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บทคดัยอ่ 
 วจิยันี้มคีวามมุง่หมายเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตกิ่อนและหลงัการสง่เสรมิการใชปุ้๋ ยจุลนิทรยี์
ในการเกษตรเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดล้อม กลุ่มตวัอย่าง คอื ชาวบ้านหนองบวัหน่วย หมู่ที ่2 ต าบลคลองขาม อ าเภอยาง
ตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน 30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย คู่มอื 
แผ่นพบั แบบทดสอบความรู้และแบบวดัทศันคติ สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการวจิยัพบว่า ก่อนการส่งเสรมิชาวบ้านผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนน
ความรูเ้ฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการสง่เสรมิชาวบา้นผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่ในระดบั
มากทีส่ดุ เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ชาวบา้นผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนน
เฉลีย่ความรูห้ลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ก่อนการส่งเสรมิชาวบา้น
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนทศันคติโดยรวมอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ หลงัการส่งเสรมิชาวบ้านผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิมี
คะแนนทศันคติโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
ชาวบา้นผูร้่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .05 
 
ค าส าคญั : การสง่เสรมิ ปุ๋ ยจุลนิทรยี ์เพื่อสิง่แวดลอ้ม ความรู ้ทศันคติ 
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Abstract 
 The purpose of this reseach was to study and compare knowledge and attitude before and after 
promotion of using microorganism in agriculture to environmental conservation. The sample of the research 
were 30 people of Ban Nong Bua Nuay Moo.2 klong kham Sub-District, Yang Talat district, Kalasin Province. 
being selected by voluntatily sampling. The tools used to collect the data included manual, brochures 
knowledge test and attitude test. The statistics used in the data analysis were frequency, mean, standard 
deviation and Paired t-test. The finding showed that before promotion, people had knowledge score at 
moderate level and after the promotion, people had knowledge high level. When compared means score 
between knowledge before and after the promotion indicated that after the promotion people had knowledge 
score more than before promotion significant at .05. Before promotion, people had attitude score at undertain 
level, after promotion, had at agree level. When compared means score between before and after promotion 
indicated that after the promotion, people had attitude score more than before promotion significant at the 
.05. 
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1. บทน า  
 ปัจจุบันโลกมีจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นมาก
อย่างต่อเนื่อง มนุษย์มีความต้องการปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรบัการด ารงชวีติเพิม่มากขึน้เป็นล าดบั ในขณะที่
ความต้องการปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตของ
ประชากรเพิ่มมากขึ้น แต่ทรพัยากรที่สามารถสนอง
ความต้องการของประชากรนัน้อยู่ในสภาพทีค่งที่และ
หลายอย่างลดลงบางอย่างสูญพนัธุ์หรอืหมดไปและที่
ผ่านมามนุษย์พยายามตักตวงการใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรทีม่อีย่างฟุ่มเฟือย มกีารใชส้ารเคมกี่อใหเ้กดิ
สารพิษตกค้างกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็น
วกิฤตการณ์ ส่งผลกระทบต่อการด ารงชวีติของมนุษย์
เองและต่อสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  
 ปุ๋ ยน ้าชวีภาพ ปุ๋ ยน ้าสกดั และปุ๋ ยจุลนิทรยีไ์ดม้ี
บทบาทส าคญัต่อกระบวนการผลติทางการเกษตรและ
สิง่แวดลอ้มของไทยอย่างกว้างขวาง ในขณะเดยีวกนั
ได้มีการน าเข้าปุ๋ ยเคมีและสารเคมีป้องกันก าจดัโรค
และแมลงศตัรูพชืมาใช้กบัการเกษตรด้วยเช่นกนั เขต
เกษตรกรรมบางแห่งมกีารใชใ้นปรมิาณทีม่าก โดยผูใ้ช้
ไม่ได้ค านึงถึงอนัตรายที่เกิดขึ้นจากสารเคมเีหล่านัน้ 
ซึง่สารเคมหีรอืสารพษิเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศวทิยาและสิง่แวดลอ้ม ท าใหส้ญูเสยีสิง่มชีวีติและ
เกิดการเน่าเหม็น และพบว่ายังมีสารพิษตกค้างใน
ผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืชผกั 
พชืสวน หรอืพชืไร่ ซึ่งเป็นอาหารที่บริโภคประจ าวนั
ของมนุษย์และสัตว์ และท าให้เกิดเป็นอันตรายต่อ
ผู้ผลิตและผู้บริโภค ประกอบกบัค่าใช้จ่ายของผู้ผลิต
พชืเกี่ยวกบัเรื่องปุ๋ ยเคมแีละสารเคมป้ีองกนัก าจดัโรค
และแมลงศัตรูพืชมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ผู้ผลิตพืชหรือ
เกษตรบางรายหรอืนักวจิยับางกลุ่ม จงึไดม้กีารศกึษา
และวจิยัวธิกีารผลติปุ๋ ยน ้าชวีภาพหรอืน ้าสกดัชวีภาพ
ขึ้น  เพื่ อ ใช้ทดแทนปุ๋ ยและสารเคมี (สมเกียรต ิ
สวุรรณครี,ี 2547: 1) 
 จุลนิทรยีม์ปีระโยชน์ในการเกษตรกรรม คอืเพื่อ
ใชใ้นการปรบัปรุงดนิดว้ยการปล่อยจุลนิทรยีส์ายพนัธุ์
ดลีงไปในดนิโดยใหจุ้ลนิทรยีข์ยายตวัเป็นจ านวนมากๆ
ไปทัว่พื้นที่เพาะปลูก จะท าให้ดินมีชีวิต มีความ

สมบูรณ์ทางชีวภาพ กิจกรรมของจุลินทรีย์จะช่วย
ปรบัปรุงดนิใหม้โีครงสรา้งทีด่ขี ึน้ดงันี้ ทางกายภาพ  
จะช่วยให้ดินมีลักษณะร่วนซุย มีการระบายน ้าและ
อากาศดี ในทางชีวภาพ จะช่วยให้ดินมชีีวติ มีความ
หลากหลายของจุลนิทรยีส์ายพนัธุด์แีละ สิง่มชีวีติในดนิ
อย่างสมดุลกนั ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ
รักษาคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดินให้
เหมาะสมกับการท าเกษตรกรรมอย่างยัง่ยืน และ
ในทางชีวเคมี จะช่วยให้ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง( 
pH) ทีเ่ป็นกลางอยู่ระหว่าง 5.5 – 8.5 ซึง่จะเหมาะสม
ในการท าเกษตรกรรมมากทีสุ่ด ดนิมคีวามสามารถดูด
ซบัน ้าและธาตุอาหารพชืสูงขึน้ ช่วยในการหมุนเวยีน
ธาตุอาหารพืช (Organic Matter Recycling) ใน
กระบวนการน ากลับมาใช้ใหม่ของอินทรียวัตถุใน
การเกษตร เช่น ซากพืช ซากสตัว์และมูลสตัว์ต่างๆ 
(จุลนิทรยีส์ายพนัธุไ์ทย SM, 2560: เวบ็ไซต)์ 
 ดงันัน้ ผู้วิจยัสนใจจะท าการส่งเสรมิการใช้ปุ๋ ย
จุลนิทรยีใ์นการเกษตรเพื่อสิง่แวดลอ้ม โดยการสง่เสรมิ
การใชปุ้๋ ยจุลนิทรยีใ์นการเกษตรส าหรบัชาวบา้นหนอง
บัวหน่วยเพื่อสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 2 ต าบลคลองขาม 
อ า เภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยผู้วิจ ัยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อสง่เสรมิการใชปุ้๋ ยจุลนิทรยีส์ลายตอซงั
ข้าวในนาและเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้
ทศันคต ิเกีย่วกบัการใชปุ้๋ ยจุลนิทรยีใ์นการเกษตรเพื่อ
สิง่แวดลอ้ม โดยใชคู้่มอืและแผ่นพบัการส่งเสรมิการใช้
ปุ๋ ยจุลินทรีย์ในการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ชาวบ้านมคีวามรูแ้ละทศันคติและสามารถน าความรู้ที่
ไดไ้ปปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนัไดพ้รอ้มยงัสามารถน าไป
เผยแพร่ความรู้ให้ผู้อื่นได้อีกด้วย  และใช้ในพื้นที่
การเกษตรของตัวเองที่จะลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ ย
และเป็นการปรบัปรุงดนิอย่างยัง่ยนื 
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อส่งเสรมิการใช้ปุ๋ ยจุลนิทรยี์ในการเกษตรเพื่อ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการใช้
ปุ๋ ยจุลนิทรยีใ์นการเกษตรเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มก่อน
และหลงัการสง่เสรมิ 
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2.3 เพื่อศกึษาและเปรียบเทยีบทศันคติที่ดีต่อการใช้
ปุ๋ ยจุลนิทรยีใ์นการเกษตรเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มก่อน
และหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ชาวบา้น
หนองบัวหน่วย หมู่ที่ 2 ต าบลคลองขาม อ าเภอ              
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีประชากร จ านวน       
423 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  ได้แก่ 
ชาวบ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 2 ต าบลคลองขาม 
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 30 คน               
ซึง่ไดจ้ากสมคัรใจเขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
3.2. เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1. คู่มือการส่งเสริมการใช้ปุ๋ ยจุลินทรีย์ใน
การเกษตรเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
  2. แผ่นพบัการส่งเสรมิการใช้ปุ๋ ยจุลนิทรีย์
ในการเกษตรเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
 2) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผล 
  1. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการใช้ปุ๋ ย
จุลนิทรยีใ์นการเกษตรเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
  2. แบบวดัทศันคตต่ิอการใชปุ้๋ ยจุลนิทรยีใ์น
การเกษตรเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  
3.3. วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ระยะท่ี 1 ส ารวจและศึกษาข้อมูลเบือ้งต้น 
 ในการวิจัยครัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้ท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอนดงันี้ 
  1.1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ประวตัิความเป็นมาของชุมชนจากต ารา เอกสาร การ
ลงส ารวจพืน้ทีจ่รงิและการสมัภาษณ์ 
  1.2 เลือกพื้นที่ศึกษาในการใช้ปุ๋ ย
จุลนิทรยีใ์นการเกษตรเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
  1.3 ท าการลงส ารวจพื้นที่จริงและ
สมัภาษณ์โดยไม่ใช่แบบสมัภาษณ์และมจีุดเน้นในการ
ตอบค าถามเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน 

   1.4 น าผลที่ได้จากการส ารวจ และการ
สมัภาษณ์ประมวลสาเหตุและปัญหาการเกดิในชุมชน
เพื่อด าเนินการแกไ้ขต่อไป 
 ระยะ ท่ี  2  ออกแบบเครื่ อ งมื อ ในการ
ถ่ายทอดส่ิงแวดล้อมศึกษา 
 ในระยะนี้ผู้วิจยัมีการสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมอืในการถ่ายทอดและเครื่องมอืวดัผล เป็นระยะ
การเตรียมความพร้อมของคู่มือ แผ่นพับ และแบบ
วดัผลสมัฤทธิ ์เพื่อใช้ประกอบในการจดักระบวนการ
สง่เสรมิดงันี้ 
  1) การออกแบบเครื่องมอืในการสง่เสรมิ 
  2) การออกแบบเครื่องมือในการหา
ผลสมัฤทธิ ์ 
   2.1) แบบวดัความรู้เกี่ยวกบัการใช้
ปุ๋ ยจุลนิทรยีใ์นการเกษตรเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
   2.2) แบบวัดทศันคติต่อการใช้ปุ๋ ย
จุลนิทรยีใ์นการเกษตรเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
 ระยะท่ี 3 กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา 
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 การวิเคราะห์ข้อมูลครัง้นี้ผู้วิจ ัยใช้โปรแกรม
ผลส าเร็จรูปทางคอมพวิเตอร์ใช้สถิติในการวิเคราะห์
ขอ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
 1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
  1) ความเทีย่งตรงของเน้ือหา (IOC) 
  2) ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อโดยใช ้              
I-tem-total correlation 
  3) ค่าความเชื่อมัน่ 
  4) ค่าความยากง่าย 
 3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน คือ Paired                
T-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง การส่งเสริมการใช้ปุ๋ ย
จุลนิทรยี์ในการเกษตรเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดล้อมส าหรบั
ชาวบ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 2 ต าบลคลองขาม 
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถสรุป
ผลการวจิยัไดด้งันี้ 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่1(6), 2561 :  20 - 29 
 

24 

  1. ผลการส่งเสริมการใช้ปุ๋ ยจุลินทรีย์ใน
การเกษตรเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ในการส่งเสริมม ี
การใชคู้่มอืและแผ่นพบัเขา้ไปช่วยในการสง่เสรมิ มกีาร
ใช้เทคนิคการบรรยายและการถาม -ตอบ ท าให้
ชาวบา้นทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีวามสนใจและเหน็ถงึ
ความส าคญัของการใช้ปุ๋ ยจุลนิทรยี์ในการเกษตรเพื่อ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
  2. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า ก่อนการส่งเสริม

ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ ย
จุลนิทรยีใ์นการเกษตรเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม เท่ากบั 
10.9 อยู่ในระดับปานกลาง และหลังการส่งเสริม
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ เท่ากบั 13.43 อยู่ใน
ระดบัมากที่สุด เมื่อเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้
ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริม
ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่มากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่าง
มนียัส าคญัที ่.05 

 
ตารางที ่1 การเปรยีบเทยีบคะแนนดา้นความรูก้่อนและหลงัการสง่เสรมิ 

 

ด้าน ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม  

t 
 

df 
 

p 
�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

ความรู ้
(N=20) 

10.9 
(54.5 %) 

 

1.51 
ระดบัปาน
กลาง 

13.43 
(80.50%) 

 

1.3 
 

ระดบัมากทีสุ่ด 
 

-7.492 
 

29 
 

.000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

 3. ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติก่อน
และหลงัการสง่เสรมิ พบว่า ก่อนการสง่เสรมิชาวบา้นมี
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติ ต่อการใช้ปุ๋ ยจุ ลินทรีย์ ใน
การเกษตรเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มเท่ากบั 33.4 อยู่ใน
ระดบัไม่แน่ใจ และหลงัการส่งเสรมิชาวบา้นมคีะแนน

เฉลีย่ทศันคต ิเท่ากบั 40.96 อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติก่อนและหลังการ
สง่เสรมิ พบว่า หลงัการสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่
มากกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัที ่.05 

 
ตารางที ่2 การเปรยีบเทยีบคะแนนดา้นทศันคัตกิ่อนและหลงัการสง่เสรมิ 

 
ด้าน 

ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม  
t 

 
df 

 
p �̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

ทศันคต ิ
(N=3) 

 
2.22 

 
0.43 

 
ไมแ่น่ใจ 

 
2.61 

 
0.32 

 
เหน็ดว้ย 

 
-4.8884 
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.000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรายผล 
5.1 ผลการส่งเสริมการใช้ปุ๋ ยจุลินทรีย์ใน
การเกษตรเพื อ่อนุรักษ์ สิ ่งแวดล้อม ส าหรับ
ชาวบ้านหนองบวัหน่วย หมู่ที ่2 ต าบลคลองขาม 
อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ ์
 จากผลการส่งเสริมการใช้ปุ๋ ยจุลินทรีย์ใน
การเกษตรเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม โดยใชร้ะยะเวลา 2 
วนั ประกอบดว้ย 3 กจิกรรม โดยแบ่งการด าเนินการ
เป็น 1 วนัต่อ 2 กจิกรรม พบว่า เครื่องมอืที่ใชใ้นการ
จดัการส่งเสรมิครัง้นี้ประกอบไปดว้ย เครื่องมอืที่ใชใ้น

งานวิจัย คือ คู่มือส่ งเสริมการใช้ปุ๋ ยจุลินทรีย์ใน
การเกษตรเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดล้อม และแผ่นพบัการ
ส่งเสรมิส่งเสริมการใช้ปุ๋ ยจุลินทรีย์ในการเกษตรเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ท าให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมการ
สง่เสรมิมคีวามสนใจและเหน็ความส าคญัในการการใช้
ปุ๋ ยจุลนิทรยี์ในการเกษตรเพื่ออนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคดิของ พจน์ บุญเรอืง (2522 : 2) ได้
กล่าวว่า การส่งเสรมิ (Extension) เป็นการขยายและ
ถ่ายทอดความรู้ตามระบบวิทยาการแผนใหม่ 
(Innovation System) ซึ่งก่อประโยชน์ทางการศกึษา 
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(Education Advantages) และมคีุณค่าทางการปฏบิตั ิ
(Practical Values) แก่บุคคลผูพ้งึไดร้บัความชว่ยเหลอื
ในการเรยีนรูห้รอืผูร้บัการส่งเสรมิ (People Intended, 
Clientele, Audience) ให้สามารถพฒันาตนเอง โดย
การเรียนรู้ที่สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการ
ประกอบอาชพีเพื่อความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ (Better Living) 
เ ป็นส าคัญ ซึ่ ง เ ป็นไปตามแนวคิดของ วรทัศ น์ 
อินทรคัคมัพร (2546 : 10) ได้กล่าวว่า การส่งเสริม 
(Extension)  หมายถึง  การวางแผนโครงการใด
โครงการหนึ่ง ในการน าความรูท้างเทคโนโลยแีละการ
วจิยัต่างๆ ออกไปสู่ประชาชนในชนบท โดยความรู้ที่
น าออกไปนัน้ ประชาชนสามารถรับรู้และน าไปใช้
ประโยชน์ไดอ้ย่างเตม็เมด็เตม็หน่วย โดยประยุกต์เขา้
กบัสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนใน
แต่ละทอ้งที ่ซึง่การถ่ายทอดความรูต้อ้งค านึงถงึการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) 
เพื่ อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน อีกทัง้มีการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจและจริยธรรมควบคู่กนัไป ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยั ฉตัรวรุณ จ าปาวณั (2546 : 50-51) ไดศ้กึษา 
เรื่อง ความรู้และพฤติกรรมในการใช้สารเคมีในการ
ก าจดัศตัรูพชืของเกษตรผูป้ลูกมะเขอืเทศ ต าบลเหล่า
ปอแดง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พบว่า กลุ่ม
ศกึษาสว่นใหญ่เป็นเพศชาย รอ้ยละ 72.7 ส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายุ 35-44 ปี จบการศกึษาระดบัประถม รอ้ยละ 
84.0 ผลการศกึษาความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการใชส้ารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช พบว่า กลุ่มศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้
ระดบัต ่า รอ้ยละ 46.4 ประเดน็ทีเ่กษตรกรมคีวามรูไ้ม่
ถูกต้องมากทีสุ่ด คอื ระยะเวลาในการเกบ็ผลผลติขาย
หรือบริโภคได้ หลังฉีดพ่นยาก าจัดศัตรูพืช ร้อยละ 
46.4 และประเดน็ที่เกษตรกร มีความรู้มากที่สุด คือ 
การรบัประทานอาหาร หรอืสบูบุหรีใ่นระหว่างทีม่กีาร
ฉีดพ่นสารเคมกี าจดัศตัรูพชื มผีลเสยีต่อสุขภาพ เป็น
การน าสารเคมเีขา้สูร่่างกาย รอ้ยละ 92.8 ผลการศกึษา
พฤตกิรรมการใชส้ารก าจดัศตัรูพชื พบว่า อยู่ในระดบั
ปานกลาง รอ้ยละ 50.0 จุฑามาศ สุทาธรรม และคณะ 
(2555 : 58) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง ปัญหาสิง่แวดลอ้มและ
แก้ปัญหาโดยกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ต าบลบ้านเกิ้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม จาก

การศึกษาพบว่า กระบวนการฝึกอบรมคุณภาพ
เครื่องมือและแบบสอบถามการฝึกอบรมการศึกษา
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหาโดยกระบวนการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  จากการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญ สรุปในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อน า
กระบวนการฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิการไปใชก้บัชาวบา้น 
พบว่า ผู้เขา้ร่วมฝึกอบรมก่อนอบรมมคีวามรู้และการ
ปฏบิตัใินการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มในชุมชนน้อยกว่า
หลงัการฝึกอบรมและผูท้ีเ่ขา้ร่วมอบรมมคีวามพงึพอใจ
ต่อกระบวนการฝึกอบรมในระดบัมาก พัชรพล ไตร
ทพิย์ (2556 : 65) ได้ท าการศกึษา เรื่อง การส่งเสรมิ
การปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือนเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม บ้านกุดเป่ง ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม มวีตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิ
การปลูกผกัปลอดสารพษิในครวัเรอืนเพื่อการอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้และ
ทัศนคติต่อการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษใน
ครวัเรอืนเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วิจยัประกอบด้วย คู่มือ แบบวัดความรู้ และแบบวัด
ทัศนคติ ต่อการส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษใน
ครัวเรือนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่า 
หลงัการส่งเสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูสู้งกว่า
ก่อนการสง่เสรมิและหลงัการสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนน
เฉลี่ยทศันคติสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ แสดงให้เหน็ว่า
การส่งเสรมิการปลูกผกัปลอดสารพษิในครวัเรอืนเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านกุดเป่ง ต าบลแก่งเลิงจาน 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม มผีลท าใหค้วามรูแ้ละ
ทศันคตขิองชาวบา้นเพิม่มากขึน้ 
5.2 การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ก่อนและ
หลงัการส่งเสริมการใช้ปุ๋ ยจุลินทรียใ์นการเกษตร
เพือ่อนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ส าหรบัชาวบ้านหนองบวั
หน่วย หมู่ที ่2 ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด 
จงัหวดักาฬสินธุ ์
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบั
การ ใช้ปุ๋ ย จุ ลินทรีย์ ในการ เกษตร เพื่ อ อ นุ รักษ์
สิง่แวดลอ้ม พบว่า ก่อนการส่งเสรมิชาวบา้นมคีะแนน
เฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง และหลงัการส่งเสรมิ
ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ระดบัมากที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม 
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พบว่า หลงัการส่งเสรมิชาวบ้านมคีะแนนเฉลีย่ความรู้
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .05 
เน่ืองจากผูว้จิยัใชร้ปูแบบการสง่เสรมิโดยการฝึกอบรม 
ซึง่มคีู่มอืและแผ่นพบัเป็นสื่อทีใ่ชใ้นการส่งเสรมิเพื่อให้
ชาวบา้นทีเ่ขา้รบัการส่งเสรมิเกดิความรูค้วามเขา้ใจได้
ง่ายขึน้และสามารถศกึษาความรูเ้พิม่เตมิไดอ้กี รวมทัง้
ผู้วจิยัได้มกีารสาธติการท าปุ๋ ยจุลนิทรยี์ในการเกษตร
เพื่อสิง่แวดลอ้มเพื่อใหช้าวบา้นไดม้คีวามรูเ้พิม่มากขึน้ 
ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ ประภาเพญ็ สุวรรณ (2542 
: 26) ไดใ้หค้ าอธบิายว่า ความรูเ้ป็นพฤตกิรรมขัน้ต้นที่
ผูเ้รยีนรูเ้กดิความจ าความเขา้ใจ โดยอาจจะเป็นการนึก
ได้หรอืโดยการมองเห็น ได้ยนิ ได้จ า ความรู้ในชัน้นี้
ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับค าจ ากัดความ ความหมาย 
ขอ้เท็จจริง กฎเกณฑ์ โครงสร้างและวิธีแก้ไขปัญหา 
ส่วนความเขา้ใจอาจแสดงออกมาในรูปของทกัษะดา้น
การแปล ซึง่หมายความว่า ความสามารถในการเขยีน
บรรยายเกีย่วกบัสิง่นัน้ๆ โดยใชค้ าพูดของตนเองและ
การให้ความหมายที่แสดงออกมาในรูปแบบความ
คิดเห็นและข้อสรุปรวมถึงความสามารถในการ
คาดคะเนหรือการคาดความหมายว่าจะเกิดอะไรขึ้น 
ซึง่เป็นไปตามแนวคดิ เบนจามนิ บลูม (Benjamin S. 
Bloom อ้างถึงในอักษร สวัสดี, 2542  : 26-28) 1) 
ความรู้ หมายถึง การเรียนรู้ที่เน้นถึงการจ าและการ
ระลกึได้ถึงความคดิ วตัถุ ปรากฏการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็น
ความจ าทีเ่ริม่จากสิง่ง่ายๆ ทีเ่ป็นอสิระแก่กนั ไปจนถงึ
ความจ าในสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความสัมพันธ์
ระหว่างกัน 2) ความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด 
(Comprehension) เป็นความสามารถทางสถิตปัิญญา
ในการขยายความรู ้ความจ า ให้กว้างออกไปจากเดมิ
อย่างสมเหตุสมผล การแสดงพฤติกรรมเมื่อเผชญิกบั
สื่ อความหมายและความสามารถในการแปล
ความหมาย การสรุปหรอืการขยายความสิง่ใดสิง่หนึ่ง 
3) การน าไปปรบัใช้ (Application) เป็นความสามารถ
ในการน าความรู้  (Knowledge) ความเข้าใจหรือ
ความคดิรวบยอด ( Comprehension) ในเรื่องใดๆ ทีม่ี
อยู่เดมิไปแกไ้ขปัญหาที่แปลใหม่ของเรื่องนัน้โดยการ
ใชค้วามรูต่้างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่วธิกีารกบัความคดิ
รวบยอดมาผสมผสานกับความสามารถในการแปล
ความหมาย การสรุปหรอืการขยายความสิง่นัน้ 4) การ

วเิคราะห ์(Analysis) เป็นความสามารถและทกัษะทีส่งู
กว่าความเข้าใจและการน าไปปรบัใช้ โดยมีลกัษณะ
เป็นการแยกแยะสิง่ทีจ่ะพจิารณาออกเป็นสว่นย่อย ทีม่ี
ความสมัพนัธก์นั รวมทัง้การสบืค้นความสมัพนัธข์อง
ส่วนต่างๆ เพื่อดูว่าส่วนประกอบปลกีย่อยนัน้สามารถ
เข้ากนัได้หรือไม่ อนัจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อสิง่
หนึ่งสิง่ใดอย่างแท้จรงิ 5) การสงัเคราะห ์(Synthesis) 
เป็นความสามารถในการรวบรวมส่วนประกอบย่อยๆ 
หรอืสว่นใหญ่ๆ เขา้ดว้ยกนัเพื่อใหเ้ป็นเรื่องราวอนัหนึ่ง
อนัเดียวกนั การสงัเคราะห์จะมีลกัษณะของการเป็น
กระบวนการรวบรวมเนื้อหาสาระของเรื่องต่างๆ เข้า
ดว้ยกนั เพื่อสรา้งรูปแบบหรอืโครงสรา้งทีย่งัไม่ชดัเจน
มาก่อน อันเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความคิด
สร้างสรรคภ์ายในขอบเขตของสิง่ที่ก าหนดให้ 6) การ
ประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถในการ
ตัดสินเกี่ยวกับความคิด ค่านิยม ผลงาน ค าตอบ 
วธิกีารและเน้ือหาสาระเพื่อวตัถุประสงคบ์างอย่าง โดย
มีการก าหนดเกณฑ์ (Criteria) เป็นพื้นฐานในการ
พจิารณาตดัสนิ การประเมนิผล จดัไดว้่าเป็นขัน้ตอนที่
สงูสุดของพุทธลิกัษณะ (Characteristics of Cognitive 
Domain) ทีต่อ้งใชค้วามรูค้วามเขา้ใจ การน าไปปรบัใช ้
การวเิคราะห์และผลติ ความคิด ความเชื่อ ความจริง 
ความหมาย โดยใช้ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ตรรกะ 
แสดงผ่านภาษา เครื่องหมาย และสื่อต่างๆ โดยมี
เป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นไปตามผู้สร้างหรือ
ผู้ผลิตจะให้ความหมายซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
วริญญาชิญ วงษา และคณะ (2556 : 53) ได้ศึกษา 
เรื่อง การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ
ดว้ยปุ๋ ยหมกัชวีภาพส าหรบัชุมชนบ้านหวันาค า ต าบล
หนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม พบว่า 
หลงัการสง่เสรมิการแกไ้ขปัญหาดนิเสื่อมคุณภาพดว้ย
ปุ๋ ยหมักชีวภาพชุมชนบ้านหัวนาค า มีความรู้อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ส่วนดา้นทศันคตกิ่อนการส่งเสรมิการ
แก้ไขปัญหาดนิเสื่อมคุณภาพด้วยปุ๋ ยหมกัชวีภาพอยู่
ในระดับไม่แน่ใจ และทัศนคติหลังการส่งเสริมการ
แก้ไขปัญหาดนิเสื่อมคุณภาพด้วยปุ๋ ยหมกัชวีภาพอยู่
ในระดบัเหน็ดว้ย แสดงให้เหน็ว่ากระบวนการส่งเสรมิ
การแกไ้ขปัญหาดนิเสื่อมคุณภาพด้วยปุ๋ ยหมกัชวีภาพ
ส าหรบัชุมชนบ้านหวันาค า สามารถสร้างความรู้และ
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ทศันคติที่ดต่ีอการแก้ไขปัญหาดนิเสื่อมคุณภาพด้วย
ปุ๋ยหมกัชวีภาพ จงึท าใหผ้ลสมัฤทธิอ์อกมาไปในทางที่
ดีขึ้นอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ร ะดับ  .05  ซึ่ ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรรมนูญ ศรยีนัต์ (2556 : 
51) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการใช้ปุ๋ ยพืชสด
ปรบัปรุงคุณภาพดนิในนาขา้ว บา้นลาดพฒันา อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม มวีตัถุประสงคเ์พื่อปรบัปรุง
คุณภาพดนิในนาขา้ว และเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคติ
ต่อการสง่เสรมิการใชปุ้๋ ยพชืสดปรบัปรุงคุณภาพดนิใน
ขา้ว บา้นลาดพฒันา อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
กลุ่มตวัอย่างคอื ชาวบ้านลาดพฒันา จ านวน 25 คน 
ผลการวิจัย พบว่า ผลจากการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 
ชาวบ้านมีความรู้ก่อนการส่งเสริม อยู่ในระดับปาน
กลางและหลงัการสง่เสรมิชาวบา้นมคีวามรู ้อยู่ในระดบั
ดมีาก ผลการเปรียบเทียบความรู้ ชาวบ้านมีความรู้
หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนฝึกอบรมและผลทศันคติ
ของชาวบ้านต่อการส่งเสรมิ อยู่ในระดบัมาก ซึง่แสดง
ให้เห็นถึงผลสมัฤทธิต์ามสมมติฐาน แสดงให้เห็นว่า
การส่งเสริมการใช้ปุ๋ ยจุลินทรีย์ในการเกษตรเพื่อ
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อม โดยใช้เครื่องมือคือ แผ่นพบัและ
คู่มอืในการสง่เสรมิ ท าใหช้าวบา้นมคีวามรูเ้พิม่มากขึน้ 
และชาวบ้านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่
ต่อไปได ้
5.3 การศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติก่อนและ
หลงัการส่งเสริมการใช้ปุ๋ ยจุลินทรียใ์นการเกษตร
เพือ่อนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ส าหรบัชาวบ้านหนองบวั
หน่วย หมู่ที ่2 ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด 
จงัหวดักาฬสินธุ ์
 ผลการศกึษาเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการใชปุ้๋ ย
จุลนิทรยี์ในการเกษตรเพื่ออนุรักษ์สิง่แวดล้อม พบว่า 
ก่อนการสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคต ิอยู่ใน
ระดบัไม่แน่ใจ และหลงัการส่งเสรมิชาวบา้นมคีะแนน
เฉลี่ยทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า หลงัการ
ส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติมากกว่าก่อน
การส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เนื่ อ ง จากผู้ วิจ ัย ได้ ใ ช้ เ ทคนิ ค ในการส่ ง เ สริมที่
หลากหลาย มีการบรรยาย  มีการท ากิจกรรม
นันทนาการ มีการอภิปรายในประเด็นข้อสงสัย มี

วธิกีารกระตุน้ใหช้าวบา้นมทีศันคตทิีด่ต่ีอการการใชปุ้๋ ย
จุลนิทรยี์ในการเกษตรเพื่ออนุรักษ์สิง่แวดล้อม และมี
วธิีการส่งเสรมิที่หลากหลายซึ่งเป็นกระบวนการทาง
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ ศักดิ ์
สนุทรเสณี (2531 : 2) กล่าวถงึ ทศันคต ิทีเ่ชื่อมโยงไป
ถึงพฤติกรรมของบุคคลว่า ทศันคติ หมายถึง ความ
สลบัซบัซ้อนของความรู้สกึ หรอืการมอีคติของบุคคล 
ในการสรา้งความพรอ้มทีจ่ะกระท าสิง่ ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของ สุชาต ิโสมประยูร (2520 : 110-111) ให้
ความหมายว่า ทศันคติเป็นเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัภาวะ
แห่งความพร้อมใจ ซึ่งมปีฏกิริยิาต่อสิง่แวดล้อมต่างๆ 
ทัง้ ในลักษณะที่ เ ป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึ่ ง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิ การเกดิทศันคตขิอง ประภาเพญ็ 
สุวรรณ (2520 : 15) 1. เกิดจากการเรียนรู้ เด็กเกิด
ใหม่จะได้รบัการอบรมสัง่สอนเกี่ยวกบัวฒันธรรมและ
ประเพณีจากบิดามารดา ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
ตลอดจนได้เห็นแนวทางการปฏิบัติของพ่อแม่แล้ว 
รบัมาปฏิบตัิตามต่อไป 2. เกิดจากความสามารถใน
การแยกแยะความแตกต่าง คอืแยกสิง่ใดด ีไม่ดี เช่น 
ผูใ้หญ่กบัเดก็จะมกีารกระท าทีแ่ตกต่างกนั 3. เกดิจาก
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งแตกต่างกนัออกไป 
เช่น บางคนมีทศันคติไม่ดีต่อครูเพราะเคยต าหนิตน 
แต่บางคนมีทัศนคติที่ดีต่อครูคนเดียวกันนัน้ เพราะ
เคยชมเชยตนเสมอ 4. เกดิจากการเลยีนแบบหรอืรบั
เอาทศันคติของผู้อื่นมาเป็นของตน เช่น เด็กอาจรับ
ทศันคตขิองบดิามารดาหรอืผูท้ีต่นนิยมชมชอบมาเป็น
ทศันคตขิองตนได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธรรมนูญ 
ศรยีนัต ์(2556 : 51) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการใช้
ปุ๋ ยพืชสดปรับปรุงคุณภาพดินในนาข้าว บ้านลาด
พัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า 
ทศันคติของชาวบ้านต่อการส่งเสรมิ อยู่ในระดบัมาก 
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึผลสมัฤทธิต์ามสมมตฐิาน สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของวรญิญาชญิ วงษา และคณะ (2556 : 
53) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาดิน
เสื่อมคุณภาพด้วยปุ๋ ยหมกัชวีภาพส าหรบัชุมชนบ้าน
หัวนาค า ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า ทศันคตหิลงัการส่งเสรมิการแกไ้ข
ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพด้วยปุ๋ ยหมักชีวภาพอยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ย แสดงใหเ้หน็ว่ากระบวนการส่งเสรมิการ
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แก้ไขปัญหาดินเสื่อมคุณภาพด้วยปุ๋ ยหมักชีวภาพ
ส าหรบัชุมชนบ้านหวันาค า สามารถสร้างความรู้และ
ทศันคติที่ดต่ีอการแก้ไขปัญหาดนิเสื่อมคุณภาพด้วย
ปุ๋ยหมกัชวีภาพ จงึท าใหผ้ลสมัฤทธิอ์อกมาไปในทางที่
ดขี ึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็
ว่าการส่งเสริมการใช้ปุ๋ ยจุลินทรีย์ในการเกษตรเพื่อ
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อม โดยใช้เครื่องมือคือ แผ่นพบัและ
คู่มอืในการสง่เสรมิ ท าใหช้าวบา้นมทีศันคตทิีด่ต่ีอการ
ใช้ปุ๋ ยจุลินทรีย์ในการเกษตรเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดล้อม
เพิม่มากขึน้ 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 ชาวบา้นหนองบวัหน่วยสามารถน าความรูท้ีไ่ด้
จากการส่งเสรมิการใช้ปุ๋ ยจุลินทรยี์ในการเกษตรเพื่อ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มไปประยุกต์ใชใ้นการท าการเกษตร
เพื่อลดการใชส้ารเคมใีนพืน้ทีต่่างๆ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัการใช้ปุ๋ ยจุลนิทรยี์ใน
การเกษตรเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม โดยใหม้กีารน าไป
ปฏิบัติจริงในพื้นที่ท าการเกษตรของตนเองต่อไป
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