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บทคดัยอ่ 
 งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการท าน ้าหมักชีวภาพจากกากถัว่เหลือง เพื่อศึกษา
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของคู่มือการส่งเสรมิ เพื่อเปรยีบเทยีบความรู้ ทศัคติ และทกัษะการปฏิบตัิในการท า       
น ้าหมกัชวีภาพจากกากถัว่เหลอืง กลุ่มตวัอย่างเป็นชาวบา้นวังชยั หมู่ที ่11 ต าบลโนนชยัศร ีอ าเภอโพนทอง จงัหวดั
รอ้ยเอด็ จ านวน 36 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการส่งเสรมิ แบบวดัความรู ้แบบวดัทศันคต ิและ
แบบวดัทกัษะการปฏิบตัิการท าน ้าหมักชีวภาพจากกากถัว่เหลือง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อ ยละ 
ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการ  ศกึษา พบว่า คู่มอืการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจาก
กากถัว่เหลอืง มปีระสทิธภิาพของคู่มอืเท่ากบั 80.92/83.12 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิ (E.I.) มคี่า
เท่ากบั 0.7370 และชาวบ้านมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 73.70 มคีะแนนเฉลีย่ความรู้และทศันคต ิหลงัการ
สง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และมทีกัษะในการปฏบิตักิารท าน ้าหมกัชวีภาพ
จากกากถัว่เหลอืงอยู่ในระดบัมาก 
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Abstract  
 This research aimed to develop a manual to promote  making bio-fermentation from soybean meal, to 
evaluate the efficiency and effectiveness of promotion manual, to compare knowledge, attitude and practice 
skills in making bio-fermentation of soybean meal. The sample used in the  study were 36 villagers of Ban 
Wangchaisri Moo.11 Nonchaisri Sub-district, Phonthong District, Roi-Et Province. The research tools 
consisted manual of promoting, knowledge test, opinion  measures and practice skills in bio-fermentation of 
soybean meal. The statistics used to   analyses data were percentage, mean, standard deviation and Paired 
t-test. The result revealed   that the management manual was efficiency of 80.92/83.12 The index (E.I.) was 
equal to 0.7370 effectiveness of the promotion manual. They had grown in learning at 73.70 percent. They 
had average knowledge and opinion after training more than pre- promoting significantly level .05 and 
practice skills bio-fermentation of soybean meal at more level. 
 
Keyword: Guide to promote bio-fermentation of soybean meal, knowledge, Attitude, Practice skills. 
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1. บทน า  
 ในปัจจุบนัมีการใช้สารเคมีเพิ่มมากขึ้นในการ
ท าการเกษตรของชาวนา ชาวสวน และชาวไร่ มกีารใช้
ปุ๋ ยเคมเีพื่อเร่งการเจรญิเตบิโตของต้นพชื เพื่อใหพ้ชืมี
การเจรญิเตบิโตทีแ่ขง็แรงสมบูรณ์ดูน่ารบัประทานและ
ไม่มีร่องรอยการกัดแทะของหนู หรือแมลงต่างๆ ที่
ส่งผลกระทบให้พชืผลมีความเสยีหาย อีกทัง้ยงัคอย
ช่วยยับยัง้การเจริญเติบโตของวัชพืชที่มาปรกคลุม
ต้อนพืชหลักให้เกิดการเสียหาย หรือวัชพืชนัน้อาจ
ส่งผลใหพ้ชืหลกัมกีารเจรญิเติบโตที่ไม่แขง็แรง เลยมี
การใชส้ารปราบศตัรูพชืเพื่อเป็นการก าจดัศตัรูของพชื
ได้ง่ายและรวดเรว็ เพราะปัจจุบนัมแีข่งขนัของตลาด
สูงขึ้นกว่าเมื่อสมัยก่อน มีการส่งออกสินค้าไปสู้
ประเทศต่างๆ จงึมกีารแข่งขนักนัสูง เกษตรกรจงึหนั
มาใช้สารเคมีและปุ๋ ยเคมีในการท าการเกษตรใน
ปรมิาณที่เพิม่มากขึน้ จงึท าให้มสีารเคมตีกค้างอยู่ใน
พชืทีเ่พาะปลกู ปุ๋ ยเคมไีดส้ง่ผลกระทบในดา้นต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นผลกระทบด้านสุขภาพ ผลกระทบด้าน
สิง่แวดล้อม และผลกระทบด้านเศรษฐกิจ (บทความ
วชิาการเรื่องปัญหาสงัคม, 2556 : เวบ็ไซต)์ 
 ชุมชนบ้านวังชัย หมู่ที่ 11 ต าบลโนนชัยศร ี
อ าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ มอีาชพีท านาและท า
เกษตรเป็นอาชพีหลกั ซึ่งมกีารใช้สารเคมแีละปุ๋ ยเคมี
ในการท าการเกษตรในปรมิาณทีม่าก โดยไม่ไดค้ดิถึง
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้และจากทีผู่ว้จิยัไดล้งส ารวจพืน้ทีใ่น
ชุมชนบ้านวังชัย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้
ปุ๋ ยเคมีในการท านา และมีการเพิ่มปริมาณการใช้
เพิ่มขึ้นทุกปี จึงท าให้การท านาของเกษตรกรมี
ค่าใช้จ่ายสูงแต่ผลผลิตแต่ละปีไม่มีความแตกต่างกนั
มาก เมื่อหกัค่าใช้จ่ายแล้วบางปีก็ขาดทุนบางปีก็ได้
ก าไรนิดหน่อย 
 ดังนั ้นผู้วิจ ัยจึงต้องการลดค่า ใช้จ่ ายของ
เกษตรกร และเป็นการปรบัปรุงดนิผู้วจิยัจงึได้พฒันา
คู่มือการส่งเสริมการท าน ้าหมักชีวภาพจากกากถัว่
เหลอืงขึน้เพื่อทีจ่ะสง่เสรมิใหช้าวบา้นไดม้คีวามรู ้เรื่อง
การท าน ้าหมกัชวีภาพจากกากถัว่เหลอืง เจตคต ิและ
การปฏบิตั ิในการท าน ้าหมกัชวีภาพจากกากถัว่เหลอืง 

เพื่อที่ชาวบ้านที่เข้าร่วมการส่งเสริมจะได้น าความรู ้
และการท าน ้าหมกัชวีภาพจากกากถัว่เหลอืงไปท าและ
ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตัวเองที่จะลดค่าใช้จ่ายใน
การซือ้ปุ๋ ยและเป็นการปรบัปรุงดนิอย่างยัง่ยนื 
 ดังนั ้นผู้วิจ ัยจึงต้องการลดค่า ใช้จ่ ายของ
เกษตรกร และเป็นการปรบัปรุงดนิผู้วจิยัจงึได้พฒันา
คู่มือการส่งเสริมการท าน ้าหมักชีวภาพจากกากถัว่
เหลอืงขึน้เพื่อทีจ่ะสง่เสรมิใหช้าวบา้นไดม้คีวามรู ้เรื่อง
การท าน ้าหมกัชวีภาพจากกากถัว่เหลอืง เจตคต ิและ
การปฏบิตั ิในการท าน ้าหมกัชวีภาพจากกากถัว่เหลอืง 
เพื่อที่ชาวบ้านที่เข้าร่วมการส่งเสริมจะได้น าความรู ้
และการท าน ้าหมกัชวีภาพจากกากถัว่เหลอืงไปท าและ
ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตัวเองที่จะลดค่าใช้จ่ายใน
การซือ้ปุ๋ ยและเป็นการปรบัปรุงดนิอย่างยัง่ยนื 
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพ
จากกากถัว่เหลอืง ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80  
2.2 เพื่อศกึษาดชันีประสทิธผิล ของคู่มอืการฝึกอบรม
การท าน ้าหมกัชวีภาพจากกากถัว่เหลอืง  
2.3 เพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทศันคต ิ
เกีย่วกบัการท าน ้าหมกัชวีภาพจากกากถัว่เหลอืงก่อน
และหลงัการสง่เสรมิ 
2.4 เพื่อศึกษาทักษะการปฏิบัติในการท าน ้ าหมัก
ชวีภาพจากกากถัว่เหลอืง หลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างในศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้
และทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสรมิ คอื ชาวบา้นวงั
ชยั หมู่ที ่11 ต าบลโนนชยัศร ีอ าเภอโพนทอง จงัหวดั
รอ้ยเอด็ จ านวน 122 ครวัเรอืน 479 คน             
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ชาวบ้านวังชัย     
หมู่ที่ 11 ต าบลโนนชัยศรี อ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอด็ จ านวน 36 คน ที่สมคัรใจเขา้ร่วมการส่งเสริม

  
 

 
 



 Thai Journal of Environmental Studies Vol. 1(3), 2018 : 1 - 11 
 

4 

3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัการส่งเสรมิการท าน ้า
หมกัชวีภาพจากกากถัว่เหลอืง ในชุมชนบา้นวงัชยั หมู่
ที ่11 ต าบลโนนชยัศร ีอ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
ประกอบดว้ย 
 3.2.1 เครื่องมอืถ่ายทอด 
   - คู่มอืการท าน ้าหมกัชีวภาพจากกากถัว่
เหลอืง 
  - แผ่นพับการส่งเสริมการท าน ้ าหมัก
ชวีภาพจากกากถัว่เหลอืง 
 3.2.2 เครื่องมอืวดัผล  
  - แบบวดัความรู้เกี่ยวกบัการท าน ้าหมกั
ชวีภาพจากกากถัว่เหลอืง 
   - แบบวดัทศันคตต่ิอการส่งเสรมิการท าน ้า
หมกัชวีภาพจากกากถัว่เหลอืง 
  - แบบวดัทกัษะการปฏบิตัิส่งเสรมิการท า
น ้าหมกัชวีภาพจากกากถัว่เหลอืง 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 ในการออกแบบเกบ็ขอ้มลูวจิยัในครัง้นี้ผูว้จิยัได้
กระท าการเกบ็ขอ้มลูอยู่ 3 ระยะ คอื 
 ระยะที ่1 ส ารวจและศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ 
  1) ผู้วจิยัประสานหวัหน้าชุมชนบ้านวงั
ชยั หมู่ที ่11.ต าบลโนนชยัศร ีอ าเภอโพนทอง จงัหวดั
รอ้ยเอด็ เพื่อขอความร่วมมอืไปยงัชาวบา้นวงัชยั หมู่ที ่
11 ต าบลโนนชยัศร ีอ าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ 
เขา้รบัการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชีวภาพจากกากถัว่
เหลอืง 
  2) ผู้วิจยัประสานงานติดต่อผู้ที่เข้ารับ
การส่งเสรมิ คอืชาวบา้นวงัชยั หมู่ที ่11 ต าบลโนนชยั
ศร ีอ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอ็ด จ านวน 36 คนซึง่
ได้จากร้อยละ 30 ของครวัเรือน .(บุญชม ศรีสะอาด, 
2535 : 38) 
 ระยะที่ 2 การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมอื 
  ในระยะนี้ผู้วิจ ัยจะท าการสร้างและหา
คุณภาพของเครื่องมือในการถ่ายทอด และเครื่องมือ
วดัผลการส่งเสริมการท าน ้าหมกัชีวภาพจากกากถัว่
เหลอืง เป็นระยะการเตรยีมความพร้อมขอ้งคู่มอื และ
แบบวดัผลสมัฤทธิ ์เพื่อใชป้ระกอบการสง่เสรมิ ดงัน้ี 

 1) ออกแบบเครื่องมอืในการสง่เสรมิ 
  1.1ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นโดย
การศกึษาจากต าราเอกสาร งานวิจยัที่เกี่ยวข้องและ
เน้ือหาสาระคู่มอืเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งคู่มอืการ
สง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากกากถัว่เหลอืง 
  1.2 จดัท าโครงร่างของคู่มอืการส่งเสรมิ
การท าน ้าหมกัชวีภาพจากกากถัว่เหลอืง และน าคู่มอื
ในการใหค้วามรูก้บัแผ่นพบัการท าน ้าหมกัชวีภาพจาก
กากถัว่เหลืองที่จ ัดท าขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบ เพื่อขอข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข
คุณภาพของคู่มอื 
  1.3.ปรบัปรุงแกไ้ขคู่มอืการส่งเสรมิการ
ท าน ้าหมักชีวภาพจากกากถัว่เหลืองตามค าแนะน า
ของอาจารยท์ีป่รกึษา และน าไปใหค้วามรูก้บัผูเ้ขา้ร่วม
การสง่เสรมิ 
 2) การออกแบบเครื่องมือในการหา
ผลสมัฤทธิ ์
  2.1 แบบวดัความรู้เกี่ยวกบัการท าน ้า
หมักชีวภาพจากกากถัว่ เหลืองมีข ัน้ตอนในการ
ออกแบบดงันี้ 
   2.1.1 ศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานเบือ้งต้น
โดยการศึกษาจากต าราเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบ
เนื้อหาในการสร้างแบบวดัความรู้เกี่ยวกบัการท าน ้า
หมกัชวีภาพจากกากถัว่เหลอืง 
   2.1.2 จดัท าโครงร่างแบบวดัความรู้
โดยเป็นแบบ 2 ตวัเลอืก คอื ใช่ ไม่ใช่ ตอบถูกให้ 1 
คะแนน ตอบผิดให้ 0.คะแนน และเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบเพื่อขอข้อเสนอแนะและปรับปรุง
แกไ้ขคุณภาพของเครื่องมอื 
   2.1.3.ปรบัปรุงแก้ไขแบบวดัความรู้
ตามค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา และเสนออาจารย์
ทีป่รกึษาอกีครัง้เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 
   2.1.4 จดัท าเครื่องมอืแบบวดัความรู้
ทีส่มบรูณ์เพื่อน าไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู 
  2.2 แบบวดัทศันคตต่ิอการท าน ้าหมกั
ชวีภาพจากกากถัว่เหลอืง 
   2.2.1 ศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานเบือ้งต้น
โดยการศึกษาจากต าราเอกสาร และงานวิจัยที่
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เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบ
เนื้อหาในการสร้างแบบวดัทศันคติในการท าน ้าหมกั
ชวีภาพจากกากถัว่เหลอืง 
   2.2.2 จัดท าโครงร่างแบบวัด
ทัศนคติ ซึ่งมีลักษณะการตอบแบบมาตรฐานส่วน
ประเมนิค่า (Rating Scale) 5 ระดบั เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเรื่องขอ
ขอ้เสนอแนะและปรบัปรุงแกไ้ขคุณภาพเครื่องมอื 
   2.2.3 ปรบัปรุงแกไ้ขแบบวดัทศันคต ิ
ตามค าแนะน าของอาจารย์ทีป่รกึษาและเสนออาจารย์
ทีป่รกึษาอกีครัง้เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 
   2.2.4 จัดท าเครื่องมือแบบวัด
ทศันคต ิทีส่มบรูณ์เพื่อน าไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู 
  2.3 แบบวดัทกัษะการปฏบิตักิารท าน ้า
หมักชีวภาพจากกากถัว่ เหลืองมีข ัน้ตอนในการ
ออกแบบ ดงันี้ 
   2.3.1.ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น
โดยการศกึษาจากต าราเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบเนื้อหาในการ
สรา้งแบบวดัทกัษะการปฏบิตัใินการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพ
จากกากถัว่เหลอืง 
   2.3.2.จดัท าโครงร่างแบบวดัทกัษะ
การปฏิบตัิ ซึ่งมีลักษณะการตอบเป็นแบบมาตรฐาน
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั เป็นประจ า 
บ่อยครัง้ เป็นบางครัง้ นานๆ ครัง้ และไม่เคย และ
เสนอ ต่ออาจ ารย์ที่ ป รึกษาตรวจสอบ เ รื่ อ งข อ
ขอ้เสนอแนะและปรบัปรุงแกไ้ขคุณภาพเครื่องมอื 
   2.3.3.ปรบัปรุงแก้ไขแบบวดัทกัษะ
การปฏิบตัิ ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครัง้เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสม 
   2.3.4.จดัท าเครื่องมอืแบบวดัทกัษะ
การปฏบิตั ิทีส่มบรูณ์เพื่อน าไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ระยะที่ 3 การถ่ายทอดกระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา 
  1. ท าการส่งเสรมิตามก าหนดการใน
การจดักจิกรรมระยะเวลาในการสง่เสรมิใชร้ะยะเวลา 2 
วนัโดยมกี าหนดการในการจดักจิกรรมการสง่เสรมิ 

  2. การด าเนินกจิกรรมการส่งเสรมิผูว้จิยัได้
ด าเนินตามขัน้ตอนดงันี้ 
   2.1 ขัน้น าสู่การส่งเสรมิเป็นการเตรยีม
ความพรอ้ม หรอืเป็นการบรรยายใหเ้อือ้อ านวยต่อการ
ส่งเสรมิเพื่อสร้างความคุ้นเคยและลดความตึงเครยีด
ทางดา้นร่างกายและจติใจของผูเ้ขา้รบัการสง่เสรมิ 
   2.2 ขัน้ส่งเสรมิกจิกรรมในการส่งเสริม
ครัง้นี้ประกอบดว้ยการบรรยายเทคนิคการอธบิายโดย
มคีู่มอืและแผ่นพบัประกอบในการบรรยายการก าหนด
เป้าหมายของแต่ละกจิกรรมเพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการสง่เสรมิ
ทราบว่าตนก าลงัท าอะไรอยู่ซึง่ในการส่งเสรมิผูว้จิยัได้
น าเทคนิคการบรรยายเทคนิคการอธบิายเพื่อให้ผูเ้ขา้
รบัการสง่เสรมิเกดิความรูแ้ละทศันคตทิีด่ ีดงันี้ 
    1)  การบรรยายเ ป็นวิธีที่ท า ให้
ผู้เขา้ร่วมส่งเสริมทราบถึงการท าน ้าหมกัชวีภาพจาก
กากถัว่เหลือง โดยมีคู่มือและแผ่นพับประกอบการ
บรรยายเทคนิคการบรรยายเป็นเทคนิคที่เหมาะสม
ส าหรบัการใหค้วามรูพ้ืน้ฐาน 
    2) การอธบิายเป็นการเปิดโอกาสให้
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็ระดม
สมองมีการร่วมกนัท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ารบั
การส่งเสริมได้ฝึกคดิและมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล
มากขึน้  
3.3 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 ในการวเิคราะหข์อ้มูลครัง้นี้ ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรม
ประมวลผลส าเร็จรูปทางคอมพวิเตอร์ ใช้สถิติในการ
วเิคราะหข์อ้มลูมดีงันี้ 
 1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ และ
ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพ
เครื่องมอื ไดแ้ก่  
  2.1 การหาความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา 
(IOC) 
  2.2 ค่าความเชื่อมัน่ 
  2.3 ค่าอ านาจจ าแนก 
  2.4 ค่าความยากง่าย 
  2.5 ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ 
  2.6 ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์
  2.7 ค่าดชันีประสทิธผิล 
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 3. สถติิทีท่ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ Paired t-
test ทีน่ยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 การพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการท าน ้ าหมัก
ชีวภาพจากกากถัว่เหลือง มีรายละเอียดการเสนอ
ผลการวจิยัตามล าดบั ซึง่สามารถสรุปผลวจิยัไดด้งันี้ 
  1. คู่มือฝึกการส่งเสริมการท าน ้าหมัก
ชวีภาพจากกากถัว่เหลอืง ส าหรบัชาวบา้นวงัชยั หมู่ที ่
11 ต าลบโนนชยัศร ีอ าเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ที่
ผู้วิจยัพฒันาขึ้นมีประสทิธิภาพเท่ากบั 92.00/93.89 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80  
  2. ผลศึกษาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ
ส่งเสริมการท าน ้ าหมักชีวภาพจากกากถัว่เหลือง 
พบว่า ดัชนีประสทิธิผล ของคู่มือส่งเสริมการท าน ้า
หมักชีวภาพจากกากถัว่เหลือง มีค่าเท่ากับ 0.6978 
แสดงว่าชาวบา้นมคีวามรูเ้พิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 69.78                                                                           
  3. ผลการเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคต ิ
ต่อการส่งเสริมการท าน ้ าหมักชีวภาพจากกากถัว่
เหลอืง ผลศกึษา พบว่า ก่อนการส่งเรมิ ชาวบา้นทีเ่ขา้

รบัการส่งเสรมิมคีะแนนความรูอ้ยู่ในระดบัสงู หลงัการ
ส่งเสรมิ ชาวบ้านที่เข้ารบัการส่งเสริมมคีะแนนความ
รู้อยู่ในระดบัสูง เมื่อเปรียบเทยีบคะแนนก่อนแลหลงั
การส่งเสรมิ พบว่า หลงัการส่งเสรมิชาวบ้านที่เขา้รบั
การส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้มากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงให้
เห็นว่าชาวบ้านที่เข้ารับการส่งเสริมการท าน ้ าหมัก
ชีวภาพจากกากถัว่เหลือง มีความรู้เพิ่มมากขึ้น และ 
พบว่า ก่อนการสง่เสรมิ ชาวบา้นทีเ่ขา้รบัการส่งเสรมิมี
คะแนนทศันคตเิฉลีย่เท่ากบั 3.98 อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
หลงัการส่งเสรมิที่ชาวบา้นเขา้รบัการส่งเสรมิมคีะแนน
ทศันคติเฉลี่ยเท่ากบั 4.43 อยู่ในระดบัเห็นด้วย เมื่อ
เปรยีบเทียบคะแนนก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
หลงัการส่งเสรมิชาวบา้นทีเ่ขา้รบัการส่งเสรมิมคีะแนน
เฉลีย่ทศันคตมิากกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั.05 แสดงใหเ้หน็ว่าการส่งเสรมิการท า
น ้าหมกัชวีภาพจากกากถัว่เหลอืงมผีลท าใหช้าวบา้นที่
เขา้รบัการส่งเสรมิมทีศันคติต่อการท าน ้าหมกัชวีภาพ
จากกากถัว่เหลอืงเพิม่มากขึน้ 

 
ตารางที ่1 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนความรู ้ก่อนและหลงัการการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากกากถัว่เหลอืง 
ของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช ้t-test (Dependent Samples) 

ด้าน 
ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม 

df t p 
 ̅ S.D. ระดบัความรู้  ̅ S.D. 

ระดบั
ความรู้ 

ความรู ้
(N = 25) 

19.94 2.36 สงู 23.47 0.90 สงู 35 -8.312 .000* 

* นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางที ่2 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากกากถัว่เหลอืง ของกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยใช ้t-test (Dependent Samples) ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 

ด้าน 
ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม 

df t p 
 ̅ S.D. 

ระดบั
ทศันคติ  ̅ S.D. 

ระดบั
ทศันคติ 

ทศันคต ิ
(5 คะแนน) 

3.82 0.43 เหน็ดว้ย 4.42 0.45 เหน็ดว้ย 35 -5.796 .000* 

* นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 4. หลังการส่งเสริมชาวบ้านที่เข้ารับการ
สง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ทกัษะการปฏบิตักิารท าน ้าหมกั                         
ชีวภาพจากกากถัว่เหลือง อยู่ในระดับปฏิบัติเป็น
ประจ า โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.56 
 
5. อภิปรายผล 
 การพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการท าน ้ าหมัก
ชวีภาพจากกากถัว่เหลอืง ผู้วจิยัมปีระเดน็ที่จะน ามา
อภปิรายผลดงันี้ 
  1. คู่มือการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพ
จากกากถัว่เหลือง เมื่อน าไปใช้กับชาวบ้าน พบว่า 
ชาวบา้นสามารถท าแบบทดสอบระหว่างการสง่เสรมิได้
คะแนนรวมเฉลีย่รอ้ยละ 92.00 และมคีะแนนทดสอบ
หลงัการสง่เสรมิรวมเฉลีย่รอ้ยละ 93.89 ซึง่เป็นไปตาม
เกณฑ์ประสทิธิภาพที่ตัง้ไว้ แสดงว่า การพฒันาคู่มือ
การสง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากกากถัว่เหลอืง มี
ประประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 92.00/93.89 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว้เนื่ องจากผู้วิจ ัยได้เน้น
ความส าคัญของการเรียนรู้ โดยการพัฒนาคู่มือการ
สง่เสรมิทีม่เีนื้อหาตัง้แต่ความหมาย ปัญหาเรื่องการท า
การเกษตร ผลกระทบจากการใชปุ้๋ ยเคม ีและการท าน ้า
หมกัชวีภาพจากกากถัว่ ซึง่มกีารเรยีบเรยีงเนื้อหาสาระ
ความรูใ้หม่ใหม้คีวามชดัเจน เพื่อใหช้าวบา้นเกดิความรู ้
ความเขา้ใจ สามารถเขา้ใจได้ง่าย ซึ่งลกัษณะของคู่มือ
ดงักล่าวเป็นไปตามแนวคดิของคณิต จติเจริญทวีโชค 
(2548 : 43) ได้ใหค้วามหมายว่า คู่มอืเป็นหนังสอืที่
เขยีนขึน้มาเพื่อให้ความรู้กบัผู้อ่านในการท ากจิกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้ศึกษาท า
ความเขา้ใจดว้ยตนเอง และสามารถน าความรูท้ีไ่ดร้ับ
ไปใช้เป็นแนวทางด าเนินการได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยับางส่วนของ ชลทิศ 
พนัธุ์ศริ ิและคณะ (2559 : 117)ได้ศกึษาวจิยัเรื่องการ
พฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
อาเซยีน: สหพนัธรฐัมาเลเซยี เพื่อพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอา เซียน : 
สหพันธรัฐมาเลเซีย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 และหาดชันีประสทิธผิลของคู่มือฝึกอบรม ผล
การศกึษาพบว่า คู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 
92.33/93.22 และบางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

วาท ีลพพนัธท์อง และคณะ (2559 : 137)ไดว้จิยัเรื่อง
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีน: สาธารณรฐัสงิคโปร์ งานวจิยันี้มี
ค ว า ม มุ่ ง ห ม า ย เ พื่ อ พั ฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอา เซียน : 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
คู่มือฝึกอบรมผลการศึกษาพบว่า ประสทิธิภาพของ
คู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 93.44/84.78 ส่วน
ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรมเท่ากับ 0.7350 
นิสิตที่ ใช้คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม อ า เ ซี ย น ส า ธ า รณ รั ฐ สิ ง ค โ ป ร์ มี
ความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 73.50  
  2. ดชันีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือการ
ส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากกากถัว่เหลอืง มคี่า
เท่ากบั 0.6978 หมายความว่า นิสติกลุ่มตวัอย่างมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 69.78 แสดงใหเ้หน็
ว่าจากการพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิที่มคีวามเหมาะสม
ส าหรบัชาวบา้น ท าใหช้าวบา้นเกดิความสนใจในคู่มอื
การสง่เสรมิ พรอ้มกบัแรงจงูใจเพื่อการพฒันาตนเองให้
มคีวามรู ้ทศัคต ิและทกัษะการท าน ้าหมกัชวีภาพจาก
กากถัว่เหลือง เพื่อให้เกิดการท างานเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ ซึง่บางส่วนสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุบล 
แคว้นไทย และคณะ(2559 :124)ได้ศึกษา การพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซยีน : ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม การวจิยั
ค รั ้ง นี้ มี วัต ถุประสงค์ เพื่ อพัฒนาคู่ มื อ ฝึ กอบรม
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอาเซยีน: ประเทศ
บรูไนดารุสซาลามทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์และหา
ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรมเพื่อศึกษาและ
เปรยีบเทยีบความรูท้ศันคตกิ่อนและหลงัฝึกอบรม ผล
การศกึษา พบว่า ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม
เ ท่ า กั บ  04.44 นิ สิ ต ที่ ใ ช้ คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มอาเซยีน: ประเทศบรูไน
ดารุสซาลามมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 44.44 
และบางสว่นสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรนิภา ตูมโฮม 
และคณะ (2559 : 190) ได้ศึกษา การพฒันาคู่มือ
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน: 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาคู่ มือ ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิง่แวดลอ้มอาเซยีน: สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี และเพื่อ
ศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม ผลการศกึษา
พบว่า ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการฝึกอบรมเท่ากบั 
63.43 นิสติทีใ่ชคู้่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน: สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มี
ความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 63 .43 นิสติ
กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคตหิลงัการ
ฝึกอบรมสูงกว่ าก่อนการฝึกอบรมและบางส่วน
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  
  3. ความรู้เกีย่วการส่งเสรมิการท าน ้าหมกั
ชวีภาพจากกากถัว่เหลอืง ผลการเปรยีบเทยีบความรู้
ก่อนและหลงัการส่งเสริมการท าน ้าหมักชีวภาพจาก
กากถัว่เหลืองโดยใช้คู่มือ พบว่า ชาวบ้านที่เข้ารบัการ
ส่งเสริมการท าน ้าหมักชีวภาพจากกากถัว่เหลือง มี
ความรู้ก่อนการส่งเสริมอยู่ในระดับสูง และหลังการ
ส่งเสรมิอยู่ในระดบัสงู เมื่อเปรยีบคะแนนก่อนและหลงั
การส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนน
ความรู้เฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่งเสริม แสดงให้เห็นว่า 
ชาวบ้านที่เข้ารับการส่งเสริมการท าน ้าหมกัชีวภาพ
จากกากถัว่เหลือง มีความรู้เพิ่มขึ้น เนื่องจากคู่มือ
สง่เสรมิมคีวามเหมาะสมและความน่าสนใจของเนื้อหา 
ท าให้ชาวบ้านเกิดความรู้ ความเขา้ใจในเนื้อหาของ
คู่มอืสง่เสรมิเพิม่มากขึน้ ซึง่คู่มอืการส่งเสรมิการท าน ้า
หมกัชวีภาพจากกากถัว่เหลอืงมุ่งเน้นใหช้าวบา้นไดร้บั
ประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางส าหรับ
ปฏิบัติตนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและน า
ความรู้ไปประโยชน์ในทางที่ต้องการซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคดิของ แสงจนัทร์ โสภากาล (2550 : 14-15) ได้
ให้ความหมายของความรู้หมายถึง การรบัรู้เกี่ยวกบั
ขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์ รายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กดิจากการ
สงัเกต การศกึษาประสบการณ์ ทัง้ในดา้นสิง่แวดลอ้ม
ทางธรรมชาติและสงัคม ความรู้พื้นฐานหรือภูมิหลัง
ของแต่ละบุคคล ที่บุคคลได้จดจ าหรอืเกบ็รวบรวมไว ้
และสามารถแสดงออกมาในเชงิพฤติกรรมทีส่งัเกตหรอืวดั
ได้ ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุภารตัน์ อ่อน
กอ้น (2556 : 3) ไดไ้ดศ้กึษา เรื่อง การส่งเสรมิการท า
น ้าหมกัชวีภาพเพื่อคุมวชัพชื ในขา้วนาหว่าน บา้นโคก
ก่อง ต าบลคนัธารราษฎร์ อ าเภอกนัทรวิชัย จงัหวัด
มหาสารคาม การวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อการ

ส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพเพื่อคุมวชัพชืในขา้วนา
หว่าน เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบความรูแ้ละการปฏบิตัใิน
การท าน ้าหมกัชวีภาพเพื่อคุมวชัพชืในนาหว่าน บ้าน
โคกก่อง ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิชัย 
จงัหวดัมหาสารคาม กลุ่มตวัอย่างเป็นเกษตรกรบ้าน
โคกก่อง จ านวน 30 คน ผลการวิจยั พบว่า การจัด
กจิกรรมฝึกอบรมการส่งเสริมการท าน ้าหมกัชีวภาพ
เพื่อคุมวชัพชืในนาขา้วนาหว่าน บ้านโคกก่อง ต าบล
คนัธารราษฎร ์อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
โดยวิธีการฝึกอบรมรวม 2 วัน ก่อนการฝึกอบรม
เกษตรกรมคีวามรู้เกี่ยวกบัการส่งเสรมิการท าน ้าหมกั
ชีวภาพเพื่อคุมวัชพืชในข้าวนาหว่านบ้านโคกก่อง 
ต าบลคันธารราษฎร์  อ า เภอกันทรวิชัย  จังหวัด
มหาสารคาม อยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการฝึกอบรม
เกษตรกรมีความรู้อยู่ในระดับสูงหลังการฝึกอบรม
เกษตรกรมคีวามรูม้าก กว่าก่อนการฝึกอบรมและก่อน
การฝึกอบรมเกษตรกรมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปาน
กลางและหลงัการฝึกอบรมเกษตรกรมกีารปฏบิตัอิยู่ใน
ระดับมากหลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีการปฏิบัติ
มากกว่าก่อนการฝึกอบรมแสดงให้เหน็ว่าการส่งเสรมิ
การท าน ้าหมกัชวีภาพเพื่อคุมวชัพชืในขา้วนาวาลบา้น
โคกก่อง ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิชัย 
จงัหวดัมหาสารคาม มผีลท าให้ความรู้และการปฏบิตัิ
ของเกษตรกรเพิม่ขึน้และบางส่วนสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ อนิรุทธิว์รจิตร (2557 : 3) ได้ศึกษาวิจยั การ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์น ้ าหมักชีวภาพ จากเศษ
อาหารเพื่อลดการใชส้ารเคมใีนโรงเรยีนบา้นดอนหน่อง 
ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้อยู่ในระดบัดี หลงัการส่งเสริมนักเรียนมี
คะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบัด ี
  ส่วนทศันคตต่ิอการท าน ้าหมกัชวีภาพจาก
กากถัว่เหลือง ผลการเปรียบเทียบทศันคติก่อนและ
หลังการส่งเสริมการท าน ้ าหมักชีวภาพจากกากถัว่
เหลอืง โดยใชคู้่มอื พบว่าทศันคตขิองชาบ้านทีเ่ขา้รบั
การส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วยและหลงัการ
สง่เสรมิ ชาวบา้นทีเ่ขา้รบัการสง่เสรมิมคีะแนนทศันคติ
โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย เมื่อเปรยีบเทยีบก่อนและ
หลงัการสง่เสรมิ พบว่า หลงัการส่งเสรมิชาวบา้นทีเ่ขา้
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รับการส่งเสริมมีคะแนนทัศนคติมากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิ แสดงใหเ้หน็ว่าการการส่งเสรมิการท าน ้าหมกั
ชีวภาพจากกากถัว่เหลืองมีผลท าให้ทัศนคติต่อการ
ส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากกากถัว่เหลอืงของ
ชาวบ้านเพิ่มมากขึ้นทัง้นี้ถือว่าเป็นกระบวนการ
ถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมศึกษา เ น้นการเรียนรู้และ
แลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างผูส้ง่เสรมิ และชาวบา้นทีเ่ขา้
รบัการส่งเสริม ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ ประยูร 
วงศจ์นัทรา (2559 :73)กล่าวว่าทศันคตเิป็นการแสดง
ออกมาซึง่การตดัสนิใจจากการประเมนิค่า หรอืทศันะ
เกี่ยวกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งในการแสดง
ออกมานี้จะต้องอาศัยพื้นความรู้ประสบการณ์และ
พฤติกรรมระหว่างบุคคลเป็นเครื่ องช่วยในกา ร
พจิารณาและประเมนิค่าก่อนทีม่กีารตดัสนิใจแสดงออก 
ซึง่การแสดงออกความคดิเหน็นี้อาจจะเป็นในการเหน็
ดว้ย สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2541 : 
64) ใ ห้ ค ว ามหมายทัศนคติ ไ ว้ ว่ า  ทัศนคติคื อ 
ผสมผสานระหว่างความนึกคดิ ความเชื่อ ความคดิเหน็ 
ความรู้ของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดคนใดคนหนึ่ง 
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งๆ ซึ่งออกมาในทาง
ประเมนิค่าอนัอาจเป็นไปทางยอมรบัหรอืปฏิเสธกไ็ด ้
และ ความคิดเห็นเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิด
พฤตกิรรมโดพฤตกิรรมหนึ่งขึน้ ซึง่บางส่วนสอดคลอ้ง 
พระฉัตรชยั ศรน้ีอยขาว (2552 : 35) ไดศ้กึษาเรื่อง
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา
แบบบูรณาการ เศรษฐกิจพอเพยีงกบัหลกัธรรมทาง
พุทธศาสนา มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติ
ก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการศึกษา พบว่า มี
ประสิทธิภาพเท่ ากับ  87,02/84.20 มีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนและการปฏบิตัิตนตาม แนวทางปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งบางส่วน
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ยลดา ภูนาใบ (2557 .: 3) 
ได้ศึกษาวจิยั เรื่อง การส่งเสริมการท าปุ๋ ยอินทรีย์น ้า
จากเศษอาหารเพื่อลดปรมิาณขยะเปียกในโรงเรียนท่า
ขอนยางพทิยาคม ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั 
จังหวัดมหาสารคาม โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อจัด
กจิกรรมส่งเสรมิการท าปุ๋ ยอนิทรยี์จากเศษอาหารเพื่อ
ศกึษาและเปรียบเทียบความรู้และทศันคติต่อการท า

ปุ๋ ยอินทรีย์น ้ าจากเศษอาหารก่อนและหลังการจัด
กจิกรรมการส่งเสรมิการท าปุ๋ ยอินทรยี์จากเศษอาหาร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที1่/2 สองจ านวน 30 คนเครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การวจิยัคอืแบบสมัภาษณ์การจดัการขยะประเภทเศษ
อาหารในโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม คู่มือการจดั
กิจกรรมการส่งเสริมการท าปุ๋ ยอินทรีย์น ้ าจากเศษ
อาหารแบบสอบถามความรูแ้บบวดัทศันคตต่ิอการท า
ปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าจากเศษอาหารสถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์
ข้อมูลคือร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Paired t-test ผ ล ก า ร ศึ กษ าพบ ว่ า เ ป็ น ไ ปต า ม
สมมุตฐิานการวจิยัหลงัการจดักจิกรรมการส่งเสรมิการ
ท าปุ๋ ยอินทรีย์น ้าจากเศษอาหารผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรูแ้ละทศันคตเิพิม่มากขึน้ 
  4. ทกัษะการปฏบิตักิารท าน ้าหมกัชวีภาพ
จากกากถัว่เหลือง ผลการศึกษาทกัษะการปฏบิตัิการ
ท าน ้าหมกัชีวภาพจากกากถัว่เหลอืง พบว่า หลงัการ
ส่งเสริมชาวบ้านที่เข้ารบัการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย
ทกัษะการปฏิบัติการท าน ้าหมักชีวภาพจากกากถัว่
เหลอืง อยู่ในระดบัปฏบิตัเิป็นประจ าแสดงใหเ้หน็ว่าการ
สง่เสรมิมุ่งสง่เสรมิใหช้าวบา้นไดม้สี่วนร่วม ในการท าน ้า
หมกัชวีภาพจากกากถัว่เหลอืงเปิดโอกาสใหช้าวบา้นที่
เข้ารบัการส่งเสริมได้ปฏิบตัิในการท าน ้าหมกัชวีภาพ
จากกากถัว่เหลอืงร่วมกนั บางสว่นสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรตน์. (2556.:.3) การปฏบิตั ิ
หมายถงึ กริยิาอาการทีแ่สดงออกหรอืปฏกิริยิาโต้ตอบ
ที่เกิดขึ้นเมื่อเผชิญกบัสิง่เร้า ซึ่งมาจากภายใน หรือ
ภายนอกร่างกาย ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์กระท าขึ้น 
หรอืรูส้กึผูอ้ื่นเหน็ หรอืไม่เหน็กไ็ดถ้อืว่าเป็นพฤตกิรรม 
เช่น การหวัเราะ การร้องไห้ การกิน การปฏบิตัิของ
สิง่มีชีวิตทัง้ที่อยู่ภายในหรอืแสดงออกมาภายนอกที่
ส ัง เกตได้  และสัง เกตไม่ ได้  เพื่ อตอบสนองต่อ
สิ่งแวดล้อม หรือสิ่งเร้า  และบางส่วนสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ พิไลวรรณ แสงมนตร ี(2556 : 2-3) ได้
ศกึษา เรื่อง การสง่เสรมิการลดใชปุ้๋ ยเคมใีนนาขา้วเพื่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศกึษา และเปรยีบเทยีบความรู ้และการปฏบิตักิ่อนและ
หลงัการท าการส่งเสรมิการลดใชปุ้๋ ยเคมใีนนาขา้วเพื่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมกลุ่มตัวอย่างคือ ชาวบ้านบ้าน
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หนองหิน  ต าบลโคกก่ อ  อ า เภอ เมือง  จังหวัด
มหาสารคาม จ านวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่า 
ชาวบ้านมคีวามรู้ก่อนอบรมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และ
หลงัการอบรมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดและการปฏบิตักิ่อน
อบรมชาวบ้านมีการปฏิบัติมากและหลังการอบรม
ชาวบ้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของผูเ้ขา้รบัการอบรมพบว่า
ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูแ้ละการปฏบิตัิเพิม่มากขึน้
กว่าก่อนการอบรมการส่งเสรมิการลดใช้ปุ๋ ยเคมใีนนา
ขา้วเพื่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มอย่าง มนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) คู่มอืการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจาก
กากถัว่เหลอืง สามารถท าใหช้าวบา้นมคีวามรู ้ทศันคต ิ
และทกัษะการปฏบิตักิารท าน ้าหมกัชวีภาพจากกากถัว่

เหลือง ดังนัน้ สามารถน าคู่มือการส่งเสริมไปเป็น
แนวทางในการจดักจิกรรมการสง่เสรมิไดต่้อไป 
 2) การพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการท าน ้าหมกั
ชีวภาพจากกากถัว่เหลือง ชี้ให้เห็นความส าคญัของ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัถัว่เหลืองหรอืกากถัว่เหลือง 
และการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้อย่างสูงสุดโดย
การน ากากถัว่เหลืองมาประยุกต์ให้ให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผล
ต่อเนื่องแก่สิง่มชีวีติดงันัน้ จงึสามารถน าไปปฏบิตัิได้
จรงิในชวีติประจ าวนั  
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาปัจจยัด้านกายภาพและ
ชีวภาพของดินที่มีผลต่อการตัดสินใจในการใช้ปุ๋ ย
ชวีภาพจากการท าเกษตรของเกษตรกรเพื่อประโยชน์
ต่อการด าเนินงานทีค่รอบคลุมและชดัแจนยิง่ขึน้ต่อการ
ท าน ้าหมกัชวีภาพ 
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