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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการแปรรูปหอยเชอรี่เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม
จากการใช้สารเคมีก าจัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้   
และทศันคติ ก่อนและหลงัการฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื ชาวบ้านบ้านตูม หมู่ที่ 4 ต าบลบวับาน 
อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ จ านวน 50 คน ทีส่มคัรใจเขา้ร่วมการฝึกอบรม เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
คู่มอืฝึกอบรม แผ่นพบัแบบวดัความรู ้และแบบวดัทศันคต ิสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ความถี่ ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 83.86/81.06 
ค่าดชันีประสทิธิผลของคู่มือเท่ากบั 0.871 ก่อนฝึกอบรมชาวบ้านมีความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง หลงัฝึกอบรม
ชาวบ้านมคีวามรู้อยู่ในระดบัมาก ก่อนฝึกอบรมชาวบ้านมีทศันคติอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ หลงัฝึกอบรมชาวบ้านมี
ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคตกิ่อนและหลงัฝึกอบรม พบว่า 
ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคตหิลงัฝึกอบรมมากกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 แสดงให้
เหน็ว่าการฝึกอบรมท าใหช้าวบา้นมคีวามรูแ้ละทศันคตเิพิม่มากขึน้ 
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Abstract  
  This purposes of this research were to develop a training handbook for transformation of golden 

apple snail to reduce environmental impact from the use of chemical removal with efficiency criterion and 
effective according to the criteria and to study and compare knowledge and attitude before and after training.The 
samples used in the research were 50 people from Ban Tum Community No 4, Bua Ban Sub-District, Yang 
Talat District, Kalasin Province, who voluntarity participated in the traning. The research instruments included 
training handbook, brochure, knowledge test and attitude test.The statistics used for data analysis were 
frequency, a percentage, a mean, a standard deviation and paired t-test. The results of the research showed 
that the efficiency of the training handbook was 83.86/81.06. Effectiveness index (E.I.) of the training handbook 
was 0.871. Before the training the villagers had knowledge score at medium level, after the training, the villagers 
had knowledge score at high level.Before training the villagers had attitude score at uncertain level and after 
training was at strongly agree level. When comparing scores before and after the training, it was found that the 
villagers had the scores of knowledge and attitude after training more than before the training, statistical 
significance at the level of .50, it showed that the training had increased the knowledge and attitude of the 
villagers. 
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1. บทน ำ  
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มลีกัษณะภูมปิระเทศ
และสภาพภูมิอากาศ ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท า
เกษตรกรรม จากอดีตจนถึงปัจจุบนัพื้นที่ส่วนใหญ่ของ
ประเทศเป็นพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนา
ข้าวซึ่งพบได้มากทัง้ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้แสดงให้เห็นถึง
ความส าคญัของอาชีพชาวนาที่มีต่อประเทศและคนใน
ประเทศ เปรียบเหมือนกระดูกสันหลังของชาติโดยที่
ประเทศไทยได้ชื่อว่าผู้ผลติแหล่งอาหารส าคญัไม่เฉพาะ
แต่ของคนในชาตแิต่รวมถงึการเป็นแหล่งอาหารทีส่ าคญั
ของคนในโลกดว้ย (กฤษฎา นาโสก, 2552: 135) 
 ปัจจุบนัเกษตรกรมกีารใชส้ารเคมใีนการท าการ
นาขา้วเพิม่มากขึน้ เพื่อเร่งการเจรญิเตบิโตของตน้ขา้ว
มกีารใชส้ารช่วยยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของวชัพชืทีม่า
ปกคลุมต้นข้าวจนเกดิความเสยีหายและมีการใช้สาร
ก าจดัศตัรูพชืต่างๆ ทีไ่ด้ผลง่ายและรวดเรว็ดว้ยเหตุนี้
จงึท าให้มสีารเคมตีกค้างอยู่ในผลผลติและผลติภณัฑ์
จากข้าวซึ่งส่งผลกระทบด้านสุขภาพทัง้เกษตรกร 
ผูป้ลกูขา้วเอง (Biothai, 2016 : เวบ็ไซต)์ 
 ข้าวอาหารหลกัของคนไทย มีการท านาปลูก
ขา้วกนัอยู่ทัว่ไปปัญหาทีส่ าคญัของการท านาปลูกขา้ว
นัน้มีอยู่หลายอย่าง เช่น ลมฟ้าอากาศ แร่ธาตุในดิน 
และศตัรพูชื ศตัรขูองขา้วมอียู่หลายชนิด เช่น ปนูา หนู 
นก ทีก่ดักนิขา้ว ท าใหข้า้วไดร้บัความเสยีหายมากมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หอยเชอรี่ที่กัดกินต้นข้าวท าให้
ชาวนาไทยประสบปัญหายิ่งกว่าเดิม (นันทิยา โพธิ ์
สวสัดิ,์ 2543 : 15) 
 หอยเชอรี่เป็นศัตรูข้าวที่สร้างความเสียหาย
ใหก้บั เกษตรกรไดอ้ย่างรวดเรว็ เนื่องจากชอบกดักนิ
ต้นขา้ว ระยะต้นกล้า และระยะปักด าใหม่ๆ ไปจนถึง
ระยะแตกกอเต็มที่จึงกินน้อยลง โดยเริม่กนิส่วนโคน
ต้นที่อยู่ใต้น ้าเหนือพื้นดิน ½-1 นิ้ว จากนัน้จะกินใบ
ส่วนทีล่อยน ้า จนหมด โดยหอยเชอรี่ขนาด 60.6 มม.
กนิตน้ขา้วอายุ 10 วนั ได ้26-47 ตน้/วนัการจ าศลี เมื่อ
ถงึฤดูแล้งหอยเชอรีท่ีอ่าศยัในนาขา้วจะปิดฝาพรอ้มกบั
หมกตวัอยู่ในโคลนเสมอผวิดนิในที่ลุ่มของนา เพื่อรกัษา
ตวัใหร้อดจากความแหง้แลง้ เป็นเวลานาน 3-4 เดอืน หอย

เชอรี่มีอัตราการอยู่ รอดมากกว่า 80% (ชมพู นุท  
จรรยาเพศ , 2542 : 94) 
 ส าหรบัชาวบา้นในชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่4 ต าบล
บวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ส่วนใหญ่
ประกอบอาชพีท าการเกษตร รองลงมาคอื การเลีย้งกุง้
กา้มกราม โดยพืน้ทีก่ารท าการเกษตรมกัเจอกบัปัญหา
หอยเชอรีก่ดักนิตน้ขา้วซึง่หอยเชอรีม่จี านวนมากในนา
และเป็นศตัรูข้าวที่ส าคญัมาก อกีทัง้ยงัขยายพนัธุ์ได้
อย่างรวดเรว็และสามารถทนทานต่อความแหง้แลง้ไดด้ ี
ชาวบา้นมกีารก าจดัหอยเชอรีโ่ดยวธิใีชส้ารเคม ี 
 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึต้องการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการ
แปรรูปหอยเชอรี่เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจาก
การใชส้ารเคมกี าจดั เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาศตัรูพชื
จากหอยเชอรี่ โดยการน าหอยเชอรี่มาแปรรูปเป็น
อาหารกุ้งเพื่อลดปริมาณหอยเชอรี่ตามทุ่ งนา และ
สามารถลดต้นทุนในการซื้ออาหารกุ้งที่มีราคาแพง
ใหก้บัชาวบา้นในชุมชนตูมทีม่อีาชพีเลีย้งกุง้กา้มกราม
อกีดว้ย 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการแปรรูปหอย
เชอรี่เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้
สารเคมกี าจดั ส าหรบัชาวบ้านในชุมชนบา้นตูม หมู่ที่ 
4 ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ให้
มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และประสทิธผิลตาม
เกณฑ ์
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติ
เกี่ยวกับการแปรรูปหอยเชอรี่เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมจากการใช้สารเคมกี าจดั ของชาวบ้านใน
ชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่4 ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่ ชาวบา้นทีอ่าศยัในชุมชนบา้น
ตูม หมู่ที่ 4 ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวัด
กาฬสนิธุ ์จ านวน 329 ครวัเรอืน จ านวน 853 คน 
  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ชาวบา้นทีอ่าศยัในชุมชน
บา้นตูม หมู่ที ่4 ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดั
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กาฬสนิธุ์ จ านวน 50 คน ครวัเรือนละ 1 คน ที่สมคัร
เขา้ร่วมกจิกรรมฝึกอบรม ก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่าง
โดยใชเ้กณฑ์ก าหนดร้อยละ 15 ของจ านวนครวัเรอืน
ทัง้หมดในชุมชนบา้นตูม (ธรีวุฒ ิเอกกะกุล, 2543 : 21) 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ การฝึกอบรมการแปรรูปหอย
เชอรี่เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้
สารเคมกี าจดั 
 ตัวแปรตาม คือ ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับ
การแปรรูปหอยเชอรี่เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
จากการใชส้ารเคมกี าจดั 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด  
  1) คู่มอืฝึกอบรมการแปรรูปหอยเชอรี่เพื่อ
ลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากการใชส้ารเคมกี าจดัใน
ชุมชนบ้านชาวบ้านตูม หมู่ที่ 4 ต าบลบวับาน อ าเภอ
ยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 
  2) แผ่นพบั เรื่อง การแปรรูปหอยเชอรีเ่พื่อ
ลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากการใชส้ารเคมกี าจดั 
 3.3.2 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
  1) แบบวดัความรู้เกี่ยวกบัการแปรรูปหอย
เชอรี่เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้
สารเคมกี าจดั 
  2) แบบวดัทศันคตเิกีย่วกบัการแปรรูปหอย
เชอรี่เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้
สารเคมกี าจดั 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการแปรรูปหอยเชอรีเ่พื่อ
ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากการใช้สารเคมีก าจัดใน
ชุมชนบ้านตูม หมู่ที่ 4  ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ ผู้วิจยัด าเนินการเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 3 
ระยะดงันี้ 
 ระยะที ่1 ศกึษาวธิกีารแปรรปูหอยเชอรี ่
  1 )  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเบื้ อ งต้น โดย
การศกึษาจากต าราเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
  2) ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลและน ามาวเิคราะห ์
สงัเคราะหเ์พื่อน ามาเป็นขอ้มลูในการท าโครงร่างคู่มอืการ
แปรรูปหอยเชอรีเ่พื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากการ
ใชส้ารเคมกี าจดั 

  3) น าคู่ มือการแปรรูปหอยเชอรี่ เพื่ อลด
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากการใช้สารเคมกี าจดัที่จดัท า
ขึน้ปรบัปรุงแกไ้ข 
  4) น าคู่มือการการแปรรูปหอยเชอรี่เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากการใช้สารเคมกี าจดั ไปใช้ใน
การฝึกอบรม 
 ระยะที่ 2 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด ผูว้จิยัไดส้รา้งคู่มอืฝึกอบรม
การแปรรูปหอยเชอรีเ่พื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจาก
การใชส้ารเคมกี าจดัในชุมชนบา้นตูม ซึง่ผูว้จิยัไดป้ระยกุต ์
มาจากแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง  
มขีัน้ตอนในการสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอืดงัต่อไปนี้ 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1) คู่มือฝึกอบรมการแปรรูปหอยเชอรี่เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากการใช้สารเคมกี าจดั ได้ผ่าน
การพิจารณาจากผู้เชียวชาญทัง้ 3 ท่าน จากนัน่น าผลไป
วเิคราะห์หาค่า พบว่า ค่า IOC เท่ากบั 1.00 และค่าความ
เหมาะสมมคี่าเท่ากบั 4.67 แสดงว่า ค่าความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ 
  2) แผ่นพับเกี่ยวกบัการแปรรูปหอยเชอรี่
เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากการใช้สารเคมี
ก าจดัได้ผ่านการพจิารณาจากผู้เชยีวชาญทัง้ 3 ท่าน 
จากนัน้น าผลไปวเิคราะห ์พบว่า ค่า IOC เท่ากบั 1.00 
และค่าความเหมาะสมมีค่าเท่ากับ 4.67 แสดงว่า  
ค่าความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
  1) แบบวดัความรู้เกี่ยวกบัการแปรรูปหอย
เชอรี่เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากการใชส้ารเคมี
ก าจดั เป็นแบบวดัความรู้ชนิดเลือกตอบ 2 ตัวเลอืก คือ  
ใช่ และ ไม่ใช่ จ านวน 15 ขอ้ พบว่า ค่า IOC ของแบบวดั
ความรู ้เท่ากบั 1.00 เมื่อน าไป Try out พบว่า ค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อทุกข้อมากกว่า 0.31 ขึ้นไป ค่าความ 
ยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.66-0.96และค่าความเชื่อมัน่ 
เท่ากบั 0.925 
  2) แบบวดัทศันคตเิกีย่วกบัการแปรรูปหอย
เชอรี่เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้
สารเคมีก าจัด มีลักษณะเป็นแบบก าหนดค าตอบ
แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง/เห็นด้วย/ไม่
แน่ใจ/ไม่เหน็ด้วย/ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 15 ขอ้ 
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พบว่า ค่า IOC ของแบบวัดทัศนคติ เท่ากับ 1.00 เมื่อ
น าไป Try out พบว่า ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อทุกข้อ
มากกว่า 0.31 ขึน้ไป และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.901 
 ระยะที่3 กระบวนการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อม
ศกึษา โดยมขีัน้ตอน ดงันี้ 
  1) ผูว้จิยัประสานงานกบัผูน้ าชุมชนบา้นตูม 
หมู่ที ่4 ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์
เพื่อขอความร่วมมือไปยังชุมชนบ้านตูม เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมการแปรรูปหอยเชอรี่เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มจากการใชส้ารเคมกี าจดั 
  2) ผู้วิจ ัยประสานงานติดต่อรับสมัคร
ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมโดยวธิกีารสมคัรใจเขา้ร่วมการ
ฝึกอบรมการแปรรูปหอยเชอรี่เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มจากการใชส้ารเคมกี าจดั 
  3) จดักจิกรรมฝึกอบรมการแปรรูปหอยเชอรี่
เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากการใชส้ารเคมกี าจดั 
สื่อที่ใชใ้นการฝึกอบรม คอื คู่มอื และแผ่นพบั เรื่อง การ
แปรรูปหอยเชอรีเ่พื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากการ
ใช้สารเคมีก าจัด ซึ่งผู้วิจ ัยได้บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
ขอ้มูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัหอยเชอรี่ ประโยชน์ของการแปร
รูปจากหอยเชอรี่ และการแปรรูปหอยเชอรีม่าเป็นอาหาร
กุง้ โดยใช้แบบวดัความรู้และทศันคติ ก่อน และหลงัการ
ฝึกอบรม ในการประเมนิผลการฝึกอบรม ระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม 2 วนั ผูว้จิยัไดพ้ฒันาคู่มอืฝึกอบรมการแปรรูป
หอยเชอรี่เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้
สารเคมีก าจัด โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมของไทเลอร์ 
(Tyler, 1949 : 11) ซึง่ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 
   ขัน้ตอนที่ 1 การก าหนดวตัถุประสงค์
การเรยีนรู ้
    ผู้วิจ ัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์การ
เรยีนรู ้แบ่งเป็น 2 ขอ้ ไดแ้ก่  
      1) เพื่อให้ชาวบ้านที่เข้า
ฝึกอบรม มคีวามรูเ้กีย่วกบัการแปรรปูหอยเชอรีเ่พื่อลด
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากการใชส้ารเคมกี าจดั 
      2) เพื่อให้ชาวบ้านที่เข้า
ฝึกอบรม มทีศันคตทิีด่ต่ีอการแปรรูปหอยเชอรีเ่พื่อลด
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากการใชส้ารเคมกี าจดั 
 
 

   ขัน้ตอนที ่2 การจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
     ผู้วิจยัได้จดัประสบการณ์เรียนรู้ไว้
ในคู่มอืฝึกอบรมการแปรรปูหอยเชอรีเ่พื่อลดผลกระทบ
ต่อสิง่แวดล้อมจากการใช้สารเคมกี าจดั ในชุมชนบ้าน
ตูม หมู่ที่ 4 ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จงัหวัด
กาฬสนิธุ ์ซึง่ประกอบดว้ย 3 หน่วยหน่วยฝึกอบรมดงันี้ 
    หน่วยฝึกอบรมที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
เกีย่วกบัหอยเชอรี ่1 ชัว่โมง 15 นาท ี(75 นาท)ี เทคนิค
ทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม คอื การบรรยาย สื่อ และอุปกรณ์
ที่ใช้ในการฝึกอบรม ได้แก่ คู่มอืฝึกอบรมการแปรรูป
หอยเชอรี่เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากการใช้
สารเคมกี าจดั และแผ่นพบั  
    หน่วยฝึกอบรมที่ 2 ประโยชน์ของ
การแปรรูปจากหอยเชอรี่2 ชัว่โมง (160 นาท)ี เทคนิค
ทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม คอื การบรรยาย สื่อ และอุปกรณ์
ที่ใช้ในการฝึกอบรม ได้แก่ คู่มอืฝึกอบรมการแปรรูป
หอยเชอรี่เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากการใช้
สารเคมกี าจดั และ แผ่นพบั  
    หน่วยฝึกอบรมที ่3 การแปรรูปหอย
เชอรีม่าเป็นอาหารกุง้3 ชัว่โมง (180 นาท)ี เทคนิคทีใ่ช้
ในการฝึกอบรม คอื การบรรยายสื่อ และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การฝึกอบรม ได้แก่ คู่มอืฝึกอบรมการแปรรูปหอยเชอรี่
เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากการใชส้ารเคมกี าจดั 
และแผ่นพบั 
   ขัน้ตอนที ่3 การฝึกอบรม 
     ผู้ วิ จ ัยได้มีการวัดความรู้  ก่ อน
ฝึกอบรมการแปรรูปหอยเชอรี่เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีก าจัด จากนั ้นเข้าสู่
กระบวนการการฝึกอบรม ผู้วจิยัได้ท าการฝึกอบรมโดย
ใช้เทคนิคการบรรยาย ในหน่วยฝึกอบรมที่ 1 ข้อมูล
เบือ้งต้นเกีย่วกบัหอยเชอรี ่หน่วยฝึกอบรมที ่2 ประโยชน์
ของการแปรรูปจากหอยเชอรีห่น่วยฝึกอบรมที ่3 การแปร
รปูหอยเชอรีม่าเป็นอาหารกุง้  ซึง่ในแต่ละหน่วยฝึกอบรม
ไดม้กีารวดัความรูท้า้ยกจิกรรมฝึกอบรม 
  ขัน้ตอนที ่4 การประเมนิ/ขอ้มลูยอ้นกลบั 
   1) ผู้วิจ ัยได้ท าการวัดและประเมินผล
ด้านความรู้หลงัจากการฝึกอบรมการแปรรูปหอยเชอรี่
เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากการใชส้ารเคมกี าจดั 
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3.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิจัยครัง้นี้ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลูตามขัน้ตอนดงันี้ 
  3.5.1 แบบประเมนิความเหมาะสมของคู่มอื
ฝึกอบรมการแปรรูปหอยเชอรี่เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มจากการใชส้ารเคมกี าจดั 
  3.5.2 แบบประเมนิความสอดคลอ้งของคู่มอื
ฝึกอบรมการแปรรูปหอยเชอรี่เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มจากการใชส้ารเคมกี าจดั 
  3.5.3 เครื่องมอืที่ใช้วดัและประเมินผลของ
คู่มือฝึกอบรมการแปรรูปหอยเชอรี่เพื่อลดผลกระทบ
ต่อสิง่แวดลอ้มจากการใชส้ารเคมกี าจดั 
   1) แบบวดัความรู ้จะเป็นการวดัผลก่อน 
ระหว่าง และหลงัการเขา้ร่วมฝึกอบรม แบบวดัความรู้
เกี่ยวกับการแปรรูปหอยเชอรี่เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีก าจัดมีลักษณะเป็น
ค าถามแบบเลอืกตอบ 2 ตัวเลือก คือ ใช่ และ ไม่ใช่ 
ตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิให ้0 คะแนน คะแนนเตม็
15คะแนนโดยมเีกณฑ์การแปลความหมายใหค้ะแนน
ดงันี้ 
         คะแนนเฉลีย่ ความหมาย 
         10.00 – 15.00 ชาวบา้นมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัมาก 

06.0 – 09.99 ชาวบา้นมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง 
          00.0– 05.99  ชาวบา้นมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัน้อย 
          2) แบบวดัทศันคติเกี่ยวกบัการพฒันา
คู่มือฝึกอบรมการแปรรูปหอยเชอรี่เพื่อลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีก าจัด ลักษณะ
ค าถามเป็นแบบมาตราสว่นประเมนิค่า (Rating scale) 
แบ่งการประเมินเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่
มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ 
   ค่าเฉลีย่         ความหมาย 
   4.51 – 5.00  เหน็ดว้ยอย่างยิง่  
            3.51 – 4.50   เหน็ดว้ย 
    2.51 – 3.50  ไม่แน่ใจ 
    1.51 - 2.50  ไม่เหน็ดว้ย 
    1.00 - 1.50  ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
 
 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 ในการวเิคราะหข์อ้มูลครัง้นี้ ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรม
ประมวลผลส าเร็จรูปทางคอมพวิเตอร์ ใช้สถิติในการ
วเิคราะหข์อ้มลูมดีงันี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพ
เครื่องมือ ได้แก่ การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(IOC) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ค่าความยากง่าย 
ค่าอ านาจจ าแนก ค่าประสทิธิภาพของกระบวนการ 
(E1) ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) และค่าดัชนี
ประสทิธผิล (E.I.) 
  3) สถิติที่ ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  
Paired t- test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม
การแปรรูปหอยเชอรีเ่พื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจาก
การใชส้ารเคมกี าจดั พบว่า ประสทิธภิาพของกระบวนการ 
(E1) คดิเป็นร้อยละ 83.86 และประสทิธภิาพของผลลพัธ์ 
(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 81.06 ดงันัน้ การฝึกอบรมการแปรรูป
หอยเชอรี่เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้
สารเคมกี าจดัมปีระสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมเท่ากบั 
83.86/81.06 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว้ 
(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืฝึกอบรม 
การแปรรูปหอยเชอรี่เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
จากการใชส้ารเคมกี าจดั จากการศกึษา พบว่า ค่าดชันี
ประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืฝึกอบรมมคี่าเท่ากบั 0.871 
หมายความว่า ชาวบา้นทีเ่ขา้ฝึกอบรมมคีวามกา้วหน้า
ในการเรียนรู้ร้อยละ 87.10 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การแปรรูปหอยเชอรี ่เพื ่อลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมจากการใช้สารเคมีก าจดั 
 จากการศกึษาพบว่า ชาวในชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่4 
ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมการแปรรูปหอยเชอรี่เพื่อลด
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ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากการใชส้ารเคมกี าจดั ก่อน
การฝึกอบรมมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้เท่ากบั 7.54 อยู่ใน
ระดบัปานกลาง และหลงัการฝึกอบรมมคีะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 14.04 อยู่ ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยก่อนและหลัง ฝึกอบรม พบว่า หลังการ

ฝึกอบรมชาวบ้านตูม มีความรู้มากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 แสดง
ให้เห็นว่า การฝึกอบรมการแปรรูปหอยเชอรี่เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากการใชส้ารเคมมีผีลท าให้
ชาวบา้น มคีวามรูเ้พิม่ขึน้ (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่1  ประสทิธภิาพของคู่มอืการฝึกอบรมการแปรรปูหอยเชอรีเ่พื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากการใชส้ารเคมี
ก าจดั (E1 / E2) 

คณุภำพคูม่ือกำรฝึกอบรม 
คะแนน
เตม็ �̅� S.D. 

รอ้ยละของ 
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 15 12.58 1.78 83.86 ผ่านเกณฑ ์

ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 15 14.04 1.08 81.06 ผ่านเกณฑ ์
ประสิทธิภำพของคู่มือฝึกอบรม เท่ำกบั 83.86/81.06 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการฝึกอบรมการแปรรปูหอยเชอรีเ่พื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากการ
ใชส้ารเคมกี าจดั 
ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อน 
กำรฝึกอบรม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงั 
กำรฝึกอบรม 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั 
กำรฝึกอบรม 

คะแนนเตม็ ค่ำดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) 

เกณฑ ์

377 702 50 15 0.871 ผ่านเกณฑ ์
 
ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ ของความรูเ้กีย่วกบัการแปรรูปหอยเชอรีเ่พื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจาก
การใชส้ารเคมกี าจดั (n=50) 

รำยกำร 
ก่อนฝึกอบรม ระดบั 

ควำมรู ้
หลงัฝึกอบรม ระดบั 

ควำมรู ้
df  t p 

�̅� S.D. �̅� S.D 
ความรู ้
(N=15) 

7.54 1.77 ปานกลาง 14.04 1.08 มาก 49 -20.660 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
4. 3  ผลการศึกษาการเป รียบเทียบทัศนคติ  
เกีย่วกบัการแปรรปูหอยเชอรีเ่พือ่ลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมจากการใช้สารเคมีก าจดั  
 จากการศกึษาพบว่า ชาวบา้นในชุมชนบา้นตูม 
หมู่ที4่ ทีเ่ขา้ร่วมการฝึกอบรมการแปรรปูหอยเชอรีเ่พื่อ
ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากการใช้สารเคมีก าจดั 

ก่อนการฝึกอบรมมคีะแนนเฉลีย่ทศันคต ิเท่ากบั 3.18 
อยู่ในระดับไม่แน่ใจ และหลังการฝึกอบรมมีคะแนน
เฉลีย่ทศันคต ิเท่ากบั 4.78 อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่าง 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม พบว่า ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงั
การฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 
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ตารางที ่4 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของทศันคตเิกีย่วกบัการแปรรูปหอยเชอรีเ่พื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม
จากการใชส้ารเคมกี าจดั (n=50) 

ด้ำน 
ก่อนฝึกอบรม หลงัฝึกอบรม 

df t p 
�̅� S.D. ระดบัทศันคติ �̅� S.D. ระดบัทศันคติ 

ทศันคต ิ
(N=5) 

3.18 0.25 ไม่แน่ใจ 4.78 0.30 
เหน็ดว้ย 
อย่างยิง่ 

49 -30.978 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
 การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการแปรรูปหอยเชอรี่
เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากการใช้สารเคมี
ก าจัดในชุมชนบ้านตูม หมู่ที่ 4 ผู้วิจ ัยมีประเด็นที่จะ
น ามาอภปิรายผลดงัต่อไปนี้ 
5.1 การพฒันาคู่มือฝึกอบรมการแปรรปูหอยเชอรี ่
เพื อ่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้
สารเคมีก าจดัให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเกณฑ ์ 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม
การแปรรูปหอยเชอรี่เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
จากการใช้สารเคมกี าจดั พบว่า ประสทิธผิลภาพของ
กระบวนการ  (E1 )  คิด เ ป็นร้อยล ะ  83.86 แ ล ะ
ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 81.06 
ดังนัน้ คู่มือฝึกอบรมการแปรรูปหอยเชอรี่เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีก าจัดมี
ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม 83.86/81.06 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 แสดงให้เห็นว่า การพฒันา
คู่มือฝึกอบรมการแปรรูปหอยเชอรี่เพื่อลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีก าจัดมีความ
เหมาะสมส าหรบัชาวบา้นตูม หมู่ที ่4 ท าใหช้าวบา้นตูม 
หมู่ที่  4 มีความสนใจในคู่มือฝึกอบรม พร้อมกับ
แรงจูงใจเพื่อการพฒันาตนเองให้มีความรู้ ทศันคติ 
และทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรม เพื่อใหเ้กดิการ
ท างานเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคดิของปรชีา ชา้งขวญัยนื และคณะ (2551: 127) 
ได้ให้ความหมายไว้ว่า คู่มอืเป็นหนังสอืที่ใช้ควบคู่ไป
กบัการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นหนังสอืที่ใช้แนวทาง
ปฏิบตัิให้กบัผู้ใช้สามารถกระท าสิง่นัน้ๆ ให้บรรลุผล
ตามเป้าหมาย สว่นคู่มอื ครนูัน้เป็นหนงัสอื ใหแ้นวทาง
และแนะน าเกี่ยวกับสาระ วิธีการ กิจกรรม สื่อ วัสดุ 

อุปกรณ์และแหล่งขอ้มลูปกตมิกัจะใชค้วบคู่กบัหนังสอื
เรียน เ ป็นหนังสือที่ครู ได้ศึกษาด้วยตนเอง ซึ่ ง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของเรอืงชัย จรุงศริวฒัน์ (2554: 
77) ได้ให้ความหมายไห้ความหมายว่า คู่มือในการ
จดัการเรยีนการสอนเป็นเอกสารหรอืหนังสอืที่จดัท า
ขึน้ใหค้รูใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนการสอน สามารถสอน
ใหเ้ป็นไปตามแนวทางของหลกัสตูรของหลกัสตูรหรอื 
ใช้เป็นคู่มอืของครูในการใช้หนังสอืเล่มใดเล่มหนึ่งซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวุฒศิกัดิ ์บุญแน่น และคณะ 
(2558: 174-190) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง การพฒันาคู่มอื
การจัดการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยา
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ พบว่า แต่ละหน่วยการ
เรยีนรู้มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 80.55/81.85 ซึง่เป็นไป
ตามเกณฑ ์ทีต่ัง้ไวท้ี ่80/80 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
อุบล แควน้ไทยสง และคณะ (2559: 124) ไดศ้กึษาวจิยั
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีน ประเทศเนการาบรไูนดารุสซาลาม 
จากผลการศกึษาพบว่า คู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพ
เท่ากับ 85.33/80.22 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
งานวิจยัของมลัลิกา เหลี่ยมไธสง (2559: 87) ได้ท า
วิจยัเกี่ยวกบั การพฒันาคู่มือฝึกอบรมอนุรกัษ์ป่าไม้
และสตัว์ป่า ในเขตป่าโคกหนิลาดอ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม พบว่า มีประสิทธิภาพของคู่มือการ
ฝึกอบรม 88.53/92.88 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ตามทีต่ัง้ไวม้ผีลท าใหน้ิสติมคีวามรูเ้พิม่มากขึน้  
 ส่วนดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืฝึกอบรม
การแปรรูปหอยเชอรี่เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
จ ากการ ใช้ส า ร เคมีก า จัด  มีค่ า เท่ ากับ  0 . 871 
หมายความว่า ชาวบา้นทีเ่ขา้ฝึกอบรมมคีวามกา้วหน้า
ในการเรยีนรูร้อ้ยละ 87.10 แสดงใหเ้หน็ว่า การพฒันา
คู่มือฝึกอบรมการแปรรูปหอยเชอรี่เพื่อลดผลกระทบ
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ต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีก าจัดมีความ
เหมาะสมส าหรบัชาวบา้นตูม หมู่ที ่4 ท าใหช้าวบา้นตูม 
หมู่ที่  4 มีความสนใจในคู่มือฝึกอบรม พร้อมกับ
แรงจูงใจเพื่อการพฒันาตนเองให้มีความรู้ ทศันคติ 
และทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรม เพื่อใหเ้กดิการ
ท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของราชบณัฑติยสถาน (2542 : 256) ไดน้ิยาม
ความหมาย "คู่มือ" หมายถึง สมุด หรือหนังสอืที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้เพื่อใช้
ประกอบต ารา เพื่ออ านวยความสะดวกเกี่ยวกับ
การศึกษาหรือการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อ
แนะน าวิธีใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง คู่มือจดัเป็น
หนังสืออ้า งอิงประ เภทหนึ่ ง  ที่ ร วบรวม ข้อมูล 
ขอ้เทจ็จรงิ เฉพาะเรื่อง เพื่อใชเ้ป็นคู่มอืตอบ ค าถามใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างรวดเรว็ หรอืเพื่อใช้เป็นคู่มอื
ในการศึกษาและปฏบิตัิงานหนึ่งๆ ทัง้นี้ คู่มือมกัจะมี
การเรยีบเรยีงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวก
ในการเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ใช้ เป็นไปตาม แนวคิดของ 
วีระพันธ์ แก้วรัต น์  (2558  :  136 ) ให้ค านิยาม
ความหมายของ การฝึกอบรมไว้ว่ากระบวนการ
เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมอย่างมรีะบบ เพื่อให้บุคคลมี
ความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถที่จ าเป็น และมี
ทศันคติที่ดี ส าหรบัการปฏิบตัิงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ของ หน่วยงานหรอืองค์กร ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของณิชกมล ดีวงษา และคณะ (2561: 12-29) ได้
ศกึษาการพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหิน
ลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ชุมชนกบั
การจัดการป่าชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนี
ประสทิธผิล (E.I) คู่มอืกจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคก
หนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั มหาสารคาม เรื่องชุมชน
กบัการจดัการป่าชุมชน มคี่าเท่ากบั 0.8380 แสดงว่า
นิสติที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้
นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
รอ้ยละ 83.80 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของภูรภีทัร ์ผุดผา 
และคณะ (2561 : 94) ไดท้ าการศกึษาการพฒันาคู่มอื
อบรม การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของ
ผเีสือ้ใน ชุมชนบา้นเกิง้ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ค่าดชันีประสทิธผิล 
(E.I) ของคู่มือการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง 

ชวีภาพของผเีสือ้ มคี่าเท่ากบั 0.6333 นัน่หมายความ
ว่า นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 63.33 
แสดงให้เหน็ว่า จากการพฒันาการอบรมการอนุรกัษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพของผีเสื้อในบ้านเกิ้ง 
ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ท า ให้
นักเรยีนเกดิความสนใจในคู่มอือบรม เกิดความรู้และ
ทศันคติที่ดี และสอดคล้องกบังานวจิยัของนัฏฐภรณ์ 
ปรกึไธสง และคณะ (2561 : 192) ได้ศกึษา เรื่องการ
พฒันาคู่มอืฝึกอบรมการอนุรกัษ์สมุนไพรในป่าทุ่ง ป่า
ทาม ส าหรบัชุมชน บา้นโนนสมบรูณ์ ต าบลเกิง้ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดั มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า มดีชันี
ประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.7138 หมายความว่า
ชาวบ้านมี ความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ร้อยละ 71.38 
แสดงให ้เหน็ว่าคู่มอืฝึกอบรมมคีวามเหมาะสม และมี
ประสทิธภิาพ โดยผ่านกระบวนการตามขัน้ตอน 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การแปรรูปหอยเชอรี ่เพื ่อลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมจากการใช้สารเคมีก าจดัของชาวบ้าน
ในชุมชนบ้านตูม หมู่ ที ่ 4 ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
 จากการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูก้่อนและ
หลังการฝึกอบรม ก่อนฝึกอบรมชาวบ้านมีความรู้
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 7.54 
คะแนน และหลงัการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.04 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยก่อนและหลัง ฝึกอบรม พบว่า หลังการ
ฝึกอบรมชาวบ้านตูม หมู่ที่ 4 มีความรู้มากกว่าก่อน
การฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงใหเ้หน็ว่า การฝึกอบรมการแปรรูปหอยเชอรีเ่พื่อ
ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากการใช้สารเคมีก าจดั  
มีผลท าให้ชาวบ้านตูม หมู่ที่ 4 มีความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของกรีต ิยศยิง่ยง (2549: 4) ให้
ความหมายของความรูไ้วว้่า ความรู้ คอื ความคดิของ
แต่ละบุคคลที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ และ
สงัเคราะหจ์นเกดิความเขา้ใจ และน าไปใชป้ระโยชน์ใน
การสรุปและตดัสนิใจในสถานการณ์ต่างๆ จนไดร้บัการ
ยอมรบัโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของสงัคม สอดคล้อง
กบัแนวคดิของบูรชยั ศริมิหาสาคร (2550: 24) ความรู ้
คือ สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ 
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เชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิดความเข้าใจ สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได ้สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของอกัษร สวดัด ี(2559 : 26) ใหไ้ดค้ าอธบิาย
ว่า ความรู ้เป็นพฤตกิรรมขัน้ต้นทีผู่เ้รยีนรูเ้พยีงแต่เกดิ
ความจ าได้ โดยอาจจะเป็นการนึกได้หรือโดยการ
มองเห็น ได้ยิน จ าได้ ความรู้สึกชัน้นี้ได้แก่ความรู้
เกี่ยวกับการจ ากัดความ ความหมาย ข้อเท็จจริง 
กฎเกณฑ์ โครงสรา้งและวธิแีก้ปัญหาส่วนความเขา้ใจ
อาจแสดงออกมาในรูปของทักษะด้าน การแปล ซึ่ง
หมายถงึในการเขยีนบรรยาย และ การใหค้วามหมาย 
รวมถึงความสามารถในการ คาดคะเน ว่าจะเกดิอะไร
ขึ้น และพรธิดา วิเชียรปัญญา (2547: 21) ได้ให้
ความหมายของความรูค้อืกระบวนการของการขดัเกลา
เลือกใช้และบูรณาการการใช้สารสนเทศเหล่านัน้จน
เกดิเป็นความรูใ้หม่ (New knowledge) ความรูใ้หม่จงึ
เกดิขึน้จากการผสมผสานความรูแ้ละประสบการณ์เดมิ
ผนวกกบัความรูใ้หม่ทีไ่ดร้บัซึง่ความรูด้งักล่าวเป็นสิง่ที่
อยู่ภายในบุคคลเป็นความรู้ที่ไม่ชดัแจ้งซึ่งหากได้รบั
การถ่ายทอดออกมาอยู่ในรูปลายลักษณ์อักษรก็จะ
กลายเป็นความรู้ที่ชดัแจ้งและความรู้จะเกดิคุณค่าได้
หากมกีารน าไปใช้ในการตดัสนิใจสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของพชัธชิา กุลสุวรรณ (2558: 126 - 141) ไดศ้กึษาเรื่อง 
การพฒันาคู่มอืการเรยีนการสอนเศรษฐศาสตร ์สิง่แวดลอ้ม
แบบบูรณาการ ส าหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลจากการศึกษาพบว่า นิสิตมีความรู้
เกีย่วกบัเศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม หลงัเรยีนมากกว่าก่อน
เรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า
การฝึกอบรมมผีลท าใหค้วามรู้ของผู้เขา้ร่วมการฝึกอบรม
เพิ่มขึ้น สอดคล้องกบังานวิจยัของโกสนิ สะตะ, ประยูร  
วงศจ์นัทรา, และฐติิศกัดิ ์เวชกามา (2559: 7-8) ที่ศกึษา
การพฒันากิจกรรมฝึกอบรมมคัคุเทศก์สิง่แวดล้อมเพื่อ
การท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์เมื่อ เปรยีบเทยีบความรูก้่อนและ
หลงัการฝึกอบรม ผลการศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยใน
ด้านความรู้ ของเยาวชนที่เข้ารบัการฝึกอบรม หลงัการ
ฝึกอบรมสูงกว่าการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนจิตต์ 
อตัราชวีะ (2552 : 106-108) ได้ศกึษาเรื่องปัจจยัที่มี
อิทธิพลต่อการน าน ้ าหมักชีวภาพไปใช้ในครัวเรือน
กรณีศกึษาชุมชนวดัตกึ เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

ผลการศกึษาพบว่า ระดบัความรู้ต่อน ้าหมกัชีวภาพของ
ประชาชนในชุมชนวดัตึก ก่อนการฝึกอบรมประชาชนใน
ชุมชนวัดตึก มีความรู้เฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย หลังการ
ฝึกอบรมความรูเ้ฉลีย่อยู่ในระดบัมาก แต่มคี่าเฉลีย่ต่างกนั
คอื หลงัการฝึกอบรมมคี่าเฉลีย่มากกว่าก่อนการฝึกอบรม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติเกีย่วกบั
การแปรรูปหอยเชอรี ่เพื ่อลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมจากการใช้สารเคมีก าจดั ของชาวบ้าน
ในชุมชนบ้านตมู หมู่ที ่4 และหลงัการฝึกอบรม 
 จากการศึกษาและเปรียบ เทียบทัศนคติ
เกี่ยวกับการแปรรูปหอยเชอรี่เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มจากการใชส้ารเคมกี าจดั ก่อนการฝึกอบรม
อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.18 คะแนน 
หลงัการฝึกอบรมอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ก่อนและหลังฝึกอบรม พบว่า หลังการฝึกอบรม
ชาวบา้นตูม มคีะแนนเฉลีย่มากกว่าก่อนการฝึกอบรม
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของสุชาติ  โสมประยูร  (2520: 110-111)  
ได้กล่าวไว้ว่า ทัศนคติเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะแห่ง
ความพร้อมของจิตใจ ซึ่งมีปฏิกิริยาต่อสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ทัง้ในลกัษณะที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของฉัตรชยั ปันชาติ (2545: 7)  
ได้กล่าวไว้ว่า ทศันคติเป็นความรู้และความรู้สกึต่อสิง่
หนึ่งสิง่ใดในดา้นทีด่แีละไม่ด ีอาจเป็นลกัษณะบวกหรอื
ลบ พงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ข อ ง  Ozgul, et. al. (2004: 1527-1546) ไ ด้ ศึกษ า
ทศันคตดิ้านสิง่แวดล้อมของนักเรยีนตุรก ีพบว่า เพศ
และระดบั การศึกษาของนักเรียนมีทศันคติเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกันนักเรียนที่มีคะแนนวิชา
วทิยาศาสตรส์งู มทีศันคตเิชงิบวกต่อสิง่แวดลอ้ม และ
นักเรยีนที่มีรายได้สูงกบันักเรยีนที่อาศยัอยู่ในเมอืงมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมสูงกว่านักเรียนที่
ครอบครัวมีรายได้ต ่ า และอาศัยอยู่แถบชานเมือง 
สอดคล้องกบังานวจิยัของจุฬารตัน์ กลัยา (2557: 43) 
ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการปลูกพชืสมุนไพรทีใ่ชใ้น
การปรุงอาหาร ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนบา้นหนองอุ่ม 
ต าบลนาสนีวล อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
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พบว่า นักเรียนมีทัศนคติเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการ
ส่งเสริม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 บางส่วน
สอดคล้องกับงานวิจัยของธนัชพร ประทุม (2557: 37)  
ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการปลูกว่านหางจระเข้เพื่อ
อนุรกัษ์สมุนไพรไทย ส าหรบันิสติปรญิญาตร ีสาขาวชิา
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
มผีลการศกึษาพบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิมทีศันคต ิเพิม่
มากขึน้ก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั .05 
แสดงให้เห็นว่ากระบวนการส่งเสริมนี้สามารถสร้าง
ทัศนคติที่ดีในการปลูกว่านหางจระเข้เพื่ออนุรักษ์
สมุนไพรไทยได ้
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสามารถน าคู่มือ
ฝึกอบรมการแปรรูปหอยเชอรี่เพื่อลดผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มจากการใชส้ารเคมกี าจดั ไปประยุกต์ใชใ้น
การฝึกอบรมแก่นิสติ นักศกึษา และประชาชน เพื่อให้
เกดิความรูค้วามเขา้ใจในการแปรรูปหอยเชอรีเ่พื่อลด
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากการใชส้ารเคมกี าจดั 
 2) สามารถน าข้อมูล การแปรรูปหอยเชอรี่ 
เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากการใชส้ารเคมกี าจดั
ไปเผยแพร่ในสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางในการ
เรยีนรู ้และศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัการแปรรปูหอยเชอรีเ่พือ่
ลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากการใชส้ารเคมกี าจดั 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกบัคุณค่าทางอาหาร
ของอาหารกุง้ทีไ่ดจ้ากการแปรรปูหอยเชอรี ่
 2) ควรมกีารศกึษาเกี่ยวกบัรูปแบบกจิกรรมที่
เหมาะสมส าหรบัการถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัการแปร
รปูหอยเชอรี ่
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