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บทคดัยอ่ 

 

 งานวิจยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากใบสะเดาเพื่อก าจดัศตัรูพืช เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบ
ความรู ้และทศันคตต่ิอการท าปุ๋ ยหมกัจากใบสะเดาเพื่อก าจดัศตัรพูชื ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาวจิยั 
คือ นิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม จ านวน 30 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการส่งเสรมิการท า
ปุ๋ ยหมกัจากใบสะเดาเพื่อก าจดัศตัรูพชื แผ่นพบั แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคต ิสถติทิี่ ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล 
คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการวจิยั พบว่า ใบสะเดา สามารถน าไปท าปุ๋ ย
หมกัเพื่อใชค้วบคุมแมลงศตัรพูชืไดผ้ลเป็นอย่างด ีไม่เป็นพษิภยัต่อมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม และก่อนการสง่เสรมินิสติมคีวาม
รู้อยู่ในระดบัน้อย (�̅�=6.80) และหลงัการส่งเสรมินิสติมคีวามรู้อยู่ในระดบัดมีาก (�̅�=18.73) และนิสติมทีศันคตกิ่อนการ
ส่งเสริมอยู่ในระดับเห็นด้วย (�̅�=3.64) และหลังการส่งเสริมนิสิตมีทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ( �̅�=4.90)  
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีวามรูแ้ละทศันคติเพิม่มากขึน้กว่าก่อนการส่งเสรมิ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract 

 

 The purposes of this research were to study the utilization of neem leaves for pest control and to study and 
compare knowledge and attitudes towards making compost from neem leaves to eliminate pests before and after 
promoting. The sample used in the study were 30 undergraduate students in 2nd year Environmental Education, 
Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University which were obtained by voluntary 
sampling. The research tools were a manual of promoting composting from neem leaves to eliminate pests, 
knowledge test and attitude test. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation and paired t-test. The results showed that neem leaves can be used to make compost for pest control, 
harmless to humans and the environment. And before promotion, students had their knowledge at a low level  
(�̅�= 6.80) and after promotion, students had a very high level of knowledge (�̅�=18.73). And before promote the 
students had attitude score at agree level (�̅�= 3.64) and the attitude after promote was at strongly agree level  
(�̅�= 4.90). When comparing the average scores before and after promotion, it was found that students had more 
knowledge and attitude than before promotion statistical significance at the level of .05. 
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1. บทน ำ  
 ประเทศไทยประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติฉบบัที่หนึ่งเมื่อปี 2504 ท าให้สงัคมไทยเริม่
เขา้สู่จุดเปลี่ยนผ่านครัง้ส าคญั กระแสปฏวิตัิเขยีวมาแรงจน
ท าใหส้งัคมเกษตรกรรมของไทยต้องปรบัเปลีย่นวถิชีวีติจาก
การท าเกษตรพอเพยีง ผลติเพื่อการยงัชพีมาสู่การผลติเพื่อ
การค้าเป็นหลักตามนโยบายของรฐับาล ผลที่ตามมาก็คือ 
เกษตรกรเริม่ใชปุ้๋ ยเคมแีละสารเคมกี าจดัศตัรูพชื นับตัง้แต่ปี 
2512 เรื่อยมา รวมถงึมกีารน าเขา้สารเคมเีพื่อการเกษตรตวั
อื่น ๆ  เพิม่มากขึน้เรื่อย ๆ  เป้าหมายกเ็พื่อผลผลติทีม่คีุณภาพ
ดีพอต่อการส่งขาย ทัง้นี้ ก็เพื่อเป้าหมายในการค้าขายอกี
เช่นกัน พร้อมกับมีการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร ไดแ้ก่ การใส่ปุ๋ ยเคมเีพื่อเพิม่ธาตุอาหารใหก้บัดนิ
ในการทีจ่ะเร่งอตัราการเจรญิเตบิและผลผลติของพชืซึง่ผลติ
เป็นจ านวนมาก การใชส้ารเคมคีวบคุมและก าจดัวชัพชื การ
ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรค แมลงและศัตรูพืชในหลาย
ประเทศทีก่ าลงัพฒันาและพฒันาแลว้มกีารใชส้ารเคมใีนพืน้ที่
การเกษตรในปรมิาณสงูมาก ก่อใหเ้กดิสารพษิปนเป้ือนในดนิ 
น ้า และอากาศเป็นส่วนใหญ่ และนอกจากนี้ส่วนที่เหลืออีก 
25% อยู่ในรูปของสารพษิตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร 
(วรรณลดา สนุนัทพงศศ์กัดิ,์ 2554 : 45) 
 ปัจจุบนัการเกษตรไดร้บัผลกระทบจากการซือ้ปุ๋ ยเคมี
ที่มีราคาสูงมากส่งผลกระทบต่อราคาต้นทุนการผลติสูงขึน้
ประกอบกบัคนไทยนิยมท าการเกษตรเคมมีากกว่ายดึรปูแบบ
ตามธรรมชาติการใช้ปุ๋ ยเคมีเพื่อการเกษตรประเทศไทยมี
แนวโน้มมากขึน้ แต่ก าลงัความสามารถในการผลิตปุ๋ ยเคมี
เพื่อการเกษตรของประเทศไทยนัน้ไม่เพยีงพอจงึจ าเป็นต้อง
น าปุ๋ ยเคมีเข้าจากต่างประเทศ ท าให้ประเทศไทยเสีย
ดุลการคา้ การใชปุ้๋ ยเคมใีนปรมิาณมากแทนธาตุอาหารทีเ่ป็น
อนิทรยีวตัถุและการใชส้ารเคมฆีา่แมลงแทนสมุนไพรเพื่อการ
ก าจดัศตัรูพชื นอกจากนัน้สารพษิตกคา้งจากการใชส้ารเคมี
ในการท าการเกษตร ไดก้่อใหเ้กดิปัญหาสขุภาพกบัเกษตรกร
อีกด้วย (ศูนย์ปฏบิตัิการขอ้มูลด้านการตลาดสนิค้าเกษตร
อนิทรยี,์ 2558 : เวบ็ไชต)์ 
 เน่ืองด้วยสารฆ่าแมลงเป็นปัจจยัการผลิตที่ส าคญั
อย่างหนึ่งและมีการใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ จนเกินปัญหาและ
ผลกระทบต่าง ๆ  มากมายหลายดา้น หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้
ภาครฐัและเอกชน จงึมองหาวธิกีารต่าง ๆ  ในการที่จะน ามา
ป้องกนัก าจดัศตัรูพชืเพื่อลดการใช้สารฆ่าแมลง ทางเลือก
ทางหนึ่งทีน่่าสนใจขณะนี้คอืการใชส้ารสกดัจากธรรมชาติสาร

สกัดจากธรรมชาติเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการปราบหรือ
ควบคุม ปรมิาณการระบาดของแมลงศตัรูพชื และใหผ้ลดเีท่า
เทียมกบัการใช้สารฆ่าแมลง ไม่มีพิษตกค้างในผลผลติไม่มี
พษิต่อเกษตรกรผูใ้ชแ้ละสภาพแวดลอ้ม สารสกดัจากธรรมชาติ
ที่ส าคญัและมศีกัยภาพสูงที่จะน ามาใช้ทดแทนสารฆ่าแมลง
ชนิดหนึ่งคอื สะเดา (กรมสง่เสรมิการเกษตร, 2562 : 35) 
  ใบสะเดา คือ พืชสมุนไพรพื้นบ้านที่คนไทยเรา
นิยมบรโิภคกนัมาช้านาน รสชาติขมของมนัเป็นพชืสารพดั
ประโยชน์ทีทุ่กครวัเรอืนควรมไีว ้“ถอืเป็นต้นไมร้าชาแห่งยา” 
เพราะทุกส่วนของสะเดาลว้นมปีระโยชน์ต่อสุขภาพ ปัจจุบนั
ยงัน าไปใชป้ระโยชน์ในเชงิการเกษตร (กรมอนามยั กระทรวง
สาธารณสขุ, 2558 : เวบ็ไชต)์ 
 ดงันัน้ ผู้วจิยัเลง็เหน็ถงึปัญหาการใช้สารเคมใีนการ
ท าการเกษตรทีม่ากขึน้และผูว้จิยัสนใจทีจ่ะสง่เสรมิการท าปุ๋ ย
หมกัจากใบสะเดาเพื่อก าจดัศตัรูพชื กบักลุ่มนิสติ ชัน้ปีที่ 2 
สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา เพราะสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา
เป็นวชิาทีเ่น้นกระบวนการถ่ายทอดความรูใ้หก้บัชาวบา้นและ
เกษตรกรสว่นใหญ่ในภาคอสีานเน้นท าเกษตรกนัมาก ซึง่เมื่อ
นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถน าไปถ่ายทอดให้กบั
ชาวบา้นในชุมชนใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจและยงัสามารถน า
ความรูไ้ปปรบัใชใ้นการเกษตรของตวัเองไดอ้ย่างถูกวธิ ี
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อศกึษาการใชป้ระโยชน์จากใบสะเดาเพื่อก าจดั
ศตัรพูชื 
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการท า
ปุ๋ ยหมักจากใบสะเดาเพื่อก าจัดศัตรูพืชก่อนและหลังการ
สง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการท าปุ๋ ย
หมกัจากใบสะเดาเพื่อก าจดัศตัรพูชืก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตสาขาวิชา
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 356 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั คือ นิสติชัน้ปีที่ 2 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 
คน ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ 
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3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตัวแปรต้น คือ คู่มือการส่งเสริมการท าปุ๋ ยหมัก
จากใบสะเดาเพื่อก าจดัศตัรพูชื 
 2) ตัวแปรตาม คือ ความรู้เกี่ยวกับการท าปุ๋ ยหมกั
จากใบสะเดาเพื่อก าจดัศตัรูพืช และทศันคติต่อการท าปุ๋ ย
หมกัจากใบสะเดาเพื่อก าจดัศตัรพูชื 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1) คู่มอืการส่งเสรมิการท าปุ๋ ยหมกัจากใบสะเดา
เพื่อก าจดัศตัรพูชื 
  2) แผ่นพบัการท าปุ๋ ยหมกัจากใบสะเดาเพื่อก าจดั
ศตัรพูชื 
 3.3.2 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
  1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการท าปุ๋ ยหมกั
จากใบสะเดาเพื่อก าจดัศตัรพูชื 
  2) แบบวัดทัศนคติต่อการท าปุ๋ ยหมักจากใบ
สะเดาเพื่อก าจดัศตัรพูชื 
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศกึษาขอ้มูลพื้นฐานจากต ารา เอกสารงานวจิยัที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมอื ได้แก่ คู่มอื 
แผ่นพบั แบบทดสอบความรู้ และแบบวดัทศันคตต่ิอการท า
ปุ๋ ยหมกัจากใบสะเดาเพื่อก าจดัศตัรพูชื 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  2.1) คู่มือการเรียนรู้การส่งเสริมการท าปุ๋ ยหมกั
จากใบสะเดาเพื่อก าจัดศัตรูพืช โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้
ทัง้หมด 3 หน่วย ประกอบด้วย หน่วยส่งเสริมที่ 1 เรื่อง 
หลกัการส าคญัของปุ๋ ยหมกั หน่วยส่งเสรมิที ่2 ความรูท้ ัว่ไป
เกีย่วกบัประโยชน์ใบสะเดา และหน่วยส่งเสรมิที ่3 วธิกีารท า
ปุ๋ ยหมกัจากใบสะเดา 
  2.2) แผ่นพบัเรื่อง การท าปุ๋ ยหมกัจากใบสะเดา
เพื่อก าจัดศัตรูพืช โดยท าเป็นแบบ 1 แผ่น ต่อ 1 หน่วย
สง่เสรมิ 
  2.3) แบบทดสอบความรู้เกีย่วกบัการท าปุ๋ ยหมกั
จากใบสะเดาเพื่อก าจดัศตัรูพชื มลีกัษณะเป็นค าถาม ปลาย
ปิด แบบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ 
  2.4) แบบวดัทศันคต ิมลีกัษณะเป็นแบบวดัแบบ
มาตราส่วนประเมณิค่า (Rating scale) ม ี5 ตัวเลือกคือเหน็
ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 

 3) น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นส่งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมอืทีผ่่านอาจารยท์ีป่รกึษาสง่ผูเ้ชีย่วชาญ
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของเครื่องมือ และ
ประเมินความสอดคล้องพร้อมทัง้หาค่าความเหมาะสมของ
เครื่องมือ เมื่อตรวจวิเคราะห์คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 
ท่าน พบว่า คู่มอืและเครื่องมอืมคี่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 
ขึน้ไป ค่าความเหมาะสมของคู่มอื และเครื่องมอื มคี่าเฉลี่ย
มากกว่า 4.0 ขึ้นไปแสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมมี
ความเหมาะสมและความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
งานวจิยัสามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) น าเครื่องมอืทีผ่่านการวเิคราะหจ์ากผูเ้ชีย่วชาญไป 
Try out กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน เพื่อหา
ค่าความยากง่ายของ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของเครื่องมอืดงันี้ 
  5.1) แบบทดสอบความรู้ ค่าความยากง่ายของ
แบบทดสอบความรู้อยู่ระหว่าง 0.40 – 0.80 และค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.39 – 0.7 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบัเท่ากบั 0.92 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.2) แบบวดัทศันคต ิค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่
ระหว่าง 0.35 – 0.74 และค่าความเชื่อมัน่เท่ากับ 0.93ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 6) ปรับปรุงแก้ไขเครื่ องมือที่ ใช้ในการวัดและ
ประเมนิผลใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ เพื่อน ามาใชใ้นการจดักจิกรรม
การสง่เสรมิการท าปุ๋ ยหมกัจากใบสะเดาเพื่อก าจดัศตัรพูชื 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การส่งเสริมการท าปุ๋ ยหมกัจากใบสะเดาเพื่อก าจดั
ศตัรูพืช ส าหรบันิสติชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศกึษา 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผู้วจิยัได้ท าการแบ่งการออกแบบและการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูออกเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น
ออกแบบและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดการ
ส่งเสริมการท าปุ๋ ยหมกัจากใบสะเดาเพื่อก าจดัศตัรูพืช
ส าหรบันิสติชัน้ปีที่ 2 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
   1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาจาก
เอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการ
ส่งเสริมการท าปุ๋ ยหมกัจากใบสะเดาเพื่อก าจดัศตัรูพืช
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เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรปูแบบของเนื้อหาในการ
จดัท าคู่มอื เพื่อน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรกึษา และน ามา
ปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษาก่อน
น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบของคู่มือ แบบทดสอบความรู้ และแบบวัด
ทัศนคติ ให้สมบูรณ์มากขึ้น หลังได้รับค าแนะน า 
จ ากผู้ เ ชี่ ย วชาญ เพื่ อน า ไป ใช้ เ ป็น เครื่ อ งมือ ใน
กระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยการ
สง่เสรมิการท าปุ๋ ยหมกัจากใบสะเดาเพื่อก าจดัศตัรพูชื 
   2) จัดเตรียมเครื่องมือในการถ่ายทอด
ไดแ้ก่ คู่มอืทีใ่ชใ้นการส่งเสรมิ แบบทดสอบความรู ้แบบ
วัดทัศนคติต่อการท าปุ๋ ยหมักจากใบสะเดาเพื่อก าจัด
ศตัรพูชืใหส้มบรูณ์  
   3) น าเนื้อหาจากคู่มือที่สมบูรณ์แล้วมา
สร้างแบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติต่อการท าปุ๋ ย
หมกัจากใบสะเดาเพื่อก าจดัศตัรพูชืน าเสนอต่ออาจารยท์ี่
ปรกึษา น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่
ปรกึษาก่อนน าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ 3 ท่าน ปรบัปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน าไปใช้เป็น
เครื่องมอืในกระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศึกษา
โดยการส่งเสริมการท าปุ๋ ยหมกัจากใบสะเดาเพื่อก าจดั
ศตัรพูชื 
   4) น าแบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคติ
ต่อการท าปุ๋ ยหมักจากใบสะเดาเพื่อก าจัดศัตรูพืช 
ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนิสิตชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชา
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน 
  ร ะย ะที่  2  ก ร ะบวนกา ร ถ่ า ยทอดทาง
สิง่แวดลอ้มศกึษาโดยการส่งเสรมิการท าปุ๋ ยหมกัจากใบ
สะเดาเพื่อก าจดัศตัรพูชื  
   1) ขัน้ก่อนเข้าสู่กระบวนการ เป็นการ
เตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมการส่งเสริมหรือสร้าง
บรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการส่งเสริมโดยการสร้าง
ความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้รบัการสง่เสรมิ 
   2 )  ขัน้ เข้าสู่ กระบวนการ ในการจัด
กจิกรรมครัง้นี้ประกอบไปดว้ย การบรรยาย โดยใชคู้่มอื
การส่งเสริมการท าปุ๋ ยหมักจากใบสะเดาเพื่อก าจัด
ศตัรพูชื 

   3) ให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมท าแบบทดสอบ
ก่อนการส่งเสริม ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ และแบบวัด
ทศันคต ิ
   4) เข้าสู่กระบวนการ การให้ความรู้อธิบาย
เกี่ยวกับเนื้อหาของ หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 และหน่วยที่ 3 
พรอ้มกบัท าแบบฝึกหดัระหว่างหน่วย การส่งเสรมิทีป่ระกอบ
กับการบรรยายที่ผู้วิจ ัยได้บรรยายให้ความรู้หน่วยที่ 1  
ถงึ หน่วยที ่3 ตามล าดบั 
   5) ขัน้การวดัและประเมนิผล ในขัน้นี้เป็น
ขัน้ตอนสดุทา้ยซึง่จะเป็นขัน้ตอนวตัถุประสงคข์องผูว้จิยั 
    - ทบทวนในเนื้อหาทีผู่ร้บัการส่งเสรมิ
ไดร้บั พรอ้มมกีารถาม-ตอบ เพื่อท าความเขา้ใจในเนื้อหา
และความรูท้ีไ่ดร้บั 
    - ท าแบบทดสอบหลังการส่งเสริม 
ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคต ิ

  
ภาพประกอบที ่1 ส่งเสรมิใหค้วามรูก้บันิสติ 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื  
   2.1) ความเทีย่งตรงของเน้ือหา (IOC) 
   2.2) ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
   2.3) ค่าความยากง่าย  
   2.4) ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั (Reliability) 
  3. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ 
Paired t-test มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 จากการศึกษาการใช้ประโยชน์จากใบสะเดาเพือ่
ก าจดัศตัรพูืช 
 จากการศกึษาการใชป้ระโยชน์จากใบสะเดาเพื่อ
ก าจัดศัตรูพืช  พบว่า สะเดา พืชยืนต้นที่นอกจาก
ประโยชน์ในด้านการเป็นอาหารแล้ว ยงันิยมน าทุกส่วน
มาใช้เป็นยารกัษาโรคมาอย่างช้านาน ทัง้เปลอืกไม้ ใบ 
กิง่ กา้น ดอก ผล เมลด็ หรอืแมแ้ต่รากของสะเดากต็าม 
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โดยสรรพคุณทางยาของสะเดาที่เชื่อกันนัน้มีหลากหลาย 
ตัง้แต่การใช้ลดระดับน ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน 
ป้องกันมะเร็ง รักษาโรคหัวใจ โรคกระเพาะอาหาร โรค
มาลาเรยี โรคเหงอืกและฟัน รกัษาเหา ตลอดจนประโยชน์ใน
การไล่แมลงต่าง ๆ ทุกส่วนของสะเดาล้วนมีประโยชน์ต่อ
สขุภาพ ปัจจุบนัยงัน าไปใชป้ระโยชน์ในเชงิการเกษตร 
4.2 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบความรู้ เกีย่วกบัการ
ท าปุ๋ ยหมกัจากใบสะเดาเพือ่ก าจดัศตัรูพืช ก่อนการ
ส่งเสริมและหลงัการส่งเสริม 
 ความรูเ้กีย่วกบัการท าปุ๋ ยหมกัจากใบสะเดาเพื่อก าจดั
ศตัรูพชื ก่อนการสง่เสรมิและหลงัการสง่เสรมิพบว่า ก่อนการ
สง่เสรมิมคีวามรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัพอใช ้(�̅�=6.80) และหลงั
การส่งเสริม มีคะแนนความรู้โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 
(�̅�=18.73) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของความรูเ้กีย่วกบั
การท าปุ๋ ยหมกัจากใบสะเดาเพื่อก าจดัศตัรูพชื ก่อนและหลงั
การส่งเสริม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ หลังการ

ส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 (ดงัตารางที ่1) 
4.3 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบทศันคติ ต่อการท าปุ๋ ย
หมกัจากใบสะเดาเพือ่ก าจดัศตัรูพืช ก่อนการส่งเสริม
และหลงัการส่งเสริม 
 ทัศนคติต่อการท าปุ๋ ยหมกัจากใบสะเดาเพื่อก าจดั
ศตัรพูชื ก่อนการสง่เสรมิและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า ก่อนการ
ส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย (�̅�=3.64) และหลงัการ
ส่งเสรมิ มคีะแนนทศันคตโิดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่าง
ยิ่ง (�̅�=4.90) เมื่อเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยของทศันคติต่อ
การท าปุ๋ ยหมกัจากใบสะเดาเพื่อก าจดัศตัรูพชืก่อนและหลงั
การส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยของทศันคตหิลงัการ
ส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 (ดงัตารางที ่2) 
 

 
ตารางที ่1 การวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการท าปุ๋ ยหมกัจากใบสะเดาเพื่อก าจดัศตัรูพชื ก่อน
และหลงัการเรยีนรู ้โดยใช ้Paired t-test 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

ควำมรู ้
หลงักำรส่งเสริม ระดบั

ควำมรู ้
t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ความรู ้(N=20) 6.80 1.91 น้อย 18.73 1.28 ดมีาก -31.62 29 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางที ่2 การวเิคราะหแ์ละการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการท าปุ๋ ยหมกัจากใบสะเดาเพื่อก าจดัศตัรูพชื โดยใช ้
Paired t-test 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

ทศันคติ 
หลงักำรส่งเสริม 

ระดบัทศันคติ t df p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

ทศันคต ิ(N=5) 3.64 0.73 เหน็ดว้ย 4.90 0.26 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ -9.23 29 .000* 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาการใช้ประโยชน์จากใบสะเดาเพือ่ก าจดั
ศตัรพูืช 
 จากการศกึษาการใชป้ระโยชน์จากใบสะเดาเพื่อก าจดั
ศตัรูพชื พบว่า สะเดา พชืยนืต้นทีน่อกจากประโยชน์ในดา้น
การเป็นอาหารแลว้ ยงันิยมน าแทบทุกสว่นมาใชเ้ป็นยารกัษา

โรคมาอย่างชา้นาน ทัง้เปลอืกไม ้ใบ กิง่ กา้น ดอก ผล เมลด็ 
หรือแม้แต่รากของสะเดาก็ตาม โดยสรรพคุณทางยาของ
สะเดาทีเ่ชื่อกนันัน้มหีลากหลาย ตัง้แต่การใชล้ดระดบัน ้าตาล
ในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ป้องกนัมะเรง็ รกัษาโรคหวัใจ 
โรคกระเพาะอาหาร โรคมาลาเรยี โรคเหงอืกและฟัน รกัษาเหา 
ตลอดจนประโยชน์ในการไล่แมลงต่าง ๆ  ทุกส่วนของสะเดา
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ล้วนมปีระโยชน์ต่อสุขภาพ ปัจจุบนัยงัน าไปใช้ประโยชน์ใน
เชงิการเกษตร เป็นไปตามแนวคดิของ สมหมาย พชัระกติติ
คุณ (2557 : 42) กล่าวว่า สารอินทรีย์ที่สกัดได้จากเมล็ด
สะเดาที่ส าคญั คอืสารอะซาไดแรคติน สามารถออกฤทธิใ์น
การป้องกนัก าจดัไดห้ลายรปูแบบ คอืเป็นสารฆา่แมลง สารไล่
แมลงท าใหแ้มลงไม่ชอบกนิอาหาร ยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของ
แมลง การเจริญเติบโตผิดปกติท าให้หนอนไม่ลอกคราบ
หนอนตายในระยะลอกคราบ สารออกฤทธิม์ผีลต่อการสร้าง
ฮอรโ์มน ท าใหแ้มลงมกีารผลติไขแ่ละการฟักไขล่ดน้อยลง แต่
สารอะซาไดแรคตนิจะมอีนัตรายน้อยต่อมนุษยแ์ละสตัวศ์ตัรู
ธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและสภาพแวดล้อม จากการ
ทดลองพบสารอะซาไดแรคตนิ มากทีส่ดุในเมลด็สะเดา เป็นไป
ตามแนวคดิของ ก่องกานดา ชยามฤต (2545 : 25 ) กล่าวว่า 
สารสกดัสะเดาทีม่ใีนเมลด็และใบ ใชเ้ป็นสารป้องกนัและก าจดั
แมลงศตัรูพชื โดยสารสกดัจากสะเดาสามารถใชก้บัแมลงได้
หลายชนิด มฤีทธิฆ์า่แมลง ขบัไล่แมลง ใชเ้ป็นยาฉีดฆา่แมลง
ในสวนผกัผลไมโ้ดยไม่มสีารพษิตกคา้ง ไม่เป็นอนัตราย และ
ไม่ท าลายศตัรูธรรมชาติ โดยน ้ายาที่ได้นี้สามารถเกบ็ไว้ได้
นานหลายวนั แต่ต้องเกบ็ใหพ้น้แสง หรอืเกบ็ในขวดสทีบึหรื
อชา แดดส่องไม่ถึง และหากใช้เมล็ดแทนใบได้จะสามารถ
ก าจดัแมลงไดทุ้กชนิด ยกเวน้ดว้งและแมลงปีกแขง็หรอืจะใช้
ใบน ามาแช่น ้าจนเน่าแลว้กรองน ้าทีไ่ดไ้ปใชพ้่นฆา่แมลง ผสม
กบัต้นหนั หรือจะน าไปหมกัใช้ท าน ้าหมกัพ่นไล่แมลงกไ็ด้
เช่นกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรวุฒ ิถาวร เเละคณะ 
(2553 : 63) ได้ท าการศกึษาเรื่อง การทดสอบความเป็นพษิ
ของสารชวีภาพก าจดัแมลงจากเมลด็สะเดาต่อปลานิล เพื่อ
ศกึษาความปลอดภยัของสารสกดัจากเมลด็สะเดาต่อปลานิล 
และเปรยีบเทยีบกบัสารก าจดัแมลงสงัเคราะหช์นิดเมทโธมลิ 
ผลการศกึษา พบว่า ระดบัความเขม้ขน้ของสารชวีภาพก าจดั
แมลงจากสะเดาทีไ่ม่เป็นพษิต่อปลาซึง่เป็นประโยชน์ต่อการ
วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ชวีภาพก าจดัแมลงทีเ่ป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญ์  นันตะสุข 
(2557 : 10-11) ไดศ้กึษาเรื่องการท าน ้าสกดัชวีภาพจากสะเดา
เพื่อก าจดัแมลงศตัรพูชืในแปลงเกษตร โรงเรยีนบา้นสาวทิยา
สรรพ ์ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ก่อนและหลังการส่งเสริม 
พบว่า นกัเรยีนมคีวามรูเ้ฉลีย่หลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการ
ส่งเสริม และมีทัศนคติเฉลี่ยหลังสูงกว่าก่อนการส่งเสริม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของสุชานรกีองพธิ ีและคณะ (2562 : 96 - 105) ได้

ท าการศกึษาเรื่อง การสง่เสรมิการใชส้ารก าจดัศตัรพูชืจากน ้า
หมกัใบสะเดา โดยใช้โปสเตอร์อินโฟกราฟิก ส าหรบัชุมชน
บ้านน ้ าจัน้ หมู่ที่ 6 ต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการ
ใช้สารก าจดัศตัรูพชืจากน ้าหมกัใบสะเดา ก่อนและหลงัการ
ส่งเสรมิพบว่า ชาวบา้นมคีะแนนก่อนการส่งเสรมิอยู่ในระดบั
ปานกลาง และคะแนนหลังการส่งเสริมอยู่ในระดับสูงเมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนความรู้เฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสริม 
พบว่า ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อน
การสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรูเ้กีย่วกบัการท า
ปุ๋ ยหมกัจากใบสะเดาเพือ่ก าจดัศตัรพูืช 
 จากการศึกษา พบว่า ก่อนการส่งเสริมมีความรู้
โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย และหลงัการสง่เสรมิ มคีะแนนความรู้
โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของ
ความรูเ้กีย่วกบัการท าปุ๋ ยหมกัจากใบสะเดาเพื่อก าจดัศตัรพูชื 
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู้ 
หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมมีนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 เป็นไปตามแนวคดิของวรีะพนัธ์ แก้ว
รตัน์ (2556 : 28) กล่าวว่า เทคนิคการบรรยายเป็นเทคนิควธิี
ที่ใช้ในการถ่ายทอดความคิดเห็น ความรู้ ตลอดจนข้อมูล
ขอ้เทจ็จรงิใหแ้ก่ผูฟั้ง เป็นเทคนิคทีแ่พร่หลายและสามารถใช้
ประกอบกบัเทคนิคอื่น ๆ  ได้ ผลการวจิยัการส่งเสรมิการท า
ปุ๋ ยหมกัจากใบสะเดาเพื่อก าจดัศตัรูพชื เป็นไปตามแนวคดิ
ของ ประภาเพญ็ สุวรรณ (2544 : 18) ได้ให้ความหมายของ
ความรู้ไว้ว่าเป็นพฤติกรรมเบื้องต้นซึ่งผู้เรยีนจ าได้อาจโดย
การนึกได้หรือโดยการมองเห็นได้ยินจ าได้ความรู้ในขัน้นี้
ไดแ้ก่ความรูเ้กีย่วกบัการจ ากดัความหมายขอ้เทจ็จรงิทฤษฎี
กฎโครงสร้างวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ เป็นต้น เป็นไปตาม
แนวคดิของแสงจนัทร์ โสภากาล (2550 : 24) ให้ความหมาย
ของความรู้ว่า การรับรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง เหตุการณ์
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการสังเกต การศึกษา
ประสบการณ์ทัง้ในด้านสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติและสงัคม 
ความรู้พื้นฐานหรอืภูมหิลงัของแต่ละบุคคลที่จดจ าหรอืเกบ็
รวบรวมไวแ้ละสามารถแสดงออกมาในเชงิพฤตกิรรมทีส่งัเกต
หรอืวดัได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอนิรุทธิ ์วรจติร (2557 : 
58) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์น ้าหมกั
ชวีภาพจากเศษอาหารเพื่อลดการใชส้ารเคมใีนโรงเรยีนบ้าน
ดอนหน่อง ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูก้่อนและหลงัการ
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ส่งเสริมศึกษาการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์น ้ าหมัก
ชวีภาพจากเศษอาหารเพื่อลดการใชส้ารเคมใีนโรงเรยีนบ้าน
ดอนหน่อง ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า ก่อนการส่งนักเรียนมี
คะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบัด ีหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมี
คะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบีดมีากเมื่อเปรยีบเทยีบความรู้
ก่อนและความรูห้ลงัการส่งเสรมิพบว่า นักเรยีนมคีวามรูห้ลงั
การส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภทัรพงษ์ พละมา 
(2557 : 53)ได้ท าการศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการท าปุ๋ ย
ชวีภาพจากมลูสตัวใ์นโรงเรยีนท่าขอนยางพทิยาคม ต าบลท่า
ขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ศกึษาและ
เปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบัการท าปุ๋ ยชวีภาพของนักเรยีน
ท่าขอนยางพิทยาคม ผลการศกึษา พบว่าก่อนการส่งเสรมิ
นักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง และหลงั
การส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดบัมาก 
เมื่อเปรยีบเทยีบ พบว่าหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรูส้งู
กว่าการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกบังานวิจยัของอุทมพร ไวยวิรี (2557 : 47) ได้
ท าการศกึษาเรื่องการสง่เสรมิการก าจดัขยะสดโดยท าน ้าหมกั
ชวีภาพส าหรบันักเรยีนบา้นหนองอุ่ม ต าบลนาสนีวน อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ศึกษาและเปรียบเทียบ
ความรู้ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ ผลการศกึษา พบว่า ก่อน
การส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง และหลงั
การสง่เสรมินกัเรยีนมคีวามรูอ้ยูใ่นระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่านักเรยีน
ที่เข้ารับการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
เจนจิรา อินเสนา เเละคณะ (2561 : 663 – 672) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการท าน ้าหมกัชีวภาพจาก
สาหร่ายหางกระรอกส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น
โรงเรยีนวทิยานุกลูต าบลเกิง้อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกบัการท าน ้าหมกั
ชีวภาพจากสาหร่ายหางกระรอกก่อนและหลงัการส่งเสริม 
พบว่าก่อนการส่งเสริมนักเรียนมคีะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ใน
ระดบัด ีและหลงัการสง่เสรมิมคีะเเนนเฉลีย่ในระดบัดมีาก เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนความรู้ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
หลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนความรูม้ากกว่าการสง่เสรมิ
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการท าปุ๋ ย
หมกัจากใบสะเดาเพือ่ก าจดัศตัรพูืช  
 จากการศกึษา พบว่า ก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ย และหลงัการสง่เสรมิ มคีะแนนทศันคตโิดยรวม
อยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ย
ของทศันคตต่ิอการท าปุ๋ ยหมกัจากใบสะเดาเพื่อก าจดัศตัรพูชื
ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยของ
ทัศนคติหลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เป็นไปตามแนวคดิของประยรู 
วงศ์จนัทรา (2553 : 358) ได้กล่าวว่า หลกัการสิง่แวดล้อม
ศกึษา คอื กระบวนการถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หค้นเกดิความรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ เจตคติและค่านิยมที่ดีต่อ
สิง่แวดลอ้ม การมสีว่นร่วมในการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มและ
การประเมินผลการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตโดยมีหลักการที่
เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งเป็นสหวิทยาการสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
สิง่แวดล้อมศึกษามคีุณลกัษณะคือเป็นการศึกษาเพื่อชวีติ 
เป็นการศกึษาตลอดชวีติ เป็นการเรยีนรู้เพื่ออยู่ร่วมกนัของ
มนุษยชาต เป็นการเรียนรู้สถานการณ์ปัจจุบนัและอนาคต 
เป็นการสร้างจริยธรรมสิง่แวดล้อมเป็นการเรียนรู้เชงิระบบ 
เป็นบูรณาการเน้ือหาการเรียนการสอน เป็นการเรียนรู้ที่
ผูเ้รยีนจะต้องมสี่วนร่วมในการเรยีนทีมุ่่งสรา้งความตระหนกั 
ทศันคตแิละค่านิยมเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มและเป็นกระบวนการ
เรียนรู้แบบแก้ไขปัญหา เป็นไปตามแนวคิดของ สุรพงษ์ 
โสธนะเสถยีร (2533 : 122)ไดก้ล่าวถงึ ทศันคต ิว่า เป็นดชันี
ชี้ว่า บุคคลนัน้คดิและรู้สกึอย่างไร กบัคนรอบขา้ง วตัถุหรอื
สิง่แวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ  โดย ทศันคติ นัน้มี
รากฐานมาจาก ความเชื่อทีอ่าจส่งผลถงึ พฤตกิรรมในอนาคต
ได ้ทศันคต ิจงึเป็นเพยีง ความพรอ้ม ทีจ่ะตอบสนองต่อสิง่เรา้
และเป็น มติขิอง การประเมนิ เพื่อแสดงว่า ชอบหรอืไม่ชอบ 
ต่อประเด็นหนึ่ งๆ ซึ่งถือเป็นการสื่อสารภายในบุคคล
(Interpersonal Communication) ที่เป็นผลกระทบมาจาก การ
รบัสาร อนัจะมผีลต่อ พฤตกิรรมต่อไปเป็นไปตามแนวคดิของ
ประภาเพญ็ สุวรรณ (2544 : 19) สรุปว่าทศันคติเป็นความ
คดิเหน็ซึง่มอีารมณ์เป็นสว่นประกอบเป็นสว่นทีจ่ะมปีฏกิริยิา
เฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ภายนอก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของยลดา ภูนาใบ (2557 : 51) ได้ท าการศึกษาเรื่อง  
การส่งเสริมการท าปุ๋ ยอินทรีย์น ้ าจากเศษอาหารเพื่อลด
ปรมิาณขยะเปียกในโรงเรยีนท่าขอนยางพทิยาคม ต าบลท่า
ขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี
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วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการท าปุ๋ ย
อินทรีย์น ้ าจากเศษอาหารก่อนและหลังการส่งเสริม ผล
การศกึษา พบว่า ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมทีศันคติอยู่ใน
ระดบัเหน็ด้วย และหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมทีศันคตอิยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคติ
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่านักเรยีนทีเ่ขา้รบัการส่งเสรมิ
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 
.05 สอดคล้องกับงานวิจยัของ มิตรา วรผาบ (2557 : 59) 
ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิการคดัแยกขยะมลูฝอยเพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 
ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
ผลการศกึษา พบว่า หลงัการส่งเสรมิการคดัแยกขยะมูลฝอย
ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีทัศนคติสูงกว่าก่อนการอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุจิ
ตา โตสุข (2556 : 63) ได้ท าการศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิการ
อนุรักษ์ป่าดอนปู่ ตาบ้านหวัขวั ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอ
กนัทรวชิยัจงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษา พบว่า ทศันคติ
ของผู้ร่วมกจิกรรมต่อการอนุรกัษ์ป่าดอนปู่ ตา หลงัการเข้า
ร่วมกจิกรรมสูงกว่าก่อนเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ จตุพร 
ประแดง และไพบลูย ์ลิม้มณี (2562 : 33 -44)ไดท้ าการศกึษา
เรื่อง การส่งเสรมิการท าไบโอชาร(์Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารุง
ดิน ผลการศึกษา พบว่า ทัศนคติต่อการท าไบโอชาร์ 
(Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารุงดินของ ชาวบ้านกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนและหลงัการจดักจิกรรม พบว่า ก่อนการสง่เสรมิชาวบา้น
มีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ ต่อการส่งเสริมการท าไบโอชาร์ 
(Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ย บ ารุงดนิอยู่ในระดบัเหน็ด้วย เท่ากบั 
4.40และหลงัการส่งเสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคต ิอยู่
ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ 4.91 เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า หลงั
การส่งเสรมิชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการส่งเสริม

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของเขมศร ขนัทะ และวรรณศกัดิพ์ิจิตร บุญเสริม 
(2562 : 20 – 32) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากมะกรูดในการดบักลิ่นของมูลนิธิสิง่แวดล้อม
ศกึษา (เสลภูม)ิ ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนบา้นดงหวาย ต าบล
เกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ผลการศกึษา พบว่า 
ก่อนการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการใช้
ประโยชน์จากมะกรูดในการดับกลิ่นอยู่ในระดับเห็นด้วย  
(�̅� = 2.69) และหลังการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติ อยู่ในระดบัเหน็ด้วย (�̅� = 2.87) เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า หลงั
การส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ย สูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) การน าวธิกีารส่งเสรมิการท าปุ๋ ยหมกัจากใบสะเดา
เพื่อก าจดัศตัรูพชื ไปใช้ในกจิกรรมทางเกษตรผสมผสานให้
เกดิประโยชน์ เนื่องจากมผีลท าใหค้วามรูแ้ละทศันคติแก่ผูท้ี่
สนใจเพิม่มากขึน้ 
 2) ควรจัดกิจกรรมการท าปุ๋ ยหมักจากใบสะเดาเพื่อ
ก าจดัศตัรูพชื เพื่อให้นิสติได้ถ่ายทอดกระบวนการให้ชุมชน
และบุคคลอื่น  ๆทีส่นใจ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจและเขา้ร่วมดว้ย 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาวิธีการท าปุ๋ ยหมกัจากใบสะเดา
เพื่อก าจัดศัตรูพืช โดยใช้ส่วนผสมที่แตกต่าง เพื่อเพิ่ม
คุณภาพของการท าปุ๋ ยหมกัจากใบสะเดาเพื่อก าจดัศตัรพูชื 
 2) ควรมกีารศกึษาทกัษะการแกปั้ญหา โดยใชว้ธิกีาร
วดัผลทีห่ลากหลาย สอดคลอ้งกบัการจดักจิกรรมการส่งเสรมิ
การท าปุ๋ ยหมกัจากใบสะเดาเพื่อก าจดัศตัรพูชื 
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