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บทคดัยอ่ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาคู่มอืส่งเสรมิการปลูกและการใชป้ระโยชน์จากมะตูม ให้มปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิลตามเกณฑ ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคต ิก่อนและหลงัการสง่เสรมิการปลกูและการใช้
ประโยชน์จากมะตูม กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ชาวบา้นบา้นตูม หมู่ที ่4 ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดั
กาฬสนิธุ์ จ านวน 50 คน ที่สมคัรใจเขา้ร่วมส่งเสรมิ เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ คู่มอืส่งเสริม แผ่นพบั แบบวดั
ความรู ้และแบบวดัทศันคต ิสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ความถี ่รอ้ยละ คะแนนเฉลีย่ ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
และ Paired t-test ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืส่งเสรมิมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 84.00/85.73 ค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอื
ส่งเสรมิเท่ากบั 0.7029 ก่อนส่งเสรมิ ชาวบา้นมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง หลงัส่งเสรมิชาวบา้นมคีวามรูอ้ยู่ในระดบั
มาก และชาวบา้นมทีศันคตกิ่อนสง่เสรมิ อยู่ในระดบัไม่เหน็ดว้ย และหลงัสง่เสรมิ อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนความรูแ้ละทศันคตกิ่อนและหลงัส่งเสรมิ พบว่า ชาวบา้นมคีวามรูแ้ละทศันคตหิลงัส่งเสรมิมากกว่าก่อนสง่เสรมิ 
อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 
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Abstract 
 The purposes of this research were to develop promoting manual of planting and utilization of Bael fruit 
with efficiency criterion and effective according to the criteria, and to study and compare knowledge and attitude 
before and after the promotion. The sample used in the research were 50 villagers in Ban Tum village, No. 4, 
Bua Ban Sub-District, Yang Talad District, Kalasin Province, being selected by the voluntarity participating in 
the promoting.The research instrument were a manual of the promoting, brochure, knowledge test and attitude 
test.  The statistics used for data analysis were frequency, percentage, average score, and standard deviation 
and Paired t-test. The results found that the effeiciency of the manual was 84.00/ 85.73 and the effectiveness 
index was 0.7029. Before promoting the villagers, they had the knowledge at a medium level. After promoting 
the villagers, there was a high level of knowledge. and the villagers have an attitude before promoting at the 
level of disagreement and after promotion in the level of agree, When comparing the knowledge and attitude 
before and after promoting, it was found that the villagers had knowledge and attitude after promoting more 
than before promoting, statistical significance at the level of .05.  
  
Keyword : Promotion guide, planting and utilization of Bael fruit, knowledge, attitude, promotion 
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1. บทน ำ  
 ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง มีลักษณะ
แตกต่างกับมนุษย์หรือสัตว์ ทัง้ทางกายภาพและ
รูปแบบการด ารงชวีติ กล่าวคอืตน้ไมจ้ะมรีูปร่างเป็นล า
ต้น แผ่กิง่ก้านสาขาขึน้กลางอากาศ มใีบไม้สเีขยีวปก
คลุมส่วนบนของล าต้น โดยลกัษณะของล าต้นและใบ
ขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้ ต้นไม่จะอาศัยการดูดซึม
อาหารจากรากที่อยู่ ใต้พื้นดิน  และไม่สามารถ
เคลื่อนไหวได้เหมือนกับมนุษย์และสัตว์ ต้นไม้มี
ประโยชน์มากมาย สามารถแบ่งได้ดงัต่อไปนี้ ต้นไม้
เป็น เป็นแหล่งอาหารที่ส าคญัของมนุษย์และสตัว์ มา
แต่ครัง้โบราณ โดยมตี้นไมจ้ านวนมากทีใ่หผ้ล รสชาติ
อร่อย สามารถน ามาเป็นอาหารได้ นอกจากนัน้ส่วน
ของใบยังสามารถเป็นอาหารของสตัว์ได้หลายชนิด 
ผลไมท้ีน่ิยมกนั ต้นไมส้ามารถเป็นวตัถุดบิชัน้ดใีนการ
สรา้งทีอ่ยู่อาศยัของมนุษยไ์ด ้โดยเฉพาะไมป้ระเภททีม่ี
เนื้อแกร่งอย่างไมส้กั ไมม้ะค่า ไมม้ะขาม เป็นต้น โดย
มนุษย์รู้จกัการสร้างบา้นด้วยไมม้าแต่ครัง้โบราณกาล 
อย่างบ้านไมท้รงไทยของบา้นเรากม็ลีกัษณะเป็นบา้น
หมู่ที่สร้างด้วยไม้ทัง้หลงั ต้นไม้เป็นแหล่งผลติอากาศ 
หรือออกซิเจน ที่จ าเป็นในการหายใจของมนุษย์และ
สัตว์  โดยในเวลากลางวัน ต้นไม้จะดูดซึมก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นก๊าซของเสยีจากตวัคนและ
สตัว์ ต้นไม้จะใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการปรุง
อาหาร และในระหว่างนัน้มนัจะคายก๊าซออกซเิจน ที่
จ าเป็นต่อมนุษยแ์ละสตัวอ์อกมา หมายความว่าทัง้คน
และต้นไม้ถือเป็นสิง่มชีีวติที่มคีวามเกื้อกูลกนั ต้นไม้
สามารถใช้เป็นร่วมเงา เพื่อบดบงัความร้อนจากดวง
อาทิตย์ได้  โดยใบของต้นไม้จะใช้แสงเ ป็นการ
สังเคราะห์อาหาร ต้นไม้จึงมักมีใบเป็นจ านวนมาก 
กลุ่มของใบไม้จะช่วยสร้างร่มเงาให้กับคนและสัตว์ 
ตน้ไมช้่วยสรา้งความชุ่มชืน่ใหก้บัผวิดนิ เพราะรากของ
ต้นไมม้คีวามแขง็แรง สามารถกกัเกบ็ความชืน้ แร่ธาตุ
ต่าง ๆ ให้อยู่ในผิวดินได้ ไม่ท าให้หน้าดินเกิดความ
เสียหายในเวลาที่ถูกน ้ าฝนเซาะ หรือท่วม ต้นไม้
สามารถช่วยชะลอความรุนแรงของเหตุการณ์
ธรรมชาตไิด ้เช่นน ้าท่วม น ้าป่าไหลหลาก เพราะตน้ไม้
จะเป็นตวัช่วยชะลอความแรงของน ้า รวมถงึช่วยดดูซมึ
น ้าเหล่านัน้เอาไว ้ท าใหปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ลดความรุนแรง

ลงต้นไม้บางประเภทที่เป็นไม้สวยงามสามารถสร้าง
ความสุข การพกัผ่อนหย่อนใจให้เกิดขึน้ได้ (นรีรตัน์ 
เวบ็เซอเวอร,์ 2560 : เวบ็ไซต)์ 
 มะตูมเป็นต้นไม้ยนืต้นขนาดกลาง มีความสูง
เมื่อโตเต็มที่ประมาณ 10 เมตร ตามล าต้นและกิ่งมี
หนามขนาดใหญ่ แขง็ ตรง ใบเป็นชนิดใบประกอบมใีบ
ย่อย 3 ใบ รูปไข่ ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ผลมีหลาย
ขนาด เปลือกแขง็ ลกัษณะผลมหีลายอย่างขึน้อยู่กบั
สายพนัธุ์ เนื้อในผลเมื่อแก่จดัมีสเีหลืองอ่อน เมื่อสุก
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแสด เปลือกผลมีสีเขียว เมื่อสุก
เปลีย่นเป็นสเีหลอืงอมน ้าตาล เมลด็มะตูมมสีขีาวอยู่ใน
ยางใสเหนียวขน้ มะตูมเป็นพชืในวงษ์เดยีวกบั มะตูมมี
หลายสายพนัธุ ์เช่น มะตูมธรรมดามผีลกลม มะตูมไข่
มผีลรูปรคีล้ายไข่ไก่ และมะตูมนิ่มมเีปลอืกผลบางจน
ใช้มือบีบให้ยุบลงไปได้  (หมอชาวบ้าน , 2537 : 
เวบ็ไซต)์ 
 ชุมชนบ้านตูม หมู่ที่ 4 ต าบลบัวบาน อ าเภอ
ยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์ชาวบา้นสว่นใหญ่ประกอบ
อาชพีเกษตรกร นิยมบรโิภคและใชป้ระโยชน์จากสิง่ที่
มีอยู่ ในชุมชน จากเดิมมีต้นมะตูมจ านวนมากใน
ปัจจุบนัมตีน้มะตูม เหลอืเพยีง 1 ตน้ และเมื่อสมัภาษณ์
ชาวบ้านตูม พบว่า ในชุมชนบ้านตูมมตี้นมะตูมลดลง
จากอดตี เดมิชุมชนบา้นตูมมตีน้มะตูมจ านวนมาก (ทดั
ดาว หอมขจร, ส ารวจเมื่อวนัที ่5 ตุลาคม 2562) 
 ดงันัน้ผู้วจิยัจงึต้องการพฒันาคู่มอืส่งเสรมิการ
ปลูกและการใช้ประโยชน์จากต้นมะตูม เพื่อเป็นการ
อนุรกัษ์ต้นมะตูมในชุมชนบ้านตูม หมู่ที่ 4 ต าบลบวั
บาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เพื่อน าไปใช้
ฝึกอบรมให้ชาวบ้านมคีวามรู้ และทศันคติที่ดต่ีอการ
ปลูกและการใช้ประโยชน์จากต้นมะตูม ซึ่งชาวบ้าน
สามารถน าไปประยุกตใ์ชป้ระโยชน์ในชวีติประจ าวนัได ้
และยงัเป็นการอนุรกัษ์ตน้มะตูมใหค้งอยู่กบัชุมชนบา้น
ตูมต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์ 
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืส่งเสรมิการปลูกและการใช้
ประโยชน์จากมะตูมเพื่อการอนุรกัษ์ในชุมชนบ้านตูม 
หมู่ที่  4  ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสนิธุ ์ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์
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 2.2 เพื่ อ เปรียบเทียบความรู้และทัศนคติ
เกี่ยวกบัการปลูกและการใช้ประโยชน์จากมะตูมเพื่อ
การอนุรักษ์ในชุมชนบ้านตูม หมู่ที่ 4 ต าบลบัวบาน 
อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ชาวบ้านบ้านตูม หมู่ที่ 4 
ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน 329 ครวัเรอืน จ านวน 853 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง คอื ชาวบา้นในชุมชนบา้นตูม หมู่
ที่ 4 ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
จ านวน 50 คน ครัวเรือนละ 1 คน ที่สมัครเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
เกณฑร์อ้ยละ 15 ของจ านวนครวัเรอืนทัง้หมดในชมุชน
บา้นตูม (ธรีวุฒ ิเอกกะกุล, 2543) 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรต้น คอื การส่งเสรมิการปลูกและการ
ใชป้ระโยชน์จากมะตูม 
 2) ตวัแปรตาม คอื ความรู ้และทัศนคตต่ิอการ
ปลกูและการใชป้ระโยชน์จากมะตูม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1)  คู่ มือส่ ง เสริมการปลูกและ การใช้
ประโยชน์จากมะตูมเพื่อการอนุรกัษ์ในชุมชน หมู่ที่ 4 
ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์ 
  2) แผ่นพับ เรื่อง การปลูกและการใช้
ประโยชน์จากมะตูมเพื่อการอนุรกัษ์ในชุมชน  
 3.3.2 เครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล 
  ไดแ้ก่  
   1) แบบวดัความรูเ้กีย่วกบัการปลูกและ
การใชป้ระโยชน์จากมะตูม 
   2) แบบวดัทศันคตเิกีย่วกบัการปลกูและ
การใชป้ระโยชน์จากมะตูม 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การพัฒนาคู่มือส่งเสริมการปลูกและการใช้
ประโยชน์จากมะตูมเพื่อการอนุรกัษ์ในชุมชน หมู่ที่ 4 
ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์ผูว้จิยั
ด าเนินการเกบ็ขอ้มลูแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 

 ระยะที ่1 ส ารวจและศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ 
  1) ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูต่างๆ 
โดยใช้วิธีการด าเนินการศึกษาแบบ (Documentary 
research) ซึง่เป็นการคน้ควา้เกบ็รวบรวมขอ้มูลทัว่ไป
จากหนงัสอื เอกสารวชิาการต่าง ๆ งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
วารสาร บทความ และสบืคน้ขอ้มลูจาก Internet ทีเ่ป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกีย่วขอ้ง 
  2) ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มลูและน ามาวเิคราะห ์
สงัเคราะหเ์พื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการท าโครงร่างคู่มอื
และแผ่นพบัส่งเสรมิการปลูกและการใชป้ระโยชน์จาก
มะตูม 
 ระยะที่ 2 การสร้างและพฒันาเครื่องมอืถ่ายทอด
สิง่แวดล้อมศกึษาในระยะนี้ผู้วจิยักระท าการสร้างและ
หาคุณภาพเครื่องมือในการถ่ายทอดและเครื่องมือ
วดัผลสง่เสรมิการปลกูและการใชป้ระโยชน์จากมะตูมที่
เป็นระยะการเตรยีมความพรอ้มของคู่มอื แผ่นพบั เพื่อ
ใชป้ระกอบในการจดักระบวนการสง่เสรมิ มดีงันี้  
 1) ออกแบบเครื่องมอืในการสง่เสรมิ  
  1.1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น โดย
การศึกษาจากต ารา เอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวข้องและ
เนื้อหาสาระคู่มอื และแผ่นพบั เพื่อเป็นแนวทางในการ
สง่เสรมิการปลกูและการใชป้ระโยชน์จากมะตูม  
  1.2) จดัท าโครงร่างของคู่มอื และแผ่นพบั
การส่งเสริมโดยการใช้สื่อคู่มือ แผ่นพับในการให้
ความรูเ้กีย่วกบัการปลกูและการใชป้ระโยชน์จากมะตูม  
  1.3)  ปรับปรุ งแก้ไขคู่มือ  และแผ่นพับ
ส่งเสรมิการปลูกและการใช้ประโยชน์จากมะตูม แล้ว
น าไปใหค้วามรูก้บัผูเ้ขา้รบัการสง่เสรมิ  
 2) ก าหนดการในการจดักจิกรรม ระยะเวลาใน
การสง่เสรมิ 2 วนั  
 3) เตรยีมเอกสารประกอบการสง่เสรมิ คอื คู่มอื
การส่งเสริมการปลูกและการใช้ประโยชน์จากมะตูม 
จากการพัฒนาคู่มือ เนื้อหาสาระของคู่มือส่งเสริม
ประกอบดว้ยหน่วยกจิกรรมสง่เสรมิ จ านวน 3 หน่วย  
 4) เตรียมความพร้อมก่อนการส่งเสริม ได้แก่ 
สถานทีอ่บรม เอกสารประกอบการสง่เสรมิ 
 5) การลงทะเบยีนของผู้เขา้ร่วมส่งเสริม ก่อน
เขา้สูข่ ัน้ตอนการสง่เสรมิ  
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 6) ขัน้ตอนการสง่เสรมิ 
  การส่งเสริมในครัง้นี้มีเป้าหมายเพื่อให้
ผู้เข้าร่วมส่งเสริม มีความรู้ ทศันคติต่อการปลูกและ
การใชป้ระโยชน์จากมะตูม และทกัษะปฏบิตัใินการท า
น ้ามะตูม เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมส่งเสรมิ มคีวามรู ้ซึง่ในการ
ฝึกอบรมผู้วจิยัได้น าเทคนิคการบรรยาย เทคนิคการ
ถามตอบ เทคนิคการอภิปราย มาใช้ประกอบในการ
สง่เสรมิ โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
  ขัน้ก่อนการสง่เสรมิ 
  การเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมการ
ส่งเสริม หรือสร้างบรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการ
ส่งเสรมิเตรยีมความพรอ้มทางด้านร่างกาย และจติใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ มขี ัน้ตอนดงันี้    
  1) การแนะน าตัว ท าตัวให้คุ้นเคยกับ
ผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
  2) การสร้างบรรยากาศการส่งเสริมให้กบั
ผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิเพื่อลดความตงึเครยีด 
  3) อธบิายรายละเอยีดเกีย่วกบัการสง่เสรมิ 
  4) ให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมท าแบบวัด
ความรู ้และทศันคตกิ่อนการสง่เสรมิ  
 ขัน้เขา้สูก่ารสง่เสรมิ 
  1) การบรรยายให้ความรู้ เป็นวิธีที่ท าให้
ผูเ้ขา้ร่วมสง่เสรมิทราบถงึการปลกูและการใชป้ระโยชน์
จากมะตูม โดยมีคู่มือและแผ่นพับประกอบในการ
บรรยาย เทคนิคการบรรยาย เป็นเทคนิคที่เหมาะ
ส าหรบัการใหค้วามรูพ้ืน้ฐาน 
  2) การอภิปรายผล เป็นการเปิดโอกาสให้
ผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็ ระดม
สมอง มีการแบ่งกลุ่มหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมส่งเสริม ได้ฝึกคิดและมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
บุคคลมากขึน้ 
 ขัน้วดัผลการสง่เสรมิ 
  ในขัน้ เป็นขัน้สุดท้ายซึ่งจะเป็นค าตอบ
จุดประสงค์ของการวิจัยที่ตัง้ไว้ในตอนแรก ซึ่งการ
ส่งเสริมครัง้นี้มีการวัด และประเมินผล 3 ด้าน คือ 
ความรู ้ทศันคต ิและทกัษะปฏบิตั ิเกีย่วกบัการสง่เสรมิ
การปลูกและการใชป้ระโยชน์จากมะตูม มรีายละเอยีด
ดงันี้ 

  1) การวดัผลดา้นความรู ้เป็นการวดัผลจาก
แบบวดัความรูเ้กีย่วกบัการส่งเสรมิการปลูกและการใช้
ประโยชน์จากมะตูม ก่อน ระหว่าง และหลังการ
ฝึกอบรม 
  2) การวัดผลด้านทัศนคติ เป็นการวัดผล
จากแบบวดัทศันคตต่ิอการส่งเสรมิการปลูกและการใช้
ประโยชน์จากมะตูม ก่อน และหลงัการฝึกอบรม 
 ผูว้จิยัไดพ้ฒันาคู่มอืส่งเสรมิการปลูกและการใช้
ประโยชน์จากมะตูม โดยใชก้ระบวนการฝึกอบรมของ 
Tyler ซึ่งประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ดังนี้ ข ัน้ตอนที่ 1 
การก าหนดวตัถุประสงค์การเรยีนรู้ ข ัน้ตอนที่ 2 การ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ ข ัน้ตอนที่3 การฝึกอบรม 
ขัน้ตอนที่4 การประเมิน/ข้อมูลย้อนกลับจากนั ้น
ผู้เชี่ยวชาญได้ท าการประเมินความเหมาะสมของ
เนื้อหา และกจิกรรมในคู่มอืส่งเสรมิ โดยมกีจิกรรมใน
คู่มอืส่งเสรมิทัง้หมด 3 หน่วยส่งเสรมิ ประกอบไปดว้ย 
หน่วยส่งเสริมที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัมะตูม หน่วย
ส่งเสรมิที ่2 การใชป้ระโยชน์จากมะตูม หน่วยส่งเสรมิ
ที่ 3 วธิกีารปลูกและการดูแลมะตูม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้
ประเมนิความเหมาะสมกจิกรรมในการส่งเสรมิมคีวาม
เหมาะสมในการใชใ้นการพฒันาคู่มอืส่งเสรมิการปลูก
และการใชป้ระโยชน์จากมะตูม 
 
3.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิจัยครัง้นี้ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลูตามขัน้ตอน ดงันี้ 
  3.5.1 แบบประเมนิความเหมาะสมของคู่มอื
ส่งเสริมการปลูกและการใช้ประโยชน์จากมะตูมเพื่อ
การอนุรกัษ์ในชุมชน 
  3.5.2 แบบประเมนิความสอดคลอ้งของคูม่อื
ส่งเสริมการปลูกและการใช้ประโยชน์จากมะตูมเพื่อ
การอนุรกัษ์ในชุมชน 
  3.5.3 เครื่องมอืที่ใช้วดัและประเมนิผลของ
คู่มือส่งเสริมการปลูกและการใช้ประโยชน์จากมะตูม
เพื่อการอนุรกัษ์ในชุมชน 
   1) แบบวดัความรู ้จะเป็นการวดัผลก่อน
ระหว่าง และหลงัการเขา้ร่วมส่งเสรมิ แบบวดัความรู้
เกีย่วกบัการปลูกและการใชป้ระโยชน์จาก จ านวน 15 
ขอ้ เป็นค าถามแบบเลอืกตอบ 2 ตวัเลอืก คอื ใช่ และ 
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ไม่ใช่ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
คะแนนเต็ม 15 เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน
เฉลีย่ความรู ้
    คะแนนเฉลีย่    ความหมาย 
    11.00 - 15.00   ชาวบา้นมี
ความรูใ้นระดบัมาก 
     6.00 - 10.99    ชาวบา้นมี
ความรูใ้นระดบัปานกลาง 
      0.00 - 5.99    ชาวบา้นมี
ความรูใ้นระดบัน้อย 
   2) แบบวัดทัศนคติ จะเป็นการวัดผล
ก่อน และหลังการเข้าร่วมส่งเสริม แบบวัดทัศนคติ
เกี่ยวกับการปลูกและการใช้ประโยชน์จากมะตูม 
จ านวน 15 ขอ้ เป็นค าถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 
5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ก าหนดให้ 5 คะแนน 
เหน็ด้วย ก าหนดให้ 4 คะแนน ไม่แน่ใจ ก าหนดให้ 3 
คะแนน ไม่เหน็ด้วย ก าหนดให ้2 คะแนน และไม่เหน็
ดว้ยอย่างยิง่ ก าหนดให ้1 คะแนน โดยมเีกณฑก์ารให้
คะแนนดงันี้ 
    คะแนนเฉลีย่  ความหมาย 
    4.51 - 5.00  ชาวบา้นเหน็ดว้ย
อย่างยิง่เกีย่วกบัการปลกูและการใชป้ระโยชน์จาก
มะตมู 
    3.51 - 4.50  ชาวบา้นเหน็ดว้ย
เกีย่วกบัการปลกูและการใชป้ระโยชน์จากมะตมู 
    2.51 - 3.50  ชาวบา้นไม่แน่ใจ
เกีย่วกบัการปลกูและการใชป้ระโยชน์จากมะตมู 
    1.51 - 2.50  ชาวบา้นไม่เหน็
ดว้ยเกีย่วกบัการปลกูและการใชป้ระโยชน์จากมะตมู 
    1.00 - 1.50  ชาวบา้นไม่เหน็
ดว้ยอย่างยิง่เกีย่วกบัการปลกูและการใชป้ระโยชน์จาก
มะตมู 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูมดีงัต่อไปนี้ 
 1) สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2) สถิติที่ใชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื ไดแ้ก่ 
การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) การหาค่าความ
เ ชื่ อ มั ่ น  ( Reliability)  ค่ า อ า น า จ จ า แ น ก 

( Discrimination) ค ว า ม ย า ก ง่ า ย ( Difficulty)  ค่ า
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) ประสทิธภิาพของ
ผลลพัธ ์(E2) และค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
 3) สถติใิชท้ดสอบสมมตฐิาน คอื Paired t-test 
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
 ผู้วิจ ัยได้ศึกษาเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการปลูกและการใช้ประโยชน์จากมะตูม 
จากนัน้ไดท้ าการส่งเสรมิแก่ชาวบา้นบา้นตูม ต าบลบัว
บาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์
4.1 กำรพฒันำคู่มือส่งเสริมกำรปลูกและกำรใช้
ประโยชน์จำกมะตมู  
 จากการศึกษาประสทิธิภาพของคู่มือส่งเสริม
การปลูกและการใช้ประโยชน์จากมะตูม พบว่า 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 
84.00 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นร้อย
ละ 85.73 ดังนั ้น การส่งเสริมการปลูกและการใช้
ประโยชน์จากมะตูม มปีระสทิธภิาพของคู่มอืส่งเสริม
เท่ากับ 84.00/85.73 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตาม
ทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืส่งเสรมิการปลูก
และการใช้ประโยชน์จากมะตูม มีค่าเท่ากับ 0.7029 
หมายความว่า ชาวบ้านผู้ เข้าร่วมการส่งเสริมมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 70.29 (ดงัตารางที ่2) 
4.2 ผลกำรศึกษำและเปรียบเทียบควำมรู้เก่ียวกบั
กำรปลูกและกำรใช้ประโยชน์จำกมะตมู 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบั
การปลูกและการใช้ประโยชน์จากมะตูม การศึกษา
พบว่า ชาวบ้านตูมมคีวามรู้ก่อนการส่งเสรมิ โดยรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 7.12 คะแนน 
และหลังการส่งเสริม โดยรวมอยู่ ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.82 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลีย่ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการ
ส่งเสริม มีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังส่งเสริมมากกว่า
ก่อนส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงให้เห็นว่าการส่ง เสริมการปลูกและการใช้
ประโยชน์จากมะตูม มผีลท าใหผู้เ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ มี
ความรูเ้พิม่ขึน้มากกว่าก่อนการสง่เสรมิ (ดงัตารางที ่3) 
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4.3 ผลกำรศึกษำและเปรียบเทียบทศันคติต่อกำร
ปลูกและกำรใช้ประโยชน์จำกมะตมู  
 ผลการศกึษาพบว่า ชาวบา้นตูมมทีศันคตกิ่อน
การส่งเสรมิ โดยรวมอยู่ในระดบัไม่เหน็ดว้ย มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 2.62 คะแนน และหลงัการส่งเสรมิ โดยรวมอยู่
ในระดบัเหน็ด้วย มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.26 คะแนน เมื่อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 

ผู้เข้าร่วมการส่งเสริม มีคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการ
ปลูกและการใช้ประโยชน์จากมะตูม หลงัการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่าการส่งเสรมิการปลกูและการ
ใชป้ระโยชน์จากมะตูม มผีลท าใหผู้เ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
มีทศันคติต่อการปลูกและการใช้ประโยชน์จากมะตูม 
เพิม่มากขึน้กว่าก่อนการสง่เสรมิ (ดงัตารางที ่4) 

ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืสง่เสรมิการปลกูและการใชป้ระโยชน์จากมะตมู (E1/E2) 
คณุภำพคูม่ือกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ �̅� S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 15 12.60 1.26 84.00 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 15 12.86 1.32 85.73 

ประสทิธภิาพของคูม่อืสง่เสรมิ เท่ากบั 84.00/85.73 
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I) ของคู่มอืสง่เสรมิการปลกูและการใชป้ระโยชน์จากมะตมู 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัส่งเสริม 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั
กำรส่งเสริม 

คะแนน
เตม็ 

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล 

เกณฑ ์

383 641 50 750 0.7029 
ผ่าน
เกณฑ ์

ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ ของความรูเ้กีย่วกบัการปลกูและการใชป้ระโยชน์จากมะตมู  
 

ด้ำน 
ก่อนส่งเสริม หลงัส่งเสริม df t p 

�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

ความรู ้
(N=15) 

7.12 1.58 ปานกลาง 12.82 1.28 มาก 49 -18.74 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางที ่4. ผลเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ ของทศันคตกิ่อนหลงัการสง่เสรมิการปลกูและการใชป้ระโยชน์จากมะตมู  

ด้ำน 
ก่อนส่งเสริม หลงัส่งเสริม 

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

ทศันคต ิ
(N=5) 

2.62 0.47 ไม่เหน็ดว้ย 4.26 0.58 เหน็ดว้ย 49 -15.38 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 การพฒันาคูม่ือส่งเสริมการปลูกและใช้
ประโยชน์จากมะตมู  

 จากการศึกษาประสทิธิภาพของคู่มือส่งเสริม
การปลูกและการใช้ประโยชน์จากมะตูม พบว่า 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 
84.00 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ย
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ละ 85.73 ดังนัน้ การส่งเสริมการปลูกและการใช้
ประโยชน์จากมะตูม มปีระสทิธภิาพของคู่มอืส่งเสริม
เท่ากบั 84.00/85.73 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตาม
ทีต่ัง้ไว ้ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืส่งเสรมิการปลกู
และการใช้ประโยชน์จากมะตูม มีค่าเท่ากบั 0.7029 
หมายความว่า ชาวบ้านผู้ เข้าร่วมการส่งเสริมมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 70.29 เนื่องจาก
ผู้วิจ ัยได้เน้นความส าคัญของการเรียนรู้ โดยคู่มือ
ส่งเสรมิการปลูกและการใช้ประโยชน์จากมะตูม ได้มี
เนื้อหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบั
มะตูม การใชป้ระโยชน์จากมะตูม และวธิกีารปลูกและ
การดูแลมะตูม ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้มีการเรียบเรียงเป็น
ขั ้นตอนและ ถ่ ายทอดความรู้ แ ล ะ ทัศนคติของ
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเขา้ใจได้ง่าย ท าให้
ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมสนใจในการเรียน ซึ่งเนื้อหาที่
ผู้วิจ ัยได้เน้นเป็นส าคัญต่อการเรียนสอดคล้องกับ
แนวคิดของ อดิศักดิ ์สิงห์สีโว (2554 : 44) อธิบายว่า
กระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษา คอืการน าเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไปถ่ายทอดให้กับผู้คนจะต้องมี
วธิกีารระเบยีบปฏบิตัทิีเ่หมาะสมจงึท าใหก้ารถ่ายทอด
คว าม รู้ อ ย่ า ง มีป ร ะ สิท ธิภ าพหรือ เ ป็ น ไปตาม
วตัถุประสงค์ที่ต้องการและระเบียบวิธจีะน ามาใช้มกี็
ล้วนมีอยู่แล้วในศาสตร์ทางการศึกษา คือมีความรู้
ทกัษะในการประกอบวชิาชพีมติทิางเศรษฐกจิเป็นคน
ทีม่หีลกัการใดทีช่ดัเจนแน่นอนได้ดงันัน้จงึไม่มวีธิกีาร
ใดที่จะน าไปใช้ในการศึกษากับทุก  ๆ คนได้ และ
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ฉลอง นุ้ยฉิม (2542 : 8) ให้
ความหมายของคู่มอืว่า คู่มอืเป็นหนังสอืเล่มเล็กที่ให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  โดยมี
รายละเอียดที่ง่ ายต่อการรับรู้  เข้าใจง่ ายและมี
ภาพประกอบเสมอ และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
อมรรตัน์ ศูนยก์ลาง (2544 : 8) ไดใ้หค้วามหมายของ
คู่มอืไว้ว่า คู่มอื (Manual) หมายถึง หนังสอืเอกสารที่
จดัท าขึน้อย่างเป็นระบบเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจอ านวย
ความสะดวกและเป็นแนวทางในการปฏบิตัเิรื่องใดเรื่อง
หนึ่งมภีาพประกอบ และมแีผนภูมลิกัษณะต่าง ๆ เพื่อ
ดึงดูดความสนใจและเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ น ้าทิพย์ ค าแร่ และคณะ 

(2559 : 543) ได้ศกึษา เรื่องการพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
กา รบ ริ โ ภค  มิต รกับ สิ่ ง แ ว ดล้ อมส า ห รับนิ สิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผลการศึกษาพบว่า 
ประสทิธภิาพของคู่มอื ฝึกอบรมการบรโิภคที่เป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม มปีระสทิธภิาพ ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม
การบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 
80.70/83.68 สว่นดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 
0.790 นิสติที่ใช้คู่มอืฝึกอบรมมคีวามก้าวหน้าในการเรยีน 
คิดเป็นร้อยละ 79.00 และสอดคล้องการงานวิจยัของ ทรง
ฤทธิ ์ ฉิมโหมด (2557 : 17)  ได้ท าการศึกษา เรื่อง การ
พฒันาคู่มอืการฝึกอบรมเสรมิทกัษะการสื่อสาร เพื่อส่งเสรมิ
การท่องเทีย่วส าหรบัเยาวชนทีร่บัจา้งทัว่ไปบรเิวณชายหาด
ชะอ า จงัหวดัเพชรบุร ีผลการวจิยัพบว่า 1. คู่มอืฝึกอบรม
เสริมทกัษะการสื่อสารของเยาวชนที่รบัจ้างทัว่ไปบริเวณ
ชายหาดชะอ า มีคุณภาพตามเกณฑ์ 80/80  คือมีค่า
ประสทิธภิาพระหว่างกระบวนการและหลงักระบวนการอยู่ที ่
80.52/82.14 และสอดคลอ้งการงานวจิยัของ ไพลนิ เศวตศลิา 
(2549 : 94-97) ได้ศึกษาการพัฒนาคู่มือกิจกรรมเสริม
หลกัสตูร เรื่อง ระบบนิเวศ ส าหรบันักเรยีนช่วงชัน้ที ่4 ของ
โรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรศ์ูนยว์จิยัและ
พัฒนาการศึกษา ผลการศึกษา พบว่า มีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 83.16/80.95 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีต่ัง้ไว้ 80/80 
แสดงว่าคู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่องระบบนิเวศ มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรูเ้กีย่วกบั
การปลูกและการใช้ประโยชน์จากมะตมู  
 จากการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
การปลูกและการใช้ประโยชน์จากมะตูม พบว่า ก่อน
การส่งเสรมิมชีาวบา้นคะแนนเฉลี่ยความรู้โดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง เท่ากบั 7.12 และหลงัการส่งเสริม
ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูโ้ดยรวม อยู่ในระดบัมาก
เท่ากับ 12.82 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้
ก่อน และหลงัการส่งเสริม พบว่า ชาวบ้านมีคะแนน
เฉลีย่ความรูห้ลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตที่ระดบั .05 แสดงให้เหน็ว่า
การส่งเสรมิการปลูกและการใช้ประโยชน์จากมะตูมมี
ผลท าใหช้าวบา้นตูม มคีวามรูเ้พิม่มากขึน้มากกว่าก่อน
การส่งเสริม ซึ่งคู่มือส่งเสริมการปลูกและการใช้
ประโยชน์จากมะตูม มุ่งเสริมสร้างให้ชาวบ้านได้รบั
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ความรูใ้หม่ ๆ ทีม่อียู่ในเนื้อหา เพื่อเป็นแนวทางในการ
เรยีนรูต่้อ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ แสงจนัทร ์โสภา
บาล (2550 : 15) ไดใ้หค้วามหมายของความรูห้มายถงึ 
การรบัรู้เกี่ยวกบัข้อเท็จจริง เหตุการณ์ รายละเอียด
ต่างๆ เกดิจากการสงัเกต การศกึษาประสบการณ์ ทัง้
ในด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสงัคม ความรู้
พืน้ฐานหรอืภูมหิลงัของแต่ละบุคคล ที ่บุคคลไดจ้ดจ า
หรือเก็บรวบรวมไว้ แล้วสามารถแสดงออกมาในเชงิ
พฤติกรรมที่สงัเกตหรือวดัได้ และเป็นไปตามแนวคดิ
ของ สนัสกฤต มุนีโมไนย (2551: 7) ไดใ้หค้วามหมาย
ไว้ว่าความรู้ หมายถึง ความสามารถรักษาไว้ซึ่ง
ข้อเท็จจริง เรื่องราวกฎเกณฑ์สถานที่ สิ่งของ หรือ
บุคคล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกี่ยวขอ้ง ซึ่งเกิดจาก
การสงัเกตจากประสบการณ์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
สงวนความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการน า
ความรู้ ความจ าไปดดัแปลงปรบัปรุง เพื่อให้สามารถ
จบัใจความ ตคีวาม อธบิาย จดักลุ่ม จดัล าดบั จดัระบบ 
หรือท าการเปรียบเทียบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ และ
เป็นไปตามแนวคดิของ อุทุมพร ทองอุทยั (2523: 68) 
ได้ให้ความหมายความรู้คือ พฤติกรรมและสภาพการ
ต่าง ๆ ซึง่เน้นการจ าไม่ว่าจะเป็นการระลกึถงึหรอืการ
ระลึกได้ก็ตามเป็นสภาพการณ์ที่เกิดขึน้สบืเนื่องจาก
การเรยีนรูโ้ดยเริม่ตน้จากการรวมสาระต่าง ๆ เหล่านัน้
จนกระทัง่พัฒนาไปสู่ข ัน้ที่มีความสลับ ซับซ้อน
ยิง่ขึน้ไป และเป็นไปตามแนวคดิของ ธวชัชยั  ขยัจริ
ฉายากุล (2527 : 45) ได้สรุปไว้ว่า ความรู้ หมายถึง 
การเรยีนรูท้ีเ่น้นถงึ ความจ าเป็นและการระลกึไดท้ีม่ต่ีอ
ความคดิ วตัถุและปรากฏการณ์ต่าง ๆ เป็นความจ าที่
เริม่จากสิง่ง่าย ๆ ทีเ่ป็นอสิระแก่กนัไปจนถงึความจ าใน
สิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อนและความสมัพันธ์ต่อกัน ดังนั ้น 
จากความหมายดงักล่าวจงึสรุปไดว้่า ความรู ้หมายถงึ 
บรรดาข้อเท็จจริงที่มนุษย์ ได้รับเกี่ยวกับสถานที่ 
เหตุการณ์ สิง่ของและบุคคล ซึง่ไดม้าจากประสบการณ์
การสงัเกตหรือการค้นคว้า โดยเก็บรวบรวมสะสมไว้ 
และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่เรียกเอาสิง่ที่จ าได้
ออกมาให้ ปรากฏได้สัง เกตได้ และวัดได้ และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ศตวรรษ สทิธชิยั (2557 : 
63) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง การสง่เสรมิการปลูกพชืกลบัหวั
ส าหรบัชาวบ้านบ้านท่าขอนยาง ผลการศกึษา พบว่า 

ก่อนการส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบั
น้อย และหลงัการสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด หลงัการส่งเสริมชาวบ้านมีความรู้สูง
กว่าก่อนการฝึกอบรมก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ น ้า
ทิพย์ ค าแร่ และ ยูวนิดา สุภา (2557 : 155-164) ได้
ท าการศกึษา เรื่อง การส่งเสรมิการปลูกพชืสมุนไพร
แก่นตะวนัส าหรบัชาวบ้านท่าขอนยาง ต าบลท่าขอน
ยาง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยั
พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เคยรับรู้ เกี่ยวกับพืช
สมุนไพรแก่นตะวนั ผลการเปรยีบเทยีบความรูต่้อการ
ปลูกพชืสมุนไพรแก่นตะวนัก่อนและหลงัการส่งเสริม 
พบว่า เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั หลงัการส่งเสรมิ
สูงกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ .05 
แสดงให้เหน็ว่าการส่งเสรมิการปลูกพชืสมุนไพรแก่น
ตะวนัส าหรบัชาวบ้านท่าขอนยาง มีผลท าให้ความรู้
ของชาวบา้นเพิม่ขึน้ 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
ปลูกและการใช้ประโยชน์จากมะตมู  
 จากการวดัผลการทดสอบทศันคติต่อการปลูก
และการใช้ประโยชน์จากมะตูม พบว่า ผู้เข้าร่วมการ
ส่งเสรมิ มคีะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อน
การส่งเสรมิ เนื่องจากคู่มอืส่งเสรมิการปลูกและการใช้
ประโยชน์จากมะตูมมคีวามเหมาะสมพรอ้มกบัมเีน้ือหา
ทีส่ าคญั และท าใหผู้เ้ขา้ร่วมสง่เสรมิการปลูกและการใช้
ประโยชน์จากมะตูม ท าให้ทศันคติของผู้เข้าร่วมการ
สง่เสรมิเพิม่ขึน้และตระหนกัในสิง่แวดลอ้มทศันคต ิเจต
คติ และค่านิยมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของ สรอ้ยตระกูล อรรถมานะ (2541 : 64) ให้
ความหมายของทัศนคติไว้ว่ า  ทัศนคติ  คือ  ผล
ผสมผสานระหว่างความนึกคดิ ความเชื่อ ความคดิเหน็ 
ความรู้ และความรู้สกึของ บุคคลที่มีต่อสิง่หนึ่งสิง่ใด 
คนใดคนหนึ่ง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ๆ ซึ่ง
ออกมาในทาง ประเมนิค่าอนัอาจเป็นไปในทางยอมรบั
หรือปฏิเสธก็ได้ และความรู้สกึเหล่านี้มแีนวโน้มที่จะ 
ก่อให้เกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ งขึ้น ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคดิของ พงศ์สณัห์ ศรสีมทรพัย์ และ ปิยะนุช 
เงนิคลา้ย (2550 : 75) ไดส้รุปความหมาย และอธบิาย
เกีย่วกบั ทศันคตวิ่า ทศันคต ิหมายถงึ ความรูส้กึทาง
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ใจของแต่ละ บุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้ 
ประสบการณ์ ความนึกคิด และความเชื่อของแต่ละ 
บุคคล ความรู้สกึทางใจของแต่ละบุคคลในเรื่องราวใด 
ๆ จะมีระดบัที่แตกต่างกนัออกไป ตัง้แต่ระดบัที่เป็น
ความชอบหรือไม่ชอบ ระดับที่เป็นประสบการณ์ที่
ไดร้บัการไตร่ตรอง จนถงึระดบัทีเ่ป็นการน าไปปฏบิตัิ  
ทัศนคติของบุคคลจึงเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิด 
ความคดิและพฤตกิรรมไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง 
ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ นิวคมั (Newcomb. 1954 : 
128) ใหค้วามหมายของทศันคตวิ่า เป็นความรูส้กึเอน
เอยีงของ จติใจที่มต่ีอประสบการณ์ที่มนุษย์เราได้รบั 
อาจจะมากหรอืน้อยกไ็ด ้และทศันคตนิี้จะแสดงออกได ้
ทางด้านพฤติกรรมสองลกัษณะ คอื การแสดงออกใน
ลกัษณะของความพงึพอใจ เหน็ดว้ยหรอืชอบ ทศันคติ
เช่นนี้ท าใหค้นอยากปฏบิตัิ อยากได้ อยากเขา้ใกลส้ิง่
นั ้น ลักษณะเช่นนี้ เราเรียกว่า ทัศนคติ ทางบวก 
(Positive Attitude) อีกลักษณะหนึ่ง คือ ทัศนคติทาง
ลบ (Negative Attitude) คนจะแสดงออกท านองไม่พงึ
พอใจ ไม่ชอบหรือไม่เห็นด้วย  ท าให้เกิดความเบื่อ
หน่าย ชงิชงั อยากหนี อยากอยู่ใหห้่างจากสิง่นัน้  สว่น
ทศันคติอกีแบบหนึ่ง คอืความรู้สกึเฉย ๆ ไม่ชอบ ไม่
เกลียด เป็นทัศนคติแบบกลางๆ และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ นพดล เทยีมเมอืงแพน (2557 : 120) ได้
ศึกษาการพัฒนากิจกรรมดนตรีเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมส าหรับครูดนตรีในสังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 7 จงัหวดัรอ้ยเอด็ ผล
การศึกษาพบว่า ก่อนการพัฒนากิจกรรมดนตรีเพื่อ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ผูท้ีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่
เท่ากบั 3.55 ซึง่มทีศันคตต่ิอการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มอยู่
ในระดบัมาก และหลงักิจกรรมมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 
4.48 ซึ่งมีทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อน
และหลงักจิกรรม ผูท้ีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมทีศันคตหิลงัเขา้
ร่วมกจิกรรมมากกว่าก่อนเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัย
ยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภาคภูมิ ถนัดค้า (2557 : 50 -51) ได้
ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการปลูกปอเทืองเพื่อฟ้ืนฟู
คุณภาพของดินในนาข้าว เมื่อเปรียบเทียบคะแนน

เฉลีย่ของผูเ้ขา้รบัการส่งเสรมิก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
พบว่า ผูเ้ขา้รบัการส่งเสรมิมทีศันคตเิพิ่มขึน้ ก่อนการ
สง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงให้
เห็นว่ากระบวนการส่งเสริมนี้สามารถสร้างความรู้
ทศันคตทิีด่ต่ีอการปลูกปอเทอืงเพื่อฟ้ืนฟูคุณภาพของ
ดนิในนาขา้วและสามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ คมกรชิ สุทธะสกุล (2547 
: 18) อ้างองิจาก  ประพนัธ์ โกยสมบูรณ์ (2519) ได้ศกึษา
ทศันคต ิของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาในกรุงเทพมหานครที่
มต่ีอการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตป่ิาไม ้พบว่า นักเรยีน
ชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
ชมรมอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตนิัน้มคี่า ทศันคตต่ิอการ
อนุรักษ์ ป่าไม้สูงกว่ านักเรียนที่ไม่มีชมรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่ างมีนัยส าคัญ นักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนตน้และนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย
มทีศันคติเชงิบวกต่อการอนุรกัษ์ ทรพัยากรธรรมชาต ิมี
ความสนใจต่อการสงวนและการคุม้ครองทรพัยากรป่าไม ้
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) ความรู้จากคู่มอืส่งเสรมิการปลูกและการใช้
ประโยชน์จากมะตูมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชวีติประจ าวนัได ้ใชฝึ้กส่งเสรมิแก่นิสติ นักศกึษา และ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปลูก
และการใชป้ระโยชน์จากมะตูม 
 2)  สามารถน าข้อมูลการปลูกและการใช้
ประโยชน์จากมะตูม ไปเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็น
ช่องทางในการเรยีนรู้ และศกึษาค้นคว้าเกี่ยวกบัการ
ปลกูและการใชป้ระโยชน์จากมะตูม 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีส่ง่ผลต่อ
การอนุรกัษ์มะตมูในชุมชนบา้นตูม 
 2) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกและการอนุรักษ์มะตูมที่
เหมาะสมกบักลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
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