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บทคดัยอ่ 
 งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการท าปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนในการปลูกผักสวนครัวและเพื่อศึกษา
เปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตกิ่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่าง คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 โรงเรยีน
เกิง้วทิยานุกลู ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ซึง่ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วม
กจิกรรมการสง่เสรมิการท าปุ๋ ยหมกัมลูไสเ้ดอืนในการปลกูผกัสวนครวั เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิ ไดแ้ก่ คู่มอื แผ่นพบั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผล คอื แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคต ิสถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื 
ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการสง่เสรมินักเรยีนมี
คะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัปานกลาง และหลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลีย่หลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และทศันคตกิ่อนการสง่เสรมิอยู่ใน
ระดบัไม่แน่ใจ หลงัการส่งเสรมิอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อน
การสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract 

 The purpose of this study was to study and compare knowledge, attitudes before and after the 
promotion of making vermicompost in growing vegetables garden Linn for School. The sample were 30 
students in Koeng Witthaya Nukun School, Tambon Koeng, Mueang District, Maha Sarakham Province. The 
research tools were manual, knowledge test, attitudes test. The data were analyzed by percentage, mean, 
standard deviation and paired t-test. The finding were that before the promotion, students had knowledge 
score at modeate level. After promotion, they had at much level. When compaired means score between 
before and after indicated that students had knowledge score after more than before significant at .05 . 
Before promotion, students had attitude score at uncertain level. After promotion, had at agree level. When 
comaired means score between before and after indicated that they had attitude score after promotion more 
than before significant at .05 
 
Keywords : Promotion, Vermicompost, Knowledge, Attitudes 
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1. บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมทีม่คีวาม
อุดมสมบูรณ์ทางด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ และ
เทคโนโลยกีารผลติ นับไดว้่าไทยเป็นแหล่งทรพัยากร
อนัทรงคุณค่าของโลก เป็นทีร่วมความหลากหลายทาง
ชวีภาพ และเป็นพืน้ที่ท าการเกษตรในเขตรอ้นชื้นซึ่ง
ประชากรภายในประเทศประกอบอาชพีทางการเกษตร
มาหลายศตวรรษ นับได้ว่าการเกษตรเป็นต้นก าเนิด
ของห่วงโซ่อาหารทีม่นุษยแ์ละสตัวเ์ลีย้งบรโิภค อกีทัง้
ยงัเป็นตวัแปรของความหลากหลายทางชวีภาพ และ
สิง่แวดล้อมทีส่ าคญั (วฑิูรย์ ปัญญากุล, 2547: 110) 
จากการทีเ่กษตรกรท าการเกษตรโดยใชปุ้๋ ยเคมที าลาย
สมดุลของระบบนิเวศดนิ และใช้ทรพัยากรดนิโดยไม่
ค านึงถึงผลเสียจากปุ๋ ยเคมี มีผลท าให้ดินแห้งแข็ง
ก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางกายภาพของดินท าให้
สิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ในดินนัน้สูญหายไป (บัญชา 
รตันีทู, 2555: 115-127) ไดศ้กึษาขอ้มูลพบว่า พื้นที่
การเกษตรส่วนใหญ่ของประเทศไทยประสบปัญหา
เกี่ยวกับดินเสื่อมสภาพหรือดินขาดธาตุอาหาร ซึ่ง
เกษตรกรโดยส่วนใหญ่มักจะแก้ปัญหาโดยการใช้
ปุ๋ ยเคมเีนื่องจากวธิดีงักล่าวไดผ้ลผลติสงูในระยะเวลา
อันรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามการใช้ปุ๋ ยเคมีในระยะ
เวลานานสง่ผลกระทบต่อคุณสมบตัขิองดนิ เช่น ท าให้
โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง ดิ น เ สื่ อ ม ล ง  ดิ น อั ด ตั ว แ น่ น                     
ค่าความสามารถในการอุม้น ้าของดนิลดลง ซึง่จะส่งผล
กระทบต่อพืช ดงันัน้นักวิจยัจ านวนมากจึงหนัมาให้
ความสนใจกบัการปรบัปรุงดนิหรอืการเพิม่ธาตุอาหาร
ใหแ้ก่ดนิโดยการเตมิปุ๋ ยอนิทรยี ์เช่น ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกั 
ปุ๋ ยพชืสด ปุ๋ ยชวีภาพและปุ๋ ยหมกัมูลไสเ้ดอืน เป็นต้น 
(อานัฐ ตนัโช, 2552: 114) ส าหรบัปุ๋ ยไสเ้ดอืนจาก
งานวจิยัพบว่า มกีารผลติขึน้จากวธิกีารเลีย้งทีแ่ตกต่าง
กนั โดยวตัถุดบิหลกัทีน่ิยมน ามาใชจ้ะเป็นมูลสตัว์ เช่น 
มูลโคและมูลแกะ มกีารใช้วัสดุผสมเป็นวสัดุเหลือทิ้ง
ต่างๆ เช่น ขุยมะพรา้ว เศษใบไมต่้างๆ รวมทัง้การให้
อาหารแก่ไส้เดือนโดยใช้เศษผกัชนิดต่างๆ (สมชาย 
องค์ประเสรฐิ, 2535: 440) ซึ่งพบว่าคุณสมบตัิของ
ไสเ้ดอืนใหธ้าตุอาหารหลายๆ ชนิดทีอ่ยู่ในเศษอนิทรยี์ 
ปริมาณธาตุอาหารหลัก  (P) ฟอสฟอรัส (K) 

โพแทสเซยีม และนอกจากนี้ยงัมสีว่นประกอบของธาตุ
อาหารพืชชนิดอื่น และจุลินทรีย์หลายชนิดที่เป็น
ประโยชน์ต่อดิน รวมทัง้สารควบคุมการเจริญเติบโต
ของพชืหลายชนิดที่เกดิจากกจิกรรมของจุลินทรีย์ใน
ล าไสข้องไสเ้ดอืนดว้ย เมื่อใส่ปุ๋ ยหมกัมูลไสเ้ดอืนใหก้บั
ต้นพชื ปุ๋ ยหมกัมูลไสเ้ดอืนกจ็ะค่อยๆ ปลดปล่อย (N) 
ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย และไนเตรท ซึง่จะท าให้
ดินมีแอมโมเนีย และไนเตรทพร้อมให้ต้นพืชดูด
น าไปใช้ได้ตลอดเวลาเป็นภาวะที่พืชหลายชนิด
ต้องการ ดงันัน้ (อานัฐ ตนัโช, 2550: 29-32) การน า
ปุ๋ ยอนิทรีย์มาใช้ในด้านการเกษตรเป็นการหลกีเลี่ยง
ปัญหาทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งต้น รวมทัง้ช่วยฟ้ืนฟูสภาพดนิ
ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจและมีผลดหีลายประการ เช่น 
เป็นการช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุ สามารถช่วยให้พืช
เจริญเติบโตได้เรว็ขึ้นและเพิ่มผลผลิตที่ได้มาตรฐาน
อย่างยัง่ยนื ช่วยลดกรด-ด่างในพืน้ดนิ ท าใหด้นิร่วนซุย
ไม่เหนียวและแน่นเกนิไป สามารถทดแทนปุ๋ ยเคมไีด ้
หากใชไ้ป 3-4 ปี จะช่วยลดปรมิาณการใชปุ้๋ ยเคมรีอ้ย
ละ 50-60 และไม่ท าใหเ้กดิสารเคมตีกคา้งในดนิ ท าให้
โครงสรา้งของพชืแขง็แรง สามารถทนทานต่อโรคไดด้ ี
ช่วยรกัษาธาตุอาหารที่จ าเป็นของพชืไม่ให้ถูกชะล้าง
หายไป ประหยดัค่าใชจ้่ายในดา้นแรงงานในการฉีดพ่น
สารฆ่าแมลง สามารถช่วยเพิม่ผลผลติได้ในระยะยาว 
และช่วยใหผ้ลผลติมคีุณภาพด ีปัจจุบนั เกษตรอนิทรยี ์
เป็นทางเลือกที่เข้ามามีบทบาทในการแก้ไข ฟ้ืนฟู
สภาพสิง่แวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงจากการเกษตรแบบ
ใหม่โดยจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ท า ให้การเกษตรมี
ความยัง่ยืนยิ่งขึ้น เทคโนโลยีทางด้านการผลิตปุ๋ ย
อนิทรยีไ์ดม้กีารพฒันามากขึน้ โดยปุ๋ ยหมกัมูลไสเ้ดอืน
ดินก็จัดได้ว่ า  เ ป็นปุ๋ ยอินทรีย์ที่มีการผลิตอย่าง
แพ ร่ ห ล า ย แ ล ะ อยู่ ใ น ป ร ะ เ ภทปุ๋ ย อิ น ท รี ย์ ที่ มี 
ประสทิธิภาพดทีี่สุดชนิดหนึ่งเมื่อเปรยีบเทียบกบัปุ๋ ย
อนิทรยีท์ัว่ๆ ไป 
 ดงันัน้ผู้วจิยัจงึได้ศึกษาประโยชน์ของปุ๋ ยหมกั
มูลไสเ้ดอืนโดยการส่งเสรมิการท าปุ๋ ยหมกัมูลไสเ้ดอืน
ในการปลูกผกัสวนครวั เพื่อลดปัญหาการใชปุ้๋ ยเคมทีี่
สง่ผลกระทบต่อการท าลายระบบนิเวศในดนิ ท าใหด้นิ 
แหง้แขง็ก่อให้เกดิความไม่สมดุลทางกายภาพของดนิ
ท าให้สิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ในดินนั ้นสูญหายไป                    
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จงึพฒันาด าเนินการผลติการท าปุ๋ ยหมกัมูลไสเ้ดอืนไป
ใช้ให้เกดิประโยชน์ ผู้วจิยัจงึสนใจทีจ่ะท าการส่งเสรมิ
การท าปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนในการปลูกผักสวนครัว 
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม มีการ
สง่เสรมิโดยใช ้คู่มอืและแผ่นพบั มกีารจดักจิกรรมการ
ถ่ายทอดความรู้ โดยใช้เทคนิคการบรรยาย กจิกรรม
ทดสอบความรู้ มีการใช้เทคนิคการถามตอบระหว่าง
การส่งเสริม มีการสาธิตการท าปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือน 
เพื่อใหน้กัเรยีนมสีว่นร่วมในการท ากจิกรรม 
  
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อศกึษาสภาพการท าปุ๋ ยหมกัมูลไสเ้ดอืนในการ
ปลูกผกัสวนครวั ของนักเรยีนโรงเรยีนเกิ้งวทิยานุกูล 
ต าบล เกิ้ ง  อ า เภอ เมือ งมหาสารคาม  จังหวัด
มหาสารคาม 
2.2 เพื่อส่งเสรมิการท าปุ๋ ยหมกัมูลไสเ้ดอืนในการปลูก
ผกัสวนครวั ส าหรบันักเรียนโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล 
ต าบล เกิ้ ง  อ า เภอ เ มือ งมหาสารคาม  จังหวัด
มหาสารคาม 
2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการท า
ปุ๋ ย ห มั ก มู ล ไ ส้ เ ดื อ น ใ นก า รป ลู ก ผั ก ส ว น ค รั ว             
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 
2.4 เพื่อศกึษาและเปรียบเทยีบทศันคติต่อการท าปุ๋ ย
หมักมูลไส้เดือนในการปลูกผักสวนครัว  ส าหรับ
นกัเรยีนโรงเรยีนเกิง้วทิยานุกูล ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง
มหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 พื้นทีท่ าการวิจยั 
 พืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการวจิยั คอื โรงเรยีนเกิง้วทิยานุกูล 
ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรที่ใช้ในการส่งเสริมการท าปุ๋ ยหมกั
มลูไสเ้ดอืนในการปลูกผกัสวนครวั คอื นักเรยีนโรงเรยีน
เกิ้งวิทยานุกูล ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 105 คน 

 2) กลุ่มตวัอย่าง คอื นักเรยีนโรงเรยีนเกิ้งวทิยา   
นุกูล ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1-3 จ านวน 
30 คน ซึ่งได้จากการสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมการท าปุ๋ ยหมกัมูลไส้เดือนในการปลูกผกัสวน
ครวั 
3.3 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การส่งเสริมการท าปุ๋ ยหมัก               
มลูไสเ้ดอืนในการปลกูผกัสวนครวั  
 ตวัแปรตาม  ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกบัการท าปุ๋ ย
หมกัมูลไสเ้ดอืนในการปลูกผกัสวนครวั และทศันคติต่อ
การท าปุ๋ ยหมกัมลูไสเ้ดอืนในการปลกูผกัสวนครวั 
3.4 เน้ือสิง่แวดล้อม 
 หน่วยที ่1 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัเรื่องไสเ้ดอืน 
 หน่วยที่  2 การเรียนรู้ เกี่ยวกับปุ๋ ยหมักมูล
ไสเ้ดอืน 
 หน่วยที ่3 ขัน้ตอนการท าปุ๋ ยหมกัมลูไสเ้ดอืน 
3.5 ระยะเวลาในการวิจยั 
 ระยะที ่1 ศกึษาสภาพการท าปุ๋ ยหมกัมูลไสเ้ดอืน
ในการปลูกผักสวนครัว ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเกิ้ง
วทิยานุกูล ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั
มหาสารคาม เดอืนพฤศจกิายน 2560 
 ระยะที่ 2 การออกแบบเครื่องมือและการหา
คุณภาพเครื่องมอื เดอืนธนัวาคม 2560 – เดอืนมกราคม 
2561  
 ระยะที่ 3 กระบวนการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อม
ศกึษา เดอืนกุมภาพนัธ ์2561 
3.6 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. เ ค รื่ อ ง มือที่ ใ ช้ ศึกษ าก า รท า ปุ๋ ย หมัก                       
มูลไส้เดือนในการปลูกผักสวนครัว  ได้แก่  แบบ
สมัภาษณ์การท าปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนในการปลูกผัก
สวนครวั 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มือ
ส่งเสริมการท าปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนในการปลูกผัก               
สวนครวั และแผ่นพบัการท าปุ๋ ยหมกัมูลไสเ้ดอืนในการ
ปลกูผกัสวนครวั 
 3. เครื่องมือในการวัดและประเมินผล ได้แก่ 
แบบทดสอบวัดความรู้ เกี่ยวกับการท าปุ๋ ยหมัก           
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มลูไสเ้ดอืนในการปลกูผกัสวนครวั และแบบวดัทศันคติ
ต่อการท าปุ๋ ยหมกัมลูไสเ้ดอืนในการปลกูผกัสวนครวั 
3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 ในการวเิคราะหข์อ้มลูครัง้นี้ผูว้จิยัใชโ้ปรมแกรม
ประมวลผลส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ใช้สถิติในการ
วเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
 1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของ
เ ค รื่ อ ง มื อ  ไ ด้ แ ก่  ห า ค่ า ค ว า ม เ ที่ ย ง ต ร ง ข อ ง
แบบสอบถาม ( IOC) ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจ
จ าแนก และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 
 2. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 3. สถิติ เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการ
สง่เสรมิ ไดแ้ก่ Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ
.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
4.1 การศึกษาสภาพการท าปุ๋ ยหมกัมูลไส้เดือนใน
การปลูกผกัสวนครวั ของนักเรียนโรงเรียนเก้ิง
วิทยานุกูล ต าบลเก้ิง อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จงัหวัดมหาสารคาม ผลจากการสัมภาษณ์ข้อมูล
เบื้องต้นจากครูและนักเรียนโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล 
ต าบล เกิ้ ง  อ า เภอ เมือ งมหาสารคาม  จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า ในโรงเรยีนมกีารปลูกผกัสวนครวั
หลายชนิด เช่น ผกักาด ผกัช ี  เป็นต้น โดยมีการใช้
ปุ๋ ยอินทรีย์ใช้ปุ๋ ยมูลสตัว์หรือปุ๋ ยคอก ในโรงเรยีนเกิ้ง
วิทยานุกูลในการเร่งการเจริญเติบโตของพืช ซึ่ง
นั ก เ รียนจ ะ ไม่ น าปุ๋ ย เ คมีม า ใช้ ใ นการ เ ร่ ง ก า ร
เจริญเติบโตของผกัที่ปลูกกินเอง ผู้วิจยัจึงได้ท าการ
สัมภาษณ์ว่ามีการท าปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนเพื่อใช้
ประโยชน์หรือไม่ ทางโรงเรียนยงัไม่มีการจัดท าปุ๋ ย
หมกัมูลไสเ้ดอืน ผู้วจิยัจงึน าเสนอการอบรมการท าปุ๋ ย
หมกัมลูไสเ้ดอืนในการปลูกผกัสวนครวัเพื่อใหน้ักเรยีน

ไดม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเรื่องนี้เพื่อทีจ่ะใหน้ักเรยีนน าไปใช้
ประโยชน์ได ้
4.2 การส่งเสริมการท าปุ๋ ยหมกัมูลไส้เดือนในการ
ปลูกผักสวนครวั ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเก้ิง
วิทยานุกูล ต าบลเก้ิง อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จงัหวดัมหาสารคาม การส่งเสรมิในครัง้นี้มเีนื้อหา
สาระการส่งเสริม ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกบัเรื่องไส้เดือน หน่วยที่ 2 การเรียนรู้
เกี่ยวกบัปุ๋ ยหมกัมูลไส้เดือน และหน่วยที่ 3 ขัน้ตอน
การท าปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือน และแผ่นพับ ซึ่งเนื้อหา
ดงักล่าวน าไปใชจ้ดัท าคู่มอืในการส่งเสรมิ เพื่อเป็นสื่อ
ส าหรบัการจดักจิกรรม และเมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
ความรูก้่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่าหลงัการสง่เสรมิ
นักเรยีนมคีะแนนความรู้มากกว่าก่อนการส่งเสรมิการ
ท าปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนในการปลูกผักสวนครัว จาก
การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติต่อการท าปุ๋ ยหมัก              
มูลไส้เดือนในการปลูกผกัสวนครวั ก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิ พบว่า ก่อนการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่
ทัศนคติอยู่ในระดับไม่แน่ใจ และหลังการส่งเสริม
โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย แสดงให้เหน็ว่าหลงัการ
การส่งเสริมการท าปุ๋ ยหมกัมูลไสเ้ดอืนในการปลูกผกั
สวนครวั มผีลท าใหท้ศันคตขิองนกัเรยีนเพิม่ขึน้ 
4.3 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความรู้ก่อนและ
หลงัการส่งเสริมการท าปุ๋ ยหมกัมูลไส้เดือนในการ
ปลูกผกัสวนครวั พบว่า มีความรู้เกี่ยวกบัการท า               
ปุ๋ ยหมกัมูลไส้เดือนในการปลูกผกัสวนครวั ก่อนการ
ส่งเสริมโดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง (  ̅=6.43)              
คดิเป็นรอ้ยละ 42.88 และหลงัการส่งเสรมิโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( ̅=11.80) คิดเป็นร้อยละ 78.66 เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกบัการท า
ปุ๋ ยหมกัมูลไส้เดือนในการปลูกผกัสวนครวัของผู้เข้า
ส่งเสรมิ พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ผู้เข้า
สง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่หลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการ
สง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางที ่1 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความรูก้่อนและหลงัการสง่เสรมิการท าปุ๋ ยหมกัมลูไสเ้ดอืนในการปลกูผกัสวนครวั 

 
4.4 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบทศันคติก่อนและ
หลงัการส่งเสริมการท าปุ๋ ยหมกัมูลไส้เดือนในการ
ปลูกผกัสวนครวั พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อน 
และหลงัการส่งเสรมิการท าปุ๋ ยหมกัมูลไสเ้ดอืนในการ
ปลกูผกัสวนครวั ก่อนการอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัไม่
แน่ใจ ( ̅=1.91) และหลังการส่งเสริมโดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย ( ̅=2.57) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลีย่ทศันคตต่ิอการสง่เสรมิการท าปุ๋ ยหมกัมูลไสเ้ดอืน
ในการปลูกผกัสวนครวั พบว่า เป็นไปตามสมมติฐาน
การวจิยั ผู้เขา้ส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการ
ส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 โดยตดัสนิใจไดถู้กต้องและท างานให้
ส าเรจ็ไดโ้ดยง่าย ความรูห้ากไม่ใชห้รอืปล่อยใหผ้่านไป

โดยไม่มกีารทบทวนหรอืประยุกต์กจ็ะเกดิการลมืหรอื
อาจสูญหาย และการมีความรู้แล้วไม่เผยแพร่หรือ
ปกปิด ซ่อนเร้นไวอ้าจเป็นประโยชน์ในช่วงเวลาสัน้ๆ 
แต่จะเป็นผลเสียในระยะยาว ทัง้กับตัวเองหรือ
ประเทศชาติซึ่งความรู้เป็นทรัพย์สินที่จ ับต้องไม่ได ้    
ที่มีมูลค่าสูงและมักเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามและไม่ให้
ความส าคัญเท่าที่ควรในประเทศที่ก าลังพัฒนา           
โดยความรูม้อียู่รอบตวัของทุกคน อยู่ทีว่่าจะสนใจหรอื
ใส่ใจในการเก็บมาใช้ซึ่งแหล่งความรู้ที่พบเห็น เช่น 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ ป้ายโฆษณา 
การพดูคุย หนงัสอื เป็นตน้  
 

 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อนและหลงัการสง่เสรมิการท าปุ๋ ยหมกัมลูไสเ้ดอืนในการปลูกผกัสวนครวั 

 
5. อภิปรายผล 
5.1 การศกึษาสภาพการท าปุ๋ ยหมกัมูลไสเ้ดอืนในการ
ปลูกผักสวนครัว  ส าหรับนัก เรียนโรง เรียนเกิ้ ง             
วทิยานุกลู ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดั
มหาสารคาม ผลจากการสมัภาษณ์ขอ้มูลเบือ้งต้นจาก
ครแูละนกัเรยีนโรงเรยีนเกิง้วทิยานุกลู ต าบลบา้นเกิง้  
อ าเภอเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า
ในโรงเรียนมีการปลูกผักสวนครัวหลายชนิด เช่น 
ผกักาด ผกัช ีเป็นต้น โดยมกีารใชปุ้๋ ยอนิทรยีใ์ชปุ้๋ ยมูล
สตัวห์รอืปุ๋ ยคอก ในโรงเรยีนเกิง้วทิยานุกลูในการเร่ง 
 

การเจรญิเตบิโตของพชื ซึง่นักเรยีนจะไม่น าปุ๋ ยเคมมีา
ใชใ้นการเร่งการเจรญิเตบิโตของผกัทีป่ลกูกนิเอง  
ผู้วิจ ัยจึงได้ท าการสัมภาษณ์ว่ามีการท าปุ๋ ยหมักมูล
ไสเ้ดอืนเพื่อใช้ประโยชน์หรอืไม่ ทางโรงเรยีนยงัไม่มี
การจัดท าปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือน ผู้วิจ ัยจึงน าเสนอการ
อบรมการท าปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนในการปลูกผักสวน
ครัว เพื่ อ ให้นักเรียนได้มีความรู้ เกี่ยวกับเรื่ องนี้
เพื่อที่จะให้นักเรียนน าไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งการ
สมัภาษณ์เป็นไปตามแนวคิดของ ประวติ เอราวรรณ์ 
(2545: 128) กล่าวว่า การสัมภาษณ์เป็นวิธีการ
รวบรวมข้อมูลโดยอาศัย การสนทนา ซักถามและ
โต้ตอบระหว่างผู้รวบรวมข้อมูลหรือผู้สมัภาษณ์ กับ
ผูใ้หข้อ้มลูหรอืผูถู้กสมัภาษณ์ วธินีี้ผูร้วบรวมขอ้มูลนัน้
มขีอ้ดแีละขอ้จ ากดั การสมัภาษณ์ คอืการสนทนาอย่าง

รายการ ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม t df p 

 ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั 
ความรู ้
(N=15) 

6.43 
(42.88%) 

2.45 ปานกลาง 
11.80 

(78.66%) 
1.51 มาก -9.76 29 .000* 

รายการ 
ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม 

t df p 
 ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั 

ทศันคต ิ
(N=15) 

6.43 
(42.88%) 

2.45 ปานกลาง 
11.80 

(78.66%) 
1.51 มาก -9.76 29 .000* 
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มีแผนล่วงหน้า ไม่ใช่การซักถามอย่างฝ่ายหนึ่งเป็น
โจทก์ อกีฝ่ายหนึ่งเป็นจ าเลย เป็นไปตามแนวคดิของ
ศรสีุดา ลทัธคิุณ (2557: 68) การสมัภาษณ์ คอื การ
พูดแบบสมัภาษณ์เป็นการสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ให้
ผู้ฟังเข้าใจเรื่องราวนัน้ๆ ได้แจ่มแจ้ง เป็นการสื่อสาร
ของผู้รู้ขอ้มูลหรอืมรีูปแบบของการสมัภาษณ์ คอืการ
พูด ซกัถามแสดงความคดิเหน็ระหว่างบุคคลสองฝ่าย 
คอื ฝ่ายทีถ่ามและฝ่ายทีต่อบค าถามผู้สมัภาษณ์ หรอื
ฝ่ายที่ถามจะต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้คือ  เข้าใจ
วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์อย่างชัดเจน เพื่อ
เตรยีมค าถามไดต้รง ใชภ้าษาไดด้ ีคอืพูดจาไดช้ดัเจน
แจ่มแจ้ง มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
สามารถตัง้ค าถามได้เหมาะกับเวลาที่ก าหนดให้มี
มนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ีและวางตวัไดเ้หมาะสม ไม่แสดงตวั
ว่า มคีวามรูค้วามสามารถมากกว่า ผูใ้หส้มัภาษณ์และ
ผู้ฟังคนอื่นๆ ผู้ให้สมัภาษณ์ หรือฝ่ายที่ตอบค าถาม 
จ ะ ต้ อ ง มี คุ ณสมบัติ ต่ อ ไ ปนี้ คื อ  ต้ อ ง มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ หรือมปีระสบการณ์เกี่ยวกบัเรื่องที่จะ
สมัภาษณ์ มคีวามเตม็ใจและพงึพอใจทีจ่ะใหส้มัภาษณ์ 
เนื่องจากการสมัภาษณ์นัน้ก็คอื การเปิดเผยเรื่องราว
ใหผู้้อื่นได้รูแ้ละเขา้ใจเรื่องนัน้ๆ อย่างละเอยีด ชดัเจน
และแจ่มแจ้งนัน่เอง เป็นไปตามแนวคิดของมลิวัลย ์ 
ผวิคราม (2532: 79) การสมัภาษณ์ คอื การคุยอย่างมี
จุดมุ่งหมาย ซึ่งนิยมใช้เป็นเครื่องมอืวดัผลการศกึษา
เกี่ยวกบัคุณลกัษณะด้านความรูส้กึเป็นส่วนใหญ่ เช่น 
เกี่ยวกับบุคลิกภาพ การปรับตัว  เจตคติ ความ
เหมาะสมทัง้คุณลักษณะเกี่ยวกับการปฏิบัติในด้าน
วิ ธี ก า ร ป ฏิ บั ติ  ก า ร ใ ช้ ก า ร สัม ภ า ษ ณ์ เ พื่ อ วั ด
ความสามารถในดา้นความรู้ ความคดิทางสตปัิญญาก็
สามารถใช้ได้ แต่ต้องระมัดระวัง ในกรณีที่ผู้ถูก
สมัภาษณ์มหีลายคน และใช้ค าถามคนละชนิดคนละ
เรื่อง ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาในเรื่องการเปรียบเทียบ
คะแนน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยับางส่วนของวภิาดา 
มาลาศร ี(2556: 56) ได้ศกึษาวจิยัเรื่อง การส่งเสรมิ
การปลูกผกัติ้วเพื่อการอนุรกัษ์ผกัติ้วในป่าชุมชนบ้าน
หัวขวั ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ซึ่ งมีวัต ถุประสงค์ เพื่ อศึกษาและ
เปรียบเทียบความรู้และทศันคติต่อการส่งเสริมการ
ปลกูผกัติว้เพื่อการอนุรกัษ์ผกัติว้ในป่าชุมชนบา้นหวัขวั 

ผลการศกึษาพบว่า ชาวบ้านหวัขวั มคีวามรู้เกี่ยวกบั
การส่งเสริมปลูกผักติ้วเพื่อการอนุรักษ์ผักติ้วในป่า
ชุมชนก่อนอบรบอยู่ในระดบัด ีหลงัอบรมอยู่ในระดบัดี
มาก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัอบรม 
หลงัอบรมชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนอบรม 
แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการปลูกผักติ้วเพื่อการ
อนุรกัษ์ผกัติว้ในป่าชุมชนบา้นหวัขวั ต าบลท่าขอนยาง 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีผลท าให้
ความรูข้องชาวบา้นเพิม่มากขึน้ 
5.2 การศกึษาเปรยีบเทยีบความรู้เกีย่วกบัการท าปุ๋ ย
หมกัมูลไสเ้ดอืนในการปลูกผกัสวนครวั ก่อนและหลงั
การส่งเสรมิ พบว่า ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง และหลงัการส่งเสรมิเฉลี่ย
อยู่ในระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนความรู้ก่อน
และหลงัการส่งเสรมิ พบว่าหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมี
คะแนนความรูม้ากกว่าก่อนการสง่เสรมิการท าปุ๋ ยหมกั
มูลไส้เดือนในการปลูกผกัสวนครวั มีการส่งเสริมคือ 
คู่มือการส่งเสริมและแผ่นพับ มีการจัดกิจกรรมการ
ถ่ายทอดความรู้ โดยใช้เทคนิคการบรรยาย กจิกรรม
ทดสอบความรู้ มีการใช้เทคนิคการถามตอบระหว่าง
การส่งเสริมพร้อมทัง้มีการสาธิตการท าปุ๋ ยหมักมูล
ไส้เดือน เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมและเมื่อมีการ
สง่เสรมิเสรจ็มกีารใหน้กัเรยีนออกมาสรุปเนื้อหาทีไ่ดใ้ห้
ความรูใ้นแต่ละวนั ท าใหน้ักเรยีนมกีารทบทวนความรู ้
ทัง้นี้ในกระบวนการส่งเสริมผู้วิจยัได้มีการให้ความรู้
เกีย่วกบัการท าปุ๋ ยหมกัมูลไสเ้ดอืนในการปลูกผกัสวน
ครวั ซึง่เป็นตามแนวคดิของอดศิกัดิ ์สงิหส์โีว (2554: 
41) กล่าวว่าสิ่งแวดล้อมศึกษา คือ กระบวนการ
ทางการศึกษาที่เน้นพัฒนาคน ให้เห็นคุณค่าของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนใหเ้ขา้ใจ
ในความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม อนัเป็น
พืน้ฐานทีน่ าไปสูก่ารพฒันาเจตคต ิความตระหนัก และ
ทกัษะในการตดัสนิใจเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มเกดิการสรา้ง
จริยธรรมที่ดี เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและ
รกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โดยมเีป้าหมายเพื่อพฒันา
ประชากรโลกใหต้ระหนักและใส่ใจเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม
และปัญหาทีเ่กีย่วเนื่องกนัและมคีวามรู ้ทกัษะ เจตคต ิ
ความใส่ใจ และความรบัผดิชอบที่จะปฏบิตัิการแก้ไข
ปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ เป็นตามแนวคดิของเกษม 
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วฒันชยั (2544: 39-40) กล่าวว่า ความรู้เป็นการ
รวบรวมความคิดของมนุษย์จดัให้เป็นหมวดหมู่และ
ประมวลสาระทีส่อดคลอ้งกนั น ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
ซึง่เป็นตามแนวคดิของชชัวาลย ์วงษ์ประเสรฐิ (2548: 
17) กล่าวว่า ความรู ้คอื กรอบของการประสมประสาน
ระหว่างสถานการณ์ค่านิยม ความรู้ ในบริบทและ
ความรู้แจ้งอย่างชัดเจน ซึ่งโดยทัว่ไปความรู้จะอยู่
ใกลช้ดิกบักจิกรรมมากกว่าขอ้มูลและสารสนเทศท าให้
เกดิความตระหนักถงึความส าคญัของความรู้ เป็นตาม
แนวคิดของบุญดี บุญญากิจ และคณะ (2548: 23) 
กล่าวว่า การจดัการความรู ้คอื กระบวนการในการน า
ความรู้ที่มีอยู่หรือที่เรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
องคก์ร โดยผ่านกระบวนการทีเ่ป็นระบบในการคน้หา 
สรา้ง รวบรวม จดัเกบ็ เผยแพร่ถ่ายทอด แบ่งปัน และ
ใชค้วามรู ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอนิรุทธิ ์วรจติร 
(2557: 140) ไดศ้กึษาการส่งเสรมิใชป้ระโยชน์น ้าหมกั
ชวีภาพจากเศษอาหารเพื่อใชใ้นการลดการใชส้ารเคมี
ในโรงเรียนบ้านดอนหน่อง ต าบลขามเรียง อ าเภอ
กันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  งานวิจัยนี้ มี
จุดประสงคเ์พื่อเปรยีบเทยีบความรูแ้ละการสง่เสรมิเพื่อ
ศกึษาการมสีว่นร่วมในการใชป้ระโยชน์น ้าหมกัชวีภาพ
จากเศษอาหารเพื่อใช้ในการลดการใช้สารเคมีใน
โรงเรยีนบา้นดอนหน่อง ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทร
วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการ
ส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดับด ี
หลงัการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบั
ความรู้และหลงัการส่งเสริม พบว่า นักเรียนมคีวามรู้
หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของทศพร ฆอ้งค า (2557: 159) ไดศ้กึษาเรื่อง 
การส่งเสรมิการปลูกต้นประดู่ป่าเพื่ออนุรกัษ์ป่าชุมชน
โรงเรยีนบา้นดอนหน่อง ต าบลขามเรยีง อ าเภอกันทร
วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมาย 
เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตต่ิอการปลูก
ต้นประดู่ป่า เพื่อการอนุรักษ์ป่าชุมชนโรงเรียนบ้าน
ดอนหน่อง ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความรู้
ก่อนการสง่เสรมิอยู่ในระดบัด ี( ̅=10.78) และหลงัการ

สง่เสรมินกัเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัดมีาก ( ̅=15.10) 
และมีทัศนคติก่อนการส่งเสริมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ 
( ̅=1.87) และหลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมทีศันคตอิยู่ใน
ระดับเห็นด้วย ( ̅=2.97) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลีย่ของความรูแ้ละทศันคตกิ่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
พบว่า นักเรยีนมีความรู้และทศันคติหลงัการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัที่ .05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของภาคภูม ิถนัดคา้ (2557: 50-
51) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการปลูกปอเทืองเพื่อ
ฟ้ืนฟูคุณภาพของดินในนาข้าว การศึกษาวิจัยนี้ มี
วตัถุประสงค์เพื่อฟ้ืนฟูคุณภาพของดนิในนาขา้ว เมื่อ
เปรียบเทียบความรู้และทัศนคติของผู้เข้ารับการ
ส่งเสรมิก่อนและหลงัการส่งเสรมิ ผลการศกึษาพบว่า 
ผู้เขา้รบัการส่งเสริมมคีวามรู้และทศันคติเพิม่มากขึ้น 
ก่อนการส่งเสริมการปลูกปอเทืองเพื่อฟ้ืนฟูคุณภาพ
ของดินในนาข้าวอย่างมีนัยความส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการส่งเสริมนี้
สามารถสร้างความรู้ทศันคติที่ดต่ีอการปลูกปอเทือง
เพื่อฟ้ืนฟูคุณภาพของดินในนาข้าวและสามารถ
น าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้ 
5.3 การศกึษาเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการท าปุ๋ ยหมกั
มูลไส้เดือนในการปลูกผกัสวนครวัก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิ พบว่า ก่อนการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่
ทัศนคติอยู่ในระดับไม่แน่ใจ และหลังการส่งเสริม
โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย แสดงให้เหน็ว่าหลงัการ
การส่งเสริมการท าปุ๋ ยหมกัมูลไสเ้ดอืนในการปลูกผกั
สวนครัว มีผลท าให้ทัศนคติของนักเรียนเพิ่มขึ้น
เนื่ องจากผู้วิจ ัยได้ใช้กระบวนการองค์ความรู้ด้าน
สิง่แวดล้อมเพื่อให้นักเรยีนมคีวามรู้ ทศันคติ เจตคต ิ
และค่านิยมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของประยูร วงศจ์นัทรา (2559: 6) สิง่แวดลอ้ม
ศกึษา หมายถงึ กระบวนการถ่ายทอดหรอืสื่อสารองค์
ความรูด้า้นสิง่แวดลอ้มศกึษาใหค้นเกดิความรูเ้กีย่วกบั
สิง่แวดลอ้ม ทศันคต ิเจตคต ิค่านิยมทีด่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม 
ความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะในการ
แก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม การมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาสิง่แวดลอ้ม และการประเมนิผลการแกไ้ขปัญหา
สิง่แวดลอ้มเพื่อใหเ้กดิคุณภาพสิง่แวดลอ้มและคุณภาพ
ชวีติอย่างยัง่ยนื ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของลดัดาวลัย ์
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กัณหสุวรรณ (2534: 3-9) ให้ความหมายว่า 
สิง่แวดล้อมศกึษาเป็นกระบวนการสอนทีท่ าใหผู้้เรยีน
เกดิค่านิยมในการรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม และให้รู้
เกี่ยวกบัแนวคิดหลกัเพื่อพฒันาทกัษะและเจตคติ ให้
เข้าใจซาบซึ้งถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมและฝึกให้รู้จ ักการตัดสินใจให้มีการ
แสดงออกที่เหมาะสมกับประเด็นขัดแย้งในเรื่อง
คุณภาพสิง่แวดลอ้ม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของรนัต
พร จนัทรเสนา (2558: 152) ไดศ้กึษาการส่งเสรมิการ
ท าปุ๋ ยหมักจากเศษอาหารเพื่อลดปริมาณขยะใน
ครัวเรือน ต าบลนาข่า อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม งานวจิยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาและ
เปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่งเสริมผู้เข้ารับการ
ส่ ง เ ส ริ ม มีค ะ แนน เฉลี่ ย อยู่ ใ น ร ะดับม าก  เ มื่ อ
เปรยีบเทียบคะแนนความรู้ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
พบว่าหลงัการส่งเสรมิชาวบ้านมคีวามรู้มากกว่าก่อน
การสง่เสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 หลงั
การสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ย พบว่าทศันคติหลงัการ
ส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อมรรตัน์ เริม่ศร ี(2557: 169) ได้ศกึษาวจิยัเรื่องการ
ส่งเสริมการปลูกผักแขยงเพื่อการอนุรักษ์พื้นบ้าน
ส าหรบันักเรียน โรงเรียนบ้านดอนหน่อง ต าบลขาม
เรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มี
วตัถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการปลูกผกัแขยง เพื่อ
การรักษาพื้นบ้านและเพื่อเปรียบเทียบความรู้และ
ทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสรมิ ผลการศกึษาพบว่า 
ก่อนการส่งเสริมนักเรียน มีความรู้อยู่ในระดบัพอใช ้
( ̅=9.83) และหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ ( ̅=18.35) ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมี
ทศันคติอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ ( ̅=3.03) และหลงัการ
สง่เสรมินักเรยีนมทีศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
( ̅=4.37) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยของผู้เขา้รบั
การส่งเสรมิก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า หลงัการ
ส่งเสริมนักเรียนมีความรู้และทศันคติต่อการปลูกผกั

แขยงเพื่ออนุรกัษ์ผกัพืน้บา้น มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ
อย่างมีนัยที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
ไพรจติร ไชยยงค์ (2556: 69) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง การ
ปลูกพืชผักสวนครวัปลอดสารพิษในชุมชนบ้านลาด 
ต าบลลาดพัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
งานวิจยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อการปลูกพชืผกัสวนครวั
ปลอดส า รพิษ ใ นชุ ม ช นบ้ า น ล า ด  เ พื่ อ ศึ ก ษ า
เปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตต่ิอการปลูกพชืผกัสวน
ครัวปลอดสารพิษในชุมชนบ้านลาด ผลการศึกษา
พบว่า ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้  ก่อนการ
ฝึกอบรมเกีย่วกบัการปลกูพชืผกัสวนครวัปลอดสารพษิ 
อยู่ในระดบัดมีาก หลงัการฝึกอบรมชาวบ้านมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้ อยู่ ในระดับดีมาก เมื่อน าคะแนนมา
เปรยีบเทยีบกนัจะเหน็ไดว้่าหลงัการฝึกอบรมมคีะแนน
ความรูเ้พิม่ขึน้ก่อนการฝึกอบรม มผีลท าใหค้วามรูแ้ละ
ทศันคตขิองชาวบา้นเพิม่มากขึน้ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) ความรู้จากการส่งเสริมการท าปุ๋ ยหมัก           
มูลไส้เดือนในการปลูกผักสวนครัว สามารถน าไป
ประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้เพื่อใหเ้กดิความรูค้วาม
เขา้ใจในการท าปุ๋ ยหมกัมลูไสเ้ดอืน 
  2) สามารถน าคู่มอื แผ่นพบั การสง่เสรมิการท า
ปุ๋ ยหมกัมลูไสเ้ดอืนในการปลกูผกัสวนครวั ไปใชใ้นการ
จัดกิจกรรมอบรมในการท าปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนใน
โรงเรยีนและชุมชนได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารปรบัเนื้อหาคู่มอืการสง่เสรมิการท า
ปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนในการปลูกผักสวนครัว และ
น าไปใชใ้หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรยีน 
 2) ควรศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัการท าปุ๋ ยหมกัมูล
ไสเ้ดอืนในการปลูกผกัสวนครวั เพื่อน าความรูใ้นเรื่อง
ของการท าปุ๋ ยหมกัมูลไสเ้ดอืนไปใชใ้นการจดักจิกรรม
ในรูปแบบการฝึกอบรมทัง้ในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เป็นตน้ 
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