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บทคดัย่อ 

 งานวจิยันี้มีวตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาคู่มือฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอนิทรียอ์ดัเม็ดจากมูลสตัว์ที่มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และดชันีประสทิธผิล เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบความรูก้่อนและหลงัฝึกอบรม 
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ชาวบ้านบ้านสองห้อง ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จงัหวดักาฬสนิธุ ์
จ านวน 37 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ได้แก่ คู่มอืฝึกอบรม แบบวดัความรู้ สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์
ขอ้มลู คอื ความถี่ รอ้ยละ คะแนนเฉลีย่ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการศกึษา 
พบวา่ คู่มอืฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพ 90.60/93.25 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรมเท่ากบั 0.8523 
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมคีวามก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 85.23 ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย
ความรูห้ลงัการฝึกอบรมมากกวา่ก่อนการฝึกอบรม อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
ค าส าคญั : คู่มอืฝึกอบรม การผลติปุ๋ยอนิทรยีอ์ดัเมด็จากมลูสตัว ์ความรู ้ 
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Abstract  
  The purposes of this research were to develop a training manual for producing pellet organic 
fertilizer from efficient dung according to the criteria 80/80 and the effectiveness index and to study 
and compare knowledge. The sample used in the was 37 people in Song Hong village, Rong 
khom Sub-district, Rong kham District, Kalasin Province. The tools used in the research were 
training manual and knowledge test. The statistics used in data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation and paired t-test. The results showed that the training 
manual was effective 90.60 / 93.25 and the effectiveness index of the training manual was 0.8523. 
The participants in the training had a learning progress of 85.23 percent. The villagers have an 
average score of knowledge was higher than before the training with statistical significance  level of 
.05.  
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1. บทน า 

ปัจจุบ ันประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมี
อาชีพเกษตรกร มรีายไดม้าจากการเพาะปลูกการท า
เกษตรกร และการพฒันาประเทศทีผ่่านมาไดก้่อให้เกดิ
การเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทัง้โครงสร้างประชาชน
เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ในการท าการเกษตรที่
เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรพัยากรของประเทศในเชงิลบ ไม่ว่าจะเป็นการขาด
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน แหล่งน ้ า สภาพอากาศที่
เปลีย่นแปลงไปไมเ่ป็นตามฤดูกาล อุณหภูมโิลกที่รอ้น
ขึน้ทุกวนั และบางปีที่แห้งแล้งอย่างเห็นไดช้ดัเจนบาง 
พื้นที่เกิดน ้ าท่วม รวมทัง้พื้นที่ท ากินผลผลิตที่เคย
เพาะปลูกไดม้ากกลบัลดน้อยลง นอกจากนี้ปัญหาเสื่อม
คณุภาพของดนิซึง่มาจากฝีมอืมนุษย์ทีน่ าสารเคมมีาใช้
ในทางการเกษตร เช่น ปุ๋ ยเคมแีละสารเคมทีี่ใชใ้นการ
ท าการเกษตรในนาขา้ว พื้นทีท่ าการเพาะปลูกการ ปลูก
พืชไม่รกัษาสภาพหน้าดิน ล้วนแล้วน าไปสู่การเสื่อม
คณุภาพดนิในทีส่ดุ (ชาครติ เบี้ยวจนัทร์, 2550 : 128)
 การใชปุ้๋ ยเคมมีธีาตุหลกัติดต่อกนัจะท าให้เกดิ
ปัญหาการขาดธาตุรอง เช่น สงักะสี เหล็ก ทองแดง 
แมงกานีส แมกนีเซียม ซึ่งถ้าเกดิปัญหานี้ข ึ้นจะส่งผล
กระทบต่อพืช และกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และ
สตัวส์ง่ผลใหผ้ลผลติลดลง  ทัง้โรคและแมลงศตัรพูชืเขา้
ท าลายบ่อยครัง้ขึ้น นอกเหนือจากปัญหาผลกระทบ
ทางดา้นการเกษตรและสิง่แวดล้อม การใชปุ้๋ ยเคมยีงัมี
ผลทางเศรษฐกจิ เพราะแหล่งวตัถุดบิของปุ๋ ยมอียู่จ ากดั
ย่อมท าใหเ้กดิปัญหาปุ๋ ยทีข่าดแคลน และมรีาคาแพงขึน้
การใชปุ้๋ ยเคมสีง่ผลกระทบต่อระบบภูมอิากาศโลกดว้ย
โดยเฉพาะการปล่อยก๊ าซไนโตรเจนออกไซด์ 
สู่บรรยากาศในชัน้สตราโตสเฟียร์ ซึ่งจะท าลายชัน้
โอโซนปัจจยัเหล่านี้มผีลกระทบต่อ แบบแผนการผลิต
ทางการเกษตรค่อนขา้งมาก การงดใชปุ้๋ ยเคมคีงท าได้
ค่อนข้างยากในระยะเวลาอันใกล้แต่หากเกษตรกร
ช่วยกันปรับรูปแบบการใช้ปุ๋ ยเคมีโดยหันมาใช้ปุ๋ ย
อินทรยี์ให้มากขึ้นกจ็ะเป็นการช่วยลดปัญหาที่เริ่มได้
จากตวัเกษตรกรเอง (เกษตรยัง่ยืนวถิีการเกษตรเพื่อ
อนาคต, 2547 : 5) 
 มลูสตัว์ส่วนใหญ่เป็นของแขง็ประกอบไปดว้ย
เศษของพชืและอาหารที่สตัว์กนิเขา้ไปแล้วไม่สามารถ

ย่อยหรอืน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้มด จึงเหลือเป็นกากที่
สตัว์ข ับถ่ายออกมา โดยเศษอาหารเหล่านี้ ได้ผ่าน
กระบวนการย่อยสลายไปบางสว่นแลว้ในทางเดนิอาหาร 
ดงันัน้สว่นทีเ่ป็นมลูสตัวจ์งึอุดมไปดว้ยธาตุอาหารชนิด
ต่างๆ รวมทัง้สารอินทรยี์ที่ละลายน ้าไดห้ลายชนิดซึ่ง
เมือ่รวมกนัเขา้กจ็ะมอีงคป์ระกอบที่สามารถใชเ้ป็นธาตุ
อาหารทีส่มบรูณ์ของพชืได ้สว่นมลูสตัว์แต่ละชนิดจะมี
ธาตุอาหารชนิดใดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กบัชนิดของ
อาหารทีส่ตัวช์นิดนัน้กนิเขา้ไปเป็นปัจจยัส าคญัรวมทัง้
ปัจจยัอื่นๆ ไดแ้กร่ะบบ ระบบการย่อยอาหารของสตัว์มี
วธิีการให้อาหารรวมทัง้การจดัการรวบรวมขอ้มูลการ
เก็บร ักษา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต
ก าแพงแสน, 2549 : 1)   
 ปุ๋ ยหมกั (Farm Manure) หมายถงึ ปุ๋ ยอนิทรยี์ที่
ประกอบดว้ย อุจจาระ ปัสสาวะของสตัว์ต่างๆ เช่น โค 
กระบอื เป็ด ไก ่แพะ แกะ คา้งคาว และสตัว์อื่นๆ ผสม
กับเศษอาหารต่างๆ เข้าไปด้วย ในปุ๋ ยหมักจึงมี
จุลนิทรยี์ อนิทรยี์ต่างๆ มากมาย มทีัง้พวกที่เป็นฮิวมสั
แลว้ และสว่นของอาหารทีย่งัสลายตวัไม่หมดมทีัง้ส่วน
ทีเ่ป็นเซลลูโลสลกินินและสารอนิทรยี์อื่นๆ นอกจากนัน้
ยังพบว่ามีวิตามินและฮอร์โมนพืช เช่น กรดอะมิโน  
ไทอามนี (Thaimine) ไบโอดนิ (Biotin) และไพรดิอ็กซิน 
(Pyridoxine) ในปุ๋ ยหมักนอกจากจะมีธาตุอาหารที่
จ าเป็นต่อพืชแล้วยังให้ฮอร์โมนและสารควบคุมการ
เจรญิเตบิโตชนิดต่างๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบัพืชอีกมากมาย 
(อานฐั ตน้โช, 2557 : เวบ็ไซต์) 
 ปุ๋ ยหมกัเป็นสิง่ทีม่คีณุคา่มากทางการเกษตรแต่
ยงัไม่ไดร้บัความสนใจหรอืแพร่หลายเท่าที่ควรอาจจะ
เป็นเพราะสาเหตุหลายประการดว้ยกนัเชน่เกษตรกรยงั
ไมต่ระหนกัถงึความส าคญัที่แท้จรงิเพราะเกษตรกรยงั
ขาดแหล่งขอ้มลูทีจ่ะ ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในการท าปุ๋ ย
หมกัอย่างถูกวิธีเป็นเหตุให้การท าปุ๋ ยหมกัต้องใช้ใน
ปริมาณมากใช้แรงงานมากและต้องดูแลเอาใจใส่อยู่
เสมอการผลติ ปุ๋ ยหมกัจงึจะไดผ้ลเตม็ทีก่ารที่เกษตรกร
จะ ผลติปุ๋ ยหมกัขึน้มาใชก้นัอย่างจรงิๆ จงัๆ นัน้จึงต้อง
อาศยัความรูค้วามเขา้ใจในการท าปุ๋ ยหมกัต้องเขา้ใจใน
ประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิของปุ๋ ยหมกั (พงษ์การเกษตร, 2551 
: 168)  
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 ชมุชนบา้นสองหอ้ง ต าบลรอ่งค า อ าเภอร่องค า 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ ชาวบา้นสว่นใหญ่ประกอบอาชพีหลกั 
คอื ท านา อาชพีเสรมิ คอื ปลูกพชืผกัสวนครวัท าแปลง
เกษตรและเลี้ยงววัเป็นจ านวนมาก จากการสมัภาษณ์
ชาวบา้นในชมุชนบา้นสองหอ้ง พบวา่มชีาวบา้นปลูกผกั
สวนครวั 57 หลงัคาเรอืน เลี้ยงววั 50 หลงัคาเรอืน รวม
จ านวน 130 ตัว ซึ่งววั 1 ตัว (ขนาดล าตัวกว้าง 220 
เซนตเิมตร) จะให้ปรมิาณมูลสตัว์ (แห้ง) ที่สามารถท า
เป็นปุ๋ ยไดป้ระมาณ 2 กโิลกรมัต่อสปัดาห์ โดยชาวบา้น
จะน ามลูสตัวไ์ปใชเ้ป็นปุ๋ ยเพื่อใสแ่ปลงเกษตรของตนเอง
ในช่วงหน้าแล้ง ส าหรบัช่วงฤดูฝนมูลสตัว์มลี ักษณะ 
ไม่เหมาะสมกับการน าไปใช้เป็นปุ๋ ยในแปลงเกษตร 
ชาวบา้นจึงนิยมซื้อปุ๋ ยเคมมีาใชใ้นช่วงดงักล่าว (พงษ์
สวสัดิ ์กมลชว่ง, 2561 : สมัภาษณ์) 
 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดพ้ฒันาคู่มอืฝึกอบรมการผลิต
ปุ๋ ยอินทรีย์อัดเม็ดจากมูลสตัว์เพื่อน าไปใช้เผยแพร ่
ส าหรบัชาวบา้นบา้นสองห้อง ต าบลร่องค า อ าเภอร่อง
ค า จงัหวดักาฬสนิธุ์ ซึง่จะท าใหช้าวบา้นไดใ้ชป้ระโยชน์
จากมูลสตัว์ได้อย่างเต็มที่และลดการใช้สารเคมีใน
การเกษตรได ้  
   
2. ความมุ่งหมายงานวิจยั 
 2.1 คู่มือฝึกอบรมการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์อัดเม็ด
จากมูลสตัว์ เพื่อลดใช้ปุ๋ ยเคมีในสิง่แวดล้อมบ้านสอง
หอ้ง ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
 2.2 คู่มือฝึกอบรมการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์อัดเม็ด
จากมูลสตัว์ เพื่อลดใช้ปุ๋ ยเคมีในสิง่แวดล้อมบ้านสอง
หอ้งมปีระสทิธผิลผา่นตามเกณฑ ์
 2.3 ผูเ้ขา้รว่มการฝึกอบรมมคีวามรูเ้กีย่วกบัการ
ผลิตปุ๋ ยอินทรีย์อดัเมด็จากมูลสตัว์หลังการฝึกอบรม
มากกวา่กอ่นการฝึกอบรม 
 
3. สมมติฐานการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชาวบ้าน 
บ้านสองห้อง ต าบลร่องค าอ าเภอร่องค า จังหวัด
กาฬสนิธุ์ จ านวน 356 คน 73 ครวัเรอืน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาคู่มือฝึกอบรม 
คอื ชาวบา้นบา้นสองห้อง ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า 

จังหวดักาฬสินธุ์ จ านวน 37 คน จาก 37 คร ัวเรือน 
(คร ัวเรือนละ 1 คน) ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการ
ฝึกอบรม โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างจากการใช้
เกณฑร์อ้ยละ 50 ของครวัเรอืนทัง้หมด  
3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา    
 1) ตัวแปรต้น คือ การฝึกอบรมการผลิตปุ๋ ย
อินทรีย์ อัดเม็ดจากมูลสัตว์ เพื่อลดใช้ปุ๋ ย เคมีใน
สิง่แวดลอ้ม 
 2) ตวัแปรตาม คอื ความรูเ้กีย่วกบัการผลิตปุ๋ ย
อินทรีย์ อัดเม็ดจากมูลสัตว์ เพื่อลดใช้ปุ๋ ย เคมีใน
สิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืที่ใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มือ
ฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยอนิทรยี์อดัเมด็จากมูลสตัว์เพื่อลด
ใชปุ้๋ ยเคมใีนสิง่แวดลอ้มซึ่งมกีารศกึษาความสอดคล้อง
ของคูม่อืและความเหมาะสมของคูม่อืจากผูเ้ชีย่วชาญผล
การวเิคราะห์หาคา่ IOC พบวา่ทุกดา้นมคีา่มากกว่า 0.6 
และมีค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมเท่ากบั 4.67 อยู่ใน
ระดับเหมาะสมมากที่สุดสามารถน าไปใช้ในการ
ถ่ายทอดความรูไ้ด ้
 2) แผ่นพบัการผลิตปุ๋ ยอินทรยี์อดัเมด็จากมูล
สตัวเ์พื่อลดใชปุ้๋ ยเคมใีนสิง่แวดลอ้มมคีา่ความเหมาะสม
เท่ากบั 4.67 อยู่ในระดบัเหมาะสมมากที่สุดสามารถ
น าไปใชใ้นการถ่ายทอดได ้
 3) เครื่องมอืที่ใชใ้นการวดัและประเมนิผล คอื 
แบบวดัความรู้การผลิตปุ๋ ยอินทรยี์อดัเมด็จากมูลสตัว์
เพื่อลดใชปุ้๋ ยเคมใีนสิง่แวดลอ้มมลีกัษณะแบบเลอืกตอบ 
ก ข ค ง จ านวน 20 ข้อ พบว่า ค่า IOC ทุกขอ้มีค่า
มากกวา่ 0.6 และมคีา่เฉลีย่ความเหมาะสมเท่ากบั 4.67 
อยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีส่ดุ ทุกขอ้มคีา่ความยากง่าย
ในระดบัที่ใช้ได ้คอื มคี่าตัง้แต่ 0.20 -0.80 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑข์องลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2543: 
185) และก าหนดคา่อ านาจจ าแนกรายขอ้โดยการอา้งองิ
ตามเกณฑม์คีา่ตัง้แต่ 0.31 ขึ้นไปซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์
รงัสรรค ์มณีเลก็และคณะ (2546: 35) พบว่า ขอ้ค าถาม
ทุกขอ้มคีา่อ านาจจ าแนกเป็นรายขอ้ในระดบัทีใ่ชไ้ด ้คอื 
มคี่า อ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.371- 0.751 และค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของแบบวดัความรู้อยู่ในระดบั 0.937  



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่2(2), 2562 : 64 - 74 
 

68 

ซึง่มคีา่มากกวา่ 0.70 ขึน้ไปเป็นไปตามเกณฑ์ของล้วน 
สายยศ (2544: 310-311) 
3.4 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การพฒันาคูม่อืฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยอินทรยี์อดัเมด็
จากมูล สัต ว์ เพื่ อล ด ใช้ปุ๋ ย เ คมี ในสิ่ ง แ วดล้ อม  
การออกแบบการเกบ็รวบรวมขอ้มูลวิจยัแบ่งออกเป็น  
2 ระยะดัง้นี้ 
 ระยะที ่1 ศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัการผลิต
ปุ๋ ยอินทรีย์อัดเม็ดจากมูลสัตว์เพื่อลดใช้ปุ๋ ยเคมีใน
สิง่แวดลอ้ม 
  1) ศกึษาขอ้มูลพื้นฐานเบื้องต้น โดยศกึษา
จากเอกสารการวจิ ัยที่เกี่ยวขอ้งและเนื้อหาสาระคู่มือ
และแผน่พบั เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกอบรมการผลิต
ปุ๋ ยอนิทรยี์อดัเมด็จากมลูสตัว ์
  ระยะที่ 2 กระบวนการสร้างคู่มือและการหา
คุณภาพเครื่องมือการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์อดัเม็ดจากมูล
สตัวเ์พื่อลดใชปุ้๋ ยเคมใีนสิง่แวดล้อม ในระยะนี้ผูว้จิยัจะ
กระท าการศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้และพฒันาคูม่อืการผลติ
อินทรยี์อดัเมด็จากมูลสตัว์ เป็นระยะการเตรยีมความ
พรอ้มของคูม่อืและแผน่พบัและแบบวดัผลสมัฤทธิ ์เพื่อ
ใชป้ระกอบในการจดักระบวนการฝึกอบรม  
3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
คา่เฉลีย่ และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพ
เครือ่งมอื ไดแ้ก ่การหาความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) 

และหาค่าความเชื่อม ัน่ (Reliability) ค่าอ านาจจ าแนก 
คา่ความยากงา่ย คา่ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
ค่าประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E2) ค่าดชันีประสทิธิผล 
(E.I.)  
  3. สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Paired  
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั  
 การศึกษาวิจัย การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการ
ผลติปุ๋ ยอนิทรยี์อดัเมด็จากมูลสตัว์เพื่อลดใชปุ้๋ ยเคมใีน
สิง่แวดลอ้ม พบวา่ ดงันี้ 
 4.1 ผลการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการผลิต 
ปุ๋ ยอินทรีย์อัดเม็ดจากมูลสัตว์เพื่อลดใช้ปุ๋ ยเคมีใน
สิง่แวดล้อมผูว้จิ ัยได้พฒันาคู่มอืฝึกอบรมการผลิตปุ๋ ย
อินทรีย์ อัดเม็ดจากมูลสัตว์ เพื่อลดใช้ปุ๋ ย เคมีใน
สิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมของ Tyler  
ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ข ัน้ตอน ดงันี้ ข ัน้ตอนที่ 1 การ
ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ข ัน้ตอนที่ 3 การ
ฝึกอบรม ข ัน้ตอนที ่4 การประเมนิ/ขอ้มลูยอ้นกลบัไป 
 4.2 ประสทิธิภาพกระบวนการ (E1) ของคู่มือ
ฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยอนิทรยี์อดัเมด็จากมูลสตัว์เพื่อลด
ใช้ปุ๋ ยเคมีในสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 90.60 ของ
คะแนนเต็ม ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E2) ของคู่มือ
ฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยอนิทรยี์อดัเมด็จากมูลสตัว์เพื่อลด
ใช้ปุ๋ ยเคมีในสิ่งแวดล้อมคิดเป็นร้อยละ 93.25 ของ
คะแนนเตม็ (ดงัตารางที ่1) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยอนิทรยี์อดัเมด็จากมลูสตัว ์เพื่อลดใชปุ้๋ ยเคมใีนสิง่แวดลอ้ม (E1/E2) 
  

คณุภาพคู่มือการฝึกอบรม คะแนน
เตม็ 

 ̃ S.D. ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

เกณฑ์ 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 18.12 1.76 90.60 เป็นไปตามเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 20 18.65 2.21 92.25 เป็นไปตามเกณฑ ์

ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม เท่ากบั 90.60/92.25 
 

4.3 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืฝึกอบรม
การผลติปุ๋ ยอนิทรยี์อดัเมด็จากมลูสตัวเ์พื่อลดใชปุ้๋ ยเคมี
ในสิ่งแวดล้อม มีค่าเท่ ากับ 0.8523 ดังนั ้น คู่มือ
ฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยอนิทรยี์อดัเมด็จากมูลสตัว์เพื่อลด

ใช้ปุ๋ ยเคมีในสิ่งแวดล้อม จึงมีประสิทธิภาพของคู่มือ
ฝึกอบรม เท่ากบั 90.60/93.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ทีต่ ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่2) 
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ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยอนิทรยี์อดัเมด็จากมลูสตัวเ์พื่อลดใชปุ้๋ ยเคมใีนสิง่แวดลอ้ม 
 

ผลรวมคะแนน
ความรู้ก่อนการ

ฝึกอบรม 

ผลรวมคะแนน
ความรู้หลงัการ

ฝึกอบรม 

จ านวนผู้
เข้า

ฝึกอบรม 

คะแนนเตม็
ของแบบวดั
ความรู้ 

ค่าดชันี
ประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

เกณฑ์ 

415 692 37 20 0.8523 ผา่นเกณฑ์ 
 

4.4 ผลการเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบัการ
ผลติปุ๋ ยอนิทรยี์อดัเมด็จากมูลสตัว์เพื่อลดใชปุ้๋ ยเคมใีน
สิง่แวดล้อม พบว่า ผูเ้ข้าร่วมการฝึกอบรม มีความรู้
เกีย่วกบัการผลติปุ๋ ยอินทรยี์อดัเมด็จากมูลสตัว์เพื่อลด
ใชปุ้๋ ยเคมใีนสิง่แวดล้อม ก่อนฝึกอบรมมคีะแนนเฉลี่ย 
เท่ากบั 11.21 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 56.05 หลงัการ
ฝึกอบรมมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 18.70 คะแนน คดิเป็น

รอ้ยละ 93.50 เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและ
หลังฝึกอบรม พบว่า หลังฝึกอบรมผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมมีความรู้มากกว่าการฝึกอบรมอย่ างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่า การ
ฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยอนิทรยี์อดัเมด็จากมูลสตัว์เพื่อลด
ใชปุ้๋ ยเคมใีนสิง่แวดล้อมมผีลท าให้ชาวบา้นสองห้องมี
ความรูเ้พิม่มากขึน้ (ดงัตารางที ่3) 

 

ตารางที ่3 ผลเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ ความรูเ้กีย่วกบัการผลติปุ๋ ยอนิทรยี์อดัเมด็จากมลูสตัวเ์พื่อลดใชhปุ๋ ยเคมใีน
สิง่แวดลอ้ม (n=37) 
 

ด้าน 
ก่อนฝึกอบรม หลงัฝึกอบรม 

df t p 
 ̅ S.D. ร้อยละ  ̅ S.D. ร้อยละ 

ความรู ้
(N=20) 

11.21 2.78 56.05 18.70 0.90 93.50 36 -16.97 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 

5. อภิปรายผล  
 การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์
อดัเมด็จากมลูสตัวเ์พื่อลดใชปุ้๋ ยเคมใีนสิง่แวดลอ้มผูว้จิยั
มปีระเดน็ทีจ่ะมาอภปิลายผล ดงันี้ 
 1. คูม่อืฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยอนิทรยี์อดัเมด็จาก
มูลสตัว์ เพื่อลดใช้ปุ๋ ยเคมีในสิ่งแวดล้อม เมื่อน าไป
พัฒนาใช้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จากการศึกษา
ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรมการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์
อัดเม็ดจากมูลสตัว์เพื่อลดใช้ปุ๋ ยเคมีในสิ่งแวดล้อม 
พบวา่ ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ย
ละ 90.60 และประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E2) คดิเป็น
รอ้ยละ 93.25 ดงันัน้ การฝึกอบรมการผลิตปุ๋ ยอินทรยี์
อัดเม็ดจากมูลสตัว์เพื่อลดใช้ปุ๋ ยเคมีในสิ่งแวดล้อม                               
มีประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม 90.60/93.25 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่ต ั ้งไว้ และดัชนี

ประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรมการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์
อดัเมด็จากมลูสตัวเ์พื่อลดใชปุ้๋ ยเคมใีนสิง่แวดล้อม มคี่า
เท่ากบั 0.8223 หมายความวา่ ผูเ้ขา้รว่มการฝึกอบรมมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 85.23 ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวิจยัของ เสาวลกัษณ์ แปลกจงัหรีด, น ้าทิพย์ 
ค าแร่และชลทิศ พนัธุ์ศริ ิ (2561: 270) ที่พัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรม เท่ากบั 84.53/85.33 เนื่องจากผูว้จิยัไดเ้น้น
ความส าคญัของการเรยีนรู ้โดยคู่มือฝึกอบรมการการ
ผลติปุ๋ ยอนิทรยี์อดัเมด็จากมูลสตัว์เพื่อลดใชปุ้๋ ยเคมใีน
สิง่แวดล้อม ไดม้ีเนื้อหาความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบัชนิด
ของปุ๋ ยจากมลูสตัว ์ปุ๋ ยอนิทรยี์จากมลูสตัว ์การผลิตปุ๋ ย
อินทรีย์อัดเม็ดจากมูลสตัว์ และประโยชน์การใช้ปุ๋ ย
อินทรยี์อดัเมด็ ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้มีการเรยีบเรยีงเป็น
ข ัน้ตอนและถ่ายทอดความรูแ้ละทศันคตขิองสิง่แวดลอ้ม
ศกึษาเพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมการฝึกอบรมเกดิความรู ้ความ
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เข้าใจ และสามารถเข้าใจไดง้่าย ท าให้ผูเ้ข้าร่วมการ
ฝึกอบรมสนใจในการเรยีนรู ้ซึ่งเนื้อหาที่ผูว้จิ ัยไดเ้น้น
เป็นส าคัญต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกบัแนวคิดของ  
อดิศกัดิ ์ สิงห์สีโว (2554: 41) ที่กล่าว สิ่งแวดล้อม
ศกึษา คอื กระบวนการทางการศกึษาที่เน้นการพฒันา
คนให้ เห็นคุณค่าของทรัพยากร  ธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม ตลอดจนใหเ้ขา้ใจในความสมัพนัธ์ระหว่าง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม อันเป็นพื้นฐานที่น าไปสู่การ
พฒันาเจตคต ิความตระหนกั และทกัษะในการตดัสนิใจ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและเกิดการสร้างจริยธรรม
สิง่แวดล้อมที่ด ีเพื่อเขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลและ
รกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกบัแนวคิด
ของวินัย วีระวัฒนานนท์ (2536: 4-5) อธิบายว่า 
สิ่งแวดล้อมศึกษา คือ กระบวนการให้การศึกษา
เกีย่วกบัสิง่แวดล้อมแก่ปวงชนโดยอยู่บนพื้นฐานของ
ความเชือ่ทีว่า่ การให้การศกึษาเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมจะ
ชว่ยใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการป้องกนัแกไ้ขปัญหา
สิ่งแวดล้อมหรือพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ ด้วย
พื้ น ฐ าน ข อง ค วาม ไม่ เ ห็ น แ ก่ ตั ว  ห รื อค ว า ม
เอื้อเฟ้ือเผือ่แผแ่ละรบัผดิชอบต่อสงัคมสิง่แวดล้อม และ
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของคณิต จิตเจรญิทวโีชค (2548: 
43) ไดใ้ห้ความหมายว่า คู่มอืเป็นหนังสอืที่เขยีนขึ้น
เพื่อให้ความรู้กบัผูอ้่านในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยมุง่หวงัใหผู้อ้่านไดศ้กึษาท าความเขา้ใจดว้ยตนเอง
และสามารถนความรูท้ี่ไดร้บัไปใชเ้ป็นแนวทางด าเนิน
ไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม และลกัษณะคูม่อืดงักล่าว
สอดคล้องกบัแนวคดิของเรอืงชยั จรุงศริวฒัน์ (2555: 
77) ไดก้ล่าวไวว้า่ คูม่อื เป็นเอกสารหรอืหนงัสอืทีจ่ดัท า
ขึน้เพื่อให้ครูใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนการสอน สามารถ
สอนให้เป็นไปตามแนวทางของหลักสูตรหรือใช้เป็น
คู่มือของครูในการใช้หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง คู่มือที่
เขียนขึ้นเป็นแนวทางให้ผู้ใช้คู่มือได้ศึกษาท าความ
เข้าใจเรื่องที่จะท า และสามารถปฏบิตัิงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพบรรลุส าเรจ็ตามเป้าหมาย เพื่อใหผู้ใ้ชคู้ม่อื
มีความสะดวกและสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ
วตัถุประสงคภ์ายใตม้าตรฐานทีใ่กล้เคยีง สอดคล้องกบั
แนวคิดของภญิญาพัชญ์ เชื้อจันทร์ยอด (2555: 45) 
สรปุวา่ ลกัษณะของคูม่อืทีด่คีวรระบวุา่เป็นคูม่อืของใคร 
ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ช ัดเจน ให้หลักการและ

ค าแนะน า ผูใ้ชเ้กีย่วกบัความรู ้การเตรยีมตวั ข ัน้ตอน
การใช ้ควรใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจง่าย และควรออกแบบคู่มอื
ให้สวยงามน่าสนใจ พอจะสรุปได้ว่า คู่มอืการจัดการ
เรยีนรูท้ี่ดี ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิัยของ ไพลิน เศวต
ศลิา (2549: 94-97) พฒันาคู่มอืกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร 
เรือ่ง ระบบนิเวศ ส าหรบันักเรยีนช่วงชัน้ที่ 4 โรงเรยีน
สาธิตแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วจิ ัยและ
พฒันาการศกึษา มปีระสิทธิภาพเท่ากบั 83.16/80.95 
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต ัง้ไว้ 80/80 แสดงว่าคู่มือ
กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร เรือ่ง ระบบนิเวศ มปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ  
น ้าทพิย์ ค าแร ่พรนิภา ตูมโฮม และแสงรว ีโมมขุนทด 
(2559: 543) ไดศ้กึษาเรือ่ง การพฒันาคูม่อืฝึกอบรมการ
บริโภคที่ เ ป็ นมิตรกับสิ่ง แวดล้อมส าหร ับนิ สิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า 
ประสทิธิภาพของคู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคที่เป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้ม มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 80.70/83.68  
 2. ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืฝึกอบรมการ
ผลติปุ๋ ยอนิทรยี์อดัเมด็จากมูลสตัว์เพื่อลดใชปุ้๋ ยเคมใีน
สิ่งแวดล้อม มีค่าเท่ากับ 0.8523 นัน้หมายความว่า 
ชาวบา้นบา้นสองห้อง มคีะแนนเพิ่มขึ้น รอ้ยละ 85.23 
แสดงให้เห็นว่าจากการพัฒนาคู่มอืฝึกอบรมที่มคีวาม
เหมาะสมส าหรบัชาวบา้นท าใหช้าวบา้นเกดิความสนใจ
ในคูม่อืฝึกอบรม พรอ้มแรงจูงใจเพื่อการพฒันาตนเอง
ให้มีความรู้ เพื่อให้เกิดการท างานเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ภาณุพงศ ์
ชมุอภยัและน ้าทพิย์ ค าแร ่(2558: 208) ไดม้กีารพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซยีน : ราชอาณาจกัรไทย มคีา่ดชันีประสทิธิผลของ
คูม่อืการฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
อาเซียน :  ราชอาณาจักรไทย เท่ ากับ  0.6338 
หมายความวา่ นิสติกลุ่มทดลองมคีวามกา้วหน้าในการ
เรียนรู้ร ้อยละ 63.38 ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
สุกญัญา ดวงตูสนั,น ้าทิพย์ ค าแร่ และชลทิศ พนัธุ์ศิร ิ
(2561: 257) โดยมคี่าดชันีประสทิธิผล (E.I.) เท่ากบั 
0.7634 หมายความว่าชาวบา้นมคีวามกา้วหน้าในการ
เรยีนรูร้อ้ยละ 76.34 จากการทีช่าวบา้นมคีวามกา้วหน้า
ในการฝึกอบรมอาจเป็นเพราะคู่มอืที่ใชใ้นการฝึกอบรม
มีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกบัผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
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เนื้อหาประกอบดว้ยชนิดของปุ๋ ย การน าปุ๋ ยอินทรยี์จาก
มลูสตัวม์าใชป้ระโยชน์และแนวทางการผลิตปุ๋ ยอินทรยี์
อดัเมด็จากมูลสตัว์ ซึ่งมกีารสรุปเนื้อหาสาระในแต่ละ
หน่วยและมแีบบวดัความรูท้า้ยหน่วยที่ใชก้ระตุ้นความ
สนใจของผูเ้ขา้รว่มการฝึกอบรมท าให้ชาวบา้นมคีวามรู้
ความเขา้ใจในหวัขอ้ที่ฝึกอบรมและสามารถท าแบบวดั
ความรูไ้ดถู้กตอ้งยิง่ขึน้ 
 3. การศกึษาและเปรยีบความรูเ้กีย่วกบัการผลิต
ปุ๋ ยอินทรีย์อัดเม็ดจากมูลสตัว์ เพื่อลดใช้ปุ๋ ยเคมีใน
สิ่งแวดล้อมจากการวดัผลการทดสอบความรู้ พบว่า 
ผูเ้ขา้รว่มการฝึกอบรม มคีะแนนเฉลีย่หลงัการฝึกอบรม
มากกวา่กอ่นการฝึกอบรม เนื่องจาก คู่มอืฝึกอบรมการ
ผลติปุ๋ ยอนิทรยี์อดัเมด็จากมูลสตัว์เพื่อลดใชปุ้๋ ยเคมใีน
สิ่งแวดล้อม มีความเหมาะสม พร้อมกับมีเนื้อหาที่
ส าคญั และน่าสนใจต่อการเรียนรู้ท าให้ผูเ้ข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเข้าใจในเนื้อหาของคู่มอืเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
คู่มือฝึกอบรมการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์อัดเม็ดจากมูลสตัว์
เพื่อลดใช้ปุ๋ ยเคมีในสิ่งแวดล้อม มุ่งเสริมสร้างให้
ชาวบ้านได้รบัความรู้ใหม่ๆ และถ่ายทอดความรู้แก่
ชาวบ้านที่มีอยู่ในเนื้อหา และสอดคล้องกับแนวคิด
สิง่แวดลอ้มศกึษาของประยูร  วงศ์จนัทรา (2553: 357) 
ที่กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นสิง่แวดล้อมเพื่อให้เกดิความรู้
เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ทศันคต ิเจตคตแิละค่านิยมที่ดตี่อ
สิง่แวดลอ้ม ความตระหนกัต่อปัญหาสิง่แวดลอ้ม ทกัษะ
ในการแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดล้อม การมสี่วนร่วมในการ
แกไ้ขปัญหาสิง่แวดล้อม และการประเมนิผลการแกไ้ข
ปัญหาสิง่แวดล้อมเพื่อให้เกดิคุณภาพสิง่แวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของเสริมศิร ิ 
เมนะเศวต (2525: 43-44) ไดใ้หค้วามหมายของความรู้
วา่ ความรูเ้ป็นสิง่ส าคญัมากในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ 
เพราะเป็นกระบวนการทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทาง
พฤติกรรมทุกชนิดทัง้ในทางที่ดีและไม่ด ีซึ่งมผีลจาก
ประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมและแนวคิดของ 
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2544: 18) ไดใ้ห้ความหมายของ
ความรูไ้วว้า่เป็นพฤตกิรรมเบื้องต้นซึ่งผูเ้รยีนจ าไดอ้าจ
โดยการนึกไดห้รอืโดยการมองเหน็ไดย้นิจ าไดค้วามรูใ้น
ข ัน้นี้ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับการจ ากัดความหมาย
ขอ้เทจ็จรงิทฤษฎกีฎโครงสรา้งวธิีการแกปั้ญหาเหล่านี้

เป็นต้น จากการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์อัดเม็ด
จากมูลสัตว์ของชาวบ้านบ้านสองห้อง พบว่า ก่อน
ฝึกอบรมมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 11.21 คะแนน หลงัการ
ฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 18.70 คะแนน เมื่อ
วเิคราะห์เพื่อเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่คะแนนก่อนและหลงั
ฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของไพรจิตร ไชยยงค์ (2556: 69)  
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวปลอด
สารพษิในชมุชนบา้นลาด ต าบลลาดพฒันา อ าเภอเมอืง 
จังหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านมี
คะแนนเฉลีย่ความรู ้กอ่นการฝึกอบรมเกีย่วกบัการปลูก
พืชผกัสวนครวัปลอดสารพิษ อยู่ในระดบัดีมาก หลัง
การฝึกอบรมชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้อยู่ในระดบั
ดมีาก เมื่อน าคะแนนมาเปรยีบเทียบกนัจะเห็นได้ว่า
หลังการฝึกอบรมมีคะแนนความรู้เพิ่มขึ้นก่อนการ
ฝึกอบรม มีผลท าให้ความรูแ้ละทศันคติของชาวบ้าน
เพิ่มมากขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมโชค ศรหีารกัษา (2554: 
181-182) ไดพ้ฒันาชดุฝึกอบรมสิง่แวดลอ้มศกึษา เรื่อง 
ขยะมูลฝอยในชุมชน ส าหรบัอาสาสมคัรสาธารณสุข
ปร ะจ าหมู่ บ้ าน  ใน เขตอ า เภอ เมือ งสกลนคร  
ผลการศึกษาพบว่า อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน โดยรวมที่ เข้าอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรม
สิง่แวดลอ้มศกึษา เรือ่ง ขยะมูลฝอยในชุมชน มคีวามรู้
เกีย่วกบัการจดัการมลูฝอย การมสีว่นรว่มในการจดัการ
ขยะมูลฝอย และการปฏบิตัิในการจดัการขยะมูลฝอย
โดยรวมและรายด้าน หลังฝึกอบรมเพิ่มขึ้นจากก่อน
ฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ
สอดคล้องกบังานวจิยัน ้าทิพย์ ค าแร่ และคณะ (2561: 
146-153) ทีศ่กึษาและเปรยีบเทยีบความรูก้่อนและหลงั 
ผลการศกึษา กอ่นการสง่เสรมิชาวบา้น มคีะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดบัน้อย และหลงัการสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สุด หลงัการส่งเสรมิชาวบา้นมี
ความรูส้งูกวา่กอ่นการฝึกอบรมกอ่นการส่งเสรมิอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แสดงให้เห็นว่าการ
สง่เสรมิการปลูกพืชกลบัหวัส าหรบัชาวบา้นมผีลท าให้
ความรูข้องชาวบา้นเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกบังานวจิยั
ของน ้าทิพย์ ค าแร่และยุวนิดา สุภา (2557: 155-164) 
ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสรมิการปลูกพืชสมุนไพรแก่น
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ตะวนัส าหรบัชาวบ้านท่าขอนยาง ต าบลท่าขอนยาง 
อ าเภอกันทรวิช ัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย 
พบวา่ ความรูแ้ละทศันคติหลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อน
การสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถิติ .05 แสดงให้เห็น
ว่าการส่งเสรมิการปลูกพืชสมุนไพรแก่นตะวนัส าหรบั
ชาวบา้นท่าขอนยางมผีลท าให้ความรูแ้ละทศันคติของ
ชาวบ้านเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับงานวิจัยของสมศักดิ ์ 
โอบออ้ม (2546: 189) ที่ศกึษาและเปรยีบเทียบความรู้
กอ่นและหลงัพบวา่ผลการประเมนิก่อนเรยีนและหลงัมี
คะแนนความรูเ้ฉลี่ยก่อนเรยีนเท่ากบั 11.48 และหลงั
เรยีนมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 18.07 มคีะแนนสูงกว่าก่อน
เรยีน ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุบล แควน้ไทยสงค ์
และประยูร วงศ์จนัทรา (255: 124) ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาคู่ มือ ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีน : ประเทศนีการาบรไูนดารสุซาลาม 
พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการฝึกอบรมสูงกว่า
กอ่นการฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาร ัตน์ อ่อนก้อน 
(2556: 43) ทีไ่ดส้่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพเพื่อคุม
วชัพืชในนาขา้วหว่าน บา้นโคกก่อง ต าบลคนัธาษฎร ์
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคามพบว่าหลังการ
ส่งเสริมเกษตรมีความรู้มากกว่าก่อนการส่ งเสริม 
เชน่เดยีวกบังานวจิยัของอนิรทุธิ ์วรจติร (2557: 70-71) 
ได้มกีารส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากน ้ าหมกัชีวภาพ
จากเศษอาหารเพื่อลดใช้สารเคมีในโรงเรียนบ้าน 

ดอนหน่อง ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสารคามผลการศกึษาพบว่านักเรยีนมคีวามรูห้ลัง
การส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิ.05  
 
6. ข้อเสนอแนะ  
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 
 1) คูม่อืฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยอนิทรยี์อดัเมด็จาก
มลูสตัว์เพื่อลดใชปุ้๋ ยเคมใีนสิง่แวดล้อม สามารถน าไป
ประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนัไดแ้ละใชฝึ้กอบรมแก่นิสติ 
นกัศกึษา และประชาชน เพื่อให้เกดิความรูค้วามเขา้ใจ
ในการผลติปุ๋ ยอนิทรยี์อดัเมด็จากมูลสตัว์ และสามารถ
การผลติปุ๋ ยอดัเมด็ไดด้ว้ยตวัเอง 
 2) สามารถน าขอ้มลูการผลิตปุ๋ ยอินทรยี์อดัเมด็
จากมลูสตัวเ์พื่อลดใชปุ้๋ ยเคมใีนสิง่แวดล้อม ไปเผยแพร่
ในสื่อต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางในการเรยีนรู ้และศกึษา
คน้ควา้เกีย่วกบัการผลติปุ๋ ยและการใชป้ระโยชน์ของมูล
สตัว ์
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1) ควรศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ ยอินทรีย์
อดัเมด็จากมลูสตัว ์
  2) ควรมีการศึกษาเทคโนโลยีการอดัเมด็ปุ๋ ย 
และการเกบ็รกัษาซึง่คณุภาพของปุ๋ ยอนิทรยี์อดัเมด็ 
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