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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการใชส้มุนไพรต้นเอือ้งหมายนาเพื่อก าจดัหอยเชอรีใ่นนาขา้วแทนการใช้
สารเคมเีพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้และทศันคตต่ิอการใชส้มุนไพรตน้เอือ้งหมายนาเพื่อก าจดัหอยเชอรีใ่นนา
ขา้วแทนการใช้สารเคม ีก่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างที่ใชศ้กึษาวจิยั คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่2 
สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ไดจ้าก
การเลอืกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการส่งเสรมิ แผ่นพบั แบบทดสอบความรู ้และ
แบบวดัทศันคต ิสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ Paired  
t-test ผลการวจิยั พบว่า ต้นเอื้องหมายนานอกจากจะเป็นสมุนไพรรกัษาโรคยงัสามารถน ามาก าจดัหอยเชอรี่ที่
ระบาดในนาขา้วแทนสารเคมไีดด้ว้ย ก่อนการสง่เสรมินิสติมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัพอใช ้(�̅�=7.50) และหลงัการสง่เสรมิ
นิสติมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัดมีาก (�̅�=18.00) และก่อนการส่งเสรมินิสติมทีศันคตอิยู่ในระดบัไม่แน่ใจ (�̅�=3.21) และ
หลงัการส่งเสรมินิสติมทีศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ (�̅�=4.86) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงั
การสง่เสรมิ พบว่า นิสติทีเ่ขา้ร่วมการสง่เสรมิมคีวามรูแ้ละทศันคตเิพิม่มากขึน้กว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั : การสง่เสรมิ ความรู ้ทศันคต ิตน้เอือ้งหมายนา หอยเชอรี ่สารเคม ี
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Abstract  
 The purposes of this research were to study the using of herbs crape ginger to get rid of golden apple 
snails in rice fields instead of using chemicals and to study and compare knowledge and attitudes towards 
making compost from using of herbs crape ginger to get rid of golden apple snails in rice fields instead of using 
chemicals before and after promote. The sample used in the study were 30 undergraduate students in 2nd year 
Environmental Education, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University which were 
obtained by voluntary sampling. The research tools were a manual of the promotion composting, the knowledge 
test and attitude test. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation 
and paired t-test. The results showed that crape ginger aside from being herbal treatment can still get rid of 
golden apple snail that spread in rice paddies instead of using chemicals. Before the promotion, the students 
had knowledge at a fair level. (�̅�= 7.50) and after the promotion, students had knowledge in a very good level. 
(�̅�=18.00). And before the promotion, students had an attitude of uncertain level. (�̅�= 3.21) and the attitude 
after the promotion was at strongly agree level. (�̅�= 4.86). When comparing the average scores before and 
after promotion, it was found that students had more knowledge and attitude than before the promotion 
statistical significance at the level of .05. 
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1. บทน ำ  
  หอยเชอรี่ มีถิ่นก าเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต้ 
ส าหรบัประเทศไทยมีผู้น าเข้ามาเลี้ยงไว้เป็นครัง้แรก 
เพื่อความสวยงามในตูเ้ลีย้งปลา เน่ืองจากเลีย้งง่ายและ
ขายพนัธุไ์ดร้วมเรว็ จงึมผีูน้ าไปเลีย้งเป็นฟารม์ เพราะ
คาดว่าจะขายได้ราคาด ีแต่ปรากฏว่าไม่มผีูซ้ือ้ เพราะ
คนไม่นิยมบริโภคเป็นอาหาร จึงต้องเลิกเลี้ยง และ
ปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติ ท าให้เกิดระบาด
แพร่กระจายเข้าไปในนา ท าลายต้นขาวของเกษตรกร 
โดยเฉพาะในนาข้าวแถบชานเมืองขอ’กรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สมุทรปราการ ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุร ีพษิณุโลก และอุดรธานี 
เนื่องจากหอยชนิดนี้สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ไกลๆ 
ดว้ยการลอยไปตามน ้าไหล จงึระบาดแพร่ไปเกอืบทัว่
ประเทศ หอยเชอรี่เป็นหอยทากน ้าจดืชนิดหนึ่ง มชีื่อ
เรียกอื่นๆ ว่า หอยโข่งอเมริกาใต้ หรือเป๋าฮื้อน ้าจืด 
หอยตวัเตม็วยัอายุเพยีง 3 เดอืน มคีวามสงู 2.5 ซ.ม. 
สามารถผสมพนัธุ์และวางไข่ได ้แม่หอยจะวางไข่ในที่
แห้งเหนือระดับน ้า ไข่มีสีชมพูเกาะติดกันเป็นกลุ่ม 
กลุ่มละ 288 - 3,000 ฟอง แล้วแต่ขนาดตวัแม่ ถ้าตวั
แม่มขีนาดใหญ่จ านวนไขก่ม็ากขึน้ตามไปดว้ย แม่หอย
สามารถวางไขไ่ดต้ลอดปี โดยเฉพาะในฤดฝูนจะวางไข่
ไดถ้งึ 10 - 14 ครัง้ต่อเดอืน ส่วนในฤดรูอ้นจ านวนครัง้
ที่แม่หอยวางไข่จะน้อยลง ไข่หอยเชอรี่จะฟักเป็นตัว
ภายใน 7 - 12 วนั ลกูหอยตวัเลก็ๆ จะกนิสิง่ทีอ่่อนนิ่ม 
เช่น สาหร่ายเป็นอาหาร และเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ 
เมื่อมขีนาด 1.6 ซม. กเ็ริม่กดักนิต้นขา้วได้ หอยเชอรี่
ชอบกนิต้นขา้วอ่อนๆ ตัง้แต่ระยะขา้วปักด าใหม่จนถึง
แตกกอเต็มที่ โดยจะกดักินล าต้นข้าวใต้ผิวน ้าในนา
ขา้วเหนือพืน้ดนิ 0.5 - 1 นิ้ว เมื่อตน้ขา้วถูกกดัขาดกจ็ะ
กนิส่วนใบที่ลอยน ้าต่อไปจนหมดต้น นอกจากนี้หอย
เชอรี่ยงักนิไดท้ัง้ซากพชืและซากสตัว ์ตลอดจนพชืน ้า
สดชนิดอื่น เช่น ผกับุง้ ผกักะเฉด บวั ผกัตบชวา และ
กระจับ เป็นต้น โดยจะกินอย่างรวดเร็วและกินได้
ตลอดเวลา คดิเป็นน ้าหนักอาหารทีก่นิ 50 เปอรเ์ซน็ต์
ของน ้าหนกัตวัต่อวนั(บา้นจอมยุทธ, 2543 : เวบ็ไซต)์ 
  ปัจจุบนัหอยเชอรี่เป็นหอยที่ถูกน าเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และมกีารเพิม่จ านวนแพร่ระบาดในเกอืบ
ทุกพืน้ทีข่องไทย จดัเป็นหอยน ้าจดืทีเ่ป็นศตัรตูน้ขา้วที่

ส าคัญ ในแต่ละปีหอยเชอรี่จะท าลายกอข้าวของ
เกษตรกรในหลายพืน้ที่เสยีหายเป็นอย่างมาก ซึ่งการ
ก าจดั และป้องกนัท าได้อย่างไม่ทัว่ถึง เนื่องจากหอย
ชนิดนี้มกีารวางไข ่และขยายพนัธไ์ดอ้ย่างรวดเรว็ และ
จ า น วนม าก  หอย เชอ รี่  (Pomacea canaliculata 
Lamarck) เป็นหอยน ้าจดืฝาเดยีวคลา้ยหอยโขง่ รปูร่าง
ค่อนขา้งกลม เปลอืกสเีหลอืงปนเขยีวหรอืปนน ้าตาล 
เปลอืกมลีกัษณะหมุนวนขวา ชอบอาศยัในแหล่งน ้าขงั 
ห้วยหนอง คลองบงึ ทัว่ไป และอาศยัอยู่รวมกนัเป็น
กลุ่ม (พชืเกษตร,2557 : เวบ็ไซต)์ 
  ปัญหาการแพร่ระบาดของหอยเชอรีน่ับว่าเป็น
ปัญหาที่ส าคญัส าหรบัเกษตรกร เนื่องจากหอยเชอรี่
สามารถเจรญิเติบโตและแพร่ขยายพนัธุ์อย่างรวดเรว็ 
ท าให้ยากแก่การควบคุมและก าจัด ก่อให้เกิดความ
เสยีหายให้กบัพืชน ้าต่างๆ รวมทัง้ต้นข้าวในนาข้าว 
โดยจะกดักินต้นข้าวเป็นอาหาร หอยเชอรี่มีการแพร่
ระบาดในหลายๆ ประเทศ เช่น ไต้หวนั ฮ่องกง พม่า 
ลาว กมัพูชา เวยีดนาม และอนิโดนีเซยี เป็นต้น และ
ยงัท าลายพชืเศรษฐกจิอื่นๆ เช่น ในฮาวายพบว่าหอย
เชอรี่ได้ท าลายต้นดอกบัว  ต้นเก าลัด ต้นเผือก 
(Halwart,1994) ส าหรบัประเทศไทยมกีารแพร่ระบาด
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา และไดแ้พร่กระจายไป
มากกว่า 65 จงัหวดัทัว่ประเทศ โดยพบการระบาดครัง้
แรกในนาขา้วที่อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
และอ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร ในประเทศ
ไทยมกีารปลูกขา้วทัง้นาปีและขา้วนาปรงั ซึ่งมีพื้นที่
ปลูกประมาณ 60 ล้านไร่ และพบว่าหอยเชอรี่มีการ
ระบาดในทุกฤดูการปลูกโดยเฉพาะฤดูฝนจะมกีารแพร่
ระบาดเป็นจ านวนมาก วิธกีารที่เกษตรกรนิยมใช้ใน
การก าจดัคอืการใช้สารเคม ีเช่น เอน็โดซลัแฟน 35% 
แต่การใชส้ารเคมจีะก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อระบบนิเวศของ
นาขา้วสิง่มชีวีติในนาขา้วตาย เกดิการเสยีสมดุลของ
ระบบนิเวศและสภาพแวดลอ้ม(อานุช ครีรีฐันิคม และ
คณะ, 2551 : 20-26 ) 
  คุณค าใหม่ บริบาล หมอดินประจ าอ าเภอ 
ราศไีศล จ.ศรสีะเกษ เกษตรกรผูท้ าการเกษตรอนิทรยี์
แบบผสมผสาน ใหส้มัภาษณ์กบัทมีงานเจา้หน้าทีร่่วม
ดว้ยช่วยกนัส านกัรกับา้นเกดิ กล่าวว่า ในฤดกูารท านา
มักจะพบการระบาดของหอยเชอรี่ในระดับที่เป็น



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 3(6), 2020 : 42 – 53 
 

45 

อันตรายต่อข้าว โดยเฉพาะในช่วงฤดูน ้ าหลาก
ประมาณเดอืนสงิหาคม-เดอืนกนัยายน หอยเชอรี่จะ
แพร่ขยายพนัธุอ์ย่างรวดเรว็ และมกัจะพบการระบาด
เป็นจ านวนมากในพื้นที่การท านาแบบอนิทรยี์ซึ่งไม่มี
การใช้สารเคมีแต่อย่างใด เอื้องหมายนา หรือเอื้อง
เพชรม้า (ภาคกลาง) ภูมิภาคอื่นๆ เรียกเอื้อง, เอื้อง
ช้าง, เอื้องดิน เอื้องใหญ่ ชู้ไลบ้อง จัดอยู่ในกลุ่มไม้
ประดบัและพชืสมุนไพรทอ้งถิ่น ซึง่ก่อนหน้านี้ คุณค า
ใหม่เคยให้ค าแนะน าวธิกีารใช้สมุนไพรเอื้องหมายนา
ร่วมกบักบัสมุนไพรชนิดอื่นเพื่อน าไปก าจดัเสีย้นดนิใน
ถัว่ลสิง และมสีารส าคญัทีเ่รยีกว่า "สารแทนนิน" ทีเ่ป็น
พษิต่อหอยเชอรีแ่ละมคีุณสมบตัคิลา้ยๆ กนักบัสารซา
โปนินที่มใีนกากชาซึ่งใช้ในการก าจดัหอยเชอรี่ในนา
ขา้ว การน าเอาสมุนไพรเอือ้งหมายนา ทัง้ต้น ใบและ
ดอก น าไปสบัให้เป็นชิ้นเล็กๆ จากนัน้น าไปต าหรือ
น าไปปัน่ใหล้ะเอยีดแลว้คัน้กรองเอาเฉพาะน ้าน าไปฉีด
พ่นใหโ้ดนไข่หอยเชอรีโ่ดยไม่ต้องผสมน ้า แลว้ไข่หอย
จะฝ่อภายใน 1-2 วัน และไม่แพร่ขยายพันธุ์ต่อไป  
(รกับา้นเกดิ, 2560 : เวบ็ไซต)์ 
  ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงเห็นถึงปัญหาการใช้สารเคมี
ก าจดัหอยเชอรีท่ีม่กีารระบาดในนาขา้วผูว้จิยัสนใจทีจ่ะ
สง่เสรมิการใชส้มุนไพรตน้เอือ้งหมายนาเพื่อก าจดัหอย
เชอรี่ในนาขา้วแทนการใชส้ารเคมีกบักลุ่มนิสติชัน้ปีที่ 
2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา เพราะสาขาวิชา
สิง่แวดลอ้มศกึษาเป็นวชิาทีเ่น้นกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ให้กบัชาวบ้านและเกษตรกรส่วนใหญ่ในภาค
อีสานเน้นท าเกษตรอีกทัง้ยงัพบกบัปัญหาหอยเชอรี่
ระบาดในนาขา้วเป็นอย่างมาก ซึง่เมื่อนิสติไดม้คีวามรู้
ความเขา้ใจสามารถน าไปถ่ายทอดให้กบัชาวบ้านใน
ชุมชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้ว ยังสามารถน า
ความรูไ้ปปรบัใชใ้นการเกษตรของตนเองไดอ้กีดว้ย 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อศกึษาการใชส้มุนไพรต้นเอือ้งหมายนา
เพื่อก าจดัหอยเชอรีใ่นนาขา้วแทนการใชส้ารเคม ี
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
การใชส้มุนไพรตน้เอือ้งหมายนาเพื่อก าจดัหอยเชอรีใ่น
นาขา้วแทนการใชส้ารเคม ี

 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการ
ใชส้มุนไพรต้นเอือ้งหมายนาเพื่อก าจดัหอยเชอรีใ่นนา
ขา้วแทนการใชส้ารเคม ี
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตสาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จ านวน 356 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย  คือ นิสิตชัน้ ปีที่  2 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 
30 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรต้น คอื การส่งเสรมิการใช้สมุนไพร
ต้นเอื้องหมายนาเพื่อก าจดัหอยเชอรี่ในนาข้าวแทน
การใชส้ารเคม ี
 2) ตวัแปรตาม คอื 
  2.1) ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรต้น
เอือ้งหมายนาเพื่อก าจดัหอยเชอรีใ่นนาขา้วแทนการใช้
สารเคม ี  
  2.2) ทัศนคติต่อการใช้สมุนไพรต้นเอื้อง
หมายนาเพื่อก าจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวแทนการใช้
สารเคม ี
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
  3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
    1) คู่มอืการส่งเสรมิการใชส้มุนไพรต้นเอือ้ง
หมายนาเพื่อก าจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวแทนการใช้
สารเคม ี
   2) แผ่นพบัการใชส้มุนไพรตน้เอือ้งหมายนา
เพื่อก าจดัหอยเชอรีใ่นนาขา้วแทนการใชส้ารเคม ี
    3.3.2 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
   1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้
สมุนไพรต้นเอื้องหมายนาเพื่อก าจดัหอยเชอรี่ในนา
ขา้วแทนการใชส้ารเคม ี
   2) แบบวัดทัศนคติต่อการใช้สมุนไพรต้น
เอือ้งหมายนาเพื่อก าจดัหอยเชอรีใ่นนาขา้วแทนการใช้
สารเคม ี
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3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
    1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือ ได้แก่ คู่มือ แผ่นพบั แบบทดสอบความรู้ 
และแบบวดัทศันคติ เกี่ยวกบัการใช้สมุนไพรต้นเอื้อง
หมายนาเพื่อก าจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวแทนการใช้
สารเคม ี  
   2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
   2.1) คู่มือการเรียนรู้การส่งเสริมการใช้
สมุนไพรต้นเอื้องหมายนาเพื่อก าจดัหอยเชอรี่ในนา
ขา้วแทนการใชส้ารเคม ีโดยมเีน้ือหาการเรยีนรูท้ ัง้หมด 
3 หน่วย ประกอบดว้ย หน่วยสง่เสรมิที ่1 เรื่อง ความรู้
ทัว่ไปของสมุนไพรตน้เอือ้งหมายนา หน่วยสง่เสรมิที ่2 
การขยายพนัธุแ์ละประโยชน์ของต้นเอือ้งหมายนาและ
หน่วยส่งเสริมที่ 3 การก าจัดหอยเชอรี่โดยต้นเอื้อง
หมายนา 
   2.2) แผ่นพบัเรื่อง การใช้สมุนไพรต้นเอื้อง
หมายนาเพื่อก าจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวแทนการใช้
สารเคม ี
   2.3) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้
สมุนไพรต้นเอื้องหมายนาเพื่อก าจดัหอยเชอรี่ในนา
ขา้วแทนการใช้สารเคม ีมีลกัษณะเป็นค าถาม ปลาย
ปิด แบบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ 
   2.4) แบบวดัทศันคต ิมลีกัษณะเป็นแบบวดั
แบบมาตราส่ วนประ เมินค่ า  (Rating scale) มี  5 
ตวัเลอืก คอืเหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็
ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
  3) น าเครื่องมอืที่สร้างขึน้ส่งอาจารย์ที่ปรกึษา
เพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
  4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของ
เครื่องมอื และประเมนิความสอดคล้องพรอ้มทัง้หาค่า
ความเหมาะสมของเครื่องมือ เมื่อตรวจวิเคราะห์
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มือและ
เครื่องมอื มคี่า IOC เฉลีย่มากกว่า 0.5 ขึน้ไป ค่าความ
เหมาะสมของคู่มือ และเครื่องมอื มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 
4.0 ขึน้ไป แสดงว่าเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิมคีวาม
เหมาะสมและความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
งานวจิยั สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้

  5) น า เครื่ อ งมือที่ผ่ านการวิ เคราะห์จ าก
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กบันิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความยากง่ายของ ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ และความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของเครื่องมอื
ดงันี้ 
   5.1) แบบทดสอบความรู้ ค่าความยากง่าย
ของแบบทดสอบความรู้อยู่ระหว่าง 0.40 – 0.56 และ
ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.38 – 0.57 และ
ค่าความเชื่อมัน่เท่ากับ 0.88 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   5.2) แบบวดัทศันคติ ค่าอ านาจจ าแนกราย
ขอ้อยู่ระหว่าง 0.35 – 0.62 และค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 
0.90 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  6) ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการจัด
กิจกรรมการใช้สมุนไพรต้นเอื้องหมายนาเพื่อก าจัด
หอยเชอรีใ่นนาขา้วแทนการใชส้ารเคม ี
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
  การส่งเสริมการใช้สมุนไพรต้นเอื้องหมายนา
เพื่อก าจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวแทนการใช้สารเคมี 
ส าหรบันิสติชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผูว้จิยัไดท้ าการแบ่งการออกแบบและการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูออกเป็น 2 ระยะ ดงันี้  
   ระยะที ่1 การศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานเบื้องต้น
ออกแบบและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดการ
สง่เสรมิการใชส้มุนไพรตน้เอือ้งหมายนาเพื่อก าจดัหอย
เชอรี่ในนาข้าวแทนการใช้สารเคมหีรบันิสติชัน้ปีที่ 2 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
   1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาจาก
เอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการ
สง่เสรมิการใชส้มุนไพรตน้เอือ้งหมายนาเพื่อก าจดัหอย
เชอรีใ่นนาขา้วแทนการใชส้ารเคม ีเพื่อเป็นแนวทางใน
การก าหนดรูปแบบของเนื้อหาในการจดัท าคู่มอื เพื่อ
น าเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา และน ามาปรบัปรุงแกไ้ข
ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนน าเสนอต่อ
ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน ปรบัปรุงแก้ไขรูปแบบของ
คู่มือ แบบทดสอบความรู้ และแบบวัดทัศนคติ ให้
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สมบูรณ์มากขึน้ หลงัได้รบัค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ 
เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้
เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มศกึษาในหวัขอ้ การสง่เสรมิการใช้
สมุนไพรต้นเอื้องหมายนาเพื่อก าจดัหอยเชอรี่ในนา
ขา้วแทนการใชส้ารเคม ี   
   2) จัดเตรียมเครื่องมือในการถ่ายทอด 
ได้แก่ คู่มือที่ใช้ในการส่งเสริม แบบทดสอบความรู้ 
แบบวัดทศันคติต่อการใช้สมุนไพรต้นเอื้องหมายนา
เพื่อก าจดัหอยเชอรี่ในนาข้าวแทนการใช้สารเคมีให้
สมบรูณ์  
   3) น าเน้ือหาจากคู่มอืทีส่มบรูณ์แลว้มาสรา้ง
แบบทดสอบความรู้  แบบวัดทัศนคติ ต่อการใช้
สมุนไพรต้นเอื้องหมายนาเพื่อก าจดัหอยเชอรี่ในนา
ขา้วแทนการใช้สารเคมนี าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรกึษา 
น ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาก่อนน า เสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ ทัง้  3 ท่ าน 
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
น าไปใช้เป็นเครื่องมอืในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกบั
การใชส้มุนไพรตน้เอือ้งหมายนาเพื่อก าจดัหอยเชอรีใ่น
นาขา้วแทนการใชส้ารเคม ี
   4) น าแบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ 
การใชส้มุนไพรตน้เอือ้งหมายนาเพื่อก าจดัหอยเชอรีใ่น
นาขา้วแทนการใชส้ารเคม ีไปทดลองใช ้(Try Out) กบันิสติ
ชัน้ปีที ่1 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคามจ านวน 30 คน     
   ระยะที่  2 กระบวนการ ถ่ายทอดทาง
สิง่แวดล้อมศึกษาโดยการส่งเสริมการใช้สมุนไพรต้น
เอือ้งหมายนาเพื่อก าจดัหอยเชอรีใ่นนาขา้วแทนการใช้
สารเคม ี
   1) ขัน้ก่อนเข้าสู่กระบวนการ เป็นการ
เตรยีมความพรอ้มของผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิหรอืสรา้ง
บรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการส่งเสรมิโดยการสร้าง
ความคุน้เคยกบันิสติทีเ่ขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
       2) ขัน้เขา้สู่กระบวนการ ในการจดักจิกรรม
ครัง้นี้ประกอบไปด้วย การบรรยาย โดยใช้คู่มือการ
สง่เสรมิการใชส้มุนไพรตน้เอือ้งหมายนาเพื่อก าจดัหอย
เชอรีใ่นนาขา้วแทนการใชส้ารเคม ี

   3) ใหผู้้เขา้ร่วมการส่งเสรมิท าแบบทดสอบ
ก่อนการส่งเสรมิ ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู ้และแบบ
วดัทศันคต ิ 
        4) เขา้สูก่ระบวนการ การใหค้วามรู ้อธบิาย
เกีย่วกบัเนื้อหาของ หน่วยที ่1 หน่วยที ่2 และหน่วยที ่
3 พรอ้มกบัท าแบบฝึกหดัระหว่างหน่วย การสง่เสรมิที่
ประกอบกบัการบรรยายที่ผู้วจิยัได้บรรยายให้ความรู้ 
หน่วยที ่1 ถงึ หน่วยที ่3 ตามล าดบั   
   5) ขัน้การวัดและประเมินผล ในขัน้นี้เป็น
ขัน้ตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นขัน้ตอบวัตถุประสงค์ของ
ผูว้จิยัทบทวนในเนื้อหาทีผู่ร้บัการส่งเสรมิไดร้บั พรอ้ม
มีการถาม-ตอบ เพื่อท าความเข้าใจในเนื้อหาและ
ความรู้ที่ได้รบัท าแบบทดสอบหลงัการส่งเสรมิ ได้แก่ 
แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคต ิ
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์อ้มูล 
  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
   1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
   2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื  
   2.1) ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) 
   2.2) ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
   2.3) ค่าความยากง่าย  
   2.4) ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั (Reliability) 
   3. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ 
Paired t-test นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 การศึกษาการใช้สมุนไพรต้นเอ้ืองหมายนา
เพือ่ก าจดัหอยเชอรีใ่นนาข้าวแทนการใช้สารเคมี 
 จากการศกึษาการใชส้มุนไพรตน้เอือ้งหมายนา
เพื่อก าจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวแทนการใช้สารเคมี  
พบว่า การแพร่ระบาดของหอยเชอรี่ในนาข้าวเป็น
ปัญหาของเกษตรกรซึ่งส่งผลเสยีต่อผลผลิตจงึมีการ
ก าจดัหอยเชอรีโ่ดยวธิกีารต่างๆ ต้นเอื้องหมายนานัน้
เป็นอกีหนึ่งทางเลอืกในการก าจดัหอยเชอรี่ในนาขา้ว
แทนการใชส้ารเคม ีซึ่งมตี้นทุนทีส่งูและยงัมสีารเคมทีี่
ตกค้างเป็นพษิต่อระบบนิเวศ ส่งผลเสยีให้กบัน ้าและ
สตัว์น ้าในนาขา้ว ซึ่งต้นเอื้องหมายนาที่ใช้ก าจดัหอย
เชอรี่ไม่ส่งผลเสยีต่อระบบนิเวศ ต้นทุนในการก าจัด 
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กต็ ่า ต้นเอื้องหมายนาสามารถหาได้ง่ายตามทุ่งนาที่
ติดกบัแถบชายป่าหรอืล าห้วย และต้นเอื้องหมายนา
สามารถขยายพนัธุ์ได้ง่าย ยงัมปีระโยชน์ในการรกัษา
อาการของโรคต่างๆ ไดด้ว้ย 
4.2 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบความรู้ เกีย่วกบั
การใช้สมุนไพรต้นเอ้ืองหมายนาเพือ่ก าจดัหอย
เชอรีใ่นนาข้าวแทนการใช้สารเคมี ก่อนการ
ส่งเสริมและหลงัการส่งเสริม 
 ความรู้เกี่ยวกบัการใช้สมุนไพรต้นเอื้องหมาย
นาเพื่อก าจดัหอยเชอรี่ในนาข้าวแทนการใช้สารเคมี 
ก่อนการส่งเสรมิและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ก่อนการ
ส่งเสริมมีความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัพอใช้ (�̅�=7.50) 
และหลังการส่งเสริม มีคะแนนความรู้โดยรวมอยู่ใน
ระดบัดมีาก (�̅�=18.00) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ย
ของความรู้เกี่ยวกบัการใช้สมุนไพรต้นเอื้องหมายนา
เพื่อก าจดัหอยเชอรีใ่นนาขา้วแทนการใชส้ารเคมกี่อน
และหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้

หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่1)  
4.3 ผลการศึกษาการเป รียบเ ทียบทัศนคติ  
เกีย่วกับการใช้สมุนไพรต้นเอ้ืองหมายนาเพือ่
ก าจดัหอยเชอรีใ่นนาข้าวแทนการใช้สารเคมีก่อน
การส่งเสริมและหลงัการส่งเสริม 
 ทัศนคติต่อการใช้สมุนไพรต้นเอื้องหมายนา
เพื่อก าจดัหอยเชอรีใ่นนาขา้วแทนการใชส้ารเคมี ก่อน
การส่งเสริมและหลังการส่งเสริม พบว่า  ก่อนการ
ส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ (�̅�=3.21) และ
หลงัการส่งเสรมิ มคีะแนนทศันคตโิดยรวมอยู่ในระดบั
เห็นด้วยอย่างยิ่ง (�̅�=4.86) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยของทศันคติต่อการใชส้มุนไพรต้นเอือ้งหมายนา
เพื่อก าจดัหอยเชอรี่ในนาขา้วแทนการใชส้ารเคมกี่อน
และหลงัการส่งเสริม พบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ยของ
ทศันคตหิลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติ ิ.05 (ดงัตารางที ่2)  

 
ตารางที ่1 การวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการใชส้มุนไพรตน้เอือ้งหมายนาเพื่อก าจดัหอย
เชอรีใ่นนาขา้วแทนการใชส้ารเคม ีก่อนและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

ควำมรู ้
หลงักำรส่งเสริม ระดบั

ควำมรู ้
t df P 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

ความรู ้
(N=20) 

7.50 2.06 พอใช ้ 18.00 1.80 ดมีาก -20.01 29 .000* 
 
 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

 
ตารางที ่2 การวเิคราะหแ์ละการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการใชส้มุนไพรตน้เอือ้งหมายนาเพื่อก าจดัหอย
เชอรีใ่นนาขา้วแทนการใชส้ารเคมกี่อนและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

ทศันคติ 
หลงักำรส่งเสริม ระดบั

ทศันคติ 
t df P 

�̅� S.D. �̅� S.D. 

ทศันคต ิ
(N=5) 

3.21 0.83 ไม่แน่ใจ 4.86 0.40 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-9.06 29 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาการใช้สมุนไพรต้นเอ้ืองหมายนา
เพือ่ก าจดัหอยเชอรีใ่นนาข้าวแทนการใช้สารเคมี  
 จากการศกึษาการใชส้มุนไพรตน้เอือ้งหมายนา
เพื่อก าจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวแทนการใช้สารเคมี  
พบว่า การแพร่ระบาดของหอยเชอรี่ในนาข้าวเป็น
ปัญหาของเกษตรกรซึ่งส่งผลเสยีต่อผลผลิตจงึมีการ
ก าจดัหอยเชอรีโ่ดยวธิกีารต่างๆ ต้นเอื้องหมายนานัน้
เป็นอกีหนึ่งทางเลอืกในการก าจดัหอยเชอรี่ในนาขา้ว
แทนการใชส้ารเคม ีซึ่งมตี้นทุนทีส่งูและยงัมสีารเคมทีี่
ตกค้างเป็นพษิต่อระบบนิเวศ ส่งผลเสยีให้กบัน ้าและ
สตัว์น ้าในนาขา้ว ซึ่งต้นเอื้องหมายนาที่ใช้ก าจดัหอย
เชอรี่ไม่ส่งผลเสยีต่อระบบนิเวศ ต้นทุนในการก าจัด 
กต็ ่า ต้นเอื้องหมายนาสามารถหาได้ง่ายตามทุ่งนาที่
ติดกบัแถบชายป่าหรอืล าห้วย และต้นเอื้องหมายนา
สามารถขยายพนัธุ์ได้ง่าย ยงัมปีระโยชน์ในการรกัษา
อาการของโรคต่างๆ ได้ด้วย เป็นไปตามแนวคดิของ
ยุธ ีโรจน์บุญถงึ (2551 : 114-115) กล่าวว่า เอือ้งหมาย
นา เป็นพชืทีข่ ึน้อยู่ตามใตต้น้ไมใ้หญ่ทีม่คีวามชืน้ ตาม
คนัเหมอืงหวัไร่ปลายนา ออกดอกใบช่วงฤดทู านา และ
เมื่อดอกร่วงราไป ขา้วกจ็ะสกุพอด ีพรอ้มทีจ่ะเกบ็เกีย่ว
ได ้ดงันัน้ จงึถอืว่าเอือ้งหมายนาเป็นสญัลกัษณ์แห่งฤดู
การท านา และพอจะสนันิษฐานในเบือ้งตน้ไดว้่า ทีไ่หน
มตี้นเอื้องหมายนามากแมลงจะไม่มารบกวน เป็นไป
ตามแนวคิดของพมิธดิา นาทุ่งมล และคณะ (2562 : 
101-109) กล่าวว่า การใชป้ระโยชน์ดา้นความเชื่อและ
พิธีกรรมของพืชวงศ์ เอื้องหมายนาในประเทศไทย
พบว่ามี 1 ชนิด ที่มีการน ามาใช้ ประโยชน์ในด้าน
ความเชื่อและพธิกีรรม ไดแ้ก่ H. speciosa โดย มกีาร
ใช้ส่วนของช่อดอกน ามาประกอบพธิีสู่ขวญัควาย ซึ่ง
พธินีี้จะจดัขึ้นในฤดูท านา โดยสมยัก่อนจะใช้แรงงาน
จากควายเป็นส่วนใหญ่ พธิภีูมปัิญญาเป็นความเชื่อมา
จากบ้านน ้ าเกลี้ยง ต าบล อัคคะค า อ าเภอโพธิช์ ัย 
จงัหวดัร้อยเอ็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในพธิีกรรม คอื น ้าขมิ้น 
ขา้วเหนียวนึ่ง 1 ก้อน กล้วย 1 ลูก ไข่ต้ม 1 ฟอง น ้า   
1 ขวด ดา้ย (เพื่อคลอ้งคอควาย 1เสน้) ดอกเอือ้งหมาย
นา (H. speciosa) 5 คู่ จากนัน้ชาวบ้านได้ใช้ค ากล่าว
ในพิธีสู่ขวัญควายคือ “สาธุ สาธุ สาธุเจ้าป่า เจ้าเขา 
พระแม่ธรณีเป็นพยาน ขา้แต่ควายเป็นเจ้า ขา้ขอขมา

ต่อเจา้ทีไ่ดดุ้ด่า ทุบต ีใหเ้จบ็ปวด ระหว่างท านา อนัจะ
ก่อใหเ้กดิบาปกรรม ขา้พเจา้ขอขมาลาโทษ อย่าไดถ้อื
โทษ โกรธกนัและกนัเลย”หลงัจากนัน้ชาวบา้นได้น าน ้า 
ขมิ้นไปลูบหวัควาย แล้วน าด้ายที่เตรียมไว้คล้องคอ
ควาย และน า ดอกไม้มดับนศีรษะควายส่วนต้นเอื้อง
หมายนาน าไปปักไว้ 4 ทิศ ในบริเวณพื้นที่นาของ
ตนเอง ซึง่ตามความเชื่อคอืป้องกนัศตัรพูชื จากตน้ขา้ว
ทีจ่ะมาท าลายต้นขา้ว อกีทัง้ ยงัพบว่า H.speciosa มี
ชื่อทอ้งถิ่นว่า“อเีอือ้ง”โดยชื่อนี้มทีีม่า จากลกัษณะของ
ช่อดอกที่แขง็ ส่วนของใบประดบัคล้ายปากนก เอื้อง 
คนอสีานจงึเรยีกพชืชนิดนี้ว่า “อเีอื้อง” ซึง่สอคล้องกบั
แนวคิดของไพร มทัธวรัตน์ (2557 : 155) กล่าวว่า 
เอื้องหมายนาใช้ก าจดัหอยเชอรี่ ด้วยการใช้ใบ ดอก 
และเหง้าเอื้องหมายนามาบดให้ละเอียดผสมกับน ้า 
แลว้น าไปเทลาดลงบนแปลงนาทีม่กีารระบาดของหอย
เชอรีเ่นื่องจากสมุนไพรชนิดนี้มสีารแทนนินที่สามารถ
ท าให้ไข่ฝ่อ และหอยเชอรี่ตายได้ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพิมธิดา นาทุ่ งมล  (2561 : 45) ได้
ท าการศกึษาเรื่อง ความหลากหลายทางชวีภาพและ
ชีววิทยาของพืชวงศ์เอื้องหมายนา เพื่อศึกษาความ
หลากหลายทางชวีภาพและชวีวทิยาของพชืวงศ์เอื้อง
หมายนาในประเทศไทย  การศึกษาพฤกษศาสตร์
พื้นบ้านพบว่ามีการน ามาใช้ประโยชน์ด้านอาหาร 
สมุนไพร ไมป้ระดบั และด้านความเชื่อพธิกีรรม ส่วน
ของพชืทีน่ ามาใชป้ระโยชน์ ไดแ้ก่ ส่วนของเหงา้ เหงา้
อ่อน ใบ ราก ช่อดอก ดอกและทัง้ต้น สอดคล้องกับ
งานวจิยัของดรุณี ศรชีนะ และคณะ (2553 : 31 - 32) 
ไดท้ าการศกึษาเรื่อง อทิธพิลของสารสกดัจากสมุนไพร
เอือ้งหมายนาต่อการหมกัในกระเพาะรูเมนในเเบชคลั
เจอร์ เพื่อทดสอบอิทธิพลของสารสกัดจากสมุนไพร
เอื้องหมายนาต่อการย่อยสลายโปรตีน วตัถุแห้งและ
อนิทรยีวตัถุ และผลผลติจากการหมกัในกระเพาะรเูมน
โดยจุลนิทรีย์ในกระเพาะรูเมนในแบชคลัเจอร์ พบว่า 
สารสกดัจากสมุนไพรเอื้องหมายนามอีิทธพิลต่อการ
หมกัในกระเพาะรูเมนในแบชคลัเจอร์โดยลดการย่อย
สลายโปรตีน และเพิ่มจ านวนจุลินทรีย์รวมโดย  
ไม่เปลี่ยนแปลงค่า pH การย่อยได้ของวตัถุแห้งการ
ย่อยได้ของอินทรียวตัถุและกรดไขมนัระเหยได้ และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอนิรุทธิ ์วรจติร (2557 : 58) 
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ได้ท าการศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิการใช้ประโยชน์น ้า
หมกัชีวภาพจากเศษอาหารเพื่อลดการใช้สารเคมีใน
โรงเรยีนบา้นดอนหน่อง ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม ศึกษาและเปรียบเทียบ
ความรูก้่อนและหลงัการสง่เสรมิศกึษาการมสีว่นร่วมใน
การใชป้ระโยชน์น ้าหมกัชวีภาพจากเศษอาหารเพื่อลด
การใช้สารเคมใีนโรงเรยีนบ้านดอนหน่อง ต าบลขาม
เรีย ง  อ า เภอกันทรวิ ชัย  จังหวัดมหาสารคาม  
ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการสง่นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่
ความรูอ้ยู่ในระดบัด ีหลงัการสง่เสรมินักเรยีนมคีะแนน
เฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบีดมีาก เมื่อเปรยีบเทยีบความรู้
ก่อนและความรู้หลังการส่งเสริม พบว่า นักเรียนมี
ความรู้หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้การใช้
สมุนไพรต้นเอ้ืองหมายนาเพือ่ก าจดัหอยเชอรีใ่น
นาข้าวแทนการใช้สารเคมี  
 จากการศกึษาพบว่า นิสติทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิ
มคีะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกบัการใช้สมุนไพรต้น
เอือ้งหมายนาเพื่อก าจดัหอยเชอรีใ่นนาขา้วแทนการใช้
สารเคม ีมคีะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนการสง่เสรมิโดยรวม
อยู่ในระดบัพอใช้ และหลงัการส่งเสรมินิสติที่เข้าร่วม
กจิกรรมมคีวามรู้อยู่ในระดบัดีมาก เมื่อเปรยีบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ของความรูเ้กีย่วกบัการท าปุ๋ ยหมกัการใช้
สมุนไพรต้นเอื้องหมายนาเพื่อก าจดัหอยเชอรี่ในนา
ข้าวแทนการใช้สารเคมี พบว่า นิสิตที่เข้าร่วมการ
สง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้หลงัการสง่เสรมิมากกว่า
ก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05 
เป็นไปตามแนวคดิของวรีะพนัธ ์แกว้รตัน์ (2556 : 28) 
กล่าวว่า เทคนิคการบรรยายเป็นเทคนิควธิทีีใ่ชใ้นการ
ถ่ายทอดความคิด เห็น ความรู้  ตลอดจนข้อมูล
ข้อเท็จจริงให้แก่ผู้ฟัง เป็นเทคนิคที่แพร่หลายและ
สามารถใชป้ระกอบกบัเทคนิคอื่นๆ ได ้ผลการวจิยัการ
ใชส้มุนไพรต้นเอือ้งหมายนาเพื่อก าจดัหอยเชอรีใ่นนา
ข้าวแทนการใช้สารเคมี เป็นไปตามแนวคิดของ 
ประภาเพญ็ สวุรรณ (2544 : 18) ไดใ้หค้วามหมายของ
ความรูไ้วว้่าเป็นพฤตกิรรมเบือ้งต้นซึง่ผูเ้รยีนจ าไดอ้าจ
โดยการนึกได้หรอืโดยการมองเหน็ไดย้นิจ าไดค้วามรู้
ในขัน้นี้ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับการจ ากัดความหมาย

ขอ้เทจ็จรงิทฤษฎกีฎโครงสรา้งวธิกีารแกปั้ญหาเหล่านี้
เป็นต้นเป็นไปตามแนวคิดของแสงจันทร์ โสภากาล 
(2550 : 24) ได้ให้ความหมายของความรู้ว่า การรบัรู้
เกี่ยวกับข้อเท็จจริง เหตุการณ์รายละเอียดต่างๆ  
ทีเ่กดิขึน้จากการสงัเกต การศกึษา ประสบการณ์ทัง้ใน
ด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม ความรู้
พื้นฐานหรือภูมิหลงัของแต่ละบุคคลที่จดจ า หรือเก็บ
รวบรวมไวแ้ละสามารถแสดงออกมาในเชงิพฤตกิรรมที่
ส ัง เกตหรือวัดได้  ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ 
ญาสมุนิทร ์รกัไธสง เเละคณะ (2561 : 163 - 174) ได้
ท าการศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิการใช้แหน่แดงเป็นปุ๋ ย
พืชสดในนาข้าวเพื่อเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม ส าหรับ
ชาวบ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 2 ต าบลคลองขาม 
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อศึกษาและ
เปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการใชแ้หน่แดงเป็นปุ๋ ยพชื
สดในนาขา้วเพื่อเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงั
การส่งเสริม ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่งเสริม
ชาวบา้นมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง หลงัการส่งเสริมมคีะแนนความรู้เฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนความรู้
เฉลีย่หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวจิยั
ของทวี  ต ร ะการสุ ข  เ เล ะคณะ  ( 2556 : 15) ได้
ท าการศกึษาเรื่อง ความรู้ในการศกึษาการลดสารเคมี
ป้องกนัก าจดัแมลงในพชืตระกูลกะหล ่า เพื่อการคา้ใน
เขตจงัหวดัพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ใน
การศึกษาการลดสารเคมีป้องกันก าจัดแมลงในพืช
ตระกลูกะหล ่า เพื่อการคา้ในเขตจงัหวดัพษิณุโลก ก่อน
การฝึกอบรมชาวบา้นในเขตจงัหวดัพษิณุโลกมคีวามรู้
เฉลีย่ในระดบัน้อย หลงัการฝึกอบรมความรูเ้ฉลีย่อยู่ใน
ระดบัมาก แต่มคี่าเฉลี่ยต่างกนั คอืหลงัการฝึกอบรมมี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญ 
สอดคล้องกบังานวจิยัของระพภีรณ์ เศษโถ เเละคณะ 
(2561 : 540 -549) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิ
การลดใช้สารเคมีโดยใช้เสยีงตามสายส าหรบัชุมชน
บ้านหนองโจดหมู่ที่ 13 ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัการลดใช้สารเคม ีส าหรบัชาวบ้านหนองโจด
หมู่ ที่  1 3  ต าบล โคกก่ อ  อ า เภอ เมือ ง  จังหวัด
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มหาสารคามก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ก่อนการ
สง่เสรมิชาวบา้นมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัมาก และหลงัการ
ส่งเสริมชาวบ้านมีความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลังการ
สง่เสรมิ พบว่า ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการ
ส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติการใช้
สมุนไพรต้นเอ้ืองหมายนาเพือ่ก าจดัหอยเชอรีใ่น
นาข้าวแทนการใช้สารเคมี  
  จากการศกึษาพบว่า นิสติทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิ
มคีะแนนเฉลี่ยของทศันคติต่อการใชส้มุนไพรต้นเอือ้ง
หมายนาเพื่อก าจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวแทนการใช้
สารเคม ีมคีะแนนเฉลีย่ของทศันคตโิดยรวมอยู่ในระดบั
เหน็ด้วยและหลงัการส่งเสรมิการใช้สมุนไพรต้นเอื้อง
หมายนาเพื่อก าจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวแทนการใช้
สารเคม ีมคีะแนนเฉลีย่ของทศันคตโิดยรวมอยู่ในระดบั
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของ
ทศันคติต่อการใชส้มุนไพรต้นเอือ้งหมายนาเพื่อก าจดั
หอยเชอรีใ่นนาขา้วแทนการใชส้ารเคมกี่อนการสง่เสรมิ
และหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิ
มีคะแนนเฉลี่ยของทศันคติหลงัการส่งเสริมมากกว่า
ก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05 
เป็นไปตามแนวคิดของประยูร วงศ์จันทรา (2553 : 
358) ได้กล่าวว่า หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา คือ 
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนเกิดความรู้
เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ทศันคต ิเจตคตแิละค่านิยมทีด่ต่ีอ
สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมและการประเมินผลการแก้ไขปัญหา
สิง่แวดลอ้มเพื่อใหเ้กดิคุณภาพสิง่แวดลอ้มและคุณภาพ
ชีวิตโดยมีหลักการที่เหมือนกันอยู่ อย่างหนึ่ งเป็น 
สหวิทยาการสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งแวดล้อมศึกษามี
คุณลกัษณะคอืเป็นการศกึษาเพื่อชวีติ เป็นการศกึษา
ตลอดชีวิต  เ ป็นการเรียนรู้ เพื่ ออยู่ ร่ วมกันของ
มนุษยชาติ เป็นการเรียนรู้สถานการณ์ปัจจุบันและ
อนาคต เป็นการสร้างจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นการ
เรียนรู้เชิงระบบ เป็นบูรณาการเนื้อหาการเรียนการ
สอน เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรยีนจะต้องมสี่วนร่วมในการ
เรียนที่มุ่งสร้างความตระหนัก ทัศนคติและค่านิยม

เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม และเป็นกระบวนการเรยีนรู้แบบ
แก้ไขปัญหา เป็นไปตามแนวคิดของสุรพงษ์ โสธนะ
เสถยีร (2533 : 122) ไดก้ล่าวถงึ ทศันคตวิ่าเป็นดชันีชี้
ว่าบุคคลนัน้คิดและรู้สึกอย่างไรกบัคนรอบข้าง วตัถุ
หรือสิ่งแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดย 
ทศันคต ินัน้มรีากฐานมาจาก ความเชื่อทีอ่าจส่งผลถึง 
พฤติกรรมในอนาคตได้ ทศันคติ จึงเป็นเพียง ความ
พร้อม ที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าและเป็น มิติของ การ
ประเมิน เพื่อแสดงว่า ชอบหรือไม่ชอบ ต่อประเด็น
หนึ่ ง ๆ  ซึ่ ง ถื อ เ ป็ น  ก า ร สื่ อ ส า รภ า ย ใ นบุ ค ค ล 
(Interpersonal Communication) ที่เป็นผลกระทบมา
จาก การรบัสาร อนัจะมผีลต่อ พฤตกิรรมต่อไป เป็นไป
ตามแนวคิดของประภาเพ็ญ สุวรรณ (2544 : 19) 
สรุปว่าทัศนคติเป็นความคิดเห็นซึ่งมีอารมณ์เป็น
ส่วนประกอบเป็นส่วนที่จะมีปฏิกริิยาเฉพาะอย่างต่อ
สถานการณ์ภายนอกซึ่งสอดคล้องกนักบังานวจิยัของ
ยลดา ภูนาใบ (2557 : 51) ได้ท าการศกึษาเรื่อง การ
ส่งเสริมการท าปุ๋ ยอินทรีย์น ้าจากเศษอาหารเพื่อลด
ปริมาณขยะเปียกในโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 
ต าบลท่ าขอนยาง  อ า เภอกันทรวิชัย  จังหวัด
มหาสารคาม โดยมีวัต ถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
เปรยีบเทยีบทศันคติต่อการท าปุ๋ ยอนิทรยี์น ้าจากเศษ
อาหารก่อนและหลงัการส่งเสริม ผลการศึกษาพบว่า 
ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมทีศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
และหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมทีศันคตอิยู่ในระดบัเหน็
ด้วยอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่านักเรียนที่เข้ารบัการ
สง่เสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวจิยัของช่อมะลกิา 
ไทยเเท ้เเละคณะ (2561 : 740 -753) ไดท้ าการศกึษา
เรื่อง การรณรงค์การลดใช้สารเคมใีนพื้นที่การเกษตร
โดยใช้เสียงตามสายส าหรับชาวบ้านโนนมี้ หมู่ที่ 2 
ต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติต่อการรณรงค์ลดการใช้
สารเคมใีนเกษตรโดยใชเ้สยีงตามสายส าหรบัชาวบา้น
โนนมี้ หมู่ที่ 2 ต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า ก่อนการรณรงคช์าวบา้นมคีะแนน
เฉลี่ยทัศนคติต่อการลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ท า
การเกษตรโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย และหลงัการ
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รณรงค์ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ แสดงใหเ้หน็ว่าการรณรงคก์าร
ลดใชส้ารเคมใีนพืน้ทีก่ารท าเกษตรมผีลท าใหช้าวบา้น
มีทัศนคติเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกันกับงานวิจัยของ 
นิจจารีย์  เเก่นบุตรดี และคณะ (2562 : 139 - 145)  
ได้ท าการศึกษาเรื่อง การรณรงค์ลดใช้สารเคมีใน
การเกษตรโดยใชปุ้๋ ยชวีภาพดว้ยโปสเตอรอ์นิโฟกราฟฟิก
ในชุมชนบ้านหนองหล่มน้อยหมู่ที่ 2 ต าบลดอนหว่าน 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อศึกษาและ
เปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการลดใชส้ารเคมใีนการเกษตร
โดยใช้ปุ๋ ยชีวภาพก่อนและหลังการรณรงค์ พบว่า 
ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการลดใชส้ารเคมใีน
การเกษตรโดยใช้ปุ๋ ยชวีภาพอยู่ในระดบัเหน็ด้วยและ
หลัง กา รรณรงค์อยู่ ใ น ระดับ เห็นด้ ว ยอย่ า งยิ่ ง  
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการรณรงค์
พบว่าหลงัการรณรงคช์าวบ้านมทีศันคติมากกว่าก่อน
การรณรงคอ์ย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. ผลของการวจิยัสามารน าไปเป็นขอ้มลูเพื่อใช้
ในงานวิจยัที่เกี่ยวกบัเรื่องการใช้สมุนไพรเพื่อก าจัด
ศตัรพูชืได ้
 2. ผลของการวิจยัสามารถน าไปต่อยอดเพื่อ
พัฒ น า ใ ห้ ส า ม า ร ถ ใ ช้ กั บ ศั ต รู พื ช ช นิ ด อื่ น ๆ 
นอกเหนือจากหอยเชอรีไ่ด ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารทดลองน าสมุนไพรชนิดอื่นมาผสม
กบัตน้เอือ้งหมายนาเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการก าจดั
หอยเชอรี ่
 2. ควรมกีารศกึษาหรอืทดลองใชต้น้เอือ้งหมาย
นาก าจดัศตัรูพชืชนิดอื่น นอกเหนือจากหอยเชอรีอ่ย่าง
เดยีว
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