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บทคดัยอ่ 

 งานวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการท าเกษตรปลอดสารพิษโดยใช้น ้ าหมักไล่แมลง   
จากต้นสาบเสอืใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์และเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา
ดา้นการพฒันาความรู้ ทศันคต ิและทกัษะการปฏบิตัิการท าเกษตรปลอดสารพษิในชุมชนบา้นดอนดู่ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้น
การศกึษา มกีลุ่มตวัอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาขอ้มูลเบื้อต้น คอื ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย
ผูใ้หญ่บา้น และอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้น จ านวน 10 คน โดยไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง และกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้
ในการส่งเสริม คือ ชาวบ้านในชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  
จ านวน 30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจในการเขา้ร่วมกจิกรรมส่งเสรมิ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืทีใ่ชใ้นการ
ส่งเสรมิ แบบวดัความรู ้แบบวดัทศันคต ิและทกัษะปฏบิตั ิสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิดสอบสมมตฐิาน paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการสง่เสรมิ มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 
81.31/83.01 ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืมคี่าเท่ากบั 0.7256 แสดงว่า ชาวบา้นมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 
72.56 ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติ และทักษะการปฏิบัติหลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อน เข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
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Abstract  

 The purposes of this research were to develop an agricultural promotion guide to detoxify by using fermented 
water to repel insects from the Euphorbia milifera, to be effective and effective according to the criteria, study and 
compare the environmental education process in the development of knowledge, attitude and practical skills towards 
organic farming in Ban Don Du community. The sample used in the study were 2  groups of sample as follows  
1 ) the sample group used in the study is the village headman, assistant village headman and village health 
volunteers, consisting of 10 people by choosing the specific type, 2) the sample group used in the promotion is the 
villagers in Ban Don Du community, Village No.9 , Kanthanarath sub-district Kantharawichai district Maha 
Sarakham province, amount 30 people to voluntarily participate in promotional activities. The research instruments 
were composed of guides promoting non-toxic farming guides, knowledge test attitude test and practical skills. The 
statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and the hypothesis testing 
paired t-test. The results of the were training manual was as effective as 81.31/83.01. The effectiveness index of the 
training manual was depicted at 0 . 7 2 5 6 , indicated that the villagers had progressed in their studies by 7 2 . 5 6 
percent.  The villagers had score on knowledge, attitude and practice skill after the promotion higher than before the 
promotion, statistical significance at the level of .05. 
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1. บทน ำ  
 ปัจจุบนัประเทศไทยมปีระชากรเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ  ท า
ให้มกีารขยายตวัทางด้านเศรษฐกจิเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็จงึ 
ได้มกีารน าเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาช่วยในการเพิม่ผลผลติ
ด้านอาหารให้เพียงพอกับผู้บริโภคโดยมีการน าสารเคมี  
ก าจดัศตัรูพืชเขา้มาช่วยในการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลติ
ทางการเกษตร เป็นเหตุใหเ้กดิปัญหาตามมามากมายหลาย
อย่าง ไดแ้ก่ ปัญหาการใชส้ารเคมใีนปรมิาณทีม่ากเกนิความ
จ าเป็น ท าให้เกดิการตกค้างของสารเคมใีนดนิ น ้า ผลผลติ
ทางการเกษตร และห่วงโซ่อาหาร เพราะสารเคมีก าจัด
ศตัรพูชืทุกชนิดเป็นพษิต่อสิง่มชีวีติ หากใชเ้กนิความจ าเป็น
หรอืขาดความระมดัระวงัในการใชแ้ลว้ จะท าใหเ้กดิอนัตราย
ต่อสขุภาพอนามยัของประชาชนไดใ้นระบบตลาด หรอืสงัคม
ทุนนิยม เกษตรกรจะตัดสนิใจผลิตพืชชนิดใดก็ขึ้นอยู่กบั
ผลตอบแทนสุทธิหรือรายได้สุทธิที่จะได้รบัจาก การผลิต
รายได้สุทธต่ิอไร่จากการผลติของเกษตรกร กจ็ะขึน้อยู่กบั
ราคาและจ านวนของผลผลิตนัน้ รวมทัง้ราคาและจ านวน
ปัจจัยการผลิต ซึ่งรวมถึงสารเคมีที่ใช้ การลดหรือเลิกใช้
สารเคมีอาจท าให้ผลผลิตที่ได้น้อยลง รวมทัง้เกิดความ
เสยีหายจากศตัรูพชื เกษตรกรจะตดัสนิใจโดยพจิารณาว่า
รายได้ที่เป็นตัวเงินที่ได้รบัน้อยลงจากความเสยีหายของ
ผลผลิตจะคุ้มกบัต้นทุนในส่วนของสารเคมีที่ลดลงหรอืไม่ 
การที่เกษตรกรไม่สามารถแบกรบัความเสีย่ง และความไม่
แน่นอนของรายได้ ท าใหเ้กษตรกรตดัสนิใจโดยไม่ค านึงว่า
การลดการใชส้ารเคมจีะท าใหเ้กดิประโยชน์หรอืสวสัดกิารต่อ
สงัคมในเชิงมหาภาคสูงขึ้น (เกษมศกัดิ ์สุขแก้ว, ชาญชยั 
ทองค าเขยีว,ชติสิรรค์ บุญทรพัย์ พฒันา, อนุวตั ถาวร และ
อาทติยา จนัทรแ์กว้, 2562: เวบ็ไซต)์ 
 สารเคมกี าจกัศตัรพูชืท าใหส้ิง่แวดลอ้ม เสือ่มโทรมลง 
แหล่งน ้า ดนิ สตัว์ คน ได้รบัความเดอืดร้อน ดนิที่เคยอุดม
สมบูรณ์กบัต้องกลายเป็นดนิที่ไม่สามารถเพาะปลูกอะไรได้
เจรญิงอกงามเหมอืนแต่ก่อน ต้องคอยใชส้ารเคมเีป็นตวัเร่ง 
หรอืกระตุ้นใหพ้ชืผลออกดอกออกผล ท าใหน้ ้าในแหล่งน ้าที่
เคยใช้ดื่ม กิน และใช้ท ากิจวตัประจ าวนัมีสารปนเป้ือนไม่
สามารถใชง้านไดเ้หมอืนแต่ก่อนสตัวน์ ้าบางประเภทสญูพนัธุ์
ไปเพราะไม่สามารถอาศยัอยู่ในแหล่งน ้านัน้ไดอ้กีเนื่องจากมี
สารเคมตีกคา้งเป็นจ านวนมาก หรอืสตัว์อื่น ๆ  ที่ช่วยยบัยัง้
แมลงทีค่อยมากดัเจาะพชืผลกต็ายพรอ้ม ๆ  ไปกบัแมลงทีเ่ป็น
ภัยต่อพืชผลท าให้วงจรของสตัว์ขาดหายไปการฟ้ืนฟูด้วย
ตัวเองของธรรมชาติเชื่องช้า ยากแกการเยี่ยวยาที่จะท าให้

กลบัมาสมบรูณ์อกีครัง้ถงึฟูฟ้ืนไดแ้ต่ใชเ้วลานานหลายปีกว่า
ที่ธรรมชาติจะกลบัมาสมดุลดงัเดมิ สารเคมสี่งผลเสยีในทาง
เศรษฐกจิเป็นอย่างมาก มสีารเคมตีกคา้งทีพ่ชืผลทีจ่ะสง่ออก
นัน้ ๆ ท าให้เกิด การหยุดยัง้การส่งออกเพราะมีสารเคมี
ตกคา้งเป็นจ านวนมากท าใหไ้ดร้บัความเสยีหาย การสัง่ซือ้ยา
เพื่อมารักษาโรคต่าง ๆ  ที่เกิดจากการได้รับสารเคมีเข้าสู่
ร่างกายเพิม่ขึน้ เสยีเงนิมากขึน้จากการสัง่ซือ้ยาก าจกัศตัรพูชื
ท าให้ เศรษฐกิจแย่ลงเรื่อย ๆ จากการที่สงัคมได้รบัความ
เดอืดรอ้นจากการใชส้ารเคมใีนการท าเกษตรกรรมนัน้ คนใน
สงัคมควรจะตะหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมากยิ่งขึ้น มีความ
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้นถ้าสมารถลดการใช้สารเคมีได้ก็ควร 
จะลด (เกษมศกัดิ ์สขุแกว้, 2562 : เวบ็ไซต)์  
 ชุมชนบา้นดอนดู่หมู่ที ่9 ต าบลคนัธารราษฎรอ์ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม มปัีญหาการใช้สารเคมใีน
การท าเกษตร ชาวบา้นในชุมชนส่วนมากประกอบอาชพีเป็น
เกษตรกร และมกีารใช้สารเคมมีากเกนิไปท าให้มี สารเคมี
ตกค้างในผลผลิต ซึ่งเป็นอันตรายต่อชาวบ้านเองและ
ผูบ้รโิภคเป็นอย่างมาก 
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะใชก้ระบวนการสิง่แวดลอ้ม
ศกึษา เพื่อเพิม่ความรู ้สรา้งทศันคตแิละทกัษะการปฏบิตัต่ิอ
การท าเกษตรอนิทรยี์ให้กบัชาวบ้านดอนดู่ เพื่อที่จะท าให้
ชาวบา้นดอนดู่ ไดร้บัประทานอาหารปลอดสารพษิเพื่อใหม้ี
สขุภาพทีด่แีละยงัเป็นผลดต่ีอสิง่แวดลอ้ม  
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการท าเกษตรปลอด
สารพิษโดยใช้น ้ าหมักไล่แมลงจากต้นสาบเสือให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์
 2.2 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบกระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา ดา้นการพฒันาความรู ้ทศันคต ิและทกัษะ
การปฏบิตักิารท าเกษตรปลอดสารพษิในชุมชนบา้นดอนดู่ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ชาวบา้นในชุมชน
บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ต าบลคนัธารราษฎร์ อ าเภอกนัทรวชิยั 
จังหวัดมหาสารคาม จ านวนประชากรทัง้หมด 482 คน 
แบ่งเป็นชาย 251 คนแบ่งเป็นหญงิ 231 คน  
 2) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาการท าเกษตรปลอด
สารพิษในชุมชนบ้านดอนดู่หมู่ที่ 9 ต าบลคันธารราษฎร์ 
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อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคามมกีลุ่มตวัอย่างแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มดงันี้ 
  2.1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาข้อมูล
เบื้องต้น คือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน 10 คน โดยได้จากการ
เลอืกแบบเจาะจง 
  2.2) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิคอืชาวบา้น
ในชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ต าบลคนัธารราษฎร์ อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ได้จากการ
สมคัรใจในการเขา้ร่วมกจิกรรมสง่เสรมิ 
3.2 ตวัแปรทีศ่กึษา 
 1) ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ คู่มอืการส่งเสรมิการท าเกษตร
ปลอดสารพิษโดยใช้น ้ าหมักไล่แมลงจากต้นสาบเสือท า
เกษตรปลอดสารพษิ 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความรูเ้กีย่วกบัการท าเกษตร
ปลอดสารพิษ ทศันคติที่ดีต่อการท าเกษตรปลอดสารพิษ 
และทกัษะการปฏบิตัใินการท าเกษตรปลอดสารพษิ 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มือการ
ส่งเสรมิการท าเกษตรปลอดสารพษิโดยใช้น ้าหมกัไล่แมลง
จากตน้สาบเสอืเครื่องมอืในการ ประเมนิผลสมัฤทธิ ์
 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล ได้แก่  
แบบวดัความรูเ้รื่องเกษตรปลอดสารพษิ แบบวดัทศันคตต่ิอ
การท าเกษตรปลอดสารพษิ และแบบวดัทกัษะการปฏบิตัิ
ของการท าปลอดสารพษิ  
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานจากต ารา เอกสารงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอื ไดแ้ก่ คู่มอื 
แผ่นพบั แบบวดัความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัทกัษะ
การปฏิบตัิเกี่ยวกบัการท าเกษตรปลอด สารพิษโดยใช้น ้า
หมกัไล่แมลงจากตน้สาบเสอื  
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื  
  2.1) คู่มือการเรียนรู้การส่งเสริมการท าเกษตร
ปลอดสารพิษโดยใช้น ้าหมักไล่แมลงจากต้นสาบเสอืโดย  
มเีนื้อหาการเรยีนรูท้ ัง้หมด 3 หน่วยประกอบดว้ย หน่วยการ
ส่งเสรมิที่ 1 เรื่อง เกษตรปลอดสารพษิคอือะไร หน่วยการ
สง่เสรมิที ่2 เรื่องผลกระทบจากการใชส้ารเคม ีและหน่วยการ
สง่เสรมิที3่ เรื่อง การท าน ้าหมกัไล่แมลงจากตน้สาบเสอื 

  2.2) แผ่นพับเรื่องการส่งเสริมการท าเกษตร
ปลอดสารพษิโดยใชน้ ้าหมกัไล่แมลงจากต้นสาบเสอืโดยท า 
เป็นแบบ 1 แผ่น ต่อ 1 หน่วยการสง่เสรมิ 
  2.3) แบบวดัความรูเ้กีย่วกบัการท าเกษตรปลอด
สารพษิโยใชน้ ้าหมกัไล่แมลงจากต้นสาบเสอืม ีลกัษณะเป็น
ค าถาม ปลายปิด แบบปรนัยชนิดเลอืกตอบ 2 ตวัเลอืก คอื 
ใช่ ไม่ใช่ จ านวน 15 ขอ้ 
  2.4) แบบวดัทศันคต ิมลีกัษณะเป็นแบบวดัแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า ม ี3 ตวัเลอืก คอื เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ 
และไม่เหน็ดว้ย จ านวน 15 ขอ้ 
  2.5) แบบวดัทกัษะการปฏบิตัมิลีกัษณะเป็นแบบ
วัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 3 ตัวเลือก คือ บ่อย 
บางครัง้ และไม่เคย จ านวน 15 ขอ้ 
 3) น าเครื่องมือที่สร้างขึน้ส่งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4)  น า เครื่ องมือที่ ผ่ านอาจารย์ที่ ปรึกษาส่ ง
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของ
เครื่องมอื และประเมนิความสอดคล้องพรอ้มทัง้หาค่าความ
เหมาะสมของเครื่องมือ เมื่อตรวจวิเคราะห์คะแนนจาก
ผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มือและเครื่องมือมคี่าIOC 
เฉลี่ยมากกว่า 0.5 ขึ้นไปค่าความเหมาะสมของคู่มือ และ
เครื่องมอื มคี่าเฉลีย่มากกว่า 4.0 ขึน้ไป แสดงว่าเครื่องมอืที่
ใช้ในการส่งเสริมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องงานวจิยัสามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) น าเครื่องมอืที่ผ่านการวเิคราะห์จากผู้เชีย่วชาญ
ไป Try out กบัชาวบ้านทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน 
เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ  
 
และค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบวัดความรู้มีค่าความเชื่อมัน่เท่ากับ 
0.90 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31 - 0.86 และ  
ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.50 – 0.77 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.2) แบบวัดทศันคติมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 
0.83 ค่ าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ ระหว่ าง 0.39 – 0.78  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.3) แบบวดัทกัษะการปฏบิตัมิคี่าความเชื่อมัน่ 
เท่ากบั 0.87 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.38 – 0.58 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
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 6) ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมนิผลใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ เพื่อน ามาใชใ้นการจดักจิกรรม
การสง่เสรมิการท าเกษตรปลอกสารพษิโยใชน้ ้าหมกัไล่แมลง
จากตน้สาบเสอื 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลการส่งเสริมการท าเกษตร
ปลอดสารพิษโดยใช้น ้ าหมักไล่แมลงจากต้นสาบเสือ
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยั คือ เดือนตุลาคม 2562 
เดอืนมนีาคม 2563 แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดงันี้ 
   ระยะที่ 1 ศึกษาขอ้มูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัการท า
เกษตรปลอดสารพษิ 
  ระยะที่ 2 สร้างคู่มอืในการท าการวจิยัเครื่องมอื 
ทีใ่ชใ้นการถ่ายทอดและแบบสอบถาม 
   ระยะที ่3 จดักจิกรรมถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา
เกีย่วกบัชาวบา้นในการท าเกษตรปลอดสารพษิ 
   ระยะที ่4 ตดิตามผลทกัษะปฏบิตักิารท าเกษตร
ปลอดสารพษิของเกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย และ
ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่  
การหาความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) การหาค่าความเชื่อมัน่
ทัง้ฉบบั (Reliability) ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ค่าความยาก
ง่าย ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) ประสทิธภิาพของ
ผลลพัธ ์(E2) และค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
 3. สถิติใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Paired t-test  
ทีน่ยัส าคญัทางสถติ ิ.05 

4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการศึกษาการพฒันาคู่มือการส่งเสริมการท า
เกษตรปลอดสารพิษโดยใช้น ้ าหมักไล่แมลงจาก 
ต้น สาบเสือให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตาม
เกณฑ ์80/80  
 จากการผลการศกึษาพบว่าการหาประสทิธภิาพของ
คู่มือในการสร้างผลสัมฤทธิใ์ห้ชาวบ้านเกิดความรู้ตาม 
วตัถุประสงคถ์งึระดบัเกณฑท์ีค่าดไว้ประสทิธภิาพทีอ่อกมา
พิจารณาได้จากร้อยละของการท าแบบวัดผลหรือ 
กระบวนการปฏสิมัพนัธก์บัรอ้ยละของการท าแบบวดัผลหลงั
การส่งเสริม พบว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)  
คิดเป็นร้อยละ81.31 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)  
คดิเป็นรอ้ยละ 83.01 ดงันัน้ คู่มอืการส่งเสรมิการท าเกษตร 
ปลอดสารพิษโดยใช้น ้าหมกัไล่แมลงจากต้นสาบเสอืจึงมี
ประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสริม 81.31/83.01 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1)  
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ พบว่า ดัชนี
ประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการส่งเสรมิ การท าเกษตรปลอด
สารพิษโดยใช้น ้าหมกัไล่แมลงจากต้นสาบเสอืมคี่าเท่ากบั 
0.7256 หมายความว่า ชาวบ้านความรู้เพิม่ขึน้และส่งผลให้
ชาวบา้น มคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการ
ใช้คู่มือการส่งเสริมการท าเกษตรปลอดสารพิษโดยใช้น ้า
หมกัไล่แมลงจากตน้สาบเสอื คดิเป็นรอ้ยละ 72.56 ซึง่เป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที2่) 
 
 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการท าเกษตรปลอดสารพษิโดยใชน้ ้าหมกัไล่แมลงจากตน้สาบเสอื (E1/E2) 
 

คณุภำพคูม่ือกำรฝึกอบรม คะแนนเตม็ �̅� S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 15 12.20 2.09 81.31 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 15 12.45 2.15 83.01 

ประสิทธิภำพของคู่มือฝึกอบรม เท่ำกบั 81.31/83.01 
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ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการท าเกษตรปลอดสารพษิโดยใชน้ ้าหมกัไล่แมลงจากตน้สาบเสอื 
 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อน 
กำรฝึกอบรม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงั 
กำรฝึกอบรม 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั 
กำรฝึกอบรม 

คะแนนเตม็ 
ค่ำดชันี

ประสิทธิผล (E.I.) 

173 374 30 15 0.7256 
 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบกระบวนการ
สิง่แวดล้อมศึกษา ด้านการพฒันาความรู้ ทศันคติและ
ทักษะการปฏิบติัการท าเกษตรปลอดสารพิษในชุมชน
บ้านดอนดู่  
 จากการศกึษา พบว่า ชาวบ้านทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิ
เรื่อง การท าเกษตรปลอดสารพษิโดยใชน้ ้าหมกัไล่แมลงจาก
ต้นสาบเสอื มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนอบรมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัน้อยที่สุด (�̅�= 5.76) และหลงัการส่งเสริม ชาวบ้านมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้โดยรวมอยู่ในระดบั ดีมาก (�̅�= 12.45) 
เมื่อเปรยีบเทยีมคะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
พบว่า ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการส่งเสรมิสงูกว่า
ก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05  
 ส่วนทศันคตเิกีย่วกบัการท าเกษตรปลอดสารพษิโดย
ใช้น ้าหมกัไล่แมลงจากต้นสาบเสอื ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ ในระดับไม่แน่ใจ  

(�̅�= 1.84) หลงัการส่งเสรมิชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ 
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (�̅�= 2.62) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า 
ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงั การส่งเสรมิสงูกว่าก่อน
การสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 และทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับการท าเกษตรปลอด
สารพิษโดยใช้น ้ าหมักไล่แมลงจากต้นสาบเสือ ชาวบ้าน 
มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง (�̅�= 1.72) และหลงัการส่งเสรมิชาวบ้านมคีะแนน
เฉลีย่ความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัด ี(�̅�= 2.69) เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลีย่ทกัษะการปฏบิตักิ่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบวา่ 
ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยทกัษะการปฏบิตัิหลงัการส่งเสรมิสงู
กว่าก่อนการส่งเสริม ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
(ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที่ 3 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ย ของความรู้ ทศันคติ และทกัษะการปฏบิตัิเกี่ยวกบัการท าเกษตรปลอดสารพิษ  
โดยใชน้ ้าหมกัไล่แมลงจากตน้สาบเสอื ของชาวบา้นก่อนและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=30) 
 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

df t P 
�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

ความรู ้(N=15) 5.76 1.10 
น้อย
ทีส่ดุ 

12.45 0.93 ดมีาก 29 -22.333 .000* 

ทศันคต(ิN=3) 1.84 0.16 ไม่แน่ใจ 2.62 0.10 เหน็ดว้ย 29 -33.679 .000* 
ทกัษะการปฏบิตั ิ

(N=3) 
1.72 0.18 

ปาน
กลาง 

2.69 0.11 ด ี 29 -22.462 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติ ิ.05 
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5. อภิปรำยผล 
  สิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อการท าเกษตรปลอดสารพษิโดย
ใชน้ ้าหมกัไล่แมลงจากต้นสาบเสอืในชุมชนบา้นดอนดู่ หมู่ที ่
9 ต าบลคนัธารราษฎร ์อ าเภอกนัทรวชิยัจงัหวดัมหาสารคาม 
ผูว้จิยัมปีระเดน็ทีจ่ะน ามาอภปิรายผล ดงันี้  
5.1 ผลการศึกษาการพฒันาคู่มือการส่งเสริมการท า
เกษตรปลอดสารพิษโดยใช้น ้ าหมกัไล่แมลงจาก ต้น
สาบเสือให้มีประสิทธิภาพ และค่าดชันีประสิทธิผลตาม
เกณฑ ์80/80  
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอื มปีระสทิธภิาพ 
E1/E2 = 81.31/83.01 ซึง่สงูกว่าเกณฑม์าตรฐานทีต่ัง้ไว ้80/80 
ส าหรับการพัฒนาคู่มือการส่งเสริมและเพื่อเปรียบเทียบ
ความรู้ ทัศนคติและทกัษะการปฏิบัติ ในการเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมการส่งเสริมของชาวบ้านกลุ่มทดลอง การพฒันา
คู่มอื การส่งเสรมิการท าเกษตรปลอดสารพษิโดยใชน้ ้าหมกั
ไล่แมลงจากต้นสาบเสอื โดยใช้คู่มอืกจิกรรมซึ่งเป็นรูปแบบ
การส่งเสรมิของกจิกรรมให้ชาวบา้นเกดิความรู้ ความเขา้ใจ 
ในเรื่องการท าเกษตรปลอดสารพษิสามารถพฒันาชาวบา้นให้
มีพฤติกรรมตรงตามความมุ่งหวงั ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมี
ผลสมัฤทธิท์างการส่งเสรมิไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ แสดงใหเ้หน็
ว่าการจดัฝึกอบรม การส่งเสรมิการท าเกษตรปลอดสารพิษ
โดยใช้น ้ าหมักไล่แมลงจากต้นสาบเสือ โดยใช้คู่มือ
ประกอบการถ่ายทอดความรู ้โดยผ่านกระบวนการสิง่แวดลอ้ม
ศึกษา ซึ่งท าให้ชาวบ้านที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนรูสู้งขึน้จรงิ ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ วรทศัน์ 
อนิทรคัคมัพร (2546 : 12)ไดใ้หค้วามหมายวา่ การสง่เสรมิคอื
การวางแผนโครงการใดโครงการหนึ่งในการน าเอาความรู้
ทางดา้นเทคโนโลยแีละการวจิยัต่าง ๆ  น าออกไปสู่ประชาชน
ในชนบทโดยความรูท้ีน่ าออกไปนัน้ประชาชนสามารถรบัรูแ้ละ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างเตม็เมด็เตม็หน่วย โดยประยุกตเ์ขา้
กบัสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละ
ทอ้งที ่ซึง่การถ่ายทอดความรูต้อ้งค านึงถงึการใชเ้ทคโนโลยทีี่
เหมาะสม (Appropriate Technology)เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
เป็นอยู่ทีด่ขี ึน้และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน อกีทัง้มกีารพฒันา
ทางด้านเศรษฐกิจและจริยธรรมควบคู่กันไป เป็นไปตาม
แนวคิดของ วลัยลดาถาวรมงคลกิจ (2557: 5) ได้ให้
ความหมายว่าการสง่เสรมิคอืการใหค้วามส าคญัและการขยาย
ขอบเขตในโครงการหรอืกจิกรรมใหด้มีคีุณภาพสมบูรณ์ขึน้
ด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคาร
สถานที่ บุคลากรความรู้ โอกาส และก าลงัใจ เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้อย่างเป็น
รปูธรรม สามารถจะด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื และ
เป็นไปตามแนวคิดของ พจน์ บุญเรือง (2552:17) ได้ให้
ความหมายว่า การส่งเสริมคือเป็นการขยายและถ่ายทอด
ความรู้ตามระบบวิทยาการแผนใหม่ (Innovation System)  
ซึ่งก่อประโยชน์ทางการศกึษา (Education Advantages) และ
มีคุณค่าทางการปฏิบัติ (Practical Values) แก่บุคคลผู้ฟัง
ได้รับความช่วยเหลือในการเรียนรู้หรือผู้ร ับการส่งเสริม 
(People Intended, Clientele, Audience) ให้สามารถพัฒนา
ตนเอง โดยการเรียนรู้ที่สามารถน าความรู้ไปปรบัใช้ในการ
ประกอบอาชีพเพื่ อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้ น(Better Living) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลธิดา ธรรมรัตน์ จุไรรัตน์  
คุรุโคตร และอิสราภรณ์ สมบุญ วัฒนกุล (2560 : 43-44)  
ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาการสอนวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยใช้คู่มือการสอนส าหรับ
นกัศกึษาปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัยผ์ลการวจิยั
พบว่า คู่มอืการสอนวชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม
มปีระสทิธภิาพของกระบวนการและประสทิธภิาพของผลลพัธ์
เท่ากบั 83.93/91.81เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีไ่ดก้ าหนดไว้ 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ อนุสสรา เฉลมิศรี (2555 : 25) ได้
ศกึษาเรื่องการพฒันาชดุกจิกรรมการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณา
การภายในกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษา
ปีที่  2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมติร (ฝ่ายประถม) ผลการวจิยัพบว่าประสทิธภิาพ
ของชุดกจิกรรมการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการภายในกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชัน้ประถมศึกษาปีที่  2  
มปีระสทิธภิาพซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 82,08/80.14 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และสอดคล้องกบังานวจิยัของ  
ธรีภทัร์ สุขสบาย (2561 : 121)ได้ศกึษาเรื่อง การพฒันาชุด
การสอน รายวิชาการสอนการเขียนภาษไทยส าหรับนิสติ
ปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 4 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา
ผลการวจิยัพบว่าชุดการสอน จ านวน 2 หน่วย มปีระสทิธภิาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 81.00/81.94 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้
 จากผลการศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ  
การส่งเสริม ค่าดชันีประสทิธิผล (E.I.) มีค่าเท่ากบั 0.7256 
สง่ผลใหม้คีวามกา้วหน้าทางการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้หลงัจากการใช้
คู่มอืการส่งเสรมิ รอ้ยละ 72.56 แสดงใหเ้หน็ว่าชาวบา้นทีเ่ขา้
ร่วมการส่งเสรมิโดยการใชคู้่มอืการส่งเสรมิ การเรยีนรูน้ัน้มี
ความรู้ความเข้าใจมากขึน้ท าให้ค่าดชันีประสทิธิผลมคี่าที่
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ผ่ านเกณฑ์มาตรฐานซึ่ ง เ ป็ นไปตามแนวคิดของ 
ราชบณัฑิตยสถาน (2553 : 126) ได้ให้ความหมายว่า คู่มอื 
คือสมุดหรือหนังสือที่แต่งขึ้นใช้ประกอบวิชาหรืออ านวย
ความสะดวก เกีย่วกบัการศกึษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คู่มอืจดัเป็น
หนังสอือา้งองิประเภทหนึ่งทีร่วบรวมขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิเฉพาะ
เรื่อง เพื่อใชเ้ป็นคู่มอืตอบคา้ถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดอ้ย่าง
รวดเร็ว หรือเพื่อใช้เป็นคู่มือในการศึกษาและปฏิบัติงาน
หนึ่งๆ ทัง้นี้คู่มอืมกัจะมกีารเรยีบเรยีงเนื้อหาอย่างเป็นระบบ
เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ใช้ เป็นไปตาม
แนวคดิของโกชยั สารกิบุตร และสมพร สารกิบุตร (2551 : 1) 
ได้ให้ความหมายว่า คู่มือ คือหนังสอืคู่มอืเป็นสิง่พมิพ์ทาง
การศกึษาอย่างหนึ่งใชเ้ป็นกุญแจส าหรบัไขเมื่อเกดิขอ้ขอ้งใจ
ต้องการค าอธบิาย ต้องการเฉลยปัญหา หรือต้องการให้ได้
ความรู้บางอย่างให้ได้ค าตอบอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งพิมพ์ที่
จดัท าขึน้เพื่อใหง้่ายแก่การเขา้ใจและเป็นไปตามแนวคดิของ 
ฉลอง นุ้ยฉิม (2552: 27) ไดใ้หค้วามหมายวา่ คู่มอื คอืหนงัสอื
เล่มเลก็ทีใ่หค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยม ี
รายละเอยีดที่ง่ายต่อการรบัรู้ เขา้ใจ และมกัมภีาพประกอบ
ดว้ยเสมอ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอมอร ดมีาก (2554 : 
50)ไดศ้กึษาเรื่อง ผลของวธิกีระบวนการกลุ่มสมัพนัธ์ที่มต่ีอ
ทกัษะชวีติและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในสาระเศรษฐศาสตร์
ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ผลการศกึษาพบว่า ค่า
ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ทางการเรียนของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่4 ระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีนโดยการใช้
วธิสีอนแบบกระบวนการกลุ่มสมัพนัธด์านผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนเท่ากบั 0.8643แสดงว่านักเรยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ 0.8643 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 86.43 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประภสัร ์
รตันพร ,ไชยยศ เรอืงสุวรรณ และประวทิย ์สมิมาทนั (2559 : 
488-489) ได้ศกึษาเรื่องการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนการคดิสงัเคราะหแ์ละการรูส้ารสนเทศวชิานวตักรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเวบ็แบบปรบัเหมาะกบั
บทเรยีนบนเวบ็ผลการวจิยัพบว่า ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
ของบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะ มีค่าเท่ากับ 0.5598 
แสดงว่านักศกึษา มคีวามก้าวหน้าในการเรยีนร้อยละ 55.98 
และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ลิขสทิธิ ์แก้วมณีชยั (2558: 
75-76) ได้ศึกษาเรื่อง การพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษากลุ่ม
สาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ เรื่อง การสานกระตบิขา้วของนกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ผลการวจิยัพบว่า ค่าดชันีประสทิธผิล 

(E.I.) ของแผนการสอนมคี่าเท่ากบั 0.6202 แสดงว่าแผนการ
สอนมคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพคดิเป็นรอ้ยละ 62.02 
 ดงันัน้การส่งเสรมิการท าเกษตรปลอดสารพษิโดยใช้
น ้ าหมักไล่แมลงจากต้นสาบเสือในชุมชนบ้านดอนดู่ 
หมู่ที ่9 โดยใชคู้่มอืการสง่เสรมิซึง่เป็นรปูแบบการจดักจิกรรม
อบรมใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมเกดิความรู ้ความเขา้ใจเรื่องของการ
ท าเกษตรปลอดสารพิษ สามารถพัฒนาให้ชาวบ้านมี
พฤติกรรมตามความมุ่ งหวังส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทศิทางที่ดขี ึน้แสดงให้เหน็ว่า
การจดักจิกรรมการสง่เสรมิการท าเกษตรปลอดสารพษิโดยใช้
คู่มือประกอบการถ่ายถอดความรู้โดยผ่านกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาท าให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนรูส้งูขึน้ 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบกระบวนการ
สิง่แวดล้อมศึกษา ด้านการพฒันาความรู้ ทศันคติ และ
ทักษะการปฏิบัติต่อการท าเกษตรปลอดสารพิษใน
ชุมชนบ้านดอนดู ่
 5.2.1 การศึกษาและเปรียบเทียบกระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษาดา้นการพฒันาความรูก้ารท าเกษตรปลอด
สารพิษโดยใช้น ้ าหมักไล่แมลงจากต้นสาบเสือในชุมชน 
บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ต าบลคนัธารราษฎร์ อ าเภอกนัทรวชิยั 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 482 คน และกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้น
การวิจัย คือ ชาวบ้านในชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ต าบล
คนัธารราษฎร ์อ าเภอกนัทรวชิยัจงัหวดัมหาสารคาม ไดจ้าก
การสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม ผลการ
เปรยีบเทยีบความรูก้่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ชาวบา้น
ที่เขา้รบัการส่งเสรมิมคีวามรู้ก่อนการส่งเสรมิการท าเกษตร
ปลอดสารพษิโดยใชน้ ้าหมกัไล่แมลงจากต้นสาบเสอื โดยรวม
อยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ (�̅�= 5.76) และหลงัการสง่เสรมิ โดยรวม
อยู่ในระดบัดมีาก (�̅�= 12.45) เมื่อเปรยีบเทยีบก่อน และหลงั
การส่งเสรมิ พบว่า หลงัการส่งเสรมิชาวบ้านดอนดู่มคีวามรู้
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิการท าเกษตรปลอดสารพษิโดยใช้
น ้าหมกัไล่แมลงจากต้นสาบเสอืมผีลท าให้ชาวบ้านดอนดู่มี
ความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของพรธิดา วิเชียร
ปัญญา (2557 : 21) ไดใ้หค้วามหมายว่าความรู ้คอื สิง่ทีส่ ัง่สม
มาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ 
รวมทัง้ความสามารถเชงิปฏบิตัิและทกัษะความเขา้ใจ หรอื
สารสนเทศทีไ่ดร้บัมาจากประสบการณ์ สิง่ทีไ่ดร้บัมาจากการ
ไดย้นิ ไดฟั้ง การคดิหรอืการปฏบิตัอิงคว์ชิาในแต่ละสาขาซึง่
ในความคดิของผูน้ัน้คดิวา่ นิยามของค าว่า ความรู ้นัน้เป็นสิง่
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ทีย่ากทีจ่ะก าหนดขอบเขตของความหมาย แต่ถ้าเราเริม่จาก
ค าว่า"ขอ้มลู" หรอื "ขอ้เทจ็จรงิ" สิง่ทีไ่ด้คอืความจรงิต่าง ๆ ที่
ปรากฏเกดิขึน้การด าเนินการต่าง ๆ ท าใหเ้กดิขอ้มลูเช่น เมื่อ
เรามกีารซือ้ขายสนิคา้กม็กีารจดบนัทกึหลกัฐานเช่น การออก
ใบเสร็จ ใบสัง่ของเอกสารก ากับเป็นรายการแสดงการ
ด าเนินการสิง่เหล่านี้เรียกว่าข้อมูล ข้อมูลจึงเป็นเรื่องของ
ข้อเท็จจริงที่ เกิดจากการกระท าของมนุษย์ เกิดจาก
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้อง
ด าเนินการทัง้ในระดบัส่วนตวั ระดบัการท างานร่วมกนั และ
ระดับกลุ่ม องค์กร ตลอดจนระดับสังคม และชุมชนต่าง 
ๆ เป็นไปตามแนวคิดของ มนัส ปันหล้า (2553) ได้ให้
ความหมายว่า ความรู ้คอืสิง่ทีส่ ัง่สมมาจากการศกึษาเล่าเรยีน 
การคน้ควา้หรอืประสบการณ์รวมทัง้ความสามารถเชงิปฏบิตัิ
และทักษะความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจาก
ประสบการณ์ สิง่ทีไ่ดร้บัมาจากการไดย้นิ ไดฟั้ง  การคดิหรอื
การปฏบิตัอิงคว์ชิาในแต่ละสาขาสิง่เหล่านี้เรยีกว่าขอ้มลู และ
เป็นไปตามแนวคิดของ สมศักดิ ์ศรีสนัติสุข (2554) ได้ให้
ความหมายว่า ความรู้ คือ การรับรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง 
เหตุการณ์รายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการสงัเกตการศกึษา
ประสบการณ์ทัง้ในด้าน สิง่แวดลอมทางธรรมชาตแิละสงัคม
ความรู้พื้นฐาน หรือภูมิหลังของแต่ตละบุคคลที่บุคคลได้
จดจ าหรือเก็บรวบรวมไว้และสามารถแสดงออกมาในเชิง
พฤติกรรมที่สงัเกตหรอืวดัได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
โกสนิ สะตะ, ประยรู วงศจ์นัทรา และฐติศิกัดิ ์เวชกามา (2559 
: 12-15) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันากจิกรรมฝึกอบรมมคัคุเทศก์
สิง่แวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ อ าเภออุบลรตัน์ 
จงัหวดัขอนแก่นผลการวจิยัพบว่า การเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยในด้านความรู้ ของเยาวชนที่เขา้รบัการฝึกอบหลงัการ
ฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั.05 สอดคล้องกบังานวจิยัของ นพดล เทยีมเมอืงแพน 
ประยรู วงศจ์นัทรา และบญัญตั ิสาล (2559 :97-101) ไดศ้กึษา
เรื่อง การพฒันากจิกรรมดนตรเีพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม
ส าหรับครูดนตรีในสังกัดส า นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ดผลการวิจยัพบว่า ครู
ดนตรทีี่เขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลี่ยความรู้ เพื่ออนุรกัษ์
สิง่แวดล้อมมากกว่าก่อนจดักิจกรรม อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั.05 และสอดคลอ้งกบงานวจิยัของ รชันี ป้องทพั
ไทย สงัคมภูมิพนัธุ์และวชิระ อินทร์อุม (2551 : 20-22) ได้
ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนและการเขียนเชิง
สรา้งสรรค ์เรื่องกาพทย์านี 11 ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4ทีเ่รยีน

ด้วยโปรแกรมบทเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและการเขยีนเชงิสรา้งสรรคห์ลงัเรยีน
สงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั.05  
 ดงันัน้ชาวบา้นทีเ่ขา้รบักจิกรรมการส่งเสรมิฝึกอบรม
การท าเกษตรปลอดสารพิษโดยใช้น ้าหมกัไล่แมลงจากต้น
สาบเสือในชุมชนบ้านดอนดู่  หมู่ที่ 9 มีความรู้เพิ่มขึ้น 
เน่ืองจากคู่มือฝึกอบรมมีความเหมาะสมของเน้ือหาท าให้
ชาวบ้านเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการฝึกอบรมเป็น
อย่างด ีเพื่อให้ชาวบ้านสามารถน าความรู้และประสบการณ์
การทีไ่ดเ้กีย่วกบัการท าเกษตรปลอดสารพษิโดยใชน้ ้าหมกัไล่
แมลงจากต้นสาบเสอืไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์และน าความรูไ้ป
เผยแพร ่
  5.2.2 การศึกษาและเปรียบเทียบกระบวนการ
สิง่แวดล้อมศกึษาด้านการพฒันาทศันคติต่อการท าเกษตร
ปลอดสารพษิโดยใชน้ ้าหมกัไล่แมลงจากตน้สาบเสอืในชุมชน
บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ต าบลคนัธารราษฎร์อ าเภอกนัทรวิชัย 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติ
ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่าชาวบา้นทีเ่ขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
มีทัศนคติก่อนการส่งเสริมอยู่ในระดับ ไม่แน่ใจ หลังการ
สง่เสรมิอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและ
หลังการส่งเสริม พบว่า ชาวบ้านดอนดู่  มีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคตมิคีะแนนเฉลีย่หลงัการส่งเสรมิเพิม่ขึน้มากกว่าก่อน
การส่งเสรมิ ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของประภาเพญ็ สุวรรณ 
(2555 : 5) กล่าวว่า ทัศนคติของบุคคลสามารถถูกท าให้
เปลีย่นแปลงไดห้ลายวธิอีาจโดยการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารจาก
ผูอ้ื่น หรอืจากสือ่ต่าง ๆ ขอ้มลูขา่วสารทีไ่ดร้บัจะท าใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงองคป์ระกอบของทศันคตใินสว่นของการรบัรู ้เชงิ
แนวคดิ(Cognitive Component) และเมื่อองคป์ระกอบส่วนใด
ส่วนหนึ่งเปลีย่นแปลง องคป์ระกอบส่วนอื่นจะมแีนวโน้มทีจ่ะ
เปลี่ยนแปลงด้วย กล่าวคอื เมื่อองค์ประกอบของทศันคตใิน
ส่ วนของการรับรู้ เชิงแนวคิดเปลี่ ยนแปลงจะท าให้
องคป์ระกอบ ในส่วนของอารมณ์ (Affective Component) และ
องค์ประกอบในส่วนของพฤตกิรรม(Behavioral Component) 
เปลี่ยนแปลงด้วย เป็นไปตามแนวคิดของ ฉัตรชยั ปันชาติ 
(2556 : 7) ได้ให้ความหมายว่า ทศันคติ คอืเป็นความรู้และ
ความรู้ต่อสิง่หนึ่งสิง่ใดในด้านที่ดีและไม่ดีอาจเป็นลกัษณะ
บวกหรือลบ พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ สรุปได้ว่า ทัศนคติ 
หมายถึงสภาพทางจติใจของบุคคลที่เกดิจากการเรยีนรูแ้ละ
ประสบการณ์จากสิง่แวดลอ้ม ก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมในการทีจ่ะ
ตอบสนองต่อบุคคลสิง่ของหรอืเหตุการณ์เฉพาะอย่างใดอย่าง
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หนึ่งในท านองว่าชอบหรอืไม่ชอบ และเป็นไปตามแนวคดิของ 
พงศ์สณัห์ ศรีสมทรัพย์ และปิยนุช เงินคล้าย (2550 : 75)  
ได้ให้ความหมายว่า ทศันคติ คอืความรู้สกึทางใจของแต่ละ
บุคคล ซึง่เป็นผลมาจากการเรยีนรูป้ระสบการณ์ ความนึกคดิ 
และความเชื่อของแต่ละบุคคล ความรู้สึกทางใจของแต่ละ
บุคคลในเรื่องราวใด ๆ  จะมีระดบัที่แต่ต่างกนัออกไปตัง้แต่
ระดบัทีเ่ป็นความชอบหรอืไม่ชอบ ระดบัทีเ่ป็นประสบการณ์ที่
ไดร้บัมอบหมายไตร่ตรองจนถงึระดบัทีเ่ป็นการน าไปปฏิบตัิ
ทศันคตขิองบุคคลจงึเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลเกดิความคดิและ
พฤติกรรไปในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวรรณศักดิพ์ิจิตร บุญเสริม ประยูร วงศ์จันทรา  
และบญัญตั ิสาล ี(2558 : 241-216) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันา
กจิกรรมสิง่แวดลอ้มโดยใชก้ระบวนกวสีเีขยีว (Green Poem) 
ส าหรบันิสติปริญญาตรีสาขาสิง่แวดล้อมศึกษาผลการวจิยั
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ย ทศันคติในการใช้บทกวเีพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมี 
นัย ส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวิจยัของ  
เจนจิรา อุตสาหพันธ์ (2560: 61)ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้ 
ทศันคต ิและการปฏบิตัตินในการป้องกนัอนัตราย จากการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้ปลูกผักสวนครัวใน
หมู่บ้านไทยเจรญิผลการวจิยัพบว่า ระดบัทศันคติเกี่ยวกบั
การใชส้ารเคมกี าจดัศตัรูพชืของประชากรกลุ่มตวัอย่างพบว่า 
เกษตรกรมรีะดบัทศันคตริะดบัสงู รอ้ยละ 69.2 ทศันคตริะดบั
ปานกลาง รอ้ยละ 23.1 และทศันคตริะดบัต ่า รอ้ยละ 7.7 และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของ พสิุทธิพ์งค ์เอน็ดู (2559 : 36-37)
ได้ศกึษาเรื่อง วเิคราะห์ความต้องการในการเรยีนภาษาไทย
ของนักศึกษากัมพูชาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซยีน ผลการวจิยัพบว่า ทศันคติโดยรวมต่อภาษาไทยใน
ฐานะภาษาของนักเรยีนกมัพูชาทีเ่รยีนภาษาไทยเพื่อเตรยีม
ความพร้อมของอาเซยีนอยู่ในระดบัปานกลาง คะแนนเฉลี่ย
สงูสดุสามคะแนนประกอบดว้ยการออกเสยีงภาษาไทยยากต่อ
การเรียนรู้ตามด้วยภาษาไทยเป็นภาษาที่มีค าศัพท์ที่
หลากหลาย และภาษาไทยมีความสวยงามและหวาน 
ตามล าดบั 
 ดังนัน้กิจกรรมการฝึกอบรมการท าเกษตรปลอด
สารพษิโดยใชน้ ้าหมกัไล่แมลงจากต้นสาบเสอืในชุมชนบา้น
ดอนดู่  หมู่ที่ 9 มีผลท าให้ทัศคติของชาวบ้านที่เข้าร่วม
กิจกรรมการส่งเสริมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกระบวนการจัด
กิจกรรมโดยใช้กระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศกึษา 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมคอื คู่มอืการท าเกษตรปลอด

สารพิษโยใช้น ้าหมกัไล่แมลงจากต้นสาบเสอืในชุมชนบ้าน
ดอนดู่ หมู่ที ่9 ในการบรรยายใหค้วามรู ้เป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิ
การเรยีนรูแ้ละมทีศันคตต่ิอการท าเกษตรปลอดสารพษิโยใช้
น ้าหมกัไล่แมลงจากตน้สาบเสอื 
  5.2.3 การศึกษาและเปรียบเทียบกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการพฒันาทกัษะการปฏิบตัิการท า
เกษตรปลอดสารพษิโดยใชน้ ้าหมกัไล่แมลงจากตน้สาบเสอืใน
ชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ต าบลคนัธารราษฎร์อ าเภอกนัทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาและเปรียบเทียบ
ทกัษะการปฏิบตัิก่อนและหลงัการส่งเสริมพบว่า ชาวบ้าน
ดอนดู่มีทกัษะการปฏิบตัิก่อนการส่งเสริมอยู่ในระดบัปาน
กลาง หลงัการส่งเสรมิอยู่ในระดบัด ีเมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
ก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า หลงัการส่งเสริมชาวบ้าน
ดอนดู่มทีกัษะการปฏบิตัเิพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการส่งเสรมิซึง่
เป็นไปตามแนวคดิของ สชุาต ิศริสิขุไพบลูย ์(2550 : 9) ไดใ้ห้
ความหายไวว้่า ทกัษะปฏบิตั ิคอืความสามารถความช านาญ
กล้ามเนื้อของบุคคลซึ่งเรยีกกนัว่าทกัษะปฏบิตั ิหรอืทกัษะ
ทางกลา้มเนื้อการเกดิทกัษะทางกลา้มเนื้อหรอืทกัษะปฏิบตัิ
จงึเป็นลกัษณะของพฤตกิรรมทีเ่ป็นผลผลติจากเรยีนรูร้ปูแบบ
หนึ่ง เช่น การตะไบ สกัดเลื่อย การใช้เครื่องมือจักรกล  
การเชื่อมโลหะ การซ่อมเครื่องยนต์ ฯลฯ ล้วนแต่เป็น
พฤติกรรมของกล้ามเน้ือที่แสดงออกในลักษณะของความ
ถูกต้องความคล่องแคล้วความเชี่ยวชาญและช านาญที่ต้อง
อาศยัการฝึกหดัทีเ่หมาะสม เป็นไปตามแนวคดิของ กมลรตัน์ 
หลา้สวุงษ์ (2524 : 270) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ทกัษะปฏบิตัคิอื
ลักษณะของพฤติกรรม ที่แสดงถึงความสามารถในการ
แสดงออกไดต่้อเนื่องกนัหรอืประสานสมัพนัธก์บัอวยัวะส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายหรือความคิดที่โต้ตอบต่อปัญหาอย่าง
คล่องแคล่วถูกต้องจนเป็นนิสยัหรอืเป็นแบบอตัโนมตัิ เช่น 
คนพดูภาษาองักฤษไดค้ล่องแคล่วแสดงถงึการมทีกัษะในการ
ใชภ้าษาองักฤษเสมอืนทีพ่มิพด์ดีไดถู้กตอ้งและรวดเรว็แสดง
ถงึการมทีกัษะในการใชม้อืและเป็นไปตามแนวคดิของ เขยีน 
วนัทนียตระกลู (2552 : 24) ไดใ้หค้วามหมายว่า ทกัษะปฏบิตั ิ
คอืการกระท าซึง่เป็นการแสดงออกถงึความรูส้กึนึกคดิ ความ
ต้องการของจิตใจที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าอาจสงัเกตได้โดย
ทางตรงหรือทางอ้อมบางลักษณะอาจสงัเกตได้โดยไม่ใช้
เครื่องมือช่วยเหลือต้องใช้เครื่องมือช่วย สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ จรสัศร ีพวัจนิดาเนตร (2556 : 58) ไดศ้กึษาเรือ่ง 
รูปแบบการสอนทกัษะการปฏบิตัใินงานตดัเยบ็ดว้ยกจิกรรม
หมอนแฟนซี ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย 
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ผลการวจิยัพบว่า หลงัจากการทดลองนักเรยีนกลุ่มที่ได้รบั
การจดัการเรยีนการสอนโดยใชรู้ปแบบการสอนทกัษะปฏบิตัิ
ในงานตดัเยบ็ของใชใ้นบา้นดว้ยกจิกรรม เรื่อง หมอนแฟนซี
จะมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนและเจตคติต่อการเรยีนในวชิา
งานตัดเย็บของใช้ในบ้านสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 สอดคล้องกบังานวจิยัของสริิ
มณี บรรจง (2553 : 22) ได้ศกึษาเรื่อง การพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้วิธีสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ
ผลการวจิยัพบว่าแผนการจดัการเรยีนรู้ผู้วจิยัสร้างขึน้ทัง้5 
แผน สามารถพฒันาทกัษะ ปฏบิตัิด้านการดูแลสุขภาพเดก็
ของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่3 แขนงวชิาการศกึษา
ปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ท าใหน้ักศกึษามทีกัษะปฏบิตัดิขี ึน้จากระดบัพอใช้เป็นระดบั
ดีมาก ทางด้านทกัษะปฏิบตัิเป็นรายบุคคลของ นักศึกษา
นักศกึษามคี่าเฉลีย่ดขีึน้จากเดมิทุกคน โดยมทีกัษะปฏบิตัดิี
ขึ้นอยู่ในระดบัดมีาก จ านวน 20 คน (ร้อยละ62.50) ทกัษะ
ปฏิบตัิตามกจิกรรมที่ปฏิบตัิเรื่องการจดันิทรรศการอาหาร
เดก็ปฐมวยั มคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ 2.75) และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของจารุวรรณ ทลูธรรม และกติต ิทลูธรรม (2559 : 
51-53) ไดศ้กึษาเรื่อง การจดัการเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบสาธติ เพื่อ
เพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทกัษะทางการปฏบิตัใินเรื่องการ
ใช้งานออสซิลโลสโคป ระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธิ ์
ทางด้านทักษะการปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชัน้ปีที่ 2 ที่เรียน

โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูโ้ยรูปแบบการสาธติในเรื่องการใช้งา
ออสซลิโลสโคป คดิเป็นรอ้ยละ 90.65 สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 80 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. คู่มอืส่งเสรมิการท าเกษตรปลอดสารพษิโดยใชน้ ้า
หมกัไล่แมลงจากต้นสาบเสอื สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับ
หลกัการท าเกษตรปลอดสารพษิแก่ผูท้ีส่นใจได ้
 2. ความรู้ที่ได้จากการจัดท าคู่มือส่งเสริมการท า
เกษตรปลอดสารพษิโดยใช้น ้าหมกัไล่แมลงจากต้นสาบเสอื 
สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการสง่เสรมิ 
นักเรียน นิสติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลกัการท า
เกษตรปลอดสารพษิมากขึน้ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรมกีารวจิยัศตัรูพชืทีส่รา้ง
ผลกระบทต่อเกษตรกร เพื่อใหเ้กษตรกรไดท้ราบวธิกีารก าจดั
ศัตรูพืชที่จะท าให้ผลผลิตของเกษตรกรลดลง รวมทัง้การ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณ
ใกลเ้คยีง 
 2. ควรมกีารศกึษาและเปรยีบเทยีบตน้ทุนและผลผลติ
ในการปลุกพชืที่ใช้สารเคมกีบัท าเกษตรแบบปลอดสารพิษ 
เพื่อใหเ้กษตรกรไดท้ราบถงึตน้ทุนในการผลติและผลผลติ 

 
7. เอกสำรอ้ำงอิง 
กมลรตัน์ หลา้สวุงษ์. (2524). สขุภาพจติในโรงเรยีน. กรุงเทพฯ : โรงพมิพม์หามงกุฎราชวทิยาลยั. 
กุลธิดา ธรรมรัตน์, จุไรรัตน์ คุรุโคตร และอิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล. (2560). การพัฒนาการสอนวิชาพื้นฐานทาง

วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม โดยใชคู้่มอืการสอนส าหรบันักศกึษาปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย.์ วารสาร
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 11 (1), 34-45. 

เ กษมศักดิ  ์สุ ข แก้ ว  และคณะ .(2554). ผลกระทบทีเ่กิดจากการท า เกษตรแบบเคมี . [ออนไล น์ ] .  ได้ จ าก : 
https://biothai.net/node/8691. [สบืคน้เมื่อ 24 พฤศจกิายน 2562]. 

เกษมศกัดิ ์สขุแกว้. (2562). เกษตรอนิทรยี.์ [ออนไลน์]. ไดจ้าก: http://www.ej.eric.chula.ac.th/content/6114/109. [สบืคน้
เมื่อ 24 พฤศจกิายน 2562]. 

โกชยั สารกิบุตร และสมพร สารกิบุตร. (2551). แนวการวเิคราะหแ์ละประเมนิผลแบบเรยีน. กรุงเทพฯ : แสงรุ่งการ พมิพ.์ 
โกสนิ สะตะ ประยรู วงศจ์นัทรา และฐติศิกัดิ ์เวชกามา. (2559). การพฒันากจิกรรมฝึกอบรมมคัคุเทศกส์ิง่แวดลอ้มเพื่อการ

ท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ อ าเภออุบลรตัน์ จงัหวดัขอนแก่น. วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 10 
(1),7-24. 

https://biothai.net/node/8691
http://www.ej.eric.chula.ac.th/content/6114/109


Thai Journal of Environmental Studies Vol. 5(1), 2022 45 - 57 
 

56 

เขยีน วนัทนียตระกลู. (2550). หลกัการและวธิกีารสอน. มหาวทิยาลยัมหามงกุฎราชวทิยาลยั วทิยาเขตลา้นนา. ส านกังานบรหิาร
งานวจิยัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 

จรสัศร ีพวัจนิดาเนตร. (2556). รปูแบบการสอนทกัษะการปฏบิตัใินงานตดัเยบ็ดว้ยกจิกรรมหมอนแฟนซสี าหรบันกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาตอนปลาย. คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

จารุวรรณ ทูลธรรม และกติติ ทูลธรรม. (2559). การจดัการเรยีนรูด้ว้ยรูปแบบสาธติเพื่อเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทกัษะ
ทางการปฏบิตัิในเรื่องการใชง้านออสซลิโลสโคป ระดบัปรญิญาตรสีาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ .วารสาร มทร.
อสีาน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน. 3 (2),45-54. 

เจนจริา อุตสาหพนัธ.์ (2560). ความรู ้ทศันคต ิและการปฏบิตัตินในการป้องกนัอนัตรายจากการใชส้ารเคมกี าจดัศตัรูพชืใน
เกษตรกรผูป้ลกูผกัสวนครวัในหมู่บา้นไทยเจรญิ. คณะศลิปะศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

ฉลอง นุ้ยฉิม. (2552). การพฒันาคู่มอืสือ่ความหมายธรรมชาตอและประวตัศิาสตรเ์พือ่การท่องเทีย่วเชงินิเวศในอุทยานภู
หนิรองกลา้. มหาวทิยาลยัมหดิล. 

ฉัตรชยั ปันชาต.ิ (2555). เจตคตต่ิอการเรยีนการสอนวชิาสงัคมศกึษาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ในโรงเรยีนเอกชน 
จงัหวดัเชยีงใหม่.มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่.  

ธีรภัทร์ สุขสบาย. (2561). การพฒันาชุดกรสอน รายวิชาการสอนการเขยีนภาษไทยส าหรบันิสติปริญญาตรีชัน้ปีที ่4  
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา. คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา. ชลบุร.ี 

นพดล เทยีมเมอืงแพน, ประยรู วงศจ์นัทรา และบญัญตั ิสาล. (2559). การพฒันากจิกรรมดนตรเีพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
ส าหรบัครดูนตรใีน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 27 จงัหวดัรอ้ยเอด็.วารสารศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 10 (1),90-107. 

ประภสัร ์รตันพร, ไชยยศ เรอืงสุวรรณ  และประวทิย ์สมิมาทนั. (2559). การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนการคดิ
สงัเคราะห์และการรู้สารสนเทศวิชานวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปรญิญาตรทีีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนบนเวบ็แบบปรบัเหมาะกบับทเรยีนบนเวบ็ . วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม, 10 (ฉบบัพเิศษ),475-491. 

ประภาเพญ็ สวุรรณ. (2555). พฤตกิรรมศาสตร ์พฤตกิรรมสขุภาพ และสขุศกึษา. พมิพค์รัง้ที ่2. กรุงเทพฯ: เจา้พระยา. 
พงศส์ณัห ์ศรสีมทรพัย ์และปิยะนุช เงนิคลา้ย. (2540). โครงการพฒันาแหล่งน ้าขนาดเลก็ในเขตพื้นที ่จงัหวดันครราชสมีา.

กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
พจน์ บุญเรือง. (2522). การส่งเสริมการเกษตร. เอกสารประกอบค าบรรยายวิชาการนิเทศงานส่งเสริม . คณะเกษตร 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
พรธดิา วเิชยีรปัญญา. (2557). การจดัการความรู ้: ความรูค้วามเขา้ใจ. กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพแ์สงดาว. 
พสิุทธิพ์งค์ เอน็ดู. (2559). วเิคราะห์ความต้องการในการเรยีนภาษาไทยของนักศึกษากมัพูชาเพื่อเตรยีมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซยีน. วารสาร มทร.อสีาน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน, 3 (1),31-44. 
มนสั ปันหลา้. (2553). การรบัรูข้องประชาชน. กรุงเทพฯ : พรีพฒันา. 
รชันี ป้องทพัไทย, สงัคม ภูมพินัธุ ์และวชริะ อนิทรอ์ุดม. (2551). การเปรยีบเทยีบผลการเรยีนและการเขยีนเชงิสรา้งสรรค ์

เรื่องกาพย์ยานี 11 ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ที่เรยีนด้วยโปรแกรมบทเรยีน.วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม, 2 (4), 16-23. 

ราชบณัฑติยสถาน. (2553). พจนานุกรมฉบับราชบณัฑติยสถาน. พมิพค์รัง้ที ่5. กรุงเทพฯ : อกัษรเจรญิทศัน์. 
วลยัลดา ถาวรมงคลกจิ. (2557). การส่งเสรมิและสนับสนุนด้านศลิปะและวฒันธรรม. กรุงเทพฯ. ส านักพมิพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 
ลขิสทิธิ ์แก้วมณีชยั (2558). การพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษากลุ่มสาระการเรยีนรู้เพิม่เติม เรื่อง การสานกระติบขา้วของ 

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5. วารสาร มทร.อสีาน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน, 2 (2),70-80. 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่5(1), 2565 : 45 - 57 
 

57 

วรทัศน์ อินทรัคคัมพร. (2546). การส่งเสริมการเกษตรกบการพัฒนาชนบทเชียงใหม่ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่
การเกษตร. คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 

วรรณศกัดิพ์จิติร บุญเสรมิ, ประยรู วงศจ์นัทรา และบญัญตั ิสาล. (2558). การพฒันากจิกรรมสิง่แวดลอ้มโดยใชก้ระบวนกวี
สีเขียว (Green Poem) ส าหรับนิสิตปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา .วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
มหาสารคาม, 9 (3), 209-222. 

สมศกัดิ ์ศรสีนัตสิขุ. (2554). ระเบยีบวธิวีจิยัทางสงัคมศาสตร.์ พมิพค์รัง้ที ่2. ขอนแก่น. ขอนแก่นการพมิพ.์  
สริมิณี บรรจง. (2553). การพฒันาทกัษะการเรยีนรู้ของนักศกึษาโดยใชว้ธิสีอนทีเ่น้นทกัษะปฏบิตัิ . มหาวทิยาลยัราชภฏั

สวนสนุนัทา. 
สชุาต ิศริสิขุไพบลูย.์ (2550). เอกสารประกอบการฝึกอบรมการเลือ่นวทิยฐานะ. สาขาเครื่องกล ภาควชิาครุศาสตรเ์ครื่องกล 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. กรุงเทพฯ. ส านกัพมิพเ์ทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
อนุสสรา เฉลมิศร.ี (2555). การพฒันาชุดกจิกรรมการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการภายในกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายประถม) . กรุงเทพฯ : 
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายประถม). 

เอมอร ดีมาก. (2554). ผลของวิธีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ทีม่ ีต่อทักษะชีวิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระ
เศรษฐศาสตร์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่ 4. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น. ขอนแก่น. 

 
 


