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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการใช้น ้าสม้ควนัไม้แทนการใช้สารเคม ีในการก าจดั
แมลงศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้   
และทศันคตกิ่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ชาวบา้นชุมชนบา้นนาสนีวน หมู่ที ่17 ต าบล
นาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 35 คน ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
ประกอบดว้ย คู่มอืการส่งเสรมิ แบบทดสอบความรู้ และแบบวดัทศันคติ สถิตทิี่ใชใ้นการวเิคราะห์ ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการศึกษา พบว่า คู่มือการส่งเสริมมีประสทิธิภาพ 
เท่ากับ 89.28 / 83.85 ดัชนีประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริม  เท่ากับ 0.6986 แสดงให้เห็นว่า ชาวบ้านมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรูค้ดิเป็นรอ้ยละ 69.86 และชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคตหิลงัส่งเสรมิสงูกว่า
ก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั : การสง่เสรมิ, การใชน้ ้าสม้ควนัไมแ้ทนการใชส้ารเคม,ี การก าจดัแมลงศตัรพูชื, ความรู,้ ทศันคต ิ
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Abstract 

The objectives of this research were to develop a manual for promoting wood vinegar using instead 
of chemicals, in the control of pests to be effective and effective according to the criteria 80/80 and to study 
and compared knowledge and attitude before and after the promotion. The sample used in the study were 
35 people of Ban Na Si Nuan, moo 17, Na Si Nuan sub district, Kanthara Wichai district, Maha Sarakham 
province, selected by volunteer sampling. The instruments used to collected data included, training 
handbook, knowledge test and attitude test. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation and Paired t-test. The results of the study showed that the efficiency of promotion 
handbook was 89.28/83.85. The efficiency of the activity manual was equal to 0.6986. The villagers had 
knowledge and effect to increased villagers progress after using promotion manual at 69.86%. After the 
promotion the villagers had an average score of knowledge and attitude more than before promotion 
statistical significance level of .05. 
 
 Keyword : Promoting, Using wood vinegar instead of chemicals, Getting rid of pests, knowledge, attitude  
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1. บทน ำ 
 ปัจจุบนัแมลงศตัรูพชืถือได้ว่าเป็นปัญหาส าคญั 
ของการเกษตรทัว่โลก ทัง้นี้เพราะว่ากว่า 30 เปอรเ์ซน็ต์
ของผลผลติพชือาหารของโลกต้องลดลง เนื่องจากการ
ท าลายและการรบกวนของศตัรูพชื ท าใหเ้กษตรกรต้อง
หาหนทางและวิธีการต่างๆ น ามาใช้เพื่อการควบคุม
ศตัรพูชื พบว่า ในแต่ละปีเกษตรกรไดใ้ชจ้่ายทัง้เงนิ เวลา 
และความรู้ต่างๆ รวมกนัเป็นมูลค่าถงึ 10 เปอร์เซน็ต์ 
ของมลูค่าผลผลติทีไ่ดร้บั (จริาพร เพชรรตัน์ และวสนัณ์ 
เพชรรตัน์, 2525: 36)  
 ซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของคนไทย เกษตรกรรม 
ผลผลิตต่างๆ ที่ได้มาจึงเป็นเพื่อการบริโภคและการ
ส่งออก ในปัจจุบันการเกษตรมีความแตกต่างจากใน
อดีต ซึ่งมีการปรบัเปลี่ยนวิธีการท าการเกษตรโดยมี
เป้าหมายทางการคา้เป็นส าคญั จงึท าให้ปรมิาณการใช้
สารเคมทีางการเกษตรของไทยเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ จนถอืได้
ว่าติดอนัดับประเทศที่ใช้สารเคมีทางการเกษตรมาก
ทีสุ่ดประเทศหนึ่งในภูมมิภีาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
โดยประเทศไทยมีปริมาณการน าเข้าสารเคมีที่ใช้ใน
การเกษตรรวมถึง 147,269.93 ตัน รองลงมา ได้แก่  
สารก าจดัแมลง ปรมิาณ 13,910.54 ตนั และสารป้องกนั
การก าจดัโรคพชื ปรมิาณ 10,988.22 ตนั (กองโรคจาก
การประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้มกระทรวงสาธารณสขุ, 
2563: เวบ็ไซต)์ 
 ในปัจจุบนัแมลงศตัรูพชืที่เพิม่ขึน้เรื่อยๆ ท าให้ 
เกษตรกรมกัเลอืกใชว้ธิกีารป้องกนัก าจดัโดยการใช้
สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชหรือวัชพืช 
เนื่องจากเป็นวธิสีะดวกและง่ายต่อการใชง้าน แต่มกั
ใช้สารเคมกี าจดัแมลงศตรูพืชอย่างผิดวิธ ีกล่าวคือ  
1) ใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพชืผดิชนิด 2) ใชส้ารป้องกนั 
ก าจดัศตัรูพชืโดยไม่ค านึงถึงปริมาณประชากรของ
แมลงศตัรูพชื เพราะไม่มกีารสุ่มส ารวจแมลงศตัรูพชื
ในการเกษตร และไม่มกีารส ารวจโรคขา้ว 3) ใช้สาร
ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชในอัตราสูง หรือ ต่าง
เกนิไปท าใหแ้มลงศตัรพูชืต่างๆ ถูกท าลาย รวมไปถงึ
การตกค้างสารพิษในผลผลิตก่อให้เกิดการระบาด
รุนแรงยิง่ขึน้ (จ าเรญิ ยนืยงสวสัดิ,์ 2552: เวบ็ไซต)์ 

 การใชผ้ลติภณัฑจ์ากธรรมชาตมิาช่วยในการ
ก าจดัแมลงศตัรูพชื จงึเป็นทางออกทีด่สี าหรบัเกษตร
ในปัจจุบัน การใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติก็มี
หลากหลายวธิี วิธทีี่ง่ายและได้ผลที่เกษตรสามารถ
ท าไดเ้องภายในชุมชน อาทเิช่น น ้าหมกัชวีภาพ หรอื 
“น ้าสม้ควนัไม้” คอื ผลผลติทีไ่ดจ้ากกระบวนการเผา
ถ่าน มีลักษณะเหลวสีน ้ าตาลแดงหรือสีเหลืองอม
น ้าตาล ได้จากการควบแน่นของควนัไฟที่เกดิจากการ
เผาถ่านในช่วงอุณหภูมเิผา 300 – 400 องศาเซลเซยีส 
น ้าสม้ควนัไมจ้ะมกีลิน่ไหม้ที่ชดัเจน ส่วนประกอบส่วน
ใหญ่เป็นกรดอะซติิก มคีวามเป็นกรดต ่า มสีนี ้าตาล
แกมแดง และมสีารประกอบอื่น เช่น เมรานอล และ 
ฟีนอล ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อได้เมื่อเจือจางกับน ้ า  
สามารถใช้แทนสารเคมีที่ใช้ก าจดัแมลงศตรูพืชได้
สามารถฆา่เชือ้ไดเ้มื่อเจอืจางในอตัราส่วนทีเ่หมาะสม 
น ้าสม้ควนัไม้จึงสามารถน ามาใช้ในการเกษตรได้ดี 
เช่น ใช้ผสมน ้า 20 เท่า พ่นลงดนิ เพื่อฆ่าเชือ้จุลนิทรยี์
และแมลงในดนิ เช่น โรคเน่าและจากแบคทเีรยีโรค
โคนเน่าจากเชื้อราไสเ้ดอืนฝอย ฯลฯ ประสทิธิภาพ
ของน ้าสม้ควนัไมท้ี่ความเขม้ขน้ จะเทยีบเท่าการอบฆ่า
เชือ้ดว้ยการรมควนัใชผ้สมน ้า 50 เท่า พ่นลงดนิเพื่อฆ่า
เชื้อจุลนิทรีย์ที่เข้าท าลายพืชแล้ว ใช้ฉีดพ่นที่ใบพืช 
รวมทัง้พืน้ดนิรอบตน้พชืทุกๆ 7-15 วนั เพื่อขบัไล่แมลง 
ป้องกนัและก าจดัเชือ้ราและกระตุ้นความต้านทานและ
การเจริญเติบโตของพืช (สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2560: เวบ็ไซต)์ 
 ดังนัน้ผู้จิว ัยจึงเห็นความส าคัญของการใช้
น ้าสม้ควนัไมแ้ทนการใชส้ารเคม ีเน่ืองจากน ้าสม้ควนั
ไมม้สี่วนประกอบสว่นใหญ่ในการก าจดัแมลงศตัรูพชื
ได้ดี มีประสทิธิภาพสูงและไม่เป็นอนัตรายต่อชีวิต 
นอกจากนี้น ้าสม้ควนัไมย้งัมปีระโยชน์ในเชงิอนุรกัษ์
สิง่แวดล้อมอีกด้วย ไม่ท าลายหน้าดินและสามารถ
บ ารุงดิน ฟ้ืนฟูดินได้อีกด้วย จากที่ผู้วิจ ัยได้ศึกษา
ขอ้มูลเบื้องต้นในชุมชน พบว่า ชาวบ้านในชุมชนมี
การท าการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และยงัมีการก าจดั
แมลงอย่างผิดวิธี ผู้วิจยัจึงมองเห็นว่าการใช้น ้าส้ม
ควนัไมช้่วยในการเกษตรน่าจะเป็นอกีหนึ่งทางเลอืก
ทีช่่วยเกษตรกรลดการใชส้ารเคมใีนชุมชนได ้ดงันัน้ 
ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะส่งเสรมิการใชน้ ้าสม้ควนัไม้
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แทนการใช้สารเคมี ในการก าจัดแมลงศัตรูพืชใน
ชุมชนบ้านนาสีนวน โดยใช้เทคนิคการส่งเสริม 
บรรยายให้ความรู้ พร้อมลงมอืปฏบิตัิ ที่สามารถท า
ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นรู้จกั
ขัน้ตอนวธิกีารผลติและพฒันาทกัษะการจดักจิกรรม
การมีส่วนร่วมผ่านการสาธิตและฝึกปฏิบัติที่มี
บรรยากาศของการแลกเปลีย่นความรูร้วมถงึสามารถ
เหน็คุณค่าและสามารถน าไปใชจ้รงิไดใ้นปัจจุบนั เป็น
การสรา้งองคค์วามรูแ้ละส่งเสรมิการใชน้ ้าสม้ควนัไม้
แทนการใช้สารเคมี ในการก าจัดแมลงศัตรูพืชใน
ชุมชน 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อส่งเสรมิการใช้น ้าสม้ควนัไม้แทนการ
ใช้สารเคมี ในการก าจดัแมลงศตัรูพชืในชุมชนให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์80/80 
 2.2 เพื่ อศึกษาและ เปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัการใช้น ้าสม้ควนัไม้แทนการใช้สารเคม ีใน
การก าจดัแมลงศตัรพูชื ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการ
ใช้น ้าส้มควนัไม้แทนการใช้สารเคมี ในการ าจดัแมลง
ศตัรพูชื ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ  
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ ชาวบ้านใน
ชุมชนบา้นนาสนีวน หมู่ที ่17 ต าบลนาสนีวน อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 558 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชาวบ้านในชุมชนบ้าน
นาสนีวน หมู่ที ่17 ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 35 คน ซึง่ไดม้าจากการ
สมคัรใจเขา้ร่วม 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1) คู่มอืการส่งเสรมิการใชน้ ้าสม้ควนัไมแ้ทน
การใชส้ารเคม ีในการก าจดัแมลงศตัรพูชื 
 3.3.2 เครื่องมอืการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
  1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการใชน้ ้าสม้
ควนัไมแ้ทนการใชส้ารเคม ีในการก าจดัแมลงศตัรพูชื 

  2) แบบวดัทศันคตต่ิอการใชน้ ้าสม้ควนัไม้
แทนการใชส้ารเคมใีนการก าจดัแมลงศตัรพูชื 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
แบ่งเป็น 2 ระยะ คอื 
 ระยะท่ี 1 กำรสรำ้งและหำคณุภำพเครื่องมือ 
  1) ศกึษาเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่อง
ของน ้าส้มควันไม้ กระบวนการผลิตน ้าส้มควันไม้ 
และวิธีการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เพื่อก าหนด
ขอบเขตและโครงสรา้งเนื้อหาของคู่มอืและเครื่องมอื
ทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผลอประกอบดว้ย 
      1.1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วการใชน้ ้าสม้ 
ควนัไมแ้ทนการใชส้ารเคม ีมลีกัษณะเป็นค าถามปลาย
ปิด แบบ 2 ตวัเลอืก คอื ใช่ และไม่ใช่ จ านวน 20 ขอ้ 
      1.2) แบบวดัทศันคต ิมลีกัษณะเป็นแบบ
วดัมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ม ี3 ตวัเลอืก 
คอื เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ และไม่เหน็ดว้ย จ านวน 20 ขอ้ 
  2) น าเสนอโครงร่างเนื้อหาทีใ่ชใ้นการส่งเสรมิ
การใชน้ ้าสม้ควนัไมแ้ทนการใชส้ารเคม ีเสนอต่ออาจารย์
ที่ปรกึษาและน ามาปรบัปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของ
อาจารยท์ีป่รกึษา 
  3) น าเครื่องมอืทีผ่่านการแกไ้ขปรบัปรุงแลว้
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณา
ความสอดคล้อง และความเหมาะสม ซึ่งพบว่าคู่มือ
การส่งเสรมิ มคี่าสอดคลอ้ง (IOC) ของเนื้อหาเท่ากบั
1 และค่าความเหมาะสม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 0.5 แสดง
ให้เห็นว่าคู่มือการส่งเสริมการใช้น ้าส้มควนัไม้แทน
การใช้สารเคมี ในการก าจัดแมลงศัตรูพืชมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัดมีาก และเครื่องมอืทีใ่ชว้ดัและ
ประเมนิผล มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.93 แสดงว่าเครื่องมอื
ทีใ่ช้ในการวดัและประเมนิผลมคีวามเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัดีมาก แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของ
งานวจิยั สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
   4) น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์จาก 
ผู ้เชีย่วชาญไป Try out กบัชาวบา้นทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 35 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ และความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของเครื่องมอื 
ดงันี้ 
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  4.1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้
น ้าสม้ควนัไมแ้ทนการใช้สารเคมี จ านวน 20 ขอ้ มคี่า
ความยากง่าอยู่ระหว่าง 0.48 – 0.68 ค่าอ านาจจ าแนก
รายข้ออยู่ระหว่าง 0.30 – 0.58 และค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.85 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด
ไว ้
  4.2) แบบวดัทศันคตต่ิอการใชน้ ้าสม้ควนัไม้
แทนการใช้สารเคม ีจ านวน 20 ขอ้ มคี่าอ านาจจ าแนก
รายขอ้อยู่ระหว่าง 0.40 – 0.58 และค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.89 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด
ไว ้

   ระยะท่ี 2 กำรถ่ำยทอดกระบวนกำรส่ิงแวดล้อม 
 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้น ้าส้มควันไม้
แทนการใชส้ารเคม ีในการก าจดัแมลงศตัรพูชื โดยใช้
คู่มอืในการสง่เสรมิ 
 2) วัดผลความรู้และทัศนคติต่อการใช้น ้ าส้ม
ควนัไมแ้ทนการใชส้ารเคมกี่อนการสง่เสรมิ 
 3) ถ่ายทอดความรูโ้ดยใชคู้่มอืในการสง่เสรมิการ
ใช้น ้าสม้ควนัไม้แทนการใช้สารเคม ีในการก าจดัแมลง
ศัตรูพืช แก่ชาวบ้านบ้านนาสีนวน จ านวน 30 คน  
ซึง่ไดแ้บ่งเน้ือหาสาระเป็นหน่วยการส่งเสรมิ 4 หน่วย 
ดงันี้ หน่วยการส่งเสรมิที ่1 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัน ้าสม้
ควนัไม ้หน่วยการสง่เสรมิที ่2 ประโยชน์ของน ้าสม้ควนั
ไม้ หน่วยการส่งเสริมที่ 3 วิธีท าน ้าส้มควนัไม้ หน่วย
การสง่เสรมิที ่4 ปฏบิตักิารก าจดัแมลงศตัรพูชื และไดม้ี
การท าการวดัความรูร้ะหว่างการสง่เสรมิ 

 4) วดัความรู ้และทศันคตต่ิอการใชน้ ้าสม้ควนั
ไม้แทนการใช้สารเคมหีลงัการส่งเสริม และสรุปผล
กจิกรรมการสง่เสรมิ 
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 ในการวเิคราะหข์อ้มูลครัง้นี้ ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรม
ประมวลผลส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ใช้สถิติในการ
วเิคราะหข์อ้มลูมดีงันี้ 
 1) สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื  
  2.1) ค่าความสอดคลอ้งและค่าความ
เหมาะสม โดยใชส้ตูรค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  
  2.2) ค่าความยากง่าย  
  2.3) ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
 3) สถติใิชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ Paired t-test 
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ 
  
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริม
ทีมี่ประสิทธิภาพ (E1/ E2) ตามเกณฑ ์80/80  
 จากการศกึษาประสทิธภิาพและประสทิธผิลของ
คู่มอืการสง่เสรมิการใชน้ ้าสม้ควนัไมแ้ทนการใชส้ารเคม ี
ตามเกณฑ์ 80 / 80 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพ 
ของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 89.28 และ
ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นร้อยละ 83.85 
แสดงให้เหน็ว่าคู่มอืการส่งเสรมิการใช้น ้าสม้ควนัไม้
แทนการใช้สารเคมี มีประสิทธิภาพ 89.28/83.85  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1)  

 

ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการใชน้ ้าสม้ควนัไมแ้ทนการใชส้ารเคมใีนการก าจดัแมลงศตัรพูชื (E1/E2)  

 
 

หน่วยกำรเรียนรู ้
คะแนนเตม็ 

(N=700) �̅� S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 

ประสิทธิภำพของกระบวนกำร (E1) 625 17.85 0.84 89.28 
ประสิทธิภำพของผลลพัธ ์(E2) 587 16.77 0.91 83.85 

 ประสิทธิภำพของคู่มือ (E1/E2)  เท่ำกบั 89.28 / 83.85 
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ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการใชน้ ้าสม้ควนัไมแ้ทนการใชส้ารเคมใีนการก าจดัแมลงศตัรพูชื 

 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การส่งเสริมการใช้น ้ าส้มควันไม้แทนการใช้
สารเคมี ในการก าจดัแมลงศตัรพูืช ก่อนและหลงั
การส่งเสริม 

ชาวบ้านในชุมชนบ้านนาสีนวน หมู่  17 
ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
ทีเ่ขา้ร่วมการสง่เสรมิการใชน้ ้าสม้ควนัไมแ้ทนการใช้
สารเคมีในการก าจดัแมลงศตัรูพืช พบว่า ก่อนการ
ส่งเสริมชาวบ้านกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของ
ความรูก้ารใชน้ ้าสม้ควนัไมแ้ทนการใชส้ารเคม ีในการ
ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการใช้
น ้ าส้มควันไม้แทนการใช้สารเคมี  พบว่ า ดัชนี
ประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิการใชน้ ้าสม้ควนั
การก าจัดแมลงศัตรูพืช ก่อนและหลังการส่งเสริม 
พบว่า ผูเ้ขา้รบัการส่งเสรมิความรูห้ลงัการสง่เสรมิสงู
กว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั.05 (ดงัตารางที ่3) 

คู่มอืการส่งเสรมิการใชน้ ้าสม้ควนัไมแ้ทนการ
ใช้สารเคมีในการก าจัดแมลงศัตรูพืช  มีค่าเท่ากับ 

0.6986 หมายความว่า ชาวบ้านมคีวามรู้เพิม่ขึน้และ
ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมมีความก้าวหน้าทางการส่งเสริม
เพิม่ขึน้หลงัจากการใช้คู่มอืการส่งเสรมิ รอ้ยละ 69.86 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถใช้ได้   
(ดงัตารางที ่2)  

ชาวบ้านกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของ
ความรู้การใช้น ้าส้มควนัไม้แทนการใช้สารเคมี 325 
คะแนน (x̅ = 10.40) และหลงัการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย
ของความรู้เกี่ยวกบัการใช้น ้าสม้ควนัไม้แทนการใช้
สารเคมใีนการก าจดัแมลงศตัรูพชื เท่ากบั 587 คะแนน 
(x̅ = 16.77) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูโ้ดยรวม
อยู่ในระดับไม่แน่ใจ (x̅=2.14) และหลังการส่งเสริม
ผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ โดยรวม
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (x̅ =2.47) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติก่ อนและหลังการส่ งเสริม พบว่ า 
ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการ
ส่งเสริมก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 

 

ตารางที ่3  การเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการใชน้ ้าสม้ควนัไมแ้ทนการใชส้ารเคมใีนการก าจดัแมลงศตัรพูชืก่อนและ 
              หลงัการสง่เสรมิ (n=35) 

*  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 
 
 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อนกำร
ส่งเสริมทุกคน 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงักำร
ส่งเสริมทุกคน 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั    
กำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
กำรทดสอบ 

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

325 587 35 20 0.6986 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

t df p 
�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

ความรู ้
(N=20) 

10.40 0.88 น้อย 16.77 0.69 มากทีส่ดุ -35.575 34 .000* 
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ตารางที ่4 การเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการใชน้ ้าสม้ควนัไมแ้ทนการใชส้ารเคม ีในการก าจดัแมลงศตัรพูชื ก่อนและ 
             หลงัการสง่เสรมิ (n=35) 
 

*  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการใช้น ้ าส้ม
ควันไม้แทนการใช้สารเคมี ในการก าจัดแมลง
ศตัรพูืช  
  จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการใช้
น ้าส้มควันไม้แทนการใช้สารเคมี ในการก าจัดแมลง
ศตัรูพชื พบว่า ประสทิธผิลภาพของกระบวนการ (E1) 
คดิเป็นรอ้ยละ 89.28 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
คดิเป็นรอ้ยละ 83.85 ดงันัน้การสง่เสรมิการใชน้ ้าสม้ควนั
ไม้ แทนการใช้สารเคมี ในการก าจัดแมลงศัตรูพืชมี
ประสิทธิภาพของคู่ มือการส่ งเสริม  89.28/83.85  
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่ตัง้ไว้ ส าหรับการ
ส่งเสรมิการใช้น ้าสม้ควนัไมแ้ทนการใชส้ารเคม ีในการ
ก าจัดแมลงศัตรูพืช ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรม
สง่เสรมิ ใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมเกดิความรู ้ความเขา้ใจใน 
เรื่องการใช้น ้าส้มควันไม้แทนการใช้สารเคมี ในการ
ก าจดัแมลงศตัรพูชื สามารถพฒันาผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมให้
มีพฤติกรรมตรงตามความมุ่งหวัง ส่งผลให้ผู้เข้าร่วม
กจิกรรมมผีลสมัฤทธิเ์ป็นไปในทศิทางที่ดขี ึน้ ดงันัน้จงึ
แสดงให้เหน็ว่าการจดักิจกรรมการส่งเสริม โดยการใช้
น ้าส้มควันไม้แทนการใช้สารเคมี ในการก าจัดแมลง
ศัตรูพืช มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้สูงขึ้นจริงจาก
การศกึษาผลการศกึษาผลการพฒันาคู่มอืการใช้น ้าสม้
ควนัไม้แทนการใช้สารเคมี ในการก าจดัแมลงศตัรูพืช 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปรีชา ช้างขวัญยืน และ
คณะ (2551: 127) ได้กล่าวไว้ว่า คู่มอืเป็นหนังสอืที่ใช้
ควบคู่ไปกับการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นหนังสือที่ใช้
แนวทางปฏิบัติให้กับผู้ใช้สามารถกระท าสิ่งนั ้นๆ  
ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ส่วนคู่มอื ครูนัน้เป็นหนังสอื 
ให้แนวทางและแนะน าเกี่ยวกบัสาระ วธิีการ กิจกรรม 

สื่อ วสัดุ อุปกรณ์และแหล่งข้อมูล ปกติมกัจะใช้ควบคู่
กบัหนังสือเรียน เป็นหนังสอืที่ครูได้ศึกษาด้วยตนเอง 
รวมถงึสอดคลอ้งกบัแนวคดิของธนพร ณัฏฐเ์พยีรกลวง 
(2555 : 23) ไดก้ล่าวไวว้่า กจิกรรมทีต่อ้งการให ้ผูเ้รยีน
ได้มีการฝึกเสริมทักษะในการเรียนรู้ในแหล่ง เรียนรู้ 
หมายถึง การท ากิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่ง เรยีนรู้ที่
ต้องการให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ เพื่อเสริมให้เกิดความรู้
ความเขา้ใจและมีทกัษะเพิม่ขึน้ ส่วนใหญ่กจิกรรมการ
เรยีนรู้มกัจะมีอยู่ท้ายบทเรียน ซึ่งใน บางครัง้กจิกรรม
การเรยีนรูจ้ะมลีกัษณะเป็น แบบฝึกหดัใหผู้เ้รยีน ไดฝึ้ก
ปฏบิตัิหรอืเป็นใบงานให้ ผู้เรยีนปฏบิตัิระหว่างเรยีนรู้
หรอืหลงัการเรียนรู้ใน แหล่งเรียนรู้ และสอดคล้องกบั
แนวคดิของกาญจนา จ านงศกัดิ ์(2551 : 34) ใหค้วามหมาย
ของคู่มือว่า คู่มือคือสิง่พิมพ์ทางการศึกษาอย่างหนึ่ง  
ใช้เป็นกุญแจส าหรบัไขเมื่อเกิดความข้องใจต้องการ
อธิบาย ต้องการให้เฉลยปัญหา หรือต้องการให้ได้
ความรูบ้างอย่าง เป็นสิง่พมิพท์ีจ่ดัท าขึน้ใหง้่ายต่อความ
เข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิญญา โคตะวิ
นนท์ และอดิศักดิ ์สงิห์สีโว (2562: 55) ได้ศึกษาการ
สง่เสรมิการจดัการขยะจากต้นทางดว้ยหลกั 3Rs โดยใช้
คู่มือเพื่อลดปริมาณ ขยะอินทรีย์ ส าหรบันักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลศรีสวสัดิว์ ิทยา 
ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผล
การศึกษาพบว่าคู่มือการส่งเสริมมีประสิทธิภาพ 
86.84/84.34 รวมถงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรอุมา สง
ชะวา และคณะ (2559: 216-228) ได้ศกึษา การพฒันา
คู่มืออบรมการแก้ไขปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
เพื่ อปลูกมันส าปะหลังในจังหวัดมหาสารคาม  
ผลการศึกษาพบว่า ประสทิธิภาพของคู่มือการอบรม 
เท่ากับ 82.94/81.23 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

t df p 
�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

ทศันคต ิ
(N=3) 

2.14 0.21 ไม่แน่ใจ 2.47 0.17 เหน็ดว้ย -9.330 34 .000* 
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พรนิภา ตูมโฮม และประยูร วงศ์จนัทรา (2559 : 190)  
ไ ด้ ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  ก า ร พั ฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สาธารณรฐั
อนิโดนีเซยี ผลการศกึษา พบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอื
ฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.53/85.33 ส่วน
ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการฝึกอบรม เท่ากบั 0.6343  
 จากผลการศึกษาค่าดชันีประสทิธิผลของคู่มือ  
มคี่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 0.6986 ซึ่งส่งผลให้
มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้
คู่มือการส่งเสริมร้อยละ 69.86 แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตวัอย่างที่เข้าร่วมการส่งเสรมิโดยใช้คู่มือการส่งเสริม
นัน้มคีวามรูค้วามเขา้ใจมากขึน้ ท าให้ค่าดชันีผลมคี่าที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
สุพัตรา วงศ์ษา (2549 : 77) ได้กล่าวว่า การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้หมายถึงแบบแผนการด าเนินการ
จดัการเรยีนรู้ได้รบัการจดัเป็นระบบอย่างสมัพนัธ์และ
สอดคล้องกับทฤษฎี หลักการเรียนรู้หรือการสอนที่
รูปแบบนัน้ยึดถือโดยผ่านกระบวนการการวิจยั รวมถึง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของดุสติ ทองสาย (2559: 76) กล่าว
ว่าการปฏิบตัิการ (Performance) ที่ท าให้เกิดปริมาณ
และคุณภาพสงูสุดเพราะในแต่ละกจิกรรมหรอืกจิการจะ
มีวตัถุประสงค์ เป้าหมายในการปฏิบตัิการที่บรรลุถึง
วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ทัง้ในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ และสอดคล้องกับแนวคิดของสุ
พจน์ ทรายแกว้ (2559: 137-138) ไดใ้หค้วามหมายของ
ประสทิธผิลว่า หมายถงึ การท า กจิกรรมการด าเนินงาน
ขององคก์รสามารถสรา้งผลงานไดส้อดรบักบัเป้าหมาย/
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้ล่วงหน้าทัง้ในส่วนของผลผลติ
และผลลพัธ์เป็นกระบวนการเปรยีบเทยีบผลงานจรงิกบั
เป้าหมายที่ก าหนด ไว้การมีประสิทธิผลจึงมีความ
เกี่ยวข้องกับผลผลิตและผลลัพธ์การด าเนินงานเป็น
กระบวนการวัดผลงานที่ เน้นด้านปัจจัยน าออก ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของกบังานวจิยัของยศพล พนัธ์
เนียม สุภารตัน์ อ่อนก้อน และสมบตัิ อปัมระกา (2561: 
17) ได้ท า การศึกษาการพัฒนาคู่มือการอนุรักษ์เพื่อ
สมุนไพรในป่าชุมชน บ้านเกงิ ต าบลเกิง อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่ า ดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือฝึกอบรม เท่ากับ 0.6107 
ความหมายว่า นกัเรยีนทีใ่ชคู้่มอืการอบรมความกา้วหน้า

ทางการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 61.07 สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของณิชกมล ดวีงษา และคณะ (2561 : 12-29) ไดศ้กึษา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่าชุมชน โคกหินลาด
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ชุมชนกบัการ
จัดการป่าชุมชน ผลการศึกษา พบว่ า ค่ าดัชนี
ประสทิธผิล (E.I) คู่มอืกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคก
หนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั มหาสารคาม เรื่องชุมชน
กบัการจดัการป่าชุมชน มีค่าเท่ากบั 0.8380 แสดงว่า
นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้
นิสติที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
รอ้ยละ 83.80 และสอดคล้องกบังานวจิยัของนัฏฐภรณ์ 
ปรกึไธสง และคณะ (2561 : 192) ไดศ้กึษาเรื่องการพฒันา
คู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์สมุนไพรในป่าทุ่ง ป่าทาม 
ส าหรบัชุมชน บา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง 
จังหวัด มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า มีดัชนี
ประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 0.7138 หมายความว่าชาวบา้น
มคีวามกา้ว หน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 71.38 แสดงใหเ้หน็
ว่าคู่มอืฝึก อบรมมคีวามเหมาะสม และม ีประสทิธภิาพ 
โดยผ่านกระบวนการตามขัน้ตอน  
5.2 ผลศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบัการ
ใช้น ้ าส้มควนัไม้แทนการใช้สารเคมี ในการก าจดั
แมลงศตัรพูืช 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ
การใช้น ้าส้มควันไม้แทนการใช้สารเคมี ในการก าจัด
แมลงศตัรูพชื พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิทีเ่ขา้รบัการ
ใช้น ้าสม้ควนัไม้แทนการใช้สารเคม ีในการก าจดัแมลง
ศตัรูพชื โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
10.40 คะแนน และหลงัการส่งเสรมิ โดยรวมอยู่ในระดบั
มากที่ สุด มีค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 16.77 คะแนน เมื่ อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า 
หลงัการส่งเสรมิ ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีวามรูม้ากกว่า
ก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าการส่งเสรมิการใช้น ้าสม้ควนัไม้แทน
การใช้สารเคมี ท าให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีความรู้
เพิม่ขึน้ โดยใช้เทคนิคและวธิกีารที่มคีวามหลากหลาย 
โดยผ่านกระบวนการสิง่แวดบ้อมศกึษา ซึ่งเป็นวธิกีาร
บรรยายให้ความรู้ประกอบการแจกคู่มือเพื่อช่วยให้
ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น  
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของประยูร วงศจ์นัทรา (2558 : 
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6) ที่อธิบายว่า เป็นกระบวนการถ่ายทอดหรือสื่อสาร
องค์ความรู้ด้านสิง่แวดล้อมให้คนเกิดความรู้เกี่ยวกับ
สิง่แวดลอ้ม ทศันคต ิ เจตคต ิค่านิยมทีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม 
ความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะในการ
แกปั้ญหาสิง่แวดลอ้ม การมสี่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา
สิ่งแวดล้อม และการประเมินผลในการแก้ไขปัญหา
สิง่แวดลอ้มเพื่อใหเ้กดิคุณภาพสิง่แวดลอ้มและคุณภาพ
ชวีติอย่างยัง่ยนื โดยผูว้จิยัไดน้ าการสอนโดยใชรู้ปแบบ
เกมมาประยุกตร์่วมกบัวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา ซึง่แนวคดิ
เกีย่วกบัการสอนโดยใชรู้ปแบบเกม รวมถงึสอดคลอ้งกบั
แนวคดิของเกยีรตยิศ ยิง่ยง (2549 : 4) ไดใ้หค้วามหมาย
ของความรูไ้วว้่า ความรู ้คอื ความคดิของแต่ละบุคคลที่
ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และสงัเคราะห์จนเกิด
ความเขา้ใจ และน าไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตดัสนิ 
ใจในสถานการณ์ต่างๆ จนไดร้บัการยอมรบัโดยคนกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่งของสงัคม และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ
แสงจนัทร ์โสภากาล (2550: 14-15) ไดอ้ธบิายว่า ความรู ้
คอื การรบัรู้เกี่ยวกบัขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์รายละเอยีด
ต่างๆ ทีเ่กดิจากการสงัเกต การศกึษา ประสบการณ์ทัง้
ในด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมความรู้
พื้นฐานหรือภูมิหลังของแต่ละบุคคลที่บุคคลได้จดจ า
หรือเก็บรวบรวมไว้และสามารถแสดงออกมาในเชิง
พฤตกิรรมทีส่งัเกตหรอืวดัได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของวรรณศกัดิพ์จิติร บุญเสรมิ, ประยรู วงศจ์นัทรา และ
บัญญัติ สาลี (2558 : 218) ได้ศึกษา เรื่องการพัฒนา
กจิกรรมสิง่แวดลอ้มโดยใชก้ระบวนการกวสีเีขยีว (Green 
Poem) ส าหรบันิสติปรญิญาตรีสาขาสิง่แวดล้อมศกึษา 
ผลการศกึษาพบว่า หลงัการพฒันากจิกรรมสิง่แวดลอ้ม
โดยใช้กระบวนการกวีสีเขียว (Green Poem)ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนความรู้
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มก่อนเขา้ร่วมการพฒันา
กจิกรรมของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 
16.00 คะแนน ซึ่งมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง และ
หลงัการ เข้าร่วมกิจกรรมมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 26.46 
คะแนน ซึ่งมีระดับความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลงักจิกรรม ผู้ที่
เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้หลังกิจกรรมมากกว่าก่อน
กิจกรรม อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ.05 
สอดคล้องกบังานวิจัยของอาภาวดี ค าภูแก้ว (2558 : 

51) ได้ศกึษาการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าเต็งรงั ส าหรบั
นิสติสาขาวิชาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมาหาสารคาม  
ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าเต็ง
รงั นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้เท่ากบั 13.16 อยู่ในระดบั
ปานกลาง หลงัการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าเตง็รงั นิสติที่
มคีะแนนเฉลีย่ความรู ้เท่ากบั 17.60 อยู่ในระดบัสงู เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการอบรม 
พบว่า นิสติที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยความรู้
หลงัการอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกบังาน วิจยัของอาภาพร 
ผิวชัยภูมิ, ประยูร วงศ์จันทรา และลิขิต จันทร์แก้ว 
(2561: 7) ได้ศกึษาการพฒันาการเรยีน รู้ป่าชุมชนโคก
หิดลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง วิถีหา
เห็ด และขายเห็ด ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ย 
ความรูข้องนิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูป่้า ชุมชน
โคกหนิลาด เรื่อง วิถีหาและขายเหด็ก่อน การเขา้ร่วม
กจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลางมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
20.70 และหลงัการ เขา้ร่วมกจิกรรมโดยร่วมอยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 26.80 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
ความรู ้ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า นิสติที่
เขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงั การเขา้ร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่ าก่ อนการเข้ากิจกรรม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของยุพิน โพธิช์ ัยทอง และน ้ า
ทิพย์ ค าแร่ (2562 : 66) ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยอนิทรยีอ์ดัเมด็จากมูลสตัว ์เพื่อลด
ใช้ปุ๋ ยเคมใีนสิง่แวดล้อม ผลการศกึษาพบว่า ผูเ้ขา้ร่วม
การฝึกอบรม มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์
อดัเมด็จากมลูสตัวเ์พื่อลดใชปุ้๋ ยเคมใีนสิง่แวดลอ้ม ก่อน
ฝึกอบรมมคีะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 11.21 คะแนน คดิเป็น
ร้อยละ 56.05 หลงัการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 
18.70 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 93.50 เมื่อเปรียบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังฝึกอบรม พบว่า หลัง
ฝึกอบรมผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้มากกว่าการ
ฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรภทัร อาปะโม (2560: 2) ได้
ศึกษาปัจจัย ที่ ส่ งผลต่อการจัดการความรู้ ของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มวีตัถุประสงค์ เพื่อ
ศกึษาสภาพการจดัการความรูข้องมหาวทิยาลยัราชภฏั
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มหาสารคามและศกึษาความสมัพนัธข์องปัจจยัทีส่่งผล
ต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า ดา้นการเรยีนรู ้ตวัแปร
ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการจดัการความรู้ มคีวามสมัพนัธ์
เชงิบอกกบักระบวนการจดัการความรูอ้ย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่แผนกลยุทธ์หรือแผน
ยุทธศาสตร์ มีความสมัพนัธ์เชิงบอกกับกระบวนการ
จัดการความรู้ด้านการเรียนรู้  มากที่สุด ซึ่งมีค่ า
สมัประสทิธิ ์สหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.50 รองลงมา คอืการวดั
และประเมนิผลมคีวามสมัพนัธ์เชงิบอกกบักระบวนการ
จัดการความรู้ด้านการเรียนรู้ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.50 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
ใช้น ้ าส้มควนัไม้แทนการใช้สารเคมี ในการก าจดั
แมลงศตัรพูืช 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการใช้
น ้าส้มควันไม้แทนการใช้สารเคมี ในการก าจัดแมลง
ศตัรูพชื ของผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิกลุ่มตวัอย่าง พบว่า 
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ของทศันคตต่ิอการ
ใช้น ้าสม้ควนัไม้แทนการใช้สารเคม ีในการก าจดัแมลง
ศัตรูพืช ก่อนการส่งเสริมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.14 คะแนน หลงัการส่งเสรมิอยู่ในระดบั
เห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.47 เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสริมพบว่า หลงัการ
ส่งเสริมผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า
ก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ซึ่งแสดงให้เหน็ว่าซึ่งแสดงให้เหน็ว่าการส่งเสรมิท าให้
ผู้เข้าร่วมการส่งเสรมิมีทศันคติที่สูงขึ้น เนื่องจากการ
ส่งเสรมิทางใชก้ระบวนการทางสิง่แวดลอ้มศกึษาทีไ่ด้มี
สว่นร่วมในการท ากจิกรรม ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2541: 64) ให้
ความหมายของทศันคต ิไวว้่า ทศันคต ิคอื ผลผสมผสาน
ระหว่างความนึกคดิ ความเชื่อ ความคดิเหน็ ความรู้ของ
บุคคลที่มีต่อสิง่หนึ่งสิง่ใด คนใดคนหนึ่ง สถานการณ์ใด
สถานการณหนึ่งๆ ซึ่งออกมาในทางประเมนิค่าอนัอาจ
เป็นไปในทางยอมรบัหรอืปฏเิสธกไ็ด ้และความคดิเหน็
เหล่านี้มแีนวโน้มทีจ่ะก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมใดพฤตกิรรม 
บางส่วนสอดคลอ้งกบัแนวคดิของอุทุมพร ไพลนิ (2540 : 
17) ว่าดว้ยทศันคตเิป็นความรูส้กึเอนเอยีงของจติใจทีม่ี

ต่อประสบการณ์ทีม่นุษยเ์ราไดร้บัอาจจะมากหรอืน้อยก็
ไดแ้ละทศันคตนิี้จะแสดงออกไดท้างดา้น พฤตกิรรมสอง
ลักษณะ คือ การแสดงออกในลักษณะของความ 
พงึพอใจเหน็ดว้ยหรอืชอบทศันคตเิช่นนี้ท าให้ คนอยาก
ปฏิบัติอยากได้อยากเข้าใกล้สิ่งนัน้ลักษณะเช่นนี้เรา
เรียกว่าทศันคติทางบวก (Positive Attitude) อีกลักษณะ 
หนึ่งคือทัศนคติทางลบ (Negative Attitude) คนจะแสดง 
ออกท านองไม่พึงพอใจไม่ชอบหรือไม่ เห็นด้วยท าให้
เกดิความเบื่อหน่าชงิชงัอยากหนีอยากอยู่ให้ห่างจากสิง่
นัน้ ส่วนทัศนคติอีกแบบหนึ่ ง คือ ความรู้สึกเฉยๆ  
ไม่ชอบไม่ เกลียดเป็นทัศนคติแบบกลางๆ และ
สอดคล้องกบัแนวคดิของวรรณฤด ีแก้วแกมแข (2544: 
18) ว่าด้วยทศันคติเป็นการแสดงออกทางด้าน ผลรวม
ของความโน้มเอยีงและความรูส้กึความมอีคตคิวามรูส้กึ
ทีเ่กดิขึน้อยู่ในใจมาก่อนความคดิความกลวั การบงัคบั 
ขู่เขญ็และการลงความเห็นของมนุษย์เกี่ยวกบัเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของชลทศิ พนัธุ์ศริ ิ 
และบญัญตั ิสาล ี(2558 : 178-188) ไดศ้กึษาการพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน : สหพันธรัฐมาเลเซีย ผลการศึกษาพบว่า 
ทศันคตต่ิอทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน 
: สหพนัธรัฐมาเลเซียของนิสติกลุ่มทดลอง มีคะแนน
เฉลี่ยหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม การ
อภปิรายมกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ภายในกลุ่มเกดิ
การเรียนรู้ภายในกลุ่มจึงมีผลท าให้ทัศนคติของนิสิต
กลุ่มทดลองเพิ่มขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ญาณพัฒน์ เฉลยสุข ไพบูลย์ ลิ้มมณี และกรรณิกา  
สุขงาม (2561 : 55) ได้ศึกษา การส่งเสรมิการอนุรกัษ์
ทรพัยากรป่าไม้โดยใช้กระบวนการสิง่แวดล้อมศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบ เทียบทศันคติต่อการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดยใชก้ระบวนการสิง่แวดลอ้ม
ศกึษาในโรงเรยีนเกิง้วทิยานุกูล พบว่า ก่อนการส่งเสรมิ 
มคีะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดบัเหน็ด้วย (�̅� = 246) 
และหลงัการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ทศันคติอยู่ในระดบั
เหน็ดว้ย (�̅�=290) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคต ิ
ก่อนและหลังการ ฝึกอบรม พบว่า นักเรียนมีคะแนน
เฉลีย่ทศันคตหิลงั การสง่เสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวจิยัของปราณี เกดิจนัทกึ (2560: 28 – 33) ไดศ้กึษา 
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ความรู ้ทศันคต ิพฤตกิรรม การใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชื
ของเกษตรกรบา้นใคร่นุ่น ต าบลมะค่า อ าเภอกนัทรวชิยั 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า ทศันคต ิโดยรวม
อยู่ในระดับดี ส่วนใหญ่เห็นด้วยคือ ควรปฏิบัติตาม
ค าแนะน าขา้งภาชนะบรรจุสารเคมอีย่างเคร่งครดั ร้อย
ละ 89.6 และเสื้อผ้าที่ใสฉีดพ่นสารเคมีก าจดัศตัรูพืช 
ไม่สามารถน ามาชกัรวมกบัผ้าอื่นๆ ได้ร้อยละ 88 และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ วาที สมศรี (2555: 63 - 66)  
ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้และทศันคติต่อการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักเรียน
มธัยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 36 
อ าเภอปง จงัหวดัพะเยาซึ่งมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจ
ความรู้และทศันคติของนักเรยีนมธัยมศกึษา เขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 36 อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
ต่อการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
ผลการวจิยัพบว่าด้านความรู้ของนักเรยีนมธัยมศกึษา 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา ต่อการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามรู้เกี่ยวกบั
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน โดยรวมอยู่ในระดบัสงู ดา้น
ทศันคติของนักเรยีนมธัยมศกึษา เขตพื้นที่ การศกึษา
มธัยม ศึกษาเขต36 อ าเภอปง จังหวดัพะเยา ต่อการ
เตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน พบว่า 
โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนของโรงเรยีน
อยู่ในระดบัมาก 

 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) ควรจดักิจกรรมการส่งเสริมการใช้น ้าส้ม
ควนัไมแ้ทนการใชส้ารเคม ีในการก าจดัแมลงศตัรพูชื
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกดิความรู้ความเขา้ใจในการ
ส่งเสริมการใช้น ้ าส้มควันไม้แทนการใช้สารเคมี  
ในการก าจัดแมลงศัตรูพืช  และสามารถน าไป
ประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้ 
 2) สามารถน าคู่มือการส่งเสริมการใช้น ้าส้ม
ควนัไมแ้ทนการใชส้ารเคม ีในการก าจดัแมลงศตัรพูชื
ไปเผยแพร่ในรูปแบบสื่อต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางใน
การเรยีนรู ้และศกึษาเกีย่วกบัการส่งเสรมิการน ้าสม้
ควนัไมแ้ทนการใชส้ารเคม ีในการก าจดัแมลงศตัรพูชื 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจยัด้าน เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่อาจที่อาจมีผลต่อ
ความรู้ และทศันคตเิพื่อหาแนวทางในการสร้างหรอื
พฒันาองค์ความรูต่้อการเรยีนรู้การใช้น ้าสม้ควนัไม้
แทนการใชส้ารเคม ี
 2) ควรศกึษาขอ้มูลของน ้าสม้ควนัไม ้หรอืแปร
รูปการท าน ้าส้มควันไม้จากไม้หลายๆ ชนิดเพื่อหา
ประสทิธภิาพการใชง้าน 
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