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บทคดัยอ่ 
 
 วจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบความรู ้และทศันคตต่ิอการส่งเสรมิการใชจุ้ลนิทรยีห์มกัดว้ยน ้า
ซาวขา้ว เพื่อฟ้ืนฟูดนิเสื่อมสภาพ ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้
และทศันคตต่ิอการส่งเสรมิการใชจุ้ลนิทรยีห์มกัดว้ยน ้าซาวขา้วเพื่อฟ้ืนฟูดนิเสื่อมสภาพ ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั คือ นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนนาสีนวน พิทยาสรรค์ ต าบล  
นาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วิจยั ได้แก่ คู่มือส่งเสริมการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์หมกัด้วยน ้าซาวขา้วเพื่อฟ้ืนฟูดินเสื่อมสภาพ แบบทดสอบ
ความรู ้และแบบวดัทศันคต ิสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการส่งเสรมิมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 
85.66/84.00 สว่นมดีชันีประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 0.6767 แสดงว่านกัเรยีนมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูค้ดิเป็นรอ้ย
ละ 67.67 นักเรยีนมคีะแนนความรู้ และทศันคติต่อการส่งเสรมิการใชจุ้ลนิทรยีห์มกัด้วยน ้าซาวขา้ว เพื่อฟ้ืนฟูดนิ
เสือ่มสภาพ ก่อนและหลงัการฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั: การสง่เสรมิ การใชจ้ลุนิทรยีห์มกัดว้ยน ้าซาวขา้วเพื่อฟ้ืนฟู ดนิเสือ่มสภาพ ความรู ้ทศันคติ 
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Abstract  
 The purposes of this research were to develop a manual of promoting of use fermented water from 
washing rice for soil rehabilitation with efficiency and effectiveness as specified, to study and compare 
environmental knowledge and attitude before and after the promotion. The sample used in the study were 
30 students in junior high school Nasinuanpittayasan School, Nasinuan Sub-District, Kantharawichai District, 
Maha Sarakham province selected by purposive sampling. The research tools were a promotion manuals, 
of using fermented water from washing rice for soil rehabilitation, knowledge test and attitudes 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 85.66/84.00. The effectiveness of the 
activity manual index was equal to 0 . 6 7 8 5 .  The students had more knowledge and effect to increased 
students progress after using the promotion manual at 6 7 . 8 5% .  After the promotion the students had an 
average score of environmental knowledge, attitude more than before the promotion statistical significantly 
level of .05. 
 
Keyword: Promotion, use fermented water from washing rice for soil rehabilitation knowledge,  
  use fermented water from washing rice for soil rehabilitation attitude, Soil deterioration 
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1. บทน ำ  
 ปัญหาดินเสื่อมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เนื่ องมาจากการท าการเกษตรเชิงเดี่ยว การใช้
สารเคมใีนการท าการเกษตรมากเกนิไป การปลูกพชื
ท าลายดนิ พชืบางชนิดเจรญิเตบิโตเรว็ ใชธ้าตุอาหาร
พืชจ านวนมากเพื่อสร้างผลผลิต ท าให้ดินสูญเสีย
ความอุดมสมบูรณ์ได้ง่าย เช่น ยูคาลิปตัส และมนั
ส าปะหลงั ธาตุอาหารพชืถูกท าลายหรอือยูใ่นสภาพที่
พืชใช้ประโยชน์ได้น้อย เช่น เมื่อเกิด ไฟไหม้ป่า 
ฮวิมสัถูกท าลาย หรอืเมื่อดนิเปลีย่นสภาพไปเป็นกรด 
(Acid) หรอืด่าง (Alkaline) จะท าใหพ้ชืดูดธาตุอาหาร
บางชนิดไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ (ส านักงาน กปร. , 
2552: เวบ็ไซต)์ 
  การเสื่อมสภาพของดิน ท าให้คุณภาพของ
ดินเปลี่ยนแปลงไป มีการลดลงของธาตุอาหารพืช
และอินทรีย์วัต ถุจากเดิมที่ เคยมีท า ให้การท า
การเกษตรในพื้นที่นัน้ๆ ได้ผลผลิตลดลงหรือไม่
สามารถท าการเกษตรในพืน้ทีน่ัน้ๆไดอ้กีต่อไป มกีาร
สะสมเกลอืและแร่ธาตุหรอืมกีารปนเป้ือนสารพษิใน
ปรมิาณทีม่ากขึน้จากเดมิมผีลท าใหก้ารใชป้ระโยชน์
พืน้ทีด่นินัน้ๆ ในทางการเกษตรท าไดล้ าบากขึน้หรอื
ท าไม่ได้เลย มีหน้าดินน้อยหรือมีหน้าดินชัน้ล่างที่
เป็นกรวดทรายซึง่เป็นผลมาจากการชะลา้งพงัทลาย
ของดนิ ท าให้ดนิเคลื่อนไปจากเดมิ มผีลให้พืน้ทีด่นิ
นัน้ๆ ไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้อีกต่อไปหรอืถ้าจะ
แก้ไขก็ต้องใช้เวลาและการลงทุนจ านวนมาก มี
ตะกอนดนิของดนิชัน้ล่างจากแหล่งอื่นๆ มาทบัถมอยู่
ขา้งบน ท าใหไ้ม่สามารถใชท้ีด่นินัน้ท าการเกษตรได้
เหมอืนเดมิหรอืท าการเกษตรไม่ไดอ้กีต่อไป ลกัษณะ
ทางกายภาพของดนิเลวลงกว่าเดมิทีเ่คยเป็นไม่ว่าจะ
เป็นความหนาแน่นของดนิร้อยละช่องว่างในดนิการ
ซึมน ้ าผ่านผิวดินและอื่นๆ ซึ่งอาจเกิดจากการใช้
เครื่องจักรกลในการท าการเกษตรหรือการท า
การเกษตรทีไ่ม่ถูกวธิที าใหก้ารใชป้ระโยชน์พืน้ทีเ่พื่อ
ท าาการเกษตรมีความยุ่งยากขึ้น (ณรงค์ ชินบุตร , 
2543: 205-360)  
 สารก าจัดศัตรูพืชเ ป็นวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร ผลิตขึ้นเพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจาก
สิง่มีชีวิตที่เป็นศตัรูพชื และพาหะน าโรค สารก าจดั

ศตัรูพชืที่มกัท าใหผู้้ใชเ้กดิอาการเจบ็ป่วย ม ี3 กลุ่ม
ใหญ่ คอื สารก าจดัแมลง สารก าจดัหนู สตัว์กดัแทะ 
และสารก าจดัวชัพชื โดยสามารถเขา้สูร่่างกายทัง้ทาง
ผิวหนัง การหายใจและการกลืนกิน ซึ่งการใช้สาร 
ก าจดัศตัรูจะปนเป้ือนสู่สิง่แวดล้อม โดยเฉพาะทาง
ดนิ และน ้า (สธุาสนิี อัง้สงูเนิน, 2558: 50) 
 ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงมีความประสงค์ที่จะส่งเสรมิ
การใช้จุลินทรีย์หมักด้วยน ้ าซาวข้าวเพื่อฟ้ืนฟูดิน
เสือ่มสภาพ ในโรงเรยีนบา้นนาสนีวน ต าบลนาสนีวน 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เนื่องจาก
ความรูใ้นเรื่องการใชจุ้ลนิทรยีห์มกัดว้ยน ้าซาวขา้วจะ
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสีนวน 
สามารถน าไปปรบัใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยการ
ฝึกอบรมผ่านกระบวนการทางสิง่แวดลอ้มศกึษาทีจ่ะ
เป็นการถ่ายทอดความรู้จากการบรรยายที่มีคู่มือ
ประกอบเรื่อง ส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์หมกัด้วยน ้า
ซาวขา้วเพื่อฟ้ืนฟูดนิเสือ่มสภาพ 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1. เพื่อจดักิจกรรมส่งเสริมการใช้จุลนิทรยี์
หมกัดว้ยน ้าซาวขา้วเพื่อฟ้ืนฟูดนิเสื่อมสภาพหรือไม่
เหมาะสมกบัการท าการเกษตร 
 2.2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ก่อน
และหลงัการส่งเสริมการใช้ใช้จุลินทรยี์หมกัด้วยน ้า
ซาวขา้วเพื่อการฟ้ืนฟูดนิ 
 2.3. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อนและ
หลงัการส่งเสริมการใช้ใช้จุลินทรีย์หมกัด้วยน ้าซาว
ขา้วเพื่อการฟ้ืนฟูดนิ 
  
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใชใ้นการส่งเสรมิ ได้แก่ นักเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษา โรงเรยีนบา้นนาสนีวนพทิยาสรรค ์ 
อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 76 
คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการส่ง เสริม ได้แก่  
นักเรียนระดับมธัยมศึกษา โรงเรียนบ้านนาสนีวน
พทิยาสรรค ์ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
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มหาสารคาม จ านวน 30 คน ไดม้าจากการเลอืกแบบ
เจาะจง 
3.2 ตวัแปร 
 1) ตัวแปรต้น คือ คู่มือการส่งเสริมการใช้
จุลินทรีย์หมักด้วยน ้ าซาวข้าวเพื่อการฟ้ืนฟูดิน
เสือ่มสภาพ 
 2) ตวัแปรตาม คอื 
   1) ความรูก้ารใชจุ้ลนิทรยีห์มกัดว้ยน ้าซาว
ขา้วเพื่อการฟ้ืนฟูดนิเสือ่มสภาพ   
  2) ทศันคตต่ิอการใชจุ้ลนิทรยีห์มกัดว้ยน ้า
ซาวขา้วเพื่อการฟ้ืนฟูดนิ 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิ 
  1) คู่มือการส่งเสริมการใช้จุลินทรยี์หมกั
ดว้ยน ้าซาวขา้วเพื่อการฟ้ืนฟูดนิเสือ่มสภาพ  
 3.3.2 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
   1) แบบทดสอบความรู้การใช้จุลินทรีย์
หมกัดว้ยน ้าซาวขา้วเพื่อการฟ้ืนฟูดนิเสือ่มสภาพ  
  2) แบบวดัทศันคตต่ิอการใชจุ้ลนิทรยีห์มกั
ดว้ยน ้าซาวขา้วเพื่อการฟ้ืนฟูดนิเสือ่มสภาพ  
3.4 การสรา้งและคณุภาพเครือ่งมือ 
 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู มขี ัน้ตอนดงันี้  
  1) ศึกษาเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบั
การส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์หมักด้วยน ้ าซาวข้าว
เพื่อนเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมอื ได้แก่ คู่มอื 
แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติต่อการส่งเสรมิ
การใชจุ้ลนิทรยีห์มกัดว้ยน ้าซาวขา้ว 
  2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
   2.1) คู่มอืการเรยีนรูก้ารสง่เสรมิการใช้
จุลินทรีย์หมักด้วยน ้ าซาวข้าว โดยมีเนื้อหาการ
ส่งเสริมทัง้หมด 3 หน่วย ประกอบด้วย หน่วยการ
ส่งเสรมิที1่ การปรบัปรุงคุณภาพดนิเสื่อมสภาพดว้ย
จุลินทรีย์หมักน ้ าซาวข้าว หน่วยการส่งเสริมที่ 2 
วิธีการท าจุลินทรีย์หมักน ้ าซาวข้าว  หน่วยการ
ส่งเสรมิที ่3 การส่งเสรมิการใชจุ้ลนิทรยีห์มกัน ้าซาว
ขา้วกบัพชืทางการเกษตร   
   2.2) แบบสอบถามความรูก้ารส่งเสรมิ
การใช้จุลนิทรยี์หมกัด้วยน ้าซาวขา้ว มลีกัษณะของ

แบบประเมนิเป็นแบบชนิด 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค ง 
จ านวน 20 ขอ้ 
   2.3) แบบสอบถามความรูก้ารส่งเสรมิ
การใช้จุลนิทรยี์หมกัด้วยน ้าซาวขา้ว มลีกัษณะของ
แบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 
ระดบั คอื เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 20 
ขอ้ 
  3) น าเสนอโครงร่างเนื้ อหาเรื่องการ
สง่เสรมิการใชจุ้ลนิทรยีห์มกัดว้ยน ้าซาวขา้ว เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาและน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีป่รกึษา 
  4). น ำคู่มือทีป่รบัปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อ
ผูเ้ชีย่วชำญ จ ำนวน 3 ท่ำน ไดแ้ก่ เพื่อพจิารณาความ
สอดคล้อง เที่ยงตรงของแบบสอบถามความรู้การ
ส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์หมักด้วยน ้ าซาวข้าว มี
ลักษณะของแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 3 ระดบั คอื มคีวามสอดคลอ้ง ไม่แน่ใจ 
และไม่มีความสอดคล้อง ค่าดชันีความสอดคล้องที่
ยอมรับได้ต้องมี ค่าความเหมาะสมของคู่มือและ
เครื่องมือมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.0 ขึ้นไป  แสดงว่า
เครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมมีความเหมาะสมและ
สอดครัง้กบัวตัถุประสงค์ของงานวจิยัสามารถน าไป
เกบ็รวบรวบขอ้มลูได ้
  5) น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์จาก
ผู้ เชี่ยวชาญไป Try out กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง เพื่อหาความเชื่อมมัน่ทัง้ ค่าอ านาจจ าแนก
รายขอ้ และค่าความยากง่ายจองเครื่องมอืดงันี้ 
   5.1) แบบทดสอบความรู้ค่าความชื่อ
มัน่เท่ากบั 0.779 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 
0.31 ขึน้ไป และความยากง่ายระหวา่ง 0.20-0.80 ขึน้
ไปซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   5.2) แบบวดัทศันคติค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.903 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 
0.31 ขึน้ไป ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด
ไว ้
  6) ปรับปรุงแก้ไขคู่มือเรื่องการส่งเสริม
การใช้จุลินทรีย์หมกัด้วยน ้าซาวข้าวหลงัจากได้รบั
ค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ 
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3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
ในการวิจัยครัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้ท าการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คอื  
  ระยะที่ 1 การสร้างเครื่องมือและการหา
คุณภาพเครื่องมอื 
   1) สร้างคู่มือเรื่องการส่งเสริมการใช้
จุลินทรีย์หมักด้วยน ้ าซาวข้าว เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา น ามาปรับปรุงแก้ไขตาม ค าแนะน าของ
อาจารยท์ีป่รกึษาก่อนน าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 
3 คน ปรับปรุงแก้ไขคู่มือเรื่องการส่งเสริมการใช้
จุลนิทรยี์หมกัด้วยน ้าซาวขา้ว ให้สมบูรณ์มากยิง่ขึน้
หลงัได้รบัค าแนะจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน าไปใช้เป็น 
เครื่องมอืในการส่งเสรมิการใช้จุลนิทรยี์หมกัดว้ยน ้า
ซาวขา้ว 
   2) น าคู่มือเนื้อหาที่สมบูรณ์แล้วมา
สร้างแบบสอบถามความรู้ และทัศนคติ ต่อการ
สง่เสรมิการใชจุ้ลนิทรยีห์มกัดว้ยน ้าซาวขา้ว น าเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา น ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนน าเสนอต่อ
ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญ  จ า น วน  3  คน  ป รับป รุ ง แ ก้ ไ ข 
แบบสอบถามความรู ้ทศันคต ิต่อการส่งเสรมิการใช้
จุลนิทรยี์หมกัด้วยน ้าซาวขา้ว ให้สมบูรณ์มากยิง่ขึน้
หลงัได้รบัค าแนะจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน าไปใช้เป็น
เครื่องมอืในการส่งเสรมิการใช้จุลนิทรยี์หมกัดว้ยน ้า
ซาวขา้ว 
   3 )  น าแบบสอบถามความรู้  และ
ทศันคติต่อการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์หมกัด้วยน ้า
ซาวข้าวไปทดลองใช้ (Try Out)กับนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษา โรงเรยีนโรงเรยีนบา้นมะกอก (มะกอก
วิทยาสรรค์) ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน 

ระยะที่ 2 การจัดกิจกรรมการถ่ายทอด
ความรูท้างสิง่แวดลอ้มศกึษา 
   1) ติดต่อผู้ผู้อ านวยการโรงเรยีนบา้น
นาสีนวนพิทยาสรรค์ เพื่อขออนุญาตในการจัด
กจิกรรมการส่งเสรมิการใชจุ้ลนิทรยีห์มกัดว้ยน ้าซาว
ขา้วเพื่อฟ้ืนฟูดนิเสือ่มสภาพ 
   2) ขัน้เข้าสู่กระบวนการในการจัด
กิจกรรมครัง้นี้ประกอบไปด้วยการบรรยาย โดยใช้

คู่มอืการส่งเสรมิการใชจุ้ลนิทรยีห์มกัดว้ยน ้าซาวขา้ว
เพื่อการฟ้ืนฟูดนิเสือ่มสภาพ 
    2.1 วดัผลก่อนการส่งเสรมิการใช้
จุลินทรีย์หมักด้วยน ้ าซาวข้าวเพื่อการฟ้ืนฟูดิน
เสื่อมสภาพในชุนบ้านนาสีนวน ต าบลนาสีนวน 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
    2.2 น าคู่มือเรื่องการส่งเสริมการ
ใชจุ้ลนิทรยีห์มกัดว้ยน ้าซาวขา้วเพื่อฟ้ืนฟูดนิ ลงพืน้ที่
ใหค้วามรูก้ารสง่เสรมิการใชจุ้ลนิทรยีห์มกัดว้ยน ้าซาว
ขา้ว 
    2.3 วดัผลความรูแ้ละทศันคต ิหลงั
การส่งเสรมิการใชจุ้ลนิทรยีห์มกัดว้ยน ้าซาวขา้วเพื่อ
ฟ้ืนฟูดนิเสือ่มสภาพ   
    2.4 ใหน้กัเรยีนกลุ่มตวัอย่างเรยีนรู้
พื้นที่ในการส่งเสรมิการใชจุ้ลนิทรยีห์มกัด้วยน ้าซาว
ข้าวเพื่อฟ้ืนฟูดินเสื่อมสภาพ ในอ าเภอกันทรวิชยั 
จงัหวดัมหาสารคาม 
   - เรยีนรูเ้กีย่วกบัจุลนิทรยีน์ ้าซาวขา้ว 
   - เรยีนรูก้ระบวนการท าจุลนิทรยีห์มกั
ดว้ยน ้าซาวขา้ว 
     - น าเสนอแนวทางการส่งเสรมิ
การสง่เสรมิการใชจุ้ลนิทรยีห์มกัดว้ยน ้าซาวขา้ว 
   3) ขัน้การวดัและประเมินผล ในขัน้นี้
เป็นขัน้ตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นขัน้ตอบวตัถุประสงค์
ของผูว้จิยั 
   - ทบทวนในเนื้อหาทีผู่ร้บัการส่งเสรมิ
ได้รบั พร้อมมีการถาม-ตอบ เพื่อท าความเขา้ใจใน
เน้ือหาและความรูท้ีไ่ดร้บั  
   - ท าแบบฝึกหดัหลงัการสง่เสรมิ ไดแ้ก่ 
แบบทดสอบความรู้และแบบวดัทศันคติที่ใช้ในการ
วเิคราะหข์อ้มลู 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

 1) สถิติพื้นฐานได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
   2) สถติทิีใ่ชห้าคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1) ค่าความสอดคล้องและค่าความ
เหมาะสม โดยใชส้ตูรค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC  
   2.2) ค่าความยากง่ายรายขอ้ 
   2.3) ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้  
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   2.4) ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 
   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 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพประสทิธผิลของ
คู่ มื อ ก า รส่ ง เ ส ริม  พบว่ า  ป ร ะ สิท ธิภ าพของ

กระบวนการ (E1)  คิด เ ป็นร้อยละ 95.50 และ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 88.65 
ดงันัน้ คู่มอืการส่งเสรมิมการใชจุ้ลนิทรยีห์มกัดว้ยน ้า
ซาวข้าวเพื่อ ฟ้ืนฟูดินเสื่อมสภาพจึงมีประสิทธิ 
95.50/88.65 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว้ (ดงัตาราง
ที ่1) 
 ส่วนดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือการ
สง่เสรมิการใชจุ้ลนิทรยีห์มกัดว้ยน ้าซาวขา้วเพื่อฟ้ืนฟู
ดินเสื่อมสภาพ มีค่าเท่ากบั 0.6785 หมายความว่า 
แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น
หลงัจากการใช้คู่มือการส่งเสริมร้อยละ 67.85 (ดงั
ตารางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการใชจุ้ลนิทรยีห์มกัดว้ยน ้าซาวขา้วเพื่อฟ้ืนฟูดนิเสือ่มสภาพ (E1/E2) 

 
หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ �̅� S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 19.10 0.75 95.50 

ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 17.73 0.78 88.65 

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรส่งเสริม เท่ำกบั 95.50 / 88.65 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการใชจุ้ลนิทรยีห์มกัดว้ยน ้าซาวขา้วเพื่อฟ้ืนฟูดนิเสือ่มสภาพ 

 
ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนกำร

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงักำร

ส่งเสริม 

จ ำนวนผูเ้ข้ำ
รบักำร
ส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของกำร
ทดสอบหลงักำร

ส่งเสริม 

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

361 532 30 20 0.6785 
 
4.2  ผลการศึกษาและเป รียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการส่งเสริมการใช้จลิุนทรียห์มกัด้วยน ้ า
ซาวข้าวเพือ่ฟ้ืนฟดิูนเสือ่มสภาพ ในอ าเภอกนัทร
วิชยั จงัหวดัมหาสารคาม 
 จากการศกึษานกัเรยีนโรงเรยีนบา้นนาสนี
วนพิทยาสรรค์ที่เข้ารับการการส่งเสริมได้คะแนน
เฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการใช้หมักด้วยน ้ าซาวข้าวเพื่อฟ้ืนฟูดิน
เสื่อมสภาพ ก่อนการฝึกอบรมนักเรยีนที่เขา้รบัการ

ฝึกอบรมมคีะแนนเท่ากบั 361 จากคะแนนเตม็ 600  
และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.03 คิดเป็นร้อยละ 
60.16 ส่วนหลงัการฝึกอบรมมีคะแนนเท่ากบั 532 
จากคะแนนเต็ม 600   และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
17.73 คดิเป็นรอ้ยละ 88.65 (ดงัตารางที ่3) 
 จากการศึกษานักเรียนโรงเรียนนาสนีวน
พทิยาสรรคม์คีะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการสง่เสรมิการ
ใช้จุ ลินทรีย์หมักด้วยน ้ าซาวข้าวเพื่ อ ฟ้ืนฟูดิน
เสือ่มสภาพ ในอ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
พบว่า ก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
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ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.69 และหลงัการสง่เสรมิโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.72 เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการส่งเสรมิการใชจุ้ลนิทรยี์
หมกัดว้ยน ้าซาวขา้วเพื่อฟ้ืนฟูดนิเสื่อมสภาพ พบว่า 
เป็นไปตามสมมตฐิานงานวจิยั คะแนนเฉลีย่หลงัการ
ส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัอยู่ที่
ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่ากระบวนการส่งเสรมิมกีาร

ถ่ายทอดความรู้จึงท าให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมได้
เรยีนรูแ้ละท าใหเ้กดิทศันคตเิพิม่มากขึน้ ในเรื่องการ
สง่เสรมิการใชจุ้ลนิทรยีห์มกัดว้ยน ้าซาวขา้วเพื่อฟ้ืนฟู
ดนิเสื่อมสภาพ มผีลท าใหข้องนักเรยีนบา้นนาสนีวน
มีทัศนคติ ต่อการใช้จุลินทรีย์หมกัด้วยน ้าซาวข้าว
เพิม่มากขึน้(ดงัตารางที ่3) 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทศันคติก่อนและหลงัการอบรมเกี่ยวกบัการส่งเสริมการใช้
จุลนิทรยีห์มกัดว้ยน ้าซาวขา้วเพื่อฟ้ืนฟูดนิเสือ่มสภาพ (n=30) Paired t-test 
 

กำรส่งเสริม 
ก่อนกำรส่งเสริม (n=30) หลงักำรฝึกอบรม (n=30) 

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

ดา้น 
ความรู ้
(N=20) 

12.03 0.88 มาก 17.73 0.78 มากทีส่ดุ -7.303 29 .000* 

ดา้น 
ทศันคต ิ
(N=3) 

2.69 0.19 เหน็ดว้ย 2.72 0.46 เหน็ดว้ย 
-

13.008 
29 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 การส่งเสริมการใช้จุลินทรียห์มกัด้วยน ้ าซาว
ข้าวเพือ่ฟ้ืนฟูดินเสือ่มสภาพ ในโรงเรียนบ้าน
นาสีนวนพิทยาสรรค ์อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดั
มหาสารคาม 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพประสิทธิผล
ของคู่มอืมปีระสทิธภิาพ E1/E2=85.66 / 84.00 ซึง่สงู
กว่ามาตรฐานทีต่ัง้ไว ้80/80 ส าหรบัการส่งเสรมิการ
ใช้จุ ลินทรีย์หมักด้วยน ้ าซาวข้าวเพื่ อ ฟ้ืนฟูดิน
เ สื่ อมสภาพ  เ ป็นการจัดกิจ กร รม เพื่ อ ศึกษา
เปรียบเทียบในความรู้ และทศันคติต่อการส่งเสริม
การใช้จุลินทรีย์หมักด้วยน ้ าซาวข้าวเพื่อฟ้ืนฟูดิน
เสื่อมสภาพ โดยผู้วิจ ัยได้น า กระบวนการทาง
สิง่แวดล้อมศึกษาซึ่งกระบวนการถ่ายทอดมาใช้ใน
การจดักจิกรรมการส่งเสรมิเป็นระยะเวลา 2 วนั ซึ่ง
ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมผู้วิจ ัยได้ท าการ
บรรยายโดยคู่มือและแผ่นพบัเป็นเครื่องมือในการ

ถ่ายทอดประกอบกับบรรยายนัน้เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
กจิกรรมมคีวามเขา้ในกิจกรรมการส่งเสรมิไดง้่ายขึน้ 
และสามารถศกึษาหาความรู้เพิม่เติมได้ในคู่มือและ
ใบความรู้ นอกเหนือจากที่วทิยากรบรรยาย ในการ
บรรยายให้ความรู้ผู้วิจ ัยมีวัตถุประสงค์เพื่ อให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมได้เกิดความรู้ และมี
ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ตลอดจน
สามารถจดจ าในสิง่นัน้จนเกดิเป็นทกัษะและสามารถ
น าไปใช้ได้ และการประเมนิผลของการจดักจิกรรม
การส่งเสรมิผูว้จิยัใชแ้บบทดสอบความรูแ้ละแบบวดั
ทัศนคติ ซึ่งมีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม 
จ านวน 30 คน ได้จากการสมัครใจเข้าร่วมการ
ส่งเสริม และผู้วิจยัได้เลือก โรงเรียนบ้านนาสนีวน
พทิยาสรรค ์ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสารคาม เป็นสถานที่จ ัดกิจกรรมการส่งเสริม 
เป็นพืน้ทีเ่หมาะสมส าหรบัการวจิยัในครัง้นี้ ซึง่เป็นไป
ตามแนวคดิทพิาวด ีเมฆสวรรค์ (2538: 2) ชี้ให้เหน็
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ว่าประสิทธิภาพในระบบราชการมี ความหมาย
รวมถงึ ผลติภาพ และประสทิธภิาพ โดยประสทิธภิาพ
เป็นสิ่งที่ว ัดได้หลายมิติ ตามแต่วัตตุประสงค์ที่
ต้องการ พิจารณา คือ ประสิทธิภาพในมิติของ
ค่าใชจ้่ายหรอืต้นทุนของการผลติ (input) ไดแ้ก่ การ
ใช ้ทรพัยากรการบรหิาร คอื คน เงนิ วสัดุ เทคโนโลย ี
ที่มีอย่างประหยดั คุ้มค่า และ เกิดการสูญเสยีน้อย
ทีสุ่ด ประสทิธภิาพในมติขิองกระบวนการการบรหิาร 
(process) ได้แก่ การท างาน ที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน 
รวด เร็ว  และ ใช้ เทคโนโลยีที่ ส ะดวกกว่ า เดิม 
ประสทิธภิาพในมติขิองผลผลติและผลลพัธไ์ดแ้ก่การ
ท างานที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคมเกิดผล
ก าไรทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกที่ดีต่อการ
ท างานและบรกิารเป็นทีพ่อใจของลูกคา้ หรอืผูม้ารบั
บรกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของวทิยา ด่านธ ารง
กุล (2546: 98) ได้กล่าวถึง ประสทิธิภาพ หมายถึง 
ความสามารถในการใช ้ทรพัยากรทีม่อียู่อย่างคุม้ค่า
เพื่อการบรรลุเป้าหมายประสทิธภิาพจงึมกัถูกวดัใน
รูปแบบของ ต้นทุนหรอืจาน เวนทรพัยากร ที่ใช้ไป
เมื่อเทียบกับผลงานหรือผลผลิตที่ได้เช่น ต้นทุน 
แรงงาน เวลาทีใ่ชอ้ตัราผลตอบแทน ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของพจน์ บุญเรือง (2521: 34) ได้กล่าวว่า 
การส่งเสรมิ (Extension) เป็นการขยายและถ่ายทอด 
ความรู้ตามระบบวิทยาการแผนใหม่ ( Innovation 
System) ซึ่งก่อประโยชน์ทางการศกึษา (Education 
Advantages) และมคีุณค่าทางการปฏบิตัิ (Practical 
Values) แก่บุคคลผู้ฟังได้รบัความช่วยเหลือในการ 
เรียนรู้หรือผู้ร ับการส่ง เสริม  (People Intended, 
Clientele, Audience) ให้สามารถพัฒนาตนเองโดย
การ เรียนรู้ที่สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Better 
Living) เป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วัชรินทร์ อรรคศรีวร และยุทธนา พรรคอนันต์ 
(2562:55 -56)  ได้ศึกษา พัฒนาเอกสารคู่มือ
ประกอบการจดัท าบญัชขีองกลุ่มวสิาหกจิชุมชนการ
ผลิตประมงและเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษาจังหวดั
จันทบุรีและจังหวัดตราด กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนการผลติประมงและเกษตรอนิทรยี์ ใน
จังหวัดจันทบุรีและจังหวดัตราด จ านวน 16 กลุ่ม 

โดยเป็นประธานบริหารกลุ่ม ผู้รับผิดชอบในงาน
บัญชีการเงิน และสมาชิกของจ านวนรวม 60 คน 

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยั คอื เอกสารคู่มอืการจดัท า
บัญชีวิสาหกิจชุมชนการผลิตประมงและเกษตร
อนิทรยี ์สถติทิีใ่ช ้คอื การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของ
คู่มือการจดัท าบญัชวีิสาหกิจชุมชนการผลิตประมง
และเกษตรอนิทรยีต์ามเกณฑม์าตรฐาน E1/E2  และ
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ นื้ อ ห า  (Content Analysis) ผ ล
การศึกษา พบว่า เอกสารคู่มือการจัดท าบัญชี
วสิาหกจิชุมชนการผลติประมงและเกษตรอนิทรยีน์ัน้
มปีระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด 90/90 
โดยมีประสทิธิภาพ 95.33/94.73 ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัยของดุสิต อธินุวัฒน์ (2556 : 18) ได้ศึกษา 
จุลนิทรยีท์ีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเกษตร ผลการศกึษา 
พบว่า จุลินทรีย์เหล่านี้อาจจะช่วยพืชในการตรึง 
ไนโตรเจน ละลายฟอสเฟต และธาตุอาหารพชืชนิด
อื่น ๆ ปกป้องพชืจากการเขา้ท าลายของเชือ้โรคและ
แมลง ศตัรูพืชด้วยกลไกการเป็นปรสติหรือตวั การ
ชักน าให้พืชผลิตฮอร์โมนพืช และการกระตุ้นภูมิ
ต้านทานพชืทัง้ ระบบ ซึง่จุลนิทรยีห์นึ่งสายพนัธุอ์าจ
มหีนึ่งกลไกหรอืมากกว่าหนึ่งกลไกที่เป็นประโยชน์
ต่อพืช ตัวอย่าง เช่น แบคทีเรียบริเวณรอบรากพชื 
(พีจีพีอาร์ )  ซึ่ งมีศักยภาพในการส่ง เสริมการ
เจรญิเตบิโตของพชืไดห้ลากหลาย บทบาท ไดแ้ก่ มี
ความสามารถในการผลิตสารปฏิชีวนะ การแย่งใช้
ธาตุเหล็กจากเชื้อโรค ตลอดจนการชกัน า ให้พืชมี
ระบบภูมิต้านทานรอดพ้นจากการรบกวนของ
ศัตรูพืช  ซึ่ งการใช้จุ ลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทาง
การเกษตร สามารถใชไ้ดห้ลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การใส่
หรอืรายดนิ การคลุกเมลด็ หรอืจ่มสว่นขยายพนัธุพ์ชื 
รวมทัง้การพ่น ต้นพชื แต่อย่างไรกด็ ีการคลุกเมลด็
ดว้ยจุลนิทรยีเ์ป็นวธิทีีง่่ายและประหยดั สว่นวธิกีารใส่
ลงในดินต้องใช้ จุลินทรีย์ในปริมาณมาก จึงท าให้
สิน้เปลอืงและอาจไม่ได้ผล ถ้าเป็นวธิกีารพ่นนิยมใช้
ในกรณีที่ต้องการควบคุม เชื้อโรคและแมลงศตัรูพชื 
ซึ่งอาจท าให้พืชมีผลผลิตเพิ่มมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
จุลินทรีย์สามารถควบคุมศัตรูพืชที่ ซื้อสารเคมีได้
ส าเรจ็ แต่หลกัส าคญัในการใชจุ้ลนิทรยีท์ีม่ปีระโยชน์
คอืควรมกีารใชซ้ ้าในพืน้ทีเ่ดมิจนกระทัง่เชือ้ โรคหรอื
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แมลงศตัรพูชืลดลงจงึจะลดปรมิาณการใชห้รอืหยดุใช้
จุลินทรีย์ได้ ปัจจุบันมีการพัฒนาสูตรส าเร็จหรือ 
ผลติภณัฑ์จุลนิทรยี์ที่เหมาะสมเพื่อคงประสทิธภิาพ
จุลินทรีย์ไม่ให้ลดลง อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์
จุลนิทรยีท์ี ่พฒันาขึน้ควรไดร้บัการทดสอบในสภาพ
แปลงปลูกในหลายพื้นที่ก่อนที่จะน ามาใช้ในระบบ
การผลติพชื เศรษฐกจิซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ
บญัชา รตันีทู (2552: 1) ได้ศกึษา ปุ๋ ยอนิทรยี์ฟ้ืนฟู
สภาพดนิ ผลการศกึษา พบว่า การฟ้ืนฟูสภาพดนิทีม่ี
ความเสือ่มโทรมโดยเน้นปุ๋ ยอนิทรยีท์ีน่ิยมใชก้นัอยา่ง
แพร่หลายคือ ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกั และปุ๋ ยพืชสด โดย
กล่าวถงึความส าคญั และประโยชน์ของปุ๋ ยอนิทรยีใ์น
การปรบัปรุงดนิ รวมถงึการผลติและการใชป้ระโยชน์ 
ความส าคัญของปุ๋ ยอินทรีย์ในการปรับปรุงดิน
โดยทัว่ไปคือการปรบัปรุงสมบัติต่าง ๆ ของดินให้
เหมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของพชื สมบตัทิางภาย
ภาพของดนิ ปุ๋ ยอนิทรยีส์่งเสรมิใหอ้นุภาคของดนิจบั
ตวัเป็นกอ้นท าใหด้นิมโีครงสรา้งทีด่ ีและร่วนมอีากาศ
ถ่ายเทไดส้ะดวก มกีารระบายน ้าด ีความสามารถใน
การอุม้น ้าเพิม่ขึน้ สมบตัทิางเคมขีองดนิสามารถเพิม่
ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน เพิ่มความสามารถใน
การดูดซบัธาตุอาหารพืชได้สูง เพิ่มความต้านทาน
การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดด่างของดนิและช่วย
ลดความเป็นพษิของธาตุอาหารบางชนิด สมบตัทิาง
ชีวภาพของดิน ปุ๋ ยอินทรีย์สามารถเพิ่มแหล่งธาตุ
อาหารของจุลนิทรยี์ดนิและช่วยยบัยัง้การเจรญิและ
การเกดิโรคพชืของเชื้อโรคบางชนิดได้ จากที่กล่าว
มาจะเห็นได้ว่าปุ๋ ยอินทรีย์มีความส าคัญในการ
ปรบัปรุงดินท าให้มีสภาพที่ดี เหมาะสมส าหรบัการ
เจรญิเตบิโตของพชื ควรมกีารแนะน าใหเ้กษตรกรได้
ใช้ในการเกษตร เพื่อให้สามารถใช้ที่ดินได้อย่าง
ยัง่ยนื 
 จากผลการศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มอืมี
ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 0.6767 ซึง่เป็นไป
ตามเกณฑท์ีก่ าหนดและนกัเรยีนมคีวามรูเ้พิม่มากขึน้ 
ส่งผลให้เกดิความรู้และความเขา้ใจเพิม่ขึน้หลงัจาก
การใช้คู่มือ ร้อยละ 67.67(เพิ่มผล) เป็นไปตาม
แนวคดิของ ศุภชยั ยาวะประภาษ (2540: 79) ไดใ้ห้
ความหมายไว้ว่าประสิทธิผลเป็นความสามารถใน

การ บรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของนโยบาย 
การพจิารณาทางเลอืกโดยใชป้ระสทิธผิลเป็นเกณฑ ์
ท าไดโ้ดย การวเิคราะหท์างเลอืกนัน้ว่าสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์มากหรือน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของเผชิญ กิจระการ (2546: 1-6) ได้เสนอ
แนวทางในการหาประสทิธิผลของแผนการ เรียนรู้
หรอืสือ่ทีส่รา้งขึน้ โดยใหพ้จิารณาจากพฒันาการของ
นักเรียนจากก่อนเรียนและหลังเรียนว่ามีความรู้ 
ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างเชื่อถือได้หรือไม่ หรือ
เพิม่ขึน้เท่าใด ซึง่อาจพจิารณาไดจ้ากการค านวณค่า 
t-test แบบ Dependent Samples หรือหาค่าดัชนี
ประสทิธผิล (Effectiveness Index : E.I.) เป็นไปตาม
แนวคดิของสุพจน์ ทรายแกว้ (2545: 137-138)ไดใ้ห้
ความหมายของประสิทธิผลว่า หมายถึง การท า 
กิจกรรมการด าเนินงานขององค์กรสามารถสร้าง
ผลงานไดส้อดรบักบัเป้าหมาย/วตัถุประสงคท์ีก่ าหนด
ไว้ ล่วงหน้า ทัง้ในส่วนของผลผลิตและผลลพัธ์เป็น
กระบวนการเปรยีบเทยีบผลงานจรงิกบัเป้าหมาย ที่
ก าหนด ไว้การมปีระสทิธผิลจงึมคีวามเกี่ยวขอ้งกบั
ผลผลติและผลลพัธ์การด าเนินงานเป็นกระบวนการ
วดัผลงานที่ เน้นด้านปัจจยัน าออก ซึ่งสอดคล้องกบั
วจิยัของอทติ พลจนัทกึ และพรทพิย ์สุรยิาชยัวฒันะ 
(2558: 24) ได้ท าการศึกษา การจัดการความรู้ที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลด้านการศึกษาของกรมยุทธ์
ศึกษาทหารอากาศมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดบั
การจดัการความรู้ของกรมยุทธ์ศึกษาทหารอากาศ 
ศกึษาระดบัประสทิธผิลด้านการศกึษาของกรมยุทธ์
ศกึษาทหารอากาศ ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการ
จดัการความรูก้บัประสทิธผิลดา้นการศกึษาของกรม
ยุทธศ์กึษาทหารอากาศ และ ศกึษาการจดัการความรู้
ที่ส่งผลต่อประสทิธิผลด้านการศึกษาของกรมยุทธ์
ศึกษาทหารอากาศ ผลการศึกษา พบว่า ระดบัการ
จัดการความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับ
ประสิทธิผลด้านการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับ
ประสทิธผิลดา้นการศกึษามคีวามสมัพนัธท์างบวกที่
ระดบันัยส าคญั .01 และการจดัการความรูท้ีส่่งผลต่อ
ประสทิธผิลดา้นการศกึษา พบว่า การจดัการความรู้
ท านายการมีประสิทธิผลด้านการศึกษาจาก
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ความสามารถในการผลิตผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนสูงความสามารถในการพฒันาทศันคติ
ทางบวกของผู้เรียนความสามารถในการแก้ปัญหา
ภายในสถานศกึษา และความสามารถในการพฒันา
สถานศึกษา มีความสมัพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .01 โดยภาพรวมมคี่าความสมัพนัธก์นั
ในทางบวกที่ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.80 
ซึ่งสอดคล้องกบัวจิยัของสุภาวดี ดอนเมือง (2544: 
47) ได้ศกึษา ประสทิธผิลการเรยีนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐานวชิาเคหะพยาบาลโรงเรยีนอายุรเวท
กรุงเทพมหานครกระบวนการจดัการเรยีนการสอนมี
ดงันี้ข้อหนึ่งเตรียมแผนการสอนปอสองการบรหิาร
การเรยีนการสอนได้แก่การระบุปัญหาการเรยีนการ
สอนเป็นกลุ่มย่อยและการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง
ขอ้สามการประเมนิผลการเรยีนการสอนภายหลงัการ 
การทดลองนกัศกึษาทีไ่ดร้บัการเรยีนการสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิท์างการ
เรยีนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมใีนยะส าคญัทาง
สถิติมเีจด็คติทางบวกต่อวธิกีารสอนส่วนพฤติกรรม
การท างานจากการสงัเกตพบว่านักศกึษามคีวามเป็น
ผู้น ามีการวางแผนร่วมกันในการท างานว่าเสนอ
ความคิดยอมรับมติกลุ่มรู้จ ักแบ่งงานให้ท าความ
ร่วมมอืช่วยเหลอืเพื่อนมคีวามเสยีสละและแนะน าให้
น าวิธีนี้ไปใช้กบัโรงเรียนทุกระดับซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของพรชยั อรณัยกานนท ์และพรจติ อรณัย
กานนท์ (2560: 151-162) ได้ศกึษาประสทิธผิลการ
บรหิารจดัการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลการบริหารจัดการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.)โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับจริงมาก 
(\bar{X} = 3.82, SD = 0.56) ส าหรบัผลการพจิารณา
เป็นรายดา้น มคี่าคะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง 3.76-3.92 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่าง
ประสทิธิผลการบริหารจดัการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จ าแนกตาม
สถานภาพด้านเพศโดยภาพรวม พบว่า มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สถานภาพดา้นอายุ โดยภาพรวม พบว่า ประสทิธผิล

การบริหารจัดการ การศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.) แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ผลทีไ่ดจ้ากการหาค่า
ความสมัพนัธร์ะหว่างการบรหิารจดัการสถานศกึษามี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหาร
จัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) พบว่า ตัวแปรประสิทธิผลการ
บรหิารจดัการการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยั (กศน.) โดยรวมและรายดา้นทัง้ 4 ดา้น อนั
ได้แก่ ด้านการศึกษาพื้นฐาน ด้านการศึกษาเพื่อ
อาชีพการงาน ด้านการศึกษาเพื่อชีวิต และด้าน
การศึกษาเพื่อสงัคมและชุมชน มีความสมัพนัธ์เชงิ
บวกกับการบริหารจัดการสถานศึกษา อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
5. 2  ผลศึกษาเปรียบเทียบความรู้ เ กี ่ยวการ
ส่งเสริมการใช้จุลินทรียห์มกัด้วยน ้ าซาวข้าวเพือ่
ฟ้ืนฟูดินเสือ่มสภาพ ในโรงเรียนบ้านนาสีนวน
พิ ท ย า ส ร รค์  อ า เ ภ อ กันท ร วิ ชั ย  จั ง ห วัด
มหาสารคาม 
 จากการศกึษาเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วการ
สง่เสรมิการใชจุ้ลนิทรยีห์มกัดว้ยน ้าซาวขา้วเพื่อฟ้ืนฟู
ดนิเสื่อมสภาพ โรงเรยีนบ้านนาสนีวน ต าบลนาสนี
วน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า 
ก่อนการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และหลงัการส่งเสริม
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้โดยรวมอยู่ในระดบั
มากที่สุด เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อน
และหลงัการส่งเสริม พบว่า นักเรียนโรงเรียนบ้าน
นาสนีวนพิทยาสรรค์มคีะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการ
ส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 เนื่องจากกระบวนการส่งเสรมิมกีาร
ถ่ายทอดความรู้จึงท าให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมได้
เรยีนรู้ มคีวามรู้เกีย่วกบัการส่งเสรมิการใชจุ้ลนิทรยี์
หมกัดว้ยน ้าซาวขา้วเพื่อฟ้ืนฟูดนิเสื่อมสภาพเป็นไป
ตามแนวคดิของ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของพรธดิา 
วเิชยีรปัญญา (2547: 21) ความรู้ คอื กระบวนการ
ของการขดัเกลาเลอืกใช้และบูรณาการ การใช้สาระ
สนเทศเหล่านัน้จนเกิดความรู้ใหม่ ความรู้ใหม่จึง
เกิดขึ้นจากการผสมผสานความรู้และประสบการณ์
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เดมิพวกผวนกบัความรูใ้หม่ทีไ่ดร้บัซึง่ความรูด้งักล่าว
เป็นสิ่งที่อยู่ภายในบุคคลเป็นความรู้ชัดแจ้งและ
ความรูจ้ะเกดิคุณค่าได้หากได้รบัการน าไปใชใ้นการ
ตัดสินใจ และสอดคล้องกับแนวคิดของแสงจันทร์ 
โสภากาล (2550: 24) ให้ความหมายของความรูว้่า 
การรบัรู้เกี่ยวกบัขอ้เท็จจริง เหตุการณ์รายละเอยีด
ต่ า งๆ  ที่ เ กิด ขึ้ น จ ากกา รสัง เ กต  ก า รศึกษ า 
ประสบการณ์ทัง้ในดา้นสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตแิละ
สงัคม ความรู้พื้นฐานหรอืภูมหิลงัของแต่ละบุคคลที่
จดจ า หรอืเกบ็รวบรวมไว้และสามารถแสดงออกมา
ในเชงิพฤตกิรรมทีส่งัเกตหรอืวดัได ้ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของวรทศัน์ อินทรัคคัมพร (2546: 10) ได้
กล่าวว่า การส่งเสรมิ (Extension) หมายถงึ การวาง
ผ่าน โครงการใดโครงการหนึ่ง ในการน าเอาความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีและการวิจัยต่างๆ น าออก
ประชาชนในชนบทโดยความรู้ที่น าออกไปนั ้น
ประชาชนสามารถรบัรูแ้ละน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่าง
เต็มหน่วย โดยประยุกต์เข้ากบัสภาพแวดล้อมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละท้องที่ ซึ่งการ
ถ่ายทอดความ ต้องค านึงถึงการใช้เทคโนโลยีที่
เ ห ม า ะ ส ม  ( Appropriate Technology) เ พื่ อ ใ ห้
ประชาชนมคีวามเป็นอยู่ทีด่ ีขึน้และเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน อีกทัง้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและ
จริยธรรมควบคู่กันไป ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ
สมพงษ์ กระต่ายทอง (2545: 14)  ไดศ้กึษา ความรู้
สิ่ ง แ วดล้อมและพฤติก ร รม ในการแก้ ปัญหา
สิ่งแวดล้อมของครูวิทยาศาสตร์และเปรียบเทียบ
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมในการ
แกปั้ญหาสิง่แวดลอ้มของครูวทิยาศาสตร ์ทีแ่ตกต่าง
กนัในดา้นประสบการณ์การสอน ระดบัชัน้ทีส่อง และ
ศึกษาความสัมพันธ์ ร ะหว่ า งความรู้ เ กี่ ยวกับ
สิง่แวดลอ้มกบัพฤตกิรรมในการแกปั้ญหาสิง่แวดลอ้ม
ของครวูทิยาศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา สงักดัโรงเรยีน
มธัยมศกึษา กรมสามญัศึกษา จงัหวดัก าแพงเพชร 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  ครูวิทยาศาสตร์มีความรู้
เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมโดยภาพรวมทัง้ 3 ด้าน อยู่ใน
ระดบัน้อยเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบั
ปานกลาง  1  ด้าน คือ  ความรู้ทั ว่ ไปเกี่ยวกับ
สิง่แวดล้อมส่วนความรู้เกี่ยวกบัทรพัยากรธรรมชาติ

ร่อยหรอและความรู้เกี่ยวกบัภาวะมลพษิอยู่ในระดบั
น้อยและมีพฤติกรรมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็น
รายด้านพบว่าอยู่ในระดบัปานกลางทัง้ 2 ด้าน คือ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและด้านภาวะ
มลพิษ ครูวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์การสอนที่
แตกต่างกนั มคีวามรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดลอ้มแตกต่างกนั
ทัง้โดยภาพรวมและรายด้านด้านทัง้ 3 ด้าน และครู
วทิยาศาสตร์ที่สอนระดบัชัน้ที่แตกต่างกนั มคีวามรู้
เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มแตกต่างกนัทัง้โดยภาพรวมและ
รายดา้นทัง้ 3 ดา้น ครูวทิยาศาสตรท์ีม่ปีระสบการณ์
การสอนที่แตกต่างกนั มพีฤติกรรมในการแกปั้ญหา
สิ่ ง แ วดล้ อม แตก ต่ า ง กันทั ้ง  2  ด้ า น  แ ล ะค รู
วิทยาศาสตร์ที่มีระดับชัน้ที่สอนแตกต่างกันมี
พฤตกิรรมในการแกปั้ญหาสิง่แวดลอ้มแตกต่างกนัทัง้ 
2 ด้าน ความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบั
สิ่งแวดล้อมและความรู้เกี่ยวกับภาวะมลพิษกับ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า เ กี่ ย ว กั บ
ทรพัยากรธรรมชาติร่อยหรอและพฤติกรรมในการ
แกปั้ญหาเกีย่วกบัภาวะมลพษิของครูวทิยาศาสตร์มี
ความสัมพันธ์ในทางบวก ในระดับต ่ ามาก และ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอกับพฤติกรรมในการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกบัทรพัยากรธรรมชาติร่อยหรอและ
ความสมัพนัธร์ะหว่างความรูเ้กีย่วกบัภาวะมลพษิกบั
พฤติกรรมในการแก้ปัญหาเกี่ยวภาวะมลพษิของครู
วทิยาศาสตรม์คีวามสมัพนัธก์นัในทางลบ ในระดบัต ่า
มาก ซึง่สอดคลอ้งกบัวจิยัของกรวชิญ ์ธุวะค า (2544: 
51) ได้ศกึษา ความรู้ความเขา้ใจและพฤตกิรรมการ
ด าเนินงานปฏิรูปการบริหารและการจัดการของ
ผู้ บ ริ ห า ร สถ านศึกษ า  สั ง กัด ส า นั ก ง านกา ร
ประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า สั ง กั ด ส า นั ก ง า น ก า ร
ประถมศกึษาจงัหวดัเชยีงราย มคีวามรู้ ความเขา้ใจ 
การด าเนินงานปฏิรูปการบริหารและการจัดการ
ค่อนข้างสูง โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ตอบได้คือ 
15.93 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ส่วนพฤติกรรม
การด าเนินงานปฏริูปการบรหิารและการจดัการ ดา้น
ที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ  ด้านการปรับปรุ ง



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 4(4), 2021 : 71 - 85 
 

82 

บรรยากาศสิง่แวดลอ้มและองคป์ระกอบทีเ่อือ้ต่อการ
เรยีนรู้ รองลงมาคอื ด้านการให้สทิธแิละความเสมอ
ภาคในการได้รบัการศกึษาและด้านการจดัโรงเรยีน
ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชนตามล าดับ ส่วน
ดา้นทีม่กีารปฏบิตัน้ิอยทีสุ่ดคอื ดา้นการใชท้รพัยากร
ร่วมกัน ส าหรับการเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ด าเนินงานปฏิรูปการบริหารและการจัดการ ตาม
ขนาดโรงเรียนและประสบการณ์การบริหารพบว่า 
ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นพฤติกรรมการ
ด าเนินงานปฏริูปการบรหิารและการจดัการ ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของผู้บริหาร
สถานศกึษาทีม่ปีระสบการณ์บรหิาร 1-5 ปี และ 6-10 
ปี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ .05 และ
ปัญหาการด าเนินงานปฏิรูปการบริหารและการ
จดัการของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายที่พบมากที่สุดคือ 
ปัญหาดา้นการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา รองลงมาคือ  ปัญหาการปรับปรุ ง
บรรยากาศสิง่แวดลอ้มและองคป์ระกอบทีเ่อือ้ต่อการ
เรียนรู้ และปัญหาการจัดการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ 
ตามล าดบัซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของอภิสทิธิ ์คุณ
วรปัญญา(2557: 49-50) ได้ศึกษา การประเมินผล
หลักสูตรฝึกอบรม ความรู้ เกี่ยวกับการวิจัยทาง
สงัคมศาสตร์ ผลการวิจัย พบว่า หลักสูตรความรู้
เกี่ยวกบัการวจิยัทางสงัคมศาสตร์มคีวามเหมาะสม
อยู่ในระดบัมากทีส่ดุทัง้ 5 ดา้น คอื ดา้นวทิยากร ดา้น
เทคนิค/วธิกีารฝึกอบรม ด้านหลกัสูตรการฝึกอบรม 
ด้านสถานที่จดัฝึกอบรม และด้านการจดัฝึกอบรม 
ผลการวิจัยด้านความรู้  ความเข้าใจในเนื้ อหา
หลักสูตร  การน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์  และ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจในเนื้อหาหลกัสตูร
ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  สามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในระดับปานกลางถึงระดับมาก มี
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัมาก และผล
การทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมทีม่ี
ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มคีะแนนความรูท้ีไ่ดร้บั
จากการฝึกอบรมไม่แตกต่างกนั ผูผ้่านการฝึกอบรม
ที่มีประเภทของผู้ปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความ

คิดเห็นต่อความเหมาะสมของหลกัสูตรแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมทีเ่พศ และหน่วยงานทีส่งักดัแตกต่างกนั มี
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมที่เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลา
ปฏิบัติง านแตกต่างกัน มีการน าความรู้ ไปใช้
ประโยชน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีระดับการศึกษา 
และประ เภทของผู้ปฏิบัติ ง านแตกต่างกัน  มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และผลการทดสอบ
ความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
หลกัสูตร กบัการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ พบว่า มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05 และผลการทดสอบความสมัพันธ์
ระหว่างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตร กับ
ประสทิธภิาพการปฏบิตัิงาน พบว่า มคีวามสมัพนัธ์
เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานในทิศทาง
เดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 โดยผู้
ผ่านการฝึกอบรมมกีารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานในทางที่ดีขึ้น สามารถน าความรู้และ
เทคนิคต่างๆ ไปใชป้ระโยชน์ในการปฏบิตังิานและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น รวมทัง้มี
ข้อเสนอแนะให้เพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรมทัง้
ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ควรจัดฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่ อง ควรเพิ่มตัวอย่างงานวิจัยประกอบการ
บรรยาย และควรจดัฝึกอบรมช่วงปิดภาคการศกึษา 
เพื่อทีจ่ะมเีวลาเขา้รบัการฝึกอบรมเพิม่มากขึน้ 
5.3 ผลศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติเกีย่วการ
ส่งเสริมการใช้จุลินทรียห์มกัด้วยน ้ าซาวข้าวเพือ่
ฟ้ืนฟูดินเสือ่มสภาพ ในโรงเรียนบ้านนาสีนวน
พิ ท ย า ส ร รค์  อ า เ ภ อ กันท ร วิ ชั ย  จั ง ห วัด
มหาสารคาม 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
สง่เสรมิการใชจุ้ลนิทรยีห์มกัดว้ยน ้าซาวขา้วเพื่อฟ้ืนฟู
ดิน เ สื่ อ ม สภ าพ  อ า เ ภ อกั นท ร วิ ชั ย  จั ง ห วัด
มหาสารคาม พบว่า ก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ใน
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ระดับเห็นด้วย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 และหลังการ
ส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย ค่าเฉลีย่เท่ากบั 
2.72 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการ
ส่งเสรมิการส่งเสรมิการใชจุ้ลนิทรยีห์มกัด้วยน ้าซาว
ข้าวเพื่อฟ้ืนฟูดินเสื่อมสภาพ  พบว่า เป็นไปตาม
สมมติฐานงานวจิยั คะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสรมิสงู
กว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัอยู่ทีร่ะดบั .05 
แสดงให้เห็นว่ากระบวนการส่งเสริมมกีารถ่ายทอด
ความรูจ้งึท าใหผู้เ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิไดเ้รยีนรูแ้ละท า
ใหเ้กดิทศันคตเิพิม่มากขึน้ ในเรื่องการสง่เสรมิการใช้
จุ ลินท รีย์ ห มัก ด้ ว ยน ้ า ซ า วข้ า ว เพื่ อ ฟ้ื น ฟู ดิน
เสื่อมสภาพ มีผลท าให้ของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
นาสนีวนพทิยาสรรคม์ทีศันคตต่ิอการส่งเสรมิการใช้
จุ ลินท รีย์ ห มัก ด้ ว ยน ้ า ซ า วข้ า ว เพื่ อ ฟ้ื น ฟู ดิน
เสือ่มสภาพเพิม่มากขึน้ เป็นไปตามแนวความคดิของ
สรอ้ยตระกลู (ตวิยานนท)์อรรถมานะ (2541: 64)  ให้
ความหมายของทัศนคติ ไว้ว่ า  ทัศนคติคือผล
ผสมผสานระหว่างความนึกคิด ความเชื่อ ความ
คดิเหน็ ความรูข้องบุคคลทีม่ต่ีอสิง่หนึ่งสิง่ใดคนใดคน
หนึ่ง สถานการณ์ใดสถานการณหนึ่งๆ ซึ่งออกมา
ในทางประเมนิค่าอนัอาจ เป็นไปในทางยอมรบัหรอื
ปฏเิสธกไ็ด้ และความคดิเหน็เหล่านี้มแีนวโน้มที่จะ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมใด พฤติกรรมหนึ่งขึ้น และ
สอดคล้องกบัแนวคิดของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 
(2544: 25) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ทศันคต ิหมายถงึ 
การแสดงออกซึง่วจิารณญาณทีม่ต่ีอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
เป็นการอธิบายเหตุผลที่มต่ีอสิ่งใดสิง่หนึ่ง ทศันคติ 
หรอืความคดิเหน็ มลีกัษณะทีจ่ะอธบิายเหตุผลเฉพาะ 
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของอดุลย ์และดลยา จาตุรง
คกุล (2550: 219-224) ได้กล่าวว่า ทัศนคติ มี
องค์ประกอบต่างๆอยู่ 3 ส่วนคือส่วนที่เกิดขึ้นก่อน 
เป็นส่วนของความเขา้ใจ ซึ่งแสดงออกมาในรูปของ
ความเชื่อ และค่านิยม ส่วนสูงความเข้าใจ นี้จะ
ก่อให้เกิดทัศนคติ ในส่วนของความรู้สึก ซึ่งแสดง
ออกมาในรูปของความรูส้กึและเกดิผลลพัธเ์ป็นส่วน
ของพฤตกิรรม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจุไรรตัน์ 
ทองค าชื่นววิฒัน์(2553: 64) ได้ศกึษา ทศันคติ การ
ใชส้ารชวีภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่า มี

ทัศนคติต่อสารชีวภาพอยู่ในระดับดีคือเห็นด้วย 
ประชาชนเขตจตุจกัรและเขตลาดพร้าวมพีฤติกรรม
การใช้สารชีวภาพในระดบัน้อย ส่วนประชาชนเขต
บางเขนมพีฤตกิรรมการใชส้ารชวีภาพ ในระดบัปาน
กลาง  ความสัมพันธ์ร ะหว่ างความรู้ เกี่ยวกับ
สารชีวภาพกับทัศนคติที่มีต่อสารชีวภาพ ของ
ประชาชนทุกเขต มีความสัมพันธ์กันทางบวกใน
ระดับน้อย ความสมัพันธ์ระหว่างความรู้ เกี่ยวกับ
สารชีวภาพกับพฤติกรรมการใช้สารชีวภาพและ
ความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติที่มต่ีอสารชวีภาพกบั
พฤติกรรมการใช้สารชีวภาพของประชาชนเขต
จตุจกัรและเขตลาดพรา้วมคีวามสมัพนัธก์นัทางบวก
ในระดบัน้อยอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ส่วนเขตบางเขนไม่มคีวามสมัพนัธก์นั ประชาชนให้
ความคิดเห็นโดยรวมว่าควรมีการเผยแพร่และการ
ประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้ความเข้าใจ และ
ขัน้ตอนการผลิตสารชีวภาพให้มากกว่ านี้ ซึ่ ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของชุตินันท์ จีรวะรวงศ์ และ  
ดนุพล หุ่นโสภณ(2558 : 65) ได้ศึกษา ทัศนคติ 
บรรทดัฐานเชงิอตัวสิยั และระดบัความเกีย่วขอ้งของ
ผลติภณัฑ์ทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจจะซื้อผลติภณัฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมของผู้บริโภค ผลการวิจยั 
พบว่า ผู้บรโิภคมคีวามรู้สกึต่อผลติภณัฑ์ที่เป็นมติร
ต่อสิง่แวดล้อมในระดบัเกี่ยวขอ้งต ่าต่างจากระดบัสงู 
ซึง่ คุณภาพ เทคโนโลย ีการโฆษณา และบรรทดัฐาน
เชงิอตัวสิยั มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจจะซือ้ผลติภณัฑท์ี่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดบัความเกี่ยวข้องต ่า
โดยโฆษณาม ีอทิธพิลต่อความตัง้ใจซื้อผลติภณัฑท์ี่
เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมที่มีระดบัความเกี่ยวข้องต ่า
มากที่ สุ ด  ในขณะที่ เทคโนโลยีที่ เ ป็นมิตร ต่อ
สิง่แวดล้อมมอีทิธพิลต่อ ความตัง้ใจซื้อผลติภณัฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับความเกี่ยวข้องสูง
มากที่สุด แต่คุณภาพไม่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจซื้อ
ผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมที่ มรีะดบัความ
เกี่ยวข้องสูง เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ที่มีระดับความ
เกี่ยวข้องสูงเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้อง
ทางดา้นอารมณ์ความรูส้กึผูบ้รโิภคจงึพจิารณาปัจจยั
ในด้านอื่นๆร่วมด้วยประกอบการตัดสนิใจซื้อ อาทิ 
ความพึงพอใจ ค่านิยมของสังคม เป็นต้น ดังนัน้
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ภาครัฐและเอกชนสามารถนาผลการศึกษาไป
สนับสนุนและส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ที่เ ป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้มทีม่รีะดบัความเกีย่วขอ้งทีแ่ตกต่างกนั ซึง่
จะน าไปสู่การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ เ ป็นมิตร ต่อ
สิง่แวดล้อมเพิม่ขึน้ และแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมให้
ลดลงได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของพชัราวรนิทร์ 
เรอืนโต (2560: 15) ได้ศกึษา ทศันคติทางชวีวทิยา
ระยะยาวของนักศกึษาโปรแกรมชวีวทิยา โดยใชชุ้ด
ทดสอบทศันคตทิางชวีวทิยา ครอบคลุมทศันคตดิา้น
ต่างๆ คือ การน าความรู้ ทางชีววิทยาไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนอย่างมีความสุข การ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการ 
วิเคราะห์สงัเคราะห์ การประยุกต์ใช้ความรู้ ความ
พยายาม และการเชื่อมโยงความรูค้วามเขา้ใจ  
 ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยทัศนคติแต่ละ
ดา้นของนกัศกึษาในแต่ละชัน้ปีอยู่ในระดบัด ีและปาน
กลางที่ค่อนไปทางด ีโดย ระดบัคะแนนทศันคตขิอง
นักศกึษาแต่ละชัน้ปีมคีวามใกล้เคยีงกนั ผลการเกบ็
ขอ้มลูครัง้ที ่2 จากนกัศกึษากลุ่ม เดมิหลงัจากผ่านไป
หนึ่งภาคเรยีน พบว่าระดบัทศันคตมิกีารเปลีย่นแปลง
จากภาคเรียนที่ 1 ไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม เมื่อ
พจิารณาผลการตอบสนองต่อค าถามทศันคตเิฉพาะ
ทิศทางลบ พบว่าทัศนคติด้านการน าความรู้ทาง
ชีววิทยา ไปใช้ในชีวิตประจ าวันการวิเคราะห์

สงัเคราะห์ ความพยายาม และการเชื่อมโยงความรู้
ความเขา้ใจมรีะดบัต ่าลง 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
   1 )  คู่มือและความรู้การส่งเสริมการใช้
จุ ลินท รีย์ ห มัก ด้ ว ยน ้ า ซ า วข้ า ว เพื่ อ ฟ้ื น ฟู ดิน
เสื่อมสภาพ สามารถน าไปเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้
ศึกษาหาข้อมูลได้ ทัง้เรื่อง การสร้างรายได้จาก
จุลินทรีย์หมกัน ้าซาวข้าวให้กับครอบครัวได้ สร้าง
ผลติภณัฑท์างการเกษตรเป็นของตวัเอง 
  2) ผู้เข้ารบัการส่งเสริมจะได้มองเห็นถึง
ประโยชน์จากน ้าซาวข้าวและน ้าน ้าซาวข้าวมาท า
ประโยชน์ใหแ้ก่ตวัเองและผูอ้ื่นเพื่อเปลีย่นจากของที่
เราทิง้ไม่เหน็ค่าใหส้ิง่ทีส่รา้งรายได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
  1) ควรพัฒนาคู่มือทางการสอนโดยใช้
วดิทีศัน์ เพื่อความเขา้ใจในการเขา้รบัการสง่เสรมิและ
มองเหน็ภาพตวัอย่างไดอ้ย่างชดัเจน 
  2) ควรมกีารขยายขอบเขตการท าวจิยัไป
กลุ่มตัวอย่างอื่นๆ และการเข้าถึงของประชากรใน
การวจิยัครัง้ต่อไป เพื่อส่งเสรมิการใช้จุลนิทรยี์หมกั
น ้าซาวขา้วเพิม่มากขึน้ 
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