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บทคดัยอ่ 

 งานวจิยันี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการท าเกษตรปลอดสารพษิโดยใช้สารจบิเบอเรลลนิ  
จากหวัไชเท้า ให้มีประสทิธิภาพและมปีระสทิธิผลตามเกณฑ์ และเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติ  
และทกัษะการปฏบิตักิารท าเกษตรปลอดสารพษิในชุมชนบา้นบวัคอ้  ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้น
การศกึษามกีลุ่มตวัอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี้ 1. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น   
ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น อาสาสมคัรสาธารณสุข จ านวน 10 คน โดยไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง 2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้น 
การสง่เสรมิ คอื ชาวบา้นในชุมชนบา้นบวัคอ้ หมู่ที ่10 ต าบลบวัคอ้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน  
ไดจ้ากการสมคัรใจในการเขา้ร่วมกจิกรรมส่งเสรมิ เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืทีใ่ชใ้นการส่งเสรมิ 
ใบความรู้ แบบวดัความรู้ แบบวดัทศันคติ และแบบวดัทกัษะการปฏิบตัิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิดสอบสมติฐาน paired t-test ผลการวจิยั พบว่า คู่มอื
การส่งเสรมิ มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 83.80/88.88 ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืมคี่าเท่ากบั 0.7685 แสดงว่า ชาวบา้นมี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 76.85 ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้ทศันคต ิและทกัษะการปฏบิตัหิลงั
การสง่เสรมิสงูกว่าก่อนเขา้ร่วมกจิกรรมสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั : สิง่แวดลอ้มศกึษา การสง่เสรมิ ปลอดสารพษิ สารจบิเบอเรลลนิ ความรู ้ทศันคต ิทกัษะการปฏบิตัิ 
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Abstract  
 The purposes of this research were to develop a manual of promoting organic farming by using 
gibberellin from radishes, to be efficient and effective according to the criteria, to study and compare 
knowledge, attitude and operational skills organic farming in Ban Bua Kho community, before and after 
promotion. The sample used in the study were 2 groups of sample as follows 1) the sample group used in 
the study were 10 villages headman, assistant village headman and village health volunteers, consisting of 
10 people by choosing the specific type, 2)  the sample group used in the promotion were 30 villagers in 
Ban Bua Kho community, Moo 10, Bua Kho Sub-District, Mueang District, Maha Sarakham province, being 
selected voluntary sampling. The research instruments consisted training manual, knowledge insert, 
knowledge test, attitude test and operational skill test. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation and the paired t-test. The results showed that promotion manual was 
as effective as 83.80/88.88. The effectiveness index of the promotion manual was depicted at 0.7685 , 
indicated that the villagers had progressed in their learning by 7 6 . 8 5% .  The villagers had scores on 
knowledge, attitude and operational skills after participation in activities higher than before the promotion, 
statistical significance at the level of .05. 
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1. บทน ำ  
 ปัญหาการใชส้ารเคมใีนการเกษตร เริม่ขึน้จาก
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกษตรจากการเกษตร 
ทีพ่ึง่พาตนเอง และธรรมชาต ิการผลติเพื่อบรโิภคเป็น
การเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการค้า การผลิตที่เน้น
ปรมิาณ แต่ขาดการค านึงถงึคุณภาพ และมคีวามเสีย่ง
ปนเป้ือนสารเคมต่ีาง ๆ เช่น สารปรุงแต่ง สารกนัเสยี 
สารฟอกขาว ยาฆา่แมลง ยาก าจดัศตัรพูชื เป็นตน้ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเริ่มต้น และขยายวงกว้างขึ้น
อย่างรวดเรว็ เมื่อประเทศเดนิหน้าเขา้สูก่ารปฏวิตัเิขยีว 
ประมาณ พ.ศ. 2504 ดว้ยบางนโยบายของรฐั และการ
ผลักดันของกลุ่มนายทุนขนาดใหญ่ จึงเกิดการ
ปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่มีอยู่กว่า 22,000 สายพันธุ์ ให้
เหลือเพียงประมาณ 10 สายพันธุ์ ที่เติบโตได้ดีใน
ปุ๋ ยเคม ีตอบสนองต่อยาฆ่าแมลง และยาก าจดัศตัรูพชื 
นอกจากนี้การขยายตวัของสงัคม เมอืงยงัเปลีย่นพืน้ที่
ที่เดิมเคยปลูกอาหาร ผกัสวนครวั กลายเป็นตึกสูงๆ
จ านวนมาก สังคมทุนนิยมท าให้อาหารเป็นสินค้า 
ระบบการผลิตอาหารที่มีเป้าหมาย เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการ เชิ งปริมาณของตลาด มองผล
ประกอบการและผลก าไรเป็นหลัก ใช้สารเคมี  
ใช้พันธุกรรม และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มปริมาณของ
ผลผลติ ซึ่งส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดนิ น ้า ป่า
ไม ้และยงัส่งผลต่อร่างกายของทัง้ผูผ้ลติ และผูบ้รโิภค
อกีดว้ย (โรงเรยีนแห่งการเปลีย่นแปลง, 2559: เวบ็ไซต์) 
ปัจจุบนัเกษตรกรส่วนใหญ่ใชปั้จจยัภายนอกชุมชนเขา้
มาใชใ้นการผลติอย่างมากมาย เช่น ปุ๋ ยเคม ียาฆา่หญา้ 
ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนส่งผล
กระทบดา้นสุขภาพอนามยัต่อทัง้ตวัผูใ้ช ้และผูบ้รโิภค
ที่ ส า คั ญ ยั ง ท า ล า ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม เ ช่ น กั น  
การปลกูผกัปลอดสารพษิจงึเป็นการปรบัปรุงระบบการ
ผ ลิ ต ใ ห้ ส อ ดค ล้ อ ง กั บ ธ ร ร ม ช าติ  ก า ร ฟ้ื น ฟู
สภาพแวดลอ้มใหม้คีวามสมดุล และผลผลติทีไ่ดค้วาม
ปลอดภัยทัง้ต่อตัวผู้บริโภค และเกษตรกรโดยตรง 
ดงันัน้ หลกัการส าคญัของการปลกูผกัปลอดสารพษิ จงึ
มุ่งเน้นทีจ่ะลดการใชส้ารเคมใีนการผลติโดยใชปั้จจยัใน
การผลติที่มอียู่ในพื้นที่ให้เกดิประโยชน์สงูสุด ซึ่งเป็น
การลดต้นทุนในการผลิตรวมถึงการฟ้ืนฟูภูมิปัญญา 
และพัฒนาการเรียนรู้  เพื่อความสามารถในการ

พึ่งตนเองของเกษตรกรให้ได้ในระยะยาว (ส านักงาน
เศรษฐกจิการเกษตร, 2560: เวบ็ไซต)์ 
 การเกษตรนอกจากจะบ่งบอกถึงปริมาณ
ผลผลติทางการเกษตรแล้วยงัเป็นสิง่ส าคญัในการบ่ง
บอกถงึสถานภาพสิง่แวดลอ้ม และปัญหาสิง่แวดลอ้มที่
ตามมาอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดินการปนเป้ือนของสารเคมีในแหล่งน ้ า
ธรรมชาต ิการจดัการดนิ และน ้า มคีวามส าคญัต่อการ
ผลิตอาหารให้เพียงพอ หากมีความต้องการของ
ผลผลติมากเกินไป อาจส่งผลต่อทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มท าใหเ้กดิผลกระทบตามมาทหีลงัทัง้ใน
ดา้นชวีภาพ และกายภาพมากเกนิไป การจดัการทาง
เศรษฐกจิและสงัคมในระดบัครวัเรอืน กม็คีวามส าคญั
ไม่ยิง่หย่อนไปกว่าประเทศไทย มคีวามพยายามในการ
ผลักดันนโยบายเกษตรยัง่ยืน อาทิ เช่น เกษตร
ผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ การท าเกษตรโดยไม่ใช้
สารเคมใีนการท าเกษตรดงักล่าวไดผ้ลผลติชา้แต่ยัง่ยนื 
(กรมพฒันาทีด่นิ, 2549: 56) 
 สารเคมีก าจัดศัตรูพืชนอกจากออกฤทธิเ์ป็น
อันตรายต่อศัตรูพืชที่ต้องการก าจัดแล้วยั งเป็น
อันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ สารเคมีบางชนิดยังคง
สภาพอยู่ในสิง่แวดลอ้มโดยซมึเขา้ไปปนเป้ือนในแหล่ง
น ้าธรรมชาติ ทัง้บนดิน ในน ้ า และในอาหาร ส่งผล
กระทบต่อสขุภาพอนามยัของมนุษยโ์ดยแสดงออกทาง
ระบบประสาท ระบบทางเดนิหายใจ ซึ่งสามารถท าให้
เสยีชวีติได ้(วนิยั วรีะวฒันานนท,์ 2541: 71)  
 จากสถานการณ์โรคจากการประกอบอาชพีและ
สิง่แวดล้อมของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2557 พบว่า
ผู้ป่วยโรคพิษจากสารก าจัดศัตรูพืช จ านวนทัง้สิ้น 
1,452 ราย เกษตรกรยงัไม่มีการระมดัระวงัในการใช้
สารเคมหีรอืการใชส้ารเคม ียาปราบศตัรูพชืเป็นประจ า
ทีม่กีารท าเกษตรกรรม (พเินตร กลูการขาย, 2554: 64) 
ปัญหาสุขภาพทีเ่กดิขึน้เนื่องจากสารเคมกี าจดัศตัรูพชื 
เป็นปัญหาใหญ่ และรุนแรงมากของสังคมไทยซึ่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสังคมไทยยังขาดความ
ตระหนักร่วมกนัอย่างมเีพยีงพอ หากผูท้ีไ่ดร้บัสารเคมี
ทีม่คีวามเป็นพษิรุนแรงเขา้สู่ร่างกายในปรมิาณทีม่าก
พอก็อาจมีผลท าให้เกิดความผิดปกติในระบบต่างๆ 
ของร่างกาย เช่น ท าให้ร่างกายมีอาการอ่อนเพลีย  
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และเหนื่อยง่าย เป็นต้น (สมเกยีรต ิศริริตันพฤกษ์ และ
คณะ, 2548: 87-114) 
  ในชุมชนบ้านบัวค้อ หมู่ที่10 ต าบลบัวค้อ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม มีประชากรทัง้หมด 
674 คน มอีาชพีหลกัท าการเกษตร เช่น การท านา การ
ปลูกมนัส าปะหลงั และการปลูกพชืผกัสวนครวั โดยม ี
57 ครวัเรอืน ทีท่ าอาชพีเกษตรกรรม จากการลงพื้นที่ 
พบว่า ชาวบ้านมีปัญหาการใช้สารเคมีในการท า
การเกษตร ท าให้เกิดผลกระทบสารพิษตกค้างใน
ผลผลิต ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อผู้ผลิตและ
ผูบ้รโิภค ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษา แกไ้ขปัญหาการใช้
สารเคมใีนชุมชน โดยการฝึกอบรม การท าการเกษตร
ปลอดสารพษิโดยใช้สารจบิเบอเรลลิน จากหวัไชเท้า 
เพื่อใหช้าวบา้นในชุมชน มคีวามรู ้ทศันคต ิและทกัษะ
การปฏบิตักิารท าเกษตรอย่างปลอดภยัยิง่ขึน้ 
 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการสง่เสรมิการท าเกษตร
ปลอดสารพษิโดยใช้สารจบิเบอเรลลนิจากหวัไชเท้า 
ให้มีประสิทธิภาพและมีค่าดัชนีประสิทธิผลตาม
เกณฑ ์  

2.2 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้  
ทศันคติ และทักษะการปฏิบตัิการท าเกษตรปลอด
สารพษิโดยใช้สารจบิเบอเรลลนิจากหวัไชเท้า ก่อน
และหลงัการสง่เสรมิ 
  
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ชาวบา้นบา้น
บัวค้อ หมู่ที่ 10 ต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม มีจ านวนประชากรทัง้หมด 674 คน 
แบ่งเป็นเพศชาย 304 คน แบ่งเป็นเพศหญงิ 370 คน 
  กลุ่มตวัอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคอื 
   กลุ่มทีศ่กึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ คอื ผูใ้หญ่บา้น 
ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น อาสาสมคัรสาธารณสขุ จ านวน 10 
คน โดยไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง 
   กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ชาวบา้น 
บา้นบวัคอ้ หมู่ที ่10 ต าบลบวัคอ้ อ าเภอเมอืง จงัหวดั

มหาสารคาม จ านวน 30 คน ซึง่ไดม้าจากการสมคัร
ใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 
  1.1 คู่มือการส่งเสริมการท าเกษตรปลอด
สารพิษโดยใช้สารจิบเบอเรลลินจากหัวไชเท้าท า
เกษตรปลอดสารพษิ 
  1.2 กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาให้กับ
ชาวบา้นในการท าเกษตรปลอดสารพษิ 
  2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่
    2.1 ความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรปลอด
สารพษิโดยใชส้ารจบิเบอเรลลนิจากหวัไชเทา้   
  2.2 ทศันคตต่ิอการท าเกษตรปลอดสารพษิ
โดยใชส้ารจบิเบอเรลลนิจากหวัไชเทา้    
   2.3 ทกัษะการปฏิบตัิการท าเกษตรปลอด
สารพษิโดยใชส้ารจบิเบอเรลลนิจากหวัไชเทา้   
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื 
  1. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
      1.1 คู่มือการส่งเสริมการท าเกษตร
ปลอดสารพษิโดยใชส้ารจบิเบอเรลลนิจากหวัไชเทา้ 
      1.2 ใบความรู ้เรื่อง การท าเกษตรปลอด
สารพษิโดยใชส้ารจบิเบอเรลลนิจากหวัไชเทา้ 
   2. เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
       2.1 แบบวัดความรู้ เกี่ยวกับการท า
เกษตรปลอดสารพษิโดยใชส้ารจบิเบอเรลลนิจากหวัไช
เทา้   
      2.2 แบบวัดทัศนคติต่อการท าเกษตร
ปลอดสารพษิโดยใชส้ารจบิเบอเรลลนิจากหวัไชเทา้    
       2.3 แบบวัดทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การท าเกษตรปลอดสารพษิโดยใชส้ารจบิเบอเรลลนิจาก
หวัไชเทา้ 
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1. ศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานจากต ารา เอกสารงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอื ไดแ้ก่ 
คู่มือ ใบความรู้ แบบวดัความรู้ แบบวดัทศันคติ และ
แบบวัดทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการท าเกษตรปลอด
สารพษิ 
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       2. น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  2.1 คู่มือการส่งเสริมการท าเกษตรปลอด
สารพิษโดยใช้สารจิบเบอเรลลินจากหวัไชเท้า โดยมี
เนื้อหาการเรียนรู้ทัง้หมด 3 หน่วย ประกอบไปด้วย 
หน่วยส่งเสริมที่ 1 เรื่อง การท าเกษตรปลอดสารพิษ 
หน่วยส่งเสริมที่ 2 เรื่อง การปลูกผักปลอดสารพิษ 
หน่วยส่งเสรมิที่ 3 เรื่อง การท าสารจบิเบอเรลลนิจาก
หวัไชเทา้  
  2.2 ใบความรู้ เรื่องการท าเกษตรปลอด
สารพิษ โดยท าเป็นแบบ 1 แผ่น ต่อ1 หน่วยการ
สง่เสรมิ 
   2.3 แบบวดัความรู้เกี่ยวกบัการท าเกษตร
ปลอดสารพิษโดยใช้สารจิบเบอเรลลินจากหวัไชเท้า 
มลีกัษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบ 2 ตวัเลอืก คอื ใช่/
ไม่ใช่ จ านวน 15 ขอ้ 
  2.4 แบบวดัทศันคต ิมลีกัษณะเป็นแบบวดั
แบบมาตราส่ วนประมาณค่ า  (Rating scale)  มี   
3 ตวัเลอืก คอื เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย จ านวน 
15 ขอ้ 
  2.5 แบบวดัทกัษะการปฏบิตั ิมลีกัษณะเป็น
แบบวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  
ม ี3 ตวัเลอืก คอื เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 
15 ขอ้ 
 3. น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นส่งอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4. น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพ 
ของเครื่องมอื และประเมนิความสอดคลอ้งพรอ้มทัง้หา
ค่าความเหมาะสมของเครื่องมือ เมื่อตรวจวิเคราะห์
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มือและ
เครื่องมอื มคี่า IOC เฉลีย่มากกว่า 0.5 ขึน้ไป ค่าความ
เหมาะสมของคู่มือ และเครื่องมอื มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 
4.0 ขึน้ไป แสดงว่าเครื่องมอืทีใ่ชใ้นกาiส่งเสรมิมคีวาม
เหมาะสมและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5.  น าเครื่ องมือที่ผ่ านการวิเคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญไป (Try out) กับชาวบ้านที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 

ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความยากง่ายของ
เครื่องมอื ดงันี้ 
  5.1 แบบวดัความรู้ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 
0.86 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.31 ขึ้นไป 
และค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20–0.80 ซึง่เป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.2 แบบวดัทศันคตคิ่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 
0.85 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.31 ขึ้นไป  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.3 แบบวัดทักษะการปฏิบัติค่าความ
เชื่อมัน่เท่ากบั 0.87 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง  
0.31 ขึน้ไป ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 6. ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวดัและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการจัด
กจิกรรมการส่งเสรมิการท าเกษตรปลอดสารพษิโดยใช้
สารจบิเบอเรลลนิจากหวัไชเทา้ 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูลวจิยัแบ่งเป็น 3 ระยะ 
คอื  
 ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การท าเกษตรปลอดสารพษิ 
 ระยะที่  2 สร้าง เครื่ องมือที่ ใช้ในการ
ถ่ายทอด คู่มือ ใบความรู้ แบบวัดความรู้ แบบวัด
ทศันคติ และแบบวดัทกัษะการปฏบิตัิการท าเกษตร
ปลอดสารพษิ 
 ระยะที่ 3 จดัการฝึกอบรมการท าเกษตร
ปลอดสารพษิโดยใช้สารจบิเบอเรลลนิจากหวัไชเท้า
ในชุมชนบา้นบวัคอ้ 
 ระยะที ่4 ตดิตามผลทกัษะการปฏบิตักิาร
ท าเกษตรปลอดสารพิษของชาวบ้านที่เข้าร่วมการ
สง่เสรมิ 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 ส ถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล  
มดีงัต่อไปนี้ 
 1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งค่ามาตรฐาน 
 2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
  2.1 ความเทีย่งตรงของเน้ือหา (IOC) 
  2.2 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 
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 2.3 ค่าอ านาจจ าแนก 
 2.4 ค่าความยากง่าย 
  3. สถิติใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Paired  
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการศึกษาการพฒันาคู่มือการส่งเสริมการ
ท าเกษตรปลอดสารพิษโดยใช้สารจิบเบอเรล 
ลินจากหวัไชเท้า ให้มีประสิทธิภาพและค่าดชันี
ประสิทธิผล ตามเกณฑ ์80/80  
 จากผลการศกึษา พบว่า การหาประสทิธภิาพ
ของคู่มอืในการสรา้งผลสมัฤทธิ ์ใหช้าวบา้นเกดิความรู้
ต าม วัต ถุ ปร ะ สงค์ ถึ ง ร ะดับ เกณฑ์  ที่ ค า ด ไ ว้
ประสิทธิภาพที่ออกมาพิจารณาได้จากร้อยละของ 
การท าแบบวัดผลหรือกระบวนการปฏิสัมพันธ์กับ 

ร้อยละของการท าแบบวดัผลหลงัการส่งเสริม พบว่า 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 
83.80 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็น 
ร้อยละ 88.8 ดังนัน้ คู่มือการส่งเสริมการท าเกษตร
ปลอดสารพษิโดยใชส้ารจบิเบอเรลลนิจากหวัไชเทา้จงึ
มีประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริม 83.80/88.88  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
  ส่วนค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอื พบว่า ดชันี
ประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการท าเกษตร 
ปลอดสารพษิโดยใช้สารจบิเบอเรลลนิจากหวัไชเทา้ มี
ค่าเท่ากับ 0.7685 หมายความว่า ชาวบ้านความรู้
เพิม่ขึน้และส่งผลให้ชาวบ้านมคีวามก้าวหน้าทางการ
เรียนเพิ่มขึ้นหลงัจากการใช้คู่มือการส่งเสริมการท า
เกษตรปลอดสารพษิโดยใชส้ารจบิเบอเรลลนิจากหวัไช
เท้า คิดเป็นร้อยละ 76.85 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการท าเกษตรปลอดสารพษิโดยใชส้ารจบิเบอเรลลนิจากหวัไชเทา้ 
(E1/E2) 

คณุภำพคู่มือกำรฝึกอบรม คะแนนเตม็ x̅ S.D. 
รอ้ยละของ
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ์ 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 15 12.60 1.16 83.80 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 15 13.33 1.06 88.88 ผ่านเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือฝึกอบรม เท่ำกบั 83.80/88.88 
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการท าเกษตรปลอดสารพษิโดยใชส้ารจบิเบอเรลลนิจากหวั
ไชเทา้ 

ผลรวมคะแนนก่อน
ทดสอบกำรฝึกอบรม 

ผลรวมคะแนนทดสอบ
หลงักำรฝึกอบรม 

คะแนนเตม็ 
ค่ำดชันี

ประสิทธิผล (E.I.) 
เกณฑ ์

234 400 15 0.7685 ผ่านเกณฑ ์
 
4.2 ผลการศึกษาและเป รียบเทียบความรู้  
ทัศนคติ และทักษะการปฏิบัติเกีย่วกับการท า
เกษตรปลอดสารพิษโดยใช้สารจิบเบอเรล 
ลินจากหวัไชเท้าในชุมชนบ้านบวัค้อ  
  จากผลการศกึษา พบว่า ชาวบ้านที่เข้าร่วม
การส่งเสรมิ เรื่อง การท าเกษตรปลอดสารพษิโดยใช้
สารจิบเบอเรลลินจากหัวไชเท้า มีคะแนนเฉลี่ย

ความรู้ก่อนอบรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
(x̅ = 7.80) และหลงัการส่งเสริม ชาวบ้านมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก (x̅ =13.33) 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ ก่อนและหลงั
การส่งเสริม พบว่า ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
หลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม  อย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั .05  
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  ส่วนทศันคติต่อการท าเกษตรปลอดสารพิษ
โดยใช้สารจิบเบอเรลลินจากหัวไชเท้า ชาวบ้านมี
คะแนนเฉลีย่ทศันคต ิก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ใน
ระดบัไม่แน่ใจ (x̅ = 1.94) หลงัการสง่เสรมิชาวบา้นมี
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  
(x̅ = 2.93) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติ
ก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า ชาวบ้านมคีะแนน
เฉลี่ยทัศนคติ หลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการ
สง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  และทกัษะการปฏิบตัิเกี่ยวกบัการท าเกษตร
ปลอดสารพษิโดยใช้สารจบิเบอเรลลนิจากหวัไชเท้า 

ชาวบ้าน มีคะแนนเฉลี่ยทกัษะการปฏิบตัิ ก่อนการ
ส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 2.02) 
และหลงัการส่งเสรมิ ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทกัษะ
การปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับดี (x̅ = 2.69) เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทกัษะการปฏบิตั ิก่อนและ
หลังการส่งเสริม พบว่า ชาวบ้าน มีคะแนนเฉลี่ย
ทกัษะการปฏิบัติ หลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการ
ส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05  
(ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิทกัษะปฏบิตัเิกีย่วกบัการท าเกษตรปลอดสารพษิโดยใชส้ารจบิเบอ
เรลลนิ จากหวัไชเทา้ในชุมชนบา้นบวัคอ้ ของชาวบา้นก่อนและหลงัการฝึกอบรม โดยใช ้Paired t-test (n=30) 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาการพฒันาคู่มือการส่งเสริมการ
ท าเกษตรปลอดสารพิษโดยใช้สารจิบเบอเรล 
ลินจากหวัไชเท้า ให้มีประสิทธิภาพ และค่าดชันี
ประสิทธิผลตามเกณฑ ์80/80 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือมี
ประสทิธภิาพ E1/E2 = 83.80/88.88 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ตัง้ไว้ 80/80 ส าหรบัการพฒันาคู่มอืการ
ส่งเสริมและเพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติ และ
ทกัษะการปฏิบัติในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมการ
สง่เสรมิของชาวบา้นกลุ่มทดลอง การพฒันาคู่มอืการ
สง่เสรมิการท าเกษตรปลอดสารพษิโดยใช้สารจบิเบอ
เรลลินจากหัวไชเท้า โดยใช้คู่มือกิจกรรม ซึ่งเป็น
รูปแบบการส่งเสริมของกิจกรรม ให้ชาวบ้านเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการท าเกษตรปลอด

สารพษิสามารถพฒันาชาวบ้าน ให้มพีฤติกรรมตรง
ตามความมุ่งหวงัส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างมีผลสมัฤทธิ ์
ทางการส่งเสรมิไปในทศิทางที่ดขี ึน้ แสดงให้เหน็ว่า
การจัดฝึกอบรมการส่งเสริมการท าเกษตรปลอด
สารพษิโดยใชส้ารจบิเบอเรลลนิจากหวัไชเทา้ โดยใช้
คู่ มือปร ะกอบการ ถ่ ายทอดความรู้  โ ดยผ่ าน
กระบวนการสิง่แวดล้อมศึกษา ซึ่งท าให้ชาวบ้านที่
เขา้ร่วมการสง่เสรมิมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูส้งูขึน้
จริง เป็นไปตามตามแนวคิดของวิจิตร อาวะกุล 
(2550: 61) กล่าวว่า การส่งเสรมิเป็นกระบวนการที่
ช่วยเพิม่พูนความถนัด ความรู้ทางธรรมชาต ิทกัษะ 
หรือความช านาญ ความสามารถของบุคคลให้มี
เทคนิควชิาการ ในการท างาน เพื่อให้บุคลากรเกิด
พฤติกรรมใหม่ หรือเพื่อให้เกดิทกัษะในการท างาน
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่ ง การส่งเสริม 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

df t P 
x  S.D. ระดบั x  S.D. ระดบั 

ความรู ้(N=15) 7.80 2.45 ปานกลาง 13.33 1.06 ดมีาก 29 -12.765 .000* 

ทศันคต ิ(N=3) 1.94 0.47 ไม่แน่ใจ 2.93 0.08 เหน็ดว้ย 29 -11.630 .000* 

ทกัษะปฏบิตั ิ 
(N=3) 

2.02 0.21 ปานกลาง 2.69 0.18 ด ี 29 -15.077 .000* 
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หมายถึง การพัฒนาหรือฝึกฝนอบรมบุคคลให้
เหมาะสมหรอืเขา้กบังานหรอืการท างาน และเป็นไป
ตามแนวคดิของ พงศ์ หรดาล (2539: 30) กล่าวว่า 
การส่งเสริมเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะบุคล
เพื่อที่จะปรบัปรุง และเพิ่มพูนความรู้ (knowledge) 
ทกัษะ (skill) และทศันคต ิ(attitude) อนัเหมาะสมจน
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม และ
ทศันคตต่ิอการปฏบิตังิานในหน้าที ่ใหม้ปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ ซึง่บางสว่นเป็นไปตามแนวคดิของวนิ เชือ้โพธิ ์
หกั (2537: 20-22) กล่าวว่า การส่งเสริม เป็นการ
พัฒนาความรู้  ปร ะสบการณ์ทัศนคติ  ค่ านิยม 
คุณธรรม และทักษะความช านาญเฉพาะด้านของ
บุคลากรที่ไม่สามารถจะท าไดโ้ดยกระบวนการเรยีน
การสอนปกติ เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจากความหมายของการส่งเสริม 
ดงักล่าว สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวุฒศิกัดิ ์บุญแน่น, 
จุไรรตัน์ คุรุโคตร และสมบตั ิอปัมระกา (2558: 174-
190) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอืการจดัการเรยีนรู้
ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า มีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 80.55/81.85 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ที่ 
80/80 บางสว่นสอดคลอ้งกบังานวจิยัของชลทศิ พนัธุ์
ศริ ิและบญัญตัิ สาล ี(2559: 176-188) ได้ศกึษา เรื่อง 
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน : สหพันธรัฐมาเลเซีย ผล
การศกึษา พบว่า คู่มอืฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 
92.33/93.22 และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุนันทา 
เหล่าชาติ และคณะ (2559: 32) ได้ศึกษาเรื่ อง  
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน  
ผลการศึกษาพบว่า คู่ มือฝึกอบรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรดินมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.02/90.86  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้
 จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอื
การส่งเสริม ค่าดชันีประสทิธิผล (E.I.) มีค่าเท่ากบั 
0.7685 ส่งผลให้มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้
เพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอืการสง่เสรมิ รอ้ยละ 76.85 
แสดงให้เห็นว่า ชาวบ้านที่เข้าร่วมการส่งเสริมโดย

การใชคู้่มอืการส่งเสรมิ การเรยีนรูน้ัน้มคีวามรู้ความ
เขา้ใจมากขึ้น ท าให้ค่าดชันีประสทิธผิล มคี่าที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของชยัยงค์ 
พรหมวงศ์ (2520: 135-143) การหาประสทิธิภาพ
ของคู่มอื หมายถึง การตรวจสอบพฒันาเพื่อให้งาน
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการน าคู่มือไป
ทดลองใช ้เพื่อปรบัปรุงและน าไปทดลองใช้จรงิ โดย
น าผลทีไ่ดม้าปรบัปรุง แกไ้ขใหม้คีวามสมบูรณ์ต่อไป 
ซึง่บางส่วนสอดคล้องกบัแนวคดิของเผชญิ กจิระการ 
และสมนึก ภทัทยิธนี (2545: 30-36) ไดก้ล่าวไวว้่าการ
หาค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) 
ของสื่อการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมที่ศึกษา
ค้นคว้าได้พัฒนาขึ้น รวมถึงแผนการเรียนรู้ว่ า 
สามารถพิจารณาได้โดยการดูจากการพัฒนาของ
ผู้เรียน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของชนิดา  
นนท์นภา และคณะ (2545: 48) ได้กล่าวถึง ดัชนี
ประสทิธผิลไว้ว่าเป็นการประเมนิสื่อการเรยีนทีผ่ลติ
ขึ้นมาเพื่อที่จะดูถึงประสิทธิภาพทางด้านการเรียน
การสอน และการวดัผลประเมินผลสื่อนัน้ ตามปกติ
แล้วจะเป็นการประเมินความแตกต่าง ระหว่าง
คะแนนใน 2 ลกัษณะ คอื ความแตกต่างของคะแนน
การทดสอบก่อนเรียน และคะแนนการทดสอบหลงั
เรยีนหรอืเป็นการทดสอบ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
ชยัธชั จนัทร์สมุด (2553: 142-143) ได้ศึกษาวิจัย 
เรื่อง การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า 
ประสิทธิผล (E.I.) มีค่าเท่ากับ 0.7144 บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้โดยรวม และ
เป็นรายด้าน และความตระหนักในการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และยงัสอดคล้องกบั
งานวจิยัของน ้าทพิย ์ค าแร่ และคณะ (2559: 543-556) 
ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคที่
เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมส าหรับนิสิต ผลการศึกษา 
พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม เท่ากับ 
0.790 นิสติทีใ่ชคู้่มอืฝึกอบรมมคีวามกา้วหน้าในการ
เรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 79.00 นิสติที่ใช้คู่มอืฝึกอบรมมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็น 79.00 ซึง่บางสว่น
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สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสภุารตัน์ อ่อนกอ้น, ประยูร 
วงศจ์นัทรา และมานิตย ์ซาชโิย (2559: 163-175) ได้
ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  ก า ร พั ฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ผลการศกึษาพบว่า 
ประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 0.7329 นิสติที่
ใชคู้่มอืฝึกอบรมมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 
73.29 นิสติกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ และ
ทศันคตหิลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม 
 ดงันัน้การสง่เสรมิการท าเกษตรปลอดสารพษิ
โดยใช้สารจบิเบอเรลลนิจากหวัไชเทา้ในชุมชนบ้าน
บัวค้อ หมู่ที่ 10 โดยใช้คู่มือการส่งเสริม ซึ่งเป็น
รูปแบบการจดักจิกรรมอบรมให้ผู้เขา้ร่วมอบรมเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องของการท าเกษตรปลอด
สารพิษสามารถพฒันาให้ชาวบ้านมีพฤติกรรมตาม
ความมุ่งหวังส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ แสดงใหเ้หน็ว่า การ
จดักจิกรรมการส่งเสรมิการท าเกษตรปลอดสารพิษ
โดยใช้คู่มือประกอบการถ่ายทอดความรู้โดยผ่าน
กระบวนการสิง่แวดล้อมศึกษาท าให้ชาวบ้านที่เข้า
ร่วมมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ 
5.2 ผลการศึกษาและเป รียบเทียบความรู้  
ทัศนคติ และทักษะการปฏิบัติเกีย่วกับการท า
เกษตรปลอดสารพิษโดยใช้สารจิบเบอเรล 
ลินจากหวัไชเท้าในชุมชนบ้านบวัค้อ 
 1. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัการท าเกษตรปลอดสารพิษโดยใช้สารจิบ
เบอเรลลนิจากหวัไชเทา้ในชุมชนบา้นบวัคอ้ หมู่ที ่10 
ต าบลบวัคอ้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 
674 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย  คือ 
ชาวบ้านในชุมชนบ้านบวัค้อ หมู่ที่ 10 ต าบลบวัค้อ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ไดจ้ากการสมคัรใจ
ในการ เข้า ร่ วมกิจกรรมการส่ ง เสริม  ผลการ
เปรยีบเทยีบความรู ้ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
ชาวบ้านที่เข้ารับการส่งเสริมมีความรู้ก่อนการ
สง่เสรมิการท าเกษตรปลอดสารพษิโดยการท าเกษตร
ปลอดสารพษิโดยใช้สารจบิเบอเรลลนิจากหวัไชเท้า 
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (x̅ = 7.80) และหลงั
การส่งเสรมิ โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก (x̅ =13.33) 

เมื่อเปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า หลงั
การส่งเสริมชาวบ้านมีความรู้มากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิการท าเกษตรปลอดสารพษิโดยการท าเกษตร
ปลอดสารพษิโดยใช้สารจบิเบอเรลลนิจากหวัไชเท้า
ในชุมชนบ้านบัวค้อ มีความรู้เพิ่มขึ้น เป็นไปตาม
แนวคดิของ ประภาเพญ็ สวุรรณ (2534: 18) ไดก้ล่าว
ไว้ว่า ความรู้ เป็นพฤติกรรมเผชิญ กิจระการ และ
สมนึก ภทัทยิธนี (2545: 30-36) ได้กล่าวไว้ว่าการหา
ค่าดชันีประสทิธิผล (Effectiveness Index : E.I.) ของ
สือ่การเรยีนการสอนหรอืนวตักรรมทีศ่กึษาคน้ควา้ได้
พัฒนาขึ้น รวมถึงแผนการเรียนรู้ว่ า  สามารถ
พจิารณาไดโ้ดยการดูจากการพฒันาของผูเ้รยีน และ
ยงัสอดคล้องกับแนวคิดของชนิดา นนท์นภา และ
คณะ (2545: 48) ได้กล่าวถึง ดชันีประสทิธผิลไว้ว่า
เป็นการประเมนิสื่อการเรยีนที่ผลิตขึน้มาเพื่อที่จะดู
ถงึประสทิธภิาพทางด้านการเรยีนการสอน และการ
วัดผลประเมินผลสื่อนัน้ ตามปกติแล้วจะเป็นการ
ประเมนิความแตกต่าง ระหว่างคะแนนใน 2 ลกัษณะ 
คอื ความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรยีน 
และคะแนนการทดสอบหลงัเรยีนหรอืเป็นการทดสอบ 
สอดคล้องกบังานวจิยัของชยัธชั จนัทร์สมุด (2553: 
142-143) ได้ศกึษาวจิยั เรื่อง การศกึษาการพฒันา
หลกัสตูรฝึกอบรมการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
ส าหรับบุ คลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผลการศึกษาพบว่า ประสทิธิผล (E.I.) มีค่าเท่ากบั 
0.7144 บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มคีวามรู้
โดยรวม และเป็นรายดา้น และความตระหนักในการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมสงูกว่าก่อนฝึกอบรม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของน ้าทิพย์ ค าแร่ และคณะ 
(2559: 543-556) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มส าหรบั
นิสติ ผลการศึกษาพบว่า ดชันีประสทิธผิลของคู่มือ
ฝึกอบรม เท่ากับ 0.790 นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรมมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 79.00 นิสติ
ทีใ่ชคู้่มอืฝึกอบรมมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็น 
79.00 ซึง่บางสว่นสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสภุารตัน์ 
อ่อนก้อน, ประยูร วงศ์จนัทรา และมานิตย์ ซาชิโย 
(2559: 163-175) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือ
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ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน 
: สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ผลการศกึษาพบว่า 
ประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 0.7329 นิสติที่
ใชคู้่มอืฝึกอบรมมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 
73.29 นิสติกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ และ
ทศันคตหิลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม 
 ดงันัน้การสง่เสรมิการท าเกษตรปลอดสารพษิ
โดยใช้สารจิบเบอเรลลินจากหัวไชเท้าในชุมชน 
บา้นบวัค้อ หมู่ที ่10 โดยใชคู้่มอืการส่งเสรมิ ซึง่เป็น
รูปแบบการจดักจิกรรมอบรมให้ผู้เขา้ร่วมอบรมเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องของการท าเกษตรปลอด
สารพิษสามารถพฒันาให้ชาวบ้านมีพฤติกรรมตาม
ความมุ่งหวังส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ แสดงใหเ้หน็ว่า การ
จดักจิกรรมการส่งเสรมิการท าเกษตรปลอดสารพิษ
โดยใช้คู่มือประกอบการถ่ายทอดความรู้โดยผ่าน
กระบวนการสิง่แวดล้อมศึกษาท าให้ชาวบ้านที่เข้า
ร่วมมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ 
5.2 ผลการศึกษาและเป รียบเทียบความรู้  
ทัศนคติ และทักษะการปฏิบัติเกีย่วกับการท า
เกษตรปลอดสารพิษโดยใช้สารจิบเบอเรล 
ลินจากหวัไชเท้าในชุมชนบ้านบวัค้อ 
 1. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัการท าเกษตรปลอดสารพิษโดยใช้สารจิบ
เบอเรลลนิจากหวัไชเทา้ในชุมชนบา้นบวัคอ้ หมู่ที ่10 
ต าบลบวัคอ้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 
674 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย  คือ 
ชาวบ้านในชุมชนบ้านบวัค้อ หมู่ที่ 10 ต าบลบวัค้อ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ไดจ้ากการสมคัรใจ
ในการ เข้า ร่ วมกิจกรรมการส่ ง เสริม  ผลการ
เปรยีบเทยีบความรู ้ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
ชาวบ้านที่เข้ารับการส่งเสริมมีความรู้ก่อนการ
สง่เสรมิการท าเกษตรปลอดสารพษิโดยการท าเกษตร
ปลอดสารพษิโดยใช้สารจบิเบอเรลลนิจากหวัไชเท้า 
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (x̅ = 7.80) และหลงั
การส่งเสรมิ โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก (x̅ =13.33) 
เมื่อเปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า หลงั
การส่งเสริมชาวบ้านมีความรู้มากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิการท าเกษตรปลอดสารพษิโดยการท าเกษตร

ปลอดสารพษิโดยใช้สารจบิเบอเรลลนิจากหวัไชเท้า
ในชุมชนบ้านบัวค้อ มีความรู้เพิ่มขึ้น เป็นไปตาม
แนวคดิของ ประภาเพญ็ สวุรรณ (2534: 18) ไดก้ล่าว
ไว้ว่ า  ความรู้  เ ป็นพฤติกรรมตามแนวคิดของ 
มญัชรตัน์ วิรัชวงศ์ และคณะ (2542: 25) กล่าวว่า 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดทัศนคติประกอบด้วยการเรียนรู้ 
โดยอาจมีสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้นจนท าให้เกิดความ
ประทับใจทางบวก คือ ความรู้สึกชอบ และความ
ประทบัใจทางลบ คอื ความรูส้กึไม่ชอบ อาจเกดิจาก
การยอมรบัทศันคติจากผู้อื่น และมสีื่อต่างๆ เป็นสิง่
ชักจูงให้ปฏิบัติ โดยแสดงออกมาในรูปแบบของ
พฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ และเป็นไปตาม
แนวคิดของประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520: 239) ให้
ความหมายไว้ว่า ทัศนคติเป็นความคิดเห็นซึ่งมี
อารมณ์ เป็นส่วนประกอบ เป็นส่วนหนึ่งทีพ่รอ้มทีจ่ะ
ปฏิกิริยาเฉพาะอย่างจากสถานการณ์ภายนอก 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชัรพล ไตรทพิย ์และคณะ 
(2557: 31) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดสารพษิในครวัเรอืนเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
บ้านกุดเป่ง ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมือง จงัหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษา พบว่า ชาวบา้นมคีะแนน
เฉลี่ยทศันคติสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิแสดงใหเ้หน็ว่า 
การสง่เสรมิการปลกูผกัปลอดสารพษิในครวัเรอืนเพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านกุดเป่ง มีผลท าให้
ทัศนคติของชาวบ้านเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของนิธินันท์ ปิติอนันต์ศรี และสมบัติ   
อปัมระกา (2557: 72) ไดศ้กึษาเรื่อง การสง่เสรมิการ
ปลูกพืชสมุนไพรที่ใช้ในการปรุงอาหาร ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองอุ่ม ต าบลนาสีนวน 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษา
พบว่า นักเรียนมีทศันคติเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิการปลูกพืชสมุนไพรที่ใช้ในการปรุงอาหาร 
อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  . 0 5  
แล ะยั ง สอดคล้ อ ง กับ ง า นวิ จั ย ข อ ง ริ น ท ร า ย  
โรจนาธวิฒัน์ และคณะ (2556: 57-58) ไดศ้กึษาเรื่อง 
การส่งเสริมการอนุรกัษ์ผกัเม็กในชุมชนบ้านหวัขวั 
ผลการศกึษาพบว่า ชาวบา้นมทีศันคตต่ิอการอนุรกัษ์
ผกัเมก็ในชุมชนบา้นหวัขวั หลงัการอบรมสงูกว่าก่อน
การอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติระดบั .05 โดย
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การส่งเสริมการอนุรกัษ์ผกัเม็กในชุมชนบ้านหวัขวั  
มผีลท าให้ทัศนคติต่อการอนุรักษ์ผักเม็กของผู้เข้า
อบรมเพิม่ขึน้ 

ดงันัน้ กิจกรรมการฝึกอบรมการท าเกษตร
ปลอดสารพษิโดยใช้สารจบิเบอเรลลนิจากหวัไชเท้า
ในชุมชนบ้านบัวค้อ หมู่ 10 มีผลท าให้ทัศคติของ
ชาวบ้านที่ เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมเพิ่มขึ้น 
เนื่ อ ง จ ากมีก ร ะบวนกา ร จัดกิ จ ก ร ร ม โ ดย ใ ช้
กระบวนการถ่ ายทอดทางสิ่ง แวดล้อมศึกษา 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม คอื คู่มอืส่งเสรมิการ
ท าเกษตรปลอดสารพษิโดยใชส้ารจบิเบอเรลลนิจาก
หวัไชเทา้ในชุมชนบา้นบวัคอ้ หมู่ 10 ในการบรรยาย
ให้ความรู้ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และมี
ทศันคตต่ิอการท าเกษตรปลอดสารพษิโดยใชส้ารจบิ
เบอเรลลนิจากหวัไชเทา้ 

3. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทกัษะการ
ปฏบิตัเิกีย่วกบัการท าเกษตรปลอดสารพษิโดยใชส้าร
จิบเบอเรลลินจากหัวไชเท้าในชุมชนบ้านบัวค้อ  
หมู่ 10 ต าบลบวัคอ้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทกัษะการปฏบิตัิก่อน
และหลงัการส่งเสริม พบว่า ชาวบ้านที่เข้าร่วมการ
ส่งเสริม มีทักษะการปฏิบัติก่อนการส่งเสริมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (x̅ = 2.02) หลงัการส่งเสริมอยู่ใน
ระดบัด ี(x ̅=2.69) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและ
หลังการส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริมชาวบ้าน  
มทีกัษะการปฏบิตัิเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการส่งเสริม 
ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ 
(2537: 5) ทกัษะ คอื ความช านาญ วชิาทกัษะหรือ
เน้ือหาทีเ่ป็นทกัษะ หมายถงึ วชิาทีจ่ะตอ้งสอนใหเ้กดิ
ความช านาญสามารถน าไปใช้ได้ อย่างคล่องแคล่ว
ว่องไวไม่ผดิพลาดวชิาเหล่านี้เปรยีบเสมอืนเครื่องมอื
เครื่องใช้ที่จะต้องฝึกใช้ให้เกิดความช านาญจึงจะ
สามา รถ ใช้ เ ค รื่ อ งมือ เค รื่ อ ง ใ ช้ เ ห ล่ านี้ ไ ด้ดีมี
ประสทิธภิาพความช านาญจะเกดิขึน้ไดต้อ้งฝึกปฏบิตัิ
บ่อยๆ และท ามากๆ กจ็ะเกดิความช านาญหรอืทกัษะ
ขึน้ท านองเดยีวกนัวชิาทกัษะหรอืเนื้อหาทีป่ระสงคจ์ะ
ให้เกิดทักษะก็ต้องใช้วิธีสอนโดยฝึกให้ผู้เรียนท า
มากๆ  ท าบ่ อยๆ  ครั ้ง  จน เกิดความช านาญ  
ซึ่งบางส่วนเป็นไปตามแนวคิดของพรรณราย  

ทรัพยะประภา (2532: 250) การปฏิบัติ หมายถึง 
การกระท าซึ่ งบ่ งบอกความรู้สึกภายในจิต ใจ
พฤติกรรมภายใน หมายถึง การท างานของระบบ 
ภายในร่ างกายของคนเราซึ่ งมีผลกระทบถึง
พฤตกิรรมภายนอก อกีทัง้ยงัเป็นไปตามแนวคดิของ
เขยีน วนัทะนียตระกูล (2552: 16) ปฏบิตั ิหมายถึง 
การกระท าซึ่งเป็นการแสดงออกถงึ ความรูส้กึนึกคดิ 
ความต้องการของจติใจทีต่อบสนองต่อสิง่เรา้ ซึง่อาจ
สงัเกตได้โดยทางตรงหรอืทางอ้อม บางลกัษณะอาจ
สัง เกตได้โดยไม่ ใช้ เครื่ องมือช่วยเหลือต้องใช้
เครื่องมอืช่วย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของฐติยิา บุญ
พรหมมา และคณะ (2559: 48) ไดศ้กึษา เรื่อง การ
ส่งเสริมการใช้สะเดาก าจัดแมลงศัตรูพืช ส าหรับ
โรงเรยีนเกิง้วทิยานุกลู ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการศกึษา พบว่า หลงัการส่งเสริม
นักเรียนมีคะแนนทกัษะการปฏิบตัิในการสกัดสาร
สะเดาโดยเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.23 อยู่ในระดบัปฏบิตัิ
มากที่สุด ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกบังานวจิยัของรตัติ
ยากรณ์ อนิทะสร และคณะ (2558: 89) ไดศ้กึษาวจิยั
เรื่อง การพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมการท าเกษตร
อินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ผล
การศกึษาพบว่า การท าเกษตรอนิทรยีข์องเกษตรกร
บ้านวังยาว  ต าบล เกิ้ ง  อ า เภอ เมือง  จังหวัด
มหาสารคาม มีทกัษะการปฏิบตัิหลงัจากฝึกอบรม
มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ระดบั .05 แสดงให้เหน็ว่า เนื้อหาในการฝึกอบรมมี
ประโยชน์ สามารถน าไปใชใ้นชวีติจรงิได ้และในการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์ ชาวบ้านมี
พฤติกรรมที่ถู กหลักและถูกวิธี  และบางส่ วน
สอดคล้องกบังานวจิยัของอภิเดช สมนาม และคณะ 
(2557: 62) ได้ศกึษา เรื่อง การส่งเสรมิการปลูกต้น
สมอไทย เพื่อลดภาวะโลกร้อน ส าหรับนักเรียน
โรงเรยีนบ้านหนองอุ่ม ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทร
วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า หลงัการ
สง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่การปฏบิตัอิยู่ในระดบั
มาก แสดงใหเ้หน็ว่า คู่มอืฝึกอบรมการท าสารปราบ
แมลงศตัรูพชืโดยใช้ใบน้อยหน่าและวธิกีารอบรมท า
ใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมไดร้่วมแสดงความคดิเหน็และมี
ทกัษะในการปฏบิตั ิ
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ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าการฝึกอบรมท าเกษตร
ปลอดสารพษิโดยใช้สารจบิเบอเรลลนิจากหวัไชเท้า
ในชุมชนบ้านบัวค้อ หมู่ที่ 10 ที่ผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศกึษา ท าให้ชาวบ้านที่เขา้
ร่วมการฝึกอบรมมทีกัษะปฏบิตัิเพิม่ขึน้ เนื่องจากได้
มกีารรบัฟังขอ้มูล ความรูท้ีเ่กดิขึน้จรงิจากการท าสาร
จิบเบอเรลลินจากหัวไชเท้า และได้ลงมือปฏิบตัิใน
การท าสารจิบเบอเรลลินจากหัวไชเท้า ส่งผลให้
ชาวบา้นมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในการท าเกษตรปลอด
สารพษิโดยใชส้ารจบิเบอเรลลนิจากหวัไชเทา้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. คู่มือการส่งเสริมท าเกษตรปลอดสารพิษ
โดยใชส้ารจบิเบอเรลลนิจากหวัไชเทา้ สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ าวนั และสามารถถ่ายทอด
องคค์วามรู้เกี่ยวกบัหลกัการท าเกษตรปลอดสารพษิ
แก่ผูท้ีส่นใจได ้

    2. สามารถน าคู่มือการส่งเสริมท าเกษตร
ปลอดสารพษิโดยใช้สารจบิเบอเรลลนิจากหวัไชเท้า
ไปเผยแพร่ให้กบัชุมชนอื่น และส่งเสริมให้ชาวบ้าน
เป็นศนูยร์วมการท าเกษตรปลอดสารพษิ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรมกีารวจิยัผลกระทบ
ของการใชย้าก าจดัวชัพชื และศตัรพูชืทีม่ผีลต่อชาวบา้น 
เพื่อให้ชาวบ้านได้ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
ชาวบา้นผูผ้ลติและผูบ้รโิภค รวมทัง้ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีง 
 2. ควรมกีารศกึษาและเปรียบเทียบต้นทุนและ
ผลผลิตในการปลูกพืชที่ใช้สารเคมีกับท าเกษตร  
แบบปลอดสารพษิ เพื่อใหช้าวบา้นไดท้ราบถงึต้นทุนใน
การผลิตและผลผลิต ควรมีการน าคู่มือการส่งเสริม  
แนวทางการแกไ้ขปัญหา และการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม 
โดยไม่ต้องค านึงถงึกลุ่มเป้าหมายไปใชใ้นหน่วยงาน
ต่างๆ 
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