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บทคดัยอ่ 
 วิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มือการส่งเสริมการปลูกแตงโมปลอดสารพิษ โดยใช้กรณีศึกษาที่มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อน
และหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างที่ใชศ้กึษาวจิยั คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา  
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน  ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่า ซึ่งได้จากการเลือกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย คู่มือการ
สง่เสรมิการปลูกแตงโมปลอดสารพษิ โดยใชก้รณีศกึษา แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ paired t-test 
ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการส่งเสรมิ มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 85.83/83.33 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิ
เท่ากบั 0.6266แสดงว่าผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนรู้ร้อยละ 62.66 ผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิมี
คะแนนความรู้ ทศันคติ และจริยธรรมสิง่แวดล้อมต่อการปลูกแตงโมปลอดสารพิษ โดยใช้กรณีศึกษา หลงัการ
สง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั:  แตงโมปลอดสารพิษ ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อม จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

กรณีศกึษา 
 





Thai Journal of Environmental Studies Vol. 4(2), 2564 : 102 - 118 
ISSN 2651-0782 

Coressponding Author : Poovit Potibat ; E-mail address : bird.poo2416@gmail.com 

103 

The promotion of the planting non-toxic watermelon by using case studies 
 

Poovit Potibat1, Prayoon Wongchantra2, Suparat Ongon3 
1,2,3 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University 

Kham Riang Sub-District, Kantharawichai District, Maha Sarakham province 44150 
 

Poovit Potibat, Prayoon Wongchantra, Suparat Ongon. (2021). The promotion of the planting non-toxic  
watermelon by using case studies. Thai Journal of Environmental Studies Vol. 4(2), 2021 : 102 – 118. 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to develop a manual of promoting the planting non-toxic 
watermelon by using case studies with efficiency and effectiveness as specified, and to study and compare 
environmental knowledge, attitude and ethics before and after the promotion. The sample used in the study 
were 30 the1 st year undergraduate students in Environmental Education, Faculty of Environment and 
Resource Studies Mahasarakham University, enrolled in forest and wildlife resources subject, by volunteery 
sampling. The research tools were a manual of promoting the planting non-toxic watermelon by using case 
studies the environmental knowledge test, attitude test and ethics test. The statistics used for data analysis 
were frequency, percentage, mean, standard deviation and paired t-test. The results of the research showed 
that the manual was efficiency of 85.83/83.33. The effectiveness of the activity manual index was equal to 
0.6266. The students had more knowledge and effect to increased studens progress after using the training 
manual at 62.66%. After the promotion the students had an average score of environmental knowledge, 
attitude and ethics more than before promotion, statistical significantly level of .05. 
 
Keyword:  non-toxic watermelon, environmental knowledge, environmental attitude, environment ethics, 

Case studies 
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1. บทน ำ  
 ประเทศไทยเป็นแผ่นดนิทีม่ทีรพัยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์ เป็นดนิแดนทีม่พีชืพรรณตามธรรมชาติ
หลากหลายชนิดเหมาะต่อการเพาะปลูกและท า
เกษตรกรรม มสีภาพภูมอิากาศที่แตกต่างกนัท าให้
เกดิความหลากหลายในการกระจายของผลผลติไม้
เมอืงรอ้นออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปี พื้นที่
ปลูกไม้ผลตามภาคต่างๆ ของประเทศไทยมีกว่า 
9.68 ล้านไร่ ผลไม้ไทยนับเป็นพชืเศรษฐกจิที่ส าคญั
ของประเทศไทยสามารถท ารายไดเ้ขา้ประเทศไทยปี
ละหลายลา้นบาทและเป็นทีน่ิยมบรโิภคกนัทัว่ไป ทัง้
ภ าย ในปร ะ เทศและ ต่ า งป ร ะ เทศ  ไ ม้ ผ ลที่ มี
ความส าคญัทางเศรษฐกจิและมมีูลค่าการส่งออกสูง
เป็นที่นิยมบริโภคในต่างประเทศจ านวน 11 ชนิด 
ได้แก่ ล าไย ทุเรยีน มงัคุด ลิน้จี่ มะม่วง สม้โอ เงาะ 
สบัปะรด มะพร้าวน ้าหอม มะขาม แตงโม เป็นต้น 
และไม้ผลที่มศีกัยภาพทางเศรษฐกจิในอนาคตหรือ
เ ป็นไม้ผลท้องถิ่นหรือพื้น เมือง  มีการบริโภค
ภายในประเทศมากกว่าการส่งออก ได้แก่ กระท้อน 
ชมพู่ น้อยหน่า พุทรา มะปราง ฝรัง่ ลองกอง ลางสาด 
สละ ขนุน มะนาว องุ่นและกล้วย เป็นต้น (สวัสดี 
จ ากดั, 2563 : เวบ็ไชต)์ 
 แตงโมมชีื่อวทิยาศาสตรว์่า Citrullus vulgaris 
schrad. เป็นพชืเศรษฐกจิทีท่ ารายไดใ้หก้บัเกษตรกร
ในประเทศ และยังส่งออกไปจ าหน่ายในหลาย
ประเทศ ไดแ้ก่ ฮอ้งกง ไตห้วนั อนิโดนีเซยี เวยีดนาม 
เป็นต้นแตงโมเป็นพืชผักตระกูลแตงที่ใช้ผลสุก
บรโิภคอย่างผลไม ้เนื้อมรีสหวานมถีิน่ก าเนิด อยู่ ใน
แอฟรกิาตอนเหนือต่อมาไดแ้ผ่ขยายไปยงัภูมภิาคอื่น
ของโลกเช่น อเมรกิาเอเชยีและยุโรปเป็นต้น แต่เมื่อ
เจรญิเตบิโตไดด้ใีนสภาพภูมอิากาศรอ้นค่อนขา้งแหง้
แล้งต้องการ อุณหภูมิค่อนข้างสูงติดต่อกันเป็น
เวลานานพอสมควรลกัษณะดินที่เหมาะสมต่อการ
เจรญิเตบิโตของแตงโม คอื ดนิร่วนซุยระบายน ้าไดด้ี
มีอินทรีย์วัตถุสูง  (สุเทวี ศุขปราการ.  2523 : 3) 
เปลือกที่มีสีเขียวอ่อนสีขาวของแตงโมสามารถ
น าไปใชท้ าอาหารเช่น แกงสม้ แกงจดื แกงเผด็ แกง
เลียงแกง อ่อมผัดย า แตงโมดองเค็มเปรี้ยว และ
รบัประทานเป็นผักได้ ใช้ท าขนมเช่นแยมเค้กและ

สามารถน าไปท าไวน์ได้สามารถน าเปลอืกแตงโมไป
ต้มในน ้าเดือดและเติมน ้าตาลทรายดื่ม เพื่อรักษา
อาการเจบ็คอแตงโมมสีรรพคุณกนัแดดแผดเผาไดจ้ะ
ช่วยบรรเทาอาการปวดแสบปวดรอ้นไดห้มอชาวบา้น
จะน าผ่านเอาเนื้อนิ่มออกล้างเปลือกให้สะอาดตาก
แดดเกบ็เอาไว้ใช้ เปลอืกที่ตากแห้งใหม่ๆ จะมฤีทธิ ์
ดกีว่าของที่เกบ็ไว้นานๆ ใช้เปลอืกแห้งหนัก 20 ถึง 
30 กรัมต้มน ้ากินหรือบดเป็นผงผสมน ้ากินเพื่อลด
อาการปวดเอวยืดหดตัวไม่ได้ ใช้ทาภายนอกใช้
เปลือกแห้งเผาเป็นถ่านบดเป็นผงใช้อุดฟันแก้ปวด
ฟันยงัมปีระโยชน์ท าให้ผวิพรรณสดใสเปล่งปลัง่โดย
ผ่านแต่เฉพาะตวัสขีาวห้ามใช้ส่วนที่มสีแีดงและวาง
ให้ทัว่ใบหน้า 15 นาทีแล้วล้างออกด้วยน ้าสะอาด  
(นิดดา หงสว์วิฒัน์, 2550 : 4) 
 แตงโมเป็นพืชเศรษฐกจิที่สามารถท ารายได้
ให้กบัเกษตรกรในประเทศโดยเฉพาะเกษตรกรใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงนิยมปลูกแตงโมเป็น
จ านวนมากเพราะเป็นพชืที่สามารถท ารายได้ให้กบั
เกษตรกรเป็นอย่างดแีต่ในการผลติของเกษตรกรตอ้ง
เผชญิกบัปัญหาแมลงศตัรูพชืและโรคต่างๆ เช่น เต่า
แตง เพลี้ยไฟ เสีย้นดนิ แมลงวนัทอง โรคราน าค้าง 
ราแป้ง โรคเถาแตก โรคเถาเหีย่ว หลายชนิดจงึมกีาร
ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชจ านวนมากเพื่อใช้ในการ
ป้องกันความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากการส ารวจ
เบื้องต้นในการท าให้ทราบว่าเกษตรกรมกีารใช้สาร
ก าจดัศตัรูพชืในทุกขัน้ตอนตัง้แต่การผสมสารก าจดั
ศตัรูพชืกบัเมล็ดแตงโมก่อนปลูกต้นและฉีดพ่นสาร
หลายครัง้จนกระทัง่ผลแตงโมแก่จดั และเกษตรกรยงั
มกีารปฏบิตัทิีผ่ดิกฎการใชส้ารก าจดัศตัรูพชืในอตัรา
ที่มากกว่าที่จะแนะน าวิธีการผสมสารก าจดัศตัรูพืช
หลายชนิดเข้าด้วยกัน (พรทิพย์ ค าพอ พีระศักดิ ์ 
ศรฤีาชา และสเุทพ ศลิปานนัทกุล, 2539 : 1) 
 การสอนแบบกรณีศึกษา เป็นกระบวนการที่
ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงค์ที่ก าหนด โดยให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องที่
สมมติขึน้จากความเป็นจรงิและตอบประเด็นค าถาม
เกีย่วกบัเรื่องนัน้ แลว้น าค าตอบและเหตุผลที่มาของ
ค าตอบนัน้มาใช้เป็นข้อมูลในการอภิปราย เพื่อให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงค ์โดยมขีัน้ตอน 
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ได้แก่ รูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้
วธิกีารเรยีนรู้แบบกรณีศกึษา จดัท าแผนการเรยีนรู้
โดยมขี ัน้ตอนสร้างแผนการจดัการเรยีนรู้โดยศกึษา
เอกสารต าราโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียด
เนื้อหารายวิชาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมและศึกษา
เอกสารต าราเกีย่วกบัการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู้
ด้วยการสอนแบบกรณีศึกษา เพื่อน ามาเขียน
แผนการจดัการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
ผู้สอน/ผู้เรียน น าเสนอกรณีตวัอย่าง, ผู้เรียนศึกษา
กรณีตวัอย่าง, ผูเ้รยีนอภปิรายประเดน็ค าถามเพื่อหา
ค าตอบ ผูส้อนและผูเ้รยีนอภปิรายค าตอบ ผูส้อนและ
ผูเ้รยีนอภิปรายเกี่ยวกบัปัญหาและวธิแีก้ปัญหาของ
ผูเ้รยีนและสรุปการเรยีนรูท้ี่ได้รบั, ผู้สอนประเมนิผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนและออกแบบกระบวนการ
จดัการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมการเรยีนการสอน (ทศินา 
แขมมณี, 2550 : 362) การสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้แก้ปัญหาได้นัน้ถือว่าเป็น
ความส าคญัยิง่ของการให้ศึกษามีรูปแบบการเรียน
การสอนหลากหลายรูปแบบที่ต้องการพัฒนา
ความคิด การแก้ปัญหาของผู้ เรียน ซึ่งเน้นการ
ออกแบบสิง่แวดล้อมทางการเรยีนรูท้ี่ส่งเสรมิให้การ
เรยีนการสอนสามารถพฒันาผู้เรยีนได้ในระดบัการ
คดิแก้ปัญหา เช่น สิง่แวดล้อมทางการเรยีนรู้ระบบ
เปิด เป็นต้น ซึ่งจะช่วยผลกัดนัให้เกิดกระบวนการ
ของการแปลความ ตีความและเชื่อมโยงกบัความรู้ 
(ฐาปณีย ์ธรรมเมธา, 2557 : 117-233) 
 ดงันัน้ผูว้จิยั จงัไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของ
การปลูกแตงโมปลอดสารพษิ โดยใชก้รณีศกึษาจาก
ที่กล่าวข้างต้น ในประเทศไทยมีการปลูกแตงโม  
โดยใช้สารเคมีค่อนข้างมาก จึงส่งผลกระทบแก่
ผู้บริโภคในภายหลงั ดังนัน้จึงจะมีการส่งเสริมการ
ปลูกแตง โมปลอดสารพิษ  โดยใช้กรณีศึกษา 
เพื่อที่จะให้ทุกคนหันมานิยมปลูกแตงโมปลอด
สารพิษ เพื่ อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และ
ประหยดังบประมาณในการปลูกอกีด้วย รวมถงึการ
รับประทานแตงโมปลอดสารพิษก็จะมีสุขภาพ
ร่างกายทีแ่ขง็แรงปราศจากสารเคม ี  
 
 

2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการปลูกแตงโม
ปลอดสารพษิ โดยใช้กรณีศกึษา ที่มปีระสทิธิภาพและ
ประสทิธผิล 
 2.2 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัการปลูกแตงโมปลอดสารพษิ ก่อนและหลงั
การสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การปลูกแตงโมปลอดสารพิษ ก่อนและหลังการ
สง่เสรมิ 
 2.4 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่ ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื 
นิสิตระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 99 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ นิสิตระดบัปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 30 คน  
ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตัวแปรต้น คือ คู่มือการส่งเสริมการปลูก
แตงโมปลอดสารพษิ โดยใชก้รณีศกึษา 
 2) ตวัแปรตาม คอื 
  2.1) ความรู้ เกี่ยวกับการปลูกแตงโมปลอด
สารพษิ 
  2.2) ทศันคตต่ิอการปลกูแตงโมปลอดสารพษิ 
  2.3) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เ ค รื่ อ งมือที่ ใ ช้ ใ นการ รวบรวม ข้อมู ลมี
ดงัต่อไปนี้ 
  3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   1) คู่มือการส่งเสริมการปลูกแตงโม
ปลอดสารพษิ โดยใชก้รณีศกึษา 
   2) แผ่นพบัการปลกูแตงโมปลอดสารพษิ 
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  3.3.2 เครื่องมอืวดัผลสมัฤทธิ ์
   1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
ปลกูแตงโมปลอดสารพษิ 
   2) แบบวดัทศันคติต่อการปลูกแตงโม
ปลอดสารพษิ 
   3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมอื ได้แก่ คู่มอื แผ่นพบั แบบทดสอบความรู้ 
แบบวัดทัศนคติและแบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
เกีย่วกบัการปลกูแตงโมปลอดสารพษิ 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  2.1) คู่มอืการเรยีนรู้การส่งเสรมิการปลูก
แตงโมปลอดสารพษิ โดยมเีนื้อหาการเรยีนรูท้ ัง้หมด 
4 หน่วย ประกอบไปดว้ย หน่วยการสง่เสรมิที ่1 เรื่อง 
ขอ้มูลทัว่ไปของแตงโม หน่วยการส่งเสรมิที่ 2 เรื่อง 
การใช้ประโยชน์และการดูแล หน่วยการส่งเสรมิที ่3 
เรื่อง การปลกูแตงโมปลอดสารพษิ หน่วยการสง่เสรมิ
ที ่4 เรื่อง กรณีศกึษาแตงโมปลอดสารพษิ   
  2.2) แผ่นพับเรื่องการส่งเสริมการปลูก
แตงโมปลอดสารพษิ โดยท าเป็นแบบ 1 แผ่น ต่อ 1 
หน่วยการสง่เสรมิ 
  2.3) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลูก
แตงโมปลอดสารพิษ โดยใช้กรณีศึกษา มีลกัษณะ
เป็นค าถาม ปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ 
ง จ านวน 20 ขอ้ 
  2.4) แบบวัดทศันคติมีลักษณะเป็นแบบ
วัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี  
5 ตัวเลือก คอื เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
  2.5) แบบวัด จ ริ ย ธ ร รมสิ่ ง แ วดล้ อม  
มลีกัษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก ก ข ค 
และ ง คอื เพื่อตนเอง เพื่อญาตมิติรพวกพอ้ง เพื่อสงัคม 
เพื่อความถูกตอ้งดงีาม จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้ส่งอาจารยท์ี่ปรกึษา
เพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของ

เครื่องมือ และประเมินความสอดคล้องพร้อมทัง้หาค่า
ความเหมาะสมของเครื่องมอื เมื่อตรวจวเิคราะหค์ะแนน
จากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มือและเครื่องมือ  
มคี่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 ขึน้ไป ค่าความเหมาะสม
ของคู่มือ และเครื่องมอื มคี่าเฉลี่ยมากกว่า 4.0 ขึน้ไป 
แสดงว่าเครื่องมอืที่ใช้ในการส่งเสรมิมคีวามสอดคล้อง
และเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยัสามารถน าไป
เกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) น า เครื่ องมือที่ผ่ านการวิเคราะห์จาก
ผูเ้ชี่ยวชาญไป Try out กบันิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน  เพื่ อห าคว าม เชื่ อมั น่ทั ้งฉบับ  
ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความยากง่ายของ
เครื่องมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบทดสอบความรู้ ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.72 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 
0.17 – 0.67 และค่าความยากง่ายระหว่าง 0.50-0.76 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.2) แบบวดัทศันคต ิค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั
0.71 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง -0.38 – 0.74 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.3) แบบวัด จ ริย ธ ร รมสิ่ ง แ วดล้ อ ม  
ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.73 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้
อยู่ ระหว่าง -0.67 – 0.70 ซึ่ง เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 6) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและ
ประเมนิผลให้สมบูรณ์ยิง่ขึน้ เพื่อน ามาใช้ในการจดั
กจิกรรมการสง่เสรมิการปลกูแตงโมปลอดสารพษิ 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยการส่งเสริมการ
ปลกูแตงโมปลอดสารพษิ โดยใชก้รณีศกึษา มวีธิกีาร
เกบ็รวบรวมขอ้มลูดงัต่อไปนี้ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที่  1  การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมอื 
   1) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด 
คอื คู่มอืการสง่เสรมิการปลกูแตงโมปลอดสารพษิโดยใช้
กรณีศกึษา และแผ่นพบัการปลกูแตงโมปลอดสารพษิ    
   2 )  สร้าง เครื่ องมือ ในการวัดและ
ประเมนิผล คอื ศกึษาขอ้มูลเบือ้งต้น โดยศกึษาจาก
เอกสารงานวิจัยต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
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ก าหนดรูปแบบของเนื้อหาในการจัดท าคู่มือการ
ส่ง เสริมการปลูกแตงโมปลอดสารพิษ โดยใช้
กรณีศกึษา พร้อมทัง้จดัเตรยีมคู่มอืในการถ่ายทอด
และน าเนื้อหาจากคู่มือที่สมบูรณ์แล้ว น าเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรกึษา จากนัน้น ามาปรบัปรุงแก้ไข และ
น าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ 3 ท่าน  
   3) น าแบบทดสอบความรู้  แบบวัด
ทศันคติ และแบบวดัจริยธรรมจรยิธรรม เกี่ยวกบัการ
สง่เสรมิการปลูกแตงโมปลอดสารพษิ โดยใชก้รณีศกึษา 
ไปทดลองใช้กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try Out) 
จ านวน 30 คน เพื่อหาประสทิธภิาพของเครื่องมอื 
  ระยะที ่2 การถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา 
   1) ขัน้ก่อนเขา้สู่กระบวนการ เป็นการ
เตรยีมความพรอ้มของผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิหรอืสรา้ง
บรรยากาศใหเ้อือ้อ านวยต่อการสง่เสรมิโดยการสรา้ง
ความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้รบัการสง่เสรมิ  
   2) ขัน้เข้าสู่กระบวนการ ในการจัด
กจิกรรมครัง้นี้ประกอบไปด้วย การบรรยาย โดยใช้
คู่มอืการสง่เสรมิการปลกูแตงโมปลอดสารพษิ โดยใช้
กรณีศกึษา โดยมรีายละเอยีด ดงันี้   
    2.1 ละลายพฤตกิรรมดว้ยกจิกรรม
นนัทนาการ 
    2.2 ให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมท า
แบบทดสอบก่อนการส่งเสริม ได้แก่ แบบทดสอบ
ความรู้  แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
    2.3 เข้าสู่กระบวนการ การให้
ความรู ้อธบิายเกีย่วกบัเนื้อหาของหน่วยที ่1 หน่วยที ่
2 หน่วยที่ 3 และหน่วยที่ 4 พรอ้มกบัท าแบบฝึกหดั
ระหว่างหน่วยการส่งเสรมิทีป่ระกอบกบัการบรรยาย
ทีผู่ว้จิยัได้บรรยายใหค้วามรู ้หน่วยที่ 1 ถงึ หน่วยที่ 
4 ตามล าดบั 
    2.4 ให้นิสิตกลุ่มตัวอย่างเรียนรู้
พื้นที่กรณีศึกษา คือ บ้านโนนแคน ต.เวียงสะอาด 
อ.พยคัฆภมูพิสิยั จ.มหาสารคาม วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ภ าพ
ปัญหาของพื้นทีก่รณีศกึษา จดัอภิปรายกลุ่มเพื่อหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาน าเสนอสภาพปัญหาและ
แนวทางการแกไ้ขปัญหาของพืน้ทีก่รณีศกึษา  

   3) ขัน้การวดัและประเมนิผล ในขัน้นี้
เป็นขัน้ตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นขัน้ตอบวตัถุประสงค์
ของผูว้จิยั ทบทวนในเนื้อหาทีผู่้รบัการส่งเสรมิไดร้บั 
พรอ้มมกีารถาม-ตอบ เพื่อท าความ เขา้ใจในเนื้อหา
และความรู้ที่ได้รบั ท าแบบทดสอบหลงัการส่งเสริม 
ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบ
วดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.6 สถิติทีใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1) ความเทีย่งตรงของเน้ือหา (IOC) 
   2.2) ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
   2.3) ค่าความยากง่าย 
   2.4) ค่าความเชื่อมัน่ 
   2.5) ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
   2.6) ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
   2.7) ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ไดแ้ก่ Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการปลูก
แตงโมปลอดสารพิษ โดยใช้กรณีศึกษา 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
สง่เสรมิการปลกูแตงโมปลอดสารพษิ โดยใชก้รณีศกึษา
ประสทิธิผลภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 
85.83 และประสทิธิภาพของกระบวนการ (E2) คดิเป็น
รอ้ยละ 83.33 ดงันัน้ การส่งเสรมิการปลูกแตงโมปลอด
สารพษิโดยใช้กรณีศกึษา มปีระสทิธภิาพของคู่มอืการ
ส่งเสริม 85.83/83.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ตามทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที1่)  
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน พบว่า ดชันีประสทิธิผล (E.I.) ของ
คู่มอืการปลูกแตงโมปลอดสารพษิ โดยใชก้รณีศึกษา 
มีค่าเท่ากับ 0.6266 หมายความว่า นิสิตมีความรู้
เพิ่มขึ้น และส่งผลให้นิสติมีความก้าวหน้าทางการ
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เรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้คู่มือส่งเสริมร้อยละ 
62.66 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้
(ดงัตารางที ่2) 
 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลูกแตงโมปลอดสารพษิ โดยใชก้รณีศกึษา (E1/E2) 

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ �̅� S.D. 
รอ้ยละของ 
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.16 1.72 85.83 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 16.26 1.52 83.33 ผ่านเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือ เท่ำกบั 85.83/83.33 
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูแตงโมปลอดสารพษิ โดยใชก้รณีศกึษา 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อนกำร

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงักำร

ส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบ

ควำมรู ้

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) 

ของคู่มือ 
เกณฑ ์

300 488 20 0.6266 ผ่านเกณฑ ์
 
4.2 ผลการศึกษาและเป รียบเ ทียบความรู้
เกีย่วกับการปลูกแตงโมปลอดสารพิษ โดยใช้
กรณีศึกษา  
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ก่อน
การส่งเสรมิผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่
เกี่ยวกบัการปลูกแตงโมปลอดสารพษิ อยู่ในระดบัปลา
นกลาง (x̄ =10.00) หลงัการสง่เสรมิผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ
มีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการปลูกแตงโมปลอด
สารพิษ อยู่ในระดับมาก (x̄=16.26) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนความรู้เฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า
หลังจากการส่งเสริมผู้เข้าร่วมการส่งเสริม มีคะแนน
ความรู้ เฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่ง เ สริมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 
4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การปลูกแตงโมปลอดสารพิษ โดยใช้กรณีศึกษา 
ก่อนการส่งเสริมและหลงัการส่งเสริม 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการ
ปลูกแตงโมปลอดสารพิษ พบว่าก่อนการส่งเสริม
ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการ
ปลูกแตงโมปลอดสารพษิ เท่ากบั 3.63 อยู่ในระดบัเหน็

ด้วย หลังการส่งเสริมผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนน
เฉลี่ยทศันคติต่อการปลูกแตงโมปลอดสารพษิ เท่ากบั 
4.43 อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนทศันคติเฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า 
หลงัการส่งเสรมิผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนทศันคติ
เฉลีย่มากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 
4.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อม  
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม พบว่าก่อนการส่งเสริมผู้เข้าร่วมการ
ส่งเสรมิมคีะแนนจรยิธรรมสิง่แวดล้อม อยู่ในระดบัเพื่อ
ญาติมิตรพวกพ้อง (x̄ =2.34) และหลังการส่งเสริมมี
คะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับเพื่อสังคม 
(x̄ =3.25) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
เฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่าหลังการส่งเสริม
ผู้เข้าร่วมการส่งเสริม มีคะแนนจริยธรรมสิง่แวดล้อม
เฉลีย่มากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 
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ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัการปลกูแตงโมปลอดสารพษิ โดยใช้
กรณีศกึษา กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=30) 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรกำรส่งเสริม 

df t p 
 S.D ระดบั  S.D ระดบั 

ความรู ้(N=20) 10.00 1.59 ปานกลาง 16.26 1.52 มากทีสุ่ด 22 -15.19 .000* 

ทศันคต ิ
(N=5) 

63.3  0.42 เหน็ดว้ย 4.43 0.05 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

22 -10.14 .000* 

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
(N=4) 2.34 0.45 

เพือ่ญาตมิติร
พวกพอ้ง 3.25 0.28 เพือ่สงัคม                              22 -8.593 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ของคู่มือการส่งเสริมการปลูกแตงโมปลอด
สารพิษ ใช้กรณีศึกษา 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
ส่ง เสริมการปลูกแตงโมปลอดสารพิษ โดยใช้
กรณีศกึษา พบว่า ประสทิธผิลภาพของกระบวนการ 
(E1) คิดเป็นร้อยละ 85.83 และประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 83.33 ดงันัน้ การสง่เสรมิ
การปลูกแตงโมปลอดสารพิษ โดยใช้กรณีศึกษา  
มีประสทิธิภาพของคู่มือส่งเสริม 85.83/83.33 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 เนื่ องจากผู้วิจ ัยได้ให้ 
ความส าคญัของการเรียนรู้โดยใช้คู่มือการส่งเสริม
การปลูกแตงโมปลอดสารพิษ โดยใช้กรณีศึกษา  
ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ
วจิารณ์ พานิช (2555: 16) ไดก้ล่าวถงึ ทกัษะเพื่อการ
ด ารงชวีติใน ศตวรรษที ่21 ควรเป็นการเรยีนจากการ
ค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะน า และช่วย
ออกแบบกจิกรรมทีช่่วยใหน้ักเรยีนแต่ละคนสามารถ
ประเมนิความก้าวหน้าของการเรยีนรู้ของตนเองได้ 
ซึง่ในการเตรยีมนักเรยีนใหพ้รอ้มกันต่อวถิีการด ารง
ชพีของสงัคมอย่างทัว่ถงึ ครูจงึตอ้งมคีวามตื่นตวัและ
เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความ
พรอ้มใหน้กัเรยีนมทีกัษะส าหรบัการออกไปด ารงชวีติ
ในโลก นัน่คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill)  
ทีส่่งผลใหม้กีารเปลีย่นแปลงการจดัการเรยีนรูเ้พื่อให้
เดก็มคีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะจ าเป็น ซึง่เป็น

ผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการ
เรยีนการสอน ตลอดจนการเตรยีมความพร้อมด้าน
ต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของอดิศักดิ ์สิงห์สีโว 
( 2 5 54 :  4 1 )  ที่ ก ล่ า ว  สิ่ ง แ วดล้อมศึกษา  คือ 
กระบวนการทางการศึกษาที่เน้นการพัฒนาคนให้
เหน็คุณค่าของทรพัยากร ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ตลอดจนใหเ้ขา้ใจในความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บั
สิง่แวดล้อม อนัเป็นพื้นฐานที่น าไปสู่การพฒันาเจต
คต ิความตระหนกั และทกัษะในการตดัสนิใจเกีย่วกบั
สิง่แวดลอ้มและเกดิการสรา้งจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มทีด่ ี
เพื่อเขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลและรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับแนวคิดของวินัย  
วีระวัฒนานนท์ (2536: 4) อธิบายว่า สิ่งแวดล้อม
ศึกษา คือ กระบวนการให้การศึกษาเกี่ยวกับ
สิง่แวดล้อมแก่ปวงชนโดยอยู่บนพื้นฐานของความ
เชื่อทีว่่า การใหก้ารศกึษาเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มจะช่วย
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมหรือพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ 
พื้ น ฐ านข อ งค ว าม ไม่ เ ห็น แก่ ตั ว  ห รือ ค ว า ม
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และรบัผิดชอบต่อสงัคมสิง่แวดล้อม 
และสอดคล้องกบัแนวคดิของคณิต จติเจรญิทวโีชค 
(2548: 43) ได้ให้ความหมายว่า คู่มอืเป็นหนังสอืที่
เขยีนขึน้เพื่อให้ความรู้กบัผู้อ่านในกจิกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งโดยมุ่งหวงัใหผู้อ้่านไดศ้กึษาท าความเขา้ใจ
ด้วยตนเองและสามารถนความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็น
แนวทางด าเนินไดอ้ย่างถูกต้องและเหมาะสม และซึง่
เป็นไปตามแนวคดิของธนพร ณฏัฐเ์พยีรกลวง (2555 

X X
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: 23) ไดก้ล่าวไวว้่า กจิกรรมทีต่อ้งการให ้ผูเ้รยีนไดม้ี
การฝึกเสริมทักษะในการเรียนรู้ ในแหล่ง เรียนรู้ 
หมายถงึ การท ากจิกรรมการเรยีนรู้ในแหล่งเรยีนรู้ที่
ต้องการให้ผู้เรียนฝึกปฏบิตั ิเพื่อเสรมิให้เกดิความรู้
ความเขา้ใจและมีทกัษะเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ กิจกรรม
การเรียนรู้มักจะมีอยู่ท้ายบทเรียน ซึ่งในบางครัง้
กจิกรรมการเรียนรู้จะมีลกัษณะเป็น แบบฝึกหดัให้
ผูเ้รยีน ไดฝึ้กปฏบิตัหิรอืเป็นใบงานให ้ผูเ้รยีนปฏบิตัิ
ระหว่างเรียนรู้หรือหลังการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของเครือวัลย์ เผ่าผึ้ง (2548: 
39) คู่มอื (Manual) หมายถงึหนงัสอืหรอืเอกสารทีจ่ดั
ขึน้อย่างเป็นระบบเพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจ ตอบ
ขอ้สงสยั หรอืแนวทางในการปฏบิตักิจิกรรมเรื่องใด
เรื่องหนึ่งซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยมี
รูปเล่มกะทัดรัด เหมาะแก่การพกพา สวยงาม  
มภีาพประกอบ อ่านเขา้ใจง่าย และสามารถน าไปใช้
อย่างมีประสทิธภิาพเพื่อเพิม่ประสิทธิผลในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง และสอดคล้องกับแนวคิดของจุมพจน์  
วนิชกุล (2554: 2-3) หนังสอืคู่มอืเป็นหนังสอือา้งองิ
ประเภทหนึ่งที่จ ัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวและ
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบับุคคล เหตุการณ์แนวโน้มเฉพาะ
ด้านหรือเรื่องราวที่น่าสนใจเฉพาะด้านหรือเรื่องใน
สาขาวชิาใดวชิาหนึ่ง โดยใหร้ายละเอยีดของเรื่องราว
นัน้อย่างสัน้ๆ หรอือาจใชเ้ป็นคู่มอืในการปฏบิตังิาน
และใช้ เป็นแหล่งอ้างอิงหาข้อเท็จจริงที่จะตอบ
ค าถามซึ่ ง สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชทิช า  
กุลสุวรรณ์ และคณะ (2558 : 126) ได้ศึกษา การ
พฒันาคู่มือการจดัการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์
สิง่แวดล้อมแบบบูรณาการ ส าหรบันิสติปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการศกึษา พบว่า คู่มอื
การจดัการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์สิง่แวดล้อม
แบบบรูณาการการทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 
82.42/82.00 สอดคล้องกบัการศึกษางานวิจยัของ 
วริศรา ทองค า , อดิศักดิ ์สิงห์สีโว (2562 : 88)  
ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมการลดใช้
พลงังานไฟฟ้าส าหรบัโรงเรยีนเทศบาล ผลการศกึษา 
พบว่า คู่มอืมปีระสทิธภิาพ 81.26/84.59 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ตัง้ไว้ 80/80 ส าหรบัการฝึกอบรม 
แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมมี

ความรูเ้พิม่มากขึน้ เนื่องจากกระบวนการฝึกอบรมมี
การใช้คู่ มือประกอบกับการจัดกิจกรรม  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของจ าเนียร จินตนา (2552: 
75) ได้ศึกษา การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง 
ชีวิตกบัสิง่แวดล้อมตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง ผลการศกึษาพบว่ากจิกรรมการเรยีนรู ้เรื่อง 
ชีวิตกบัสิง่แวดล้อมตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจ
พอ เพีย ง มีป ร ะสิท ธิภ าพ เท่ ากับ  81.67/82.92  
ซึง่สอดคลอ้งกบัเกณฑท์ีก่ าหนดไวค้อื 80/80 
 จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอื
มคี่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) มคี่าเท่ากบั 0.6266 สง่ผล
ใหม้คีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการ
ใช้คู่มือการส่งเสริม ร้อยละ 62.66 แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนที่เข้ารับการส่งเสริมโดยการใช้คู่มือการ
ส่งเสริมการเรียนรู้นัน้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น  
ท าใหค้่าดชันีประสทิธผิลมคี่าทีผ่่านเกณฑม์าตรฐาน 
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของเปรมสุรีย์ เชื่อมทอง 
(2536: 9) กล่าวว่าประสทิธผิล หมายถงึ ผลงานของ
ก ลุ่มซึ่ ง เ ป็นไปตามเ ป้ าหมายที่ว า งไว้  ดังนั ้น 
ประสทิธผิลของโรงเรยีนคอืความส าเรจ็ของโรงเรยีน
ทีส่ามารถท าหน้าทีใ่หบ้รรลุเป้าหมายทีต่ัง้เอาไว ้ทัง้นี้
เกดิจากประสทิธภิาพของผูบ้รหิารโรงเรยีนทีส่ามารถ
ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ
บรหิารงานเพื่อโน้มน้าวผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏบิตัิงาน
ใหเ้กดิผลตามเป้าหมายทีต่ัง้เอาไวเ้ป็นไปตามแนวคดิ
ของปรีชา ช้างขวัญยืน และคณะ (2551 : 127)  
ได้กล่าวไว้ว่า คู่มอืเป็นหนังสอืที่ใช้ควบคู่ไปกบัการ
กระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็นหนังสอืที่ใช้แนวทางปฏิบตัิ
ให้กบัผู้ใช้สามารถกระท าสิ่งนัน้ๆ ให้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย ส่วนคู่มือครูนัน้เป็นหนังสอื ให้แนวทาง
และแนะน าเกี่ยวกบัสาระวิธีการ กจิกรรม สื่อ วสัดุ 
อุปกรณ์และแหล่งข้อมูลปกติมักจะใช้ควบคู่กับ
หนังสอืเรียน เป็นหนังสือที่ครูได้ศึกษาด้วยตนเอง  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรนิภา ตูมโฮม และ
ประยูร วงศ์จันทรา (2559 : 189) ได้ศึกษา การ
พัฒนาคู่ มือ ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี เพื่อหา
ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม ผลการศึกษา 
พบว่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการฝึกอบรม เท่ากบั 
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0.6343 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชลทศิ พนัธุ์ศริ ิ
และบญัญตั ิสาล ี(2559 : 176) ได้ศกึษาการพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อา เซียน  :  สหพันธรัฐมา เลเซีย  เพื่ อหาดัชนี
ประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม ผลการศึกษาพบว่า 
คู่มือฝึกอบรมมีดชันีประสทิธิผลของคู่มือฝึกอบรม 
เท่ากบั 0.8685 ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของอรทยั 
ผวิขาว และบญัญตัิ สาล ี(2559 : 124) ที่ศกึษา การ
พัฒนาคู่ มือ ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน : ราชอาณาจักรกัมพูชา ผล
การศกึษาพบว่า ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม 
เ ท่ า กั บ 0.8804 นิ สิ ต ที่ ใ ช้ คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม มี
ความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 88.04 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของวาที ลพพันธ์ทอง และ
ประยูร  วงศ์จันทรา (2559 : 137) ที่พัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรม ผลการศกึษาพบว่า ดชันีประสทิธผิลของ
คู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 0.7350 นิสติทีใ่ชคู้่มอืฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สหพนัธรฐัสงิคโปร์ มีความก้าวหน้าในการเรยีนคิด
เป็นรอ้ยละ 73.50 
5.2 การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การปลูกแตงโมปลอดสารพิษ โดยใช้กรณีศึกษา 
 พบว่า ผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนความรู้
หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่า การ
ส่งเสริมมีผลท าให้ความรู้ผู้ที่เข้าร่วมการส่งเสริม
เพิม่ขึน้เนื่องจากมกีระบวนการส่งเสรมิโดยใช้วธิกีาร
สง่เสรมิ มกีระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา โดย
เครื่องมอืที่ใช้ในการส่งเสริม คือ คู่มือ และแผ่นพบั
การส่งเสรมิการปลูกต้นแตงโมปลอดสารพษิ โดยใช้
กรณีศึกษา ในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปลูกแตงโมปลอดสารพิษ และกรณีศึกษาแตงโม
ปลอดสารพิษ ท าให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมมี
ความรูเ้พิม่มากขึน้ ประภาเพญ็ สุวรรณ (2544 : 26) 
ไดก้ล่าวไวว้่า ความรู้ หมายถงึ พฤตกิรรมขัน้ต้นที่ผู้
เรยีนรูเ้พยีงแต่เกดิความจ าได ้โดยอาจจะเป็นการนึก
ไดห้รอืโดยการมองเหน็ ไดย้นิ จ าได ้ความรูใ้นชัน้นี้ 
ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับค าจ ากัดความ ความหมาย 
ขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ ์โครงสรา้งและวธิแีก้ไขปัญหา 

ส่วนความ เข้าใจอาจแสดงออกมาในรูปของทกัษะ
ด้าน “การแปล” ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการ
เขยีนบรรยายเกีย่วกบัขา่วสารนัน้ๆ โดยใชค้ าพดูของ
ตนเอง และ “การใหค้วามหมาย” ทีแ่สดงออกมาในรปู
ของความคดิเหน็และขอ้สรุป รวมถงึความสามารถใน
การ “คาดคะเน” หรอืการคาดหมายว่าจะเกดิอะไรขึน้ 
(กรีต ิยศยิง่ยง, 2542 : เวบ็ไชต)์ กล่าวว่า ความรูแ้ละ
ความเขา้ใจเป็นกระบวนการเกดิความรูน้ าไปสู่ความ
เข้าใจและน าไปใช้ โดยผ่านการวิเคราะห์และ
สงัเคราะหเ์ป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนอย่างชดัเจน โดย
ชีใ้หเ้หน็ว่าความรู ้เป็นขัน้ตอนแรกในการทีส่มองรบั
เอาข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ในระบบความจ า  จากนัน้
ขัน้ตอนที่สองจึงเป็นเรื่องราวของความเข้าใจใน
ความหมายของข้อมูลจากความรู้นัน้ๆ จนถึงขัน้
ถ่ายทอดหรือสื่อความหมาย ออกมาให้ผู้อื่นรับรู้
ต่อไปได้ แล้วจึงมาถึงขัน้น าความรู้ไปใช้จากความ
เขา้ใจด้วยการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมนิผล
ต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของชวาล แพรรัตกุล 
(2552: 201) ได้กล่าวว่า การวดัความรูค้วามจ าเป็น
การวัดสมรรถภาพสมองด้านการระลึกออกของ
ความจ านัน่เอง เป็นการวดัเกี่ยวกบัเรื่องราวที่เคยมี
ประสบการณ์หรอืเคยรูเ้คยเหน็และท ามาก่อนแลว้ทัว่
ทัง้สิ้น ซึ่งการวัดความรู้ ความจ า สามารถสร้าง
ค าถามวดัสมรรถภาพดา้นน้ีไดห้ลายลกัษณะดว้ยกนั 
ลกัษณะของค าถามจะแตกต่างกนัออกไปตามชนิด
ของความรู้ ความจ า แต่ก็จะมีลักษณะร่วมกันอยู่
อย่างหนึ่ง คอืเป็นค าถามทีใ่หร้ะลกึถงึประสบการณ์ที่
ผ่านมาที่จ าได้ก่อนแล้วไม่ว่าจะอยู่ในรูปค าศัพท์ 
นิยาม ระเบียบ แบบแผน หรอืหลกัการทฤษฎีใดๆ 
และเป็นไปตามแนวคิดของพรธิดา วิเชียรปัญญา 
(2557 : 21) ไดก้ล่าวว่า ความรูค้อืกระบวนการของ
การขัด เกลา เลือกใช้  และบูรณาการ การใช้
สารสนเทศเหล่านัน้ จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ (new 
knowledge) ความรูใ้หม่จงึเกดิขึน้จากการผสมผสาน
ความรู้และประสบการณ์เดิมผนวกกบัความรู้ใหม่ที่
ได้รบั ซึ่งความรู้ดังกล่าวเป็นสิ่งที่อยู่ภายในบุคคล 
เป็นความรู้ที่ไม่ชัดแจ้ง ซึ่งหากได้รบัการถ่ายทอด
ออกมากอยู่ในรูปลายลักษณ์อักษร ก็จะกลายเป็น
ความรู้ที่ช ัดแจ้ง และความรู้จะเกิดคุณค่าได้หากมี
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การน าไปใช้ในการตดัสนิใจ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของรุ่งทิพย์ ร่มจ าปา (2549 : 107) ได้ศึกษาการ
เปรยีบเทยีบผลการเรยีนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 
และการเรยีนสบืเสาะแบบ สสวท.ทีม่ต่ีอแนวความคดิ
เลอืกเกีย่วกบัมโนมต ิชวีวทิยา จากการศกึษาพบว่า 
นักเรียนโดยส่วนรวมที่เรียนแบบวฏัจกัรการเรยีนรู้  
7 ขัน้ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข ัน้
พืน้ฐานหลงัเรยีน และเป็นรายด้าน 8 ด้าน มากกว่า
นักเรียนที่เรียน แบบ สสวท.อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ญาสุมินทร์ รักไธสง , ไพบูลย์ ลิ้มมณี , กรรณิกา  
สุขงาม.(2561 : 171) ได้ศึกษา การส่งเสริมการใช้
แหนแดงเป็นปุ๋ ยพืชสดในนาข้าวเพื่ อเป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อมส าหรบัชาวบ้านหนองบวัหน่วยหมู่ที่ 2 
ต าบลคลองขาม อ าเภอ ยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
ผลการศึกษา พบว่า ก่อนการส่งเสริม ชาวบ้านมี
ความรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 11.66 
ส่วนหลังการส่งเสริมชาวบ้านมีความรู้อยู่ในระดับ
มากที่สุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 19.00 เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยของความรู้ก่อนและหลังการส่งเสริม 
ชาวบ้านมีความรู้หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการ
ส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของนัฎฐภรณ์ ปรึกไธสง , 
สมบตัิ อปัมระกา, สุภารตัน์ อ่อนก้อน (2561: 193) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพฒันาคู่มือฝึกอบรมการ 
อนุรกัษสมุนไพรในป่าบุ่งป่าทาม ส าหรบัชุมชนบ้าน
โนนสมบู ร ณ์  ต าบล เกิ้ ง  อ า ภอ เมือง  จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษา พบว่า ก่อนการฝึกอบรม
มคีะแนนเฉลี่ยความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
เท่ากับ 9.87 หลังการฝึกอบรมชาวบ้านมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เท่ากบั 17.10 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลัง
การฝึกอบรม พบว่า ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยความรู้
หลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของปรารถนา บัวระคุณ, จุไรรตัน์คุรุโคตร, ชลทิศ 
พนัธุ์ศิริ. (2561 : 326) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การ
ส่งเสรมิการเลี้ยงหนูนาเพื่อเพิม่รายไดแ้ละลดการใช้
สารเคมขีองเกษตรกร ผลการศกึษาพบว่า  ก่อนและ

หลงัการส่งเสรมิ เกษตรกรมคีวามรู้หลงัการส่งเสรมิ
สูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมมีผลท าให้
ความรูข้องเกษตรกรเพิม่ขึน้ก่อนเขา้ร่วมการส่งเสรมิ 
และสอดคล้องกบังานวจิยัของผกามาศ สอนค าหาร, 
จุไรรตัน์ คุรุโคตร, ชลทศิ พนัธุ์ศริ ิ(2561 : 459) ได้
ศึกษา การเลี้ยงกุ้งฝอยเพื่อเพิ่มรายได้และเป็นตัว
บ่งชีคุ้ณภาพน ้า ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการสง่เสรมิ
ชาวบา้นมคีะแนนความรู้เฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง 
และหลงัการสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่อยู่
ในระดบัมากที่สุดเมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยก่อน
การส่งเสริม และหลังการส่งเสริม พบว่า หลังการ
ส่งเสรมิชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยความรู้มากกว่าก่อน
การสง่เสรมิ เนื่องจากเป็นเพราะรปูแบบการถ่ายทอด
ที่ผู้วิจ ัยได้ใช้รูปแบบการส่งเสริมโดยการฝึกอบรม  
ซึ่งเป็นกระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศกึษา 
ผูว้จิยัไดบ้รูณาการในการใชเ้ทคนิคในการสง่เสรมิทีม่ี
ค ว า มหล ากหลา ยแ ละสอดคล้ อ ง กัน  ท า ใ ห้
กระบวนการส่งเสริมมีความน่าสนใจ โดยมีการใช้
เทคนิคการสง่เสรมิ คอื เทคนิคการบรรยาย ประกอบ
กบัคู่มอื แผ่นพบัในการประกอบการส่งเสรมิ และยงั
เปิดโอกาสใหช้าวบา้นได้ชกัถามในประเดน็ขอ้สงสยั
จงึสง่ผลใหช้าวบา้นทีเ่ขา้รบัการส่งเสรมิมคีะแนนหลงั
การสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ 
5.3 กำรศึกษำและเปรียบเทียบทศันคติต่อกำรปลูก
แตงโมปลอดสำรพิษ โดยใช้กรณีศึกษำ 
 พบว่า หลงัการสง่เสรมิผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิมี
คะแนนเฉลีย่ทศันคตมิากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่าการสง่เสรมิการ
ปลูกแตงโมปลอดสารพษิ โดยใชก้รณีศกึษา มผีลท า
ให้ทศันคติของผู้ที่เขา้การส่งเสรมิเพิม่ขึน้ เนื่องจาก
ในการส่งเสริมมีกระบวนการให้ผู้ที่เข้าร่วมการ
ส่งเสริมได้เรียนรู้ มีการถามตอบ คู่มือและแผ่นพบั
ขณะบรรยายให้ความรู้ เป็นสื่อหรอืตวักระตุ้นใหเ้กดิ
การเรียนรู้และมทีศันคติที่ดต่ีอการส่งเสรมิการปลูก
แตงโมปลอดสารพษิ โดยใชก้รณีศกึษา สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของพงศ์ หรดาล (2540 : 42) ได้กล่าวไว้ว่า 
ทัศนคติ คือ ความรู้สึก ท่าที ความคิดเห็น และ
พฤตกิรรมของคนงานทีม่ต่ีอเพื่อนร่วมงาน ผูบ้รหิาร 
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กลุ่มคน องค์กรหรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ โดยการ
แสดงออกในลกัษณะของความรู้สกึหรือท่าทีในทาง
ยอมรบัหรอืปฏเิสธ สอดคลอ้งกบัแนวคดิศกัดิไ์ทย หา
ไซย (2556 : 138) ไดก้ล่าวไวว้่า ทศันคต ิคอื สภาวะ
ความพรอ้มทางจติทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิ ความรูส้กึ 
และแนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลที่มีต่อบุคคล 
สิง่ของสถานการณ์ต่างๆ ไปในทศิทางใดทศิทางหนึ่ง 
และสภาวะความพร้อมทางจิตนี้จะต้องอยู่นาน
พอสมควร สอดคล้องกับแนวคิดของสร้อยตระกูล 
อรรถมานะ (2541 : 64) ได้กล่าวไว้ว่า ทศันคติ คือ 
ผลผสมผสานระหว่างความนึกคิด ความเชื่อ ความ
คิดเห็น ความรู้ และความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ง
หนึ่งสิง่ใด คนใดคนหนึ่ง สถานการณ์ใดสถานการณ์
หนึ่ง ซึ่งออกมาในทางประเมินค่าอันอาจเป็นไป
ในทางยอมรบัหรอืปฏเิสธกไ็ด ้และความรูส้กึเหล่านี้มี
แนวโน้มที่จะก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึน้ 
ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของสภุาภรณ์ พลนิกร (2548: 226) 
กล่าวว่าทศันคติ คอื วธิกีารที่แต่ละคนคดิรูส้กึและการ
กระท าต่อสภาวะแวดลอ้ม หรอืปรมิาณของความรูส้กึทัง้
ทางบวกและทางลบทีม่ต่ีอสิง่ทีม่ากระตุน้ต่างๆ (Stimuli) 
หรือเป็นความโน้มเอียงที่เกิดจากการเรียนรู้ในการ
ตอบสนองต่อวตัถุใดๆ (Object) ทัง้ในด้านที่ดแีละไม่ดี
ดว้ยความเสมอตน้เสมอปลาย (Consistent) ซึง่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของรัชนีกร อ่องอ้น, จุไรรัตน์ คุรุโคตร,  
ชลทศิ พนัธุ์ศริ ิ(2561 : 471) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การ
ส่งเสริมการแปรรูปเชื้อเพลิงเขียวจากฟางข้าว  
ผลการศึกษา พบว่า ชาวบ้านมีทัศนคติก่อนการ
ส่งเสริมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ และหลังการส่งเสริม 
พบว่า หลงัการส่งเสริมมคีะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อน
การส่งเสริมอยู่ในระดับเห็นด้วย แสดงให้เห็นว่า 
ชาวบ้านมีทัศนคติเพิ่มมากขึ้น ทัง้นี้ เ ป็นเพราะ
รูปแบบการถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศึกษา โดยใช้
เทคนิคการบรรยาย มีการถาม – ตอบ แลกเปลี่ยน
ความรู้ การอภปิรายเปิดโอกาสให้นิสติได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็น จึงท าให้กระบวนการส่งเสริมความ
น่าสนใจ ท าใหผู้เ้ขา้รบัการสง่เสรมิมกีารปรบัทศันคติ
ไปในทางทีด่ขี ึน้ แสดงใหเ้หน็ว่า กระบวนการทีใ่ชใ้น
การส่งเสริมมีความเหมาะสมกับชาวบ้าน ท าให้
ชาวบ้านมีความสนใจ และมีการปรับทัศนคติไป

ในทางที่ดีน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของทิวทัศน์  
แสงศรี , ไพบูลย์   ลิ้มม ณี , กรรณิกา  สุข งาม ,  
เดช นิมิต (2561 : 483) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การ
ส่ ง เสริมการ ใช้ม ะกรูดก าจัดยุ งที่ เ ป็นมิตร ต่อ
สิง่แวดล้อม ผลการศกึษา พบว่า ก่อนการส่งเสรมิมี
คะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดับไม่แน่ใจ และหลัง
การส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดับเห็น
ด้วยเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและ
หลังการส่งเสริม พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติหลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของธญัลกัษณ์ ดวงจ าปา, ไพบลูย ์ลิน้มณี
, กรรณิกา สขุงาม, จรีะศกัดิ ์ตรเีดช (2561 : 494) ได้
ท าการศกึษาเรื่อง การปลูกต้นกุ่มบกเพื่อการอนุรกัษ์
และใช้ประโยชน์ ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการ
ส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการปลูก
ต้นกุ่มบกเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เท่ากับ 
1.80 อยู่ ในระดับไม่แน่ใจ และหลังการส่งเสริม
ชาวบา้นมคีะแนนทศันคตเิฉลี่ยโดยรวมเท่ากบั 2.48 
อยู่ในระดบัเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติก่อนและกลงัการส่งเสรมิ พบว่า ชาวบ้านมี
คะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการส่งเสริมมากกว่าก่อน
การสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ดงันัน้กจิกรรมการส่งเสรมิการเรยีนรูม้ผีลท า
ใหท้ศันคตขิองผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมินัน้เป็นไปในทาง
ที่ดีขึ้น เนื่องจากมีการจดัการกระบวนการเรียนรู้ที่
เกี่ยวกบัการถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศกึษา และใช้
คู่มอืการปลูกแตงโมปลอดสารพษิ โดยใชก้รณีศกึษา 
ในการบรรยายใหค้วามรู ้เพื่อเป็นสื่อกระตุ้นใหผู้้เขา้
การร่วมส่งเสริมมีทัศนคติที่ดีต่อการปลูกแตงโม
ปลอดสารพษิ จงึท าใหผู้เ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิมทีศันคติ
ทีด่มีากเพิม่ขึน้ 
5.4  ผลกำรศึกษำและเปรียบเทียบจริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 
 พบว่า ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิง่แวดล้อมต่อการส่งเสรมิการปลูกแตงโม
ปลอดสารพษิ โดยใชก้รณีศกึษา ก่อนสง่เสรมิมคีะแนน
เฉลีย่ เท่ากบั 2.34 อยู่ในระดบัเพื่อญาตมิติรพวกพอ้ง 
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หลงัส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.25 อยู่ในระดับ
เพื่อสงัคม เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและ
หลังการส่งเสริม พบว่า ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเพิม่มากขึน้หลงัการสง่เสรมิอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 เนื่องจากการส่งเสรมิ
การปลูกแตงโมปลอดสารพิษ โดยใช้กรณีศึกษา  
มคีวามเหมาะสม พรอ้มกบัมเีน้ือหาทีส่ าคญั และท าให้
ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของ
ผู้เข้าร่วมการการส่งเสริมเพิ่มขึ้น และมีจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม เจตคติ และค่านิยมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมาคมพฒันาคุณภาพ
สิง่แวดล้อม (2558 : เว็บไชต์) จรยิธรรมสิง่แวดล้อม 
(environmental ethics) เดิมมนุษย์ไม่ เคยประสบ
ปัญหาสิง่แวดลอ้มมากนกั แต่ในปัจจุบนั มนุษยป์ระสบ
กับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง อันเนื่องจาก
ทรพัยากรธรรมชาติเหลอืน้อยลง การใชว้ทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในทางที่ผิดเช่น การทดลอง ระเบิด
ปรมาณู การท าลายป่าไม้ ฯลฯ ท าให้ระบบนิเวศ
เปลี่ยนแปลงและเสยีสมดุล ส่งผลกระทบต่อชวีติของ
มนุษย์เอง ปัจจุบนัสงัคมไทยมีปัญหาสิง่แวดล้อม จึง
จ าเป็นตอ้งน าจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มมาศกึษาใหค้รบทุก
ด้านโดยการบูรณาการกบัทุกกิจกรรม เช่น การรู้จกั
ประมาณในการบริโภคหรือทางสายกลางในการใช้
สอย การกตญัญกูตเวทรีูคุ้ณค่าของสิง่แวดลอ้ม การเหน็
แก่ประโยชน์สว่นรวมและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของประยูร วงศ์จนัทรา (2559 : 
171) กล่าวว่า จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ หลกัการที่
ควรประพฤติอย่างหนึ่งต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลท าให้
สิง่แวดลอ้มด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทางระบบนิเวศ 
และเอื้อประโยชน์ให้แก่ สรรพสิง่ที่อาศยัสิง่แวดล้อม
ด ารงชีพอยู่ได้ โดยไม่สูญเสียระบบสัมพันธภาพ
ระหว่างตนกบัสิง่แวดลอ้ม ซึ่งจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มไม่
สามารถแยกออกได้จาก จริยธรรมชีวิต สงัคม และ
ชุมชน โดยศกัยภาพในตวั ของมนัเองเป็นปัจจยัหลกั
ในการบูรณาการเชื่อมโยง ชีวิต ชุมชน และสงัคม
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงอยู่ได้อย่าง ยัง่ยืน เป็นไปตาม
แนวคดิของโกวทิ ประวาลพฤกษ์ (2541: 123) ไดใ้ห้
ความหมายว่า จรยิธรรม มคีวามหมาย 2 นยั คอื นยัที่
หนึ่ง จริยธรรมเป็นหลักการและเหตุผลที่พิจารณา

เกี่ยวกับ การกระท า การพิจารณาตัดสินและการ
ตัดสินใจซึ่งเป็นความหมายที่คนทัว่ไปเข้าใจกันมา
ดัง้เดิม นัยที่สอง จริยธรรมเป็นพฤติกรรมหรือการ
กระท าเป็นการตัดสินใจ การพิจารณาตัดสินเป็น
คุณธรรมทางจรยิธรรม ที่มพีื้นฐานอยู่บนการกระท า 
และ เจตคติที่สามารถสงัเกตเหน็ได้ และเป็นไปตาม
แนวคิดของประภาศรี สีอ าไพ (2540 : 17) ได้ให้ 
ความหมายว่า  จริยธรรม หมายถึง  หลักความ 
ประพฤตทิี่อบรมกริยิา และปลูกฝังลกัษณะนิสยัให้ ผู้
ประพฤติอยู่ในครรลองและศีลธรรม และคุณค่าของ 
จริยธรรมนัน้ชี้ให้เห็นถึงความเจริญงอกงามในชีวิต 
อย่างมีระบบแบบแผนตามวฒันธรรมของบุคคลที่มี 
ลกัษณะจิตใจที่ดีงาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อ้อมฤดี  วิ เ ศษวุฒิ  และคณะ  (2 5 6 2 :  50)  ได้
ท าการศกึษา เรื่องการส่งเสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรดนิ
และการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในชุมชน ผลการศกึษาพบว่า 
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อนการ
ฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อสงัคม (�̅�= 2.76) 
และหลังการฝึกอบรมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม
(�̅� = 3.61) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า นิสติมี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการฝึกอบรม
มากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของอรอนงค์ พลโคกก่อง, ประยูร วงศ์จนัทรา, ลิขติ 
จันท ร์ แ ก้ ว .  (2561 : 82 )  จ ากกา รศึกษ าแล ะ
เปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัปัญหาการ
ทิ้งขยะในป่าชุมชน บ้านศรวีไิล หมู่ 8 ของนิสติกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนและหลงักจิกรรม พบว่า คะแนนจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมของนิสติที่เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ป่า
ชุมชนโคกหนิลาด เรื่องปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชน 
ก่อนกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.07 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่
ในระดบัเพื่อความถูกตอ้งดงีาม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.95 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
มคีะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
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อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 แสดงให้เหน็ว่า 
กจิกรรมการเรยีนรูม้ผีลท าใหจ้รยิธรรมสิง่แวดลอ้มของ
นิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้เนื่องจากมกีระบวนการ
จัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการฝึกอบรม มีกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศึกษาโดยเครื่องมือที่ใช้ใน
การฝึกอบรม คอื คู่มอืกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคก
หนิลาด เรื่อง ปัญหาการทิง้ขยะในป่าชุมชน และแผ่น
พบั ในการบรรยายใหค้วามรู ้เป็นสื่อหรอืตวักระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้และมีจริยธรรมสิง่แวดล้อมต่อปัญหา
การทิ้งขยะในป่าชุมชนเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับ
งานวจิยัของอารยีา นางมณฑา, ประยูร วงศจ์นัทรา, ลขิติ 
จนัทรแ์กว้, ทวติ ราษ.ี (2561 : 761) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง 
การพฒันาคู่มือฝึกอบรมระบบนิเวศป่าดงดบิ ของนิสติ
ระดบัปริญญาตรีสาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา ชัน้ปีที่ 1 
พบว่า นิสติมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนการฝึกอบรมอยู่
ในระดบัเพื่อสงัคม หลงัการฝึกอบรมอยู่ในระดบัเพื่อ
ความถูกต้องดงีาม เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่จรยิธรรม
สิง่แวดล้อมต่อระบบนิเวศป่าดงดบิของนิสติที่เขา้ร่วม
ฝึกอบรมเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั คอืนิสติทีเ่ขา้
ร่วมการฝึกอบรมมคี่าเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงั
การฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการเขา้ฝึกอบรม ซึง่จรยิธรรม
สิง่แวดล้อมเป็นการสร้างความตระหนัก และจติส านึก
ทางสิ่งแวดล้อม เน้นอุดมคติ เพื่อการแก้ไขปัญหา
สิง่แวดลอ้มจากจติใต้ส านึกของคน สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของสุลกัขณา จนัทรช์มภู, ประยูร วงศจ์นัทรา, อุไรวรรณ 
พรายม ี(2562 : 28) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การสง่เสรมิการ
ลด รบั ให้ และใช้ขยะพลาสติก พบว่า คะแนนจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มของนิสติทีเ่ขา้ร่วมการสง่เสรมิการลด รบั ให ้
และใช้ขยะพลาสติกก่อนการเข้าร่วมการส่งเสริม 
โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคมมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.78 
และหลงัการเขา้ร่วมการส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดบั
เพื่อสงัคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.16 เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการ
ส่งเสรมิ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรม
สิง่แวดล้อมหลงัการส่งเสรมิเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงให้
เหน็ว่าการสง่เสรมิมผีลท าใหจ้รยิธรรมสิง่แวดลอ้มของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากกระบวนการจัด
กิจกรรมโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมมีกระบวนการ

ถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศึกษาโดยเครื่องมือที่ใช้ใน
การสง่เสรมิ คอื คู่มอืการสง่เสรมิการลด รบั ให ้และใช้
ขยะพลาสติก แผ่นพบัในการบรรยายให้ความรู้ เป็น
สื่อหรือตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และมีจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการการลด รบั ให ้และใชข้ยะพลาสตกิ
และสอดคล้องกบังานวจิยัของกลัยา เอกราช , ประยูร 
วงศ์จันทรา , วุฒิศักดิ  ์บุญแน่น (2562 : 51) ได้
ท าการศกึษาเรื่อง การเรียนรู้ระบบนิเวศนาข้าวแบบ
อนิทรยี ์พบว่าคะแนนจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติที่
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ระบบนิเวศนาข้าวแบบ
อนิทรยี์ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม โดยรวมอยู่ในระดบั
เพื่อญาติมิตรพวกพ้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.36 และ
หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.08 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการเข้าร่วม
กจิกรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรม
สิง่แวดล้อมหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้มากกว่า
ก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมมีผลท าให้
จริยธรรมสิง่แวดล้อมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากกระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการจัด
กจิกรรม มกีระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรมคือ คู่มือฝึกอบรม
การเรยีนรู้ระบบนิเวศนาขา้วแบบอนิทรยี ์แผ่นพบัใน
การบรรยายใหค้วามรูเ้ป็นสือ่หรอืตวักระตุน้ใหเ้กดิการ
เรยีนรูแ้ละมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อระบบนิเวศนาขา้ว
แบบอนิทรยี ์
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. สามารถน าคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูแตงโม
ปลอดสารพษิ โดยใช้กรณีศกึษา ไปประยุกต์กบัการ
สง่เสรมิการปลกูผลไมเ้ศรษฐกจิในพืน้ทีต่่างๆ ไดเ้ป็น
อย่างด ี
 2) สามารถน าคู่มอืไปเผยแพร่ให้กบัเยาวชน
ในชุมชน หรอืนักเรียนในโรงเรียน เพื่อเป็นความรู้ใน
การปลกูแตงโมปลอดสารพษิ ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ได ้
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6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารสรา้งหรอืพฒันาสือ่ นวตักรรมใน
การส่งการปลูกแตงโมปลอดสารพษิ โดยใช้คู่มือใน
รูปแบบต่างๆ เช่น วดีทีศัน์ โปรตอร ์ใบปลวิแผ่นพบั 
เพื่อใหเ้กดิความสนใจในการร่วมกระบวนการสง่เสรมิ
เพิม่มากขึน้ 

 2) ควรมีการศกึษาเปรียบเทยีบรูปแบบของ
การจดัการเรยีนรูต้ามหลกัทฤษฎแีนวทางการปฏบิตัิ
และศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการปลูกแตงโมเพิ่มเติม
เพื่อน าไปปรบัปรุงคู่มอืในครัง้ถดัไปอนัจะน าไปสู่การ
พฒันาของกระบวนการจดักิจกรรมส่งเสริมอย่างมี
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลในครัง้ต่อๆ ไป 
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