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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการใชใ้บน้อยหน่าก าจดัศตัรูพชืในการท าเกษตรปลอด
สารพษิทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตกิ่อนและหลงัการ
สง่เสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาวจิยั คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้ม
และทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจเขา้ร่วม เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการวิจัย ประกอบด้วย คู่มือการส่งเสริมการใช้ใบน้อยหน่าก าจัดศัตรูพืชในการท าเกษตรปลอดสารพิษ 
แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคต ิสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ความถี ่ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน และ paired t-test ผลการวิจยัพบว่า คู่มอืการส่งเสริมมปีระสทิธิภาพ เท่ากบั 87.00/89.16 ส่วนดชันี
ประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิ เท่ากบั 0.8449 แสดงใหเ้หน็ว่านิสติมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรู้รอ้ยละ 84.49 
นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู้และทศันคติต่อการใช้ใบน้อยหน่าก าจดัศตัรูพชืในการท าเกษตรปลอดสารพษิ หลงัการ
สง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract  
 The purposes of this research were to develop manual of promoting of using custard apple to 
eliminate pests in organic farming with efficiency and effectiveness as specified, to study and compare 
knowledge and attitude before and after promotion. The sample used in the study were 30 the 2nd year 
undergraduate students in Environmental Education, Faculty of Environment and Resource Studies, 
Mahasarakham University, which  can be selected from voluntary sampling. The tools used in this research 
included promoting of using of custard apple to eliminate pests in organic farming, knowledge test and 
attitude test. The statistics used for data analysis were mean, frequency, percentage, standard deviation 
and paired t-test. The results showed that the manual was efficiency of 87.00/89.16. The effectiveness of 
the activity manual index was equal to 0.8449 indecated that the students had more knowledge and effect 
to increased student progress after using the training manual at 84.49%. After the training the students had 
an average score of using custard apple to eliminate pests in organic farming knowledge and attitude more 
than before training statisfical significantly at level .05. 
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1. บทน ำ 
 ปัจจุบันมีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรในประเทศไทย ซึง่มปีรมิาณการใชเ้พิม่ขึน้
ทุกๆ ปี และพิษภัยของสารเคมีที่มีต่อผู้ใช้  และ
สิง่แวดลอ้มกเ็ป็นปัญหาส าคญัทีจ่ะมคีวามรุนแรงมาก
ยิง่ขึน้เนื่องจากการน าสารเคมเีป็นจ านวนมากมาใช้
โดยเฉพาะทางการเกษตร จงึท าใหห้น่วยงานทุกฝ่าย
ให้ความส าคัญ สนใจที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่  มี
อาชีพเกษตรกรรม ในอดีตเกษตรกรเป็นแบบ 
ทีมุ่่งเน้นการปลูกเพื่อการบรโิภคเฉพาะในครวัเรอืน
เท่านัน้แต่เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของประชากร จงึท า
ให้มีการเร่งพัฒนาการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตให้
เพยีงพอต่อความตอ้งการของประชากร จงึมกีารผลติ
พืช เพื่ อการค้า  โดยมีการส่ง เสริมการปลูกพืช
เศรษฐกจิเพื่อการสง่ออกมากยิง่ขึน้จงึท าใหเ้กษตรกร
มกีารใช้สารเคมกี าจดัศตัรูพชืมากยิง่ขึน้ ซึง่จะส่งผล
ต่อสุขภาพอนามัยของเกษตรกรผู้บริโภคและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  เพ ร า ะ ก า ร มุ่ ง เ น้ น ก า ร เ กษต ร 
เพื่อการคา้ในปัจจุบนัยงัท าใหคุ้ณภาพของผลผลติมี
คุณภาพทางโภชนาการต ่าอกีดว้ย และยงัมสีารเคม ี
ตกคา้งในพชืผกัเกนิมาตรฐานเกษตรกรทีมุ่่งเน้นการ
ตอบสนองความต้องการของตลาดมากเกนิไป โดย
ลมืใหค้วามส าคญัแก่คุณภาพของผลผลติ คุณค่าต่อ
สุขภาพอนามัย รวมไปถึงสารเคมีที่ตกค้างหรือ
ปนเป้ือนมากบัผลผลติสารเคมกี าจดัศตัรูพืชทัง้สาร
ก าจดัแมลง สารป้องกนั และก าจดัโรคพชื และสาร
ก าจัดวัชพืชมาใช้ในการเกษตรเพิ่มมากขึ้นทุกปี 
โดยทัว่ไปแล้วสารเคมีก าจัดศัตรูพืชมีอยู่ประมาณ 
200 ชนิดทีน่ ามาใชใ้นการเกษตรไดแ้ก่ สารเคมกี าจดั
วชัพืช (Herbicide) ร้อยละ 50 สารเคมีก าจัดแมลง 
( Insecticide) ร้อยละ  30 สาร เคมีก าจัด โรคพืช 
(Fungicide) ร้อยละ 15 และสารเคมีอื่นๆ ร้อยละ 5 
จากการรายงานข้อมูลการน าเข้าสารเคมีทางการ
เกษตร ปี พ.ศ. 2542 (กรมวชิาการเกษตร, 2552 :3-
7) ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มกีารใชส้าร
ก าจดัศัตรูพืชในการเพิ่มผลผลิตและก าจดัศัตรูพืช
สงูขึน้อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึง่จาก
ข้อมูลของส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  

ปี 2560 ที่แสดงให้เห็นถึงปริมาณและมูลค่าการ
น าเขา้สารก าจดัศตัรูพชื นอกจากสะท้อนให้เห็นถึง
มลูค่าทางเศรษฐกจิของตลาดผลติภณัฑใ์นกลุ่มนี้แลว้ 
ยังสะท้อนภาพให้เห็นถึงปริมาณการใช้สารก าจัด
ศตัรูพืชของประเทศไทยในแต่ละปีว่ามีแนวโน้มจะ
สูงขึ้นอีกในอนาคต เนื่ องจากมีราคาถูก เห็นผล
ชดัเจนและรวดเรว็ในการควบคุมการระบาดของโรค
และศตัรูพืช (ส านักควบคุมพชืและวสัดุการเกษตร , 
2560 : 38) สารก าจดัศตัรูพชืเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ผลติทางการเกษตร เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงใน
เรื่องของความเสยีหายจากศตัรูพชืท าใหผ้ลติผลทาง
เกษตรกรรมเพิม่สงูขึน้ โดยเฉพาะคุณภาพและความ
สวยตามของสินค้า  ซึ่ ง ผู้บ ริ โภคส่ วนใหญ่ ให้
ความส าคัญนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัย
ใหแ้ก่อาหารทีผู่บ้รโิภครบัประทานเขา้ไปดว้ย เพราะ
ผลติผลส่วนใหญ่ลว้นปราศจากเชือ้โรคและแมลง แต่
การใชส้ารเคมทีางการเกษตรกม็โีทษเช่นกนั โดยการ
ใช้สารเคมแีต่ละครัง้ หากใช้ไม่ถูกวธิหีรอืป้องกนัไม่
เพยีงพอ กจ็ะท าใหส้ารพษิเขา้สู่ร่างกายและเกดิการ
สะสมในระยะยาว จนเมื่อมปีรมิาณมากพอกจ็ะแสดง
อาการ ออกมา อกีทัง้ยงัท าให้เกดิสารพษิตกค้างใน
ผลิตผล ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคในวง
กว้ า ง  ( รณชัย  โ ต สมภาค , 2559 :1-7) ดัง นั ้น 
ผลกระทบจากสารก าจดัศตัรูพืชต่อสุขภาพคนไทย 
จงึเป็นปัญหาส าคญัที่ต้องได้รบัการแก้ไข ทัง้นี้   ใน
ม า ต ร า  293 (5) ข อ ง ร่ า ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทย  ที่คณะกรรมาธิการยกร่าง
รฐัธรรมนูญเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติระบุว่า รัฐ
ต้องด าเนินการปฏริูปด้านเศรษฐกจิโดยการส่งเสรมิ
การพฒันาและขยายพื้นที่การท าระบบเกษตรกรรม
ยัง่ยนืให้มสีดัส่วนพื้นที่อย่างน้อยหนึ่งในสีข่องพื้นที่
เกษตรกรรมเพื่อสรา้งความปลอดภยัและความมัน่คง
ทางอาหารและเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนั
ของภาคเกษตรกรรมไทย โดยให้มกีฎหมายว่าด้วย
การพฒันาและส่งเสรมิระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืและ
ใหอ้งคก์รเกษตรกรและชุมชนมบีทบาทส าคญัในการ
ด าเนินงานสง่เสรมิระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืควบคู่และ
เสริมหนุนกับภาครัฐ ควบคุมการโฆษณาการใช้
สารเคมกีารเกษตรและส่งเสรมิการใชอ้ย่างเหมาะสม
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ตามหลกัวชิาการเพื่อลดการใช้สารเคมกีารเกษตรที่
เ กินความจ า เ ป็น  ลดการสร้า งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขภาพของเกษตรกรและ
ผู้บริโภค นอกจากนี้หนึ่ งในความคิดเห็น  และ
ข้อ เ สนอแนะ ในกา รยกร่ า ง รัฐ ธ ร รม นูญของ
คณะกรรมาธกิารปฏริูประบบสาธารณสขุ สภาปฏริูป
แห่งชาติระบุว่า รฐัต้องเร่งพฒันาระบบสุขภาพที่ให้
ความส าคญัต่อการจดับรกิารสาธารณสุขปฐมภูมิที่
เน้นการสร้างเสรมิสุขภาพ และการป้องกนัโรค และ
ภัยคุกคามต่อสุขภาพ เพื่อน าไปสู่สุขภาวะที่ยัง่ยืน
ของสงัคมไทย ซึง่ปัญหาสุขภาพทีส่ าคญัคอือนัตราย
จากการใชส้ารเคมกี าจดัศตัรูพชื เนื่องจากเกษตรกร
สว่นใหญ่ใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชือย่างแพร่หลายเพื่อ
เพิม่ผลผลติทางการเกษตรและมเีกษตรกรสว่นใหญ่มี
พฤตกิรรมการใชส้ารเคมฯีทีไ่ม่ถูกตอ้ง ปลอดภยั ท า
ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทัง้เฉียบพลันและเรื้อรัง 
อาการแสดงเฉียบพลันมีตัง้แต่ระดับเล็กน้อยจน
รุนแรงถงึแก่ชวีติ ขึน้อยู่กบัระดบัความเขม้ขน้ ความ
เป็นพิษ  และปริมาณที่ได้รับ ส่วนอาการเรื้อรัง
สารเคมีก าจดัศัตรูพืชจะสะสมในระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกายท าให้เกิดความผิดปกติและโรคต่างๆ เช่น 
มะเรง็สารเคมกี าจดัศตัรูพชืสามารถเขา้สู่ร่างกายได้
หลายทาง โดยการสมัผสัทางผวิหนัง การสดูหายใจ
ละอองที่ฟุ้งกระจายในอากาศ และการรบัประทาน
อาหารและน ้าดื่มที่มสีารเคมปีนเป้ือน ซึง่พฤตกิรรม
การใช้สารเคมีที่ไม่ปลอดภัยนัน้ท าให้เกษตรกรผู้
อาศัยในชุมชน และผู้บริโภคมีความเสี่ยงจากการ
ได้รับอันตรายจากสารเคมีเพิ่มขึ้น (กระทรวง
สาธารณสขุ, 2555 :21-27) 
 กจิกรรมการส่งเสรมิการใช้ใบน้อยหน่าก าจดั
ศัตรูพืชในการท าเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อให้
ชาวบ้านที่เขา้มามสี่วนร่วมในการจดักจิกรรมแก้ไข
ปัญหาลดการใชส้ารเคมใีนการท าการเกษตร หนัมา
ใช้ใบน้อยหน่าแทน ซึ่งเป็นพืชที่หาได้ง่าย และไม่
ท าลายสิง่แวดลอ้ม เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งใหช้าวบา้น
ในชุมชนงดใชส้ารเคมทีีไ่ม่ท าลายสิง่แวดลอ้ม และไม่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้าน ลักษณะ
กิจกรรมเริ่มจากการลงชื่อเข้าร่วมการส่งเสริม  
จดักจิกรรมนันทนาการและเขา้สู่กจิกรรมการส่งเสรมิ

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ โดยกิจกรรมเหล่านี้จะ
ช่วยเสรมิสรา้งองคค์วามรูแ้ละทศันคตทิีด่ต่ีอการใชใ้บ
น้อยหน่าก าจดัศตัรูพชืในการท าเกษตรปลอดสารพษิ 
ทีจ่ะส่งผลใหช้าวบา้นเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
และยังสามรถน าความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่คนอื่นได้ 
และยงัเป็นการท าเกษตรปลอดสารพษิในชุมชนได้
ด้ ว ยตน เองและ ให้ผลผลิตทางการ เกษตร มี
ประสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ 
 ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงมีความประสงค์ที่จะส่งเสริม
การใช้ใบน้อยหน่าก าจัดศัตรูพืชในการท าเกษตร
ปลอดสารพษิส าหรบันิสติสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา 
ชัน้ปีที่ 2 ว่าการใช้ใบน้อยหน่าก าจดัศตัรูพชืในการ
ท าเกษตรปลอดสารพษินี้เป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผู้
ทีส่นใจเขา้ร่วมการสง่เสรมิ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยั
จงึสนใจทีจ่ะสง่เสรมิเกีย่วกบัการใชใ้บน้อยหน่าก าจดั
ศัตรูพืชในการท าเกษตรปลอดสารพิษ โดยจัด
กิจกรรมการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ 
ทัศนคติต่อการส่งเสริมการใช้ใบน้อยหน่าก าจัด
ศตัรูพืชในการท าเกษตรปลอดสารพิษและสามารถ
น าไปเป็นแนวทางในการน าไปใชต่้อไปได ้  
 
2. วตัถปุระสงค ์
 1) เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการใช้ใบ
น้อยหน่าก าจดัศตัรูพชืในการท าเกษตรปลอดสารพษิ 
ให้มีประสิทธิภาพ เกณฑ์  80 /80  และค่ าดัชนี
ประสทิธผิลของคู่มอืการสง่เสรมิ 
 2) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกีย่วกบั
การใช้ใบน้อยหน่าก าจัดศัตรูพืชในการท าเกษตร
ปลอดสารพษิก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 3) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการ
ใช้ใบน้อยหน่าก าจดัศตัรูพชืในการท าเกษตรปลอด
สารพษิ ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยั คอื นิสติสาขาวชิา
สิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคามจ านวน 356 คน
ก ลุ่มตัวอย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิจัย  คือ  ปร ะชากร 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่3(5), 2563 : 69 - 81 

73 

ทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นิสติสาขาวชิา สิง่แวดลอ้มศกึษา 
ชัน้ปีที่ 2 จ านวน 30 คนซึ่งได้มาจากการเลอืกแบบ
สมคัรใจเขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
3.2 ตวัแปร 
 ตัวแปรต้น  คือ  การส่ ง เสริม การ ใช้ ใบ
น้อยหน่าก าจดัศตัรพูชืในการท าเกษตรปลอดสารพษิ 
 ตวัแปรตำม   
  1) ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ใบน้อยหน่า
ก าจดั ศตัรพูชืในการท าเกษตรปลอดสารพษิ 
  2) ทัศนคติต่อการใช้ใบน้อยหน่าก าจัด 
ศตัรพูชืในการท าเกษตรปลอดสารพษิ  
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืที่ใชใ้นการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มอื
การสง่เสรมิการใชใ้บน้อยหน่าก าจดัศตัรพูชืในการท า
เกษตรปลอดสารพษิ 
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 
ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ และแบบวัดทศันคติต่อ
การใช้ใบน้อยหน่าก าจัดศัตรูพืชในการท าเกษตร
ปลอดสารพษิ 
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจาก ต ารา เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมอื 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื ดงันี้ 
  2.1) คู่มอืการส่งเสริมมเีนื้อหาการเรียนรู้
ทัง้หมด 3 หน่วยการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย หน่วยที ่1 
การท าเกษตรปลอดสารพิษ หน่วยที่  2 บุคคล
ตวัอย่างที่ประสบความส าเรจ็ในการท าเกษตรปลอด
สารพิษ และ หน่วยที่ 3 การใช้ใบน้อยหน่าก าจัด
ศตัรพูชื 
  2.2) แบบทดสอบความรู้ใช้แบบทดสอบ
ความรู้ก่อนและหลังการส่งเสริม ซึ่งมีลักษณะเป็น
แบบทดสอบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง ตอบถูกให ้
1 คะแนน ตอบผดิ ให ้0 คะแนน จ านวน 20 ขอ้ 
  2.3) แบบวดัทศันคติ มลีกัษณะเป็นแบบ
วัดตรวจรายการ (Rating Scale) จ านวน 20 ข้อ  
แบบเลือกตอบ 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย 
อย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 

 3) น าเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้ สง่อาจารยท์ีป่รกึษา
เพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมือที่ส่งผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน  
3 ท่าน เพื่อหาค่าคุณภาพของเครื่องมือ และค่า
ประเมินความสอดคล้อง พร้อมทัง้พิจารณาความ
เหมาะสมของเครื่องมอื 
 5) น าเครื่ องมือที่ผ่ านการวิเคราะห์โดย
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับนักเรียนที่ไม่ใช่ก ลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบั ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่าย
ของเครื่องมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบทดสอบความรูม้คี่าความเชื่อมัน่
ทัง้ฉบับอยู่ที่ 0.980 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.54-0.94 และค่าความยากง่ายรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.50 - 0.70 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทีก่ าหนดไว ้ 
  5.2) แบบวดัทศันคติมคี่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบัอยู่ที ่0.892 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 
0.30-0.80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด
ไว ้
 6) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและ
ประเมนิผลใหส้มบรูณ์ เพื่อน าไปใชใ้นการจดักจิกรรม
การส่งเสรมิความรู้การใชใ้บน้อยหน่าก าจดั ศตัรูพชื
ในการท าเกษตรปลอดสารพษิ  
3.5 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การส่งเสรมิการใชใ้บน้อยหน่าก าจดั ศตัรูพชื
ในการท าเกษตรปลอดสารพิษ ผู้วจิยัได้ด าเนินการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลด้วยตนเอง โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ 
ดงันี้ 
  ระยะที่  1 ออกแบบเครื่ องมือ ในการ
ถ่ายทอดการใช้ใบน้อยหน่าก าจดัศตัรูพชืในการท า
เกษตรปลอดสารพษิ 
  ร ะ ย ะ ที่  2 ก ร ะ บ ว น ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
สิง่แวดลอ้มศกึษา 
   1) ขัน้น าเข้าสู่กิจกรรม การเตรียม
ความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริม หรือสร้าง
บรรยากาศให้เอื้ออ านวยพร้อมทัง้แนะน าตัวท า
ความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
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   2) ขัน้กจิกรรมการสง่เสรมิมดีงัต่อไปนี้ 
    2.1) การละลายพฤติกรรมด้วย
กจิกรรมนนัทนาการ  
    2.2) ท าแบบทดสอบความรู้และ
ทศันคตต่ิอการใชใ้บน้อยหน่าก าจดัศตัรูพชืในการท า
เกษตรปลอดสารพษิก่อนการสง่เสรมิ 
    2.3) เข้าสู่กระบวนการให้ความรู้
อธิบายเกี่ยวการส่งเสริมการใช้ใบน้อยหน่าก าจัด
ศตัรพูชืในการท าเกษตรปลอดสารพษิ 
   3) ขัน้การวัดและประเมินผล และมี
การสรุปบทเรยีน ในขัน้นี้เป็นขัน้ตอนสุดท้าย ซึ่งจะ
เป็นขัน้ตอบวัตถุประสงค์ของผู้วิจ ัยมีการทบทวน
เนื้อหา ถาม-ตอบ ความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับ  
และท าแบบทดสอบความรู้ และแบบวดัทศันคติหลงั
การสง่เสรมิ 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
ไดแ้ก่  
   2.1) ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) 
   2.2) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)  
   2.3) ค่าอ านาจจ าแนก  
   2.4) ค่าความยากง่าย  
  3) สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน คอื Paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4.สรปุผลกำรวิจยั 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการส่งเสริมการใช้ใบ
น้อยหน่าก าจดัศตัรูพชืในการท าเกษตรปลอดสารพษิ
ส าหรับนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ชัน้ปีที่  2 
ผูว้จิยัไดส้รุปผลการศกึษา ดงันี้  
  4.1 ผลการศึกษาประสทิธิภาพของคู่มือ
การสง่เสรมิการใชใ้บน้อยหน่าก าจดัศตัรพูชืในการท า

เกษตรปลอดสารพิษ  พบว่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการ E1 คดิเป็นรอ้ยละ 87.00 ประสทิธภิาพ
ของผลลพัธ์ E2 คิดเป็นร้อยละ 89.16 จึงสรุปได้ว่า 
กจิกรรมการสง่เสรมิการใชใ้บน้อยหน่าก าจดั ศตัรพูชื
ในการท าเกษตรปลอดสารพิษ มปีระสทิธิภาพและ
ประสิทธิผลตามเกณฑ์ 87.00/89.16 เป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว้ และส่วนค่าดัชนีประสทิธิผล
ของก ลุ่มตัวอย่ างจ านวน 30 คน พบว่ า  ดัชนี
ประสทิธผิลของนิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 2 มคี่า
เท่ากบั 0.8449 คิดเป็นร้อย 84.49 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่1) 
  4.2 จากการศกึษา ความรูเ้กีย่วกบัการใช้
ใบน้อยหน่าก าจัดศัตรูพืชในการท าเกษตรปลอด
สารพิษของนิสิต ก่อนการส่งเสริมนิสิตมีความรู้
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅� = 5.60) และหลงั
การส่งเสรมินิสติมคีวามรู้อยู่ในระดบัมากที่สุด (�̅� = 
17.83) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ ก่อน
และหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิตที่เข้าร่วมการ
ส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ หลังการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 
ทีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่2) 
  4.3 จากการศึกษา ทศันคติต่อการใช้ใบ
น้อยหน่าก าจดัศตัรูพชืในการท าเกษตรปลอดสารพษิ
ของนิสติ  ก่อนการส่งเสรมินิสติมทีศันคติต่อการใช้
ใบน้อยหน่าก าจัดศัตรูพืชในการท าเกษตรปลอด
สารพษิ โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (�̅� = 4.15) และ
หลงัการส่งเสรมินิสติมทีศันคติต่อการใช้ใบน้อยหน่า
ก าจัดศัตรูพืชในการท าเกษตรปลอดสารพิษโดย
รวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (�̅� = 4.51) เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติ ก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่า นิสติที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิมีคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติสูงกว่ าก่อนการส่ง เสริม  อย่ างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3)  
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการใชใ้บน้อยหน่าก าจดัศตัรพูชืในการท าเกษตรปลอดสารพษิ (E1/E2) 

 
ตารางที่ 2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มือการส่งเสรมิการใช้ใบน้อยหน่าก าจดั ศตัรูพืชในการท าเกษตรปลอด
สารพษิ 

 
ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตต่ิอการใชใ้บน้อยหน่าก าจดั ศตัรพูชืในการท าเกษตรปลอดสารพษิ
ส าหรบัสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา ชัน้ปีที ่2 (n=30) 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการใช้ใบ
น้อยหน่าก าจดั ศตัรพูืชในการท าเกษตรปลอด
สารพิษส าหรบัสาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา ชัน้ปี
ที ่2   
 จากผลการศึกษาประสทิธิภาพของคู่มอืการ
ส่งเสริมการใช้ใบน้อยหน่าก าจัดศัตรูพืชในการท า
เกษตรปลอดสารพิษ พบว่าประสิทธิภาพของ
กร ะบวนกา ร  (E1 )  คิด เ ป็ น ร้อ ย ละ 87.00 และ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 82.83 
ดังนัน้ คู่มือการส่งเสริมการใช้ใบน้อยหน่าในการ

ก าจัดศัตรูพืชในการท าเกษตรปลอดสารพิษจึงมี
ประสทิธภิาพของคู่มอื 87.00/82.83 ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์
80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้ดงันัน้ คู่มอืการส่งเสรมิการใชใ้บ
น้อยหน่าก าจดัศตัรูพชืในการท าเกษตรปลอดสารพษิ 
จึงเป็นคู่มือในการให้ความรู้ที่มีประสทิธิภาพท าให้
นิสิตเกิดความรู้และทัศนคติต่อการใช้ใบน้อยหน่า
ก าจดัศตัรูพชืในการท าเกษตรปลอดสารพษิ สามารถ
พฒันาใหผู้้เขา้ร่วมกจิกรรมการส่งเสรมิมพีฤติกรรม
ตรงตามความมุ่งหวัง ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มผีลสมัฤทธิไ์ปในทางที่ดขี ึน้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของปรีชา ช้างขวัญยืน และคณะ (2551 : 127) 
ได้กล่าวว่า คู่มือเป็นหนังสือที่ใช้ควบคู่ไปกับการ

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ 𝒙 S.D. 
รอ้ยละของคะแนน

เฉล่ีย 
เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 522 17.40 1.73 87.00 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 535 17.83 1.53 89.16 ผ่านเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรส่งเสริม เท่ำกบั 87.00/89.16 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบ 

ก่อนกำรส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบ 

หลงักำรส่งเสริม 

จ ำนวนผูเ้ข้ำ
รบักำร
ส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ 
แบบทดสอบ

ควำมรู ้ 

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล  

(E.I.) ของคู่มือ 

 
เกณฑ ์

168 535 30 20 0.8449 ผ่านเกณฑ ์

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

df t P 
x  S.D. ระดบั x  S.D. ระดบั 

ความรู ้ 
( N = 20 ) 

5.60 2.40 ปานกลาง 17.83 1.53 มากทีส่ดุ 29 -22.62 .000* 

ทศันคต ิ 
( N = 5 ) 

4.15 0.51 เหน็ดว้ย 4.51 0.40 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

29 -4.373 .000* 
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กระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็นหนังสอืที่ใช้แนวทางปฏิบตัิ
ให้กบัผู้ใช้สามารถกระท าสิ่งนัน้ๆ ให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายส่วนคู่มือ ครูนัน้เป็นหนังสือให้แนวทาง 
และแนะน าเกี่ยวกบัสาระ วิธีการกจิกรรม สื่อ วสัดุ 
อุปกรณ์ แหล่งขอ้มูล แหล่งอ้างองิต่าง ๆ ปกตมิกัจะ
ใช้ควบคู่กบัหนังสอืเรยีน เป็นหนังสอืที่ครู ได้ศกึษา
ด้วยตนเอง และเป็นไปตามแนวคิดของเรืองชัย 
จรุงศริวฒัน์ (2555 : 77) ไดก้ล่าวว่า คู่มอืเป็นเอกสาร
หรือหนังสอืที่จ ัดท าขึ้นเพื่อให้ครูใช้จดักิจกรรมการ
เรยีนการสอน สามารถสอนให้ เป็นไปตามแนวทาง
ของหลกัสตูรหรอืใชเ้ป็นคู่มอืของครใูนการใชห้นังสอื
เล่มใดเล่มหนึ่ง คู่มอืที่เขยีนขึ้นเป็นแนวทางให้ผู้ใช้
คู่มือได้ศึกษาท าความเข้าใจเรื่องที่จะท าสามารถ
ปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสทิธิภาพบรรลุส าเร็จตาม
เป้าหมาย เพื่อให้ผู้ใช้คู่มือมีความสะดวก สามารถ
ปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้มาตรฐาน 
ที่ใกล้เคียง และเป็นไปตามแนวคิดของสุพัตรา  
วงศ์ษา (2549 : 77) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนา
กิจกรรมการ เรียนรู้  หมายถึง  แบบแผนการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการจัดเป็นระบบ
อย่างสมัพนัธ์และสอดคล้องกบัทฤษฎี หลกัการการ
เรียนรู้หรือการสอนที่รูปแบบนัน้ยึดถือโดยผ่าน
กระบวนการวิจัยและได้รับพิสูจน์และทดสอบว่ามี
ประสทิธภิาพ ซึ่งรูปแบบการสอนจะแสดงขัน้ตอนที่
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และผู้สอนต้องด าเนินการตาม
ขัน้ตอนในรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรยีนรูต้ามจุดมุ่งหมายของรปูแบบนัน้ๆ ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของน ้าทิพย์ ค าแร่ และพรนิภา ตูมโฮม 
และแสงรว ีโมมขุนทด (2559 : 543) ได้ศกึษา การ
พัฒนาคู่มือ ฝึกอบรมการบริโภคที่ เ ป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อมส าหรบันิสติ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.70/83.68 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกนิษฐา นามใหม่ และ
น ้าทิพย์ ค าแร่ (2560 : 208) ได้ศึกษา การพฒันา
คู่มอืฝึกอบรมการจดัการทรพัยากรน ้าใน จังหวดัหา
สารคาม ผลการศึกษาพบว่า  การพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรน ้ า ในจังหวัด

มหาสารคาม มีประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม 
91.33/88.77 และสอดคล้องกบังานวิจยัของประยูร 
วงศ์จันทรา และคณะ (2559 : 844) ได้ศึกษาการ
พฒันาคู่มือฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สเีขยีว ส าหรบันิสติ
สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษามหาวทิยาลยัมหาสารคาม
ผลการศกึษาพบว่าประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม มี
ประสทิธภิาพ เท่ากบั 80.10/86.47  
 จากผลการศึกษา ค่าดัชนีประสิทธิผลของ
คู่มือมีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.8449  
ซึ่งส่งผลให้มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
หลงัจากการใช้คู่มอืส่งเสรมิร้อยละ 84.49 แสดงให้
เห็นว่านักเรียนที่เข้ารบัการส่งเสรมิโดยการใช้คู่มือ
การสง่เสรมิการเรยีนรูน้ัน้มคีวามรูค้วามเขา้ใจมากขึน้ 
ท าใหค้่าดชันีประสทิธผิลมคี่าทีผ่่านเกณฑม์าตรฐาน 
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของเป็นไปตามแนวคิดของ
ถวลัย ์มาศจรสั (2553 : 62 - 65) ไดก้ล่าวว่า การจดั
สิง่แวดลอ้มการเรยีนรูจ้งึเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษา
สรา้งสรรค ์การน าไอซทีมีาประยุกต์ใชก้บัการศกึษา
สร้างสรรค์ สามารถจัดการศึกษาได้หลายรูปแบบ 
และเป็นไปตามแนวคดิของ Sobel (2013 : 36 - 45) 
กล่าวว่า การเรียนรู้โดยอิงสถานที่เป็นการเรียนรู้ที่
เกดิขึน้ในสถานจรงิในท้องถิน่อย่างมคีวามหมายต่อ
ผู้เรียนเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นและบูรณาการ
เนื้อหา ต่างเพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์และ
ความส าคญัของสิง่รอบตวั ทางดา้นสงัคม วฒันธรรม 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ควรสอดคล้องกบัความสนใจของผู้เรียนและ
ความตอ้งการของสมาชกิในชุมชน เน้นการสอนทีย่ดึ
ประสบการณ์ของผู้เรยีนเป็นหลกั ส่งเสรมิให้ผู้เรยีน
เกิดความรักความผูกพันต่อสถานที่ในท้องถิ่น  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิภารัตน์ ตาบทรัพย์ 
ประยูร วงศ์จนัทรา และลขิติ จนัทร์แก้ว (2561 : 1) 
ได้ท าการศึกษา การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่า
ชุมชนโคกหินลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม เรื่อง
ระเบียบป่าชุมชน ผลการศกึษา พบว่า ประสทิธผิล
ของคู่มือกิจกรรม ระเบียบป่าชุมชนมีค่าเท่ากับ 
0.8400 หมายความว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามกา้วหน้า
ในการเรยีนรูร้อ้ยละ 84.00 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของยศพล พนัธเ์นียม สุภารตัน์ อ่อนกอ้น และสมบตั ิ
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อปัมระภา (2561 : 17) ได้ท าการศกึษา การพฒันา
คู่มือการอนุรักษ์พืชสมุนไพรในป่าชุมชนบ้านเกิ้ง 
ต าบลเกิ้ ง  อ า เภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม 
เท่ากบั 0.6107 หมายความว่านักเรยีนที่ใช้คู่มอืฝึก
อบรบความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 61.07  
 ดงันัน้ การส่งเสรมิความรู้การใชใ้บน้อยหน่า
ก าจดัศตัรูพชืในการท าเกษตรปลอดสารพษิ โดยใช้
คู่มอืกจิกรรม ซึง่เป็นรปูแบบการจดัการเรยีนการสอน
ของกจิกรรมใหผู้เ้รยีนเกดิความรูค้วามเขา้ใจในเรื่อง
ของการใชใ้บน้อยหน่าก าจดัศตัรพูชืในการท าเกษตร
ปลอดสารพษิ สามารถพฒันานกัเรยีนใหม้พีฤตกิรรม
ตรงตามความมุ่ งหวัง  ส่งผลให้ก ลุ่มตัวอย่ าง มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ แสดงให้
เห็นว่าการใช้ใบน้อยหน่าก าจัดศัตรูพืชในการท า
เกษตรปลอดสารพิษ โดยใช้คู่มือประกอบการ
ถ่ายทอดความรูโ้ดยผ่านกระบวนการทางสิง่แวดลอ้ม
ศกึษา โดยใชคู้่มอืกจิกรรมซึง่เป็นรูปแบบการจดัการ
เรยีนการสอนของกจิกรรมใหผู้เ้รยีนเกดิความรู ้ความ
เขา้ใจในเรื่องของสิง่แวดลอ้ม 
5.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกับ
การใช้ใบน้อยหน่าก าจดัศตัรพูืชในการท าเกษตร
ปลอดสารพิษ ส าหรบันิสิตสาขาวิชาสิง่แวดล้อม
ศึกษา ชัน้ปีที ่2 ก่อนและหลงัหลงัการส่งเสริม 
        ผลการเปรยีบเทยีบความรู้โดยรวมก่อนและ
หลังการส่งเสริม นักเรียนที่เข้าร่วมการส่งเสริม 
มเีกีย่วกบัการใช้ใบน้อยหน่าก าจดัศตัรูพชืในการท า
เกษตรปลอดสารพิษก่อนการเข้ารับการส่งเสริม
นักเรียนมีคะแนนความรู้เฉลี่ยเท่ากับ 5.60 อยู่ใน
ระดับปานกลาง หลังการเข้าการส่งเสริมนักเรียน 
มคีะแนนความรูเ้ฉลีย่ เท่ากบั 17.83 อยู่ในระดบัมาก
ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการ
สง่เสรมิ พบว่า หลงัการสง่เสรมินิสติ มคีะแนนความรู้
ม า ก กว่ า ก่ อนก า รส่ ง เ ส ริ ม  แ สด ง ให้ เ ห็ น ว่ า 
กระบวนการส่งเสริมในครัง้นี้  สามารถสร้างองค์
ความรู้ในเรื่องการส่งเสรมิความรู้การใชใ้บน้อยหน่า
ก าจดัศตัรูพชืในการท าเกษตรปลอดสารพษิ ไดท้ าให้
ผู้เข้ารับการส่งเสริมมีความสนใจเป็นพิเศษท าให้
ผลสมัฤทธิอ์อกมาในทางที่ด ีซึ่งเป็นไปตามแนวคิด

ของประยูร วงศ์จนัทรา (2553 : 356) ได้กล่าวว่า 
สิ่งแวดล้อมศึกษา หมายถึงกระบวนการที่ท าให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีความ
ตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะบ่งชี้ แก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
ก่อใหเ้กดิค่านิยมในการมสี่วนร่วมในการรบัผดิชอบ 
เกดิความซาบซึ้งในความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบั
สิง่แวดล้อม ขอให้เกดิความห่วงใยพร้อมที่จะลงมือ
ปฏบิตัป้ิองกนั แกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม เพื่อส่งผลให้
เกิดความยัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมต่อเนื่องและยาวนานในทัง้ระดบัท้องถิ่น
แ ล ะ ร ะ ดั บ โ ล ก  เ ป็ น ไ ป ต า ม แ น ว คิ ด ข อ ง 
อดิศักดิ ์สิงห์สีโว (2554 : 44) ได้ให้ความหมาย 
สิ่งแวดล้อมศึกษาไว้ว่า เป็นการน าเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาไปถ่ายทอดให้กับผู้คน 
จะต้องมวีธิกีารหรอืระเบยีบปฏบิตัทิีเ่หมาะสม ท าให้
การถ่ายทอดความรู้มปีระสทิธิภาพและเป็นไปตาม
วตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ และระเบยีบวธิทีีจ่ะน ามาใชน้ี้ 
มีอยู่แล้วในศาสตร์ทางการศึกษา ขึ้นอยู่ ว่ าจะ
เลือกสรรส่วนใดของศาสตร์ทางการศึกษามาร่วม 
เช่น หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษามีลักษณะเป็น 
สหวทิยาการเป็นการพฒันาความคดิทีเ่ป็นระบบ คอื 
มองทุกสิง่ทุกอย่างแบบองคร์วม และการเรยีนรู้ต้อง
ใหผู้เ้รยีนเป็นผูก้ระท าหรอืผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง แนว
ปฏบิตัดิงักล่าวนี้เป็นการคดัสรรค์มาจากสาสตร์ทาง
การศึกษา และเป็นไปตามแนวคดิของเกษม จนัทร์
แก้ว (2552 : 2) ที่ได้ให้ความหมาย สิ่งแวดล้อม
ศกึษา ว่าคอืกระบวนการเป็นกระบวนการให้ความรู้
อย่างมีระบบและแบบแผนในการพัฒนาทักษะ 
ทศันคติ และประสบการณ์ ท าให้เกดิแนวคดิในการ
คิดเป็นท าเป็น และแก้ปัญหาเป็นซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุภารัต น์  อ่อนก้อน (2556 :  55 )  
ได้ศกึษา การส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพเพื่อคุม
วัชพืช ในข้า วนาหว่ าน  บ้ าน โคกก่ อ ง  ต าบล  
คนัธาราษฎร์ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสาคาม 
ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่งเสริมเกษตรกร 
มีความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง หลังการส่งเสริม
เกษตรกรมีความรู้อยู่ในระดับสูง หลังการส่งเสริม
เกษตรกรมคีวามรูม้ากกว่าก่อนการสง่เสรมิ และก่อน
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การส่งเสริมเกษตรกรมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปาน
กลางและหลงัการสง่เสรมิเกษตรกรมกีารปฏบิตัอิยู่ใน
ระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การส่งเสริมมีผลท าให้
ความรูแ้ละปฏบิตัขิองเกษตรกรเพิม่ขึน้มากกว่าก่อน
การส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรรณศกัดิพ์จิติร บุญเสรมิ 
และคณะ (2557: 150) ได้ศกึษาการพฒันากจิกรรม
สิง่แวดล้อมโดยใช้กระบวนการสเีขยีว ส าหรบันิสติ
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา ผลการศกึษา
พบว่า หลังการพฒันากิจกรรมสิ่งแวดล้อม โดยใช้
กระบวนการกวีสีเขียว ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
คะแนนความรู้เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมก่อน
เขา้ร่วมการพฒันากจิกรรมของผู้เขา้ร่วมกิจกรรมมี
คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 16.00 คะแนน ซึง่มคีวามรูอ้ยู่ใน
ระดับปานกลาง และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมมี
คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 26.46 คะแนน ซึง่มรีะดบัความ
รู้อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนก่อนและหลงักจิกรรม ผู้ที่เขา้ร่วมกจิกรรมมี
ความรู้หลังกิจกรรมมากกว่าก่อนกิจกรรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยั
น ้ าทิพย์ ค าแร่  และยุวนิดา สุภา (2560: 159)  
ไดศ้กึษา การสง่เสรมิการปลูกพชืสมุนไพรแก่นตะวนั
ส าหรบัชาวบ้านบ้านท่าขอนยาง ต าบลท่าขอนยาง 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษา
พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพรแก่น
ตะวนั พบว่า ก่อนการอบรมชาวบ้านที่เข้าอบรมมี
ความรู ้อยู่ในระดบัน้อย คะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 12.33 
จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน หลงัการอบรมชาวบา้นมี
ความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
28.90 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้
เกีย่วกบัการปลกูพชืสมุนไพรแก่นตะวนัก่อนและหลงั
การอบรม พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 
ชาวบ้านที่เข้าอบรมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการ
อบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 สอดคลองกบังานวจิยัของประยูร 
วงศจ์นัทรา และมานิตย ์ซาชโิย (2557:97) ไดศ้กึษา 
การพฒันากจิกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 
โดยใช้กระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษา ผลการศกึษา 
พบว่า ก่อนจัดกิจกรรมเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม  

มีคะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้ เท่ากบั 21.60 อยู่ใน
ระดับมาก และหลังจดักิจกรรม เยาวชนที่เข้าร่วม
กจิกรรมมคีะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้ เท่ากบั 27.66 
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลงัวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
ค่าเฉลีย่คะแนนก่อนและหลงัการจดักจิกรรม เยาวชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้หลังการจัดกิจกรรม 
มากกว่าก่อนการจดักิจกรรม อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 ดงันัน้ จะเหน็ไดว้่าหลงัการฝึกอบรม
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง มีระดับความรู้ที่สูงขึ้นกว่า
ก่อนที่จะได้รบัการฝึกอบรม แสดงว่าให้เหน็ว่า การ
สง่เสรมิความรูก้ารใชใ้บน้อยหน่าก าจดัศตัรพูชืในการ
ท าเกษตรปลอดสารพษิ ส าหรบันิสติสาขาสิง่แวดลอ้ม
ศกึษา ชัน้ปีที ่2 โดยใชก้ระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา 
ประกอบไปด้วยการบรรยายโดยมคีู่มอื และแผ่นพบั
เป็นการบูรณาการเทคนิคการอบรมที่หลากหลาย 
เพื่อสร้างความสนใจ มีกจิกรรมถาม ตอบ เพื่อเป็น
การถ่ายทอดให้ได้รับทัศนคติที่ดีต่อการส่งเสริม
ความรู้การใช้ใบน้อยหน่าก าจัดศัตรูพืชในการ 
ท าเกษตรปลอดสารพษิ 
5.3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบทศันคติต่อการใช้
ใบน้อยหน่าก าจดัศตัรพูืชในการท าเกษตรปลอด
สารพิษ ส าหรบันิสิตสาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา 
ชัน้ปีที ่2 ก่อนและหลงัหลงัการส่งเสริม  
 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของนิสิตที่เข้า
ร่วมการส่งเสรมิ มคีวามรูเ้กีย่วกบัการใชใ้บน้อยหน่า
ก าจดัศตัรูพชืในการท าเกษตรปลอดสารพษิ ส าหรบั
นิสติสาขาสิง่แวดลอ้มศกึษา ชัน้ปีที ่2 พบว่าก่อนและ
หลงัการส่งเสรมิ นิสติที่เขา้รบัการส่งเสรมิมทีศันคติ
ต่อการใชใ้บน้อยหน่าก าจดัศตัรูพชืในการท าเกษตร
ปลอดสารพษิ ก่อนการสง่เสรมินิสติมคีะแนนทศันคติ
เฉลี่ย เท่ากับ 4.15 อยู่ในระดับเห็นด้วย หลังการ
สง่เสรมินิสติมคีะแนนทศันคตเิฉลีย่ เท่ากบั 4.51 อยู่
ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า หลงัการสง่เสรมินิสติ
มีคะแนนทัศนคติมากกว่าก่อนการส่งเสริม ทัง้นี้
เป็นไปตามแนวคิดของประยูร วงศ์จนัทรา (2553 : 
363) ไดก้ล่าวว่า สิง่แวดลอ้มศกึษา เป็นการเรยีนรูท้ี่
มุ่งถึงความตระหนัก ทศันคติ และค่านิยมเกี่ยวกบั
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สิง่แวดล้อม การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมจะต้องมุ่งสร้าง 
ความตระหนกั ตอบปัญหาและคุณค่าทางสิง่แวดลอ้ม 
สร้างทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เกิด
ค่านิยมต่อสงัคมอนัจะด ารงรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
เอาไว้ ดังนัน้ กระบวนการเรียนรู้การสอนและการ
ประเมนิผลการเรยีนรูจ้งึมุ่งทีจ่ะตระหนกั ทศันคตแิละ
ค่านิยมมากกว่าการเรยีนรูท้ีมุ่่งใหค้วามรูแ้ละความจ า 
ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของเดโช สวนานนท์ (2512 : 
28) กล่าวถงึ ทศันคต ิว่าเป็นบุคลกิภาพทีส่รา้งขึน้ได ้
เปลีย่นแปลงไดแ้ละเป็น แรงจงูใจทีก่ าหนดพฤตกิรรม
ของบุคคลที่มีต่อสิง่แวดล้อมต่างๆ และเป็นไปตาม
แนวคิดของศักดิ ์สุนทรเสณี (2531 : 2) กล่าวถึง
ทัศนคติที่เชื่อมโยงไปถึงพฤติกรรมของบุคคลว่า 
ทัศนคติ  หมายถึง  1 .  ความสลับซับซ้อนของ
ความรู้สึก หรือการมีอคติของบุคคล ในการสร้าง
ความพรอ้มทีจ่ะกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งตามประสบการณ์
ของบุคคลนัน้ๆ ที่ได้รบัมา 2. ความโน้มเอยีงที่จะมี
ปฏิกิริยาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ งในทางที่ดีหรือต่อต้าน
สิ่งแวดล้อมที่จะมาถึงทางหนึ่งทางใด 3. ในด้าน
พฤตกิรรมหมายถึง การเตรยีมตวัหรอืความพรอ้มที่
จะตอบสนององคป์ระกอบของทศันคต ิซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของสภุาคย ์ดุลสมัพนัธ.์ (2554) ไดศ้กึษา 
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้สารฆ่าแมลงจาก
ธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่า ทัศคติก่อนรณรงค์
ชาวบ้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัไม่เห็นด้วย เท่ากับ 
1.17 หลงัการรณรงค์ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ยเท่ากบั 2.82 เมื่อเปรยีบเทยีบทศันคติ
ก่อนและหลังการรณรงค์ พบว่า ชาวบ้านมีความรู้
และทศันคตหิลงัการรณรงคม์ากว่าก่อนรณรงค ์อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลท าให้
นักเรยีนมทีศันคติที่สูงขึน้ ดงันัน้จงึสามารถน าคู่มือ
ไปใช้อบรมหรือส่งเสริมกับโรงเรียน ชุมชน และ
หน่วยงานอื่นๆ ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของคมสนัต์ ชุ่มอภยั และคณะ 
(2558: 48-49) ไดศ้กึษาการพฒันากจิกรรมฝึกอบรม
ผู้น าสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอ 
น ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ด้าน
ผูน้ าสิง่แวดลอ้มมทีศันคตต่ิอการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
ก่อนการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 2.78 อยู่ใน

ระดบัที่ไม่แน่ใจ และหลงัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.87 อยู่ในระดับที่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เมื่อ
เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนหลงัการฝึกอบรม
นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติหลังการ
ฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกับ
งานวจิยัของสวุรรณา ประณีตวตกุล เเละคณะ (2557 
: 6) ไดศ้กึษา สารเคมกี าจดัศตัรพูชื สิง่แวดลอ้ม และ
ความเปราะบางสู่ความยากจนของครัว เรือน
เกษตรกรในประเทศไทย ผลการวจิยัพบว่า การใช้
สารเคมีก าจดัศตัรูพืชและผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
ของครวัเรอืน โดยก่อนการรณรงคช์าวบา้นมคีะแนน
ทศันคติเฉลี่ยอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ หลังการรณรงค์
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระดบัเห็นด้วย แสดงให้
เห็นว่าหลงัการรณรงค์การใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช  
มีผลท าให้มีความรู้ของชาวบ้านเพิ่มขึ้น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
งานวจิยัของวรเชษฐ์ ขอบใจ และคณะ(2553 : 36) 
ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันก าจัด
ศตัรูพชื ผลการวจิยัพบว่า พฤตกิรรมการใช้สารเคมี
ก าจดัศตัรพูชืโดยรวมเป็นการจดักจิกรรมเพื่อรณรงค์
ให้เกิดทัศนคติที่ดีในการศึกษาพฤติกรรมการใช้
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกร
ชาวม้ง ก่อนรณรงค์ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ
ต่อการลดการทิ้งขยะอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ หลงัการ
รณรงค์ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดับ
เห็นด้วย หลังการรณรงค์ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติสูงกว่าก่อนรณรงค์ แสดงให้เห็นว่าการ
จดัการกจิกรรมการลดใชส้ารเคมขีองชาวมง้ มผีลท า
ใหท้ศันคตขิองชาวบา้นเพิม่มากขึน้ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ
พิมพ์ลดา ภิรมย์จิตร (2557 : 299) ความรู้และ
พฤตกิรรมการใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชืของเกษตรกร
ชาวบา้นนาเหล่า อ าเภอนาวงั จงัหวดัหนองบวัล าภู 
ผลการศกึษาพบว่า ชาวบา้นนาเหล่าทัง้หมดมคีวามรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการใช้สารเคมกี าจดัศตัรูพชือยู่
ในระดบัสูง มรีะดบัทศันคติโดยรวมอยู่ในระดบัเห็น
ดว้ยอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
แสดงใหเ้หน็ว่าการส่งเสรมิการส่งเสรมิความรูก้ารใช้
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ใบน้อยหน่าก าจัดศัตรูพืชในการท าเกษตรปลอด
สารพษิดว้ยกระบวนการทางสิง่แวดลอ้มศกึษา โดยมี
คู่มือการส่งเสริมเป็นองค์ประกอบในการพัฒนา
ความคิดความตระหนักของนักเรียนและมีผลท าให้
นักเรยีนมทีศันคตทิี่สงูขึน้ ดงันัน้จงึสามารถน าคู่มอืไป
ใชอ้บรมหรอืสง่เสรมิใหก้บัโรงเรยีนหรอืหน่วยงานได ้
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) นิสิตที่เข้าร่วมการส่งเสริมสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากส่งเสริมการใช้ใบน้อยหน่าก าจัด
ศตัรูพืชในการท าเกษตรปลอดสารพิษไปเป็นแนว
ทางการปฏบิตัหิรอืเป็นความรูพ้ืน้ฐานในการปลูกผกั
ในครวัเรอืนได ้
 2) หน่วยงานที่สนใจสามารถน าเอกสาร และ
วธิกีารจดักจิกรรมน าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างอื่นได ้เช่น 

ชาวบา้น นักเรยีน เพื่อเป็นการส่งเสรมิใหม้กีารปลูก
และไดรู้จ้กัการใชป้ระโยชน์จากใบน้อยหน่า 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  
 1) ควรส่งเสริม และศึกษาวิธีการปลูกต้น
น้อยหน่าและการแปรรูปผลติภณัฑจ์ากส่วนประกอบ
จากต้นน้อยหน่า เพื่อชี้ให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์ 
และเป็นการสรา้งแรงจูงใจใหป้ลกูต้นน้อยหน่าในการ
ใชป้ระโยชน์มากขึน้ 
 2) ควรมีการศกึษาเปรียบเทยีบรูปแบบของ
การจดัการเรยีนรูต้ามหลกัทฤษฎแีนวทางการปฏบิตั ิ
และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากใบ
น้อยหน่า เพื่อน าไปใชป้รบัปรุงคู่มอืในครัง้ถดัไป อนั
จะน าไปสู่การพฒันาของกระบวนการจดักจิกรรมการ
ส่งเสริมอย่างมีประสทิธิภาพ และประสิทธิผลมาก
ยิง่ขึน้ในครัง้ต่อๆ ไป 
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