้ๆ ได ้ดงันัน้ต้องให้
นิยามหลายขอ้จงึจะครอบคลุมความหมาย และแนวคดิ
ของประภาเพญ็ สุวรรณ (2520 : 26) ไดใ้ห้ค าอธิบาย
วา่ ความรู ้เป็นพฤตกิรรมขัน้ตน้ทีผู่เ้รยีนรูเ้พียงแต่เกดิ
ความจ าได้ โดยอาจจะเป็นการนึกได้หรือโดยการ
มองเห็น ได้ยิน จ าได้ ความรู้ในชัน้นี้ ได้แก่ ความรู้
เกี่ยวกับค าจ ากัดความ ความหมาย ข้อเท็จจ ริง 
กฎเกณฑ์ โครงสร้างและวิธีแก้ไขปัญหา ส่วนความ
เขา้ใจอาจแสดงออกมาในรปูของทกัษะดา้น “การแปล” 
ซึ่งหมายถึง  ความสามารถในการเขียนบรรยาย
เกี่ยวกบัข่าวสารนัน้ๆ โดยใช้ค าพูดของตนเองและ 
“การให้ความหมาย” ที่แสดงออกมาในรูปของความ
คิดเห็นและข้อสรุป  รวมถึงความสามารถในการ 
“คาดคะเน” หรอืการคาดหมายว่าจะเกดิอะไรขึ้น และ
โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจติดาภา อุปเนตร (2557 
: 90) ไดศ้กึษาการส่งเสรมิการปลูกกล้วยน ้าวา้โดยใช้
ปุ๋ ยชวีภาพเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดล้อมในโรงเรยีนเทศบาล
บ้า น แมด  ต า บ ล ตล าด  อ า เภ อ เ มือ ง  จัง ห วัด
มหาสารคาม โดยมคีวามมุง่หมายเพื่อส่งเสรมิการปลูก
กลว้ยน ้าวา้โดยใชปุ้๋ ยชวีภาพเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดล้อมใน
โรงเรยีนเทศบาลบา้นแมด เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบ
ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกกลว้ยน ้าวา้ และเพื่อศกึษาการ
มสี่วนร่วมหลงัการส่งเสรมิการปลูกกล้วยน ้าวา้โดยใช้
ปุ๋ ยชีวภาพเพื่ออนุรกัสิง่แวดล้อมในโรงเรยีนเทศบาล

บ้า น แมด  ต า บ ล ตล าด  อ า เภ อ เ มือ ง  จัง ห วัด
มหาสารคามหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการ 
วิจ ัยคือนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านแมด จ านวน  
30 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง ผลการวจิยั พบว่า 
ก่อนส่งเสรมิ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรูเ้กี่ยวกบั
การปลูกกล้วยน ้ าว้าโดยใช้ปุ๋ ยชีวภาพเพื่ออนุร ักษ์
สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดบัพอใช้ (x  =8.17) หลังการ
สง่เสรมินกัเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัดมีาก (x  = 16.46) 
เมื่อ เปรียบเทียบความรู้ พบว่า หลังการส่งเสริม
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้สูงกว่าก่อนส่งเสริม 
อย่างมนีัยส าคญั .05 และหลงัการส่งเสรมิ นักเรยีนมี
คะแนนเฉลีย่สว่นรว่มอยู่ในระดบัปานกลาง (x  = 2.52) 
แสดงใหเ้หน็ว่าการส่งเสรมิการปลูกกล้วยน ้าวา้โดยใช้
ปุ๋ ยชวีภาพเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ในโรงเรยีนเทศบาล
บ้านแมด ต าบล  ตล าด  อ า เภ อ เมือ ง  จัง ห วัด
มหาสารคาม มีผลท าให้ความรู้และท าให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมของนักเรียนเพิ่ม มากขึ้นในการปลูกกล้วย
น ้าว้าโดยใช้ปุ๋ ยชวีภาพเพื่ออนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของศริพิร วงศ์พงศกร (2557 : 
83-84) ไดศ้กึษาการสง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจาก
เศษผกัผลไมแ้ละเศษอาหารในครวัเรอืนบา้นดอนบม 
ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม โดยมี
ความมุ่งหมายเพื่อส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจาก
เศษผกัผลไม้และเศษอาหารในครวัเรือน เพื่อศึกษา
และเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคติต่อการท าน ้าหมกั
ชวีภาพจากเศษผกัผลไมแ้ละเศษ อาหารในครวัเรอืน
บ้านดอนบม กลุ่มตัวอย่าง เป็นชาวบ้านดอนบม 
จ านวน 30 คน ได้จากความสมัครใจเข้าร่วมการ
สง่เสรมิ ผลการวจิยั พบว่า ก่อนการ ส่งเสรมิชาวบา้น
มคีวามรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง (x  = 12.20) และหลัง
การส่ ง เ ส ริมชาวบ้านมีความรู้อ ยู่ ใ น  ร ะดับสู ง 
(x  =18.30) และกอ่นการส่งเสรมิชาวบา้นมทีศันคติอยู่
ในระดบัไมแ่น่ใจ (x  =213) หลงัการ ส่งเสรมิชาวบา้นมี
ทัศนคติอยู่ ในระดับเห็นด้วย  (x  = 2.95)  เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของความรูแ้ละ ทศันคติก่อน
และหลงัการสง่เสรมิ พบวา่ หลงัการส่งเสรมิชาวบา้นมี
ความรูแ้ละทศันคตเิพิม่ขึน้กวา่กอ่นการ สง่เสรมิอย่างมี
นัยส าคญัที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่าการส่งเสรมิการ
ท าน ้ าหมกัชีวภาพจากเศษผกัผลไม้และ เศษอาหาร 
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ในครวัเรอืนสามารถเพิ่มความรู้และทัศนคติที่ดี เป็น
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่เกิดจากเกษตรกรน าเศษพืช 
สัตว์  ซึ่ ง เ ป็นวัสดุ เหลือ ใช้ในท้องถิ่นไปหมักกับ
กากน ้าตาล และน าไปใชก้นัอย่างแพร่หลาย ซึ่งแต่ละ
ทอ้งถิน่มกีารผลิตและการใชแ้ตกต่างกนั ทัง้วตัถุดบิที่
ใช้ กรรมวิธีในการผลิต ตลอดจนวิธีการใช้ก ับพืช 
อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ตัวอย่างน ้ าสกัด
ชีวภาพที่เกษตรกรผลิตและใช้โดยส านักวิจ ัยและ
พฒันาการเกษตร เขต 1 - 8 กรมวชิาการเกษตร ของ
ส านักวิจ ัยพฒันาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การ
สง่เสรมิความมผีลท าให้ระดบัเพิ่มขึ้นอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ
ศศิวิมล  กุลเกลี้ยง (2556 : 59) ได้ศึกษาเรื่องการ
อบรมเชิงปฏบิตัิการใชน้ ้ าหมกัชวีภาพจากหอยเชอรี่
ส าหรบัชุมชนบ้านบงัหว้า ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม โดยมวีตัถุประสงค์ คอื 
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรมเชิงปฏบิตัิการใชน้ ้ าหมกัชวีภาพจากหอยเชอรี่
ส าหร ับชุมชนบ้านบังหว้า ผลจากการศึกษา พบว่า 
เกษตรกรหมู่บ้านบงหว้ามคีวามรู้เกี่ยวกบัการใช้น ้ า
หมกัชีวภาพจากหอยเชอรีก่่อนอบรมมีคะแนนความ
รูอ้ยู่ในระดบัพอใช ้หลงัการอบรมมคีะแนนความรูอ้ยู่ใน
ระดบัด ีจึงสรุปไดว้่าเกษตรมีความรูเ้พิ่มมากขึ้นอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 แสดงให้เห็นว่านักเรยีนที่เขา้รบัการอบรมการ
สง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากพืชสมุนไพร เพื่อใช้
ในเกษตรกรรม มีความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งคู่มือการส่งเสริม
การท าน ้ าหมักชีวภาพจากพืชสมุนไพร เพื่อใช้ใน
เกษตรกรรม เน้นให้นักเรียนได้รบัประสบการณ์และ
ความรูใ้หม่ๆ เพื่อให้นักเรยีนสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ไดเ้กีย่วกบัการส่งเสริมการท าน ้าหมกั
ชวีภาพจากพชืสมนุไพร เพื่อใชใ้นเกษตรกรรมไปใชใ้ห้
เกดิประโยชน์ 
5.3.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการวดัทักษะ
การปฏิบติัก่อนและหลงัการส่งเสริมการท าน ้ าหมกั
ชีวภาพจากพืชสมนุไพร เพือ่ใช้ในเกษตรกรรม  
 จากผลการศกึษาดา้นการวดัทกัษะการปฏบิตัิ
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคู ต าบลหนองปลิง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 35 คน โดย

ใชก้ระบวนการทางสิง่แวดลอ้มศกึษา กอ่นและหลงัการ
สง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากพืชสมุนไพร เพื่อใช้
ในเกษตรกรรมพบวา่ กอ่นการสง่เสรมินกัเรยีนมทีกัษะ
การปฏบิตัิต่อการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจาก
พชืสมนุไพร เพื่อใชใ้นเกษตรกรรม เท่ากบั 2.58 อยู่ใน
ระดับเห็นด้วย และหลังการส่งเสริมการท าน ้ าหมัก
ชวีภาพจากพชืสมนุไพร เพื่อใชใ้นเกษตรกรรมเท่ากบั 
2.76 อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ซึ่งเมื่อเปรยีบเทียบระหว่าง
กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ พบวา่ นกัเรยีนที่เขา้ร่วมการ
สง่เสรมิมทีกัษะการปฏบิตัสิงูกวา่กอ่นการสง่เสรมิอย่าง
มนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการ
จัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคการส่งเสริมโดยเน้นการ
บรรยายเพื่อท าความเขา้ใจ และอธบิายถงึกระบวนการ
ท าน ้ าหมักชีวภาพจากพืชสมุนไพร เพื่ อ ใช้ใ น
เกษตรกรรม และเลือกใช่เครื่องมือประกอบการ
บรรยายคอื คู่มอืและแผ่นพบั ที่ช่วยในการบรรยายที่
ช่วยให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากขึ้น ท าให้ผลออกมา
ในทางทีด่ตี่อการสง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากพืช
สมุนไพร เพื่อใช้ในเกษตรกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคดิทฤษฏขีอง ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรตน์ (2556: 3) 
กล่าวโดยสรุป การปฏิบัติหมายถึง การปฏิบัติของ
สิง่มชีวีิต ทัง้ที่อยู่ภายในหรอืแสดงออกมาภายนอกที่
ส ัง เกต ได้แ ละสัง เ กตไม่ไ ด้  เพื่ อตอบสนองต่ อ
สิ่งแวดล้อม หรือสิ่ง เร้า ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ 
ธนพร ณัฏฐ์เพียรกลวง (2555 : 23) ได้กล่าวไว้ว่า 
กจิกรรมทีต่้องการให้ผูเ้รยีนไดม้กีารฝึกเสรมิทกัษะใน
การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การท ากิจกรรม
การเรยีนรูใ้นแหล่งเรยีนรูท้ีต่อ้งการให้ผูเ้รยีนฝึกปฏบิตั ิ
เพื่อเสรมิใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจและมทีกัษะเพิ่มขึ้น 
ส่วนใหญ่กจิกรรม การเรยีนรูม้กัจะมอียู่ท้ายบทเรยีน 
ซึ่งในบางครัง้กิจกรรมการเรียนรู้จะมีลักษณะเป็น
แบบฝึกหัดให้ผู้เรียน ได้ฝึกปฏิบตัิหรอืเป็นใบงานให้
ผู้เรียนปฏิบัติระหว่าง เรียนรู้หรือหลังการเรียนรู้ใน
แหล่ ง เรียนรู้ซึ่ ง สอดคล้องกับงานวิจัยจุฑามาศ  
สทุาธรรม และคณะ (2555: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาเรื่อง 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหาโดยกระบวนการ 
ต าบลบ้านเกิ้ง อ าเภอเมอืง จังหวดัมหาสารคาม ผล
การศกึษา พบว่า หลังการการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก 
จากการส่ง เสริมการ ฟ้ืนฟูดิน เสื่อมคุณภาพด้วย  
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หลงัการสง่เสรมิ นิสติที่เขา้รบัการส่งเสรมิมทีกัษะการ
ปฏิบัติอ ยู่ ใ นระดับมากที่สุ ดโดยมีการบรรยาย
ประกอบการสาธิตการท าปุ๋ ยอินทรีย์ ท าให้ผูเ้ขา้ร่วม
การส่งเสริมมีความเข้าใจ น าไปสู่การปฏิบตัิทางที่ดี 
สอดคล้องกับงานวิจัยงานวิจัยของนววิช ดลแม้น 
(2557 : 57) ได้ศึกษาการส่งเสริมการท าน ้ าหมัก
ชวีภาพ เพื่อใชเ้ป็นน ้ายาล้างห้องน ้าส าหรบั โรงเรยีน
บ้านใคร่ นุ่นต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิช ัย 
จงัหวดัมหาสารคาม โดยมวีตัถุประสงค์ เพื่อ ศึกษา
และเปรยีบเทยีบความรูแ้ละการปฏบิตัิเกีย่วกบัการท า
น ้าหมกั ชีวภาพเพื่อใช้เป็นน ้ ายาล้างห้องน ้ าส าหรบั
โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน 
จ านวน 30 คน ไดจ้ากแบบตามสะดวกรว่มการส่งเสรมิ 
ผลการศกึษา พบวา่ กอ่นการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้อยู่ในระดบัพอใช้ และหลังการส่งเสริม
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับดี หลังการส่งเสริม
นักเรียนมีความรู้สูงกว่าก่อน การส่งเสริมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ ก่อนการปฏิบตัิ
นกัเรยีนตอ้งมคีะแนนเฉลีย่การปฏบิตัิ ในเกณฑ์ปฏบิตัิ
มาก และหลงัการสง่เสรมิพบวา่นกัเรยีนมคีะแนนเฉลี่ย
หลงัการปฏบิตัิอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ทุกคน นักเรยีน
จึงมีคะแนนการปฏิบตัิเฉลี่ยหลังการส่งเสริมสูงกว่า
เกณฑ์ระดบัปฏิบตัิมาก (x  =3.5) ระดบัคะแนนอยู่ใน
ระดบัมาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะยะ .05 
 จากกิจกรรมการส่ง เสริมมีผลท าให้ทักษะ
ปฏิบัติ ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม

เพิ่มขึ้นเนื่องจากการส่ง เสริมเรื่องการท าน ้ าหมัก
ชีวภาพจากพืชสมุนไพร  เพื่ อ ใช้ในการ เกษตร             
มกีระบวนการเรยีนรูท้ีม่กีารปฏบิตัจิรงิ เพื่อให้นักเรยีน
น าไปปฏบิตัแิละใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้  
 
6. ข้อเสนอแนะ  
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 
  1) คู่มอืการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจาก
พืชสมุนไพร เพื่อใช้ในเกษตรกรรม สามารถน ามา
ปฏบิตั ิและเป็นแนวทางในการอนุรกัสิง่แวดลอ้ม 
 2) สามารถน าคู่มอืการส่งเสริมการท าน ้ าหมกั
ชีวภาพจากพืชสมุนไพร เพื่อใช้ในเกษตรกรรม  
ไปเผยแพร่ให้ก ับชุมชน และส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรูใ้นการท าน ้าหมกัมากยิง่ขึน้ 
6.2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
    1) ควรมีการศกึษาความเข้าใจ และความพึง
พอใจของผูเ้ขา้รบัการส่งเสริมการท าน ้าหมกัชวีภาพ
จากพืชสมุนไพร เพื่อใช้ในเกษตรกรรม และควร
ตดิตามผลการด าเนินงาน 
   2) ควรมกีารสรา้ง หรอืพฒันาสื่อนวตักรรม ใน
การส่งเสริมโดยใช้คู่มือ การส่งเสริมการท าน ้ าหมัก
ชีวภาพจากพืชสมุนไพร เพื่อใช้ในเกษตรกรรม ใน
รูปแบบต่างๆ เช่นโปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว เพื่อให้
เกดิความน่าสนใจมากขึน้ 
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