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บทคดัยอ่ 
 

 งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการสง่เสรมิการท าแกลบดบิผสมดนิเพื่อปลกูต้นไม ้ใหม้ปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิก่อนและหลงัการส่งเสรมิ เพื่อศกึษาทกัษะปฏบิตัเิกีย่วกบัการท าแกลบ
ดิบผสมดินเพื่อปลูกต้นไม้ หลงัการส่งเสริม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสติระดบัปริญญาตรีชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชา
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบ
สมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการสง่เสรมิการท าแกลบดบิผสมดนิเพื่อปลูกต้นไม ้แบบทดสอบความรู ้
แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัทกัษะปฏบิตัเิกีย่วกบัการท าแกลบดบิผสมดนิเพื่อปลูกตน้ไม ้สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื 
ความถี ่ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน paired t-test ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืการส่งเสรมิมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 
83.33/83.16 มดีชันีประสทิธผิลของคู่มอืเท่ากบั 0.7320 แสดงว่า นิสติมคีวามกา้วหน้าในการส่งเสรมิรอ้ยละ 73.20 นิสติมี
คะแนนความรู ้ทศันคต ิหลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมีนัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 และหลงัการส่งเสรมิ
นิสติมทีกัษะปฏบิตัเิกีย่วกบัการท าแกลบดบิผสมดนิเพื่อปลูกตน้ไม ้อยู่ในระดบัปฏบิตัเิป็นประจ า  
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to develop a manual of promoting making rice husk mixed soil to planting 
trees to be with efficiency and effectiveness, to study and compare knowledge, attitude before and after promotion, 
to study practical skills after promotion making rice husk mixed soil to planting trees. The sample used in the study 
were 30 the 2th year undergraduate students in Environmental Education program, Faculty of Environment and 
Resource Studies, Mahasarakham University, by voluntary sampling. The research tools were a manual of 
promoting making rice husk mixed soil to planting trees, knowledge test, attitude test and practical skills test about 
making rice husk mixed soil to planting trees. The statistics used for data analysis were frequency, mean, 
percentage, standard deviation paired t-test. The results of the research showed that the manual was effective of 
83.33 / 83.16. The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.7320, The students had more 
knowledge and effected to increased students progress after using the promotion at 73.20%. After the promotion, 
the students had an average score of knowledge and attitude more than before the promotion significantly 
statistically level of .05. And after the promotion students had practical skills in making rice husk mixed soil to 
planting trees at the operational level 
 
Keywords : Promoting manual, Rice husk mixed soil  , Knowledge, Attitude, Practical skills 
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1. บทน ำ 
 ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ดินเค็ม ดินขาด
แคลนน ้าปัญหาดนิเสื่อมโทรมและดนิเป็นดนิทรายท าใหเ้กบ็
น ้าไม่ค่อยอยู่โดยเฉพาะเขตอีสานใต้ ท าให้เกษตรกรเลอืก
ปลูกพชืไร่ เช่น มนัส าปะหลงัขา้วโพด ออ้ย แต่ไม่ค่อยมกีาร
หมุนเวยีนกนัปลกูหลายๆชนิด เกษตรกรมกัปลกูพชืเชงิเดีย่ว
ติดต่อกันท าให้โครงสร้างดินแน่น แข็งตัว และมีการ
บ ารุงรกัษาดนิ (สวุรรณา อุยานนัท,์ 2539: 54 )  
 ดนิเป็นทรพัยากรธรรมชาติที่มคีวามส าคญัอย่างยิง่
ต่อการผลติพชื ทัง้นี้เพราะปรมิาณผลติผลพชืทีจ่ะไดร้บัหรอื
ความส าเรจ็ในการผลติพชื ยงัขึน้กบัปัจจยัส าคญัทีเ่กีย่วกบั
คุณภาพของดนิด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ สมบตัิต่าง ๆ ของ
ดนิทีม่ผีลต่อความสามารถในการใหผ้ลผลติพชืของดนิ ทีเ่กดิ
จากความผสมผสานกลมกลนืหรอือนัตรกริยิาของสมบตัต่ิาง 
ๆ ของดนิ ได้แก่ สมบตัิทางเคมแีละความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินสมบัติทางฟิสิกส์ หรือในที่นี้จะใช้ค าว่า สมบัติทาง
กายภาพของดนิและสมบตัทิางชวีภาพ ดนิทีม่สีมบตัทิางเคมี
เหมาะสม เช่น มรีะดบัปฏกิริยิาดนิไม่เป็นกรดเป็นด่างมาก
เกนิไปและมคีวามอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุอาหารพชืสงู อาจ
เป็นดินที่มีผลิตภาพไม่สูงเท่าที่ควรจะเป็นก็ได้ ถ้าดิน
ดงักล่าวมสีมบตัทิางกายภาพไม่ดเีช่น เป็นดนิทีม่โีครงสรา้ง
ของดินแน่นทึบ มีการระบายน ้าและอากาศในดินไม่ดี และ
ในทางกลบักนัดนิทีม่สีมบตัทิางกายภาพด ีเช่น มสีภาพเนื้อ
ดนิทีร่่วนซุยไม่เหนียวจดัหรอืหยาบจนเกนิไป มสีมบตัใินการ
ระบายอากาศและน ้าเหมาะสม ฯลฯ อาจไม่เหมาะสมต่อการ
ผลิตพืชอนัเนื่องมาจากสมบัติทางเคมีที่เป็นข้อจ ากดัเช่น 
เป็นดนิทีม่ปีฏกิริยิาเป็นกรดจดั เป็นด่างรุนแรงหรอือาจเป็น
ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพชืในดินต ่า ส่วน
ใหญ่ทีส่ดุมกัจะมปัีญหาทีจ่ะตอ้งมกีารปรบัปรุงแกไ้ขอยู่เสมอ 
เช่น ความสามารถในการอุม้น ้าของดนิทรายทีต่ ่าเกนิไป การ
เกิดแผ่นแขง็ปิดผิวหน้าดนิ ความแน่นทบึของดินฯลฯ การ
แก้ไขโดยการปรับปรุงดินที่มีสมบัติไม่เหมาะสมต่าง  ๆ
เหล่านี้  อาจท าได้โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น โดยการใช้สาร
ปรบัปรุงดนิอย่างเหมาะสมต่อสมบตัิของดนิที่มปัีญหา เช่น 
ดนิทีม่คีวามเป็นกรดจดักอ็าจปรบัปรุงโดยการใชป้นูแกค้วาม
เป็นกรดของดิน ดินที่มีความสามารถในการอุ้มน ้ าต ่ าก็
สามารถปรบัปรุงโดยการใช้ปุ๋ ยอนิทรยี์หรอืสารอนิทรีย์การ
ปรบัปรุงบ ารุงดนิก่อนการปลูกพชืและหรอืระหว่างการปลูก
พชื การแกไ้ขปรบัปรุงสมบตัทิางกายภาพบางประการเพื่อให้
มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชอย่างยัง่ยืนต้องใช้เวลา

ยาวนาน ทัง้นี้เพราะนอกจากปุ๋ ยอนิทรยีช์นิดต่าง ๆ  แลว้สาร
ปรบัปรุงดนิทีม่กีารผลติออกมาและนิยมใชก้นั มกัมเีป้าหมาย
หลกัเพื่อแก้ไขปัญหาทางกายภาพ ปัญหาทางด้านเคมขีอง
ดนิ (ปิยะ ดวงพตัรา, 2553: 1-2) 
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ต้องใชท้ีด่นิใน
การเกษตร ประชากรจ านวนมากขึน้และมกีารพฒันาประเทศ
มุ่งสู่อุตสาหกรรม มีผลให้เกิดปัญหาดินมลพิษ ปัญหาต่อ
คุณภาพสิง่แวดลอ้ม กจิกรรมทางเกษตรกรรมเป็นสาเหตุให้
เกดิมลพษิในดนิจากการทิง้ของเสยีและสารพษิต่างๆ ลงดนิ
แลว้ตกคา้งสะสมอยู่ในดนิ เช่น ยาฆ่าแมลง ปุ๋ ยเคมกีารเผาไร่
จากกจิกรรมการเกษตร หรอืสารพษิจากโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทโรงงานชุบหรือเคลือบโลหะ ผลิตสีท าพลาสติก 
กระดาษ ผลิตสารเคมียาฆ่าแมลง และโรงกลัน่น ้ามนั ฯลฯ 
ตลอดทัง้การทิง้ขยะมูลฝอยจากชุมชนต่างๆ สารพษิทีส่ะสม
อยู่ในดนิดูดซมึเขา้ไปในส่วนต่าง ๆของต้นไมห้รอืสตัวท์ีก่นิ
พชืทีม่สีารพษินัน้ ดนิเสือ่มคุณภาพจากผลการเกษตรกรรมที่
ผิดวิธีเช่น ดินแข็งดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินกรด ดินพรุดิน
มลพษิ เป็นต้น ดนิพรุในบางจงัหวดัของภาคใต้ ดนิเปรีย้วที่
ฉะเชิงเทรา ดินมีมลพิษจากการใช้ปุ๋ ยและสารเคมีในงาน
เกษตรกรรม หรอืดนิจดืจากการปลูกพชืซ ้าซากตดิต่อกนัมา
นานเกนิควร ซึง่ปรากฏอยู่ในเขตเกษตรกรรมโดยทัว่ไป (สุธี
ลา ตุลยะเสถยีร และคณะ, 2544: 133-134) 
 วสัดุปลกูหรอืดนิพรอ้มปลกูจงึเป็นทางเลอืกในการลด
ปัญหาดงักล่าวโดยวสัดุดังกล่าวเป็นส่วนผสมที่ได้รบัการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการน าไปใช้ได้ง่าย และยังเพิ่ม
ปริมาณอินทรียวตัถุ ความชื้นในดนิ และลดการสูญเสยีดนิ
จากการชะลา้งของน ้า ทัง้นี้อนิทรยีวตัถุทีน่ ามาผสมมกัจะเป็น
อนิทรยีวตัถุในชุมชนทีห่าไดง้่ายการใชว้สัดุต่าง ๆ  ทีม่อียู่ใน
ท้องถิ่นทัง้ขุยมะพร้าว กาบมะพร้าวสบั แกลบดบิ แกลบเผา 
ใบไมแ้หง้ และปุ๋ ยคอกมาใชเ้ป็นวสัดุปลกู การใชว้สัดุปลกูพชื
ในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 10 มคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการ
เจรญิเตบิโตของพชืในระยะเริม่ต้นการปลูก วสัดุปลูกทีด่เีมื่อ
น ามาใช้ควรมอีตัราส่วนของน ้าและอากาศ ประมาณ 50:50 
ไม่มกีารอดัตวัหรอืยุบตวัเมื่อเปียกน ้าหรอืเมื่อใช้ไปนาน  ๆ
รากพืชสามารถแพร่กระจายได้สะดวกทัว่ทุกส่วนของวสัดุ
ปลูก นอกจากนี้ส่วนผสมทีน่ ามาท าวสัดุปลูกพชืยงัเป็นการ
น าอินทรียวตัถุที่เป็นของเหลือใช้ในชุมชนมาใช้ประโยชน์
ใหม่อนัเป็นการลดปรมิาณขยะอนิทรยีไดอ้ย่างเหมาะสม แต่
วัสดุปลูกพืชส่วนใหญ่ที่วางขายทัว่ไปจะมีราคาแพง และ
มกัจะมสี่วนผสมทีไ่ม่สามารถอุม้น ้าไดน้านและมปีรมิาณธาตุ
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อาหารพืชจ านวนน้อย บางผลิตภัณฑ์มีการปนเป้ือนของ
สารพษิจงึไม่เหมาะสมต่อการน ามาใชใ้นการปลูกพชืเพื่อการ
บรโิภคที่ปลอดภยัต่อสุขภาพและสิง่แวดล้อม (สุรางค์ เธยีร
หริญั,2553: 10) 
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะสง่เสรมิการท าแกลบ
ดบิผสมดนิเพื่อปลูกต้นไม้ ส าหรบันิสติชัน้ปีที่ 2 สาขาวชิา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยวิธีการฝึกอบรมและจัด
กจิกรรมใหค้วามรูผ้่านคู่มอื เรื่องการท าแกลบดบิผสมดนิเพื่อ
ปลูกต้นไม ้ส่งเสรมิและสรา้งประสบการณ์ใหแ้ก่นิสติ เพื่อให้
มคีวามรูค้วามเขา้ใจ ทศันคต ิและทกัษะปฏบิตัใินเรื่องการท า
แกลบดิบผสมดินเพื่อปลูกต้นไม้ เพื่อให้นิสิตสามารถน า
ความรูท้ีไ่ดร้บัจากการสง่เสรมิไปถ่ายทอดใหค้วามรูไ้ด ้
 
2. วตัถปุระสงค ์
 1) เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการท าแกลบดบิผสม
ดนิเพื่อปลกูตน้ไม ้ทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 2) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการท า
แกลบดบิผสมดนิเพื่อปลกูตน้ไม ้ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 3) เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการท าแกลบดบิ
ผสมดนิเพื่อปลกูตน้ไม ้ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 4) เพื่อศกึษาทกัษะปฏบิตัิเกี่ยวกบัการท าแกลบดบิ
ผสมดนิเพื่อปลกูตน้ไม ้ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1)  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ นิสติชัน้ปี
ที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 86 คน 
 2) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ นิสติชัน้
ปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน 
ซึง่ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรต้น คอื การส่งเสรมิการท าแกลบดบิผสม
ดนิเพื่อปลกูตน้ไม ้
  2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
   2.1) ความรู้  ทัศนคติ และทักษะปฏิบัติ
เกีย่วกบัการท าแกลบดบิผสมดนิเพื่อปลกูตน้ไม ้ 
 

3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
   1) เครื่องมอืทีใ่ช่ในการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอื
การสง่เสรมิการท าแกลบดบิผสมดนิเพื่อปลกูตน้ไม ้ 
   2) เครื่องมือการวัดและประเมินผล ได้แก่ 
แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการท าแกลบดบิผสมดนิเพื่อปลูก
ต้นไม้ แบบวดัทศันคตต่ิอการท าแกลบดบิผสมดนิเพื่อปลูก
ต้นไม ้และแบบวดัทกัษะปฏบิตักิารท าแกลบดบิผสมดนิเพื่อ
ปลกูตน้ไม ้ 
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลเบื้อนต้น โดยการศึกษาจากต ารา 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสร้างคู่มือเพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดรปูแบบเนื้อหาของคู่มอืการสง่เสรมิการ
ท าแกลบดิบผสมดินเพื่อปลูกต้นไม้  ศึกษาเนื้อหาสาระ
เกีย่วกบัเนื้อหาทีจ่ะน ามาจดัท าเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด
ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมการท าแกลบดิบผสมดินเพื่อปลูก
ตน้ไม ้ซึง่ใชป้ระกอบในการบรรยาย โดยมเีนื้อหาสาระดงันี้ 
 หน่วยที ่1 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการท าแกลบดบิผสม
ดนิเพื่อปลกูตน้ไม ้
 หน่วยที ่2 ประโยชน์ของแกลบ 
 หน่วยที่ 3 อุปกรณ์และปฏบิตัิการท าแกลบดบิผสม
ดนิเพื่อปลกูตน้ไม ้ 
 2) จัดท าโครงร่างของคู่มือและน าคู่มือที่จดัท าขึ้น
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อขอข้อเสนอและ
ปรบัปรุงแกไ้ขคุณภาพเครื่องมอื 
 3) น าคู่มอืการสง่เสรมิทีส่รา้งขึน้ ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษา
งานวจิยัตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 4) น าคู่มือการส่งเสริมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอ
ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน 
 5) น าคู่มือมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ 
หลงัจากการไดร้บัค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ 
3.5 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวดัและประเมินผล 
 1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการท าแกลบดบิผสม
ดนิเพื่อปลกูตน้ไม ้มขี ัน้ตอนดงันี้  
 (1) ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานจากต ารา เอกสารและงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบทดสอบความรู้
เกีย่วกบัการท าแกลบดบิผสมดนิเพื่อปลกูตน้ไม ้
 (2) น าขอ้มูลมาสร้างแบบทดสอบความรู้ จ านวน 20 
ขอ้ ชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และง ตอบถูกให ้1 
คะแนน ตอบผดิให ้0 คะแนน  
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 (3) น าเครื่องมือที่สร้างให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
ตรวจสอบภาษาและความเหมาะสมของแบบทดสอบความรู้ 
แลว้น ามาปรงัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา 
 (4) น าเครื่องมอืทีป่รบัปรุงแกไ้ขแลว้เสนอผูเ้ชีย่วชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมนิความสอดคล้อง และพจิารณา
ความเหมาะสมของเนื้อหา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้
สมบรูณ์ยิง่ขึน้  
 (5) น าแบบทดสอบความรูไ้ปทดลองใช ้(Try Out) กบั
นิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน  
 2) แบบวดัทศันคติต่อการท าแกลบดิบผสมดินเพื่อ
ปลกูตน้ไม ้มขี ัน้ตอนดงันี้  
 (1) ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานจากต ารา เอกสารและงานวจิยั
ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบวดัทศันคตต่ิอ
การท าแกลบดบิผสมดนิเพื่อปลกูตน้ไม ้ 
 (2) น าข้อมูลมาสร้างแบบวดัทศันคติ ซึ่งมีลกัษณะ
การตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 
ระดบั คอื เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย 
 (3) น าเครื่องมือที่สร้างให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
ตรวจสอบภาษาและความเหมาะสมของแบบวดัทศันคต ิแลว้
น ามาปรงัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา 
 (4) น าเครื่องมอืทีป่รบัปรุงแกไ้ขแลว้เสนอผูเ้ชีย่วชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมนิความสอดคล้อง และพจิารณา
ความเหมาะสมของเนื้อหา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้
สมบรูณ์ยิง่ขึน้  
 (5) น าแบบวัดทัศนคติไปทดลองใช้ (Try Out)  
กบันิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน  
 3) แบบวดัทกัษะปฏบิตัเิกีย่วกบัการท าแกลบดบิผสม
ดนิเพื่อปลกูตน้ไม ้มขี ัน้ตอน ดงันี้  
 (1) ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานจากต ารา เอกสารและงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามทกัษะ
ปฏบิตัเิกีย่วกบัการท าแกลบดบิผสมดนิเพื่อปลกูตน้ไม ้ 
 (2) น าข้อมู ลมาสร้ างแบบวัดทักษะปฏิบัติ   
ซึ่งประกอบด้วยค าถามทีม่ลีกัษณะการตอบแบบมาตราส่วน
ประเมนิค่า (Rating Scale) 3 ระดบั คอื เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ และ
ไม่เหน็ดว้ย 
 (3) น าเครื่องมือที่สร้างให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
ตรวจสอบภาษาและความเหมาะสมของแบบสอบถามทกัษะ
ปฏบิตั ิแลว้น ามาปรงัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่
ปรกึษา 

 (4) น าเครื่องมอืทีป่รบัปรุงแกไ้ขแลว้เสนอผูเ้ชีย่วชาญ 
จ านวน 3 เป็นผู้ประเมนิความสอดคล้อง และพจิารณาความ
เหมาะสมของเน้ือหา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
ยิง่ขึน้  
 (5) น าแบบสอบถามทักษะปฏิบัติไปทดลองใช้  
(Try Out) กบันิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน  
 (6) น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาอีกครัง้ และปรับปรุงปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีป่รกึษา 
3.6 การวิเคราะหข์้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั เรื่อง การท าแกลบดิบ
ผสมดนิเพื่อปลกูตน้ไม ้แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงันี้  
 ระยะที ่1 การสรา้งเครื่องมอืและหาคุณภาพเครื่องมอื 
 ระยะที ่2 กระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา 
3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 1) แบบประเมนิความเหมาะสมของคู่มอื 
 2) แบบประเมนิความสอดคลอ้งระหว่างเครื่องมอืและ
เนื้อหาในการศกึษา 
 3) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัผลสมัฤทธิข์องการส่งเสรมิ
การท าแกลบดบิผสมดนิเพื่อปลกูตน้ไม ้
3.8 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 การวเิคราะหข์อ้มลูครัง้นี้ ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรม 
ประมวลผลส าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอร ์ใชส้ถติใินการ 
วเิคราะหข์อ้มลูม ีดงันี้ 
 1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ 
ไดแ้ก ่
  2.1 การหาความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) 
  2.2 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 
  2.3 ค่าอ านาจจ าแนก 
  2.4 ค่าความยากง่าย 
  2.5 ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
  2.6 ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
  2.7 ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
 3) สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ Paired t-test ที่
ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
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4. สรปุผลวิจยั  
4.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และดชันี
ประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการส่งเสรมิการท าแกลบดบิผสมดนิเพื่อปลกู
ตน้ไม ้พบว่า ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็น
ร้อยละ 83.33 และประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E2) คิด

เป็นร้อยละ 83.16 ดงันัน้ คู่มอืการส่งเสรมิการท าแกลบ
ดบิผสมดนิเพื่อปลกูตน้ไม ้จงึมปีระสทิธภิาพของคู่มอืการ
สง่เสรมิเท่ากบั 83.33/83.16 (ดงัตารางที ่1) สว่นค่าดชันี
ประสทิธผิลของคู่มอื พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของ
คู่มอืการท าแกลบดบิผสมดนิเพื่อปลูกต้นไม ้มคี่าเท่ากบั 
0.7320 (ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ผลการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการท าแกลบดบิผสมดนิเพื่อปลกูตน้ไม ้(E1/E2) 
 

คู่มือกำรส่งเสริมกำรท ำแกลบดิบผสมดินเพื่อปลูกต้นไม ้ �̅� S.D รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 16.86 1.10 83.33 

ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 16.63 1.54 83.16 
ประสิทธิภำพของคู่มือกำรส่งเสริม เท่ำกบั 83.33/83.16 

 
ตารางที ่2 ผลการศกึษาดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการท าแกลบดบิผสมดนิเพื่อปลกูตน้ไม ้
 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อนกำร

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงักำร

ส่งเสริม 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั
กำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบควำมรู ้

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือกำร

ส่งเสริม  
223 499 30 20 0.7320 

 
4.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ความรู้
เกีย่วกับการท าแกลบดิบผสมดินเพือ่ปลูกต้นไม้ 
ก่อนและหลงัการส่งเสริม  

 พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการท า
แกลบดิบผสมดินเพื่อปลูกต้นไม้ ก่อนการส่งเสริม
โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย มคี่าเฉลีย่ 

 
ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลงัการส่งเสรมิการท าแกลบดบิผสมดนิเพื่อปลูกต้นไม ้ของ

นิสติ โดยใช ้t-test (Dependent Samples) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั 

ควำมรู ้
หลงักำรส่งเสริม ระดบั 

ควำมรู ้
t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ความรู ้
(N=20) 

7.43 2.77 น้อย 16.63 1.54 มากทีส่ดุ -16.024 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ทศันคติ
ต่อการท าแกลบดิบผสมดินเพือ่ปลูกต้นไม้ ก่อนและ
หลงัการส่งเสริม  
 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการท า
แกลบดบิผสมดนิเพื่อปลูกต้นไม ้ก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่
ในระดบัไม่แน่ใจ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.90 หมายความว่า นิสติ

มีความรู้ เพิ่มขึ้นหลังการส่งเสริม และส่งผลให้นิสิตมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 73.20 (ดังตารางที่ 2) 
เท่ากบั 7.43 และหลงัการสง่เสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 16.63 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรู้
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู้
หลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
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สถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) และหลงัการส่งเสรมิโดยรวม
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.37 เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยทศันคตหิลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อน
การสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่
4)  

 
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาและการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการท าแกลบดิบผสมดินเพื่อปลูกต้นไม้ t-test 
(Dependent Samples) ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั 

ทศันคติ 
หลงักำรส่งเสริม ระดบั 

ทศันคติ 
t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ทศันคต ิ
(N=3) 

1.90 0.16 ไม่แน่ใจ 2.37 0.14 เหน็ดว้ย -13.854 29 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.4 ผลการศึกษาทกัษะปฏิบติัเกีย่วกบัการท าแกลบดิบ
ผสมดินเพือ่ปลูกต้นไม ้หลงัการส่งเสริม  
 พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่การปฏบิตัเิกีย่วกบัการท า
แกลบดบิผสมดนิเพื่อปลกูตน้ไม ้โดยรวมอยู่ในระดบับ่อยครัง้ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ข้อ

ค าถามทีเ่ฉลีย่การปฏบิตัสิงูสุด คอื ขอ้ 1 มที่านใชเ้ศษพชืที่
เหลอืจากการเกษตร เป็นสว่นผสมในการท าแกลบหมกัเพื่อใช้
ในการผสมดนิปลูกตน้ไม ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 และคะแนน
เฉลีย่ปฏบิตัติ ่าสุด คอื ขอ้ 5 ท่านวางกองปุ๋ ยหมกัไวใ้นทีโ่ล่ง
แจง้โดยมสีิง่ปกคลุม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.46 (ดงัตารางที ่5) 

 
ตารางที ่5 ผลการศกึษาคะแนนเฉลีย่ทกัษะปฏบิตัเิกีย่วกบัการท าแกลบดบิผสมดนิเพื่อปลกูตน้ไมห้ลงัการสง่เสรมิ 
 
ข้อ ทกัษะปฏิบติัเก่ียวกบักำรท ำแกลบดิบผสมดินเพือ่ปลูกต้นไม ้ �̅� S.D. ระดบั 

1 
ท่านใชเ้ศษพชืทีเ่หลอืจากการเกษตร เป็นส่วนผสมในการท าแกลบหมกัเพื่อใช้
ในการผสมดนิปลกูตน้ไม ้

3.80 0.84 บ่อยครัง้ 

2 
ท่านลงมอืท าแกลบหมกัตามขัน้ตอน เพื่อให้ได้แกลบเก่าที่ใช้ในการผสมดิน
ปลกูตน้ไม ้

3.63 0.71 บ่อยครัง้ 

3 ท่านใสส่ว่นผสมในการท าแกลบหมกัตามอตัราสว่นทีก่ าหนด 3.70 0.83 บ่อยครัง้ 
4 ท่านมกีารเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ก่อนการท าแกลบหมกั เพื่อใชผ้สมดนิปลกูตน้ไม ้ 3.53 0.68 บ่อยครัง้ 
5 ท่านวางกองปุ๋ ยหมกัไวใ้นทีโ่ล่งแจง้โดยมสีิง่ปกคลุม 3.46 0.73 บ่อยครัง้ 

โดยรวม 3.62 0.66 บ่อยครัง้ 

5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการพฒันาคู่มือการส่งเสริมการท าแกลบดิบผสม
ดินเพือ่ปลูกต้นไม ้
 จ ากผลการศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของคู่ มื อ 
มปีระสทิธภิาพ E1/E2 = 88.33/83.16 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 ตามที่ตัง้ไว้ แสดงให้เหน็ว่านิสติที่เข้าร่วมส่งเสรมิมี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกระบวนการส่งเสริมมีการใช้
คู่มอืประกอบกจิกรรม ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของบุญชม ศรี
สะอาด (2543: 153-156) ทีไ่ดก้ล่าวถงึการพฒันาสื่อการสอน

หรอืวธิสีอนจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องท าการทดลองใชแ้ละหา
ประสทิธภิาพของสิง่พฒันาเพื่อจะมัน่ใจในการน าไปใชต่้อไป
ซึง่จะส่งผลใหคู้่มอืการจดัการเรยีนรูช้วีวทิยาและปฏบิตัิการ
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษามีประสิทธิภาพตามที่
ก าหนดไวแ้ละเป็นไปตามแนวคดิของประเวศน์ มหารตัน์กุล 
(2542: 113-114) ไดก้ล่าวว่า ประสทิธภิาพ หมายถงึ การใช้
คนน้อยกว่างาน แต่สามารถท างานใหส้ าเรจ็ไม่ว่าจะเป็นการ
บรรลุความส าเรจ็ในรูปแบบของภารกิจ นโยบายเป้าหมาย 
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หรอืวตัถุประสงค์ กแ็ล้วแต่ ผลงานที่ส าเรจ็ได้ใช้คนและทุน
พอดีกบังาน และยิ่งผลงานที่ส าเร็จได้ใช้คนและทุนต ่ามาก
เท่าใด ยิง่ถือว่าเกดิประสทิธภิาพได้มากเท่านัน้ และเป็นไป
ตามแนวคดิของ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัประยูร วงศจ์นัทรา
และคณะ (2559: 55) ได้ศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิการจดัการ
ธนาคารขยะ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
สิง่แวดล้อมศึกษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการศกึษา
พบว่าคู่มอืการสง่เสรมิการจดัการธนาคารขยะมปีระสทิธภิาพ
เท่ากับ 82.20/82.66 ส่วนประสิทธิผลของคู่มือมีค่าดัชนี
ประสทิธิผล (E.I)เท่ากบั 0.7500 ส่วนด้านความรู้ก่อนการ
ส่งเสริมนิสติมีความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัน้อยและหลงัการ
ส่งเสริมนิสิตมีความรู้โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด และ
ทศันคติก่อนการส่งเสรมินิสติมทีศันคติโดยรวมอยู่ในระดบั
เห็นด้วยและหลงัการส่งเสริมนิสติมีทศันคติโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเหน็ด้วย เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยความรู้และทศันคติ
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ นิสติมคีวามรูแ้ละทศันคตหิลงัการ
ส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ 
แสดงให้เหน็ว่ากระบวนการส่งเสริมสามารถท าให้นิสติเกดิ
ความรูแ้ละทศันคตต่ิอการจดัการธนาคารขยะ และสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของวัชรินทร์  อรรคศรีวร และ ยุทธนา  
พรรคอนันต์(2562: 55) ไดศ้กึษา การพฒันาเอกสารคู่มอืการ
จัดท้าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การผลิตประมงและ
เกษตรอินทรีย์บนพื นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัจนัทบุรีและจงัหวดั
ตราด   ผลการศึกษาพบว่าการวิเคราะห์ประสทิธภิาพของ
คู่มอืการจดัท าบญัชวีสิาหกจิชุมชนการผลติประมงและเกษตร
อนิทรยีต์ามเกณฑม์าตรฐาน E1/E2 และการวเิคราะหเ์นื้อหา 
(ContentAnalysis) และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ศิริวรรณ 
ชุมธรีรตัน์ และจุไรรตัน์ คุรุโคตร (2562: 195) ไดศ้กึษาเรื่อง 
การพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมการจัดการดินในชุมชนบ้าน
หนองอุ่ม ต าบลนาสีนวน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวจิยั พบว่า คู่มอืฝึกอบรมการจดัการดนิ
ในชุมชนบ้านหนองอุ่ม ต าบลนาสีนวน อ าเภอกันทรวิชยั 
จงัหวดัมหาสารคาม มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 81.71/93.71 ซึง่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ที่ 80/80 มีดัชนีประสิทธิผล(E.I) 
เท่ากบั 0.65 จากผลการศกึษาของคู่มอืมคี่าดชันีประสทิธผิล 
(E.I.) เท่ากับ 0.7320 ซึ่งส่งผลให้มีความก้าวหน้าทางการ
เรียนเพิ่มขึ้นหลงัจากการใช้คู่มอืการส่งเสริมร้อยละ 73.20 
แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เข้ารับการส่งเสริมโดยใช้คู่มือการ
ส่งเสริมนั ้นมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ท าให้ค่าดัชนี

ประสทิธผิลมคี่าทีผ่่านเกณฑม์าตรฐาน ซึง่เป็นไปตามแนวคดิ
ของดุสิต ทองสาย (2559: 76) ได้กล่าวว่า ประสิทธิผล 
หมายถึง การปฏบิตัิการ(Performance) ที่ท าให้เกดิปรมิาณ
และคุณภาพสูงสุดเพราะในแต่ละกิจกรรมหรือกิจการจะมี
วัตถุประสงค์ เป้ าหมายในการปฏิบัติการที่บรรลุถึง
วตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไวท้ัง้ในดา้นปรมิาณ
และคณุภาพ และเป็นไปตามแนวคดิของศุภชยั ยาวะประภาษ 
และคณะ (2560: 79) ได้กล่าวว่ า ประสิทธิผลเป็น
ความสามารถในการบรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
นโยบาย การพจิารณาทางเลอืกโดยใชป้ระสทิธผิลเป็นเกณฑ ์
ท าได้โดยการวิเคราะห์ทางเลือกนั ้นว่าสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคม์ากหรอืน้อยเพยีงใดสรุปไดว้่า ประสทิธผิล เป็น
ความสมัพนัธ์ระหว่างผลลพัธ์ ของการท างานกบัเป้าหมาย 
หรือวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ กล่าวคือประสิทธิผลจะแสดงถึง
ความ สามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วและทนัเวลา 
เพื่อให้ได้ผลผลติ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของประยูร วงศ์
จนัทรา และคณะ (2559: 844) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมผลติภณัฑส์เีขยีว ส าหรบันิสติสาขาวชิาสิง่แวดลอ้ม
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า
ประสิทธิภาพของคู่มือหลักสูตรฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 80.10 / 86.47 ส่วนดัชนีประสิทธิผลของ คู่มือ
หลกัสูตรฝึกอบรม เท่ากบั 0.8029 นิสติที่ใช้คู่มือหลกัสูตร
ฝึกอบรมผลติภณัฑส์เีขยีว ส าหรบันิสติสาขาวชิา สิง่แวดลอ้ม
ศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคามมคีวามกา้วหน้าในการเรยีน
คดิเป็นรอ้ยละ 80.29 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัวมิล ต้นพกิุล 
และคณะ (2561: 76) ได้ศกึษาเรื่อง การพฒันากจิกรรมการ
เรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
เรื่อง พรรณไม้ในป่าชุมชน ผลการศึกษาคู่มือกิจกรรมมี
ประสทิธภิาพ เท่ากบั 82.77/90.33 ส่วนดชันีประสทิธผิลของ
คู่มอืกจิกรรม เท่ากบั0.8195 นิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู้ จติ
อาสาสิง่แวดล้อม และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม หลงัการเขา้ร่วม
กิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอภิญญา 
ชมมอน และคณะ (2562: 28) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการ
เรียนรู้ทรพัยากรแหล่งน ้าและสตัว์น ้าในชุมชน ผลการวจิยั
พบว่า คู่มือมีประสทิธิภาพเท่ากบั 90.31/83.95 ส่วนดชันี
ประสิทธิผลของคู่มือ เท่ากับ 0.6225 นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ จรยิธรรมสิง่แวดล้อม และจติอาสาสิง่แวดล้อม หลงั
การเข้าร่วมการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการ ส่งเสริม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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5.2 ผลศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกับการท า
แกลบดิบผสมดินเพือ่ปลูกต้นไม้ ของนิสิต ก่อน ระหวา่ง 
และหลงัการส่งเสริม 
 นิสติที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิเกี่ยวกบัการท าแกลบดบิ
ผสมดนิเพื่อปลูกต้นไม ้มคีวามรูก้่อนการส่งเสรมิอยู่ในระดบั
น้อย และหลงัการส่งเสรมิอยู่ในระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า หลงัการส่งเสรมินิสติ
มคีะแนนความรูเ้ฉลีย่มากกว่าก่อนการสง่เสรมิ ซึง่เป็นไปตาม
แนวคดิของภราดร จนิดาวงศ ์(2549: 4) กล่าวว่า “ความรู”้ คอื 
พลังที่มีอยู่ ในตัวของทุกคนที่ไม่สามารถถ่ายทอดผ่าน
พนัธุกรรมได ้ผูใ้ดม ีหรอืปกปิด ซ่อนเรน้ไวอ้าจเป็นประโยชน์
ในช่วงเวลาสัน้ๆ แต่จะเป็นผลเสยีในระยะยาว ทัง้กบัตวัเอง
หรือประเทศชาติซึ่งความรู้เป็นทรัพย์สินที่จ ับต้องไม่ได้
(Intangible Asset) ที่มีมูลค่ าสูงและมักเป็นคุณค่าที่ถูก
มองข้ามและไม่ให้ความส าคญัเท่าที่ควรในประเทศที่ก าลงั
พฒันา ด้วยความรู้มอียู่รอบตวัของทุกคน อยู่ที่ว่าจะสนใจ
หรือใส่ใจในการเก็บมาใช้ซึ่งแหล่งความรู้ที่พบเห็น เช่น 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ ป้ายโฆษณา การ
พูดคุย ความรู้มากกเ็สมือนมพีลงัมาก สามารถตดัสนิใจได้
ถูกต้องและท างานใหส้ าเรจ็ไดโ้ดยง่าย ความรูห้ากไม่ใชห้รอื
ปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่มกีารทบทวนหรือประยุกต์กจ็ะเกดิ
การลืมหรืออาจสูญหายและการมีความรู้และไม่เผยแพร่ 
หนังสือ เป็นต้นและเป็นไปตามแนวคิดของกีรติ ยศยิ่งยง 
(2551: 4 ) ไดก้ล่าวว่า ความรูเ้ป็นความคดิของแต่ละบุคคลที่
ผ่านกนะบวนการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหจ์นเกดิความเขา้ใจ 
และน าไปใชป้ระโยชน์ในการสรุปและตดัสนิใจในสถานการณ์
ต่าง ๆ  จนไดร้บัการยอมรบัโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของสงัคม 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของธรรมนูญ ศรียนัต์ (2556: 57)  
ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการใชปุ้๋ ยพชืสด ปรบัปรุงคุณภาพ
ดินในนาข้าว บ้านลาดพัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ผลจากการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมชาวบา้นมคีวามรูก้่อนการฝึกอบรมอยู่ในระดบัปาน
กลางและหลงัจากฝึกอบรมชาวบา้นมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัมาก 
ผลการเปรยีบเทยีบความรูช้าวบา้นมคีวามรูห้ลงัการฝึกอบรม
มากกว่าก่อนการฝึกอบรม และผลทศันคติของชาวบ้านต่อ
การสง่เสรมิอยู่ในระดบัมาก ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึผลสมัฤทธิต์าม
สมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันต์ญาณิน 
สมบูรณ์, อดศิกัดิ ์สงิหส์โีว (2562: 76) ไดศ้กึษาการส่งเสรมิ
การท าสิง่ประดษิฐ์จากขยะ โดยใช้คู่มอืเพื่อลดปรมิาณขยะ
ทัว่ไป ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียน

เทศบาลศรีสวัสดิ ว์ ิทยา ต าบลตลาด อ าเภอเมือง  
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า ปรมิาณขยะมคี่าเฉลีย่ 
เท่ากบั 21.36 กโิลกรมัต่อวนั แยกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ขยะ
ทัว่ไป 9.70 กิโลกรัมขยะรีไซเคิล 7.74 กิโลกรัม และขยะ
อนิทรยี ์3.92 กโิลกรมั และการจดัการขยะของโรงเรยีนยงัไม่
เป็นระบบที่ชดัเจนคู่มือการส่งเสริมมีประสทิธภิาพเท่ากบั 
84.11/82.35 ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6782 แสดงว่า
นักเรยีนมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 67.82 
นักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยของความรู้และทศันคติเกี่ยวกบัการ
ท าสิง่ประดิษฐ์จากขยะ เพื่อลดปริมาณขยะทัว่ไป หลงัการ
ส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวิจยัของอภิชาต ราษฎรดี 
(2557: 62-63) ได้ศึกษา เรื่อง การส่งเสริมการปลูกฝรัง่
พืน้บา้นเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์
80/80ผลการศึกษา พบว่า ก่อนการส่งเสริมนิสติมีความรู้
โดยรวมอยู่ในระดับดี และหลังการส่งเสริมนิสิตมีความรู้
โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก ทศันคติก่อนการส่งเสริมนิสติมี
ทศันคติโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย และหลงัการส่งเสริม
นิสติมทีศันคตโิดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย เมื่อเปรยีบเทยีบ 
พบว่า หลงัการส่งเสรมินิสติมคีวามรูแ้ละทศันคตสิงูกว่าก่อน
การส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ Sharafi Kiomars, et al. (2014: 52) ได้ศึกษา  
การส ารวจบทบาทการฝึกอบรมในด้านความรู้และการ
เปลีย่นแปลงทศันคตขิองนกัเรยีนในชนบทของโรงเรยีนมธัยม
ชัน้ปีที่ 1 ในการเชื่อมต่อกับปัญหาสิ่งแวดล้อม: ประเทศ
ขา้งเคยีงของเมอืง จงัหวดัเคอร์มาชาห์ ผลการศกึษาพบว่า  
มีความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญั ระหว่างความรู้และระดบั
ทศันคติของนักเรยีนที่เกี่ยวขอ้งกบัปัญหาสิง่แวดล้อมก่อน
และหลงัการฝึกอบรม (P <0.001) ดงันัน้ หลงัการฝึกอบรม
ความรูแ้ละทศันคตเิฉลีย่เพิม่ขึน้ 6.64 และ11.44% ตามล าดบั 
นอกจากนี้หลังจากการฝึกอบรมความรู้และทัศนคติของ
นักเรียนในระดับมาตรวัดแบบลิเคิร์ทที่มีเกณฑ์มากที่สุด 
เพิ่มขึ้นจาก 50 เป็น 94% และ 32 เป็น 88% ตามล าดับ  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Suwakhon Phakeewai and 
Prayoon Wongchantra (2020: 94-103) ได้ศกึษาการพฒันา
กจิกรรมค่ายนันทนาการเพื่อสิง่แวดล้อมส าหรบัเยาวชนใน
จงัหวดัร้อยเอด็ของประเทศไทย ผลการวจิยัพบว่า ชี้ใหเ้หน็
คู่มอืกจิกรรมค่ายนันทนาการดา้นสิง่แวดลอ้มส าหรบัเยาวชน
ในจงัหวดัรอ้ยเอด็มปีระสทิธผิลเท่ากบั 85.17/83.44 และดชันี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.6117 หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม 
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ค่ายนันทนาการสิง่แวดล้อมเยาวชนมจี านวนมากขึน้ความรู้
ดา้นสิง่แวดลอ้มและทศันคตดิา้นสิง่แวดลอ้มมากกว่าก่อนเขา้
ร่วมค่าย หลังจากเข้าร่วมในกิจกรรมค่ายนันทนาการ
สิง่แวดลอ้มเยาวชนมสีว่นร่วมในกจิกรรมค่ายนนัทนาการดา้น
สิง่แวดลอ้มสงูกว่าระหว่างเขา้ร่วมค่าย เยาวชนกลุ่มตวัอย่าง
ที่มเีพศและภูมลิ าเนาต่างกนัไม่มสีิง่แวดล้อมที่แตกต่างกนั
ความรู้ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมด้าน
สิง่แวดล้อม ความรู้ด้านสิง่แวดล้อมสิง่แวดล้อมทศันคตแิละ
การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนันทนาการด้านสิง่แวดล้อมไม่มี
ความสมัพนัธก์นั  
5.3 ผลศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการท าแกลบ
ดิบผสมดินเพือ่ปลูกต้นไม้ ของนิสิตก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม 
 นิสติมคีะแนนเฉลีย่ทศันคต ิก่อนการส่งเสรมิโดยรวม
อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ และหลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสรมิพบว่า นิสติมีคะแนนเฉลีย่
ทศันคตหิลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ ซึง่เป็นไป
ตามแนวคดิของ อรชร มณีสงฆ ์และคณะ (2548: 54) อธบิาย
ว่า ทัศนคติเกี่ยวข้องกบัขัน้ตอนของกระบวนการประเมิน
ทางเลอืกของผูบ้รโิภค ทศันคตขิองผูบ้รโิภคเป็นกระบวนการ
เรยีนรูท้ีต่อบสนองต่อความพอใจ หรอืไม่พอใจในผลติภณัฑ์
บริการหรือตราสนิค้า และเป็นไปตามแนวคิดของ สุรพงษ์ 
โสธนะเสถยีร (2553: 122) ไดก้ล่าวถงึทศันคตวิา่ ทศันคตเิป็น
ดชันีชีว้ดัว่า บุคคลนัน้คดิและรูส้กึอย่างไรกบัคนรอบขา้งวตัถุ
หรอืสิง่แวดล้อม ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ  โดยทศันคตมิี
รากฐานมาจากความเชื่อทีอ่าจส่งผลถงึพฤตกิรรมในอนาคต
ได้ ทศันคติจงึเป็นความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิง่เร้าและ
เป็นมิติของการประเมินเพื่อแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบต่อ
ประเด็นหนึ่ ง ๆ ซึ่ งถือเป็นการสื่ อสารภายในบุคคล
(Interpersonal communication) ที่เป็นผลกระทบมาจากการ
รับสารอันจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของศวิพรรณ อุดมพร, จุไรรตัน์ คุรุโคตร (2562: 42) 
ได้ศกึษาเรื่องการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการจดัการน ้าเสยีใน
ครวัเรอืน บา้นดงเกลอื ต าบลคเูมอืง อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดั
รอ้ยเอด็ ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืฝึกอบรมการจดัการน ้าเสยี
ในครัวเรือนบ้านดงเกลือ ต าบลคูเมือง อ าเภอเมืองสรวง 
จงัหวดัร้อยเอ็ด ที่ผู้วิจยัพฒันาขึ้นมีประสทิธิภาพ เท่ากบั 
91.53/98.67ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้และค่าดชันีประสทิธผิล 
(E.I.) ของคู่มือฝึกอบรม มีค่าเท่ากับ 0.9620 ชาวบ้านมี

คะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคต ิหลงัเขา้ร่วมการฝึกอบรมสงู
กว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
และชาวบา้นมคี่าคะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจหลงัการฝึกอบรม
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนารรีตัน์ 
แสนภักดี, ไพบูลย์ ลิ้มมณี (2562: 68)ได้ศึกษาเรื่องการ
อนุรกษั์ป่าชุมชนโดยวธิกีารบวชป่า ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีน
บ้านหนองคู  ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่าคู่มอืมปีระสทิธิภาพเท่ากบั 
81.93/ 93.93 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอื เท่ากบั 0.8461 
นั กเรี ยนมีความรู้ เพิ่ มขึ้นและส่ งผลให้นั กเรี ยนมี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้ หลงัจากการใชคู้่มอือบรม
รอ้ยละ 84.61 ก่อนการอบรมนกัเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัปาน
กลาง หลงัการอบรมอยู่ในระดบัมาก ก่อนการอบรมนกัเรยีนมี
ทศันคตอิยู่ในระดบัมาก และหลงัการอบรมนกัเรยีนมทีศันคติ
อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละ
ทศันคตกิ่อนและหลงัการอบรม พบว่า นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่
ความรูแ้ละทศันคตหิลงัการอบรมมากกวา่ก่อนการอบรมอยา่ง
มนีัยส าคญัที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของกนัต์
กนิษฐ์ ตัง้ธรรมพิทกัษ์ (2557: 49-52) ได้ศึกษา เรื่อง การ
ส่งเสริมการปลูกสมอไทยเพื่ออนุรักษ์สมุนไพรไทย ผล
การศกึษา พบว่า ทศันคตกิ่อนการสง่เสรมินิสติมทีศันคตโิดย
รงมอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ และหลงัการส่งเสรมินิสติมทีศันคติ
โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย เมื่อเปรยีบเทยีบ พบว่า หลงัการ
ส่งเสริมผู้เข้าร่วมมีทศันคติสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
Thinkamchoet,J. and Wongchantra, P. (2018: 2077-2093) 
ได้ศึกษา ค่ายอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
อาเซยีนส าหรบัเยาวชนในจงัหวดัรอ้ยเอด็ มวีตัถุประสงคเ์พื่อ
พัฒนาคู่มือที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และดัชนี
ประสทิธิผล เพื่อศึกษาความรู้ทศันคติและทกัษะความเป็น
ผู้น าของเยาวชนก่อนและหลงัเขา้ค่ายโดยแยกตามเพศและ
อายุ ผลการวจิยัพบว่า คู่มอือนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมอาเซียนส าหรับเยาวชน ในจังหวัดร้อยเอ็ด มี
เกณฑป์ระสทิธภิาพ90.04/83.44 ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืมี
ค่าเท่ากบั 0.6670 ซึ่งหมายความว่าเยาวชนร้อยละ 66.70  
มพีฒันาการเรยีนรู้ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม
ด้านความรู้ ทัศนคติและทักษะการเป็นผู้น าของอาเซียน
สูงขึน้หลงัจากเขา้ร่วมค่ายมากกว่าก่อนเข้าร่วมค่าย ยิง่ไป
กว่านัน้ไม่พบความแตกต่างในผลลัพธ์เกี่ยวกับเพศของ
เยาวชน แต่มคีวามแตกต่างทีส่งัเกตไดใ้นกลุ่มอายุทีแ่ตกต่าง
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กนัสามกลุ่ม ไดแ้ก่ อายุ 14 ถงึ15, 16 ถงึ 17 และ 18 ถงึ 19 ปี 
ตามที่การทดสอบแบบตัวแปรแสดงให้เห็น (p <.000) และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Andam S. Ardan (2016: 190) ได้
ศกึษา การพฒันาสื่อการสอนชวีวทิยาตามทอ้งถิน่ภูมปัิญญา
ของชาวติมอร์ เพื่อพฒันาความรู้และทศันคติของนักเรยีน
สิง่แวดลอ้มในการดูแลความคงอยู่ของสิง่แวดลอ้มการศึกษา
ครัง้นี้ ผลการศกึษา พบว่า (1) ผลติภณัฑต่์าง ๆ  เช่น แผนการ
สอน (RPP) หนังสอืเรยีนชวีวทิยา ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 กบั
ทอ้งถิน่ชนพืน้เมอืงของตมิอร ์ส าหรบัครูและนักเรยีน ใบงาน
นักเรียน (LKS) สื่อการเรียนรู้ เช่น ผู้อ านวยการขนาดเล็ก 
ส าหรบัวสัดุความหลากหลายทางชวีภาพจุดไฟส าหรบัวสัดุ
ความหลากหลายทางชีวภาพนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์
สิง่แวดลอ้ม สื่อแผนทีค่วามหลากหลายทางชวีภาพและระบบ
นิเวศปริศนาหลงัจากผ่านการตรวจสอบและทดลองน าร่อง
แล้วว่าใช้ได้จริงและใช้ได้จริง (2) ผลการทดลองในชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 ของ SMAN 1 กูปัง บารตั แสดงใหเ้หน็ว่า
สิง่ทีร่ะบุว่ามกีารพฒันาความแตกต่างของผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของนักเรยีนก่อนและหลงัการใช้สื่อการเรยีนรู้ (3) การ
ทดลอง ผลลพัธส์ าหรบัทศันคตขิองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่4 ของ SMAN 1 กปัูง  
5.4 ผลศึกษาทกัษะปฏิบติัการท าแกลบดิบผสมดินเพือ่
ปลูกต้นไม้ ของนิสิตหลงัการส่งเสริม 
 ผลการศกึษาทกัษะปฏบิตัเิกีย่วกบัการสง่เสรมิการท า
แกลบดิบผสมดินเพื่อปลูกต้นไม้ หลงัการส่งเสริม มีระดบั
ทักษะปฏิบัติ เฉลี่ยรวม 3.62 ซึ่งอยู่ ในระดับบ่อยครัง้  
เมื่อพจิารณา เป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ค าถามทกัษะปฏบิตั ิทีม่ ี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ท่านใช้เศษพืชที่เหลือจาก
การเกษตร เป็นส่วนผสมในการท าแกลบหมกัเพื่อใช้ในการ
ผสมดินปลูกต้นไม้ และข้อค าถามทกัษะปฏบิตัิที่มคีะแนน
เฉลีย่น้อยสุด ไดแ้ก่ ท่านวางกองปุ๋ ยหมกัไวใ้นทีโ่ล่งแจง้ โดย
มสีิง่ปกคลุม ซึง่เป็นไปตามแนวความคดิของยุวฒัน์ วุฒเิมธ ี
(2526: 20) กล่าวว่า การปฏบิตัิหมายถึง การเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มการพฒันาตัดสินใจ 
การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมี
ผลกระทบถงึตวัประชาชน และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของสาย
สุนีย์ ปวุฒนิันท์(2541: 41) ได้กล่าวถึงการปฏบิตัิหมายถงึ 
การที่ปัจเจกบุคคลกด็กีลุ่มคนหรอืองค์กรประชาชนได้อาสา
เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การด าเนินโครงการการ
แบ่งปันผลประโยชน์และการประเมนิผลโครงการพฒันาดว้ย
ความสมัครใจ โดยปราศจากข้อก าหนดที่ มาจาก

บุคคลภายนอกและเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของสมาชิกในชุมชน รวมทัง้มีอ านาจอิสระในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการพฒันาใหก้บัสมาชกิดว้ยความพงึ
พอใจและผูเ้ขา้มามสีว่นร่วม มคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของโครงการ
ดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัอรทยั ผวิขาว และบญัญตั ิสาล ี
(2559: 150) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกส่งเสริม
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อาเซยีน: ราชอาณาจกัร
กมัพูชา ผลการศกึษา พบว่า มคีะแนนเฉลีย่ทกัษะในการเป็น
วทิยากรฝึกส่งเสรมิ โดยนิสติประเมนิตนเองและวทิยากรเป็น
ผู้ประเมนิ หลงัการฝึกส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และ
หลังการฝึกส่งเสริม นิสิตกลุ่มทดลองมีทักษะในการเป็น
วทิยากรฝึกส่งเสรมิแตกต่างกนักบันิสติกลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
นิตยา เต็งประเสรฐิ และนนทล ีพรธาดาวทิย์ (2558: 13) ได้
ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการ
ผสมผสานทกัษะปฏบิตัเิดวสีแ์ละการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื เพื่อ
พัฒนาทักษะปฏิบัติชุดระบ าไก่วิชาดนตรี -นาฏศิลป์
ผลการวิจัย พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรียนรู้รูปแบบการ
ผสมผสานทักษะปฏิบัติเดวีส์ และการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ประกอบการแสดงชุดระบ าไก่ วชิาดนตรนีาฏศลิป์ของผูเ้รยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ไม่ต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05(t=1.84, Sig= 
0.07) และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัชล ีแสงทอง (2562: 
113) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหา
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบทักษะปฏิบัติร่ วมกับ
กระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์ในรายวิชางาน
ประกอบอาหาร ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5ผลการวจิยั
พบว่า 1) กระบวนการแกปั้ญหาของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับ
กระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์ในรายวิชางาน
ประกอบอาหารหลงัเรยีน สงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิรีะดบั .05 และ 2) การปฏบิตักิารแกปั้ญหาโดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับกระบวนการ
แก้ปัญหาและเทคนิคจกิซอว์หลงัเรยีนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
80 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 
 1) ควรใช้สื่อประกอบการบรรยายที่หลากหลาย เพื่อ
กระตุ้นใหเ้กดิความสนใจ และกระตุ้นให้เกดิการปรบัเปลีย่น
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ทกัษะ เพื่อใหเ้กดิความรู ้และสามารถน าไปเผยแพร่ใหก้บัผูท้ี่
สนใจเกีย่วกบัการท าแกลบดบิผสมดนิเพื่อปลกูตน้ไม ้
 2) ควรมีการศกึษาพฒันาการ หรือการเจรญิเติบโต
ของพชืทีใ่ชปุ้๋ ยแกลบดบิ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารศกึษาการใหผ้ลผลติและระยะเวลา ในการ
ปรบัตวัของดนิ รวมถงึธาตุอาหารในดนิหลงัการใชแ้กลบดบิ 

 2) ควรศึกษาการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมใน
รูปแบบของวีดีทศัน์ และโปสเตอร์โดยท าการส่งเสริมผ่าน
ระบบทางออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมที่
กวา้งขวางและเพื่อใหเ้กดิความน่าสนใจเพิม่มากขึน้ 
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