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บทคดัยอ่ 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคู่มอืส่งเสรมิการผลติปุ๋ ยหมกัจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ ส าหรบันกัเรยีน
ในโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวทิยาคาร ให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลตามเกณฑ์ และเพื่อเปรียบเทียบความรู้  
และทศันคตกิ่อนและหลงัการสง่เสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นักเรยีนในโรงเรยีนชุมชนบา้นตูมวทิยาคาร 
จ านวน 33 คน ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ คู่มอืส่งเสรมิ โปสเตอร ์แบบทดสอบ
ความรู้ และแบบวดัทัศนคติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ความถี่ ค่าร้อยล่ะ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ Paired t-test ผลการศกึษา พบว่า นักเรยีนทุกคนไม่เคยใชป้ระโยชน์จากแกลบ ประสทิธภิาพของ
คู่มอืส่งเสรมิ เท่ากบั 87.06/81.20 ค่าดชันีประสทิธผิลเท่ากบั 0.604 ก่อนส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัปาน
กลาง หลงัสง่เสรมินกัเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัมาก ก่อนส่งเสรมินักเรยีนมทีศันคตอิยู่ในระดบัไม่แน่ใจ หลงัส่งเสรมิ
นกัเรยีนมทีศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัส่งเสรมิ พบว่า นักเรยีนมคีะแนน
เฉลีย่ความรูแ้ละทศันคตหิลงัสง่เสรมิมากกว่าก่อนสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05  
 
ค ำส ำคญั  : คู่มอืสง่เสรมิ ปุ๋ ยหมกัจากแกลบ ความรู ้ทศันคต ิ
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Abstract 
 The objectives of this research were to develop a manual for promoting the production of fretilizer 
from rice husk to nourish the soil for students in Ban Tum Witthayakhan Community School,  and to study 
and compare knowledge and attitude before and after the promotion. The sample used in the research were 
33 students of Ban Tum Witthayakhan Conmmunity School being selected by purposive samples.  
The research tools were manual of the promoting,  poster,  knowledge test and attitude test. The statistics 
used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and paired t-test. The results 
showed that all students never used the rice husk. The efficiency of the manual was 8 7 . 0 6 / 8 1 . 2 0 .  
The effectiveness index of manual was 0 . 6 0 4  Before promoting, students had the moderat level of 
knowledge, after the promoting, the students had knowledge at a high level. Before the promotion, students 
had uncertain level of attitude. After  promotion, attitude was at agree level. When comparing scores before 
and after the promoting,  it was found that the students had the scores of knowledge and attitude after 
promotion more than before the promotion, statistical significance at the level of .05.   
 
Keyword : Manual Fertilizer from rice husk Knowledge Attitude 
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1. บทน ำ   
 ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้หลักจากการ
เพาะปลูก การพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาได้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทัง้โครงสร้าง
ประชากรเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมประเพณี รวมทัง้
รูปแบบในการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมด้วยทาง
เกษตรกรรมได้มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็มกีารน า
ทรพัยากรธรรมชาติมาใช้เป็นปรมิาณมากโดยไม่ได้ให้
ความสนใจต่อความเสยีหายจากผลกระทบทางลบคอืการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอ้มและระบบนิเวศประกอบกบั
จ านวนประชากรของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้ความต้องการสินค้าประเภทต่างๆ ทั ้งจาก
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมเพิ่มปริมาณขึ้น 
ผลกัดนัใหรู้ปแบบการผลติสนิคา้เปลีย่นแปลงไปเป็นการ
เพาะปลูกเพื่อการค้า นอกจากนั ้นปัญหาการเสื่อม
คุณภาพของดนิซึง่มาจากผลของการทีม่นุษยน์ าสารเคมี
ทางการเกษตรมาใช้ เช่น ปุ๋ ยเคมีและสารเคมีก าจัด
ศตัรูพชืรวมทัง้วธิเีกษตรกรรมสมยัใหม่โดยการปลูกพชื
ชนิดเดี่ยวล้วนน าไปสู่การเสื่อมของคุณภาพดินในที่สุด 
(ชาครติ  เบีย้วจนัทร,์ 2558: เวบ็ไซต)์ 
 ดนิที่ใช้ท าการเพาะปลูกทัว่ไปของประเทศไทย
สว่นใหญ่มกัจะขาดความสมบรูณ์ดนิมคีวามอุดมสมบรูณ์
ตามโครงสร้างของดนิไม่ดนีัน่คอืไม่อุ้มน ้ามจีุลนิทรยี์ใน
ดนิน้อยเนื่องจากสภาพทีไ่ม่เหมาะสมทัง้นี้อนัเนื่องมาจาก
ได้ใช้ดินเพื่อท าการเกษตรกรรมการเพาะปลูกอย่าง
ต่อเนื่องโดยขาดการปรบัปรุงและบ ารุงรกัษา การท าการ
เกษตรกรรมที่ไม่เหมาะสม ใช้ที่ดนิผดิประเภทตลอดจน
แหล่งก าเนิดของดนิเองเช่น ดนิทราย  ดนิเปรีย้ว ดนิเคม็ 
ดนิด่าง เป็นต้น ท าใหข้าดความสมดุลในดา้นสมบตัทิาง
เคมทีางกายภาพและชวีภาพจ าเป็นต้องท าการปรบัปรุง
และหาทางแกไ้ขเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ในการใชเ้พาะปลูก
ครัง้ต่อไป (วชัรนิทร ์เขจรวงศ,์ 2559: เวบ็ไซต)์ 
 แนวทางการแกไ้ขปัญหาดนิเสือ่มคุณภาพทีใ่ชท้ า
การเพาะปลกูสามารถปรบัปรุงให ้เกดิประโยชน์ใชใ้นการ
เพาะปลูกได้การปรบัปรุงบ ารุงดนิโดยวธิธีรรมชาติเป็น
ทางหนึ่งทีส่ามารถน ามาใชไ้ดเ้ป็นวธิทีีท่ าไดง้่ายเป็นการ
ใชว้สัดุที่เกดิขึน้โดยธรรมชาติหรอืวสัดุเหลอืใช้มาท าให้
เกดิประโยชน์ในการปรบัปรุงบ ารุงดนิเป็นการใชพ้ชืและ

สตัว์เป็นแหล่งของธาตุอาหารพืชในดินตลอดจนการ
เกษตรกรรมและระบบการจดัการเกษตรที่เหมาะสมเป็น
การหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสงัเคราะห์มาใช้เป็นวัสดุ
ปรับปรุงบ ารุงดินท าให้เกิดผลผลิตที่บริสุทธิ เ์ป็น
ประโยชน์ต่อผู้ผลติและผู้บรโิภคช่วยลดต้นทุนการผลติ
และลดปัญหาสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นพษิอกี ดนิที่มปัีญหาถ้า
น ามาใชใ้นการเกษตรนัน้เราสามารถใช้วธิธีรรมชาติการ
ปรับปรุงบ ารุงดินโดยวิธีธรรมชาติก็ยิ่งมีความจ าเป็น
เพราะเป็นวธิกีารทีช่่วยใหเ้กดิความสมดุลภายในดนิเป็น
การช่วยรักษาทรัพยากรดินให้เกิดประโยชน์ในการ
เพาะปลูกได้อย่างถาวร (กรมเกษตรอินทรีย์ , 2556: 
เวบ็ไซต)์ 
 บา้นตูม หมู่ที ่19 ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์เป็นอกีหมู่บา้นหนึ่งทีม่พีืน้ทีก่ารเกษตร
หนาแน่น และลกัษณะในพืน้ทีเ่ป็นพืน้ทีร่าบ พบว่า บา้น
ตูม หมู่ที ่19 ภายในหมู่บา้นมโีรงสขีนาดกลางจ านวน 2 
แห่ง ส าหรบัสขีา้วของชาวบ้านในชุมชนท าให้ได้แกลบ 
ซึ่งเป็นเศษวสัดุเหลอืทิ้งจากการสขีา้ว อนัส่งผลกระทบ
ต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนและเกิดมลภาวะทาง
อากาศในชุมชน เพราะแกลบทีถู่กกองทิง้ไว ้จะฟุ้งกระจาย
ไปทัว่ ซึง่ผูป้ระกอบการและชาวบา้นไม่ไดม้กีารก าจดัหรื
อน าแกลบไปใช้ประโยชน์แต่อย่างใด (ละมุล ภกัดนีอก, 
2562: สมัภาษณ์) 
 การฝึกอบรมเป็นกระบวนการทีท่ าใหผู้เ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมเกดิความรู้ ความเขา้ใจ ความช านาญ และเกดิ
ทศันคตทิี่เหมาะสมเกีย่วกบัเรื่องทีอ่บรมจนกระทัง่ผู้เขา้
รบัการฝึกอบรมเกดิการเรยีนรูแ้ละสามารถเปลีย่นแปลง
ความคิด หรือพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรมอย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล (สุวิทย์  
มลูค า, 2550: 44) 
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึตอ้งการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการ
ผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิในชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่19 
ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยการ
น าแกลบที่เป็นเศษวสัดุเหลือทิ้งมาท าให้เกดิประโยชน์ 
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซือ้ปุ๋ ย ท าให้ไดปุ้๋ ยที่มสี่วนผสม
จากวสัดุเหลอืทิ้งมาผลิตเป็นปุ๋ ยตามธรรมชาติทดแทน
ปุ๋ ยเคม ีสามารถหาวตัถุดบิไดง้่ายและมอียู่ในทอ้งถิน่ อกี
ทัง้ยงัเป็นการลดผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของแกลบ
ภายในชุมชนได ้
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2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มือส่งเสริมการผลิตปุ๋ ยจาก
แกลบเพื่อบ ารุงดนิส าหรบันักเรยีนในโรงเรยีนชุมชน
บ้านตูมวิทยาคาร ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
และมปีระสทิธผิลตามเกณฑ ์
 2.2 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบ ความรู้
เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ ยจากแกลบ เพื่อบ ารุงดินของ
นกัเรยีนในโรงเรยีนชุมชนบา้นตูมวทิยาคาร ก่อนและ
หลงัการสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดินของนักเรียนใน
โรงเรยีนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร ก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิ 
  
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
1-3 ในโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร ต าบล 
บวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ จ านวน 
33 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนในโรงเรียน
ชุมชนบ้านตูมวิทยาคารชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 
ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดสารคาม 
จ านวน 33 คนไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรตน้ คอื การสง่เสรมิการผลติปุ๋ ยจาก
แกลบเพื่อบ ารุงดนิส าหรบันักเรยีนในโรงเรยีนชุมชน
บา้นตูมวทิยาคาร 
 2) ตัวแปรตาม คือ ความรู้ เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดินส าหรับ
นักเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร และ
ทัศนคติต่อการส่งเสริมการผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพื่อ
บ ารุงดินส าหรับนักเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้านตูม
วทิยาคาร 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1) คู่มอืการสง่เสรมิการผลติปุ๋ ยจากแกลบ
เพื่อบ ารุงดินส าหรบันักเรียนในโรงเรยีนชุมชนบ้าน
ตูมวทิยาคาร 

  2) โปสเตอร์ เรื่อง การผลติปุ๋ ยจากแกลบ
เพื่อบ ารุงดินส าหรบันักเรียนในโรงเรยีนชุมชนบ้าน
ตูมวทิยาคาร 

3.3.2 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
  1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการผลิต
ปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ 
  2) แบบวัดทัศนคติต่อการผลิตปุ๋ ยจาก
แกลบเพื่อบ ารุงดนิ 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การพฒันาคู่มอืสง่เสรมิการผลติปุ๋ ยจากแกลบ
เพื่อบ ารุงดินส าหรบันักเรียนในโรงเรยีนชุมชนบ้าน
ตูมวทิยาคาร ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็ขอ้มลูแบ่งเป็น 3 ระยะ
ดงันี้ 
 ระยะที ่1 ศกึษาวธิกีารผลติปุ๋ ยจากแกลบ 
  1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นโดย
การศกึษาจากต าราเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
  2) ผู้วิจ ัยได้รวบรวมข้อมูลและน ามา
วิเคราะห์ สงัเคราะห์เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการท า
โครงร่างคู่มอืการผลติปุ๋ ยจากแกลบ  
  3) น าคู่มือการผลิตปุ๋ ยจากแกลบที่จดัท า
ขึน้ปรบัปรุงแกไ้ข 
  4) น าคู่มอืการผลติปุ๋ ยจากแกลบ ไปใชใ้น
การสง่เสรมิ 
 ระยะที่ 2 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด ผู้วิจ ัยได้สร้างคู่มือ
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดินส าหรับ
นกัเรยีนในโรงเรยีนชุมชนบา้นตูมวทิยาคาร ซึง่ผูว้จิยั
ได้ประยุกต์ มาจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีข ัน้ตอนในการสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมอืดงัต่อไปนี้ 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1) คู่มือส่งเสริมการผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพื่อ
บ ารุงดนิ ได้ผ่านการพจิารณาจากผูเ้ชยีวชาญทัง้ 3 ท่าน 
จากนัน่น าผลไปวิเคราะห์หาค่า พบว่า ค่า IOC เท่ากับ 
1.00 และค่าความเหมาะสมมคี่าเท่ากบั 4.67 แสดงว่า ค่า
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
  2) โปสเตอร์เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ ยจาก
แกลบเพื่อบ ารุงดนิ ได้ผ่านการพจิารณาจากผู้เชยีว
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ชาญทัง้ 3 ท่าน จากนัน้น าผลไปวเิคราะห ์พบว่า ค่า 
IOC เท่ากบั 1.00 และค่าความเหมาะสมมคี่าเท่ากบั 
4.67 แสดงว่า ค่าความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
  1) แบบวดัความรูเ้กีย่วกบัการผลติปุ๋ ยจาก
แกลบเพื่อบ ารุงดิน เป็นแบบทดสอบความรู้ชนิด
เลือกตอบ ก ข ค และ ง จ านวน 15 ขอ้ พบว่า ค่า 
IOC ข อ ง แบบทดสอบคว าม รู้  เ ท่ า กับ  1. 00  
เมื่อน าไป Try out พบว่า ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ทุก
ขอ้มากกว่า 0.32 ขึน้ไป ค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 
0.38 - 0.65 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.78 
  2) แบบวัดทัศนคติต่อการผลิตปุ๋ ยจาก
แกลบเพื่อบ ารุงดนิ มลีกัษณะเป็นแบบก าหนดค าตอบ 
แบ่งเป็น 5 ระดบั คอื เหน็ด้วยอย่างยิง่/เหน็ดว้ย/ไม่
แน่ใจ/ไม่เหน็ดว้ย/ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 15 ขอ้ 
พบว่า ค่า IOC ของแบบวัดทัศนคติ เท่ากับ 1.00  
เมื่อน าไป Try out พบว่า ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ทุก
ข้ออยู่ระหว่าง 0.34 – 0.64 และค่าความเชื่อมัน่ 
เท่ากบั 0.76 
 ระยะที่ 3 กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดล้อม
ศกึษา โดยมขีัน้ตอน ดงันี้ 
  1) ผู้วิจ ัยประสานงานกับผู้อ านวยการ
โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร ต าบลบัวบาน 
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขอความ
ร่วมมือไปยงั นักเรยีน เขา้ร่วมส่งเสรมิการผลิตปุ๋ ย
จากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ 
  2) ผู้วิจ ัยประสานงานติดต่อรับสมัคร
ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมโดยวิธีการเจาะจง เข้าร่วม
สง่เสรมิการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ 
  3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ ยจาก
แกลบเพื่อบ ารุงดนิ สื่อที่ใช้ในการส่งเสริม คอื คู่มือ 
และโปสเตอร์ เรื่อง การผลติปุ๋ ยจากแกลบ ซึ่งผู้วจิยั
ไดบ้รรยายเนื้อหาเกีย่วกบัขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัการ
ใช้ประโยชน์จากแกลบ การใช้ประโยชน์จาก 
ปุ๋ ยชีวภาพ และการผลิตปุ๋ ยจากแกลบ โดยใช้ 
แบบวดัความรูแ้ละทศันคต ิก่อน และหลงัการสง่เสรมิ 
ในการประเมินผลการส่งเสริม ระยะเวลาในการ
สง่เสรมิ 2 วนั 

  ผู้วิจยัได้พฒันาคู่มือส่งเสริมการผลิตปุ๋ ย
จากแกลบเพื่อบ ารุงดิน โดยใช้รูปแบบการส่งเสริม
ของ ไทเลอร์ (Tyler, 1949: 11) ซึ่งประกอบด้วย 4 
ขัน้ตอน ดงันี้ 
   ขัน้ตอนที่ 1 การก าหนดวตัถุประสงค์
การเรยีนรู ้
    ผู้วจิยัได้ก าหนดวตัถุประสงค์การ
เรยีนรู ้แบ่งเป็น 2 ขอ้ ไดแ้ก่  
     1) เ พื่ อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น ที่ เ ข้ า
ส่งเสรมิ มคีวามรูเ้กี่ยวกบัการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อ
บ ารุงดนิ 
     2) เ พื่ อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น ที่ เ ข้ า
ส่งเสรมิ มีทศันคติที่ดต่ีอการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อ
บ ารุงดนิ 
   ขัน้ตอนที่  2 การจัดประสบการณ์
เรยีนรู ้
    ผูว้จิยัไดจ้ดัประสบการณ์เรยีนรูไ้ว้
ในคู่มือส่งเสริมการผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดิน 
ส าหรบันักเรยีนในโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 
ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ซึ่ง
ประกอบดว้ย 3 หน่วยหน่วยสง่เสรมิดงันี้ 
  หน่วยการส่งเสริมที่ 1 การใช้ประโยชน์
จากแกลบ 1 ชัว่โมง 15 นาท ี(75 นาท)ี เทคนิคทีใ่ช้
ในการส่งเสรมิ คอื การบรรยาย สื่อ และอุปกรณ์ทีใ่ช้
ในการส่งเสริม ได้แก่ คู่มอืส่งเสรมิการผลติปุ๋ ยจาก
แกลบเพื่อบ ารุงดนิ และ โปสเตอร ์ 
  หน่วยการส่งเสริมที่ 2 การใช้ประโยชน์
จากปุ๋ ยชวีภาพ 2 ชัว่โมง (160 นาท)ี เทคนิคทีใ่ชใ้น
การส่งเสรมิ คอื การบรรยาย สือ่ และอุปกรณ์ทีใ่ชใ้น
การส่งเสริม ได้แก่ คู่มือส่งเสริมการผลิตปุ๋ ยจาก
แกลบเพื่อบ ารุงดนิ และ โปสเตอร ์ 
  หน่วยการส่งเสริมที่ 3 การผลิตปุ๋ ยจาก
แกลบเพื่อบ ารุงดนิ 3 ชัว่โมง (180 นาท)ี เทคนิคทีใ่ช้
ในการส่งเสรมิ คอื การบรรยายสื่อ และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการส่งเสริม ได้แก่ คู่มอืส่งเสรมิการผลติปุ๋ ยจาก
แกลบเพื่อบ ารุงดนิ และโปสเตอร ์
   ขัน้ตอนที ่3 การสง่เสรมิ 
    ผู้ วิ จ ั ย ไ ด้ มี ก า ร วั ด ค ว า ม รู้   
ก่อนส่งเสริมการผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดิน 
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จากนัน้เข้าสู่กระบวนการส่งเสริม ผู้วิจ ัยได้ท าการ
ส่งเสริมโดยใช้เทคนิคการบรรยาย  ในหน่วยการ
ส่งเสริมที่ 1 การใช้ประโยชน์จากแกลบ หน่วยการ
ส่ง เสริมที่  2 การใช้ประโยชน์จากปุ๋ ยชีวภาพ  
หน่วยการส่งเสริมที่ 3 การผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพื่อ
บ ารุงดิน ซึ่งในแต่ละหน่วยการส่งเสริมได้มีการวัด
ความรูท้า้ยกจิกรรมสง่เสรมิ 
  ขัน้ตอนที่ 4 การประเมนิ/ขอ้มูลยอ้นกลบั
   ผูว้จิยัไดท้ าการวดัและประเมนิผลดา้น
ความรูห้ลงัจากการสง่เสรมิการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพือ่
บ ารุงดนิ 
3.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
 3.5.1 แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือ
สง่เสรมิการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ 
 3.5.2 แบบประเมนิความสอดคล้องของคู่มือ
สง่เสรมิการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ 
 3.5.3 เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลของ
คู่มอืสง่เสรมิการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ 
  1) แบบวดัความรู้ จะเป็นการวดัผลก่อน
ระหว่าง และหลงัการเขา้ร่วมส่งเสรมิ แบบวดัความรู้
เกี่ยวกบัการผลติปุ๋ ยจากแกลบ จ านวน 15 ข้อ เป็น
ค าถามแบบเลือกตอบ ก ข ค และ ง ตอบถูกให้ 1 
คะแนน ตอบผดิให ้0 คะแนน คะแนนเตม็ 15 เกณฑ์
การแปลความหมายคะแนนเฉลีย่ความรู ้
 คะแนนเฉลีย่     ความหมาย 
 11.00 – 15.00  นกัเรยีนมคีวามรูใ้นระดบัมาก 
 6.00 – 10.99    นัก เ รียนมีความรู้ ใ นระดับ     

ปานกลาง 
 0.00 – 5.99   นกัเรยีนมคีวามรูใ้นระดบัน้อย 
   2) แบบวดัทศันคต ิจะเป็นการวดัผลก่อน 
และหลงัการเขา้ร่วมสง่เสรมิ แบบวดัทศันคตเิกีย่วกบั
การผลิตปุ๋ ยจากแกลบ จ านวน 15 ข้อ เป็นค าถาม
แบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั คอื เ ห็ น ด้ ว ย
อย่างยิง่ ก าหนดให ้5  คะแนน เหน็ดว้ย ก าหนดให ้ 
4 คะแนน ไมแ่น่ใจ ก าหนดให ้3 คะแนน ไม่เห็นด้วย 
 ก าหนดให ้2 คะแนน และ ไม่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 ก าหนดให ้1 คะแนน โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนน
ดงันี้ 
 

 คะแนนเฉลีย่   ความหมาย 
 4.51 - 5.00  นัก เรียน เห็นด้วยอย่ างยิ่ ง
เกีย่วกบัการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ 
 3.51 - 4.50  นักเรยีนเหน็ด้วยเกี่ยวกบัการ
ผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ 
 2.51 - 3.50  นักเรียนไม่แน่ใจเกี่ยวกบัการ
ผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ 
 1.51 - 2.50  นักเรียนไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับ
การผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ 
 1.00 - 1.50  นักเรียนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เกีย่วกบัการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
 1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื ไดแ้ก่  
  การหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) 
การหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ค่าอ านาจจ าแนก 
(Discrimination)  ค่ า ค ว าม ย า ก ง่ า ย  (Difficulty)            
ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) ประสทิธภิาพ
ของผลลพัธ ์(E2) และ ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือส่งเสริมการผลิตปุ๋ ยจาก
แกลบเพือ่บ ารงุดิน 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืส่งเสรมิ
การผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ ประสทิธภิาพของ
ก ร ะ บ ว น ก า ร  ( E1 )  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  87. 06  
และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 
81.20 ดงันัน้ คู่มอืส่งเสรมิการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อ
บ ารุงดินมีประสิทธิภาพของคู่มือส่งเสริมเท่ากับ 
87.06/81.20 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้ 
(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 33 คน พบว่า ดัชนีประสิทธิผล (E. I. )  
คู่มอืส่งเสรมิการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ มคี่า
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เท่ากบั 0.6040 หมายความว่า นกัเรยีนผูเ้ขา้ร่วมการ
สง่เสรมิมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ และสง่ผลใหม้คีวามกา้วหน้า
ทางการส่งเรยีนรูเ้พิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอืส่งเสรมิ
ร้อยละ 60.40 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
สามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบกับความรู้ 
เกีย่วกับการผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพือ่บ ารุงดิน    
ก่อนการส่งเสริมและหลงัการส่งเสริม 
 จากการศึกษา พบว่า ก่อนการส่ง เสริม
นักเรียนผู้เข้าร่วมส่งเสริมมีคะแนนความรู้เฉลี่ย
เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดิน อยู่ใน

ระดับปานกลาง (x̅=7.87) และหลังการส่งเสริมมี
คะแนนความรู้เฉลี่ยเกี่ยวกบัการผลติปุ๋ ยจากแกลบ

เ พื่ อ บ า รุ ง ดิ น อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  ( x̅ = 1 2 . 96)  
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนความรูเ้ฉลีย่การผลติปุ๋ ยจาก

แกลบเพื่อบ ารุงดิน พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการ
ส่ง เสริมมีค่ ามากกว่าก่อนการส่ง เสริมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 
4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบกับทัศนคติ
เกีย่วกบัการผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพือ่บ ารงุดิน ก่อน
การส่งเสริมและหลงัการส่งเสริม 
 จากการศึกษา พบว่า ทศันคติก่อนส่งเสริม
การผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดิน อยู่ในระดับไม่

แน่ใจ(x̅=3.53) และหลังส่งเสริมมีคะแนนทัศนคติ
เฉลี่ยเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดิน  

อยู่ในระดับเห็นด้วย (x̅=4.32) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพื่อ
บ ารุงดนิพบว่า คะแนนเฉลีย่หลงัสง่เสรมิมคี่ามากกว่า
ก่อนส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(ดงัตารางที4่) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืสง่เสรมิการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ (E1 / E2) 

คณุภำพคูม่ือกำรส่งเสริม 
คะแนน
เตม็ x̅ S.D. 

รอ้ยละของคะแนน
เฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ 
(E1) 

15 13.12 0.61 87.06 ผ่านเกณฑ ์

ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 15 12.96 0.63 81.20 ผ่านเกณฑ ์
ประสิทธิภำพของคู่มือฝึกอบรม เท่ำกบั 87.06/81.20 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืสง่เสรมิการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อน
กำรส่งเสริมทุก

คน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงั

กำรส่งเสริมทุก
คน 

จ ำนวน
ผูเ้ข้ำร่วม

กำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็
ของ

แบบทดสอบ
ควำมรู้ 

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล 
(E.I.) ของ
คู่มือ 

เกณฑ ์

260 402 33 15 0.6040 
ผ่าน
เกณฑ ์
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ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ ของความรูเ้กีย่วกบัการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ (n=33) 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

df t p 
x̅ S.D. ระดบั x̅ S.D. ระดบั 

ความรู ้(N=15) 
7.87 1.82 

ปาน
กลาง 

12.96 0.81 มาก 32 -13.780 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ตารางที ่4 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ ของทศันคตเิกีย่วกบัการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ (n=33) 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

df t p 
x̅ S.D. ระดบั x̅ S.D. ระดบั 

ทศันคต ิ(N=5) 3.53 0.35 ไม่แน่ใจ 4.32 0.16 เหน็ดว้ย 32 -12.031 .000* 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของคู่มือการ
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพือ่บ ารงุดิน โดย
ใช้กรณีศึกษา 
 คู่มอืส่งเสรมิการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุง
ดินส าหรับนักเรียนในโรง เรียนชุมชนบ้านตูม 
วทิยาคาร เมื่อน าไปใชก้บันักเรยีนในโรงเรยีนชุมชน
บ้านตูมวิทยาคาร พบว่า นักเรียนที่เข้าส่งเสริมท า
แบบวดัความรู้ระหว่างส่งเสริมมีประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) ไดค้ะแนนรวมเฉลีย่ร้อยละ 87.06 
และมีคะแนนจากการวัดความรู้หลัง ส่ง เสริมมี
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) รวมเฉลี่ยร้อยละ 
81.20 แสดงว่า คู่มือส่งเสริมการผลติปุ๋ ยจากแกลบ
เพื่อบ ารุงดินส าหรบันักเรียนในโรงเรยีนชุมชนบ้าน
ตูมวิทยาคารมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.06/81.20  
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว้ จากการศกึษา
ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือส่งเสริมการผลิตปุ๋ ยจาก
แกลบเพื่อบ ารุงดนิส าหรบันักเรยีนในโรงเรยีนชุมชน
บ้านตูมวิทยาคาร ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์มคี่าดชันีประสทิธผิลเท่ากบั 0.604 
หมายความว่านักเรยีนมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรู้
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 60.40 เนื่องจากผู้วิจ ัยเน้น
ความส าคัญของการเรียนรู้ โดยการพัฒนาคู่มือ
ส่งเสรมิที่มเีนื้อหาตัง้แต่ การใชป้ระโยชน์จากแกลบ 

การใช้ประโยชน์จากปุ๋ ยชีวภาพ การผลิตปุ๋ ยจาก
แกลบเพื่อบ ารุงดิน ซึ่งมีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระ
ความรู้ใหม่ให้มีความชัดเจน เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถเข้าใจได้ง่าย ท าให้
ผู้เข้าร่วมส่งเสริมสนใจในการเรียนรู้ ซึ่งเนื้อหาที่
ผูว้จิยัไดเ้น้นเป็นส าคญัต่อการเรยีนรู ้ซึง่เป็นไปตาม
แนวคดิซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ปรชีา ชา้งขวญั
ยืน และคณะ (2551: 127) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
คู่มอืเป็นหนังสอืที่ใช้ควบคู่ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่
หนึ่ ง เป็นหนังสือที่ใช้แนวทางปฏิบัติใ ห้กับผู้ใช้
สามารถกระท าสิ่งนัน้ๆ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศกัรนิทร ์สุวรรณโรจน์ 
และคณะ (2535: 89) ได้กล่าวไว้ว่า การจดัท าคู่มือ
การจดัการเรยีนรู้ต้องค านึงถึงองค์ประกอบที่ส าคญั 
เพื่ อ ให้การจัดท าคู่ มือ ในการจัดการ เ รียนรู้มี
ประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้น าเสนอ
องคป์ระกอบของคู่มอืปฏบิตังิาน และคู่มอืการจดัการ
เรยีนรู้ไว้สอดคล้องกนั ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ 
สพุตัรา วงศษ์า (2542: 77) ไดก้ล่าวไวว้่าการพฒันา
กิจกรรม  การ เ รียนรู้หมายถึง  แบบแผนการ
ด าเนินการจัดการ เรียนรู้ที่ได้รับการจัดเป็นระบบ
อย่างสมัพนัธ ์และสอดคลอ้งกบัทฤษฎ ีหลกัการการ
เรียนรู้หรือการสอนที่รูปแบบนั ้นยึดถือโดยผ่าน
กระบวนการวิจัยและได้รับพิสูจน์และทดสอบว่ามี
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ประสทิธภิาพ ซึ่งรูปแบบการสอนจะแสดงขัน้ตอนที่
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และ ผู้สอนต้องด าเนินการตาม
ขัน้ตอนในรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เ รี ย น รู้ ต า ม จุ ด มุ่ ง ห ม า ย ข อ ง  รู ป แ บ บนั ้น ๆ  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ น ้าทพิย ์ค าแร่ และคณะ 
(2559: 543-563) ไดพ้ฒันาคู่มอืสง่เสรมิการบรโิภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืฝึกอบรมการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ 
เท่ากบั 80.70/83.68 ส่วนดชันีประสทิธภิาพผลของ
คู่มอืส่งเสรมิ เท่ากบั 0.790 นิสติที่ใช้คู่มอืส่งเสรมิมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 79.00 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุนันทา เหล่าชาต ิ(2559: 
32) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรดนิ ส าหรบันิสติชัน้ปีที ่2 สาขาวชิา
สิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษา 
พบว่า คู่มือส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรดินมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.02/90.86 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว้ และมีดชันีประสทิธิผล (E.I.) 
เท่ ากับ  0 . 79  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
อุบล แควน้ไทยสง และคณะ (2559: 124) ไดพ้ฒันา
คู่มือส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซยีน : ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม พบว่า 
คู่มือส่งเสริมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.33/80.22  
สว่นดชันีประสทิธผิลของคู่มอืสง่เสรมิเท่ากบั 04.44  
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรูเ้กีย่วกบั
การผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพื อ่บ ารุงดินส าหรับ
นักเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 
ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดิน
ส าหรบันักเรยีนในโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร  
พบว่า ก่อนการสง่เสรมิ นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความ
รู้อยู่ ในระดับปานกลาง (x = 7.87) หลังส่งเสริม
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ ในระดับมาก  
(x = 12.96) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ 
พบว่า นักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการสง่เสรมิ
สงูกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 

โดยการใช้เทคนิคและวิธีการที่มีความหลากหลาย
โดยผ่านกระบวนการทางสิง่แวดล้อมศกึษา ซึ่งเป็น
วิธีการบรรยายให้ความรู้ประกอบกบัการแจกคู่มือ
การส่งเสรมิ เพื่อช่วยให้นักเรยีนเขา้ใจในเนื้อหาเพิม่
มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ จติรา สุวาณิช 
(2554: 18) ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่ า  
เป็นการจ าขอ้เทจ็จรงิ เรื่องรายละเอยีดที่ปรากฏใน
ต าราหรอืสิง่ทีไ่ดร้บัจากการบอกกล่าวไว ้ประภาเพญ็ 
สุวรรณ (2553: 23) ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้
ว่า เป็นพฤติกรรมเบื้องต้นซึ่งผู้เรียนจ าได้อาจโดย
การนึกได ้โดยการมองเหน็ โดยการไดย้นิ ความรูใ้น
ขัน้นี้ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับการจ ากัดความหมาย 
ขอ้เทจ็จรงิ ทฤษฎ ีกฎโครงสรา้ง วธิแีกปั้ญหาเหล่านี้ 
เป็นตน้ อกัษร สวดัด ี(2559: 26)  ใหไ้ดค้ าอธบิายว่า 
ความรู้ เป็นพฤติกรรมขัน้ต้นที่ผู้เรยีนรู้เพยีงแต่เกิด
ความจ าได้ โดยอาจจะเป็นการนึกได้หรือโดยการ
มองเห็น ได้ยิน จ าได้ ความรู้สกึชัน้นี้ได้แก่ความรู้
เกี่ยวกับการจ ากัดความ ความหมาย ข้อเท็จจริง 
กฎเกณฑ ์โครงสรา้งและวธิแีกปั้ญหาสว่นความเขา้ใจ
อาจแสดงออกมาในรูปของทักษะด้าน การแปล  
ซึ่งหมายถึง ในการเขียนบรรยาย และการให้
ความหมาย รวมถึงความสามารถในการ คาดคะเน 
ว่าจะเกดิอะไรขึน้ และพรธดิา วเิชยีรปัญญา (2547: 
21) ไดใ้หค้วามหมายของความรูค้อืกระบวนการของ
การขดัเกลาเลอืกใชแ้ละบูรณาการการใชส้ารสนเทศ
เหล่านัน้จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ (New knowledge) 
ความรู้ใหม่จงึเกดิขึ้นจากการผสมผสานความรู้และ
ประสบการณ์เดิมผนวกกับความรู้ใหม่ที่ได้รับซึ่ง
ความรูด้งักล่าวเป็นสิง่ทีอ่ยู่ภายในบุคคลเป็นความรูท้ี่
ไม่ชดัแจง้ซึง่หากได้รบัการถ่ายทอดออกมาอยู่ในรูป
ลายลกัษณ์อกัษรกจ็ะกลายเป็นความรู้ที่ชดัแจ้งและ
ความรู้จะเกิดคุณค่าได้หากมีการน าไปใช้ในการ
ตดัสนิใจ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสอดคล้องกบั
ง านวิจัย ของ  ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ ง านวิ จัย ขอ ง  
ทว ีตระการสขุ และคณะ (2556: 15) ไดท้ าการศกึษา
เรื่อง ความรูใ้นการศกึษาการลดสารเคมป้ีองกนัก าจดั
แมลงในพชืตระกูลกะหล ่าเพื่อการค้าในเขตจงัหวดั
พษิณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ในการศกึษา
การลดสารเคมีป้องกันก าจัดแมลงในพืชตระกูล
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กะหล ่าเพื่อการค้าในเขตจงัหวดัพษิณุโลก ก่อนการ
ฝึกอบรมชาวบ้านในเขตจงัหวดัพษิณุโลก มคีวามรู้
เฉลีย่อยู่ในระดบัน้อย หลงัการฝึกอบรมความรู้เฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยต่างกันคือ หลังการ
ฝึกอบรมมคี่าเฉลีย่มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของสุปรานี บงัศร ี(2555: 75) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง 
การจดัการผลติปุ๋ ยอนิทรยีข์องกองทุนมูลโค-กระบอื 
ต าบลห้วยสามพาด อ าเภอประจกัษ์ศลิป์คม จงัหวดั
อุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความรู้
เกีย่วกบัการจดัการผลติปุ๋ ยอนิทรยีข์องกองทุนมูลโค-
กระบอื ต าบลห้วยสามพาด อ าเภอประจกัษ์ศลิป์คม 
จงัหวดัอุดรธานี ก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมคีวามรู้
เฉลีย่อยู่ในระดบัน้อย หลงัการฝึกอบรมความรู้เฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยต่างกันคือ หลังการ
ฝึกอบรมมคี่าเฉลีย่มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของวันชัย วงษา (2553: 5) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่ผลต่อการยอมรับการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ของ
เกษตรกรที่ท านาในจังหวัดชัยนาท ผลการศึกษา
พบว่า เกษตรกรมคีวามรูเ้กีย่วกบัการใชปุ้๋ ยอนิทรยีม์ี
ต้นทุนในการปลูกข้าวน้อยกว่าการปลูกข้าวนาปี 
ก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมคีวามรูเ้ฉลีย่อยู่ในระดบั
น้อย หลงัการฝึกอบรมความรู้เฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก 
แต่มคี่าเฉลี่ยต่างกนัคอื หลงัการฝึกอบรมมคี่าเฉลี่ย
มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิดล  
วงษ์จนัฬา (2553: 66) ได้ท าการศกึษาเรื่อง การใช้
ปุ๋ ยอนิทรยี์น ้าในนาขา้วของหมอดนิอาสาใน อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัอุดรธานี ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการ
ฝึกอบรมมีความรู้เฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย หลังการ
ฝึกอบรมความรู้เฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก แต่มคี่าเฉลี่ย
ต่างกนัคอื หลงัการฝึกอบรมมคี่าเฉลี่ยมากกว่าก่อน
การฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
และสอดคล้องกบังานวจิยัของ รตันจติต์ อตัราชีวะ 
(2552: 106-108) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
การน าน ้าหมกัชวีภาพไปใช้ในครวัเรอืนกรณีศึกษา
ชุมชนวัดตึก เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร  
ผลการศกึษาพบว่า ระดบัความรูต่้อน ้าหนักชวีภาพ

ของประชาชนในชุมชนวัดตึก ก่อนการฝึกอบรม
ประชาชนในชุมชนวดัตึก มคีวามรู้เฉลี่ยอยู่ในระดบั
น้อย หลงัการฝึกอบรมความรู้เฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก 
แต่มคี่าเฉลี่ยต่างกนัคอื หลงัการฝึกอบรมมคี่าเฉลี่ย
มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 แสดงให้เหน็ว่าการส่งเสรมิการผลติปุ๋ ย
จากแกลบเพื่อบ ารุงดนิส าหรบันกัเรยีนในโรงเรยีนชุมชน
บา้นตูมวทิยาคาร มผีลใหน้ักเรยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัการ
ผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุ งดินส าหรับนักเรียนใน
โรงเรยีนชุมชนบา้นตูมวทิยาคาร เพิม่มากขึน้   
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติ
เกีย่วกับการผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพือ่บ ารุงดิน
ส าหรบันักเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยา
คารและหลงัการส่งเสริม   
 ทศันคติเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพื่อ
บ ารุงดินส าหรับนักเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้านตูม
วิทยาคาร ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวัด
กาฬสนิธุ์ พบว่า ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมีคะแนน
เฉลี่ยทศันคติ เท่ากบั 3.53 ซึ่งอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ 
และหลงัส่งเสรมิ นักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ 4.32 ซึง่อยู่
ในระดับเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ทศันคต ิพบว่า นกัเรยีนมทีศันคตหิลงัสง่เสรมิสงูกว่า
ก่อนส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัที่ระดับ .05 แสดงให้
เหน็ว่าการสง่เสรมิการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ
ส าหรบันกัเรยีนในโรงเรยีนชุมชนบา้นตูมวทิยาคาร มี
ผลท าให้นักเรยีนมทีศันคติเกี่ยวกบัการผลติปุ๋ ยจาก
แกลบเพื่อบ ารุงดนิส าหรบันักเรยีนในโรงเรยีนชุมชน
บ้านตูมวิทยาคารเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของสุรพงศ์ โสธนะเสถียร (2553 : 122)  
ได้กล่าวว่า ทศันคติ ว่าเป็นดชันีบุคคลนัน้ คิดและ
รู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง วัตถุและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดยทศันคตนิัน้มรีากฐาน
มาจากความเชื่ออาจส่งผลต่อพฤติกรรมในอนาคต 
สอดคล้องกบัแนวคิดของ สร้อยตระกูล อรรถมานะ 
(2551: 64) ใหค้วามหมายของทศันคตไิวว้่า ทศันคต ิ
คือ ผลผสมผสานระหว่างความนึกคิด ความเชื่อ 
ความคดิเหน็ ความรู ้และความรูส้กึของบุคคลทีม่ต่ีอ
สิ่ ง ห นึ่ ง สิ่ ง ใ ด คน ใ ดคนหนึ่ ง  ส ถ านก า ร ณ์ ใ ด
สถานการณ์หนึ่ง ซึง่ออกมาในทางประเมนิค่าอนัอาจ
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เป็นไปในทางยอมรบัหรอืปฏเิสธกไ็ด ้และความรูส้กึ
เหล่านี้  มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึ่ งขึ้น  สอดคล้องกับแนวคิดของ 
มญัชรตัน์  วริชัวงศ ์(2552: 25) กล่าวว่า ปัจจยัทีท่ า
ให้เกิดทศันคติประกอบด้วยการเรยีนรู้โดยอาจมสีิง่
เราเป็นตัวกระตุ้น จนท าให้เกิดความประทับใจ
ทางบวก คือ ความรู้สึกชอบ และความประทับใจ
ในทางลบ คือ ความรู้สึกไม่ชอบ อาจเกิดจากการ
ยอมรบัทศันคตจิากผูอ้ื่นและมสีื่อต่างๆ เป็นสิง่ชกัจูง
ใหป้ฏบิตั ิโดยแสดงออกมาในรูปแบบของพฤตกิรรม
ที่สามารถสงัเกตได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรากร สขุธมัมร์กัษา (2557: 8) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง 
ปัจจยัทางเศรษฐกจิ สงัคมที่มผีลต่อการยอมรบัการ
ใช้สารสกัดสะเดาควบคุมแมลงศัตรูพืชของเกษตร
จงัหวดัราชบุร ีผลการศกึษาพบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบ
ทศันคติต่อ ปัจจยัทางเศรษฐกจิ สงัคมทีม่ผีลต่อการ
ยอมรบัการใช้สารสกดัสะเดาควบคุมแมลงศตัรูพืช
ของเกษตรจงัหวดัราชบุร ีก่อนฝึกอบรมชาวบ้านมี
ทศันคตเิฉลีย่อยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการฝึกอบรม
ชาวบา้นมทีศันคตเิฉลีย่อยู่ในระดบัมาก แต่มคี่าเฉลีย่
ต่างกนัคอื หลงัการฝึกอบรมมคี่าเฉลี่ยมากกว่าก่อน
การฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรทยั สงใส (2545: 5-92) 
ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การใชปุ้๋ ยอนิทรยีข์องเกษตรกร
ผูร้่วมโครงการศนูยส์ง่เสรมิและผลติพนัธุข์า้วชุมชนปี 
2543  ในจังหวัดสุ รินทร์  ผลการศึกษาพบว่ า  
เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติต่อการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ของ
เกษตรกรผู้ร่วมโครงการส่งเสริมและผลิตพนัธุ์ข้าว 
โดยก่อนการฝึกอบรมชาวบ้านมทีศันคติเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัน้อย หลงัการฝึกอบรมชาวบา้น มทีศันคตเิฉลีย่
อยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยต่างกันคือ หลังการ
ฝึกอบรมมคี่าเฉลีย่มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ รัง สร รค์  โชคบ า รุ งศิล ป์  ( 2 557 :1 3 )  ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ในนาข้าวของ
สมาชกิศูนย์ส่งเสรมิและผลติพนัธุ์ขา้วชุมชน อ าเภอ
ห้วยแถลง จงัหวดันครราชสมีา ผลการศกึษาพบว่า 
เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติก่อนฝึกอบรมการใช้ปุ๋ ย
อินทรีย์ในนาข้าว ของชาวบ้านมีทัศนคติเฉลี่ยใน

ระดบัน้อย หลงัการฝึกอบรมชาวบ้านมทีศันคเิฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยต่างกันคือ หลังการ
ฝึกอบรมมคี่าเฉลีย่มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของน าพล ภูไกรลาศ (2556: 35) ไดศ้กึษาเรื่อง การ
ฝึกอบรมเกี่ยวกบัการใช้ปุ๋ ยหมกัชวีภาพแทนการใช้
สารเคมีในนาขา้ว บ้านหนองปลิง ต าบลหนองปลิง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า 
ก่อนการฝึกอบรมเกีย่วกบัการใชปุ้๋ ยหมกัชวีภาพแทน
การใชส้ารเคมใีนนาขา้วชาวบา้นมทีศันคตเิฉลีย่อยูใ่น
ระดบัปานกลาง หลงัการฝึกอบรมชาวบา้นมทีศันคติ
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก หลงัการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ย
มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุวัฒน์  
อ่อนประสงค ์(2556: 45) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิ
การใช้ปุ๋ ยคอกมูลววัใช้ในการเกษตรเพื่อลดการใช้
สารเคมบี้านกุดเป่ง ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการ
ฝึกอบรมชาวบ้านมีทัศนคติเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย 
หลงัการฝึกอบรมชาวบา้นมทีศันคตเิฉลีย่อยู่ในระดบั
มาก หลงัการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยมากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ประสทิธิ ์พมิพ์กลางการ 
(2552: 15) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การผลติปุ๋ ยอนิทรยี์
อัด เ ม็ด จ าก วัสดุ เ ห ลือ ทิ้ ง จ ากกา ร เพ า ะ เห็ ด  
ผลการศึกษา พบว่า ก่อนการฝึกอบรมชาวบ้านมี
ทัศนคติเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย หลังการฝึกอบรม
ชาวบ้านมีทัศนคติเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก หลังการ
ฝึกอบรมมคี่าเฉลีย่มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี (2557: 23)  
ได้ท าการศึกษาเรื่ อง  การวิจัยเรื่ องการศึกษา
ภาวะการเสื่อมโทรมของดินทีใ่ชใ้นการเกษตรในเขต
จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการ
ฝึกอบรมชาวบา้นมทีศันคตเิฉลีย่อยู่ในระดบัน้อยหลงั
การฝึกอบรมชาวบา้น มทีศันคตเิฉลีย่อยู่ในระดบัมาก 
หลังการ ฝึกอบรมมีค่ า เฉลี่ ยมากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) หน่วยงานที่สนใจสามารถน าคู่มือการ
ส่งเสรมิการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ เพื่อเป็น
แนวทางในการประชาสมัพนัธ ์หรอืจดัท าเป็นสื่อการ
เรยีนรูไ้ดอ้อนไลน์ได ้
 2) สามารถน าคู่มอืไปเผยแพร่ให้กบัเยาวชน
ในชุมชน หรือนักเรียนในโรงเรียน เพื่อเป็นความรู้ 

การผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดิน ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ไดด้ขีึน้อกี 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของ
การจดัการเรยีนรูต้ามหลกัทฤษฎแีนวทางการปฏบิตั ิ 
และศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อ
บ ารุงดินเพิ่มเติม เพื่อน าไปใช้ปรบัปรุงคู่มือในครัง้
ถดัไป 
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