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บทคดัยอ่ 

 งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูโสนอฟัรกินัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิในการเกษตรให้
มคี่าประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 และมปีระสทิธผิลตามเกณฑ์ เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคตกิ่อนและ
หลงัการอบรม กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ชาวบา้นชุมชน บา้นนาสนีวน หมู่ที ่17 ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 35 คน ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย 
คู่มือการส่งเสริม แบบทดสอบความรู้ และแบบวดัทัศนคติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ paired t-test ผลการศึกษาพบว่า 
ประสทิธภิาพของคู่มอืในการส่งเสรมิ มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 94.70/92.25 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ดชันีประสทิธผิล
ของคู่มอืการส่งเสรมิ เท่ากบั 0.714 แสดงให้เหน็ว่า ชาวบา้นมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรู ้คดิเป็นรอ้ยละ 71.40 และเมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคต ิก่อนและหลงัการอบรม พบว่า ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ ความรูแ้ละทศันคติ
หลงัการอบรมสงูกว่าก่อนอบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั : การสง่เสรมิ โสนอฟัรกินั  ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม 
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Abstract  
 The purposes of this research were to develop a guide for Promotion African Sesbania rostrate in order 
to improve soil in agriculture to have efficiency and effectiveness in accordance with the criteria 80/80 to study 
and compare knowledge and attitude before and after the promotion. The sample of the study were 35 villagers 
in village people of Ban Na Si Nuan, moo 17, Na Si Nuan Subdistrict, Kanthara Wichai District, Maha Sarakham 
province, which was obtained by voluntarily participating in attended promotion courses. The research tools 
were promotion handbook, brochures, knowledge test and attitude test. The statistics used for data analyzed 
were frequency, percentage, mean, standard deviation and paired t-test. The results of the research showed 
that the manual was efficiency of 94.70/92.25. The activity of the activity effectiveness manual index was equal 
to 0.714. The villagers had more knowledge and effect to increased progress after using the promotion manual 
at 71.40 %. And the villagers had the knowledge average scores and attitude after promotion was significantly 
higher than before training at level .05. 
 
Keyword : Promotion, African Sesbania, environmental knowledge, environmental attitude 
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1. บทน ำ  
 ปัญหาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมได้
เกิดขึ้นในพื้นที่ของประเทศต่างๆ ทัว่โลก ก่อให้เกิด
ผลกระทบตัง้แต่เลก็น้อยจนถึงขัน้รุนแรง ทัง้ในระดบั
ภูมภิาค ระดบัประเทศจนมาถึงระดบัท้องถิ่น ส าหรบั
ประเทศไทยนัน้ ปัญหาส าคญัที่เกดิขึน้ในรอบปี พ.ศ.
2542 มหีลายประเดน็ เช่นปัญหาความเสือ่มโทรมของ
ดนิที่เกิดจากการชะล้างพงัทลายของดินในปริมาณมาก
ปัญหาการจดัการทีด่นิทีไ่ม่เหมาะสมกบัสมรรถนะของดนิ
ปัญหาการขาดแคลนน ้าที่เกิดขึ้นในฤดูแล้ง และปัญหา
อื่นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  (คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล, 2542 : เวบ็ไซต)์ 
 นอกจากนี้ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นเมือง
เกษตรกรรม มพีื้นทีท่ ัว่ประเทศรวมทัง้หมด 321 ลา้น
ไร่ และมีพื้นที่ถือครองด้านการเกษตรประมาณ 182 
ลา้นไร่ แบ่งเป็นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 77 ล้านไร่ 
ภาคกลาง 27 ล้านไร่  ภาคเหนือ 36 ล้านไร่ ภาค
ตะวนัออก 14 ล้านไร่ และภาคใต้ 28 ล้านไร่ แต่จาก
การส ารวจของกรมพฒันาที่ดินในปี 2549 พบว่า ใน
พืน้ทีท่ีถ่อืครองดา้นการเกษตร 182 ลา้นไร่ พบว่า กว่า 
132 ลา้นไร่ เกดิปัญหาดนิเสื่อมโทรม (คู่มอืการพฒันา
ทีด่นิส าหรบัหมอดนิอาสาและเกษตรกร, 2553 : 4-5) 
 ดนิเสื่อมคุณภาพหรอืดนิเสื่อมโทรม คอื ดนิที่มี
สภาพแปรเปลี่ยนไปจากเดิม และอยู่ในสภาพที่ไม่
เอื้ออ านวยต่อผลผลิตทางการ เกษตรเนื่ องจาก
คุณสมบัติด้านต่างๆ ของดินไม่เหมาะสมต่อการ
เจรญิเตบิโตของพชื เช่น สมบตัทิางเคมขีองดนิมสีภาพ
เป็นกรดจดั เคม็จดั ทางด้านกายภาพของดนิสูญเสยี
โครงสรา้งท าใหเ้กดิการอดัตวัแน่น ขาดความโปร่งพรุน 
ความอุดมสมบูรณ์ หรือปริมาณธาตุอาหารของพืช
ลดลงและอยู่ในสภาวะไม่สมดุล สาเหตุทีด่นิเสือ่มโทรม 
เนื่องจากเกษตรกรขาดความรูใ้นเรื่องดนิ มกีารใช้ดนิ 
ไม่มกีารบ ารุงดนิ และใชส้ารเคมเีป็นจ านวนมาก ท าใหด้นิ
เสื่อมโทรมเรว็ขึน้กว่าปกต ิเมื่อดนิหมดแร่ธาตุอาหารและ
จุลนิทรยีใ์นดนิ เนื่องจากชาวบา้นท าเกษตรกรรม ท านาปี 
นาปรัง ปลูกพืชชนิดเดิมซ ้าๆ เช่น มันส าปะหลงั อ้อย 
ขา้วโพด ดงันัน้จงึท าใหด้นิเกดิการเสื่อมคุณภาพหรอืดนิ
เสือ่มโทรมลง (คู่มอืการพฒันาทีด่นิส าหรบัหมอดนิอาสา
และเกษตรกร, 2553 : 52-55) 

 โสนอฟัรกินัเป็นพชืตระกูลถัว่ทีร่ากมปีมและมี
แบคทเีรยีไรโซเบียมที่สามารถตรงึธาตุไนโตรเจนใน
อากาศให้อยู่ในดนิที่พชืสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้
โดยไถกลบหลงัจากหว่านไปแลว้ 50 - 55 วนั ในอตัรา 
5 กิโลกรมัต่อไร่ นอกจากจะได้ธาตุอาหารในดนิแล้ว 
ยงัเป็นการเพิม่อนิทรยีวตัถุใหก้บัดนิในสภาพทีด่นิเป็น
กรดเป็นด่างท าให้ดินปลดปล่อยธาตุอาหารที่จ าเป็น
ส าหรบัพชืได้มากขึน้ ถ้าปรบัปรุงดนิโดยใช้พชืปุ๋ ยสด
โสนอฟัริกนัแล้วการใช้ปุ๋ ยเคมีร่วมกบัการปลูกพืชไร่ 
หรือ ข้าว จะท าให้พืชสามารถดึงธาตุอาหารจาก
ปุ๋ ย เ ค มี ม า ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ นก า ร เ จ ริญ เ ติ บ โ ต  
มปีระสทิธิภาพมากขึ้น (คู่มือการพฒันาที่ดนิส าหรบั
หมอดนิอาสาและเกษตรกร, 2553 : 194-195) 
 พืชตระกูลถัว่เมื่อย่อยสลายจะให้ปุ๋ ยอินทรีย์
ปริมาณสูง ช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ พืชหลกัที่ปลูกมีการเจริญเติบโตเรว็ให้
ผลผลติสงูลดการใชปุ้๋ ยเคม ีเน่ืองจากปัจจุบนัเกษตรกร
มกีารใช้ที่ดนิมานานขาดการปรบัปรุงบ ารุงดนิ ท าให้
ดินเสื่อมโทรมดินแน่นพืชเจริญเติบโตช้าผลผลิตต ่า 
เนื่องจากดินตายแล้วความเป็นประโยชน์ของธาตุ
อาหารพชืไม่ม ีแมเ้กษตรกรมกีารใชปุ้๋ ยเคมมีากแลว้ก็
ตาม การใชปุ้๋ ยเคมอีย่างเดยีวเมื่อปุ๋ ยละลายน ้าแล้วใช่
ว่าพชืจะน าไปใช้ประโยชน์ได้เลยต้องขึน้อยู่กับปัจจยั
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นประโยชน์ของธาตุ
อาหารนัน่คือ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน  (pH) 
ระดบั pH ของดนิที่เหมาะสมกบัความเป็นประโยชน์
ของธาตุอาหารพืช คือ  5.8 – 6.5 และดินต้องมี
อินทรียวัตถุประมาณ 5% อินทรียวัตถุในดินเพิ่ม
ช่องว่างระหว่างอนุภาคของดนิท าให้ดนิมอีากาศและ
น ้ า ใ ห้ ธ า ตุ อ าห า รพืช ค วบคุ ม ไม่ ใ ห้ ร ะ ดับ  pH 
เปลี่ยนแปลงเร็วเป็นอาหารจุลินทรีย์ในดิน  เมื่ อ
จุลินทรีย์ย่อยสลายอินทรียวตัถุจะได้สารละลายที่ไป
ละลายธาตุอาหาร (ปุ๋ ยเคม)ี ให้พชืน าไปใช้ประโยชน์
ได้เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพความเป็นประโยชน์ของ
ธาตุอาหารพืช ท าให้พืชเจริญเติบโตเร็วผลผลิตสูง 
(คู่ มือการพัฒนาที่ดินส าหรับหมอดินอาสาและ
เกษตรกร, 2553 : 194)  
 บา้นนาสนีวน หมู่ที่ 17 ต าบลนาสนีวน อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม มสีภาพปัญหาดนิทีข่าด
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ความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากชาวบา้นใชปุ้๋ ยเคมใีนการท า
เกษตร ชาวบ้านไม่นิยมปลูกโสนอัฟริกันเพื่อบ ารุงดิน 
ผูว้จิยัจงึต้องการสง่เสรมิใหช้าวบา้นในหมู่บา้นมสีว่นร่วม
ในการปลูกโสนอฟัรกินั เพราะโสนอฟัรกินัมคีุณสมบตัิที่
ช่วยในการฟ้ืนฟูคุณภาพของดนิ 
 ผู้วิจ ัยจึงได้เกิดแนวคิดการส่งเสริมการปลูก
โสนอัฟริกันเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดินในการเกษตรของ
ชุมชนบ้านนาสนีวน หมู่ที่ 17 ต าบลนาสนีวน อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ทางผู้วิจ ัยเห็นว่า
โสนอัฟริกันปลูกง่าย เจริญเติบโตและออกดอกใน
ระยะเวลาอนัสัน้เป็นพชืทนแลง้ทนต่อสภาพน ้าขงั 2-3 
วนัได้ สามารถปลูกพืชได้ทุกฤดูมีความต้านทานโรค
และแมลงได้ดีผลิตเมล็ดพันธุ์ได้มาก ขยายพันธุ์ได้
รวดเรว็และล าต้นอ่อน เมื่อไถกลบแล้วเน่าเป่ือยผุพงั
เรว็จงึเหมาะแก่การปลูกเพื่อฟ้ืนฟูคุณภาพของดินใน
นาขา้ว และส่งเสริมให้ความรู้และทศันคติของชุมชน
เพื่อสรา้งความเขา้ใจในการฟ้ืนฟูคุณภาพของดนิในนา
ขา้วต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการสง่เสรมิการปลูกโสนอฟัรกินั
เพื่อปรบัปรุงบ ารุงดินในการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลตามเกณฑ ์80/80 และมปีระสทิธผิลตามเกณฑ ์
 2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้การปลูก
โสนอฟัรกินัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิในการเกษตรก่อนและหลงั
การสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการปลูก
โสนอฟัรกินัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิในการเกษตรก่อนและหลงั
การสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ชาวบา้นในชุมชนบา้น
นาสีนวน หมู่ที่ 17 ต าบลนาสีนวน อ าเภอกันทรวิชัย  
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 558 คน 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในงานวจิยั คือ ชาวบ้าน ใน
ชุมชนบ้านนาสนีวน หมู่ที่ 17 ต าบลนาสนีวน อ าเภอ
กนัทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 35 คน ซึ่ง
ไดม้าจากการสมคัรใจเขา้ร่วม 

3.2 ตวัแปรศึกษา 
 3.2.1 ตัวแปรต้น คือ การส่งเสริมการปลูกโสน 
อฟัรกินัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิในการเกษตรโดยใชคู้่มอื 
 3.2.3 ตัวแปรตาม คือ ความรู้ในการปลูกโสน 
อฟัรกินัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิในการเกษตร และทศันคติ
ต่อการปลูกโสนอัฟริกันเพื่ อปรับปรุ งบ ารุ งดินใน
การเกษตร 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการปลูกโสน 
อฟัรกินัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิในการเกษตร 
 3.3.2 แบบวดัทศันคติต่อการปลูกโสนอฟัรกินั
เพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิในการเกษตร 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดท้ าการออกแบบการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอนดงันี้ 
  ระยะที่ 1 ศึกษาขอ้มูลเบื้องต้นและส ารวจ
พื้นที่ชุมชน บ้านนาสีนวน หมู่ที่ 17 ต าบลนาสีนวน 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผูว้จิยัมวีธิกีาร
ส ารวจ ดงันี้ 
   1.1 ตดิต่อผู้น าชุมชนเพื่อขออนุญาตลง
พืน้ทีใ่นการศกึษาขอ้มลู 
   1.2 ลงพื้นที่ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยวธิกีารส ารวจพืน้ทีใ่นชุมชน 
   1.3 ตดิต่อผู้น าชุมชนเพื่อขออนุญาตลง
พืน้ที่ส่งเสรมิการปลูกโสนอฟัรกินัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิ
ในการเกษตร 
  ระยะที่ 2 การออกแบบและสร้างเครื่องมือ
การส่งเสรมิการปลูกโสนอฟัรกินัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิ
ในการเกษตร  
   1. ศกึษาขอ้มูลเบื้องต้น โดยศกึษาจาก
เอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการ
ส่งเสรมิการปลูกโสนอฟัริกนัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดินใน
การเกษตร เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรปูแบบของ
เนื้อหาในการจัดท าคู่มือ เพื่อน าเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา และน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
อาจารยท์ี่ปรกึษาก่อนน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  
3 ท่าน ปรบัปรุงแก้ไขรูปแบบของคู่มอื แบบทดสอบ
ความรู้ แบบวดัทศันคติ ให้สมบูรณ์มากขึน้หลงัได้รบั
ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือ
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ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมศึกษาใน
หวัขอ้ การส่งเสริมการปลูกโสนอฟัริกนัเพื่อปรบัปรุง
บ ารุงดนิในการเกษตร 
   2 . จัดเตรียมคู่ มื อในการถ่ ายทอด 
แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ ในการส่งเสรมิการ
ปลูกโสนอฟัรกินัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิในการเกษตร เพื่อ
ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการถ่ายทอดความรูใ้หก้บัชาวบา้นใน
ชุมชนบ้านนาสีนวล หมู่ที่  17 ต าบลนาสีนวล อ าเภอ 
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 35 คน 
   3. น าเนื้อหาจากคู่มอืที่สมบูรณ์แล้วมา
สรา้งแบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคติ น าเสนอต่อ
อาจารยท์ี่ปรกึษา น ามาปรบัปรุงแก้ไข ตามค าแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรกึษาก่อนน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ทัง้  
3 ท่าน ปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อการส่งเสริมการปลูก
โสนอฟัรกินัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิในการเกษตร 
   4. น า แ บ บทด ส อบ ค ว า ม รู้  แ บ บ 
วดัทศันคติ เกี่ยวกบัการส่งเสรมิการปลูกโสนอฟัรกินั
เพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิในการเกษตร ไปทดลองใช ้(Try 
Out) กับชุมชนบ้านขีเหนือ หมู่ที่ 13 ต าบลเขวาใหญ่ 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคามจ านวน 35 คน   
  ระยะที่  3 การ ถ่ ายทอดกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา จัดกิจกรรมการส่งเสริมการปลูก

โสนอฟัรกินัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิในการเกษตร โดยใช้
คู่มอืในการส่งเสรมิและใชแ้บบทดสอบความรูแ้ละแบบ
วดัทศันคตใินการประเมนิผลการสง่เสรมิ 
  1) จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกโสน 
อฟัรกินัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิในการเกษตร โดยใชคู้่มอื
ในการสง่เสรมิ 
  2) วดัผลความรูแ้ละทศันคตต่ิอการปลูก
โสนอฟัริกนัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดินในการเกษตรก่อน
การสง่เสรมิ 
  3) ถ่ายทอดความรูโ้ดยใชคู้่มอืในการส่งเสรมิ
การปลูกโสนอฟัรกินัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิใน แก่ชาวบ้าน 
บ้านนาสีนวน จ านวน 35 คน ซึ่งได้แบ่งเนื้อหาสาระเป็น
หน่วยการส่งเสริม 4 หน่วย ดังนี้  มีความส าคัญอย่างไร  
หน่วยฝึกอบรมที ่2 โสนอฟัรกินัมปีระโยชน์ทางดา้นใด 
หน่วยฝึกอบรมที่ 3 โสนอฟัรกินัมลีกัษณะและวิธกีาร
ปลูกอย่างไร หน่วยฝึกอบรมที่ 4 ปฏบิตัิการการปลูก
โสนอฟัรกินั และไดม้กีารท าการวดัความรูร้ะหว่างการ
สง่เสรมิ  
   4) วัดความรู้และทัศนคติต่อการการ
ส่งเสรมิการปลูกโสนอฟัริกนัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดินใน
การเกษตรหลงัการส่งเสรมิ และ สรุปผลกจกิรรมการ
สง่เสรมิ 

 

   
ภาพประกอบที ่1 การบรรยายและการถามตอบระหว่างผูบ้รรยายกบัผูร้บัการส่งเสรมิ 

 
3.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิจัยครัง้นี้ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  3.5.1 แบบประเมนิความเหมาะสมของคู่มอื
การปลูก โสนอัฟริกัน เพื่ อปรับปรุ งบ า รุ งดิ น ใน
การเกษตร 

  3.5.2 แบบประเมนิความสอดคลอ้งคู่มอืการ
ปลกูโสนอฟัรกินัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิในการเกษตร 
  3.5.3 เครื่องมอืที่ใช้วดัผลสมัฤทธิข์องการ
ส่งเสรมิการปลูกโสนอัฟริกนัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดินใน
การเกษตร 
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   1) แบบวัดความรู้ เกี่ยวกับการปลูก
โสนอฟัรกินัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิในการเกษตร จ านวน 
20 ขอ้ 
   2) แบบวดัทศันคตต่ิอการปลูกโสนอฟัรกินั
เพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิในการเกษตร จ านวน 20 ขอ้ 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลครัง้นี้  ผู้วิจ ัยใช้โปรแกรม
ประมวลผลส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ใช้สถิติใน การ
วเิคราะหข์อ้มลูมดีงันี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถิติทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่า
ความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยากง่าย ค่าความ เชื่อมัน่ทัง้
ฉบบั และค่าอ านาจจ าแนก 
  3) สถิติเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการ
ส่งเสริม ได้แก่ Paired t-test ที่ระดับนัยส าคัญ ทาง
สถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 

4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ 

 ผลการหาประสทิธภิาพของคู่มอื พบว่าคะแนนเฉลีย่
ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกโสนอฟัรกินัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิ
ในการเกษตร ระหว่างการส่งเสริม โดยรวมเท่ากับ 664  
คิดเป็นร้อยละ 18.94 แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) เท่ากบั 94.70 ซึ่งมปีระสทิธภิาพเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ และคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับ
การปลูก โสนอัฟริกัน เพื่ อปรับปรุ งบ า รุ งดิน ใ น
การเกษตร หลังการส่งเสริม โดยรวมเท่ากับ 646  
คดิเป็นรอ้ยละ 18.45 แสดงใหเ้หน็ว่าประสทิธภิาพของ
กระบวนการ (E2) เท่ากบั 92.25 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์
ทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 

 ค่าดชันีประสทิธิผล พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.)  
ของการส่งเสรมิการปลูกโสนอฟัรกินัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิ
ในการเกษตรมคี่าเท่ากบั 0.714 หมายความว่า ชาวบ้านมี
ความก้าวหน้าทางการส่งเสรมิเพิม่ขึน้หลงัจากการใช้คู่มอื
การสง่เสรมิ รอ้ยละ 71.40 (ดงัตารางที ่2)  

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูโสนอฟัรกินัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิในการเกษตร (E1/E2) 

หน่วยกำรเรียนรู ้
คะแนนเตม็ 

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

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 664 18.94 0.95 94.70 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 646 18.45 1.12 92.25 

ประสิทธิภำพของคู่มือ (E1/E2) เท่ำกบั 94.70/92.25 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการปลกูโสนอฟัรกินัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิในการเกษตร 

 
4.2 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่
ความรู้ก่อนและหลงัการส่งเสริม ก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม 

 ชาวบา้นในชุมชนบา้นนาสนีวน ต าบลนาสนีวน 
อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคามที่เข้าร่วมการ

ส่งเสรมิการปลูกโสนอฟัริกนัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดินใน
การเกษตร พบว่า ก่อนการส่งเสริมชาวบ้านกลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกบัการปลูก
โสนอฟัรกินัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิในการเกษตร เท่ากบั 
511 คะแนน ( x̅ = 14.60) และหลังการส่งเสริมมี

ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อนกำร
ส่งเสริมทุกคน 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงักำร
ส่งเสริมทุกคน 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบักำร
ส่งเสริม 

คะแนนเตม็
ของกำร
ทดสอบ 

ค่ำดชันีประสิทธิผล (E.I.) 
ของคู่มือ 

511 646 35 20 0.714 
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คะแนนเฉลี่ยของความรูเ้กี่ยวกบัการปลูกโสนอฟัรกินั
เพื่อปรับปรุงบ ารุงดินในการเกษตร เท่ากับ 646 
คะแนน (x̅ = 18.45) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกโสนอฟัรกินัเพื่อปรบัปรุงบ ารุง
ดนิในการเกษตรก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ผูเ้ขา้
รบัการส่งเสรมิความรู้หลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการ
สง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 มีคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับการปลูก
โสนอฟัรกินัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิในการเกษตร เท่ากบั 
646 คะแนน (x̅ = 18.45) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกโสนอฟัรกินัเพื่อปรบัปรุง
บ ารุงดนิในการเกษตรก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
ผูเ้ขา้รบัการสง่เสรมิความรูห้ลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อน
การส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
(ดงัตารางที ่3)

 
ตารางที่ 3 การเปรยีบเทยีบความรูเ้กี่ยวกบัการปลูกโสนอฟัรกินัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิในการเกษตรก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิ 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

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

ความรู ้
(N=20) 14.60 2.93 มาก 18.45 1.12 มากทีส่ดุ -7.730 34 .000* 

*  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.3 ผลการศกึษาและเปรียบเทียบทศันคติก่อนและ
หลงัการส่งเสริมการปลูกโสนอฟัริกนัเพือ่ปรบัปรงุ
บ ารงุดินในการเกษตร 
 พบว่า ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อนการ
ส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ (x̅ = 2.26) และ
หลงัการส่งเสริมผู้เขา้ร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย

ทศันคต ิโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (x̅ = 2.84) เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติก่อนและหลังการ
ส่งเสริม พบว่า ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติหลังการส่งเสริมก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 

 
ตารางที ่4 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตติ ของชาวบา้น โดยใช ้t-test ก่อนและหลงัการสง่เรมิ (n=35) 

* นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการพฒันาคู่มือการส่งเสริมการปลูกโสน 
อฟัริกันเพือ่ปรบัปรุงบ ารุงดินในการเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ทีก่ าหนด
 การส่งเสรมิการปลูกโสนอฟัรกินัเพื่อปรบัปรุง
บ ารุงดนิในการเกษตร ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตาม

เกณฑ ์80/80 ส าหรบัชาวบ้านชุมชนบ้านนาสนีวล หมู่ที่ 
17 ต าบลนาสนีวล อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
พบว่า ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 
94.70 และประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นร้อยละ 
92.25ดังนัน้ ผลการส่งเสริมการปลูกโสนอัฟริกันเพื่อ
ปรบัปรุงบ ารุงดินในการเกษตร ส าหรบัชาวบ้านชุมชน
บา้นนาสนีวล หมู่ที ่17 ต าบลนาสนีวล อ าเภอกนัทรวชิยั 

รำยกำร 
ก่อน 

กำรส่งเสริม 
ระดบั 
ทศันคติ 

หลงั 
กำรส่งเสริม 

ระดบั 
ทศันคติ 

t df p 

x̅ S.D. x̅ S.D. 

ทศันคต ิ 
(N = 3) 

2.26 0.27 ไม่แน่ใจ 2.84 0.22 เหน็ดว้ย -7.588 34 .000* 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 4(2), 2021 : 119 - 129 

126 

จงัหวดัมหาสารคาม มีประสทิธิภาพของผลการเรียนรู้
สิง่แวดล้อมศกึษา 94.70/92.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 ตามที่ตัง้ไว้ ส าหรับการส่งเสริมการปลูกโสน 
อัฟริกันเพื่อปรับปรุงบ ารุงดินในการเกษตร ซึ่งเป็น
รูปแบบการจดักจิกรรมส่งเสรมิ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการปลูกโสนอฟัริกัน
เพื่อปรับปรุงบ ารุงดินในการเกษตร สามารถพัฒนา
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมใหม้พีฤตกิรรมตรงตามความมุ่งหวงั 
ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีผลสัมฤทธิเ์ ป็นไปใน
ทศิทางทีด่ขี ึน้ ดงันัน้จงึแสดงใหเ้หน็ว่าการจดักจิกรรม
การส่งเสรมิ โดยใช้การปลูกโสนอฟัรกินัเพื่อปรบัปรุง
บ ารุงดินในการเกษตร มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้
สูงขึ้นจริงจากการศึกษาผลการศึกษาผลการพัฒนา
คู่มือการปลูกโสนอัฟริกันเพื่อปรับปรุงบ ารุงดินใน
การเกษตร ผลศกึษาประสทิธผิลของพฒันาการคู่มือ
การส่งเสรมิการปลูกโสนอฟัรกินัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิ
ในการเกษตร พบว่า ดชันีประสทิธิผล (E.I.) ของผล
การ0.714 แสดงให้เห็นว่า ชาวบ้านมีความก้าวหน้า
ของการส่งเสรมิการปลกูโสนอฟัรกินัเพื่อปรบัปรุงบ ารุง
ดนิในการเกษตร ส าหรบัชาวบ้านชุมชนบา้นนาสนีวล 
หมู่ที่ 17 ต าบลนาสีนวล อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม มีค่าเท่ากับ 0.714 แสดงให้เห็นว่า
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลงัจากการใช้แผนการเรียนรู้
รอ้ยละ 71.40 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์เป็นไปตามแนวคดิ
ของ เรอืงชยั จรุงศริวฒัน์ (2555 : 77) ไดก้ล่าวว่า คู่มอื
เป็นเอกสารหรือหนังสือที่จ ัดท าขึ้นเพื่อให้ครูใช้จัด
กจิกรรมการเรยีนการสอน สามารถสอนใหเ้ป็นไปตาม
แนวทางของหลกัสตูรหรอืใชเ้ป็นคู่มอืของครูในการใช้
หนังสอืเล่มใดเล่มหนึ่ง คู่มอืทีเ่ขยีนขึน้เป็นแนวทางให้
ผู้ใช้คู่มือได้ศึกษาท าความเข้าใจเรื่องที่จะท า และ
สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่าง มปีระสทิธภิาพบรรลุส าเรจ็
ตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ใช้คู่มือมีความสะดวกและ
สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้
มาตรฐานที่ใกล้เคยีง และเป็นไปตามแนวคิดของนุดี  
รุ่งสว่าง (2543: 24) ไดก้ล่าวไว้ว่า คู่มอืทีด่คีวรมดีงันี้ 
1) ดา้นรปูแบบ มขีนาดรปูเล่มเหมาะสม ตวัอกัษรอ่าน
ง่าย ชดัเจน มรีปูภาพประกอบเหมาะสมกบัเนื้อหาและ
การน าเสนอกิจกรรมแต่ละขัน้ตอนมีความชัดเจน  
2) ดา้นเนื้อหา ของคู่มอืควรมวีตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว้

ชัดเจน เหมาะสมเข้าใจง่าย เนื้อหาความรู้มีความ
เหมาะสมตรงกับความต้องการและความจ าเป็น  
3) ด้านการน าไปใช้มีการก าหนดขัน้ตอนการศึกษา
คู่มือไว้ชดัเจน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของพรนิภา 
ตูมโฮม และคณะ (2559 : 189-202) ได้ศึกษา การ
พัฒนาคู่ มือ ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี งานวจิยั
มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ พั ฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซี ยน : 
สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี และเพื่อศกึษาดชันีประสทิธผิล
ของคู่มือฝึกอบรม และเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติ 
และทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรม ผลการศกึษา 
พบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพ
เท่ากับ 84.53/85.33 ส่วนดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ
ฝึกอบรม เท่ากับ 0.6343 นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรฐัอนิโดนีเซยีมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนคดิ
เป็นร้อยละ 63.43 นิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้และทัศนคติหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุนนัทา เหล่าชาต ิ
(2559 : 32) ได้ศกึษาเรื่อง การพฒันาคู่มือฝึกอบรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรดินส าหรับนิสิตชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชา
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิส าหรบันิสติชัน้ปีที่ 2 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากร
ดินมีประสทิธิภาพ เท่ากับ 83.02/90.86 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้และมดีชันีประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 
0.79 และนิสิตที่ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และ
ทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิหลงัการฝึกอบรม
มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 ดงันัน้การส่งเสรมิการปลูกโสนอฟัรกินัเพื่อ
ปรบัปรุงบ ารุงดนิในการเกษตรโดยใชคู้่มอืกจิกรรมซึ่ง
เป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของกิจกรรมให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ การปลูก
โสนอัฟริกันเพื่อปรับปรุงบ ารุงดินในการเกษตรใน
สามารถพฒันาผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิใหม้พีฤตกิรรมตรง
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ตามความมุ่งหวงั ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนไปในทิศทางที่ดขี ึ้นแสดงให้เห็นว่าการ
ส่งเสรมิการปลูกโสนอฟัริกนัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดินใน
การเกษตรในโดยใชคู้่มอืประกอบการถ่ายทอดความรู้
โดยผ่านกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา ท าใหผู้เ้ขา้ร่วม
การส่งเสรมิทีเ่ขา้ร่วมมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู้สงูขึน้
จรงิ 
5.2 ความรู้เกีย่วกับการส่งเสริมการปลูกโสน 
อฟัริกนัเพือ่ปรบัปรงุบ ารงุดินในการเกษตร 
 ผลการเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการสง่เสรมิ
การปลูก โสนอัฟริกัน เพื่ อปรับปรุ งบ า รุ งดิน ใน
การเกษตรของชาวบ้านชุมชนบ้านนาสนีวล หมู่ที่ 17 
ต าบลนาสนีวล อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
โดยรวมก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า ก่อนการ
สง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ของความรูเ้กีย่วกบัการ
ส่งเสรมิการปลูกโสนอฟัริกนัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดินใน
การเกษตรในชุมชน ก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (�̅�=14.60) และหลงัการส่งเสริม มีคะแนน
เฉลีย่ของความรูเ้กีย่วกบัการสง่เสรมิการปลูกโสนอฟัรกินั
เพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิในการเกษตรในชุมชน โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากทีสุ่ด (�̅�=18.45) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
ของความรู้ ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า ชาวบ้าน 
มคีะแนนเฉลีย่หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 แสดงให้เห็นว่า การ
ส่งเสรมิการปลูกโสนอฟัริกนัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดินใน
การเกษตร  โดยใช้เทคนิคและวิธีการที่มีความ
หลากหลายโดยผ่านกระบวนการทางสิง่แวดลอ้มศกึษา 
ซึ่งเป็นวิธกีารบรรยายให้ความรู้ประกอบกบัการแจก
คู่มอื มผีลท าใหผู้เ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ มคีวามรูเ้พิม่ขึน้ 
ซึง่ความสามารถในการใช้วดัความรูเ้พื่อจดัเกณฑก์าร
วัดข้อมูลตามมาตรฐานเพื่อให้ข้อตัดสินระดับของ
ประสิทธิผลของการส่งเสริมได้มีผลตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของแสงจนัทร ์โสภากาล 
(2550 : 14-15) ความรู้หมายถึงการรับรู้ เกี่ยวกับ
ขอ้เทจ็จรงิเหตุการณ์รายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กดิจากการ
สงัเกตการศึกษาประสบการณ์ทัง้ในด้านสิง่แวดล้อม
ทางธรรมชาตแิละสงัคมความรูพ้ืน้ฐานหรอืภูมหิลงัของ
แต่ละบุคคลที่บุคคลได้จดจ าหรือเก็บรวบรวมไว้และ
สามารถแสดงออกมาในเชงิพฤตกิรรมทีส่งัเกตหรอืวดั

ได้ และประภาเพ็ญ สุวรรณ  (2526 : 18) กล่าวว่า
ความรูเ้ป็นพฤตกิรรมขา้งตน้ ซึง่ผูเ้รยีนเพยีงแต่จ าแนก
ไดโ้ดยการฝึกหรอืการมองเหน็ ไดย้นิ จ าได ้ความรูข้ ัน้
นี้ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับค าจ ากัดความความหมาย
ข้อเท็จจริงทฤษฎีกรดโครงสร้างและวิธีแก้ปัญหา  
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ กรรณิกา สุขงาม (2557 : 1-
48) ไดศ้กึษาเรื่องการส่งเสรมิการปลกูพชืสวนครวัโดย
ใชปุ้๋ ยชวีภาพเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มส าหรบัชุมชนบา้น
ศรวีไิลต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม มี
วตัถุประสงค์เพื่อจดักจิกรรมส่งเสรมิการปลูกพชืสวน
ครวัโดยใช้ปุ๋ ยชีวภาพกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการส ารวจ
ได้แก่ชาวบ้านศรีวิไลจ านวน 30 คน ผลการศึกษา
พบว่า การจดักจิกรรมการสง่เสรมิการปลกูพชืสวนครวั
โดยใชปุ้๋ ยชวีภาพเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดล้อมโดยกจิกรรม
รวม 2 วันหลังการส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้อยู่ในระดับดีแสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการ
ปลูกพืชสวนครัว โดยใช้ปุ๋ ยชีวภาพเพื่ ออนุรักษ์
สิง่แวดล้อมมีผลท าให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้านเพิ่มมากขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวราภรณ์ นนัทจนัทร ์(2557 :63) ไดศ้กึษา การสง่เสรมิ
การปลกูตน้กระถนิเทพาเพื่อการอนุรกัษ์พืน้ทีป่่าชุมชน
ส าหรับประชาชนบ้านโคกก่องต าบลคันธารราษฎร์  
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม วตัถุประสงค์
เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการปลูกต้น
กระถนิเทพาเพื่อการอนุรกัษ์พืน้ทีป่่าชุมชน พบว่าก่อน
การส่งเสริมการปลูกกระถินเพื่อการอนุรกัษ์พื้นที่ป่า
ชุมชนส าหรบัประชาชนชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยความ
รูอ้ยู่ในระดบัดแีละหลงัการส่งเสรมิการปลูกต้นกระถิน
เทพาเพื่อการอนุรกัษ์พื้นที่ป่าชุมชนส าหรบัประชาชน
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดับดีมากเมื่อ
วเิคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ชาวบ้านมี
ความรูห้ลงัอบรมมากกว่ามากกว่าก่อนอบรม แสดงให้
เห็นว่าการส่งเสริมการปลูกต้นกระถินเทพาเพื่อการ
อนุรกัษ์พื้นที่ป่าชุมชนส าหรบัประชาชนบ้านโคกก่อง 
ต าบลคันธารราษฎร์ อ า เภอกันทรวิชัย  จังหวัด
มหาสารคาม มผีลท าใหช้าวบา้นมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ 
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5.3 ทศันคติต่อการส่งเสริมการปลูกโสนอฟัริกนั
เพือ่ปรบัปรงุบ ารงุดินในการเกษตร 
 ผลการเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการส่งเสรมิการ
ปลูกโสนอฟัริกนัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดินในการเกษตร
ของชาวบ้านชุมชนบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 17 ต าบล 
นาสีนวล อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
โดยรวมก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า ก่อนการ
ส่งเสรมิชาวบ้านมคีะแนนทศันคติเฉลีย่โดยรวมอยู่ใน
ระดับไม่แน่ใจ (x̅= 2.26) และหลังเรียนชาวบ้าน 
มีคะแนนทัศนคติเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย 
(x̅= 2.84) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อน
และหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ชาวบา้นมคีะแนนทศันคติ
เฉลี่ยหลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนส่งเสริม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบันัยส าคญั .05 แสดงให้เห็น
ว่า การส่งเสรมิการปลูกโสนอฟัรกินัเพื่อปรบัปรุงบ ารุง
ดินในการเกษตร มีผลท าให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมี
ทศันคติที่ดีขึ้น เนื่องจากการส่งเสริมใช้กระบวนการ
ทางสิง่แวดล้อมศึกษาที่ให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมได้มี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ
นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม (2554 : 19) กล่าวว่าทศันคติคือสิง่ที่
อยู่ภายในจติใจของบุคคลทีจ่ะตอบสนองต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งซึง่
เราไม่สามารถสงัเกตหรอืวดัได้โดยตรงแต่เรากส็ามารถรู้ได้
โดยดูจากพฤติกรรมของบุคคลว่าจะตอบสนองต่อสิ่งเร้า
อย่างไรเรากจ็ะทราบทนัท ีและสวุชัรยี ์เดชาธรอมร (2547 
: 13-18) กล่าวว่า ทัศนคติหรือเจตคติคือความเชื่อที่
คงทนที่มนุษย์เรียนรู้มาเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง  
มนัเป็นการรวมตวัของความเชื่อที่ตัง้เป็นระบบคงทน
ซึ่งก่อให้เห็นว่าทัศนคตินัน้เป็นสิ่งที่รวมตัวกันจาก
ความเชื่อเป็นกลุ่มจนกระทัง่มีความมัน่คงและเป็น
ระบบ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของกิตติภูม ิสาชะลุง 
(2555 :1-11) ได้ศกึษาเรื่อง การบูรณาการทกัษะชวีติ
ในสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยโีดยมี
วตัถุประสงค ์เพื่อบูรณาการชวีติและวฒันธรรมในเรื่อง
การปลูกผักสวนครัวกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรยีนบ้านเมือง
เสือ ต าบลเมืองเสือ อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า นกัเรยีนมทีศันคตต่ิอ
การเรียนโดยการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทกัษะชีวติในเรื่องการปลูกผกัสวนครวัโดยรวมอยู่ใน

ระดบัเชิงบวกมาก และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ
พัชรพล ไตรทิพย์ (2557 : 48) ได้ศึกษาเรื่องการ
ส่งเสรมิการปลูกผกัปลอดสารพษิในครวัเรอืนเพื่อการ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม การวจิยันี้จงึมคีวามมุ่งหมายเพื่อ
ส่งเสรมิการปลูกผกัปลอดภยัจากสารพษิในครวัเรอืน
เพื่ อ ก า ร อ นุ รัก ษ์ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  เพื่ อ ศึ กษ าแ ล ะ
เปรียบเทียบความรู้และทัศนคติต่อการปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษในครัวเรือนเพื่อการอนุรักษ์
สิง่แวดลอ้ม บา้นกุดเป่ง ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูล คู่มอืกจิกรรมส่งเสรมิ แบบสอบถามความรูแ้ละ
แบบวัดทัศนคติต่อการปลูกผักปลอดสารพิษใน
ครวัเรอืนเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิ ผลการวจิยั พบว่า ผกัปลอดภยัจากสารพษิเป็น
ผักที่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายคุณค่าทางอาหารทัง้
วติามนิและแร่ธาตุต่างๆ และยงัลดการใช้สารเคมใีนการ
ปลูกผกัเพื่อไม่ให้ท าลายสิง่แวดล้อมการจดักจิกรรมการ
ปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือนเพื่อการอนุรักษ์
สิง่แวดลอ้ม เป็นการจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิใหค้วามรูแ้ละ
ทศันคติที่ดใีนการปลูกผกัปลอดสารพษิในครวัเรอืนเพื่อ
การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม โดยกจิกรรมรวม 2 วนั หลงัการ
ส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้สูงกว่าก่อนการ
ส่งเสริม และหลังการส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติสูงกว่าก่อนส่งเสรมิ แสดงให้เหน็ว่าการส่งเสริม
การปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือนเพื่อการอนุรักษ์
สิง่แวดล้อม บ้านกุดเป่ง ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม มผีลท าให้ความรู้และทศันคติของ
ชาวบา้นเพิม่มากขึน้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) ชาวบ้านสามารถน าความรู้การปลูกโสน 
อฟัรกินัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิในการเกษตร ไปปฏบิตัิ
และประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้
 2) ควรส่ง เสริม ให้ทางชุมชนจัดกิจกรรม
เกี่ยวกบัการปลูกโสนอฟัรกินัเพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิใน
การเกษตรเพื่อให้ชาวบา้นตระหนักการปรบัปรุงบ ารุง
ดนิและเห็นความส าคญัของทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม 
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6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรศกึษาเกีย่วกบั ความยากง่ายและวธิกีาร
ในการไถพรวนตน้สโนอฟัรกินั เพื่อการเกษตร 

 2) ควรมีการศกึษาปัจจยัที่อาจส่งผลต่อความ
นิยมในการปลูกต้นโสนอัฟริกันของเกษตรกร เพื่อ
สง่เสรมิการปลกูตน้โสนต่อไป 
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