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บทคดัยอ่ 
 
 งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการสง่เสรมิการเลีย้งปนูาเพื่อเพิม่รายไดใ้หม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตต่ิอการเลีย้งปนูาเพื่อเพิม่รายไดก้่อนและหลงัการส่งเสรมิกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้น
การศึกษา คือ นิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการ
สง่เสรมิการเลีย้งปูนาเพื่อเพิม่รายได ้แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคตต่ิอการเลีย้งปูนาเพื่อเพิม่รายได ้สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะหข์อ้มลู คอื ความถี ่ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน paired t-test ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืการสง่เสรมิ
มปีระสทิธิภาพ เท่ากบั 80.55/82.77 มีดชันีประสทิธิผลของคู่มือเท่ากบั 0.6900 แสดงว่า นิสติมีความก้าวห น้าในการ
สง่เสรมิรอ้ยละ 69.00 นิสติมคีะแนนความรู ้ทศันคตต่ิอการเลีย้งปนูาเพื่อเพิม่รายได ้หลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั : คู่มอืการสง่เสรมิ, การเลีย้งปนูา, เพิม่รายได,้ ความรู,้ ทศันคต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Thai Journal of Environmental Studies Vol. 6(1), 2023 : 48 – 59 
ISSN 2651-0782 

________________________________________ 
Corressponding Author: Wasitpon Phokaew; E-mail address : wasitpon.8888@gmail.com 

49 

The promotion of Raising Rice-Field Crab to increase income 
 

Wasitpon Phokaew1, Jurairat Kurukodt1 
¹ Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University 

Kham Riang Sub-District, Kantharawichai District, Maha Sarakham province 44150 
 

Wasitpon Phokaew, Jurairat Kurukodt.  (2023). The promotion of Raising Rice-Field Crab to increase income.  
Thai Journal of Environmental Studies Vol. 6(1), 2023: 48 – 59. 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research were to develop manual of promoting raising Rice-Field Crab to increase 
income to be with efficiency and effectiveness, to study and compare knowledge, attitude toward raising Rice-
Field Crab to increase income before and after promotion. 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 raising Rice-
Field Crab to increase income, knowledge test and attitude test toward raising Rice-Field Crab to increase 
income. 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 80.55/82.77. The effectiveness of the activity 
manual index was equal to 0.6900. The students had more knowledge and effected to increased students’ 
progress after using the promotion at 69.00%. After the promotion, the students had an average score of 
knowledge and attitude toward raising Rice-Field Crab to increase income more than before the promotion 
significantly statistically level of .05. 
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1. บทน ำ 
 การท านาในประเทศไทยนัน้ท าไดทุ้กภาค การท า
นามีอยู่ 2 ประเภท คือ การท านาปรงัและนาปี ซึ่งนาปี
หมายถงึการท านาในฤดฝูน ส่วนนาปรงั หมายถงึการท า
นานอกฤดูฝน ชาวนาได้ใช้น ้ าจากล าคลองและเขื่อน
ระบายน ้า การท านาหมายถึงการปลูกขา้วและการดูแล
รกัษาต้นขา้วในนาตัง้แต่การปลูกไปจนถงึเกบ็เกีย่ว การ
ปลกูขา้วในแต่ละทอ้งถิน่จะแตกต่างกนัไปตามสภาพของ
ดนิฟ้าอากาศและสงัคมของทอ้งถิน่นัน้ ๆในกรณีแหล่งที่
ต้องอาศยัน ้าจากฝนเพียงอย่างเดยีวกต็้องกะระยะเวลา
การปลูกขา้วให้เหมาะสมกบัช่วงที่มีฝนตกสม ่าเสมอ และ
เกบ็เกีย่วในช่วงทีฤ่ดฝูนหมดพอดเีน่ืองจากแต่ละทอ้งถิน่
มสีภาพดนิฟ้าอากาศทีแ่ตกต่างกนั ฤดทู านาปีในประเทศ
ไทย ปกติจะเริม่ประมาณเดอืนพฤษภาคมถงึกรกฎาคม
ของทุกปี ขึน้อยู่กบัปรมิาณฝนเมื่อ 3 เดอืนผ่านไป ขา้วที่
ปักด าหรอืหว่านเอาไว้จะสุกงอมเต็มที่ พร้อมเกบ็เกี่ยว
ส่วนนาปรงัสามารถท าได้ตลอดปีเพราะพันธุ์ข้าวที่ใช้
ปลูก เป็นพนัธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง เมื่อข้าวเจริญเติบโต
ครบก าหนดอายุก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ เกษตรไทย
ต้องเผชิญกับปัญหาศัตรูข้าวเพิ่ มขึ้นอีกชนิดหนึ่ ง
นอกเหนือจากศัตรูข้าว (สัตว์) ที่ท าลายข้าวอยู่ เป็น
ประจ าไดแ้ก่ หนู นก ปูนา (ชมพูนุท จรรยาเพศ, 2542: 
2) 
 ปนูาจดัเป็นแหล่งอาหารโปรตนีราคาถูกและหาได้
ง่ายในธรรมชาต ิมคีวามส าคญัทางเศรษฐกจิ ทีเ่กษตรกร
ทุกคนรู้จ ักและคุ้นเคยเพราะมีความส าคัญ ต่อการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ เพราะปูนาเป็นทัง้
อาหารคน สตัว ์และพชื ปนูาชอบขดุรูอาศยัอยู่ตามทุ่งนา 
คนันา บรเิวณชายคลอง คนัคู และคนัคลอง โดยมแีหล่ง
อาหารและน ้าเป็นปัจจยัหลกั เมื่อเขา้ฤดฝูน ปจูะออกจาก
รเูพื่อหาอาหารตามแหล่งน ้า และผสมพนัธุ ์โดยจะวางไข่
ปีละครัง้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม โดยมีน ้ า
เป็นปัจจยัส าคญั ปูเพศเมียเมื่อผสมพนัธุ์แล้วจะขุดรูสูง
จากระดับน ้ า เพื่อเตรียมอุ้มไข่ และจะไม่ลอกคราบ
จนกว่าไข่จะฟักเป็นตัว ปูนากินอาหารทุกชนิด ตัง้แต่
สารอนิทรยีใ์นดนิจนกระทัง้พชืหรอืสตัว์ทีม่ชีวีติและตาย
แลว้มบีทบาทส าคญัและมีส่วนช่วยท าใหร้ะบบนิเวศเกดิ
ความสมบูรณ์ เพราะมรีะบบย่อยอาหารทีส่ามารถดูดซมึ
สารอนิทรยีจ์ากดนิได ้จงึกนิดนิทีม่สีารอนิทรยีท์ีเ่น่าเป่ือย
ได้โดยตรง ปูนาส่วนใหญ่จะออกหากนิในเวลากลางคืน  

มกีารเจรญิเตบิโตโดยการลอกคราบเช่นเดยีวกบัปูชนิด
อื่นๆ หลงัจากฟักเป็นตวัแล้วจะลอกคราบประมาณ 13-
15 ครัง้ และโตเป็นปูเต็มวยั โดยใช้เวลาประมาณ 6 -8 
เดือน เป็นสัตว์ที่มีรสชาติดี มีเอกลักษณ์ เป็นแหล่ง
อาหารโปรตีนราคาถูกที่หาจากธรรมชาติ ไม่ต้องซื้อได ้
สามารถท าอาหารได้หลายชนิด เป็นสัตว์ที่มีไคตินที่
สามารถน าไปเป็นสารตัง้ต้นในการผลิตไคโตซานได้
เช่นเดียวกับเปลือกกุ้ง เปลือกปูม้าและเปลือกปูทะเล 
โดยปนูาหนึ่งตวัจะมปีรมิาณไคตนิสงูถงึรอ้ยละ 19.27 ใน
สภาพน ้าหนักแหง้ ในขณะทีปู่ทะเลมเีพยีงรอ้ยละ 14.14 
เท่านั ้นไคโตซานที่ได้จากเปลือกกุ้งและปูนั ้นมีการ
น าไปใช้ในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เช่นในวงการ
อุตสาหกรรม จะน าไปใชใ้นขบวนการบ าบดัน ้าเสยีในโรง
ฆา่สตัว ์โรงงานผลติเครื่องส าอาง ทีม่ปีรมิาณอนิทรยีสาร
ที่มีโลหะหนักพวก ทองแดง นิกเกิล สงักะส ีโครเมียม 
เหลก็ และแคดเมยีม ในน ้าทิง้ ทางดา้นโภชนาการ มกีาร
น าไปใชเ้ป็นองคป์ระกอบของอาหารเสรมิเพื่อลดปรมิาณ
ไขมนัและคอเลสเตอรอล บ ารุงกระดูก น าไปใช้ในการ
ตกตะกอนของไวน์ขาว ไวน์แดง ท าเป็นฟิล์มส าหรับ
เคลอืบอาหารและผลไม ้ช่วยลดจ านวนแบคทเีรยีและยดื
อายุ ในการเก็บให้ยาวนานขึ้น ใช้เป็นสารปรุงแต่ง
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลต่างๆ ให้มีกลิ่นกุ้ง หรือปู เช่น 
ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสชนิดต่างๆ มีการน าไปใช้เป็น
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง เช่น สบู่ ยาสีฟัน 
แป้งฝุ่ น โลชัน่บ ารุงผิว บ ารุงผม นอกจากนี้ยังมีการ
น าไปใช้ปรบัปรุงคุณภาพดนิเพื่อเพิ่มอนิทรยีวตัถุในดนิ 
และน าไปผสมอาหารส าหรบัสตัวปี์ก เช่น กุง้ ปู และปลา 
เพื่อให้สตัว์ที่เลี้ยงโตเรว็ แขง็แรง มีความต้านทานโรค 
ในการปลกูพชืมกีารน าไปใชเ้พื่อก าจดัเชือ้รา ทีท่ าใหเ้กดิ
โรคโคนเน่าในพืชตระกูลถัว่ ช่วยกระตุ้นการงอกของ
เมล็ดผักและการเจริญ เติบโตของกล้วยไม้อีกด้วย 
(สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย , 2562: 
เวบ็ไซต)์ 
 ปูนาชอบขุดรูอาศยัอยู่ตามทุ่งนา คนันา บรเิวณ
ชายคลอง คนัคู และคนัคลองชลประทานต่าง ๆ โดยมี
แห ล่งอาหารและน ้ า เป็นปัจจัยหลัก ลักษณะและ
ต าแหน่งของรูปูนา จะแตกต่างกนัตามสภาพของพื้นที ่
สภาพภูมิอากาศ และน ้ า ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการ
ด ารงชีวติบรเิวณที่มนี ้า ปูจะขุดรูในบรเิวณที่น ้าท่วมไม่
ถงึ รูปูจะเอยีงเลก็น้อย ระยะหลงัการเกบ็เกีย่ว ปูจะขุดรู
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อาศยัอยู่ตามพืน้นามคีวามลกึประมาณ 1 เมตรในฤดแูลง้
ช่วงเดอืนมนีาคมถงึเดอืนพฤษภาคม พืน้นาแหง้ดนิขาด
น ้า ระดบัน ้า ใต้ดินลึก ปูจะขุดรูท ามุมกบัแนวระดบัลึก
มากและจะลึกที่สุดช่วงเดือนพฤษภาคม และใช้ดินปิด
ปากรเูพื่อรกัษาความชุ่มชืน้ภายในร ูหรอืไม่กอ็พยพจาก
ทอ้งนาไปยงัหนองน ้าใกลเ้คยีง ในกรณีทีเ่กดิฝนตก เกดิ
อุทกภัยน ้ าท่วมคันนา ปูจะหลบอาศัยเกาะอยู่ตามกอ
หญ้ารมิน้า โดยใชกา้มเกาะตน้หญ้าพยุงตวัลอยอยู่ในน ้า 
(ชมพนุูท จรรยาเพศ, 2553: 12) 
 ดัง้นัน้ ผู้วิจ ัยได้ตระหนักถึความส าคญัของการ
เลี้ยงปูนา จงึสนใจที่จะส่งเสรมิการเลี้ยงปูนาเพิม่รายได ้
เพื่อส่งเสริมความรู้ ทัศนคติ การวิจัยครัง้นี้น ามาเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการศึกษา
สิง่แวดลอ้มทางดา้นการเลีย้งปูนาเพื่อเพิม่รายได ้โดยใช้
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ผ่านคู่มือ โดยมีโปสเตอร์
ประกอบในการบรรยาย 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 1) เพื่อพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการเลีย้งปนูาเพื่อเพิม่
รายได ้ใหท้ีม่ปีระสทิธภิาพ 
 2) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการ
เลีย้งปนูาเพื่อเพิม่รายไดก้่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 3) เพื่อเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการ
เลีย้งปนูาเพื่อเพิม่รายไดก้่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากร ได้แก่ นิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษาชัน้ปีที่ 2 คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 86 คน 
 2) กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นิสติชัน้ปีที่ 2 สาขาวชิา
สิง่แวดล้อมศกึษาคณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ซึง่ไดจ้ากการ
สมคัรใจเขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 ตวัแปรต้น ได้แก่ การส่งเสรมิการเลี้ยงปูนาเพื่อ
เพิม่รายได ้โดยใชคู้่มอื 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความรูเ้กีย่วกบัการเลี้ยงปูนา 
เพื่อเพิ่มรายได้ และทัศนคติต่อการเลี้ยงปูนาเพื่อเพิ่ม
รายได ้

3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการสอบถามความสมัครใจ 
คอื แบบสอบถามความสมคัรใจเขา้รบัการส่งเสรมิการ
เลีย้งปนูาเพื่อเพิม่รายได ้ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริม คือ คู่มือการ
สง่เสรมิการเลีย้งปนูาเพื่อเพิม่รายได ้
 3. เครื่องมอืที่ใชใ้นการวดัและประเมนิผล ได้แก่ 
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวการเลี้ยงปูนาเพื่อเพิ่มรายได ้
แบบวดัทศันคตต่ิอการเลีย้งปนูาเพื่อเพิม่รายได ้  
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 3.4.1 เครือ่งมือในกำรส่งเสริม 
  1) คู่มือการส่งเสริมการเลี้ยงปูนาเพื่อเพิ่ม
รายได ้
   1.1 ศึกษาขอ้มูลเบื้อนต้น โดยการศกึษา
จากต ารา เอกสารงานวจิยัที่เกีย่วขอ้งและการสรา้งคู่มอื
เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบเนื้อหาของคู่มือ 
เรื่อง คู่มือการส่งเสริมการเลี้ยงปูนาเพื่อเพิ่มรายได้ 
ศึกษาเนื้ อหาสาระเกี่ยวกับเนื้ อหาที่จะน ามาจัดท า
เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง คู่มือการ
ส่งเสรมิการเลี้ยงปูนาเพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่งใช้ประกอบใน
การบรรยาย โดยมเีน้ือหาสาระดงันี้ 
    หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
ปนูา 
    หน่วยที ่2 วธิเีลีย้งปนูา 
    หน่วยที ่3 การสรา้งรายไดจ้ากปนูา 
   1.2 จดัท าโครงร่างของคู่มอืและน าคู่มอืที่
จ ัดท าขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อขอ
ขอ้เสนอและปรบัปรุงแกไ้ขคุณภาพเครื่องมอื 
   1.3 น าคู่มือการส่งเสริมที่สร้างขึ้น ให้
อาจารยท์ีป่รกึษางานวจิยัตรวจสอบความถูกตอ้ง 
   1.4 น าคู่มือการส่งเสริมที่ปรบัปรุงแก้ไข
แลว้เสนอผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน 
   1.5 น าคู่มือมาปรบัปรุงแก้ไขให้มีความ
สมบรูณ์ หลงัจากการไดร้บัค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ 
 3.4.2 เครื่องมือในกำรหำผลสมัฤทธ์ิของกำร
ส่งเสริม  
  1) แบบทดสอบความรูเ้กี่ยวกบัการเลี้ยงปูนา 
เพื่อเพิม่รายได ้มขี ัน้ตอนการสรา้งและหาคุณภาพ ดงันี้ 
   1 .1 ) ศึกษ าข้อมู ลพื้ น ฐานจากต ารา 
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการ
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สรา้งแบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการเลีย้งปูนา เพื่อเพิม่
รายได ้
   1.2) น าขอ้มูลมาสรา้งแบบทดสอบความรู ้
จ านวน 30 ข้อ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก คือ ก ข ค 
และง ตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิให ้0 คะแนน  
   1.3) น าเครื่องมือที่สร้างให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิจัยตรวจสอบภาษาและความเหมาะสมของ
แบบทดสอบความรู้ แล้วน ามาปรังปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา 
   1.4) น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมินความ
สอดคลอ้ง และพจิารณาความเหมาะสมของเนื้อหา แล้ว
น ามาปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้  
   1.5) น าแบบทดสอบความรู้ไปทดลองใช ้
(Try Out) กบันิสติทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน  
  2) แบบวดัทศันคติต่อการเลี้ยงปูนาเพื่อเพิ่ม
รายไดม้ขี ัน้ตอนการสรา้งและหาคุณภาพ ดงันี้ 
   2 .1 ) ศึกษ าข้อมู ลพื้ น ฐานจากต ารา 
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการ
สรา้งแบบวดัทศันคตต่ิอการเลีย้งปนูา เพื่อเพิม่รายได ้
   2.2) น าขอ้มูลมาสร้างแบบวดัทศันคติต่อ
การเลี้ยงปูนาเพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่งมลีกัษณะการตอบเป็น
แบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คอื 
เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย ไม่เหน็
ดว้ยอย่างยิง่ 
   2.3) น าเครื่องมือที่สร้างให้อาจารย์ที่
ปรกึษาวจิยัตรวจสอบภาษาและความเหมาะสมของแบบ
วดัทัศนคติต่อการเลี้ยงปูนาเพื่อเพิ่มรายได้ แล้วน ามา
ปรงัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา 
   2.4) น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมินความ
สอดคลอ้ง และพจิารณาความเหมาะสมของเนื้อหา แล้ว
น ามาปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้  
   2.5) น าแบบวดัทศันคติต่อการเลี้ยงปูนา 
เพื่อเพิ่มรายได้ไปทดลองใช้ (Try Out) กบันิสติที่ไม่ใช่
กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน  
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการท าวจิยัครัง้นี้ ได้มกีารวางแผนการท าวจิยั
ไวเ้ป็น 2 ระยะ ดงัต่อไปนี้ 
 ระยะที ่1 การสรา้งเครื่องและหาคุณภาพเครื่อง 

 ระยะที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อม
ศกึษา 
3.6 การวิเคราะหข์้อมูล  
 การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มูล 
ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวัดทุก
ฉบบั ซึง่ทุกฉบบัตอ้งตอบอย่างสมบรูณ์  
  2) ผู้วจิยัได้ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบ
วดัผล 
3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูมดีงัต่อไปนี้ 
  (1 ) สถิติพื้นฐาน  ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
   (2) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพ
เครื่องมอื ไดแ้ก่  
   2.1) ความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) 
    2.2) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)  
   2.3) ค่าความยากง่าย  
   2.4) ค่าอ านาจจ าแนก  
   2.5) ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(E1) 
   2.6) ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
   2.7) ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  (3) สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ Paired 
t- test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั  
4.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ดชันีประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการส่งเสรมิการเลีย้งปูนาเพื่อเพิม่รายได้ ให้
มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 และดชันีประสทิธผิล
ของคู่ มื อการส่ ง เสริม  พบว่ า  ป ระสิท ธิภ าพของ
กระบวนการ E1 คดิเป็นรอ้ยละ 80.55 และประสทิธภิาพ
ของผลลัพธ์ E2 คิดเป็นร้อยละ 82.77 ดงันัน้ คู่มือการ
ส่งเสรมิการเลีย้งปูนา เพื่อเพิม่รายได ้จงึมปีระสทิธภิาพ 
80.55/82.77 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1)  
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ พบว่า ดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือการส่งเสริมการเลี้ยงปูนา 
เพื่อเพิม่รายได ้มคี่าเท่ากบั 0.6900 หมายความว่า นิสติ
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มีความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสิตมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้คู่มือการส่งเสริม 

รอ้ยละ 69.00 (ดงัตางที ่2 ) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการเลีย้งปนูาเพื่อเพิม่รายได ้(E1/E2) 
 
ควำมรูเ้ก่ียวกบักำรเลี้ยงปูนำเพื่อเพ่ิมรำยได้ คะแนนเตม็ �̅� S.D รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 30 24.16 1.93 80.55 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 30 24.83 1.68 82.77 

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรส่งเสริม เท่ำกบั 80.55/82.77 
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการเลีย้งปนูาเพื่อเพิม่รายได ้
 

ผลรวมคะแนนควำมรู้
ก่อนกำรส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงักำร

ส่งเสริม 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั
กำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของกำร
ทดสอบควำมรู ้

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

400 745 30 30 0.6900 
 
4 .2  ผ ล ก ารศึ ก ษ าแ ล ะ เป รีย บ เที ย บ ค ว าม รู ้ 
และทศันคติต่อการเล้ียงปูนาเพือ่เพิม่รายได้  
 พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการ
เลีย้งปูนาเพื่อเพิม่รายได ้ก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ใน
ระดับน้อย (�̅�= 13.33) และหลังการส่งเสริมนิสิตมี
คะแนนเฉลีย่ความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�= 24.83) 
ส่วนทัศนคติต่อการเลี้ยงปูนาเพื่ อเพิ่มราได้  นิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการเลี้ยงปูนาเพื่อเพิ่มรายได ้

ก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
(�̅�= 3.73) และหลังการส่งเสริมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคตโิดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ (X̅ = 4.63) 
พบว่า นิสิตมีความรู้ และทัศนคติหลังการส่งเสริม 
มากกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
(ดงัตารางที ่3)  
 

 
ตารางที่ 3 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบัการเลีย้งปูนาเพื่อเพิม่รายได้ และทศันคติต่อการเลี้ยงปูนาเพื่อ 
  เพิม่รายไดก้่อนและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n = 30) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม 

ระดบั 
หลงักำรส่งเสริม 

ระดบั t df p 
�̅� S.D �̅� S.D 

ความรูเ้กีย่วกบัการ
เลีย้งปนูาเพื่อเพิม่
รายได ้(N=40) 

13.33 2.15 น้อย 24.83 1.68 มาก -24.489 29 .000* 

ทศันคตต่ิอการเลีย้ง
ปนูาเพื่อเพิม่รายได้

(N=5) 
3.73 0.41 เหน็ดว้ย 4.63 0.37 

เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-8.969 29 .000* 

  * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่6(1), 2566 :  48 - 59 

54 

5. อภิปรำยผล  
1. ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิภาพของคู่มือ และประสิทธิผลชองคู่มือ 
เรือ่ง การส่งเสริมการเล้ียงปูนาเพือ่เพิม่รายได้ 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภ าพของคู่ มือมี
ประสทิธิภาพ E1 /E2 = 80.55/82.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานทีต่ัง้ไว ้80/80 ส าหรบัการสง่เสรมิ แสดงใหเ้หน็
ว่านิสิตที่ เข้าร่วมการส่งเสริม มีความรู้เพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากกระบวนการส่งเสริม มีการใช้คู่มือประกอบ
กจิกรรม ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของยุวนุช กุลาต ี(2548: 
54) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง 
ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัทีน่ าเขา้ (input) และผลลพัธ์
ที่ ออกมา (output) เพื่ อสร้างให้ เกิดต้นทุ นส าห รับ
ทรัพยากรต ่ าสุด ซึ่งเป็นการกระท าสิ่งหนึ่งที่ถูกต้อง 
(doing things right) โดยค านึงถึงวิธีการ (means) ใช้
ท รัพ ยาก ร (resources) ให้ เกิด การป ระห ยัดห รือ
สิ้นเปลืองน้อยที่สุด ประสิทธิผล (effectiveness) คือ
ความสามารถขององค์การในการด าเนินการให้บรรลุ
วตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ และเป็นไป
ตามแนวคิดของทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ และคณะ 
(2557: 14) ได้ให้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ (efficiency) 
หมายถึง ความสามารถในการลดต้นทุนหรอืทรพัยากร
ต่อ หน่วย ของผลผลติที่ได้จากการด าเนินงานต ่ากว่าที่
ก าหนดไว้ในแผน  หรือ ในทางกลับกัน  หมายถึง
ความสามารถ ในการเพิ่มผลผลิตหรือผลประโยชน์ต่อ
หน่วยของต้นทุนทีใ่ชใ้นการด าเนินงานสูงกว่าที่ก าหนด
ไวใ้นแผน โดย ประสทิธภิาพเป็นอตัราส่วนแสดงให้เหน็
ถึงความสมัพันธ์ระหว่างผลผลิตหรือผล ประโยชน์ที่
ไดร้บักบัตน้ทุนหรอื ทรพัยากรทีใ่ชใ้นการด าเนินงานจรงิ
เมื่อ เปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัน ้าทพิย์ ค าแร่ (2559: 543) ไดศ้กึษาเรื่อง การ
พฒันาคู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม
ส าหรบันิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษา 
พบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 80.70/83.68 
ส่วนดชันีประสทิธิผลของคู่มือฝึกอบรม เท่ากบั 0.790 
นิสติที่ใช้คู่มือฝึกอบรมมีความก้าวหน้าในการเรยีนคิด
เป็นร้อยละ 79.00 ผลการเปรียบเทียบความรู้และ
ทศันคตเิรื่องการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ส าหรบั
นิสติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม หลงัการฝึกอบรมสงูกว่า

ก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ ระดบั .05 
และสอดคล้องกบังานวิจยัสุนิสา วงไชยา แลและคณะ 
(2562: 57) ได้ศกึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการ
บ าบดัน ้าเสยีจากสยีอ้มกกโดยวธิกีารกรอง ผลการศกึษา
พบว่า ประสทิธภิาพของคู่มือ เท่ากบั 83.80/87.25 ค่า
ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือเท่ากับ 0.7874 ก่อนการ
ฝึกอบรมชาวบ้านมีความรู้อยู่ในระดับพอใช้ หลังการ
ฝึกอบรมชาวบ้านมีความรู้อยู่ ในระดับดีมาก และ
ชาวบ้านมีทักษะปฏิบัติโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ศวิพรรณ อุดมพร (2562: 42) 
ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการจดัการน ้าเสยี
ในครวัเรอืนบ้านดงเกลอืต าบลคูเมอืง อ าเภอเมอืงสรวง 
จงัหวดัร้อยเอด็ ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืฝึกอบรมการ
จดัการน ้าเสยีในครวัเรอืนบา้นดงเกลอื ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 91.53/98.67ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตัง้ไว้ และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือการ
ส่งเสริม มีค่าเท่ากับ 0.9620 ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ย
ความรูแ้ละทศันคต ิหลงัเขา้ร่วมการสง่เสรมิ สงูกว่าก่อน
การสง่เสรมิ 
 จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอื มี
ค่าดัชนีประสิผล (E.I.) เท่ากับ 0.6900 ซึ่งส่งผลให้มี
ความก้าวหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใช้คู่มอื
การส่งเสรมิ รอ้ยละ 69.00 แสดงให้เหน็ว่านิสติที่เขา้รบั
การส่งเสริม โดยใช้คู่มือการส่งเสริมนัน้มีความรู้ความ
เขา้ใจมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ วรทั พฤกษา
กุ ล นั น ท์  (2 5 5 0 : 1 )  ได้ ก ล่ า ว ว่ า  ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) หมายถึง การปฏิบัติงาน ให้บรรลุ
วตัถุประสงค์หรอืเป้าหมายที่ตัง้ไว ้(Effectiveness is to 
do right things) หรอืความสามารถในการ ด าเนินการให้
บรรลุวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้จุดส าคญัของประสทิธผิลอยู่ที่
ความสัมพันธ์ระหว่ างผลผลิตที่ถู ก  คาดหวังตาม 
วตัถุประสงค์ที่วางไว้และผลผลติจรงิที่มขี ึน้ และเป็นไป
ตามแนวคดิของสุพจน์ ทรายแกว้ (2559: 137-138) ได้
กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง การท ากิจกรรมการ
ด าเนินงานขององคก์รสามารถสรา้งผลงานไดส้อดรบักบั
เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า ทัง้ในส่วน
ของผลผลิตและผลลัพธ์เป็นกระบวนการเปรียบเทียบ
ผลงานจรงิกบัเป้าหมาย ทีก่ าหนดไวก้ารมปีระสทิธผิลจงึ
มคีวามเกี่ยวข้องกบัผลผลติและผลลพัธ์การด าเนินงาน
เป็นกระบวนการวดัผลงานที่เน้นด้านปัจจยัน าออก ซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของวิมล ต้นพิกุล , ประยูร วงศ์
จนัทรา, ลขิติ จนัทรแ์กว้ (2561: 76) ได้ศกึษาเรื่อง การ
พฒันากจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง พรรณไม้ในป่าชุมชน 
ผลการศึกษาคู่มือกิจกรรมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
82.77/90.33 ส่วนดัชนีประสิทธิผลของคู่มือกิจกรรม 
เท่ากับ 0.8195 นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ จิตอาสา
สิง่แวดล้อม และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม หลงัการเข้าร่วม
กิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั 
สุรศกัดิ ์แก้วงาม และ ประยูร วงศ์จนัทรา (2561: 143) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมผู้น า
จติอาสาสิง่แวดลอ้ม เพื่อพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมผูน้ าจติ
อาสาสิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และหาดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม ผลการศกึษา 
พบว่า หลักสูตรฝึกอบรม มีประสิทธิภาพเท่ ากับ 
93.78/86.01 สว่นดชันีประสทิธผิลของหลกัสตูรฝึกอบรม
เท่ากบั 0.6716 นกัเรยีนกลุ่มตวัอย่างมคีวามกา้วหน้าใน
การเรียนรู้ ร้อยละ 67.16 และนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติ และทักษะผู้น าจิตอาสา
สิง่แวดลอ้ม หลงัสงูฝึกอบรมสงูกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
อารยีา บุษราคมั, ประยูร วงศ์จนัทรา, ลขิติ จนัทร์แก้ว 
(2561: 8) ได้ศกึษาเรื่อง การพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้
ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่อง เห็ดธรรมชาติในป่า ให้มี
ประสิทธิภ าพตาม เกณฑ์  80 /80 และศึกษาดั ชนี
ประสทิธผิลของคู่มอืการจดักจิกรรม ผลการศกึษาพบว่า 
คู่มือฝึกกิจกรรมมีประสทิธิภาพ เท่ากับ 85.10/92.53 
ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืกจิกรรม เท่ากบั 0.8674  
แสดงให้เห็นว่านิสิตที่ เข้าร่วมกิจกรรมการมีความรู้
เพิ่ ม ขึ้ น แ ล ะส่ งผ ล ให้ นิ สิต ที่ เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร รม มี
ความก้าวหน้าในการเรยีนคิดเป็นร้อยละ 86.74 นิสติมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้ จติอาสาสิง่แวดล้อม และจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสงูกว่าก่อนการเขา้
ร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดงันัน้การส่งเสรมิการเลี้ยงปูนาเพื่อเพิ่มรายได้ โดยใช้
คู่มอืกจิกรรมซึง่เป็นรูปแบบการจดักจิกรรมการส่งเสรมิ
ใหผู้เ้รยีนเกดิความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องของการสง่เสรมิ
การเลี้ยงปูนาเพื่อเพิ่มรายได้ สามารถพัฒนานิสติให้มี
พฤติกรรมตรงตามความมุ่งหวงัส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างมี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ แสดงใหเ้หน็
ว่าการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงปูนาเพื่อเพิ่ม
รายได้ โดยใช้คู่มอืประกอบการถ่ายทอดความรู้โดยผ่า
กระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา 
2. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ 
เกีย่วกบัการส่งเสริมการเล้ียงปูนาเพือ่เพิม่รายได้ 
 2.1) ผลการเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการเลีย้ง
ปูนาเพื่อเพิ่มรายได้ พบว่า นิสิตที่เข้าร่วมการส่งเสริม
การเลี้ยงปูนาเพื่อเพิ่มรายได้ มีความรู้ก่อนการส่งเสรมิ
อยู่ในระดับน้อย และหลังการส่งเสริม อยู่ในระดบัมาก 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
หลงัการส่งเสรมิ นิสติคะแนนความรูเ้ฉลีย่มากกว่าก่อน
การส่งเสรมิ ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของชวาล แพรรตักุล 
(2552: 201-225) ไดก้ล่าวว่า การวดัความรูค้วามจ า เป็น
การวดัสมรรถภาพสมองดา้นการระลกึออกของความจ า
นัน่เอง เป็นการวดัเกีย่วกบัเรื่องราวทีเ่คยมปีระสบการณ์
หรือเคยรู้เคยเห็นและท ามาก่อนแล้วทัง้สิ้น ซึ่งการวัด
ความรู ้ความจ า สามารถสรา้งค าถามวดัสมรรถภาพดา้น
นี้ ได้หลายลักษณะด้วยกัน ลักษณะของค าถามจะ
แตกต่างกนัออกไปตามชนิดของความรูค้วามจ า แต่กจ็ะ
มลีกัษณะร่วมกนัอยู่อย่างหนึ่ง คอื เป็นค าถามทีใ่หร้ะลกึ
ถงึประสบการณ์ที่ผ่านมาทีจ่ าไดก้่อนแลว้ ไม่ว่าจะอยู่ใน
รูปค าศัพท์ นิยาม ระเบียบ หรือแบบแผน และเป็นไป
ตามแนวคิดของพรธิดา วิเชียรปัญญา (2557: 21) ได้
กล่าวว่า ความรูค้อืกระบวนการของการขดัเกลา เลอืกใช ้
และบูรณาการ การใช้สารสนเทศเหล่านัน้ จนเกิดเป็น
ความรูใ้หม่ (new knowledge) ความรูใ้หม่จงึเกดิขึน้จาก
การผสมผสานความรู้และประสบการณ์เดิมผนวกกับ
ความรูใ้หม่ทีไ่ดร้บั ซึง่ความรูด้งักล่าวเป็นสิง่ทีอ่ยู่ภายใน
บุคคล เป็นความรูท้ีไ่ม่ชดัแจง้ ซึง่หากไดร้บัการถ่ายทอด
ออกมากอยู่ในรปูลายลกัษณ์อกัษร กจ็ะกลายเป็นความรู้
ที่ชดัแจง้ และความรู้จะเกดิคุณค่าได้หากมกีารน าไปใช้
ในการ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอุบล แคว้นไทยสงค ์
และ ประยูร วงศ์จันทรา (2559: 126) ได้ศึกษาการ
พฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
อาเซยีน: ประเทศบรูไนดารุสซาลาม มวีตัถุประสงค ์เพื่อ
พฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
อาเซียน: ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เพื่อศึกษาและ
เปรยีบเทยีบความรูก้่อนและหลงัการฝึกอบรม เพื่อศกึษา
ทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรมหลงัการฝึกอบรม ผล
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การศกึษาพบว่า นิสติกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลี่ยความรู้
หลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม และนิสติกลุ่ม
ทดลองมคีวามรู้และทศันคติต่อทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีน: ประเทศบรไูนดารุสซาลาม โดยรวม 
สงูกว่ากลุ่มควบคุมและนิสติกลุ่มทดลองมคีะแนนทกัษะ
ในการเป็นวิทยากรฝึกอบรม หลงัการฝึกอบรมหลงัสูง
มากกว่าก่อนรบัการฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของพชรพรรณ 
หรรษา (2560: 1) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือการ
ส่งเสรมิการเลี้ยงหอยเชอรี่ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อเปรยีบเทยีบความรู ้และทกัษะการปฏบิตัใินการเลีย้ง
หอยเชอรีเ่พื่อสรา้งรายไดแ้ละก าจดัหอยซอรีอ่ย่างยัง่ยนื
ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืการส่งเสรมิการเลีย้งหอยเชอรี่
เพื่ อสร้างรายได้และก าจัดห อยเชอรี่อย่างยัง่ยืนที่
ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้น และชาวบ้านที่เข้ารับการส่งเสริมมี
ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเชอรี่ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพยีงหลงัการสง่เสรมิมากกวก่อนการส่งเสรมิ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 05 หลงัการส่งเสรมิชาวบา้นมี
ทกัษะการปฏบิตัใินการเลีย้งหอยเชอรีอ่ยู่ในระดบัปฏบิตัิ
เป็นบางครัง้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วโิรจน์ แสน
ค าภา (2550: 65) ได้ศึกษา เรื่อง การเปรียบเทียบ
ความรูใ้นการจดักจิกรรม ระดบัชัน้ประถมศกึษาศกึษาปี
ที่ 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม ฝึก
ทกัษะกระบวนการในรปูแบบต่างๆ กบัการจดัการเรยีนรู้
ตามคู่มือครูของ สสวท. ผลการวิจัย พบว่า นักเรียน
ได้ รับ ก ารจัด ก ารเรีย น โดย ใช้ ชุ ด กิ จ ก รรม  เป็ น
กระบวนการฝึกทกัษะในรูปแบบต่าง ๆ หลงัการเรยีนมี
ความรู้ ในการจัดกิจกรรม สูงกว่า  ก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ข อ ง  Kannika Sookngam and Wutthisak Bunnaen 
(2021: 32-48) ได้ศึกษาเรื่อง ผลของการฝึกอบรม
หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาในการอนุรกัษ์ดนิน ้าและป่าต่อ
แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ผลการวจิยัพบว่า (1) คะแนนเฉลีย่ความรู้ของ
นักเรยีนเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ดินน ้าและป่าตามแนวคิด
ของในหลวงรชักาลที่ 9 ในการทดสอบหลงัเรยีนสูงกว่า
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติก่อนเรียน (p <.05) และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของ Uraiwan Praimee Prayoon 
Wongchantra and Wannasakphijit Boonserm (2021 : 
72-91) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ผลของกจิกรรมการเรยีนรูท้ี่

มต่ีอขยะและการจดัการสิง่ปฏกิูลโดยใช้ค าถามและการ
เรียนรู้ตามปัญหาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า (1) 
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรมีคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบั
ขยะและสิง่ปฏิกูลการจดัการจรยิธรรมสิง่แวดล้อมและ
อาสาสมคัรด้านสิง่แวดล้อมในการทดสอบหลงัเรยีนสูง
กว่ามากกว่านัยส าคญัทางสถติ ิ(p <.05) แสดงใหเ้หน็ว่า
นิสติทีเ่ขา้รบัการสง่เสรมิการเลีย้งปนูา เพื่อเพิม่รายได ้มี
ความรู้เพิ่มขึ้น  เนื่ องจากคู่มือการส่งเสริม มีความ
เหมาะสมและความน่าสนใจของเนื้อหาท าให้นิสติเกิด
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของคู่มือการส่งเสริมเป็น
อย่างด ีซึง่คู่มอืการส่งเสรมิการเลี้ยงปูนาเพื่อเพิม่รายได ้
เน้นให้นิสติไดร้บัประสบการณ์และความรูใ้หม่ๆ เพื่อให้
นิสิตสามารถน าความรู้และประสบการณที่ได้เกี่ยวกับ
การสง่เสรมิการเลีย้งปนูาเพื่อเพิม่รายไดใ้หเ้กดิประโยชน์
ได ้ 
 2.2) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การเลีย้งปูนาเพื่อเพิม่รายได้ ของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อน
และหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ
ก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย และหลงั
การส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัเห็น
ดว้ยอย่างยิง่ เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อน
และหลงัการส่งเสรมิพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ
หลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ ซึง่เป็นไปตาม
แนวคดิของ พงศ ์หรดาล (2548: 42) จากความหมายที่
ก ล่าวมาข้างต้น  อาจสรุปได้ว่า ทัศนคติหมายถึง
ความรู้สึก ความคิดหรือความเชื่อและแนวโน้มที่ จะ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมของบุคคล เป็นปฏกิริยิาโต้ตอบ
โดยการประมาณค่าว่าชอบหรือไม่ชอบ ที่จะส่งผล
กระทบต่อการ ตอบสนองของบุคคลในเชงิบวกหรอืเชงิ
ลบต่อบุคคล สิง่ของ และสถานการณ์ ในสภาวะแวดลอ้ม
ของบุคคลนัน้ ๆ โดยที่ทัศนคตินี้  สามารถเรียนรู้หรือ
จดัการไดโ้ดยใชป้ระสบการณ์ และทศันคตนิัน้สามารถที่
จะรูห้รอืถูกตคีวามไดจ้ากสิง่ทีค่นพูดออกมาอย่างไม่เป็น
ทางการ หรือจากการส ารวจที่เป็นทางการ หรือจาก
พฤติกรรมของบุคคลเหล่านัน้ และเป็นไปตามแนวคิด
ของสรอ้ยตระกูล อรรถมานะ (2551: 64) ใหค้วามหมาย
ของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ ผลผสมผสานระหว่าง
ความนึกคิด ความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู้ และ
ความรู้สกึของบุคคลที่มีต่อสิง่หนึ่งสิง่ ใดคนใดคนหนึ่ง 
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สถานการณ์ ใดสถานการณ์หนึ่ ง ซึ่งออกมาในทาง
ประเมนิ อาจเป็นไปในทางยอมรบั หรอืปฏเิสธกไ็ด ้และ
ความรูส้กึเหล่านี้ มแีนวโน้มที่จะก่อให้เกดิพฤติกรรมใด
พฤตกิรรมหนึ่งขึน้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของมณฐณีิ 
ประเสริฐลาภ (2554: 249 - 258) ได้ศึกษาเรื่อง การ
เปรยีบเทยีบความน่าเชื่อถือของผลการวดัของแบบวดั
ทศันคติแบบลิเคอร์ทที่มีมาตราต่างกนั มีวตัถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบค่าสมัประสิทธิก์ารสรุปอ้างอิงความ
น่าเชื่อถือของผลการวดัและความแปรปรวนของความ
คลาดเคลื่อนของแบบวดัทศันคตแิบบลเิคอรท์ที่มมีาตรา
ต่างกนั ผลการวจิยัพบว่าเมื่อเพิม่มาตราวดัทศันคตทิ าให้
ค่าสมัประสทิธิก์ารสรุปอา้งองิความน่าเชื่อถอืของผลการ
วัดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนาดยีา กูโน และคณะ (2563: 
1 - 6) ไดศ้กึษาเรื่อง การรบัรูข้า่วสารและทศันคตทิีส่ง่ผล
ต่อพฤติกรรมการใชถุ้งพลาสติกของประชากรในจงัหวดั
สงขลา ผลการศึกษาพบว่า การรบัรู้ข่าวสารที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก ของ
ประชากรในจงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่
เห็ น ด้ ว ย ป าน ก ล าง  (Mean = 3 .0 8 9 1 ) , (S.D. = 
1.00635) ความคิดเห็นด้านทัศนคติ ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการใช้ถุงพลาสติกของประชากร
ในจงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัทีเ่หน็ดว้ยมาก
(Mean = 3 .5 2 7 8 ) , (S.D. = 0 .9 9 5 1 3 ) แ ล ะก า ร
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการใชถุ้งพลาสตกิทีส่ง่ผลต่อการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการใชถุ้งพลาสตกิ ของประชากร
ในจงัหวัดสงขลา ภาพรวมอยู่ในระดับที่เห็นด้วยปาน
กลาง (Mean = 2.89), (S.D. = 0.866) และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของพทิยา ชุนเจรญิชยั และคณะ(2561: 43) ได้
ศกึษาเรื่องการส่งเสรมิเรื่องสารอนัตรายไดออกซนิทีเ่กดิ
จากธรรมชาตแิละการกระท าของมนุษยส์ าหรบันักเรยีน
โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระศร ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ 
ผลการศกึษาพบว่าก่อนการส่งเสรมินักเรยีนที่เขา้ร่วมมี
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติอยู่ในระดบัเห็นด้วยและหลงัการ
ส่งเสรมินักเรยีนมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดบัเห็น
ด้วยอย่างยิง่เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลีย่ทศันคติก่อน
และหลงัการส่งเสรมิพบว่านักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิ
มคีะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการ
ส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Suwakhon Phakeewai  and 

Prayoon Wongchantra., (2563 : 94) ได้ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนากิจกรรมค่ายนันทนาการเพื่อสิ่งแวดล้อม
ส าห รับ เย าวชน ในจังห วัด ร้อย เอ็ด ของป ระเท ศ 
ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นกิจกรรมค่ายนันทนาการด้าน
สิ่งแวดล้อมส าห รับ เย าวชนในจังหวัด ร้อย เอ็ดมี
ประสทิธผิลเท่ากบั 85.17 / 83.44 และดชันีประสทิธผิล
เท่ากบั 0.6117 หลงัจากเขา้ร่วมกจิกรรมค่ายนนัทนาการ
สิ่งแวดล้อม เยาวชนมีจ านวนมากขึ้นความรู้ด้าน
สิง่แวดลอ้มและทศันคตดิา้นสิง่แวดลอ้มมากกว่าก่อนเขา้
ร่วมค่าย หลงัจากเข้าร่วมในกิจกรรมค่ายนันทนาการ
สิ่ งแ วดล้อม เย าวชนมีส่ วน ร่ วม ในกิจ ก รรมค่ าย
นันทนาการด้านสิง่แวดล้อมสูงกว่าระหว่างเขา้ร่วมค่าย 
เย าว ช น ก ลุ่ ม  แ ล ะส อ ด ค ล้ อ งกั บ ง าน วิ จั ย ข อ ง
Thinkamchoet, J. and Wongchantra, P. (2018: 2077-
2093) ได้ศึกษาค่ายอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอาเซียนส าหรบัเยาวชนในจังหวดัร้อยเอ็ด 
ผลการวจิยัพบว่า คู่มอือนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีนส าหรบัเยาวชน ในจงัหวดัรอ้ยเอด็ มี
เกณฑป์ระสทิธภิาพ90.04 / 83.44 ดชันีประสทิธผิลของ
คู่มอืมคี่าเท่ากบั 0.6670 ซึ่งหมายความว่าเยาวชนร้อย
ละ 66.70 มีพฒันาการเรียนรู้ด้านทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมด้านความรู้ ทศันคติและทกัษะการเป็น
ผูน้ าของอาเซยีนสงูขึน้หลงัจากเขา้ร่วมค่ายมากกว่าก่อน
เข้าร่วมค่าย ดังนั ้นกิจกรรมการส่งเสริมมีผลท าให้
ทศันคติของนิสติที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมี
กระบวนการจดักิจกรรมโดยใช้วิธีการจดักิจกรรมการ
สง่เสรมิมกีระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษาโดย
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม คอื คู่มอืการสง่เสรมิการ
เลี้ยงปูนาเพื่อเพิม่รายได้ ในการบรรยายให้ความรู้ เป็น
สื่อตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และมีทัศนคติต่อการ
สง่เสรมิการเลีย้งปนูาเพื่อเพิม่รายไดม้ากขึน้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ  
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 
 1) ควรน าผลการศึกษาไปเผยแพร่ให้กบัชุมชน
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการสง่เสรมิ 
 2) หน่วยงานภาครฐัและเอกชนสามารถน าเอา
คู่มอืการเรยีนรูไ้ปปรบัใชใ้นการถ่ายทอดความรูต่้อไปได ้
 3) หากจะน าคู่มอืการเรยีนรูน้ี้ไปใชใ้นการสง่เสรมิ
หรอืน าไปปรบัใชใ้นการใหค้วามรู ้ควรมกีารปรบักจิกรรม
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ให้ เหมาะสมกับบริบทพื้ นที่  และความต้องการที่
สอดคล้องกบักิจกรรมให้เหมาะสมกบับรบิทพื้นที่ และ
ความตอ้งการทีส่อดคลอ้งกบักจิกรรมทีจ่ดัขึน้ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารสรา้งหรอืพฒันาสื่อนวตักรรมในการ
ท ากจิกรรมในการท ากจิกรรมโดยใชคู้่มอืการส่งเสรมิการ
เลี้ยงปูนาเพื่อเพิม่รายได้มาก โดยรูปแบบต่างๆ เช่นวดีี

ทศัน์ โปสเตอร ์ใบปลวิ เพื่อใหเ้กดิความน่าสนใจการเขา้
ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้ 
 2) ควรศึกษาวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ได้แก่ 
กลุ่มเยาว หรือกลุ่มผู้น าชุมชน เพื่อประเมินถึงความรู้
ความเขา้ใจ ทศันคตต่ิอการเลีย้งปนูาเพื่อเพิม่รายได ้และ
น ามาสรา้งแผนการจดัการที่เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย
ต่อไป 
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