
วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่5(2), 2565 :  117 - 129 
ISSN 2651-0782 

 

 
ผู้ด ำเนินกำรหลกั : ฉตัรนรนิทร ์แถบวไิล ; อีเมล : chatnarin.171717@gmail.com 

 

กำรส่งเสริมกำรท ำน ้ำหมกัชีวภำพจำกข่ำเพื่อลดกำรใช้สำรเคมีในกำรท ำเกษตรในชุมชน  
บ้ำนนำสีนวน หมู่ท่ี 17 ต ำบลนำสีนวน อ ำเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหำสำรคำม 

 
ฉัตรนรินทร ์แถบวิไล1, อดิศกัด์ิ สิงห์สีโว2 

1,2 คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
 ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 44150 

 
ฉตัรนรนิทร ์แถบวไิล, อดศิกัดิ ์สงิหส์โีว. (2565). การส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากขา่เพื่อลดการใช้สารเคมใีนการ
ท าเกษตรในชุมชนบ้านนาสนีวน หมู่ที่ 17 ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม . วารสารวทิยาการ
สิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่5(2), 2565 : 117 - 129 
 

บทคดัยอ่ 
 

 วจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากขา่เพื่อลดการใชส้ารเคมใีนการ
ท าเกษตร ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์80/80 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศัคต ิก่อนและหลงั
การส่งเสริม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศกึษาวิจยั ได้แก่ ชาวบ้านบ้านนาสีนวน หมู่ที่ 17 ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 35 คน ซึ่งได้จากการสมคัรใจเขา้ร่วม เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ประกอบด้วยคู่มอืการ
ส่งเสรมิ แบบทดสอบความรู้ และแบบวดัทศันคติ สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการส่งเสรมิ มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 81.28/88.14 ดชันี
ประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิเท่ากบั 0.7919 แสดงว่า ชาวบ้านมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนรูค้ดิเป็นรอ้ยละ 79.19 
ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้และทศันคต ิหลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 
 
ค ำส ำคญั  : การส่งเสรมิ, น ้าหมกัชวีภาพจากขา่, ลดการใชส้ารเคมใีนการท าเกษตร, ความรู,้ ทศันคต ิ 
 
 

mailto:chatnarin.171717@gmail.com


Thai Journal of Environmental Studies Vol. 5(2), 2022 : 117 - 129 
ISSN 2651-0782 
 

 
Coressponding Author: Chatnarin Thaebwilai.; E-mail address: Chatnarin.171717@gmail.com. 

118 

The promotion of fermented bio-extracts from galangal to reduce the use of chemicals in 
agriculture in Ban Na Si Nuan community, Village No.17, Na Si Nuan sub district, Kanthara 

Wichai district, Maha Sarakham province 

 
Chatnarin Thaebwilai1,  Adisak Singseewo2 

1,2 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University 
Kham Riang Sub-District, Kantharawichai District, Maha Sarakham province 44150 

 
Chatnarin Thaebwilai, Adisak Singseewo.  ( 2022) .  The promotion of fermented bio-extracts from galangal to 
reduce the use of chemicals in agriculture in Ban Na Si Nuan community, Village No.17, Na Si Nuamsub 
district, Kanthara Wichai district, Maha Sarakham province. Thai Journal of Environmental Studies Vol. 5 ( 2 ) , 
2022 : 117 - 129 
 

Abstract  
 

 The purposes of this research were to develop a manual for promoting bio-fermentation from galangal 
to reduce the use of chemicals in agriculture for efficiency and effectiveness according to the criteria 80/80, to 
study and compare knowledge and attitude before and after the promotion. The sample used in the study were 
35 people of Ban Na Si Nuan community, Village No.17, Na Si Nuan sub district, Kanthara Wichai district, 
Maha Sarakham province, selected by volunteer sampling. The research tools were a promotion manual, 
knowledge test and attitude test. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation and paired t-test. The research results showed that the manual was efficiency of 81.28/88.14. 
The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.7919, indicated that the villagers had progressed 
in their learning by 79.19 percent. The villagers had score on knowledge and attitude after the promotion higher 
than before the promotion, statistical significance at the level of .05. 
 
Keywords:  Promotion, fermented bio-extracts from galangal, reduce the use of chemicals in agriculture 

,Knowledge, Attitude 
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1. บทน ำ  
 ปัจจุบนัประชากรไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชพี 
เกษตรกรรม เป็นประชากรวยัท างานประมาณ 43.4 
ล้านคน คดิเป็นรอ้ยละ 66 ของประชากรทัง้หมด โดย
เป็นเกษตรกรประมาณ 17 ล้านคน ในอดตีเกษตรกร
ท านาขา้ว ปลูกพชืผกัเพื่อการบรโิภค ภายในครวัเรอืน 
ต่อมาการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ สังคมท าให้มี
แนวโน้มการผลิตเพื่อการค้าขายและส่ง ออกมากขึ้น 
เกษตรกรมีการใช้สารเคมีเพื่อให้ได้ผลผลิตทางการ
เกษตรเพิม่ขึน้และเป็นไปตามความตอ้งการของตลาด 
โดยมีการใช้สารเคมกี าจดัแมลงทดแทนสารไล่แมลง 
จากธรรมชาติ สอดคล้องกับ ข้อมูลการส ารวจของ
องค์การอาหารและเกษตรแห่ง สหประชาชาตทิีพ่บว่า 
ประเทศไทยมกีารใชส้ารเคมป้ีองกนัและก าจดัศตัรูพชื
มากเป็น อนัดบั 5 ของโลก (วโิรจน์ เจย้เปลีย่น, 2560 : 
23) 
 เกษตรกรมกีารใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชืกนัมาก
ขึ้นเพราะต้องการให้ผลผลิตของตนที่เพาะปลูกไว้
ปราศจากโรคและแมลงมาท าลายจนก่อให้เกิดความ
เสียหายสารเคมีก าจดัศตัรูพืชที่เลือกใช้บางครัง้ก็ไม่
ตรงกับศัตรูพืชที่มารบกวนหรือใช้ผสมรวมกัน
หลากหลายชนิด และที่ส าคัญสารแต่ละชนิดที่ใช้มี
ความเป็นพิษร้ายแรงสูงอาจท าให้เกษตรกรได้รับ
อนัตราย เกิดอาการและความเจ็บป่วยต่างๆ ตามไป
ดว้ย ผูบ้รโิภคทีซ่ื้อผลผลติของเกษตรกรมารบัประทาน
ก็อาจจะ ได้รบัอนัตรายตามไปด้วย นอกจากนี้การใช้
สารเคมีก าจดัศตัรูพืช มากเกินความจ าเป็น หรือไม่
รูจ้กัวธิกีารก าจดัหรอืท าลายอย่างถูกตอ้งสารเคมกี าจดั
ศัตรูพืชนัน้ก็อาจสะสมลงบนพื้นดิน แม่น ้ าล าคลอง 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนและ
บริเวณใกล้เคียงได้ (กรมควบคุมมลพิษ , 2558 : 
เวบ็ไซต)์  
 ผลกระทบทางสิง่แวดล้อมของประเทศไทยจาก
การใช้สารเคมีทางการเกษตร อยู่ ในระดับอันตราย
ร้ายแรง เนื่องจากมีการผลิตและการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรที่เป็นอันตรายและมีความเป็นพิษสูงซึ่ง
ตกค้างอยู่ ในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานาน ดังที่กรม
ควบคุมมลพิษได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบการ
ตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรในสิ่งแวดล้อมใน

พืน้ทีลุ่่มน ้า ว่าพบสารเอน็โดซลัแฟนตกคา้งในตวัอย่าง
แม่น ้ าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมรายงานการตรวจพบ
สารเคมทีางการเกษตรในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและ
คาร์บาเมตในตวัอย่างดนิ อากาศ และแหล่งน ้าผวิดนิ
บริเวณลุ่มน ้าฝาง ถึงแม้ความเข้มข้นของสารเคมีที่
ตรวจพบทัง้หมดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน (กรมควบคุม
มลพษิ, 2558 : เวบ็ไซต)์ 
 แนวทางการแกไ้ขปัญหาปัจจุบนัการใชส้ารเคมี
ในการท าเกษตรสามารถน าพืชหรือสมุนไพรที่มี
สรรพคุณในการไล่แมลง นัน่กค็อื ข่า (เหงา้ข่า) มาท า
น ้ าหมัก เป็นวิธีธรรมชาติที่ช่วยไล่แมลงและก าจัด
ศัตรูพืชโดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ไม่ท าให้สารเคมี
ตกค้างในผลผลิต มลพิษทางดิน มลพิษทางอากาศ 
และช่วยประหยดัรายจ่าย ซึ่งเป็นวธิกีารที่ช่วยใหเ้กดิ
ความสมดุลภายในระบบนิเวศ (กิตติชยั พนัธ์กานน , 
2556 : เวบ็ไซต)์ 
 จากการส ารวจในชุมชนบ้านนาสนีวน หมู่ที ่17 
ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
มชีาวบ้านจ านวน 558 คน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่
ประกอบอาชพีเกษตรกรรมและมกีารใชส้ารเคมใีนการ
ท าเกษตรเป็นจ านวนมาก เนื่องจากสารเคมสีามารถ
ก าจัดศัตรูพืชได้อย่างรวดเร็วและใช้ทุกโอกาสเมื่อ
ต้องการ อาจส่งผลให้มีสารเคมตีกค้างที่พืชและสตัว์ 
และมคี่าใชจ้่ายสงูเพื่อซื้อยามาก าจดัศตัรพูชื 
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึต้องการส่งเสรมิการท าน ้าหมกั
ชวีภาพจากข่าเพื่อลดการใชส้ารเคมใีนการท าเกษตร
ส าหรบัชุมชนบ้านนาสนีวน หมู่ที่ 17 ต าบลนาสนีวน 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม โดยการน าข่า
มาท าเป็นน ้าหมกัชวีภาพ เพื่อช่วยลดค่าใชจ้่ายในการ
ซื้อยาก าจดัศตัรูพชื น ้าหมกัทีม่ส่ีวนผสมจากขา่เป็นน ้า
หมกัธรรมชาติใช้ทดแทนสารเคมีได้ วตัถุดิบหาง่าย
และมอียู่ในทอ้งถิน่ อกีทัง้ยงัเป็นการลดผลกระทบจาก
การใชส้ารเคมใีนการท าเกษตรภายในชุมชนได ้
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการท าน ้าหมกั
ชวีภาพจากข่าเพื่อลดการใชส้ารเคมใีนการท าเกษตร 
ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ ์80/80
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 2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ก่อน
และหลังการส่งเสริมการท าน ้ าหมักชีวภาพจากข่า   
เพื่อลดการใชส้ารเคมใีนการท าเกษตร 
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศัคต ิก่อนและ
หลงัการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากข่า เพื่อลด
การใชส้ารเคมใีนการท าเกษตร 
  
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการในการศกึษาครัง้นี้ ได้แก่ 
ชาวบ้านนาสีนวน หมู่ที่ 17 ต าบลนาสีนวน อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 558 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครัง้นี้ ได้แก่ 
บ้านนาสีนวน หมู่ที่  17  ต าบลนาสีนวน อ า เภอ 
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 35 คน ไดจ้าก
การสมคัรใจในการเขา้ร่วมโครงการส่งเสรมิ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 3.2.1 ตัวแปรต้น คือ การส่งเสริมการท าน ้ า
หมักชีวภาพจากข่าเพื่อลดการใช้สารเคมีในการท า
เกษตร 
 3.2.2 ตวัแปรตาม คอื  
  ความรู้ เกี่ยวกับการท าน ้าหมกัชีวภาพจาก
ขา่เพื่อลดการใชส้ารเคมใีนการท าเกษตร  
  ทศันคต ิต่อการท าน ้าหมกัชวีภาพจากขา่เพื่อ
ลดการใชส้ารเคมใีนการท าเกษตร 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1) คู่มอืการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพ
จากขา่เพื่อลดการใชส้ารเคมใีนการท าเกษตร 
  2) แผ่นพับการส่งเสริมการท าน ้ าหมัก
ชวีภาพจากข่าเพื่อลดการใชส้ารเคมใีนการท าเกษตร 
  3)  แบบทดสอบความรู้  เ ป็นแบบชนิด
เลอืกตอบ 2 ตวัเลอืก คอื ใช่ และ ไม่ใช่ ตอบถูกได้ 1 
คะแนน ตอบผดิได้ 0 คะแนน จ านวน 20 ขอ้ ผลการ
หาคุณเครื่องมอื พบว่า ค่า IOC ทุกขอ้มากกว่า 0.5 ค่า
ความยากง่ายของแบบทดสอบความรู้อยู่ระหว่าง 0.31 
- 0.97 และค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.41 - 
0.86 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับของแบบทดสอบ

ความรู้เกี่ยวกับการท าน ้าหมกัชวีภาพจากข่าเพื่อลด
การใชส้ารเคมใีนการท าเกษตร มคี่าเท่ากบั 0.856 
  4)  แบบวัดทัศนคติมีลักษณะค าถาม
ปลายเปิด เป็นแบบมาตราส่วน ประเมนิค่า มลีกัษณะ
เป็นแบบก าหนดค าตอบ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ เห็น
ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย จ านวน 20 ข้อ ผลการหา
คุณเครื่องมือ พบว่า ค่า IOC ทุกข้อมากกว่า 0.5 ค่า
อ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.57 และค่า
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของแบบวดัทศันคติต่อการท าน ้า
หมักชีวภาพจากข่าเพื่อลดการใช้สารเคมีในการท า
เกษตร มคี่าเท่ากบั 0.780 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลวจิยัต้องการส่งเสรมิการท าน ้า
หมักชีวภาพจากข่าเพื่อลดการใช้สารเคมีในการท า
เกษตรส าหรับชุมชนบ้านนาสีนวน หมู่ที่ 17 ต าบล
นาสีนวน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัต่อไปนี้ แบ่งเป็น 2 ระยะ 
ดงันี้ 
  ระยะที่ 1 การออกแบบและสร้างเครื่องมือ
การส่งเสริมการท าน ้าหมกัชีวภาพจากข่า ลดการใช้
สารเคมใีนการท าเกษตร 
  1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาจาก
เอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการ
ส่งเสริมการท าน ้ าหมักชีวภาพจากข่าเอลดการใช้
สารเคมีในการท าเกษตร เพื่อเป็นแนวทางในการ
ก าหนดรปูแบบของเน้ือหาในการจดัท าคู่มอื  
  2) จัดเตรียมเครื่องมือในการถ่ายทอด 
แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิในหวัขอ้ การการ
ส่งเสริมการท าน ้าหมกัชีวภาพจากข่า เพื่อลดการใช้
สารเคมใีนการท าเกษตร ใหส้มบูรณ์  
  3) น าเน้ือหาจากคู่มอืทีส่มบูรณ์แลว้มาสรา้ง
แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ น าเสนอต่อ
อาจารย์ทีป่รกึษา น ามาปรบัปรุงแก้ไข ตามค าแนะน า
ของอาจารยท์ีป่รกึษาก่อนน าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ 3 
ท่าน ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อ
น าไปใช้เป็นเครื่องมอืในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกบั
สิง่แวดลอ้ม  
  4) น าแบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ 
เกีย่วกบัการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากขา่ เพื่อ
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ลดการใช้สารเคมีในการท าเกษตรปทดลองใช้ (Try 
Out) กับ ชาวบ้านบ้านขีเหนือ หมู่ที่ 13 ต าบลเขวา
ใหญ่ อ าเภอกันทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 
35 คน 
  ระยะที ่2 การถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา   
   ในระยะนี้ เป็นระยะของกระบวนการ 
การถ่ายทอดสิง่แวดล้อมศกึษา โดยผ่านกระบวนการ
การส่งเสริมให้เกิดความรู้ และทัศนคติที่ดีในการ
ส่งเสริมการท าน ้าหมักชีวภาพจากข่าเพื่อลดการใช้
สารเคมใีนการท าเกษตร โดยการวดัความรู้ ทศันคติ
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ ซึ่งมรีูปแบบในการส่งเสริม   
มขี ัน้ตอนดงันี้ 
    1) ขัน้น าเข้าสู่กิจกรรมการส่งเสรมิ     
เป็นการเตรยีมความพร้อมของผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม 
หรือเป็นการสร้างบรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการ
ฝึกอบรม และสร้างความคุ้นเคยลดความตึงเครียด
ทางดา้นร่างกายและจติใจของผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม 
 

    
ภาพประกอบที ่1 แนะน าตวัและเตรยีมความพรอ้มในการเขา้

ฝึกอบรม 
  2) ขัน้กิจกรรมการส่งเสรมิ กิจกรรมใน
การฝึกอบรมครัง้นี้ประกอบไปด้วยการบรรยาย และ
การสาธติประกอบการบรรยาย การก าหนดเป้าหมาย
ของแต่ละกจิกรรมเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมทราบ
ว่าก าลังท าสิ่งใดอยู่ ซึ่งในการฝึกอบรมผู้วิจ ัยได้น า
เทคนิคบรรยาย และเทคนิคการสาธติ เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วม
การฝึกอบรมเกิดความรู้และทศันคติที่ดตี่อการท าน ้า
หมักชีวภาพจากข่าเพื่อลดการใช้สารเคมีในการท า
เกษตร  
 

   
ภาพประกอบที ่2 บรรยายและสาธติการท าน ้าหมกั 

 

  3) ขัน้วดัผลการส่งเสรมิ เ ป็ น ขั ้น ต อ น
จุดมุ่งหมายของการวิจยัที่ตัง้ไว้ในตอนแรกโดยการ
ฝึกอบรมครัง้นี้ว ัดผลการประเมิน 2 ด้าน คือ ด้าน
ความรู้เกี่ยวกบัการการท าน ้าหมกัชวีภาพจากข่าเพื่อ
ลดการใชส้ารเคมใีนการท าเกษตร และดา้นทศันคตติ่อ
การท าน ้าหมกัชวีภาพจากข่าเพื่อลดการใช้สารเคมใีน
การท าเกษตร  
 

   
ภาพประกอบที ่3 ท าแบบทดสอบและกล่าวขอบคุณชาวบา้น 

 

3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลครัง้นี้ ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรม
ประมวลผลส าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอร ์ 
ใชส้ถติใิน การวเิคราะหข์อ้มลูมดีงันี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถติทิดสอบคุณภาพเครื่องมอื ไดแ้ก่ ค่า
ความสอดคล้อง ( IOC) ค่าความยากง่าย ค่าความ 
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบั และค่าอ านาจจ าแนก 
  3) สถิติเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัการ
ส่งเสรมิ ไดแ้ก่ Paired t-test ทีร่ะดบันัยส าคญัทาง สถติ ิ
.05 
 

4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
ส่งเสริมการท าน ้าหมักชีวภาพจากข่าเพื่อลดการใช้
สารเคมีในการท า เกษตร ประสิทธิผลภาพของ
กระบวนการ  (E1)  คิด เ ป็นร้อยละ 81 .28  และ
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 88.14 
ดงันัน้ การส่งเสริมการท าน ้าหมกัชวีภาพจากข่าเพื่อ
ลดการใชส้ารเคมใีนการท าเกษตร มปีระสทิธภิาพของ
คู่มอืส่งเสรมิ 81.28 /88.14 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 
ตามทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1)
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 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอื
การส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากขา่เพื่อลดการใช้
สารเคมใีนการท าเกษตร มคี่าเท่ากบั 0.7919  
 
 

หมายความว่า ผู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีวามรู้เพิ่มขึ้น 
และส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีความก้าวหน้า
ทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอืส่งเสรมิรอ้ยละ
79.19 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้
(ดงัตารางที ่2) 

ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากขา่เพื่อลดการใชส้ารเคมใีนการท าเกษตร (E1 / E2) 
 

 

ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) การส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากขา่เพื่อลดการใชส้ารเคมใีนการท าเกษตร 
 
 

ผลรวมคะแนน
ควำมรู้ก่อนกำร

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ควำมรู้หลงักำร

ส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบ

ควำมรู ้

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

เกณฑ ์

301 671 20 0.7919 ผ่านเกณฑ ์

 
4.2 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบกับความรู้  
เกีย่วกบัการส่งเสริมการท าน ้ าหมกัชีวภาพจากข่า
เพือ่ลดการใช้สารเคมีในการท าเกษตร ก่อนการ
ส่งเสริมและหลงัการส่งเสริม 
 จากการศกึษา พบว่า ก่อนการส่งเสรมิผูเ้ขา้ร่วม
การส่งเสริมมีคะแนนความรู้เฉลี่ยเกี่ยวกับการท าน ้า
หมกัชวีภาพจากขา่เพื่อลดการใชส้ารเคมใีน 
 

 
การท าเกษตร อยู่ในระดบัน้อย (�̅�=8.51) และหลงัการ 
ส่งเสรมิมคีะแนนความรู้เฉลี่ยเกี่ยวกบัการท าน ้าหมกั
ชวีภาพจากข่าเพื่อลดการใช้สารเคมใีนการท าเกษตร 
อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=17.62) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยระหว่างหน่วยการส่งเสรมิ พบว่า คะแนน
เฉลี่ยหลังการส่งเสริมมีค่ามากกว่าก่อนการส่งเสริม
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3)

ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบความรูก้่อนและหลงัการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากข่าเพื่อลดการใชส้ารเคมใีน
   การท าเกษตร  
 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม (n=35) หลงักำรส่งเสริม (n=35) 

t  df p 
�̅� S.D ระดบั �̅� S.D ระดบั 

ความรู ้
(N=20) 

8.51 2.52 น้อย 17.62 0.68 มำก -21.220 34 .000* 

*มนีัยส าคญัทางสถติทิี ่.05 

หน่วยกำรส่งเสริม 
คะแนน
เตม็ �̅� S.D. 

ร้อยละของ 
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 16.25 0.78 81.28 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 17.62 0.68 88.14 ผ่านเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือ เท่ำกบั 81.28/88.14  
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4.3 ผลกำรศึกษำกำรเปรียบเทียบกับทัศนคติ 
เก่ียวกบักำรส่งเสริมกำรท ำน ้ำหมกัชีวภำพจำกข่ำ
เพื่อลดกำรใช้สำรเคมีในกำรท ำเกษตร ก่อนกำร
ส่งเสริมและหลงักำรส่งเสริม 
 จากการศกึษา พบว่า ทศันคติเฉลี่ยต่อการท า
น ้าหมกัชวีภาพจากข่าเพื่อลดการใชส้ารเคมใีนการท า
เกษตร อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ (�̅�= 2.32) และหลงัการ
ส่งเสริมมีคะแนนทศันคติเฉลี่ยเกี่ยวกับต่อการท าน ้า

หมักชีวภาพจากข่าเพื่อลดการใช้สารเคมีในการท า
เกษตร อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (�̅�=2.72) เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยระหว่างหน่วยการส่งเสรมิ พบว่า คะแนน
เฉลี่ยหลังการส่งเสริมมีค่ามากกว่าก่อนการส่งเสริม
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
(ดงัตารางที ่4) 
 

ตารางที ่4. ผลการเปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อนและหลงัการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากขา่เพื่อลดการใชส้ารเคมใีน
  การท าเกษตร  
 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม (n=35) หลงักำรส่งเสริม (n=35) 

t df p 
�̅� S.D ระดบั �̅� S.D ระดบั 

ทศันคต ิ
(N=5) 

2.32 0.15 ปำนกลำง 2.72 0.13 มำก -10.915 34 .000* 

*มนีัยส าคญัทางสถติทิี ่.05 

 
5. อภิปรำยผล 

5.1 ผลการการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของคู่มือการ
การส่งเสริมการท าน ้ าหมกัชีวภาพจากข่าเพือ่ลด
การใช้สารเคมีในการท าเกษตร 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการการ
ส่งเสริมการท าน ้าหมักชีวภาพจากข่าเพื่อลดการใช้
สารเคมใีนการท าเกษตร พบว่า ประสทิธผิลภาพของ
กระบวนการ  (E1)  คิด เ ป็นร้อยละ 81 .28  และ
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 88.14
ดงันัน้ การส่งเสริมการท าน ้าหมกัชวีภาพจากข่าเพื่อ
ลดการใชส้ารเคมใีนการท าเกษตร มปีระสทิธภิาพของ
คู่มอืส่งเสรมิ 81.28 /88.14 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 
เน่ืองจากผูว้จิยัไดใ้หค้วามส าคญัของการเรยีนรู ้โดยใช้
คู่มอืการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากข่าเพื่อลด
การใชส้ารเคมใีนการท าเกษตร ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิ
ของ ปรีชา ช้างขวญัยืน และคณะ (2551 : 127) ได้
กล่าวว่า คู่มอื เป็นหนังสอืทีใ่ชค้วบคู่ไปกบัการกระท า
สิง่ใดสิง่หนึ่งเป็นหนังสอืทีใ่ชแ้นวทางปฏบิตัใิหก้บัผู้ใช้
สามารถกระท าสิง่นัน้ๆ ใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายส่วน
คู่มอืครูนัน้เป็นหนังสอืใหแ้นวทางและแนะน าเกี่ยวกบั

สาระ วธิกีารกจิกรรม สื่อ วสัดุ อุปกรณ์ และแหล่งขอ้มลู 
แหล่งอ้างองิต่างๆ ปกตมิกัจะใชค้วบคู่กบัหนังสอืเรยีน 
เป็นหนังสือที่ครูได้ศึกษาด้วยตนเอง เป็นไปตาม
แนวคดิของ เรอืงชยั จรุงศริวฒัน์ (2555 : 77) ไดก้ล่าว
ว่า คู่มอืเป็นเอกสารหรอืหนังสอืทีจ่ดัท าขึน้เพื่อใหค้รูใช้
จดักิจกรรมการเรยีนการสอน สามารถสอนให้เป็นไป
ตามแนวทางของหลกัสูตรหรือใช้เป็นคู่มือของครูใน
การใช้หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง คู่มือที่เขียนขึ้นเป็น
แนวทางให้ผู้ใช้คู่มอืได้ศกึษาท าความเขา้ใจเรื่องที่จะ
ท า และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ใช้คู่มือมีความ
สะดวกและสามารถปฏิบตัิงานได้บรรลุวตัถุประสงค์
ภายใต้มาตรฐานที่ใกล้เคียง และเป็นไปตามแนวคิด
ของ นุดี รุ่งสว่าง (2543: 24) ได้กล่าวไว้ว่า คู่มือที่ดี
ควรมีดังนี้ 1) ด้านรูปแบบ มีขนาดรูปเล่มเหมาะสม 
ตวัอกัษรอ่านง่าย ชดัเจน มรีูปภาพประกอบเหมาะสม
กับเนื้อหาและการน าเสนอกิจกรรมแต่ละขัน้ตอนมี
คว ามชัด เ จน  2 )  ด้ าน เนื้ อห า  ของคู่ มือคว รมี
วตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ชดัเจน เหมาะสมเขา้ใจง่าย 
เนื้อหาความรู้มคีวามเหมาะสมตรงกบัความต้องการ
และความจ าเป็น 3) ด้านการน าไปใช้มีการก าหนด
ขัน้ตอนการศึกษาคู่มือไว้ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ น ้าทพิย์ ค าแร่ และคณะ (2559: 543-563) 
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ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการบริโภคที่เป็น
มิต รกับสิ่ ง แ วดล้ อมส าหรับนิ สิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของ
คู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม  มี
ประสทิธภิาพ เท่ากบั 80.70/83.68 และสอดคล้องกบั
งานวจิยัของอภญิา โคตะวนินท์ (2562: 57) ได้ศกึษา 
การส่งเสรมิการจดัการขยะจากต้นทางด้วยหลกั 3Rs 
โดยใช้คู่มือ เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์  ส าหรับ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนเทศบาลศรี
สวัสดิ ว์ ิทยา  ต าบลตลาด อ า เภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า วิธีการจดัการขยะ
ของโรงเรยีนยงัไม่ชดัเจน ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืการ
ส่งเสริม มีประสิทธิภาพ 86.84/84.34 ส่วนดัชนี
ประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมเท่ากับ 0.6979 
นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 69.79 
นักเรียนมีคะแนนความรู้เฉลี่ย และทัศนคติต่อการ
จดัการขยะจากตน้ทาง ดว้ยหลกั 3Rs หลงัการส่งเสรมิ
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรอุมา สงชะวา 
และคณะ (2559: 216-228) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันา
คู่มอือบรมการแก้ไขปัญหาดนิขาดความอุดมสมบูรณ์ 
เพื่อปลูกมันส าปะหลังในจังหวัดมหาสารคาม ผล
การศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือการอบรม 
เท่ากับ 82.94/81.23 ส่วนดชันีประสิทธิผลของคู่มือ
อบรม มคี่าเท่ากบั 0.435 นิสติทีใ่ชคู้่มอือบรมการแกไ้ข
ปัญหาดนิขาดความอุดมสมบูรณ์เพื่อปลูกมนัส าปะหลงั
ในจงัหวดัมหาสารคามมคีวามก้าวหน้าคดิเป็นร้อยละ 
43.50 
 จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มือ 
มคี่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 0.7919 ซึง่ส่งผลให้
มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิม่ขึ้นหลงัจากการใช้
คู่มือการส่งเสริมร้อยละ 79.19 แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่เข้าร่วมการส่งเสริมโดยใช้คู่มืออบรมการ
เรยีนรูน้ัน้มคีวามรูค้วามเขา้ใจมากขึน้ ท าใหค้่าดชันีผล
มคี่าทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ 
ถวัลย์ มาศจรัส (2553: 62-65) ได้กล่าวไว้ว่า การ
จัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้จึงเป็นส่วนหนึ่งของ
การศกึษาสร้างสรรค์ และการน าไอซีทมีาประยุกต์ใช้
กับการสร้างสรรค์ สามารถจดการศึกษาได้หลาย

รูปแบบ และเป็นไปตามแนวคดิของ สุพตัรา วงศ์ษา 
(2549: 77) ไดก้ล่าวว่า การพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้
หมายถึงแบบแผนการด าเนินการจดัการเรยีนรู้ได้รบั
การจดัเป็นระบบอย่างสมัพนัธแ์ละสอดคลอ้งกบัทฤษฎี 
หลักการเรียนรู้หรือการสอนที่รูปแบบนัน้ยึดถือโดย
ผ่านกระบวนการการวิจัย และได้รับการพิสูจน์และ
ทดลองว่ามีประสิทธิภาพ ซึ่งรูปแบบการสอนแสดง
ขัน้ตอนที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และผู้สอนต้องท าตาม
ขัน้ตอนในรูปแบบดงักล่าวเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ตามมุ่งหมายของรูปแบบนั ้นนั ้น และเป็นไปตาม
แนวคิดของ พจนานุกรม ฉบบั ราชบัณฑิตยสถาน 
(2546 : 256) ได้นิยามความหมาย "คู่มือ" หมายถึง
สมุดหรอื หนังสอืทีใ่หค้วามรูเ้กี่ยวกบั เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ที่ ต้องการรู้เพื่อใช้ประกอบต ารา เพื่ออ านวยความ
สะดวก เกี่ยวกบัการศกึษาหรอืการปฏบิตั ิเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง หรอืเพื่อแนะน าวธิใีชอุ้ปกรณ์อย่างใด อย่างหนึ่ง
คู่มือจัดเป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่ง ที่รวบรวม
ข้อมูล ข้อเท็จจริงเฉพาะเรื่อง เพื่อใช้เป็นคู่มือตอบ    
ค าถาม ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดอ้ย่างรวดเรว็ หรอืเพื่อใช้
เป็นคู่มอืในการศกึษาและปฏิบตัิงานหนึ่งๆ ทัง้นี้คู่มอื 
มกัจะมกีารเรยีบเรยีงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อความ 
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ชยัธชั จนัทร์สมุด (2553: 144) ไดศ้กึษา
การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 
ของหลักสูตร ฝึกอบรมการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ มคี่าเท่ากบั 0.7144 หมายความวา่ ผูเ้ขา้อบรม
มีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.44 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ยศพล พันธ์เนียม สุภารัตน์ อ่อนก้อน 
และสมบตั ิอปัมระกา (2561: 17) ไดท้ าการศกึษาการ
พัฒนาคู่มือการอนุรักษ์เพื่อสมุนไพรในป่าชุมชน     
บ้านเกิง ต าบลเกิง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม 
เท่ากบั 0.6107 ความหมายว่า นักเรยีนที่ใช้คู่มอืการ
อบรมความกา้วหน้าทางการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 61.07 
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 ดังนัน้การเรียนรู้การส่งเสริมการท าน ้าหมัก
ชวีภาพจากข่าเพื่อลดการใช้สารเคมใีนการท าเกษตร 
พรอ้มทัง้ใชคู้่มอื ซึง่เป็นรปูแบบการจดัการเรยีนการ 
สอนของกจิกรรมใหผู้เ้รยีนเกดิความรู ้ความเขา้ใจ ใน
เรื่องของการท าน ้าหมกัชวีภาพจากข่าเพื่อลดการใช้
สารเคมีในการท าเกษตร ซึ่งสามารถพัฒนากลุ่ม
ตวัอย่างใหม้พีฤตกิรรมตรงตามความมุ่งหวงั ส่งผลให้
กลุ่มตวัอย่าง มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทศิทางที่
ดีขึ้น แสดงให้เห็นการว่าการจดัการเรียนรู้การท าน ้า
หมักชีวภาพจากข่าเพื่อลดการใช้สารเคมีในการท า
เกษตรโดยใช้คู่มือ ประกอบการถ่ายทอดการเรียนรู้
ผ่ านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเกิดผลดีต่อ
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิเป็นอย่าง 
5.2 ผลการศกึษาและเปรียบเทียบความรู้ เกีย่วกบั
การส่งเสริมการท าน ้ าหมกัชีวภาพจากข่าเพือ่ลด
การใช้สารเคมีในการท าเกษตร 
 ผลการเปรียบเทยีบความรู้เกี่ยวกับการท าน ้า
หมักชีวภาพจากข่าเพื่อลดการใช้สารเคมีในการท า
เกษตร โดยรวมก่อนและหลงัการการส่งเสริม พบว่า 
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ มคีวามรูก้่อนการส่งเสรมิการท า
น ้าหมกัชวีภาพจากข่าเพื่อลดการใชส้ารเคมใีนการท า
เกษตร ก่อนการส่งเสริมมีคะแนนความรู้เฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัน้อย 8.51 หลงัการส่งเสรมิผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ 
มคีะแนนความรูเ้ฉลีย่ อยู่ในระดบัมาก 17.62 เมื่อเทยีบ
คะแนนความรู้เฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า
หลงัจากการส่งเสริมผู้เข้าร่วมการส่งเสริม มีคะแนน
ความรูเ้ฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากคู่มือการท าน ้าหมัก
ชวีภาพจากข่าเพื่อลดการใช้สารเคมใีนการท าเกษตร 
มีความเหมาะสม พร้อมกับมีเนื้อหาที่ส าคัญ และ
น่าสนใจต่อการเรยีนรูท้ าใหผู้เ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิเขา้ใจ
ในเนื้อหาของคู่มือเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งคู่มือการการ
ส่งเสริมการท าน ้าหมักชีวภาพจากข่าเพื่อลดการใช้
สารเคมใีนการท าเกษตร มุ่งเสรมิสรา้งใหผู้เ้ขา้ร่วมการ
ส่งเสริมได้รับความรู้ใหม่ๆ และถ่ายทอดความรู้แก่
ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมได้เรียนรู้เรื่องที่มีอยู่ในเนื้อหา  
ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ ชวาล แพรรตักุล (2526 : 
201-225) ได้กล่าวว่า การวดัความรู้ความจ าเป็นการ
วดัสมรรถภาพสมองด้านการระลึกออกของความจ า

นั ่น เ อ ง  เ ป็นการวัด เกี่ ย วกับ เ รื่ อ ง ร าวที่ เ ค ยมี
ประสบการณ์หรือเคยรู้เคยเห็นและท ามาก่อนแล้ว
ทัง้สิน้ ซึ่งการวดัความรู ้ความจ า สามารถสรา้งค าถาม
วดัสมรรถภาพดา้นน้ีไดห้ลายลกัษณะดว้ยกนั ลกัษณะ
ของค าถามจะแตกต่างกนัออกไปตามชนิดของความรู้
ความจ า แต่กจ็ะมลีกัษณะร่วมกนัอยู่อย่างหนึ่งคอื เป็น
ค าถามที่ให้ระลึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาที่จ าได้ไว้
ก่อนแล้วไม่ว่าจะอยู่ในรูป ค าศัพท์ นิยาม ระเบียบ 
แบบแผน หรือหลักการทฤษฎีใดๆ และเป็นไปตาม
แนวคิดของ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2544 : 18) ได้ให้
ความหมายของความรูไ้วว้่าเป็นพฤตกิรรมเบื้องตน้ซึง่
ผูเ้รยีนจ าไดอ้าจโดยการนึกไดห้รอืโดยการมองเหน็ได้
ยนิจ าไดค้วามรู้ในขัน้นี้ไดแ้ก่ความรูเ้กี่ยวกบัการจ ากดั
ความหมายข้อเท็จจริงทฤษฎีกฎโครงสร้างวิธีการ
แก้ปัญหาเหล่านี้เป็นต้น และเป็นไปตามแนวคดิของ 
เสริมศิริ เมนะเศวต (2525: 43-44) ความรู้เป็นสิ่ง
ส าคัญมากในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพราะเป็น
กระบวนการที่ท า ให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงทาง
พฤติกรรมทุกชนิดทัง้ในทางที่ดแีละไม่ด ีซึ่งมผีลจาก
ประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดมิ ความรู้เป็นผลของ
ก า ร เ รีย น รู้ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ม ากห รือ น้ อยขึ้ น อยู่ กั บ
องค์ประกอบที่ส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัรตัน
จติต์ อตัราชวีะ (2552 : 106-108) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยั
ที่มีอิทธิพลต่อการน าน ้าหมกัชีวภาพจากข่าไปใช้ใน
ครัวเรือนกรณีศึกษาชุมชนวัดตึก เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ระดบัความรูต้่อ
น ้าหนักชวีภาพของประชาชนในชุมชนวดัตกึ ก่อนการ
ฝึกอบรมประชาชนในชุมชนวดัตกึ มคีวามรูเ้ฉลีย่อยู่ใน
ระดบัน้อย หลงัการฝึกอบรมความรู้เฉลี่ยอยู่ในระดบั
มาก แต่มีค่าเฉลี่ยต่างกันคือ หลังการฝึกอบรมมี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุทธดิล วงษ์จนัฬา (2553 : 66)  ไดท้ าการศกึษาเรื่อง 
การใช้ปุ๋ ยอินทรีย์น ้ าในนาข้าวของหมอดินอาสาใน 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี ผลการศกึษาพบว่า ก่อน
การฝึกอบรมมคีวามรู้เฉลี่ยอยู่ในระดบัน้อย หลงัการ
ฝึกอบรมความรู้เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ย
ต่างกันคือ หลงัการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยมากกว่าก่อน
การฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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และสอดคลอ้งกบังานวจิยั มณชยั เนตรน้อย (2553 : 4) 
ได้ท าการศกึษาเรื่อง การให้ความรูเ้กี่ยวกบัการใชปุ้๋ ย
อนิทรยีข์องเกษตรกรในการปลูกมนัเทศ อ าเภอสองพี ่
น้องจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า การให้
ความรู้เกี่ยวกบัการใชปุ้๋ ยอนิทรยี์ของเกษตรกรในการ
ปลูกมนัเทศ อ าเภอสองพีน้่อง จงัหวดัสุพรรณบุร ีก่อน
การฝึกอบรมมคีวามรู้เฉลี่ยอยู่ในระดบัน้อย หลงัการ
ฝึกอบรมความรู้เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ย
ต่างกันคือ หลงัการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยมากกว่าก่อน
การฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อนิรุทธิ ์วรจติร (2557 : 58) 
ได้ ท าการศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการใช้ประโยชน์    
น ้ าหมักชีวภาพจากเศษอาหาร เพื่ อลดการใช้      
สารเคมีในโรงเรียนบ้านดอนหน่อง ต าบลขามเรียง            
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ศึกษาและ
เปรียบเทียบ ความรู้ก่อนและหลังการส่งเสริมศึกษา
การมส่ีวนร่วมในการใช้ประโยชน์น ้าหมกัชวีภาพจาก
เศษอาหารเพื่อลดการใชส้ารเคมใีนโรงเรยีนบ้านดอน
หน่อง ต าบลขามเรียง อ า เภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษา พบว่า ก่อนการส่งนักเรยีน
มีคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดบัดี หลงัการส่งเสริม
นักเรยีนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดับดีมาก เมื่อ
เปรยีบเทยีบความรู้ ก่อนและความรู้หลงัการส่งเสริม 
พบว่า นักเรยีนมคีวามรู้หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อน
การส่งเสรมิอย่างมนัียส าคญัทางสถติริะดบั .05  
 ดังนัน้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม
การส่งเสริมการท าน ้ าหมักชีวภาพเพื่อลดการใช้
สารเคมีในการท าเกษตร มีความรู้เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
คู่มอืการส่งเสรมิมคีวามเหมาะสม และน่าสนใจ จงึท า
ให้เนื้อหาเหมาะกับผู้เข้าร่วมการส่งเสริม ท าให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของคู่มือที่ใช้ในการ
ส่งเสรมิเป็นอย่างด ีซึ่งคู่มอืการส่งเสรมิการเรยีนรู้การ
การท าน ้าหมกัชวีภาพจากข่าเพื่อลดการใชส้ารเคมใีน
การท าเกษตรนั ้นเน้นให้นิสิตได้รับประสบการณ์         
และความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้นิสิตสามารถน าความรู้      
และประสบการณ์ที่ได้เกี่ยวกบัการท าน ้าหมกัชวีภาพ
เพื่อลดการใช้สารเคมีในการท าเกษตรไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างสงูสุด 

5.3) ผลการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติ เกีย่วกบั
การส่งเสริมการท าน ้ าหมกัชีวภาพเพือ่ลดการใช้
สารเคมีในการท าเกษตร 
 ผลการเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการท าน ้าหมกั
ชวีภาพเพื่อลดการใช้สารเคมใีนการท าเกษตร พบว่า 
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยทศันคตติ่อการท า
น ้าหมกัชวีภาพเพื่อลดการใชส้ารเคมใีนการท าเกษตร
ก่อนส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 2.32 อยู่ในระดบัไม่
ใจ หลังส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 อยู่ใน
ความรูร้ะดบัเหน็ดว้ย เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยคะแนน
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ
มทีศันคตเิพิม่มากขึน้หลงัการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 เนื่องจากการส่งเสริมการท าน ้า
หมักชีวภาพเพื่อลดการใช้สารเคมีในการท าเกษตร     
มคีวามเหมาะสม พรอ้มกบัมเีน้ือหาทีส่ าคญั และท าให้
ผู้เขา้ร่วมการส่งเสริมมทีศันคติของผู้เขา้ร่วมการการ
ส่งเสริมเพิ่มขึ้น และตะหนักในสิ่งแวดล้อมทัศนคติ   
เจตคติ และค่านิยมที่ดตี่อสิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533 : 122)      
ไดก้ล่าวถงึ ทศันคต ิว่าเป็นดชันีชี้ว่า บุคคลนัน้คดิและ
รู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง วัตถุหรือสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดยทศันคต ินัน้มรีากฐาน
มาจากความเชื่อทีอ่าจส่งผลถงึพฤตกิรรมในอนาคตได ้
ทศันคติ จงึเป็นเพยีงความพรอ้มที่จะตอบสนองต่อสิง่
เร้าและเป็นมิติของการประเมินเพื่อแสดงว่าชอบ
หรือไม่ชอบ ต่อประเด็นหนึ่งๆซึ่งถือเป็นการสื่อสาร
ภายในบุคคล  ทีเ่ป็นผลกระทบมาจากการรบัสารอนัจะ
มีผลต่อพฤติกรรมต่อไป และเป็นไปตามแนวคดิของ 
ศกัดิไ์ทย สุรกจิบวร (2545 : 138) ใหค้วามหมายของ
ทศันคติไว้ว่า ทศันคติ คอื สภาวะความพร้อมทางจติ
เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก และแนวโน้มของ
พฤติกรรมบุคคลที่มีต่อบุคคล สิ่งของ สถานการณ์
ต่างๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และสภาวะความ
พร้อมทางจิตนี้จะต้องอยู่นานพอสมควรและเป็นไป
ตามแนวคิดของ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของประยูร              
วงศ์จนัทรา (2559 :73) กล่าวว่าทศันคตเิป็นการแสดง 
ออกมาซึ่งการตดัสนิใจจากการประเมนิค่า หรือทศันะ 
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งในการแสดง 
ออกมานี้จะต้องอาศัยพื้นความรู้ประสบการณ์และ
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พฤติกรรมระหว่างบุคคลเป็นเครื่ องช่วย ในการ
พิจ ารณาและประ เมินค่ าก่ อนที่มีก ารตัดสินใจ 
แสดงออก ซึง่การแสดงออกความคดิเหน็น้ีอาจจะเป็น 
การเห็นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ปริญญา 
ขยันการนาวี (2556 : 14) ได้ท าการศึกษาเรื่อง        
ผลของจุลินทรีย์ดินในการผลิตปุ๋ ยน ้ าชีวภาพผล
การศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบทศันคติต่อผลของ
จุลินทรีย์ดินในการผลิตปุ๋ ยน ้ าชีวภาพ ก่อนการ
ฝึกอบรมชาวบ้านมทีศันคตเิฉลี่ยอยู่ในระดบัน้อยหลงั
การฝึกอบรมชาวบ้าน มทีศันคตเิฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก 
แต่มีค่าเฉลี่ยต่างกันคือ หลังการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ย
มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ   
ที่ ร ะดับ  .05  และซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ          
พงศ์ศาสตร์ นาพรม (2562 : 35) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง 
ความรู้และการปฏิบตัิในการใช้สารเคมป้ีองกันกาจดั
ศตัรพูชืของเกษตรกรผูป้ลูกหอมหวัใหญ่ อ าเภอแม่วาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่ ผลการศกึษาพบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบ
ทัศนคติต่อการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรผู้ปลูกหอมหวัใหญ่ อ าเภอแม่วาง จังหวดั
เชยีงใหม่ ก่อนการฝึกอบรมชาวบา้นมทีศันคตเิฉลี่ยอยู่
ในระดบัน้อยหลงัการฝึกอบรมชาวบา้น มทีศันคตเิฉลีย่
อยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยต่างกันคือ หลังการ
ฝึกอบรมมคี่าเฉลี่ยมากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  และซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ (2554 : 75) ได้
ท าการศกึษาเรื่อง การพฒันาและส่งเสรมิการใชส้ารฆ่า
แมลงจากธรรมชาติ เพื่อผลผลิตทางการเกษตรที่
ปลอดภยั ผลการศกึษาพบว่า การพฒันาและส่งเสรมิ
การใช้สารฆ่าแมลงจากธรรมชาติ เพื่อผลผลิตทาง
การเกษตรที่ปลอดภัย เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติต่อ 
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการการใช้สารฆ่าแมลงจาก
ธรรมชาติเพื่อผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย 
ชาวบ้านมทีศันคตเิฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการ
ฝึกอบรมชาวบ้านมทีศันคตเิฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก แต่มี
ค่าเฉลีย่ต่างกนัคอื หลงัการฝึกอบรมมคี่าเฉลีย่มากกวา่
ก่อนการฝึกอบรม อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่       
ระดบั .05 
 ดงันัน้กจิกรรมการส่งเสรมิการเรยีนรูม้ผีลท าให้
ทศันคตขิองผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมินัน้เป็นไปในทางที่ดี

ขึน้ เน่ืองจากมกีารจดัการกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วกบั
การถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศกึษา และใชคู้่มอืการท า
น ้าหมกัชวีภาพเพื่อลดการใชส้ารเคมใีนการท าเกษตร 
ในการบรรยายให้ความรู้เพื่อเป็นสื่อกระตุ้นให้ ผู้เข้า
การส่งเสรมิมทีศันคตทิีด่ตี่อการท าน ้าหมกัชวีภาพเพื่อ
ลดการใช้สารเคมใีนการท าเกษตร จงึท าให้ผู้เขา้ร่วม
การส่งเสรมิมทีศันคตทิีด่มีากเพิม่ขึน้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) ความรู้จากคู่มอืการส่งเสรมิการท าน ้าหมกั
ชวีภาพจากข่าเพื่อลดการใช้สารเคมใีนการท าเกษตร 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ใช้
ฝึกอบรมแก่นิสติ นักศกึษา และประชาชน เพื่อใหเ้กดิ
ความรูค้วามเขา้ใจในการท าน ้าหมกัชวีภาพจากขา่ 
 2) หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งสามารถน า คู่มือการ
ส่งเสริมการท าน ้าหมักชีวภาพจากข่าเพื่อลดการใช้
สารเคมใีนการท าเกษตร ไปเผยแพร่ในรูปแบบสื่อต่าง 
ๆ เพื่อเป็นช่องทางในการเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกบัการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากข่าเพื่อ
ลดการใชส้ารเคมใีนการท าเกษตร 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรศกึษาเกี่ยวกบัผลการออกฤทธิก์บัแมลง
ศตัรูพืชชนิดต่างๆ เพื่อหาความเหมาะสมกับการใช้
งานดา้นการเกษตร 
 2) ควรมีการศึกษาวิธีการท าน ้ าหมักชีวภาพ 
จากข่าว โดยใช้ส่วนผสมที่แตกต่างเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ของการท าน ้าหมกัชวีภาพจากขา่เพื่อลดการใชส้ารเคมี
ในการท าเกษตร
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