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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการท าน ้าหมกัชวีภาพจากต้นกลว้ยในชุมชนบา้นตูม 
หมู่ที่ 19 ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ์ และเพื่อ
เปรียบเทียบความรู้และทศันคติ ก่อนและหลงัการฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั คือ ชาวบ้านบ้านตูม 
จ านวน 46 คน ที่สมคัรใจเข้าร่วมการฝึกอบรม เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย คู่มอืฝึกอบรม แผ่นพบั  
แบบวดัความรู้ และแบบวดัทศันคติ สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล คอื ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ Paired t - test ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืฝึกอบรมการท าน ้าหมกัชวีภาพจากตน้กลว้ย มปีระสทิธภิาพ
ของคู่มอืฝึกอบรม 87.39/89.13 ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 0.7863 ก่อนฝึกอบรมชาวบา้นมคีวาม
รูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง หลงัฝึกอบรมชาวบา้นมคีวามรู ้อยู่ในระดบัมาก ก่อนฝึกอบรมชาวบา้นมทีศันคตอิยู่ในระดบั
เหน็ดว้ย หลงัฝึกอบรมชาวบา้นมทีศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคตกิ่อน
และหลงัฝึกอบรม พบว่า ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคตหิลงัฝึกอบรมมากกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญัที่
ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่าการฝึกอบรมท าใหช้าวบา้นมคีวามรูแ้ละทศันคตเิพิม่มากขึน้ 
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Abstract 
 The purposes of this research were to develop of training manual for making bio- fermentation from 
banana trees in Ban Tum Village, Village No.  19, Bua Ban Sub-district, Yang Talat District, Kalasin Province 
with efficiency criterion and effective according to the criteria, to compare knowledge and attitude before and 
after training. The sample used in the research were 46 Ban Tum villagers who voluntarily participated in the 
training. The tools used in the research were training manual, brochure, 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 the efficiency of the training manual was 87.39/89.13, while the effectiveness index of the 
training manual was 0.7863. Before training, the villagers had knowledge at a medium level. After training, the 
villagers had knowledge at a high level. Before training, the villagers had an agreed level of attitude. After the 
training, the villagers had an agreed level of attitude.  When comparing the scores of knowledge and attitude 
before and after the training, it was found that the villagers had the scores of knowledge and attitude after the 
training more than before the training, statistical significance the level of .05. It showed that the training had 
increased the knowledge and attitude of the villagers. 
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1. บทน ำ  
 คนไทยสว่นใหญ่มอีาชพีเกษตรกรรม และประเทศ
ไทยจะอาศยัการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตร
เป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรเป็นสินค้าที่ส่งออกที่
ส าคญัน ารายไดเ้ขา้ประเทศไดปี้ละมหาศาล และผลกัดนั
ประเทศไปเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก  
แต่ปัจจุบันการเกษตรได้รับผลกระทบจากการซื้อ
ปุ๋ ยเคมทีีม่รีาคาสงูมากสง่ผลกระทบต่อราคาต้นทุนการ
ผลติสูงขึน้ประกอบกบัคนไทยนิยมท าการเกษตรเคมี
มากกว่ายดึรูปแบบตามธรรมชาติ การใช้ปุ๋ ยเคมีเพื่อ
การเกษตรประเทศไทยมีแนวโน้มมากขึ้นแต่ก าลัง
ความสามารถในการผลติปุ๋ ยเคม ีเพื่อการเกษตรของ
ประเทศไทยนัน้ไม่เพยีงพอจงึจ าเป็นตอ้งน าปุ๋ ยเคมเีขา้
จากต่างประเทศท าให้ประเทศไทยเสยีดุลการค้า การ
ใช้ปุ๋ ย เคมีในปริมาณมากแทนธาตุอาหารที่ เ ป็น
อินทรียวัต ถุ และการ ใช้สาร เคมีฆ่ าแมลงแทน
สมุนไพร เพื่อการก าจดัศตัรูพชื ก่อใหเ้กดิปัญหาด้าน
ต่างๆ เช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เกิดจากสาร
ปนเป้ือนของสารเคมีในแหล่งน ้า และดินท าให้ระบบ
นิเวศของสิง่มชีวีติเสยีไป และปัญหาต่อความปลอดภยั
สุขภาพของเกษตรกรซึ่งจะส่งผลให้สุขภาพชีวิตของ
เกษตรกรต ่าลง เนื่องจากได้รบัสารเคมเีขา้ไปในร่างกาย
มาก ๆ   ตลอดจนปัญหาการตกคา้งของสารเคม ีผลติผล
ทางการเกษตร ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค 
(วทิยาลยัเทคโนโลยสีมุยบรหิาธุรกจิ, 2562: เวบ็ไซต)์ 
 น ้าหมกัชวีภาพเป็นสารละลายเขม้ขน้ทีไ่ด้จาก
การหมกัเศษพชื หรอืสตัว ์กบักากน ้าตาล หรอืน ้าตาล 
ย่อยสลายจุลนิทรยี ์สารละลายเขม้ขน้ทีไ่ดจ้ะมสีนี ้าตาล 
มีสภาพเป็นกรด มีค่า pH 3-4 สามารถท าน ้ าหมัก
ชีวภาพได้ โดยการใช้วัสดุที่หาง่ายในพื้นที่ เช่น  
เศษพชืผกั ผลไม ้พชืสมุนไพร หรอืสตัว ์เช่น หอยเชอ
รี่ เศษปลา น ามาหมกักบักากน ้าตาลและน ้าส่วนมาก
จะใช้อตัราส่วน 410 กก.:10 กก. : 10 ลิตร ถ้าจะให้
ย่อยสลายได้เรว็ขึน้กน็ าสารเร่ง พด.2 ของกรมพฒันา
ที่ดินมาใช้ผสม วัสดุที่ใช้จะต้องตัดสบัเป็นชิ้นเล็กๆ 
หมักไว้ในถังที่ ปิดฝามิดชิดเป็นแบบไม่มีอากาศ 
จุลินทรีย์ที่มีจะช่วยย่อยน ้ าตาลได้เป็นแอลกอฮอล์ 
กรดอะซติิก กรดอนิทรยี์ กรดแลกติค ย่อยโปรตีนได้

กรดอะมิโน ย่อยไขมนัไตกลีเซอรอลปละกรดไขมัน 
และสลายสารประกอบฟอสเฟตให้อยู่ในรูปที่พืชใช้
ประโยชน์ได้ จะสงัเกตได้อย่างไรว่าน ้าหมกัชีวภาพ
พร้อมที่จะน าไปใช้ได้ คือ การเจริญของจุลินทรีย์
น้อยลง มกีลิน่แอลกอฮอล์ลดลง มกีลิน่เปรี้ยวเพิม่ขึน้ 
ไม่พบฟองอากาศของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ และมี
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 3-4 น ้าหมกัชวีภาพ หรอืน ้า
สกดัชวีภาพ เป็นสารละลายเขม้ขน้ที่ได้จากการหมกั
เศษพชื หรอืสตัว์ กบัสารที่ให้ความหวาน จนถูกย่อย
สลายโดยจุลนิทรยี์ ซึง่เมื่อผ่านกระบวนการแล้วจะได้
สารละลายเข้มขน้สนี ้าตาล ประกอบไปด้วยจุลนิทรยี์ 
และสารอนิทรยีห์ลายชนิดเดมิทนีัน้จุดประสงคข์องการ
คดิค้น “น ้าหมกัชวีภาพ” ขึน้มา เพื่อใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตรโดยเฉพาะ แต่ช่วงหลงักม็ีการน าน ้าหมกั
ชวีภาพ มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านอื่น คือ ด้าน
การเกษตร น ้าหมักชีวภาพ มีธาตุอาหารส าคัญ ทัง้
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม แคลเซียม 
ก ามะถัน จึงสามารถน าไปเป็นปุ๋ ยเร่งอัตราการ
เจรญิเติบโตของพชื เพิม่คุณภาพของผลผลติให้ดขีึ้น 
และยังสามารถใช้ไล่แมลงศัตรูพืชได้ด้วย ด้านปศุ
สตัว์ สามารถช่วยก าจดักลิ่นเหมน็ น ้าเสยีจากฟาร์ม
สตัวไ์ด้ ช่วยป้องกนัโรคระบาดต่างๆ ในสตัวแ์ทนการ
ใหย้าปฏชิวีนะ ท าใหส้ตัวแ์ขง็แรง มคีวามตา้นทานโรค 
ช่วยก าจัดแมลงวัน ด้านการประมง ช่วยควบคุม
คุณภาพน ้าในบ่อเลีย้งสตัวน์ ้า ช่วยแกปั้ญหาโรคพยาธิ
ในน ้า ช่วยรกัษาโรคแผลต่างๆ ในปลา กบ จระเขไ้ด้ 
ช่วยลดปริมาณขี้เลนในบ่อ ช่วยให้เลนไม่เน่าเหม็น 
สามารถน าไปผสมเป็นปุ๋ ยหมักใช้กับพืชต่างๆ ได้ดี 
ดา้นสิง่แวดล้อม น ้า หมกัชวีภาพ สามารถช่วยบ าบดั
น ้าเสียจากการเกษตร ปศุสตัว์ การประมง โรงงาน
อุตสาหกรรม ชุมชน และสถานประกอบการทัว่ไป แถม
ยังช่วยก าจัดกลิ่นเหม็นจากกองขยะ การเลี้ยงสตัว์  
โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนต่างๆ นอกจากนี้ยงั
ช่วยปรบัสภาพอากาศทีเ่สยีใหส้ดชื่น และมสีภาพดขีึน้ 
(ชลติา แสงรถ, 2562: เวบ็ไซต)์ 
 การท าน ้าหมกัชวีภาพจากต้นกลว้ย คอืการน า
ต้นกล้วยมาหมักให้ได้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อ
น ามาใชใ้นการเกษตร เพราะในดนิทีม่ตี้นกลว้ยขึน้จะ
เป็นดนิทีม่สีภาพอุดมสมบูรณ์ มจีุลนิทรยีท์ีม่ปีระโยชน์



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 3(6), 2020 : 102 115 

105 

ต่อพชื ทัง้ยงัสามารถน าจุลนิทรยี์มาปรบัสภาพดนิให้
เหมาะต่อการเจรญิเติบโตของพืช ที่ใดมตี้นกล้วยขึ้น 
ดนิบรเิวณนัน้จะร่วนซุย โปร่ง อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยแร่
ธาตุอาหารต่างๆ จุลนิทรยี์ต้นกล้วยมคีวามส าคญัต่อ
การเร่งการเจริญเติบโตของพืช รวมทัง้ยังช่วยย่อย
สลายฟางข้าว และเศษวัสดุต่างๆ ให้กลายเป็นปุ๋ ย
ส าหรับพืชได้ดี และมีคุณสมบัติเด่น คือ ช่วยปรับ
สภาพโครงสร้างดินให้มีความร่วนซุย ท าให้รากพืช
ชอนไชลงไปในดินได้ลึก ส่งผลให้มีผลผลิตดีขึ้นมา
ภายในเวลาไม่นาน นอกจากนี้จุลินทรีย์ต้นกล้วย  
ยังสามารถน าไปขยายเชื้อกลายเป็นสูตรต่างๆ ที่มี
ความส าคัญต่อการท าการเกษตรได้หลายด้าน  
ซึ่งเกษตรกรสามารถท าใช้ได้เองด้วยวัสดุที่มีอยู่ใน
ทอ้งถิน่ ดว้ยมวีธิกีารผลติทีไ่ม่ยุ่งยากซบัซอ้นสามารถ
ผลิตใช้กับพืชปลูกได้หลากชนิดตลอดทัง้ปี (อดิศกัดิ ์
เหล่าพมิพ,์ 2562: เวบ็ไซต)์ 
 ในชุนชนบ้านตูม หมู่ที่  19 ต าบลบัวบาน 
อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์มปีระชากร 631 คน 
181 ครวัเรอืน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชพี
เกษตรกร จากการส ารวจพื้นที่พบว่า บรเิวณพื้นที่ใน
ชุมชนบ้านตูมชาวบ้านมกีารปลูกกล้วยน ้าว้า คดิเป็น
รอ้ยละ 37.63 เพื่อขายภายในหมู่บา้น เมื่อถงึเวลาเกบ็
เกี่ยวจะมีการตัดเครือกล้วย แล้วตัดส่วนต้นทิ้ง  
ซึ่งชาวบ้านไม่ได้น าต้นกล้วยส่วนที่ตัดทิ้งไปใช้
ประโยชน์ใดๆ 
  ดงันัน้การจดักจิกรรมฝึกอบรมการท าน ้าหมกั
ชวีภาพจากตน้กลว้ย ส าหรบัชาวบา้นในชุมชนบา้นตูม 
หมู่ที่ 19 ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสนิธุ์ เพื่อเป็นการให้ชาวบ้านสามารถท าน ้าหมกั
ชวีภาพจากต้นกล้วย โดยใช้คู่มือฝึกอบรมการท าน ้า
หมกัชวีภาพจากต้นกล้วย ซึ่งท าให้ชาวบ้านมคีวามรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ประเภทของน ้าหมักชีวภาพ 
วธิกีารท าน ้าหมกัชวีภาพจากตน้กลว้ย และสามารถน า
น ้าหมกัไปใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรได้ สามารถ
ช่วยลดต้นทุนการผลิตปุ๋ ย ลดการใช้สารเคมีใน
การเกษตร ไม่สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และสขุภาพ
ของชาวบา้นในชุมชนบา้นตูม 
 
 

2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการท าน ้ าหมัก
ชวีภาพจากตน้กลว้ย ส าหรบัชาวบา้นในชุมชนบา้นตูม 
หมู่ที่ 19 ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสทิธผิลตามเกณฑ ์
 2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้และ
ทศันคติต่อการท าน ้าหมักชีวภาพจากต้นกล้วยของ
ชาวบ้านในชุมชนบ้านตูม หมู่ที่ 19 ต าบลบัวบาน 
อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม 
  
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชาวบ้านใน
ชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่19 ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ จ านวน 181 คน ครวัเรือน จ านวน 
631 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพฒันาคู่มือฝึกอบรม 
ได้แก่  ชาวบ้านในชุมชนบ้านตูม หมู่ที่ 19 ต าบล 
บัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน  
46 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน ที่สมัครเข้าร่วม
กจิกรรมฝึกอบรม ก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
เกณฑร์อ้ยละ 25 ของจ านวนครวัเรอืนทัง้หมดในชุมชน 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรต้น คอื การฝึกอบรมการท าน ้าหมกั
ชวีภาพจากตน้กลว้ย 
 2) ตวัแปรตาม คอื 
 2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการท าน ้าหมกัชวีภาพ
จากตน้กลว้ย 
 2.2) ทศันคติต่อการท าน ้าหมกัชีวภาพจาก
ตน้กลว้ย 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั มดีงันี้ 
 3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1) คู่มือการฝึกอบรมการท าน ้ าหมัก
ชวีภาพจากตน้กลว้ย ผ่านการพจิารณาโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
จ านวน 3 คน พบว่า ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ค่าเฉลี่ย 
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ความเหมาะสม เท่ากบั 4.43 อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก
ทีส่ดุ 
 2) แผ่นพบัการการท าน ้าหมกัชีวภาพ
จากต้นกล้วย ผ่านการพิจารณาโดยผู้ เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 คน พบว่า ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ค่าเฉลี่ย
ความเหมาะสม เท่ากบั 4.00 อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก 
   3.3.2 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
  1)  แบบวัดความรู้ เกี่ยวกับการท า 
น ้าหมกัชีวภาพจากต้นกล้วย ผ่านการพิจารณาโดย
ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 คน พบว่า ค่า IOC เท่ากบั 0.95 
ค่าเฉลี่ยความเหมาะสม เท่ากับ 4.22 อยู่ในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด น าไปปรับแก้ และทดลองใช้  
(Try out) พบว่า มคี่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.3333 
– 0.6667 ค่าอ านาจจ าแนกทุกข้อมากกว่า 0.3266 
และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.950 
 2) แบบวัดทัศนคติต่อการท าน ้าหมัก
ชวีภาพจากตน้กลว้ย ผ่านการพจิารณาโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
จ านวน 3 คน พบว่า ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ค่าเฉลี่ย
ความเหมาะสม เท่ากบั 4.44 อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก
ทีส่ดุน าไปปรบัแก ้และทดลองใช ้(Try out) พบว่า มคี่า
อ านาจจ าแนกทุกข้อมากกว่า  0.645 และค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.963 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการท าน ้าหมกัชวีภาพ
จากต้นกลว้ยในชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่19 ต าบลบวับาน 
อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ผู้วิจยัด าเนินการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
 ระยะที ่1 ศกึษาขอ้มูลเบือ้งต้นเกีย่วกบัการ
ท าน ้าหมกัชวีภาพจากตน้กลว้ย 
 1.1) ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลู
ต่างๆ ซึ่งเป็นการคน้ควา้เกบ็รวบรวมขอ้มูลทัว่ไปจาก
หนังสือ เอกสารวิชาการต่างๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
วารสาร บทความ และสบืคน้ขอ้มลูจาก Internet ทีเ่ป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกีย่วขอ้ง 
 1.2) รวบรวมขอ้มูลและน ามาวเิคราะห์ 
สงัเคราะหเ์พื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการท าโครงร่างคู่มอื
และแผ่นพบัการท าน ้าหมกัชวีภาพจากตน้กลว้ย  

 ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา ในระยะนี้ผูว้จิยัสรา้งและหา
คุณภาพเครื่องมอืในการถ่ายทอดและเครื่องมอืวดัผล
การฝึกอบรมการท าน ้าหมกัชวีภาพจากตน้กลว้ยทีเ่ป็น
ระยะการเตรยีมความพร้อมของคู่มอื แผ่นพบั เพื่อใช้
ประกอบในการจดักระบวนการสง่เสรมิ มดีงันี้ 
 1) การออกแบบเครื่องมอืในการฝึกอบรม 
 1.1) ศกึษาขอ้มูลพื้นฐานเบื้องต้น โดย
การศกึษาจากต ารา เอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวข้องและ
เน้ือหาสาระคู่มอื และแผ่นพบั เพื่อเป็นแนวทางในการ
ฝึกอบรมการท าน ้าหมกัชวีภาพจากตน้กลว้ย  
 1.2) จดัท าโครงร่างของคู่มือ และแผ่น
พบั การฝึกอบรมโดยการใชส้ือ่คู่มอื และแผ่นพบั ในการให้
ความรูเ้กีย่วกบัการท าน ้าหมกัชวีภาพจากตน้กลว้ย  
 1.3) ปรบัปรุงแก้ไขคู่มือ และแผ่นพับ
การฝึกอบรมการท าน ้าหมกัชวีภาพจากต้น แลว้น าไป
ใหค้วามรูก้บัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
 2) ก าหนดการในการจดักจิกรรม ระยะเวลา
ในการฝึกอบรม 2 วนั 
 3) เตรียมเอกสารประกอบการอบรม คือ 
คู่มอืการฝึกอบรมการท าน ้าหมกัชวีภาพจากต้นกลว้ย 
จากการพัฒนาคู่มือ เนื้อหาสาระของคู่มือฝึกอบรม
ประกอบด้วยหน่วยกิจกรรมอบรม จ านวน 3 หน่วย 
ดงันี้  
   หน่วยกจิกรรมที ่1 ประเภทของน ้า
หมกัชวีภาพ 
  หน่วยกิจกรรมที่ 2 การน าน ้าหมกั
ชวีภาพจากตน้กลว้ยมาใชป้ระโยชน์ 
  หน่วยกิจกรรมที่ 3 วิธีการท าน ้ า
หมกัชวีภาพจากตน้กลว้ย 
  4) เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม 
ไดแ้ก่ สถานทีฝึ่กอบรม เอกสารประกอบการอบรบ 
  5) การลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
ก่อนเขา้สูข่ ัน้ตอนการฝึกอบรม 
   6) ขัน้ตอนการฝึกอบรม การอบรมในครัง้นี้
มเีป้าหมายเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมฝึกอบรมมคีวามรู ้ทศันคติ
ต่อการท าน ้ าหมักชีวภาพจากต้นกล้วย เพื่ อให้
ผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมมคีวามรู ้ซึง่ในการฝึกอบรมผูว้จิยัได้
น าเทคนิคการบรรยาย เทคนิคการถามตอบ เทคนิค
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การอภิปราย มาใช้ประกอบในการฝึกอบรม โดยมี
ขัน้ตอนดงันี้ 
 ขัน้ก่อนการฝึกอบรม  
 การเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม หรือสร้างบรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการ
ฝึกอบรมเตรยีมความพรอ้มทางดา้นร่างกาย และจติใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม มขี ัน้ตอนดงันี้     
 1) การแนะน าตัว  ท าตัวให้คุ้นเคยกับ
ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม  
 2) การสรา้งบรรยากาศการฝึกอบรมให้กบั
ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมเพื่อลดความตงึเครยีด  
 3) อธบิายรายละเอยีดเกีย่วกบัการฝึกอบรม 
 4) ให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมท าแบบวัด
ความรู ้และทศันคตกิ่อนการฝึกอบรม  
 ขัน้เขา้สูก่ารฝึกอบรม  
 1) การบรรยายให้ความรู้ เป็นวิธีที่ท าให้
ผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมทราบถงึการท าน ้าหมกัชวีภาพจาก
ต้นกล้วย โดยมีคู่มือและแผ่นพับประกอบในการ
บรรยาย เทคนิคการบรรยาย เป็นเทคนิคที่เหมาะ
ส าหรบัการใหค้วามรูพ้ืน้ฐาน 
 2) การอภิปรายผล เป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ระดมสมอง มีการแบ่งกลุ่มหรือท ากิจกรรมต่างๆ 
เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมฝึกอบรม ได้ฝึกคิดและมีปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลมากขึน้ 
 ขัน้วดัผลการฝึกอบรม 
 ในขัน้ เป็นขัน้สุดท้ายซึ่งจะเป็นค าตอบ
จุดประสงค์ของการวิจัยที่ตัง้ไว้ในตอนแรก ซึ่งการ
ฝึกอบรมครัง้นี้มีการวัด และประเมินผล 2 ด้าน คือ 
ความรู้ และทศันคติ เกี่ยวกบัการฝึกอบรมการท าน ้า
หมกัชวีภาพจากตน้กลว้ย มรีายละเอยีดดงันี้ 
 1) การวดัผลดา้นความรู ้เป็นการวดัผลจาก
แบบวัดความรู้เกี่ยวกบัการฝึกอบรมการท าน ้าหมัก
ชีวภาพจากต้นกล้วย ก่อน ระหว่าง และหลังการ
ฝึกอบรม 
 2) การวัดผลด้านทัศนคติ เป็นการวัดผล
จากแบบวัดทัศนคติต่อการฝึกอบรมการท าน ้าหมัก
ชวีภาพจากตน้กลว้ย ก่อน และหลงัการฝึกอบรม 
 

3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
 1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2) สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหห์าคุณภาพ 
เครื่องมอื  
 1.1 การหาความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) 
 1.2 การค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 
 1.3 ค่าอ านาจจ าแนก  
 1.4 ค่าความยากง่าย   
 1.5 ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
 1.6 ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
 1.7 ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
 3) สถติใิชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ Paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
 ผลการศึกษาการวจิยั เรื่อง การพฒันาคู่มือ
ฝึกอบรมการท าน ้าหมกัชวีภาพจากต้นกลว้ยในชุมชน
บ้านตูม หมู่ที่ 19 ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ การพฒันาคู่มือฝึกอบรมการท าน ้า
หมกัชวีภาพจากต้นกลว้ยที่มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 
80/80 ผู้วิจ ัยได้พัฒนาคู่มือฝึกอบรมการท าน ้ าหมัก
ชวีภาพจากต้นกลว้ย ซึ่งประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนดงันี้ 
ข ัน้ตอนที ่1 ก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู้ ข ัน้ตอนที ่
2 การจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ข ัน้ตอนที ่3 การฝึกอบรม 
ขัน้ตอนที่ 4 การประเมิน/ข้อมูลย้อนกลับจากนั ้น
ผู้เชี่ยวชาญได้ท าการประเมินความเหมาะสมของ
เน้ือหา และกจิกรรมในคู่มอืฝึกอบรม โดยมกีจิกรรมใน
คู่มอืฝึกอบรมทัง้หมด 3 หน่วยฝึกอบรมประกอบด้วย
หน่วยกจิกรรมที ่1 ประเภทของน ้าหมกัชวีภาพ หน่วย
กจิกรรมที ่2 การน าน ้าหมกัชวีภาพจากต้นกลว้ยมาใช้
ประโยชน์ หน่วยกจิกรรมที ่3 วธิกีารท าน ้าหมกัชวีภาพ
จากตน้กลว้ย ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญไดป้ระเมนิความเหมาะสม
ของกจิกรรมในการฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมในการใช้
ในการฝึกอบรมการท าน ้าหมกัชวีภาพจากตน้กลว้ย 
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4.1 ผลการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการท าน ้ าหมัก
ชีวภาพจากต้นกล้วย ทีมี่ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 และประสิทธิผลตามเกณฑ ์ 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม
กา รท า น ้ า ห มัก ชี ว ภ าพจ ากต้ น ก ล้ ว ย  พบ ว่ า 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 
87.39 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็น 
ร้อยละ 89.13 ดงันัน้ ประสทิธิภาพของกระบวนการ
และประสทิธภิาพของผลลพัธข์องคู่มอืฝึกอบรมการท า
น ้ าหมักชีวภาพจากต้นกล้วยน ้ าหมักชีวภาพจาก 

ต้นกล้วย เท่ากบั 87.39/ 89.13 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ี่ตัง้
ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 46 คน พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอื
อบรมการท าน ้าหมกัชวีภาพจากต้นกลว้ย มคี่าเท่ากบั 
0.7863 หมายความว่า ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรู้
เ พิ่ม ขึ้น  และส่ ง ผล ให้ผู้ เ ข้ า รับกา ร ฝึกอบรมมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 78.63  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่สามารถใชไ้ด ้(ดงัตาราง
ที ่2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมการท าน ้าหมกัชวีภาพจากตน้กลว้ย (E1/E2) 

คณุภำพรปูแบบกำรส่งเสริม 
คะแนน
เตม็ x̅ S.D. 

รอ้ยละของคะแนน
เฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 15 13.10 0.37 87.39 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 15 13.36 0.31 89.13 ผ่านเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรส่งเสริมเท่ำกบั 87.39/ 89.13 
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืฝึกอบรมการท าน ้าหมกัชวีภาพจากตน้กลว้ย 

ผลรวมคะแนน 
ทดสอบก่อน 

ทุกคน 

ผลรวมคะแนน 
ทดสอบหลงั 

ทุกคน 

จ ำนวน
ผูเ้ข้ำรว่มกำร

ส่งเสริม 

คะแนนเตม็ 
ทดสอบ
ควำมรู ้

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล 

(E.I.) 
เกณฑ ์

339 615 46 15 0.7863 ผ่านเกณฑ ์

 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้และ
ทศันคติต่อการท าน ้ าหมกัชีวภาพจากต้นกล้วย 
 1) การศึกษาและเปรยีบเทียบความรู้เกี่ยวกบั
การท าน ้ าหมักชีวภาพจากต้นกล้วย ผลการศึกษา
พบว่า ก่อนการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมี
คะแนนความรูเ้ฉลีย่เกีย่วกบัการท าน ้าหมกัชวีภาพจาก
ต้นกล้วย อยู่ในระดับปานกลาง (x̅=7.36) หลงัการ
ฝึกอบรมผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมมคีะแนนความรู้เฉลี่ย
เกี่ยวกับการท าน ้าหมักชีวภาพจากต้นกล้วย อยู่ใน
ระดบัมาก (x̅=13.36) เมื่อเทยีบคะแนนความรู้เฉลี่ย
ก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่าหลงัจากการฝึกอบรม
ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม มคีะแนนความรูเ้ฉลีย่มากกว่า
ก่อนการฝึกอบรม (ดงัตารางที ่3) 

 2) การศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
ท าน ้าหมกัชีวภาพจากต้นกล้วย ผลการศึกษาพบว่า 
ก่อนการฝึกอบรมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อ
การฝึกอบรมการท าน ้ าหมักชีวภาพจากต้นกล้วย  
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (x̅=4.02) และหลงัการฝึกอบรมมี
คะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดบัเหน็ด้วย ( x̅=4.46) 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคติก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรมพบว่า หลงัฝึกอบรมชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ย
สงูกว่าก่อนการฝึกอบรม (ดงัตารางที ่3) 
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ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบความรูข้องผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมก่อนและหลงัการฝึกอบรม (n=46) 

ด้ำน 
ก่อนฝึกอบรม หลงัฝึกอบรม 

df t p 
 S.D ระดบั  S.D ระดบั 

ความรู ้
(N=15) 

7.36 1.30 ปานกลาง 13.36 0.84 มาก 45 -26.768 .000* 

ทศันคต ิ
(N = 5) 

4.02 0.24 เหน็ดว้ย 4.46 0.41 เหน็ดว้ย 45 -6.987 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
 การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการท าน ้าหมกัชวีภาพ
จากต้นกลว้ยในชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่19 ต าบลบวับาน 
อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์ผูว้จิยัมปีระเดน็ทีจ่ะ
น ามาอภปิรายผล ดงันี้ 
5.1 ผลการหาประสิทธิภาพ ของมือฝึกอบรมการ
ท าน ้ าหมกัชีวภาพจากต้นกล้วย 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมการ
ท าน ้าหมกัชวีภาพจากต้นกลว้ย พบว่า ประสทิธภิาพของ
กระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 87.39 และประสทิธภิาพ
ของผลลัพธ์  (E2)  คิดเ ป็นร้อยละ 89 .13 ดังนั ้น 
ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ์ของคู่มอืฝึกอบรมการท าน ้าหมกัชวีภาพจากต้น
กลว้ยน ้าหมกัชวีภาพจากต้นกลว้ย เท่ากบั 87.39/89.13 
ซึ่งเป็นไปตาม เกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตัง้ไว้ แสดงว่า 
คู่มือฝึกอบรมการท าน ้าหมกัชีวภาพจากต้นกล้วย มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้เนื่องจากผูว้จิ ัยไดเ้น้น
ความส าคัญของการเรียนรู้ โดยการพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรม ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของน ้ าหมัก
ชีวภาพ การน าน ้ าหมักชีวภาพจากต้นกล้วยไปใช้
ประโยชน์ และวธิกีารท าน ้าหมกัชวีภาพจากตน้กลว้ยมี
การเรยีบเรยีงเนื้อหาเพื่อใหช้าวบา้นเกดิความรู ้ความ
เข้าใจ ท าให้ชาวบ้านมีความสนใจในการเรียนรู้ ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดของภิญญาพัชญ์ เชื้อจันทร์ยอด 
(2555 : 45) ไดอ้ธบิายว่าลกัษณะของคู่มอืทีด่คีวร ระบุ
ว่าเป็นคู่มอืของใคร ก าหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน ให้
หลกัการและค าแนะน าผูใ้ชเ้กีย่วกบัความรู ้การ เตรยีม
ตวั ขัน้ตอนการใช้ ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และควร
ออกแบบคู่มอืใหส้วยงามน่าสนใจ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิ
ของ ปรีชา ช้างขวญัยืน และคณะ (2551 : 127) ได้กล่าวไว้ว่า 

คู่มอืเป็นหนังสอืทีใ่ชค้วบคู่ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็น
หนังสอืทีใ่ช้แนวทางปฏบิตัใิหก้บัผูใ้ชส้ามารถกระท าสิง่นัน้  ๆ
ใหบ้รรลุเป้าหมาย ส่วนคู่มอืครูนัน้เป็นหนังสอืใหแ้นวทางและ
แนะน าเกี่ยวกบัสาระ วิธีการ กิจกรรม สื่อ วสัดุ อุปกรณ์และ
แหล่งขอ้มูล ปกติมกัจะใช้ควบคู่กบัหนังสอืเรยีน เป็นหนังสอื
ที่ครูได้ศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วุฒิศักดิ ์บุญแน่น และคณะ (2558 : 174-190) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้
ชวีวทิยาและปฏบิตักิารชวีวทิยาสิง่แวดลอ้มแบบบรูณา
การ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรคีณะสิง่แวดลอ้มและ
ทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการจดัการเรยีนรู้ชวีวทิยาและ
ปฏบิตักิารชวีวทิยาสิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการ ส าหรบั
นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาสิง่แวดล้อมศึกษาแต่ละ
หน่วยการเรยีนรู้มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 80.55/81.85 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ทีต่ัง้ไวท้ี่ 80/80 ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของสุภารัตน์ อ่อนก้อน และคณะ (2559 : 
163-175) ได้ศึกษาวิจัย การพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน  : 
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม พบว่า คู่มอืฝึกอบรม 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.43/84.33 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอุบล แคว้นไทยสงค์ และคณะ (2559: 
124) ไดศ้กึษาวจิยั การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมผลติภณัฑ์
สีเขียว ส าหรับนิสิตสาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากผลการศึกษาพบว่า 
คู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 85.33/80.22 ซึง่
สอดคล้องกบังานวจิยัของชลทศิ พนัธุศ์ริ ิและบญัญตัิ 
สาล ี(2559 : 176 - 188) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง การพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซยีน : สหพันธรฐัมาเลเซยี พบว่า คู่มอืฝึกอบรม  

X X



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่3(6), 2563 : 102 - 115 

110 

มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 92.33/93.22 บางสว่นสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของพรนิภา ตูมโฮม และคณะ (2559 :190)  
ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากร
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี 
พบว่า ประสทิธิภาพของคู่มอืฝึกอบรม มีประสทิธิภาพ 
เท่ากบั 84.53/85.33 บางส่วนสอดคล้องกบังานวจิยัของ
สุนันทา เหล่าชาต ิ(2559 : 32) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันา
คู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน พบว่า คู่มือ
ฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 
83.02/90.86 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80 / 80 ทีต่ัง้ไว ้
 สว่นค่าดชันีประสทิธผิลของของคู่มอือบรมการ
ท าน ้าหมกัชวีภาพจากต้นกล้วย พบว่า ดชันีประสทิธผิล 
(E.I.) มีค่าเท่ากับ 0.7863 หมายความว่า ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น และส่งผลให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
78.63 แสดงใหเ้หน็ว่า การพฒันาคู่มอืคู่มอืฝึกอบรมการท า
น ้าหมกัชวีภาพจากตน้กลว้ย มคีวามสนใจในคู่มอืฝึกอบรม 
พร้อมกับแรงจูงใจเพื่อการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ 
ทศันคต ิในการเป็นวทิยากรการฝึกอบรม เพื่อให้เกดิการ
ท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคดิของเรอืงชยั จรุงศริวฒัน์ (2555: 77) ไดอ้ธบิาย
ไวว้่า คู่มอืเป็นเอกสารหรอืหนังสอืทีจ่ดัท าขึน้เพื่อใหค้รู
ใช้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถสอนให้
เป็นไปตามแนวทางของหลกัสูตรหรอืใชเ้ป็นคู่มอืของ
ครูในการใช้หนังสอืเล่มใดเล่มหนึ่งจะเห็นได้ว่าคู่มือ
ฝึกอบรมที่จดัท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจดัการ
เรยีนรู้ เพื่อใหเ้กดิประสทิธผิลต่อนิสติอย่างมคีุณภาพ
ตามจุดหมายและมาตรฐานของหลกัสูตรสิง่แวดล้อม
ศกึษา สอดคล้องกบัแนวคดิของเปรมสุรีย์ เชื่อมทอง 
(2536 : 9) กล่าวว่า ประสทิธผิล หมายถงึ ผลงานของ
ก ลุ่มซึ่ ง เ ป็ น ไปตาม เ ป้ าหมายที่ ว า ง ไ ว้  ดั ง นั ้น
ประสทิธผิลของโรงเรยีน คอื ความส าเรจ็ของโรงเรยีน
ที่สามารถท าได้บรรลุเป้าหมายที่ตัง้เอาไว้  ทัง้นี้เกิด
จากประสทิธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนที่สามารถใช้
ความรู้ประสบการณ์ในการบริหารงานเพื่อโน้มน้าว
ผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตัิงานให้เกิดผลตามเป้าหมาย
ทีต่ัง้เอาไว ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกชกร วรุณศร ี
(2557 : 20) ไดท้ าวจิยัเรื่อง การสง่เสรมิการใชคู้่มอืการ
ปลกูกลว้ยน ้าวา้เพื่อการใชส้อยและการอนุรกัษ์ ส าหรบั

นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  
ผลการศกึษาพบว่า ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I) เท่ากบั 
0.6992 หมายความว่านิสติระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิา
สิ่งแวดล้อมศึกษามี ความก้าวหน้าในการมีความรู้ 
รอ้ยละ 69.92 ซึ่งยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของภูรภีทัร์  
ผุดผา และคณะ (2561: 94) ไดท้ าการศกึษาการพฒันา
คู่มอืฝึกอบรมการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ
ของผีเสื้อในชุมชนบ้านเกิ้ง ต าบลเกิ้ ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนี
ป ร ะ สิท ธิผล  (E.I) ของคู่ มื อก า รอ นุ รักษ์ ค ว าม
หลากหลายทางชวีภาพของผเีสือ้ มคี่าเท่ากบั 0.6333 
หมายความว่า นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
63.33 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของน ้าทพิย ์ค าแร่ และคณะ 
(2559 : 543) ได้ศกึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
กา รบ ริ โ ภค  มิต รกับ สิ่ ง แ ว ดล้ อม ส า ห รับนิ สิต
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ค่าดชันี
ประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 0.790 นิสติทีใ่ช้
คู่มือฝึกอบรมมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็น 
ร้อยละ 79.00 จากการที่ชาวบ้านมีความก้าวหน้าใน
การฝึกอบรมอาจเป็นเพราะคู่มอืทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมมี
เนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
ประกอบด้วย ประเภทของน ้าหมกัชวีภาพ การน าน ้า
หมกัชวีภาพจากต้นกล้วยไปใช้ประโยชน์ และวธิกีาร
ท าน ้าหมกัชีวภาพ ซึ่งมีการสรุปเนื้อหาสาระในแต่ละ
หน่วยและมแีบบวดัความรูท้า้ยหน่วยทีใ่ชก้ระตุน้ความ
สนใจของผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมท าใหช้าวบา้นมคีวามรู้
ความเขา้ใจในหวัขอ้ทีฝึ่กอบรมและสามารถท าแบบวดั
ความรูไ้ดถู้กตอ้งยิง่ขึน้ 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การท าน ้ าหมกัชีวภาพจากต้นกล้วย 
 จากการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
การท าน ้าหมกัชวีภาพจากต้นกล้วย พบว่า ก่อนการ
ฝึกอบรมมชีาวบา้นคะแนนเฉลีย่ความรูโ้ดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง เท่ากบั 7.36 และหลงัการฝึกอบรม
ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูโ้ดยรวม อยู่ในระดบัมาก 
เท่ากบั 13.36 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้
ก่อน และหลงัการฝึกอบรม พบว่า ชาวบ้านมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้หลังการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 แสดง
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ให้เห็นว่าการฝึกอบรมการท าน ้ าหมักชีวภาพจาก 
ตน้กลว้ยมผีลท าใหช้าวบา้นบา้นตูม มคีวามรูเ้พิม่มาก
ขึน้มากกว่าก่อนการฝึกอบรม ซึง่คู่มอืฝึกอบรมการท า
น ้าหมกัชวีภาพจากต้นกลว้ย มุ่งเสรมิสรา้งใหช้าวบา้น
ได้รบัความรู้ใหม่ๆ ที่มอียู่ในเนื้อหา เพื่อเป็นแนวทาง
ในการเรียนรู้ ต่อไป ซึ่ ง เ ป็นไปตามแนวคิดของ 
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2544 : 18) ได้ให้ค าอธิบายว่า 
ความรู้ เป็นพฤติกรรมขัน้ต้นที่ผู้เรียนรู้เพียงแต่เกิด
ความจ าได้ โดยอาจจะเป็นการนึกได้หรือโดยการ
มองเห็น ได้ยิน จ าได้ ความรู้ในชัน้นี้ได้แก่ ความรู้
เกี่ยวกับค าจ ากัดความ ความหมาย ข้อเท็จจริง 
กฎเกณฑ์ โครงสร้างและวิธีแก้ไขปัญหา ส่วนความ
เขา้ใจอาจแสดงออกมาในรูปของทกัษะดา้น “การแปล” 
ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการเขียนบรรยาย
เกี่ยวกับข่าวสารนัน้ๆ โดยใช้ค าพูดของตนเองและ 
“การให้ความหมาย” ที่แสดงออกมาในรูปของความ
คิดเห็นและข้อสรุป รวมถึงความสามารถในการ 
“คาดคะเน” หรือการคาดหมายว่าจะเกิดอะไรขึ้น 
เป็นไปตามแนวคดิของวจิารณ์ พานิช (2548 : 5-6) ได้
กล่าวไว้ว่า ความรู้ คือ สิง่ที่น าไปใช้โดยไม่มวีนัหมด
และไม่มวีนัสกึหรอแต่จะยิง่งอกงามขึน้เป็นสารสนเทศ
ทีน่าไปสู่การปฏบิตั ิความรูเ้กดิขึน้ ณ จุดทีต่้องการให้
ความรู ้เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้กบับรบิทและกระตุ้นใหเ้กดิขึน้
โดยความต้องการ ซึ่งในยุคแรกๆ ของการพัฒนา
ศาสตรด์า้นการจดัการความรู ้มองว่าความรูม้าจากการ
จดัระบบและมคีวามสารสนเทศตามบรบิทซึง่ไดม้าจาก
การประมวลขอ้มูล ความรู้จะไม่มปีระโยชน์เลยถ้าไม่
น าไปสู่การกระท าหรือการตัดสินใจ และเป็นไปตาม
แนวคดิของแสงจนัทร ์โสภากาล (2550 : 14-15) ไดก้ล่าว
ไว้ว่า ความรู้หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง 
เหตุการณ์รายละเอยีดต่างๆ ที่เกดิขึน้จากการสงัเกต 
การศึกษา ประสบการณ์ทัง้ในด้านสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาตแิละสงัคมความรูพ้ืน้ฐานหรอืภูมหิลงัของแต่
ละบุคคลที่ได้จดจาหรือเก็บรวบรวมไว้และสามารถ
แสดดงออกมาในเชงิพฤติกรรมที่สงัเกตหรอืวดัได้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอมรรตัน์ เริม่ส ี(2557 : 59) 
ได้ศกึษา เรื่อง การส่งเสรมิการปลูกผกัแขยงเพื่อการ
อนุรักษ์ผักพื้นบ้านส าหรับโรงเรียนบ้านดอนหน่อง 
ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 

ผลการศึกษาพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการ
สง่เสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศตวรรษ 
สิทธิชัย (2557: 42) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการ
ปลูกพชืกลบัหวัส าหรบัชาวบ้านท่าขอนยาง ต าบลท่า
ขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
ผลการศึกษาพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวจิยัของสุมาล ี
ซาหยอง (2557 : 59) ไดศ้กึษาเรื่อง การสง่เสรมิการใช้
คู่มอืการปลกูมะกรดูเพื่อใชใ้นครวัเรอืนและการอนุรกัษ์
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยของความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า 
นิสิตมีความรู้หลังการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 และ
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของจติดาภา อุปเนตร (2557 
: 51) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการปลูกกล้วย
น ้าว้าโดยใช้ปุ๋ ยชวีภาพ ผลการศึกษาพบว่า นักเรยีน
โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด ต าบลตลาด อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม หลงัการสง่เสรมินักเรยีนมคีวามรู้
เกีย่วกบัการปลูกกลว้ยน ้าวา้มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 ดงันัน้ แสดงให้
เห็นว่าการฝึกอบรมการท าน ้ าหมักชีวภาพจากต้น
กลว้ย มผีลท าให้ความรู้ของชาวบ้านเพิม่ขึน้ เป็นการ
น ากระบวนการทางสิง่แวดล้อมศกึษาโดยจดักจิกรรม
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้วยวธิทีี่เหมาะสม โดยมคีู่มอืและ
แผ่นพบั สามารถสร้างองค์ความรู้และสามารถน าไป
ปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้
5.3 การศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการท า
น ้ าหมกัชีวภาพจากต้นกล้วย 
 จากการศกึษาและเปรยีบเทียบทศันคตต่ิอการ
ท าน ้ าหมักชีวภาพจากต้นกล้วย พบว่า ก่อนการ
ฝึกอบรมมชีาวบา้นคะแนนเฉลีย่ทศันคตโิดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย เท่ากับ 4.02 และหลังการฝึกอบรม
ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตโิดยรวมอยู่ในระดบัเหน็
ด้วย เท่ากับ 4.46 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ทศันคตกิ่อน และหลงัการฝึกอบรม พบว่า ชาวบา้นมี
คะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัมากกว่าก่อนการฝึกอบรม 
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อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เหน็ว่า
การฝึกอบรมการท าน ้าหมกัชวีภาพจากต้นกลว้ยมผีล
ท าใหช้าวบา้นบา้นตูม มทีศันคตเิพิม่มากขึน้มากกว่า
ก่อนการฝึกอบรม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของสุชาติ  
โสมประยรู (2520 : 110-111) ใหค้วามหมายว่า ทศันคติ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภาวะแห่งความพร้อมของจิตใจ  
ซึง่มปีฏกิริยิาต่อสิง่แวดลอ้มต่างๆ ทัง้ในลกัษณะทีเ่ป็น
รูปธรรมและนามธรรม เป็นไปตามแ น ว ค ิด ข อ ง
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520 : 3) ให้ความหมายว่า 
ทศันคตเิป็นความคดิเหน็ซึง่มอีารมณ์เป็นสว่นประกอบ
เป็นส่วนที่พร้อมที่จะมีปฏิกิริยาเฉพาะอย่างจาก
สถานการณ์ภายนอก ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของฉัตรชยั 
ปันชาติ (2545: 7) ให้ความหมายว่า ทัศนคติเป็น
ความรู้และความรู้ต่อสิง่หนึ่งสิง่ใดในด้านที่ดีและไม่ดี
อาจเป็นลกัษณะบวกหรอืลบพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจ 
สรุปไดว้่า ทศันคต ิหมายถงึ สภาพทางจติใจของบุคคล
ทีเ่กดิจากการเรยีนรู้และประสบการณ์จากสิง่แวดลอ้ม 
ก่อให้เกิดพฤติกรรมในการที่จะตอบสนองต่อบุคคล
สิ่งของหรือเหตุการณ์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งใน
ท านองว่าชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั
ของบุษบา สนอุทา (2557: 80) ได้ศึกษาเรื่อง การ
ส่งเสริมการท าน ้ าหมักชีวภาพจากเศษอาหารใน
ครวัเรอืน บา้นใคร่นุ่น ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทร
วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า ก่อนการ
ส่งเสริมประชาชนมีทศันคติอยู่ในระดบัไม่แน่ใจและ
หลงัการส่งเสรมิอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย เมื่อเปรยีบเทยีบ
พบว่า คะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคตหิลงัการสง่เสรมิ
สูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของไพจติร ไชยวงศ์ 
(2556 : 60) ไดศ้กึษาเรื่อง การปลูกผกัสวนครวัปลอด
สารพิษในชุมชนบ้านลาด ต าบลพฒันา อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการ
ฝึกอบรมผู้เขา้ฝึกอบรมมคีะแนนทศันคติเฉลี่ยเท่ากบั 
2.79 มทีศันคติในระดบัด ีและหลงัการฝึกอบรมผู้เข้า
ฝึกอบรมมคีะแนนทศันคตเิฉลีย่เท่ากบั 2.91 มทีศันคติ
ในการระดบัด ีโดยรวมผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมทีศันคติ
หลงัการฝึกอบรมเพิม่ขึน้จากก่อนและฝึกอบรมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี ่.05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
มลัลกิา เหลีย่มไธสง (2559 : 156) ไดศ้กึษาเรื่อง การ

พฒันาคู่มอืฝึกอบรมอนุรกัษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าป่าโคก
หนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษา
พบว่า หลังการฝึกอบรมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยในด้าน
ทศันคติมากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิตที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กาญจนา วิเชียรสาร (2557 : 30) ได้ศกึษาวิจยัเรื่อง 
การส่งเสริมการปลูกแคบ้านเพื่อใช้เป็นยาสมุนไพร 
ชุมชนบ้านโคกหินลาด ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลจากการศกึษาพบว่า หลงัการ
ส่งเสริมนิสิตมีความรู้และทศันคติมากกว่าก่อนการ
ส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของจุไรรัตน์ คุรุโคตร และ
ขนิษฐา ศรสีมุทร (2561 : 708) ไดศ้กึษางานวจิยัเรื่อง 
การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรแร่ธาตุ 
ส าหรบันิสติชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะ
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า ก่อนการอบรมนิสติที่
เขา้ร่วมรบัการ ฝึกอบรมมคีะแนนทศันคติอยู่ในระดบั
เห็นด้วย  โดยมีคะแนนเฉลี่ ย เท่ ากับ  4.46 เมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการอนุรักษ์
ทรพัยากรแร่ธาตุก่อนและหลงัการอบรม พบว่า นิสติที่
เขารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติหลังการ
อบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า การฝึกอบรมการท าน ้า
หมักชีวภาพจากต้นกล้วย มีผลท าให้ทัศนคติต่อ
ชาวบ้านเพิ่มขึ้น โดยเน้นก ารมีส ่วน ร่ว ม การแสดง
ความคดิเหน็ท าใหช้าวบา้นมทีศันคติเปลีย่นไปในทาง
ทีด่ขี ึน้ 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) คู่มือคู่มือฝึกอบรมการท าน ้าหมักชีวภาพ
จากต้นกลว้ย สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู ้และน ามา
ปฏบิตัแิก่ผูท้ีส่นใจ 
 2)  สามารถน าคู่มือฝึกอบรมการท าน ้าหมัก
ชวีภาพจากต้นกลว้ย ไปเผยแพร่ให้กับชุมชน และ
ไ ปป ร ับ ใ ช ้ใ น ก า ร เ ร ีย นก า ร ส อน ใ นห ล ัก ส ูต ร
ท้องถิ่นได้ 
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6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับวิจัย เกี่ยวกับ
คุณสมบตัแิละความเหมาะสมของน ้าหนักชวีภาพจาก
ตน้กลว้ยในการน าไปใชก้บัพชืแต่ละชนิด 

 2) ควรมกีารศกึษา และพฒันาสื่อทีใ่ชป้ระกอบ
ในคู่มือฝึกอบรมการท าน ้าหมกัชีวภาพจากต้นกล้วย 
เพื่อทีจ่ะท าใหผู้เ้ขา้รวมฝึกอบรมมคีวามเขา้ใจเพิม่มากขึน้ 
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