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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัมจีุดมุ่งหมาย เพื่อส่งเสรมิการปลูกพืชแบบพึ่งพาไร้สารพิษ เพื่อศึกษาและเปรยีบเทยีบความรู้และ
ทศันคตต่ิอการปลกูพชืแบบพึง่พาไรส้ารพษิ กลุ่มตวัอย่าง คอื ชาวบา้นโคกจนัทรห์อม ต าบลเมก็ด า อ าเภอพยคัฆภูมิ
พสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ จ านวน 30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วมกจิกรรม เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการวิจยั คอื คู่มือ แผ่นพบั แบบทดสอบความรู้และแบบวดัทศันคติ สถิติที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการศกึษา พบว่า การส่งเสรมิการปลูกพชืแบบพึง่พาไรส้ารพษิ 
ซึง่ไดใ้ชก้ระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา โดยผ่านกระบวนการสง่เสรมิถ่ายทอดใหเ้กดิความรู ้และทศันคตทิีด่ต่ีอ
การปลูกพชืแบบพึ่งพาไร้สารพษิ ก่อนการส่งเสรมิชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดบัมาก หลงัการส่งเสริม
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ ก่อนการส่งเสรมิชาวบา้นมคีะแนนทศันคตเิฉลีย่
โดยรวมอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ และหลงัการส่งเสรมิชาวบา้นมคีะแนนทศันคตเิฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย แสดงให้
เหน็ว่าการสง่เสรมิการปลกูพชืแบบพึง่พาไรส้ารพษิมผีลท าใหค้วามรู ้และทศันคตขิองชาวบา้นเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั : การสง่เสรมิ, การปลกูพชืแบบพึง่พาไรส้ารพษิ, ความรู,้ ทศันคต ิ
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Abstract 
 The research aimed to promote non-toxic cultivating plants. to study and compare knowledge and 
attitudes non-toxic cultivating plants. The Samples were Khok Chan Hom villagers in Mekdam Sub-district, 
Phayakkhaphum Phisai District in Mahasarakham Province Before and after the promotion, 30 volunteers 
participated in the activity. The instruments used in the study were the pamphlets, the measure sheets, and 
the attitude measure. The statistics used in the research were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, and Paired t-test. The environmental education process has been used. through the process of 
promoting knowledge transfer and a positive attitude non-toxic cultivating plants to the villagers' promotion, 
the average score was high. After promoting the villagers, the average score of knowledge was at the highest 
level. Comparing the average scores before and after the promotion, it was found that the villagers had the 
average score after the promotion. Prior to the promotion, the villagers had an overall average attitude score 
that was not certain. After the promotion, the villagers had the average attitude score at the agreed level. It 
shows that the promotion of dependency-free cropping has resulted in knowledge The attitude of the villagers 
increased significantly with level .05. 
 
Keywords : Promotion, Non-Toxic Cultivating Plants , Knowledge , Attitudes 
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1. บทน า  
 ทรพัยากรพชืในป่ามอีทิธพิลต่อการด ารงชวีิต
ของมนุษยเ์ป็นอย่างมาก เนื่องจากใหคุ้ณประโยชน์แก่
มนุษย์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งประโยชน์ทางตรง 
ได้แก่ เป็นแหล่งอาหารพืชสมุนไพร ไม้ใช้สอย ส่วน
ประโยชน์ทางอ้อมนัน้ ได้แก่ เป็นแหล่งต้นน ้าล าธาร 
เป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ แต่มนุษยไ์ดใ้ชป้ระโยชน์ไป
อย่างฟุ่มเฟือย ท าใหท้รพัยากรพชืและป่าไมใ้นปัจจุบนั
อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมและมีปริมาณลดลงอย่าง
รวดเร็วจนความสมดุลของธรรมชาติสูญเสยีไป และ
สง่ผลใหเ้กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ เช่น อุทกภยั 
วาตะภยั ภยัแล้ง เป็นต้น ซึง่สรา้งความเสยีหายอย่าง
รุนแรง จึงจ าเป็นที่จะต้องบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อใหถู้กตอ้งเหมาะสม เพื่อใหท้รพัยากรพชืและป่าไม้
ไดม้กีารปรบัตวัและฟ้ืนคนืสภาพไดด้งัเดมิ ในปัจจุบนั
ไดม้กีารน าเอาองคค์วามรูจ้ากหลากหลายสาขาวชิามา
บูรณาการ เพื่อใช้ในการบรหิารจดัการทรพัยากรพืช
และป่าไมใ้หเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลทีด่ ีโดย
ความร่ วมมือขององค์ก ร ต่ างๆทั ้งภ าครัฐและ
ภาคเอกชนและชุมชน ในการบรหิารจดัการทรพัยากร
พชืและป่าไม้จ าเป็นต้องทราบถึงขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ
เพื่อน ามาใชป้ระกอบการพจิารณาและวางแผนในการ
บรหิารจดัการ เช่น ขอ้ม ูลความหลากหลายของ
สงัคมพชื รูปแบบการใช้ประโยชน์ทรพัยากรพชื เป็น
ต้น (จริาณี วานิชกุล, 2551 : 1) 
 ก า ร ป ลู ก พื ช ห ล า ย ช นิ ด เ ป็ น ก า ร จั ด
สภาพแวดล้อมในไร่-นาซึ่งจะช่วยลดการระบาดของ
โรคและแมลงศตัรูพชืได้ เนื่องจากการปลูกพืชหลาย
ชนิดจะท าให้มคีวามหลากหลายทางชวีภาพ มแีหล่ง
อาหารทีห่ลากหลายของแมลงจงึมแีมลงหลายชนิดมา
อาศยัอยู่ร่วมกนั ในจ านวนแมลงเหล่านี้จะมทีัง้แมลงที่
เป็นศัตรูพืชและแมลงที่เป็นศัตรูธรรมชาติที่จะช่วย
ควบคุมแมลงศตัรูพชืใหค้ลา้ยคลงึกบัธรรมชาตใินป่าที่
อุดมสมบูรณ์ การปลูกพืชหลายชนิดสามารถท าได้
หลายรูปแบบ เช่น 1. การปลูกหมุนเวยีน เป็นการไม่
ปลูกพชืชนิดเดยีวกนัหรอืตระกูลเดยีวกนัตดิต่อกนับน
พืน้ทีเ่ดยีวกนั การปลูกพชืหมุนเวยีนจะช่วยหลกีเลีย่ง
การระบาดของโรคแมลง และช่วยประโยชน์ในทางดา้น
การปรบัปรุงดนิ 2. การปลูกพชืแซม การเลอืกพชืมา

ปลูกร่วมกัน หรือแซมกันนัน้พืชที่เลือกมานัน้ต้อง
เกือ้กลูกนั เช่น ช่วยป้องกนัแมลงศตัรพูชื ช่วยเพิม่ธาตุ
อาหารให้อีกชนิดหนึ่ง ช่วยคลุมดิน ช่วยเพิ่มรายได้
ก่อนเกบ็เกีย่วพชืหลกั เป็นต้น (มารสิา โกเศยะโยธนิ, 
2551: 32-33) ส าหรบัการปลูกพชืแบบพึง่พา คอื การ
ปลูกพืชเป็นล าดับชัน้ในพื้นที่เดียวกัน โดยน าหลัก
ความรูจ้ากภูมปัิญญาการท าเกษตรของคนสมยัก่อนมา
ปรบัใช้ให้เหมาะกบัพื้นที่นัน้ อาศยัการสงัเกตเรียนรู้
จากชัน้เรือนยอด ซึ่งเป็นลักษณะและธรรมชาติของ
ตน้ไม ้เช่น ระบบการหยัง่รากของพชืทีแ่ตกต่างกนัท า
ใหไ้ม่แย่งอาหารกนั ความต้องการแสงทีไ่ม่เหมอืนกนั
ท าใหส้ามารถปลกูพชือื่นๆบรเิวณใกลเ้คยีงได ้ไม่ว่าจะ
เป็นต้นเล็กหรือใหญ่จะมีการอาศัยเกื้อกูลกันตาม
ธรรมชาติ พูดง่ายๆ ก็คอืเป็นการจดัสวนแบบจ าลอง
สภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับระบบนิเวศของป่า      
(บา้นและสวน, 2560 : เวบ็ไซต)์ 
 จากการส ารวจชุมชนบา้นโคกจนัทรห์อม ต าบล
เม็กด า อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
พบว่า ชาวบา้นสว่นใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกร เช่น 
การท านา การปลูกพชืผกัสวนครวั นอกจากการท านา
แลว้ชาวบา้นยงัมอีาชพีในการปลูกพชืผกัสวนครวัเพื่อ
ไว้รับประทานและจ าหน่าย ซึ่งชาวบ้านมีการปลูก
พชืผกัแบบหนึ่งแปลงต่อพชืผกัหนึ่งชนิด ท าใหม้แีมลง
ศตัรูพชืเข้ามากดักินพืชผกัสวนครวัของชาวบ้าน ซึ่ง
เป็นอกีหนึ่งสาเหตุที่ท าให้ชาวบ้านได้ผลผลติน้อยลง 
ท าให้ผูว้จิยัได้เลง็เหน็ความส าคญัในการปลูกพชืแบบ
พึง่พาไร้สารพษิ ซึ่งพชืผกัสวนครวับางชนิดมกีลิน่ฉุน
ท าให้สามารถไล่แมลงได้และป้องกันแมลงศัตรูพืช
ให้แก่พชืผกัสวนครวัจ าพวกคะน้า ผกักาดขาว บรอ็ค
โคลี ่เป็นตน้ 
 ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึมกีารส่งเสรมิการปลูกพชืแบบ
พึ่งพาไร้สารพิษส าหรับชาวบ้านในชุมชนบ้านโคก
จนัทรห์อม ต าบลเมก็ด า อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดั
มหาสารคาม ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิการปลูกพชื
แบบพึ่งพาไร้สารพษิ และเพื่อศกึษาและเปรียบเทียบ
ความรู้และทศันคติเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกพืช
แบบพึ่งพาไรส้ารพษิก่อนและหลงัการส่งเสรมิ โดยใช้
คู่มอืและแผ่นพบัในการสง่เสรมิการปลูกพชืแบบพึง่พา
ไร้สารพิษ  เพื่ อ ให้ชาวบ้านได้ความรู้ เ กี่ย วกับ          
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การปลูกพชืแบบพึ่งพาไร้สารพษิและมทีศันคติที่ดต่ีอ
การปลกูพชืแบบพึง่พาไรส้ารพษิ 
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชแบบพึ่งพาไร้สารพิษ
ส าหรบัชุมชนบา้นโคกจนัทรห์อม ต าบลเมก็ด า อ าเภอ
พยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบัการปลูก
พชืแบบพึง่พาไรส้ารพษิส าหรบัชุมชนบา้นโคกจนัทรห์อม 
ต า บล เม็กด า  อ า เภอพยัคฆภู มิพิสัย  จัง ห วัด
มหาสารคาม ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการปลูกพชื
แบบพึง่พาไรส้ารพษิส าหรบัชุมชนบา้นโคกจนัทรห์อม 
ต า บล เม็กด า  อ า เภอพยัคฆภู มิพิสัย  จัง ห วัด
มหาสารคาม ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1 พื้นทีท่ าการวิจยั 
 พืน้ที่ท าการวจิยั คอื ชุมชนบ้านโคกจนัทร์หอม 
ต าบลเมก็ด า อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศกึษา คือ ชาวบ้าน บ้าน
โคกจันทร์หอม ต าบลเม็กด า อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 181 ครวัเรือน ประชากร
ทัง้หมด 631 คน  
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษา คอื ชาวบา้น บา้น
โคกจันทร์หอม ต าบลเม็กด า อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจ
เขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
3.3. เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
3.3.1 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการถ่ายทอดความรู ้
 - คู่มือการส่งเสริมการปลูกพืชแบบพึ่งพาไร้
สารพษิส าหรบัชาวบา้นในชุมชนบา้นโคกจนัทรห์อม 
 - แผ่นพับ เรื่อง การปลูกพืชแบบพึ่งพาไร้
สารพษิส าหรบัชาวบา้นในชุมชนบา้นโคกจนัทรห์อม 
3.3.2 เครือ่งมือในการวดัและประเมินผล 
 - แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการปลูกพชืแบบ
พึง่พาไรส้ารพษิ 

 - แบบวดัทศันคติต่อการปลูกพชืแบบพึ่งพาไร้
สารพษิ 
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 ในการวเิคราะหข์อ้มูลครัง้นี้ ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรม
ประมวลผลส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ใช้สถิติในการ
วเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
 1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติที่ ใ ช้ ในการวิ เคราะห์หาคุณภาพ
เครื่องมอื ไดแ้ก่  
  2.1 การหาความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา  
(IOC)  
  2.2 ค่าความเชื่อมัน่ (Confidence)  
  2.3 ค่าอ านาจจ าแนก 2.4 ค่าความยากง่าย  
 3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Paired-t 
test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
การศกึษาวจิยัเรื่องการปลกูพชืแบบพึง่พาไรส้ารพษิใน
ชุมชนบ้านโคกจันทร์หอม ต าบลเม็กด า อ าเภอ      
พยคัฆภูมิพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม ผู้ศึกษาได้สรุป
ผลการวจิยั ดงันี้ 
4.1 ผลการสง่เสรมิการปลกูพชืแบบพึง่พาไรส้ารพษิใน
ชุมชนบา้นโคกจนัทรห์อม ต าบลเมก็ด า อ าเภอพยคัฆ
ภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า การใชคู้่มอื และ
แผ่นพบั เขา้ไปช่วยในการบรรยาย ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมการ
ส่งเสริมมีความสนใจและเห็นความส าคญัในการการ
ปลูกพชืแบบพึง่พามากขึน้ ซึ่งในการส่งเสรมิผูว้จิยัได้
น าเทคนิคการการถามตอบมาใช้ในระหว่างบรรยาย 
เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการส่งเสรมิเกิดความรู ้และมทีศันคตทิี่
ดต่ีอการปลกูพชืแบบพึง่พา 
4.2 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการ
ปลูกพชืแบบพึ่งพาไร้สารพษิในชุมชนบ้านโคกจนัทร์
หอม ต าบลเม็กด า อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ก่อนและหลังการส่ง เสริม  พบว่ า 
ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับ
การปลกูพชืแบบพึง่พาก่อนการส่งเสรมิ เท่ากบั 11.16 
อยู่ในระดับมาก และหลังการส่งเสริมผู้เข้าร่วมการ
สง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกพชืแบบ
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พึ่งพา เท่ากับ 16.73 อยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกพชื
แบบพึง่พาก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ผู้เขา้ร่วม
การส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ
.05 
4.3 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการปลูก
พชืแบบพึ่งพาไร้สารพษิในชุมชนบ้านโคกจนัทร์หอม 
ต า บล เม็กด า  อ า เภอพ ยัคฆภู มิพิสัย  จัง ห วัด
มหาสารคาม ก่อนและหลังการส่งเสริม  พบว่า 

ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิการปลูกพชืแบบพึ่งพาก่อนการ
ส่งเสริมผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยของ
ทศันคต ิเท่ากบั 2.31 อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ และหลงัการ
ส่งเสรมิการปลูกพชืแบบพึง่พาผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 2.95 อยู่ในระดบัเห็นด้วย เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยของทศันคติต่อการปลูกพชื
แบบพึง่พาก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ผู้เขา้ร่วม
การสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ของทศันคตหิลงัการส่งเสรมิ
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 

 
ตารางที ่1 ผลการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตต่ิอการปลกูพชืแบบพึง่พาไรส้ารพษิในชมุชนบา้นโคก
จนัทรห์อม ต าบลเมก็ด า อ าภอพยคัฆภมูพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 

 
5. อภิปรายผล 
5.1 ผลการส่งเสริมการปลูกพืชแบบพึง่พาไร้สารพิษ
ในชุมชนบ้านโคกจนัทรห์อม ต าบลเมก็ด า อ าเภอ
พยคัฆภมิูพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม 
 ผลการส่ง เสริมการปลูกพืชแบบพึ่งพาไร้
สารพิษในชุมชนบ้านโคกจันทร์หอม ต าบลเม็กด า 
อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า การ
ใชคู้่มอื และแผ่นพบั เขา้ไปช่วยในการบรรยาย ท าให้
ผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิมคีวามสนใจและเหน็ความส าคัญ
ในการการปลูกพืชแบบพึ่งพามากขึ้น สอดคล้องกับ
แนวคดิของวรทศัน์ อนิทรคัคมัพร (2546: 10) ไดก้ล่าว
ไวว้่า การส่งเสรมิ (Extension) หมายถงึ การวางแผน
โครงการใดโครงการหนึ่ง ในการน าเอาความรูท้างดา้น
เทคโนโลยแีละการวจิยัต่างๆ น าออกไปสู่ประชาชนใน
ชนบท โดยความรูท้ี่นาออกไปนัน้ ประชาชนสามารถ
รบัรู้และน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มเมด็เต็มหน่วย 
โดยประยุกต์เขา้กบัสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่
ของประชาชนในแต่ละท้องที่ซึ่งการถ่ายทอดความรู้
ต้องค านึงถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้
ประชาชนมคีวามเป็นอยู่ที่ดขี ึน้ และเป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชน อีกทัง้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและ
จริยธรรมควบคู่กนัไป และสอดคล้องกบัแนวคิดของ 
Chang (1963: 10) ได้กล่าวไว้ว่า การส่งเสรมิไม่ได้
เป็นแค่เพียงการแจกจ่ายปัจจยัการผลิต มีเป้าหมาย 
คอื การพฒันาคน ถ้าคนไม่ไดร้บัการเปลีย่นแปลงการ
พฒันาทีถ่าวรกไ็ม่เกดิขึน้ การพฒันาทางกายภาพและ
เศรษฐกจิจะไม่ประสบความส าเรจ็หากไม่มกีารพฒันา
คน ทุกสิง่ทุกอย่างจะส าเรจ็ได้โดยการพฒันาคน ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ พชัรพล ไตรทิพย์ (2557: 
31) ได้ศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิการปลูกผกัปลอดภยั
จากสารพิษใน ครวัเรือนเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม 
บ้านกุดเป่ง ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เพื่อ ศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้และ
ทัศนคติต่อการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษใน
ครวัเรอืนเพื่อการอนุรกัษ์ สิง่แวดลอ้ม เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ คู่มือกิจกรรมส่งเสริม 
แบบวัดความรู้ และแบบวัดทัศนคติต่อการปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษในครัวเรือนเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการส่งเสริม ผลการวิจัย 
พบว่า การจัดกิจกรรมการปลูกผักผลอดสารพิษใน

ประเดน็การศึกษา 
ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม 

t df p 
 ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั 

ความรู ้ 11.16 0.55 มาก 16.73 0.27 มากทีสุ่ด -11.086 29 .000* 

ทศันคต ิ 2.31 0.65 ไมแ่น่ใจ 2.95 0.10 เหน็ดว้ย -5.613 29 .000* 
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ครัวเรือนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการจัด
กจิกรรมเพื่อสง่เสรมิความรูแ้ละทศันคตทิีด่ใีนการปลูก
ผักปลอดภัยจากสารพิษในครัวเรือนเพื่ออนุรักษ์
สิง่แวดลอ้ม โดยกจิกรรมรวม 2 วนั หลงัการส่งเสรมิ
ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยความรูส้งูกว่าก่อนการส่งเสรมิ 
และหลงัการสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตสิงูกว่าก่อน
การส่งเสริม แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ ในครัว เ รือน เพื่ ออ นุรัก ษ์
สิ่งแวดล้อม บ้านกุดเป่ง ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม มีผลท าให้ความรู้และ
ทศันคติของชาวบ้านเพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รตัติยากรณ์ อินทะสร (2556: 35) ได้
ศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิการท าเกษตรอนิทรยี์เพื่อชวีติ 
พอเพียงและสิ่งแวดล้อมส าหรับบ้านศรีวิไล ต าบล
หนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแลเปรียบเทียบความรู้และ
ทศันคตต่ิอการท าเกษตรอนิทรยีเ์พื่อชวีติ พอเพยีงและ
สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการส่งเสริม ผลการวิจัย 
พบว่า การฝึกอบรมการส่งเสรมิการท าเกษตรอนิทรยี์
เพื่อชีวิตพอเพียงและสิง่แวดล้อมส าหรับบ้านศรีวิไล 
ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
สามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิในการด าเนินชวีติประจ าวนัจงึ
ท าให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมในการฝึกอบรมเป็นพเิศษ
จึงท าให้ผลสัมฤทธิอ์อกมาในทางที่ดี โดยผู้เข้ารับ
ฝึกอบรม มีความรู้และการปฏิบัติในการท าเกษตร
อนิทรยี ์เพื่อชวีติพอเพยีงและสิง่แวดลอ้มการฝึกอบรม
มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การปลูกพืชแบบพึง่พาไรส้ารพิษในชุมชนบ้านโคก
จนัทร์หอม ต าบลเม็กด า อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จงัหวดัมหาสารคาม ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบั
การปลูกพืชแบบพึ่งพาไร้สารพิษในชุมชนบ้านโคก
จนัทรห์อม ต าบลเมก็ด า อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดั
มหาสารคาม ก่อนและหลังการส่ ง เสริม  พบว่ า 
ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับ
การปลกูพชืแบบพึง่พาก่อนการส่งเสรมิ เท่ากบั 11.16 
อยู่ในระดับ มาก และหลงัการส่งเสริมผู้เข้าร่วมการ

สง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกพชืแบบ
พึ่งพา เท่ากับ 16.73 อยู่ ในระดับมากที่สุด เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกพชื
แบบพึง่พาก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ผู้เขา้ร่วม
การส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
.05 แสดงใหเ้หน็ว่าการส่งเสรมิมผีลท าใหค้วามรูข้อง
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิเพิม่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ ประเวศ วะส ี(2545: 9) ได้ให้ความหมายของ
ความรู้ ว่าเป็นเรื่องของความจรงิซึง่สามารถพสิจูน์ได้
เช่นความรู้เฉพาะเรื่องการเห็นการเชื่อมโยงของสิ่ง
ต่างๆ ที่ท าใหเ้กดิปัญญาซึ่งปัญญาน าไปสู่การเปลี่ยน
จิตส านึกการเรียนและเนื้อหาโดยไม่สามารถน าไป
ปฏิบัติหรือพัฒนาได้ และไม่ถือว่าเป็นความรู้อย่าง
แท้จริงโดยวธิีการให้ได้มา และสอดคล้องกบัแนวคิด
ของ วิจารณ์ พาณิชย์ (2548: 5-6) ได้กล่าวว่า 
“ความรู”้ นัน้มหีลายนัย และหลายมติิ คอื ความรู ้คอื 
สิง่ที่น าไปใช้จะไม่หมดหรือสกึหรอ แต่จะยิง่ออกเลย
หรอืงอกงามขึน้ ความรู้ คอื สารสนเทศที่น าไปสู่การ
ปฏิบัติ ความรู้เกิดขึ้น ณ จุดที่ต้องการให้ความรู้นัน้ 
ความรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบริบทและการกระตุ้นให้
เกิดขึ้นโดยความต้องการซึ่งในยุคแรกๆ ของการ
พฒันาศาสตรด์า้นการจดัการความรู ้มองว่าความรูม้า
จากการจดัระบบและมคีวามสารสนเทศ ตามบรบิทซึง่
สารสนเทศก็ได้มาจากการประมวลข้อมูล ดังนั ้น 
ความรู้จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่น าไปสู่การกระท า
หรอืการตดัสนิใจ และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ภราดร 
จนิดาวงศ ์(2549: 4) กล่าวว่า “ความรู”้ คอื พลงัทีม่อียู่
ในตวัของทุกคน ทีไ่ม่สามารถถ่ายทอดทางพนัธุกรรม
ได้ ผู้ใดมีความรู้มากก็เสมือนมีพลังมากสามารถ
ตัดสินใจได้ถูกต้องและท างานให้ส าเร็จได้โดยง่าย 
ความรู้หากไม่ใช้หรือปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่มีการ
ทบทวนหรอืประยุกต์กจ็ะเกดิการลมืหรอือาจสูญหาย 
และการมคีวามรูแ้ลว้ไม่เผยแพร่หรอืปกปิด ซ่อนเรน้ไว้
อาจเป็นประโยชน์ในช่วงเวลาสัน้ๆ แต่จะเป็นผลเสยีใน
ระยะยาว ทัง้กบัตวัเองหรอืประเทศชาตซิึง่ความรูเ้ป็น
ทรพัยส์นิทีจ่บัตอ้งไม่ได ้ทีม่มีูลค่าสงูและมกัเป็นคนฆ่า
ที่ถูกมองข้ามและไม่ให้ความส าคัญเท่าที่ควรใน
ประเทศที่ก าลงัพฒันาโดยความรู้มีอยู่รอบตัวของทุก
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คน อยู่ที่ว่าจะสนใจหรอืใส่ใจในการเกบ็มาใช้ซึง่แหล่ง
ความรูท้ี่พบเหน็ เช่น โทรทศัน์หนังสอื พมิพ์นิตยสาร 
วิทยุ ป้ายโฆษณา พูดคุย หนังสือ เป็นต้น  และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อภเิดช สมนาม (2557: 50) 
ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการปลูกต้นสมอไทยเพื่อลด
ภาวะโลกร้อนส าหรบันักเรยีนโรงเรียนบ้านหนองอุ่ม 
ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลงานวจิยัพบว่า ก่อนส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ย
ความรูเ้กี่ยวกบัการปลูกต้นสมอไทยเพื่อลดภาวะโลก
ร้อนอยู่ในระดบัดี หลงัการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้อยู่ในระดบัดมีาก เมื่อเปรยีบเทยีบความ
แตกต่างของระดับความรู้ก่อนและหลังการส่งเสริม 
พบว่า นักเรยีนมคีวามรู้หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อน
การสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อมรรตัน์ เริม่ศร ี(2557: 34) 
ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสรมิการปลูกผกัแขยงเพื่อการ
อนุรักษ์ผัก พื้นบ้านส าหรับโรงเรียนบ้านดอนหน่อง 
ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
ผล การศกึษา พบว่า ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมคีวาม
รู้อยู่ในระดับพอใช้ และหลังการส่งเสริมนักเรียนมี
ความ รูอ้ยู่ในระดบัมากทีส่ดุ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการที่ใช้ในการ
ส่งเสริม นี้สามารถสร้างความรู้เกี่ยวกับการปลูกผัก
แขยงเพื่อการอนุรกัษ์ผกัพื้นบา้นและสามารถน าไปใช้
ใน ชวีติประจ าวนัได ้ท าใหผ้ลสมัฤทธิอ์อกมาในทางทีด่ี
ขึน้ และสอดคล้องกบังานวจิยัของ จริาภรณ์ ภูสฤีทธิ ์
(2557:31) ได้ศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิการปลูกชะพลู
เพื่อใช้ประโยชน์และ อนุรกัษ์พชืพนัธุ์ท้องถิ่นส าหรบั
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นหนองอุ่ม ต าบลนาสนีวน อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดั มหาสารคาม ผลการศกึษา พบว่า 
ก่อนการส่งเสริมนักเรียน มีความรู้อยู่ในระดบัพอใช ้
และหลงัการส่งเสรมิ นักเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัมาก 
แสดงให้เห็นว่า กระบวนการที่ใช้ในการส่งเสริมนี้
สามารถสรา้งความรูใ้น การปลกูชะพลเูพื่อใชป้ระโยชน์
และอนุรกัษ์พชืพนัธุท์อ้งถิน่เพิม่มากขึน้ และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ นิอร เจรญิพร (2556: 24) ไดศ้กึษา
เรื่อง การส่งเสริมการปลูกมะรุมเพื่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เพื่อจดักิจกรรมส่งเสริมการปลูกมะรุม

เพื่ อ สุ ขภาพและ  สิ่ ง แ วดล้อม  เพื่ อ ศึกษาและ
เปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการปลูกมะรุมเพื่อสุขภาพ
และสิง่แวดลอ้ม และเพื่อ ศกึษาการปฏบิตัใินการปลูก
มะรุมเพื่อสุขภาพและสิง่แวดล้อม ผลการวิจยัพบว่า 
ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกมะรุม
เพื่อสุขภาพและสิง่แวดล้อมอยู่ในระดบัพอใจและหลงั
การสง่เสรมิชาวบา้นม ีคะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบั
ดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หลังการส่งเสริมชาวบ้านมี
คะแนนเฉลี่ยการมีความรู้ต่อ การส่งเสริมการปลูก
มะรุมเพื่อสขุภาพและสิง่แวดลอ้มเพิม่ขึน้ ส่วนก่อนการ
สง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ การปฏบิตัต่ิอการปลูก
มะรุมเพื่อสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม อยู่ในระดบัมาก ซึ่ง
แสดงใหเ้หน็ว่าการส่งเสรมิการ ปลูกมะรุมเพื่อสุขภาพ
และสิง่แวดลอ้ม ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมือง จงัหวดั
มหาสารคาม มีผลท าให้ความรู้ และการปฏิบัติของ
ชาวบา้นเพิม่มากขึน้ 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
ปลูกพืชแบบพึง่พาไร้สารพิษในชุมชนบ้านโคก
จนัทร์หอม ต าบลเม็กด า อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จงัหวดัมหาสารคาม ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 ผลการศกึษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
ปลูกพชืแบบพึ่งพาไร้สารพษิในชุมชนบ้านโคกจนัทร์
หอม ต าบลเม็กด า อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ก่อนและหลังการส่ ง เสริม  พบว่ า 
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิการปลูกพชืแบบพึ่งพาก่อนการ
ส่งเสริมผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยของ
ทศันคต ิเท่ากบั 2.31 อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ และหลงัการ
ส่งเสรมิการปลูกพชืแบบพึง่พาผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 2.95 อยู่ในระดบัเห็นด้วย เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยของทศันคติต่อการปลูกพชื
แบบพึง่พาก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ผู้เขา้ร่วม
การสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ของทศันคตหิลงัการส่งเสรมิ
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่ากระบวนการสง่เสรมิการปลกู
พืชแบบพึ่งพามีผลท าให้ทัศนคติของผู้เข้าร่วมการ
ส่งเสรมิเพิม่ขึ้น สอดคล้องกบัแนวคดิของ Thurstone 
(1928: 1) กล่าวว่า ทศันคติ เป็นผลรวมทัง้หมดของ
มนุษยเ์กีย่วกบัความรูส้กึ อคต ิความคดิ ความกลวั ต่อ
สิง่บางอย่าง การแสดงออกด้านการพูดเป็นความคิด 
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(opinion) และความคิดนี้เป็นสญัลักษณ์ของทศันคต ิ
ดงันัน้ถ้าต้องการจะวดัทศันคติ สามารถท าได้โดยวดั
ความคิดของบุคคลที่มีต่อสิง่ต่างๆ ทอร์นสโตนส์ ยงั
กล่าวไว้ว่า ทศันคติเป็นระดบัของความมากน้อยของ
ความรู้สกึในด้านบวกและลบที่มต่ีอสิง่หนึ่ง ซึ่งอาจจะ

เป็นอะไรได้หลายอย่าง เช่น สิง่ของ บุคคล บทความ 
องคก์าร ความคดิ ฯลฯ ความรูส้กึเหล่านี้ผูรู้ส้กึสามารถ
บอกความแตกต่างว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย และ
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศกัดิ ์สุนทรเสณี (2531: 2) 
กล่าวถึง ทัศนคติ ที่เชื่อมโยงไปถึง พฤติกรรมของ

บุคคล ว่าทศันคต ิหมายถงึ 1) ความสลบัซบัซอ้นของ
ความรู้สกึ หรอืการมอีคติของบุคคล ในการที่จะสร้าง
ความพรอ้ม ทีจ่ะกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง ตามประสบการณ์
ของบุคคลนัน้ ที่ได้รบัมา 2) ความโน้นเอียง ที่จะมี
ปฏ ิก ิร ิยาต่อสิง่ ใดสิง่หนึ ่ง ในทางที ่ด ีหร ือต่อต ้าน
สิง่แวดล้อมที่จะมาถึงทางหนึ่งทางใด 3) พฤตกิรรม 
หมายถึง  การ เตรียมตัว  หรือความพร้อมที่จ ะ
ตอบสนอง และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภาณี ฝ้าย
สงีาม (2557: 60) ได้ศกึษาเรื่อง การส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากสาระแหน่ส าหรบัชาวบ้านท่าขอนยาง 
ต าบลท่ าขอนยาง  อ า เภอกันทรวิชัย  จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า คะแนนเฉลีย่ทศันคติ
ต่อการใช้ประโยชน์จากสาระแหน่ก่อนและหลังการ
ส่งเสริม ทัศนคติหลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงให้
เห็นว่าการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสาระแหน่
ส าหรับชาวบ้าน มีผลท าให้ทัศนคติของชาวบ้าน
เพิ่มขึ้น การที่ผลปรากฏเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั และเครื่องมอืถ่ายทอด ไดแ้ก่ 
คู่มือการส่งเสริม แผ่นพับ แบบวัดความรู้ แบบวัด
ทัศนคติ  และแบบวัดทักษะการปฏิบัติ  ได้ผ่ าน
กระบวนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือจาก
ผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน ที่ให้ค าแนะน ามาปรบัแก้ตาม
ขอ้เสนอแนะ จงึท าให้ชาวบ้านมีคะแนนทศันคติเพิ่ม
มากขึน้จากการก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัที ่.05 
และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ประภาภรณ์ บุญบ ารุง 
(2557: 52) ไดศ้กึษา เรื่อง การส่งเสรมิการใชคู้่มอืการ
ปลกูขา่เพื่อใชใ้นครวัเรอืนและการอนุรกัษ์ ส าหรบันิสติ
ปรญิญสาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช ้

คือ นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
จ านวน 30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วมการส่งเสรมิ 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจยั คือ คู่มือ แผ่นพบั แบบวัด
ความรู ้แบบวดัทศันคต ิสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
คือ ค่าดัชนีประสิทธิผล ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t-test จาก
การศกึษาพบว่า นิสติมคีวามรูห้ลงัการสง่เสรมิมากกว่า
ก่อนการสง่เสรมิการปลกูขา่เพื่อใชใ้นครวัเรอืนและการ
อนุรกัษ์มผีลท าใหค้วามรูแ้ละทศันคตขิองนิสติปรญิญา
ตรี ส าหรับนิสิตปริญญาตรี สาขา  วิชาสิ่งแวดล้อม
ศกึษาเพิม่ขึน้  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) ประชาชนหรอืบุคคลทีส่นใจสามารถน าคู่มอื
การส่งเสริมการปลูกพืชแบบพึ่งพาไปปรับใช้ใน
ครวัเรอืนได ้
 2) สามารถน าขอ้มลูการปลูกพชืแบบพึง่พา ไป
เผยแพร่ในรูปแบบสื่อต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางในการ
เรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการปลูกพืชแบบ
พึง่พา 
6.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการปรบัเนื้อหาคู่มือการส่งเสริมการ
ปลกูพชืแบบพึง่พา และน าไปใชใ้หส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการ 
 2) มีการทดลองและเปรยีบเทยีบเกี่ยวกบัการ
ปลูกพืช แบบพึ่ งพากับการปลู กพืชแบบทัว่ ไป
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