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บทคดัยอ่ 
 วจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ขา้วก ่า ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตาม
เกณฑ ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคตต่ิอการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ขา้วก ่า ก่อนและหลงัการการส่งเสรมิ 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรยีนนาสนีวนพทิยาสรรค์ ต าบลนาสนีวน 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
คู่มอืการสง่เสรมิการอนุรกัษ์ขา้วก ่า แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคต ิสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ความถี ่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการการส่งเสรมิมปีระสทิธภิาพ 
เท่ากบั 86.83/84.83 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิเท่ากบั 0.7073 แสดงว่านักเรยีนมคีวามกา้วหน้าใน
การเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 70.73 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ และทศันคติหลงัมากกว่าก่อนการส่งเสริมการ
อนุรกัษ์ขา้วก ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract 
 The purpose of this research was to develop a guide to promoting conservation of black sticky rice (Oryza 
sativa Linn.) 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 manual to promoting conservation of black sticky rice (Oryza sativa 
Linn.), the environmental knowledge test and attitude 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 86.83/84.83. The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.7073. The students had more 
knowledge and effect to increased student progress after using the training manual at 70.73%. After the promotion 
the students had an average score of environmental knowledge and attitude more than before promotion statistical 
significantly level of .05. 
 
Keywords: Promotion, conservation of black sticky rice knowledge, conservation of black sticky rice attitude, 
black sticky rice 
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1.บทน ำ 
 ปัญหาเหล่านี้สร้างวงจรหนี้สินให้กับชาวนา 
เท่ากบัเป็นการท านาเพื่อใชห้นี้ไม่จบสิน้ ซึง่การแกปั้ญหา
ขา้ว ถอืเป็นสว่นส าคญัหนึ่งในการแกปั้ญหาความยากจน
ของชาวนา ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาถึงปัญหาของข้าว
อย่างครบวงจรตัง้แต่เริ่มต้นการผลิตจนถึงการแปรรูป
ออกมาเป็นขา้วสารถึงมอืผู้บรโิภค(ต้นน ้า กลางน ้า และ
ปลายน ้า) เพื่อสามารถหาแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 
ทัง้นี้จากปัญหาของขา้วและชาวนาโดยภาพรวม ประกอบ
กบัมาตรการการแกปั้ญหาเรื่องขา้วและชาวนาของรฐับาล
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวทีก่ล่าวถงึขา้งต้นรวมถงึขอ้มูลที่
ไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในพืน้ที ่และการระดมสมอง
จากทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งผูศ้กึษาน ามาสรุปเป็นปัญหา
ของขา้วและชาวนาทัง้ระบบไดร้วม 5 ประการทีส่ าคญั คอื 
(1) ต้นทุนในการผลิตสูง (2) ผลผลิตต่อไร่ต ่ ากว่า
มาตรฐาน (3) ราคาขา้วมคีวามผนัผวนในตลาดโลก (4) 
ปริมาณผลผลิตเกินความต้องการของตลาด และ(5) 
ชาวนาและองค์กรชาวนายังไม่เข้มแข็ง (ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตรส์ถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ,2559) "ขา้ว" 
เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลก จัดเป็นพืชสายพันธุ์
เดยีวกบั หญ้าซึง่นับไดว้่า เป็นหญ้าทีม่ขีนาด ใหญ่ทีสุ่ด
ในโลกและมคีวามหลากหลายทางชวีภาพ สามารถปลูก
ขึน้ไดง้่ายมคีวามทนทานต่อทุก สภาพภูม ิประเทศในโลก
ไม่ว่าจะเป็นถิ่นแหง้แล้งแบบทะเลทราย พื้นที่ราบลุ่มน ้า
ท่วมถงึ หรอืแมก้ระทัง่ บนเทอืก เขาทีห่นาวเยน็ ขา้วกย็งั
สามารถงอกงานขึน้มาได้อย่างทรหดอดทน (คลงัขอ้มูล
สารสนเทศข้าวเชงิลึก, 2553: เวบ็ไซต์) การปลูกข้าวใน
ประเทศไทย คงมีเพียงข้าวเมล็ดป้อมที่พบมากใน
ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขณะทีข่า้วเมลด็
ยาว พบมากในภาคกลางและภาคใต้ ที่มีความอุดม
สมบูรณ์มากที่สุดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมพีื้นที่ปลูก
ข้าว คิดเป็นร้อยละ 45 ของพื้นที่เพาะปลูกทัง้ประเทศ 
ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพดี
ทีสุ่ดของโลก ขา้วทีป่ลูกในพืน้ทีแ่ถบนี้จงึมกัปลูกไว้เพื่อ
ขาย รองลงมาคือ ภาคกลาง และภาคเหนือ ที่พื้นที่
เพาะปลูกเท่ากันประมาณ 25%ทุกวนัน้ีไทยเป็นแหล่ง
ปลูกข้าวที่ผลิตออกสู่ตลาดโลกมากที่สุด และเป็น
ศนูยก์ลางของการศกึษาวจิยัพนัธุข์า้ว ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึ
บทบาทของผูส้รา้งต านานแห่งอารยธรรมธญัญาหาร ของ

มนุษยชาติ (คลังข้อมูลสารสนเทศข้าวเชิงลึก , 2553: 
เวบ็ไซต)์ เมลด็ขา้วหนึ่งเมลด็นัน้ จะเหน็ว่ามเีปลอืกแขง็สี
น ้าตาลเป็นเปลอืกนอกหุม้อยู่ เมลด็ขา้วเปลอืกหนึ่งเมลด็ 
เกดิจากดอกทีป่ฏสินธสิมบูรณ์แลว้จงึอุดมไปดว้ยอาหาร 
วติามนิต่าง ๆ สมบรูณ์พรอ้มทีจ่ะเตบิโตแพร่พนัธุเ์ป็นต้น
ใหม่ต่อไป ก่อนน ามาท าอาหาร เราต้องกะเทาะเปลือก
ชัน้นอกสุดออกไปก่อน ซึง่กค็อืขา้วเปลอืก จะไดเ้มด็ขา้ว
สนี ้าตาลอ่อนมเียื่อหุ้มเมล็ดอยู่ชัน้ใน ซึ่งมเีสน้ใยอาหาร 
วติามนิและแร่ธาตุสงู ปลายดา้นหนึ่งมตีิง่เนื้อขุ่น ๆ ค่อน
ไปทางดา้นขา้ง เรยีกว่าจมูกขา้วหรอืเจริม์ คอืส่วนทีเ่ป็น
ตัวอ่อน ของเมล็ดข้าว เปรียบเหมือนไข่แดงที่บรรจุ
วติามนิไว ้เพื่อเตรยีมตวัจะเป็นต้นขา้วต้นใหม่ (เคลด็ลบั
สขุภาพ, 2560: เวบ็ไซต)์ 
 เราควรเลอืกบรโิภคขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืงในทอ้งถิ่นที่
เราอยู่อาศยั นอกจากจะเป็นการช่วยรกัษาขา้วพนัธุน์ัน้ ๆ 
ไม่ให้สูญหายยังถือเป็นการใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับ
ธรรมชาติในปัจจุบันยังมีการผสมพันธุ์ข้าว เพื่อให้ได้
พนัธุ์ใหม่ที่มคีุณภาพดยีิง่ขึน้ “ณ ปัจจุบนัมขีา้วเรยีกว่า
พันธุ์ผสม เป็นข้าวที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ ใหม่  
เรยีกว่าขา้วสนีิล ไดจ้ากการผสมพนัธุร์ะหว่างขา้วหอมนิล
กบัขา้วหอมมะล ิขา้วหอมนิลมสีดี า ขา้วหอมมะลมิสีขีาว 
ดงันัน้ข้าวที่ได้ก็จะมีทัง้สขีาวและสดี า ในส่วนของสดี า
เมื่อน าไปขดัจะได้ขา้วเป็นสมี่วง ตอนนี้เราเรยีกว่า ‘ไรซ์
เบอรี’่ ซึง่ขา้วพนัธุผ์สมทีไ่ดน้ี้จะมลีกัษณะเด่น คอืมคีวาม
หอมนุ่ม (เคลด็ลบัสขุภาพ, 2560: เวบ็ไซต)์  
 ดงันัน้นอกจากการรบัประทานขา้วกล้องจะดีต่อ
สุขภาพแล้ว วันนี้ เราได้ความรู้เพิ่มเติมว่าข้าวพันธุ์
พืน้เมอืงของไทยอุดมดว้ยคุณค่าสารอาหารมากมาย แถม
ยงัมคีุณสมบตัดิใีนเรื่องความต้านทานโรค ความหอมนุ่ม
และ รสชาตทิีด่อีกีดว้ย (เคลด็ลบัสขุภาพ, 2560: เวบ็ไซต)์ 
ขา้วก ่าเป็นขา้วทีอุ่ดมไปดว้ยคุณค่าทางอาหารเป็นอย่าง
มากชนิดหนึ่ง โดยอุดมไปดว้ยสารต้านอนุมูลอสิระ ซึง่มี
ส่วนช่วยลดความเสีย่งในการเกดิโรคมะเรง็ รวมทัง้อุดม
ไปดว้ยสารอาหารต่าง ๆมากมาย ไดแ้ก่ โปรตนี วติามนิบ ี
1 และ 2, วติามนิอ,ี สารแกมมา – โอไรซานอล, กรดไขมนั
, แอนโทไซยานิน, โอเมก้า 3 6 และ สงักะส,ี ธาตุเหล็ก, 
แมงกานีส และแคลเซียม ซึ่งมีส่วนช่วยในการบ ารุง
ร่างกาย บ ารุงสมอง และบ ารุงผวิพรรณให้เปล่งปลัง่อีก
ด้วย รวมถึงช่วยป้องกันโรคหัวใจ โรคสมองเสื่อม 
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โรคเบาหวาน โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศทัง้ในเพศ
ชายและเพศหญิง อกีทัง้ยงัช่วยลดระดบัคอเลสเตอรอล 
และช่วยลดความอว้นไดด้ ีจงึเป็นขา้วทีเ่หมาะส าหรบัคน
ที่ลดน ้าหนักและรกัสุขภาพเป็นอย่างมาก ปัจจุบนัมกีาร
ประยุกต์ใช้ขา้วลมืผวัไปท าเป็นพวกเครื่องดื่มและน ามา
แปรรูปเป็นอาหารที่รบัประทานได้หลากหลายอย่าง 2 
(ขา้วตราฉัตร, 2561: เวบ็ไซต์) จากคุณสมบตัิของขา้วสี
หรอืขา้วก ่าทีม่ผีลดต่ีอสุขภาพ มสีารต้านอนุมูลอสิระและ
มคีุณค่าอาหารนัน้  
 ผู้วิจ ัยจึงสนใจที่จะศึกษาการส่งเสริมและการ
อนุรกัษ์ขา้วก ่าในอ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ความรู้ที่ได้จาก
การศกึษาครัง้นี้ไดถ่้ายทอดใหก้บันักเรยีนโรงเรยีนนาสนี
วนพิทยาสรรค์ อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม 
เพื่อให้นักเรยีนได้ความรู้เรื่องลกัษณะของสายพนัธุ์ขา้ว
ก ่า วธิกีารปลกูและการอนุรกัษ์ขา้วก ่าเพื่อใหข้า้วก ่าคงอยู่
ในชุมชนต่อไป 
 
2.วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการสง่เสรมิการอนุรกัษ์ขา้ว
ก ่า ในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูก้่อนและ
หลงัการสง่เสรมิการอนุรกัษ์ขา้วก ่า 
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติก่อน
และหลงัการสง่เสรมิการอนุรกัษ์ขา้วก ่า 
 
3. วิธีกำรด ำเนินวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
โรงเรยีนบ้านนาสนีวนพทิยาสรรค ์ อ าเภอกนัทรวชิยั 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 76 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา 
โรงเรียนบ้านนาสนีวนพทิยาสรรค์ อ าเภอกนัทรวชิยั 
จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 30 คน ซึ่งได้จากการ
เลอืกแบบเจาะจง 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรต้น คอื คู่มอืการส่งเสรมิการอนุรกัษ์
ขา้วก ่า ในอ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 

 2) ตวัแปรตาม คอื 
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการสง่เสรมิการอนุรกัษ์
ขา้วก ่า 
  2.2) ทัศนคติเกี่ยวกับการส่ง เสริมการ
อนุรกัษ์ขา้วก ่า 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูมดีงัต่อไปนี้ 
  3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   1) คู่มอืการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ข้าวก ่า 
ในอ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
   2) โปสเตอรก์ารสง่เสรมิการอนุรกัษ์ขา้ว
ก ่า ในอ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
  3.3.2 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
   1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
สง่เสรมิการอนุรกัษ์ขา้วก ่า ในอ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสารคาม 
   2) แบบวดัทศันคติต่อการส่งเสริมการ
อ นุ รักษ์ ข้ า วก ่ า  ใ นอ า เภอกันทรวิชัย  จังหวัด
มหาสารคาม 
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือ ได้แก่ คู่มือ โปสเตอร์ แบบทดสอบความรู้ 
แบบวดัทศันคติ เกี่ยวกบัการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ขา้ว
ก ่า  
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  2.1) คู่มอืการเรยีนรูก้ารสง่เสรมิการอนุรกัษ์
ขา้วก ่า โดยมเีนื้อการเรยีนรูท้ ัง้หมด 3 หน่วย ประกอบ
ไปดว้ย หน่วยส่งเสรมิที ่1 เรื่อง สณัฐานวทิยาของขา้ว
ก ่า หน่วยการส่งเสริมที่ 2 เรื่อง การปลูกข้าวก ่าและ
การประโยชน์จากขา้วก ่า หน่วยการส่งเสรมิที ่3 แนว
ทางการอนุรกัษ์ขา้วก ่า  
  2.2) โปสเตอรเ์รื่องการส่งเสรมิการอนุรกัษ์
ข้าวก ่าโดยท าแบบ 1 ต่อ 1 หน่วยการส่งเสริมการ
อนุรกัษ์ 
  2.3)  แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการ
สง่เสรมิการอนุรกัษ์ขา้วก ่า ในอ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสารคาม มลีกัษณะเป็นค าถาม ปลายปิด แบบ 4 
ตวัเลอืก คอื ก ข ค ง จ านวน 20 ขอ้  
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  2.4) แบบวดัทศันคต ิมลีกัษณะเป็นแบบวดั
แบบมาตราส่วนประมานค่า (Rating scale)  มี 3 
ตวัเลอืก เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าเครื่องมอืที่สร้างขึน้ส่งอาจารย์ที่ปรกึษา
เพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของ
เครื่องมอื และประเมนิความสอดคล้องพร้อมทัง้หาค่า
ความเหมาะสมของเครื่องมือ เมื่อตรวจวิเคราะห์
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มือและ
เครื่องมอื มคี่า IOC เฉลีย่มากกว่า 0.5 ขึน้ไป ค่าความ
เหมาะสมของคู่มอื และเครื่องมอื มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 
4.0 ขึน้ไป แสดงว่าเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิมคีวาม
เหมาะสมและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของงานวิจยั 
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5)  น า เครื่ องมือที่ผ่ านการวิเคราะห์จ าก 
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบทดสอบความรู้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.846 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหวา่ง 0.31 
ขึน้ไป และค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.2) แบบวดัทศันคตคิ่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 
0.867 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31 ขึน้ไป 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 6) ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวดัและ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการจดั
กจิกรรมการสง่เสรมิการปลกูไมส้กุลยาง (ตน้ยางนา) 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยการส่งเสริมการ
อ นุ รัก ษ์ ข้ า ว ก ่ า ใ น อ า เ ภ อกันท ร วิชัย  จั ง ห วัด
มหาสารคาม มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
 ระยะที ่1 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื 
  1)  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดคอื 
คู่มือการส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวก ่า ในอ าเภอกนัทร
วิชยั จงัหวดัมหาสารคาม และโปสเตอร์การส่งเสริม
การอนุรกัษ์ขา้วก ่า 

  2) สร้างเครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล 
คือ ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาจากเอกสาร
งานวจิยัต่าง ๆเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบ
ของเนื้อหาในการจดัท าคู่มอืการส่งเสริมการอนุรกัษ์
ข้าวก ่า พร้อมทัง้จัดท าคู่มือในการถ่ายทอดและน า
เน้ือหาจากคู่มอืทีส่มบรูณ์ น าเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา 
จากนัน้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขและน าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ 
ทัง้ 3 ท่าน 
  3) น าแบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ 
เกี่ยวกบัการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ขา้วก ่า ไปทดลองใช้ 
(Try Out) กบันักเรยีนโรงเรยีนบา้นมะกอกวทิยาสรรค ์
จ านวน 30 คน ทีไ่ม่ใชก้ลุ่มตวัอย่าง 
 ระยะที่ 2 การถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมศึกษามี
ขัน้ตอนดงันี้ 
  1) ขัน้น าเข้าสู่กิจกรรมการส่งเสริมขัน้
น าเขา้สูก่จิกรรม การเตรยีมความพรอ้มใหก้บัผูเ้ขา้รว่ม
การส่งเสริม หรือสร้างบรรยายกาศให้เอื้ออ านวย 
พร้อมทัง้แนะน าตัวท าความคุ้นเคยกบัผู้เข้าร่วมการ
สง่เสรมิ 
  2) ขัน้กิจกรรมการส่ง เสริม  มีข ัน้ตอน
ดงัต่อไปนี้ 
   2.1) ละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรม
นนัทนาการ 
   2.2) ท าแบบทดสอบก่อนการส่งเสริม 
ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคต ิ
   2.3) เขา้สู่กระบวนการใหค้วามรูอ้ธบิาย
เกีย่วกบัเนื้อหาของ หน่วยที ่1 หน่วยที ่2 และหน่วยที ่
3 พร้อมกบัท าแบบฝึกหดัระหว่างหน่วย การส่งเสริม
การอนุรักษ์ที่ประกอบกับการบรรยายที่ผู้วิจ ัยได้
บรรยายใหค้วามรู ้หน่วยที ่1 ถงึ หน่วยที ่3 ตามล าดบั 
   2.4) ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเรียนรู้
พืน้ทีใ่นการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ขา้วก ่า คอื ชุมชนบา้น
นาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
    - เ รี ย น รู้ พื้ น ที่ ใ น ก า ร ท า ก า ร
เพาะปลูกข้าวก ่า เช่น สภาพดินที่สามารถเพาะปลูก
ขา้วก ่าได ้
    - เรียนรู้ข ัน้ตอนในการเพาะปลูก 
ตัง้แต่การเตรยีมดนิ การปลกู การเกบ็เกีย่ว และการใช้
ประโยชน์จากขา้วก ่า 
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    - น าเสนอแนวทางการส่งเสรมิการ
อนุรกัษ์ตามความเขา้ใจของนกัเรยีน 
  3) ขัน้การวัดและประเมินผล ในขัน้นี้เป็น
ขัน้ตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นขัน้ตอบวัตถุประสงค์ของ
ผูว้จิยั 
   - ทบทวนในเนื้อหาที่ผู้ร ับการส่งเสริม
ได้รับ พร้อมมีการถาม-ตอบ เพื่อท าความเข้าใจใน
เน้ือหาและความรูท้ีไ่ดร้บั  
   - ท าแบบฝึกหดัหลงัการส่งเสรมิ ได้แก่ 
แบบทดสอบความรูแ้ละแบบวดัทศันคต ิ 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1) ความเทีย่งตรงของเน้ือหา (IOC) 
   2.2) ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
   2.3) ค่าความยากง่าย 
   2.4) ค่าความเชื่อมัน่ 
   2.5) ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
   2.6) ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 

   2.7) ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  3. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ 
Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และ 
ประสิทธิผลของคู่มือ 
 จ ากการศึกษาพบว่ าประสิทธิภาพของ
ก ร ะบวนกา ร  (E1) คิด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  86.83 และ
ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 84.83 
ดงันัน้การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ขา้วก ่า จงึมปีระสทิธภิาพ
ของคู่มือส่งเสริม 86.83/84.83 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของกล่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอื
การส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวก ่า มีค่าเท่ากับ 0.7073 
หมายความว่า นักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีวามรู้
และความกา้วหน้าเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอืส่งเสรมิ 
รอ้ยละ 70.73 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถ
ใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการอนุรกัษ์ขา้วก ่า (E1/E2) 
 

หน่วยกำรส่งเสริมกำรอนุรกัษ์ คะแนนเตม็ �̅� S.D. 
รอ้ยละของ
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.36 0.85 86.83 สงูกว่าเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 16.96 0.88 84.83 สงูกว่าเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือ 86.83/84.83 
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการอนุรกัษ์ขา้วก ่า 
 
ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อน
กำรส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงั 
กำรส่งเสริม 

จ ำนวนนิสิต 
ท่ีเข้ำรว่มกำร

ส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบ

ควำมรู ้

ดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) 

เกณฑ ์

289 509 30 20 0.7073 ผ่านเกณฑ ์
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4.2 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบกับความรู้ และ
ทัศนคติเกีย่วกับการส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวก า่ 
ก่อนการส่งเสริมและหลงัการส่งเสริม 
 จากการศกึษาพบว่า ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมี
คะแนนความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (�̅�=9.63) 
และหลงัการส่งเสริมคะแนนความรู้โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (�̅�=16.96) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิมี
คะแนนความรู้เฉลี่ยหลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการ
สง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 ส่วนคะแนนเฉลี่ยทัศนคติก่อนการส่งเสริม
ผู้ เข้าร่วมมีคะแนนทัศนคติอยู่ ในระดับไม่แ น่ใจ  
(�̅�= 2.03) และหลังการส่งเสริมมีคะแนนมีคะแนน
เฉลี่ ยทัศนคติอยู่ ใ น ร ะดับ เห็นด้ ว ย  ( �̅�= 2.52)  
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อนและหลงัการ
ส่งเสรมิ พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนทศันคติ
หลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกบัการส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวก ่าโดยใช้ Paired t-test ก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิ (n=30) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

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

ความรู ้(N=20) 9.63 0.99 ปานกลาง 16.96 0.88 มาก -32.36 29 .000* 
ทศันคต ิ(N=3) 2.03 0.20 ไม่แน่ใจ 2.52 0.19 เหน็ดว้ย -13.48 29 .000* 

   *มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5.อภิปรำยผล 
5.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริมการอนุรกัษ์ข้าวก า่ 
 จากการศกึษาพบว่าประสทิธภิาพของกระบวนการ 
(E1) คิดเป็นร้อยละ 87.83 และประสทิธิภาพของผลลพัธ์ 
(E2) คิดเป็นร้อยละ 84.83 ดงันัน้การส่งเสริมการอนุรกัษ์
ขา้วก ่า จงึมปีระสทิธภิาพของคู่มอื 86.83/84.83 ซึง่เป็นไป
ตามเกณฑ์  80/80 ที่ ตั ้งไว้ เนื่ องจากผู้ วิจ ัยได้ เห็น
ความส าคญัของการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ขา้วก ่า แสดงให้
เหน็ว่านักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีวามรูเ้พิม่มากขึน้ 
เนื่องจากกระบวนการส่งเสรมิมกีารใชคู้่มอืการส่งเสรมิจาก
ผล ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ วิจิตร อาวะกุล (2550: 15) 
กล่าวว่า การฝึกอบรมหมายถึง กระบวนการเพิ่มความรู้
ความช านาญ และความสามารถของบุคคลหรอืที่เรยีกอกี
อย่างหนึ่งว่า เป็นการพฒันาบุคคล” หรืออาจกล่าวได้ว่า 
การฝึกอบรม กค็อื “กระบวนการที่จะส่งเสรมิสมรรถภาพ
บุคคล (พนักงาน ขา้ราชการ) ให้สามารถปฏบิตัิหน้าทีไ่ด้
อย่างมปีระสทิธภิาพการเรยีนรู ้ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ 
ภญิญาพชัญ ์เชือ้จนัทรย์อด (2555: 45) ทีส่รุปว่า ลกัษณะ

คู่มอืที่ดคีวรระบุว่าเป็นคู่มอืของใคร ก าหนดวตัถุประสงค์
ชดัเจน ให้หลกัการและค าแนะน าผูใ้ชเ้กี่ยวกบัความรูก้าร
เตรยีมตวั ขัน้ตอนการใช ้ควรใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจง่ายและควร
ออกแบบคู่มอืใหส้วยงามน่าสนใจและสอดคลอ้งแนวคดิของ
ปรชีา ชา้งขวญัยนืและคณะ (2551: 127) ไดใ้หค้วามหมาย
ไวว้่าการฝึกอบรมตอ้งอาศยัเครื่องมอืในการถ่ายทอด คู่มอื
เป็นหนังสอืที่ใช้ควบคู่ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็น
หนังสอืที่ใช้แนวทางปฏิบตัิให้กบัผู้ใช้สามารถกระท าสิง่
นัน้ๆ เป็นหนังสือให้แนวทางและแนะน าเกี่ยวกับสาระ
วิธีการกิจกรรม สื่อ วสัดุ อุปกรณ์และแหล่งข้อมูลแหล่ง
อา้งองิต่าง  ๆเป็นไปตามแนวคดิของเป็นไปตามแนวคดิของ
วิจิตร อาวกุล (2550: 61) กล่าวว่า การส่งเสริมเป็น
กระบวนการทีช่่วยเพิม่พนูความถนดั ความรูท้างธรรมชาต ิ
ทักษะ หรือความช านาญ ความสามารถของบุคคลให้มี
เทคนิควิชาการ ในการท างาน เพื่อให้บุคลากรเกิด
พฤตกิรรมใหม่ หรอืเพื่อใหเ้กดิทกัษะในการท างานอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรอือกีนยัหนึ่ง การสง่เสรมิหมายถงึ การพฒันา
หรอืฝึกฝนอบรมบุคคลใหเ้หมาะสมหรอืเขา้กบังานหรอืการ
ท างาน ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษางานวิจยัของมุจลินท์ 
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ทรนงค์ (2559: 77) ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
การศึกษาสิง่แวดล้อมชุมชนด้านคุณค่าต่อคุณภาพชวีติ  
มีวัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒนาคู่ มือการฝึกอบรมที่มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 เพื่อศกึษาดชันีประสทิธผิล
ของคู่มอืฝึกอบรม เปรียบเทยีบความรู้ ทศันคติก่อนและ
หลังฝึกอบรม ผลการศึกษาพบว่า คู่มือการฝึกอบรม มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ8์7.85/90.60 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์
ทีก่ าหนดไวซ้ึง่บางส่วนไดส้อดคลองกบังานวจิยัของปรยิา
พตัร ทองสุก และคณะ (2559: 161) ได้ศกึษา การพฒันา
คู่มอืการท าการเกษตรแบบผสมผสานตามโครงการฟารม์
ตัวอย่างตามพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ บ้านก าพี้ ต าบลก าพี้ อ าเภอบรบือ 
จงัหวดัมหาสารคาม มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการ
ท าเกษตรแบบผสมผสานตามโครงการ ฟารม์ตวัอย่างตาม
พระราชด ารใินสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิพ์ระบรมราชนีินาถ 
บ้านก าพี้ ต าบลก าพี้ อ าเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม  
ที่มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์84.25/83.05 แสดงใหเ้หน็ว่า 
คู่มือที่ผ่านการพัฒนารูปแบบอย่างเป็นระบบโดยผ่าน
กระบวนการปรบัปรุงแกไ้ขตรวจสอบตามขัน้ตอนทีถู่กตอ้ง
จะมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 ตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว 
และบางส่วนไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของ รตันาภรณ์ เขม็
นาจิตร์ (2550: 3) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านม่วงชุม อ าเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีประสิทธิภาพ 
83.75/88.10 นักเรยีนที่เรยีนด้วยชุดกจิกรรมการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตมิผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้
จากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ดงันัน้จงึแสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอืการอนุรกัษ์ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ มผีลสมัฤทธิห์ลงัการเรยีนเพิม่มากขึน้ก่อนการ
เรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 จากผลการศึกษาค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของ
คู่มอืการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ขา้วก ่า มคี่าเท่ากบั 0.7073 
หมายความว่า นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมการสง่เสรมิมคีวามรูแ้ละ
ความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้คู่มือส่งเสริม คิด
เป็นร้อยละ 70.73 ค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวก ่ า ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานส่วนดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการฝึกอบรม 

เท่ากบั 0.8624 นิสติมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 
86.24 มคีะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคต ิ
 หลงัการฝึกอบรมมากกว่าการฝึกอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่.05 ซึง่บางสว่นสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของเผชญิ กจิระการ (2546: 49)  ไดก้ล่าวไวว้่าการหาค่า
ดชันีประสทิธผิล(Effectiveness Index : E.I.) ของสื่อการ
เรยีนการสอนหรอืนวตักรรมทีศ่กึษาคน้ควา้ไดพ้ฒันาขึน้
รวมถึงแผนการเรยีนรู้ว่า สามารถพจิารณาได้โดยการดู
จากการพฒันาของผู้เรียน และยงัสอดคล้องกบัแนวคดิ
ของซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษางานวจิยัของ ขนิษฐา ศรี
สมุทร (2559: 58) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรแร่ธาตุ ส าหรบันิสติชัน้ปีที ่2 สาขาวชิา
สิง่แวดล้อมศกึษาคณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม วตัถุประสงค ์เพื่อเปรยีบเทยีบ
ความรู้ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรพัยากรแร่ธาตุ ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืฝึกอบรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรแร่ธาตุ  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
95.24/94.80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว้ และมี
ดชันี (E.I) เท่ากบั 0.8995 และนิสติทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรม
มคีวามรูแ้ละทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์ทรพัยากรแร่ธาตุหลงั
การฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิ.05 ซึง่บางส่วนสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุบล 
แคว้นไทยสงค์ และคณะ (2559: 124) ได้ศึกษา การ
พฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
อาเซยีน :ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม การวจิยัครัง้
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : ประเทศเนการาบรูไน
ดารุสซาลาม ผลการศึกษาพบว่า ดชันีประสทิธิผลของ
คู่มือฝึกอบรมเท่ากับ 44.44 นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรม
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : ประเทศเน
การาบรูไนดารุสซาลามมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรู้คดิ
เป็นร้อยละ 44.44 และสอดคล้องกบัการศึกษางานวิจยั
ของพชัทชิา กุลสุวรรณ์ และคณะ (2558 : 126-141) ได้
ศึกษา การพัฒนาคู่ มือการจัดการเรียนการสอน
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ส าหรับนิสติ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษา 
พบว่า คู่มือการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์
สิ่ งแวดล้ อมแบบบู รณาการ การที่ พัฒนาขึ้ นมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 89.49/82.00 และยงัสอดคล้องกบั
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แนวคดิของชนิดา นนทน์ภา (2545: 48) ไดก้ล่าวถงึดชันี
ประสิทธิผลไว้ว่าเป็นการประเมินสื่อการเรียนที่ผลิต
ขึ้นมาเพื่อที่จะดูถึงประสทิธิภาพทางด้านการเรียนการ
สอน และการวดัผล ประเมินผลสื่อนัน้ ตามปกติแล้วจะ
เป็นการประเมินความแตกต่างระหว่างคะแนนใน 2
ลกัษณะ คอื ความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อน
เรียน และคะแนนการทดสอบหลังเรียนหรือ เป็นการ
ทดสอบ ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกบังานวจิยัของ วุฒศิกัดิ ์
บุญแน่น (2558: 174) ไดศ้กึษาการพฒันาคู่มอืการจดัการ
เรยีนรู้ชวีวทิยาและปฏบิตัิการชวีวทิยาสิง่แวดล้อมแบบ
บูรณาการ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรคีณะสิง่แวดลอ้ม
และทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม พบว่า มี
ดชันีประสทิธผิล เท่ากบั 0.751 หมายความว่า นิสติระดบั
ปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษาที่เรียนโดยใช้คู่มือ
ชวีวทิยาและปฏบิตักิารชวีวทิยาสิง่แวดลอ้มแบบูรณาการ 
มีความก้าวหน้าของความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 
75.10 แสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอืการจดัการเรยีนรูช้วีวทิยาและ
ปฏิบตัิการชีววิทยาสิง่แวดล้อมแบบบูรณาการ ส าหรบั
นิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาสิง่แวดลอ้มศกึษา จากการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู ้มคีวามเหมาะสม ช่วยกระตุ้นใหน้ิสติ
ตื่นตวัและมคีวามสนใจในการเรยีนรูด้้านสิง่แวดล้อม ท า
ใหเ้กดิความรู ้ความตระหนัก และทกัษะ ปฏบิตักิารด้าน
สิง่แวดลอ้ม 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ เกีย่วกบั
การส่งเสริมการอนุรกัษ์ข้าวก า่ 
 ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกบัการส่งเสริม
การอนุรกัษ์ขา้วก ่า โดยรวมก่อนและหลงัการการส่งเสรมิ 
พบว่า นักเรยีนมคีวามรูก้่อนการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ขา้ว
ก ่าในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ก่อนการ
ส่งเสรมิมคีะแนนความรู้เฉลีย่อยู่ในระดบัปานกลาง 9.63 
หลงัการส่งเสริม นักเรียนมีคะแนนความรู้เฉลี่ย อยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด 16.96 เมื่อเทยีบคะแนนความรูเ้ฉลี่ยก่อน
และหลงัการส่งเสรมิ พบว่า หลงัจากการส่งเสรมินักเรยีน
มีคะแนนความรู้เฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เนื่องจากคู่มอืการส่งเสรมิ
การอนุรักษ์ข้าวก ่ า ในอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคามมคีวามเหมาะสมพร้อมกบัมเีนื้อหาที่ส าคญั 
และน่าสนใจต่อการเรยีนรู้ท าให้นักเรยีนเขา้ใจในเนื้อหา
ของคู่มือเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งคู่มือการการส่งเสริมการ

อนุรกัษ์ขา้วก ่าในอ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
มุ่งเสรมิสรา้งใหน้ักเรยีนไดร้บัความรูใ้หม่ๆ และถ่ายทอด
ความรู้แก่นักเรยีน ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของพรธิดา วิเชียรปัญญา (2547: 21) ได้ให้
ความหมายของความรู้คือกระบวนการของการขดัเกลา 
เลอืกใช ้และบูรณาการการใชส้ารสนเทศเหล่านัน้ จนเกดิ
เป็นความรู้ใหม่ (new knowledge) ความรู้ใหม่จงึเกดิขึน้
จากการผสมผสานความรูแ้ละประสบการณ์เดมิผนวกกบั
ความรู้ใหม่ทีไ่ด้รบัซึ่งความรู้ดงักล่าวเป็นสิง่ทีอ่ยู่ภายใน
บุคคล เป็นความรูท้ีไ่ม่ชดัแจง้ ซึง่หากไดร้บัการถ่ายทอด
ออกมาอยู่ในรูปลายลกัษณ์อกัษร กจ็ะกลายเป็นความรูท้ี่
ชดัแจง้ และความรูจ้ะเกดิคุณค่าไดห้ากมกีารน าไปใช้ใน
การตดัสนิใจสอดคล้องกนั ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ 
สมถวลิ ผลสะอาด (2555: 24) ไดส้รุปความหมาย ความรู ้
วาความรู้นัน้เริ่มต้น จากระดับง่าย ๆ ก่อนแล้วเพิ่ม
ความสามารถในการใช้ความคิดและพัฒนาสติปัญญา
เพิ่มขึ้นเป็นล าดับ โดยแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ คือ ความรู้ 
ความเข้าใจ การน าความรู้ไปใช้ การวิเคราะห์ การ
สงัเคราะห ์และการประเมนิผล และความรูน้ัน้สามารถวดั
ได้โดยเครื่องมือที่ใช้ทดสอบความรู้ แบ่งได้เป็น 2 
ประเภท คอื แบบอตันัย และแบบปรนัยอุกฤต ซึง่เป็นไป
ตามแนวคดิของ บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ ์(2535: 7) ได้
ให้ความหมายของความรู้ว่าหมายถึง การระลึกถึง
เรื่องราวต่าง ๆ ที่เคยมปีระสบการณ์มาแล้ว และรวมถึง
การจ าเนื้อเรื่องต่าง ๆทัง้ทีป่รากฏอยู่ในแต่และเนื้อหาวชิา 
และวิชาที่เกี่ยวพนัซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของชลทิศ 
พนัธุ์ศริ ิและบญัญตัิ สาล ี(2559: 189) ที่ศกึษาเรื่องการ
พัฒนาคู่มือฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สีเขียว เปรียบเทียบ
ความรู้ก่อน และหลงัการฝึกอบรม ผลการศึกษา พบว่า
นิสิตกลุ่มทดลองมีความรู้ ในการเป็นวิทยากรการ
ฝึกอบรม สูงกว่านิสติกลุ่มควบคุม อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวจิยัของพรนิภา ตูม
โฮม และประยูร วงศ์จนัทรา (2559: 189) ที่ศกึษา เรื่อง
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์น ้ า ส าหรับนิสิต
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เปรยีบเทยีบความรู ้ก่อนและ
หลังการฝึกอบรม ผลการศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ความรู้ ของนิสติที่เขา้รบัการฝึกอบรมหลงัการฝึกอบรม
สูงกว่าก่อนการรับการฝึกอบรม และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของนิวฒัน์ ไชยพิมพ์ (2559: 105) ที่ได้ศึกษา 
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การพฒันารูปแบบกิจกรรมค่ายสิง่แวดล้อมสิง่แวดล้อม
ศึกษาในการอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรป่าไม้
เปรียบเทียบความรู้ก่อน และหลังการฝึกอบรม ผล
การศกึษา พบว่า นิสติทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรู ้และ
ทัศนคติหลังการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ.05 ในระดบัดมีาก (x̅= 15.10) 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสรมิ
นักเรียนมีความรู้มากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นัยส าคญัทีร่ะดบั .05 และสอดคลองกบังานวจิยัของรตัติ
ยากรณ์ อนิทะสร (2556: 35) ได้ศกึษา การส่งเสรมิการ
ท าเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิต พอเพียงและสิ่งแวดล้อม 
ส าหรบับา้นศรวีลิยั ต าบลหนองปลงิอ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการวจิยั พบว่าสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิใน
การด าเนินชวีติประจ าวนั จงึท าใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ในการฝึกอบรมเป็นพิเศษจึงท าให้ผลสัมฤทธิอ์อกมา
ในทางที่ดโีดยผู้เขา้รบัฝึกอบรม มคีวามรู้และการปฏบิตัิ
ในการท าเกษตรอินทรีย์  เพื่ อชีวิตพอเพียงและ
สิ่งแวดล้อมการฝึกอบรมมากกว่า ก่อนการฝึกอบรม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
5.3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบทศันคติ เกีย่วกบัการ
ส่งเสริมการอนุรกัษ์ข้าวก า่ 
 จากผลการศึกษาด้านทัศนคติของนักเรียน
โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ จ านวน 30 คน โดยใช้
กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา ก่อนและหลังการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวก ่ า พบว่า ก่อนการส่งเสริม
นักเรียนมีทัศนคติต่อการส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวก ่า 
เท่ากบั 2.03 อยู่ในระดบัพอใช้ และหลงัการส่งเสรมิและ
การอนุรกัษ์ขา้วก ่าเท่ากบั 2.52  อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ซึง่
เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
นักเรยีนที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิมทีศันคติสูงกว่าก่อนการ
ส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า
กระบวนการจดักิจกรรมโดยใช้เทคนิคการส่งเสริมโดย
เน้นการบรรยายเพื่อท าความเข้าใจ และอธิบายถึงการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวก ่ าและเลือกใช้เครื่ องมือ
ประกอบการบรรยายคอื คู่มอื ทีช่่วยในการบรรยายทีช่่วย
ให้นักเรยีนเขา้ใจง่ายมากขึน้ ท าให้นักเรยีนมคีวามรู้สกึ
นึกคิดที่ดีต่อการปลูกและการใช้ประโยชน์ของข้าวก ่า
เป็นไปตามแนวคิดของ ศกัดิ ์สุนทรเสณี (2531: 2) ได้
กล่าวไวว้่าทศันคต ิทีเ่ชื่อมโยงไปถงึพฤตกิรรมของบุคคล

ว่าทศันคติ หมายถึง ความสลบัซบัซ้อนของความรู้สึก
หรือการมีอคติของบุคคล ในการสร้างความพร้อมที่จะ
กระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งตามประสบการณ์ของบุคคลนัน้ ๆ ที่
ได้รบัมาความโน้มเอยีง ที่จะมปีฏกิริยิาต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง
ในทางทีด่หีรอืต่อต้านสิง่แวดลอ้มทีจ่ะมาถงึทางหนึ่งทาง
ใด ในดา้น พฤตกิรรม หมายถงึ การเตรยีมตวัหรอืความ
พร้อมที่จะตอบสนองสอดคล้องกับแนวคิดของพงศ์ 
หรดาล (2539: 42) ได้กล่าวไว้ว่า ทศันคติคอืความรู้สกึ 
ท่าท ีความคดิเหน็ และพฤตกิรรมของคนงานทีม่ต่ีอเพื่อน
ร่วมงาน ผูบ้รหิาร กลุ่มคน องคก์รหรอืสภาพแวดลอ้มอื่น 
ๆ โดยการแสดงออกในลกัษณะของความรู้สกึหรือท่าที
ในทางยอมรบัหรอืปฏเิสธและเป็นไปตามแนวคดิของ ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 44) ได้กล่าวไว้ว่า 
ทศันคต ิหมายถงึ ความรูส้กึนึกคดิของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใน
สิง่หนึ่ง ซึง่ผูบ้รโิภคเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ในอดตี โดย
ใช้เป็นตวัเชื่อมระหว่างความคิดและพฤติกรรม นักการ
ตลาดนิยมใช้ในการโฆษณาเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
ผลิตภัณฑ์และตราสินค้า เสริมแรงและ (หรือ) เปลี่ยน
ทศันคติและเป็นไปตามแนวคดิของ โลมฉลยั จนัคูนอก 
และคณะ (2559: 3) ไดศ้กึษาการส่งเสรมิการจดัการขยะ
ด้วยหลกัการ 3R ส าหรบัชุมชนบ้านดอนบมต าบลแวง
น่าง อ าเภอเมอืงจงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า
การจดักจิกรรมการส่งเสรมิการจดัการขยะด้วยหลกัการ 
3R เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อการมีทัศนคติที่ดีในการ
ส่งเสริมการจัดการขยะด้วยหลักการ 3R โดยได้จัด
กจิกรรม 5 วนัก่อนการส่งเสรมิก่อนการส่งเสรมิชาวบ้าน
มีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติอยู่ในระดับไม่แน่ใจหลังการ
ส่งเสรมิชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดับเห็น
ด้วยแสดงให้เห็นว่ารบัการส่งเสริมการจดัการขยะด้วย
หลกัการ 3R มผีลท าให้ความรูแ้ละทศันคตขิองชาวบา้น
เพิม่ขึน้ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของศกัดิไ์ทย สุรกจบิวร 
(2545: 138) ให้ความหมายของ ทศันคติไว้ว่า ทศันคติ 
คือ สภาวะความพร้อมทางจิต เกี่ยวข้องกับความคิด 
ความรู้สึก และแนวโน้มของ พฤติกรรมบุคคลที่มีต่อ
บุคคล สิง่ของ สถานการณ์ ต่าง ๆไปในทศิทางใดทศิทาง
หนึ่ง และสภาวะความ พร้อมทางจิตนี้จะต้องอยู่นาน
พอสมควรสอดคล้องกบัวจิยัของ บางส่วนสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ อรทยั ผิวขาว และคณะ (2559: 150) ได้
ศกึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละ
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สิง่แวดลอ้มอาเซยีน :ราชอาณาจกัรกมัพูชา ผลการศกึษา
พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการฝึกอบรมสูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรม และบางส่วนสอดคล้องกบัวจิยัของพร
นิภา ตูมโฮม และคณะ (2559 : 190) ไดศ้กึษา การพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซยีน : สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี ผลการศกึษาพบว่ามี
คะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของตะวนั จ าปาโพธิ ์
และคณะ (2559: 32-33) ที่ศึกษาเปรียบเทียบ ทศันคติ
ก่อนและหลงัการฝึกอบรมผลการศกึษา พบว่า นักศกึษา
มคีะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุ ชาดา 
ทรงบญัฑติ (2558: 46) ไดศ้กึษา การสง่เสรมิการอนุรกัษ์
ผนืป่าตะวนัตก มวีตัถุประสงค ์ผลการศกึษาพบว่า ก่อน
การส่งเสรมินิสติมทีศันคติอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ มคีะแนน
ทัศนคติก่อนการส่งเสริม เท่ากับ 2.46 และหลังการ
ส่งเสรมินิสติมทีศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย มคีะแนนหลงั
การส่งเสรมิ เท่ากบั 2.69 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า ผู้เข้าร่วมการ
ส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการส่งเสรมิมากกว่า
ก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกบัแนวคิดของยศพล พนัธ์เนียม (2560: 57) 
ได้ศกึษา การพฒันาคู่มอืการอนุรกัษ์พชืสมุนไพรในป่า

ชุ มชนบ้านเกิ้ ง  ต าบลเกิ้ ง  อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่าเมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยก่อนและหลังการอบรม พบว่านักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยและทศันคติ หลงัการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
6.ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) น าคู่มือการส่งเสริมการอนุรกัษ์ข้าวก ่า ที่ได้
ผ่านกบังานวจิยัในครัง้นี้เพื่อน าไปเผยแพร่ใหก้บันกัเรยีน
คณะครูอาจารย์และบุคคลที่สนใจและสามารถน าไปต่อ
ยอดในการวจิยัครัง้ต่อไปได ้
 2) คู่มอืการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ขา้วก ่าในการวจิยั
ครัง้นี้ผู้ศกึษาสามารถ น าองค์ความรู้ที่ได้จากการศกึษา
ไปปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
พนัธุ์ขา้วก ่าเพื่อศกึษาความอุดมสมบูรณ์ในสภาพดินที่
แตกต่างดว้ย 
 2) ควรเรยีนรูก้ารส่งเสรมิการอนุรกัษ์ขา้วก ่า เพื่อ
เป็นแนวทางในการผลติขา้วก ่าแบบอินทรยี์ชวีภาพเพื่อ
สอดคลอ้งกบัแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 
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