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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคู่มอืสิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อการจดัการขยะสดในพืน้ทีบ่า้นบวัคอ้ หมู่ที ่10 ต าบล
บวัค้อ อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ให้มปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธิผลตามเกณฑ์ เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบ
ความรู ้ทศันคต ิและทกัษะปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัการขยะสด ก่อนและหลงัการฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา 
คอื ชาวบ้านบ้านบวัค้อ หมู่ที่ 10 ต าบลบวัค้อ อ าเภอเมอืง จังหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ตวัแทนครวัเรอืนละ  
1 คน ได้จากการเลอืกแบบสมคัรใจเขา้ร่วม เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ คู่มอืฝึกอบรม ใบความรู้ แบบวดัความรู้ 
แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัทกัษะปฏบิตัิ สถติิทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ Paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 82.40/80.40 ดชันีประสทิธผิลของ
คู่มือฝึกอบรมมีค่าเท่ากบั 0.6286 แสดงว่าชาวบ้านมีความก้าวหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.86 ชาวบ้านมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติ และทกัษะปฏิบัติหลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract 
 The objectives of this research were to develop an environmental education for fresh waste management 
in the BuaKho Village, Village No. 10, Buakho Sub-district, Mueang District, Maha Sarakham Province to be 
efficient and effective according to the criteria, study and compare knowledge, attitudes and practical skills related 
to fresh waste management, before and after the training. The sample used in the study were 30 BuaKho villagers, 
BuaKho Sub-district, Mueang District, Maha Sarakham Province. There were 30 representatives of each 
household from voluntary participation sampling. The research instruments consisted training manual, knowledge 
test, attitude test, and practice skill test. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation and Paired t-test. The results of the were training manual was as effective as 82.40/80.40. 
The effectiveness index of the training manual was depicted at 0.6286, indicated that the villagers had progressed 
in their studies by 62.86. The villagers had higher scores on knowledge, attitude and pratical skill after participation 
in activities higher than before participating in activities statistical significance at the level of .05. 
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1. บทน ำ 
 ขยะเป็นปัญหาส าคญัของมนุษยชาติโครงการ
สิง่แวดลอ้มแห่งสหประชาชาตไิดเ้ขา้มาเป็นหน่วยงาน
กลางทีป่ระสานความร่วมมอืของประเทศต่างๆ ในการ
แกไ้ขปัญหาขยะลน้เมอืงดว้ยการก าหนดใหม้โีครงการ 
วนัรณรงค์เพื่อโลกสะอาดเป็นครัง้แรกในปี 1993 เพื่อ
เชิญชวนให้ทุกประเทศได้มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกบัขยะในชุมชนของตน ท าให้ทุกคนได้
เกิดความตระหนักถึงปัญหาขยะที่มีผลกระทบต่อ
สขุภาพชวีติและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ใหค้วามร่วมมอืใน
การแก้ไขปัญหาขยะ การก าจดัขยะมูลฝอยของชุมชน
มอีุปสรรคทีเ่กดิขึน้อย่างหนึ่งที่แสดงถึงการขาดความ
รบัผดิชอบของคนไทย คอื ประชาชนมกัทิง้ภาระหน้าที่
ใหก้บัเจ้าพนักงานท าความสะอาดไม่ร่วมมอืในการลด 
และน าขยะมลูฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์การแกไ้ขปัญหา
ขยะจึงไม่ควรมองไปที่เรื่องของส่วนรวมเพียงอย่าง
เดียว แต่ควรมองย้อนกลับมาที่ตัวบุคคลเป็นหลัก
ส าหรับแนวทางที่แก้ปัญหาขยะล้นเมืองในภาค
ประชาชนนัน้สามารถใช้หลกัการ 4 Rs สร้างจติส านึก
ต่อสงัคม ไดแ้ก่ 1) ลดการใช ้และลดการบรโิภคสนิค้า 
ที่ ฟุ่มเฟือยใช้อย่างประหยัด และใช้เท่าที่จ าเป็น 
2) การซ่อมแซมวสัดุสิง่ของที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพที่ดี 
ใช้งานได้นาน ไม่ต้องทิ้งเป็นขยะ หรือต้องสิน้เปลอืง
ซื้อใหม่ 3) การใช้ซ ้าการน าสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้
ประโยชน์ใหคุ้ม้ค่า 4) การน ากลบัมาใชใ้หม่การน าขยะ
มาแปรรูป เพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่การลดขยะดว้ยวธิกีาร
เหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น โดย
ประชาชนควรใหค้วามสนใจ มกีารตระหนัก และรบัรูถ้งึ
ปัญหาของขยะในสถานการณ์ปัจจุบนัและทีจ่ะขยายตวั
ในอนาคตอกีทัง้หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนควรมี
การจัดโครงการรณรงค์พร้อมช่วยเหลือเพื่อร่วมกัน
แกไ้ขปัญหาขยะทีเ่กดิขึน้ (วกิรม กรมดษิฐ,์ 2554 : 34) 
 ปัญหาการจดัการมูลฝอยเป็นปัญหาทางด้าน
สิง่แวดลอ้มทีทุ่กฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งไดใ้หค้วามส าคญั และ
มีความจ าเป็นในการร่วมมือแก้ไขกันอย่างเต็ม
ความสามารถ เพราะเป็นปัญหาที่เกดิขึน้ในชุมชนทุก
ระดบัตัง้แต่ระดบั อบต. เทศบาลต าบล เทศบาลเมอืง 
และเทศบาลนครและปัญหานี้นับวนัจะทวคีวามรุนแรง

มากยิ่งขึ้น สืบเนื่องจากความเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจและจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นท าให้เกิด 
มูลฝอยสูงขึ้น ผลกระทบที่เกิดจากมูลฝอยในชุมชน
โดยเฉพาะในสถานทีแ่ละวธิกีารก าจดัมูลฝอยที่ไม่ถูก
หลกัสุขาภบิาล ได้แก่ กลิน่เหมน็ แหล่งเพาะพนัธุข์อง
พาหะน าโรคต่างๆ การปนเป้ือนต่อน ้า ผวิดนิ และน ้าใต้
ดนิจากน ้าชะมลูฝอย เป็นต้น การด าเนินการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเป็นเรื่องเร่งด่วน ที่จะต้อง
ด าเนินการตัง้แต่วนันี้ซึ่งขอ้มูลดา้นการจดัการมูลฝอย
เป็นสิง่จ าเป็นเริม่ต้นที่จะต้องน าไปใช้ในการประเมิน
สถานภาพการจดัการมูลฝอยของทอ้งถิน่ และวางแผน
การป้องกันและแก้ไขปัญหามูลฝอยในภาพรวมของ
จงัหวดั (กรวภิา สทุธ,ิ 2553 : 1-2) 
 การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นควรเริ่ม
แก้ไขที่ต้นเหตุหรอืผู้ก่อให้เกดิขยะมูลฝอยเหล่านัน้ก็
คือ ประชาชนนัน่เอง หากประชาชนมีความรู้ ความ
เขา้ใจ มคีวามตระหนักถึงผลเสยีที่เกดิขึน้ตามมาจาก
การจดัการขยะไม่ถูกวิธ ีและมจีติส านึกถึงผลกระทบ
ต่อสิง่แวดล้อม รวมถึงการมีจิตส านึกที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการบรหิารจดัการขยะ เพื่อใหพ้ฤตกิรรมการทิง้
และการจดัการขยะ มูลฝอยก่อนทีจ่ะน าไปท าลายของ
ประชาชนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ปริมาณขยะใน
ชุมชนกจ็ะลดลงซึง่เป็นเพราะผลของการมสีว่นร่วมของ
ประชาชนนัน่เอง การศึกษาครัง้นี้เป็นการศึกษาใน
ประเดน็การมสี่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะ
มูลฝอยเพื่อทีจ่ะทราบว่าประชาชนเขา้ไปมสี่วนร่วมใน
กระบวนการจดัการขยะอย่างไรบ้าง และประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจดัการมากน้อยเพยีงใด เป็นประเดน็ที่
มีความน่าสนใจศึกษา โดยผู้วิจ ัยได้ออกแบบกรอบ
แนวคิด มี 4 ประเด็น ดงันี้ ร่วมรบัรู้สถานการณ์และ
สภาพปัญหา ร่วมวางแผนตัดสินใจร่วมกิจกรรม
โครงการ ร่วมตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนินงาน 
กระบวนการก าจัดขยะนั ้นจะไม่สามารถประสบ
ความส าเร็จได้หากไม่ ได้รับความร่ วมมือจาก
ผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายและประชาชนซึง่เป็นผูเ้กีย่วขอ้งกบั
ปัญหานี้โดยตรง การให้ความส าคญักบัประเดน็การมี
สว่นร่วมของประชาชนจะท าใหปั้ญหาขยะของเทศบาล
น้อยลงและการจดัการขยะก็จะประสบผลส าเร็จด้วย 
(พศิพิร ทศันา และโชต ิบดรีฐั, 2558 : 153) 
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 ปัจจุบนัสภาพปัญหาสิง่แวดล้อมในพื้นที่บ้าน
บัวค้อ หมู่ที่ 10 ต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนถือเป็น
ปัญหาที่ส าคัญที่สุดในชุมชน เนื่องจากคนในชุมชน 
ไม่มกีารจดัการขยะอย่างถูกวธิ ีและภายในชุมชนกไ็ม่
มทีีท่ิ้งขยะ ส่งผลใหเ้กดิการก าจดัขยะอย่างไม่ถูกต้อง 
โดยการเผาตามบรเิวณบ้านทุ่งนา จงึก่อใหเ้กดิปัญหา
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ตามมา ผู้วิจ ัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ความต้องการในการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มในชุมชน 
และเปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคต ิทกัษะปฏบิตัิต่อการ
จดัการขยะก่อนและหลงั ส าหรบัชุมชนบ้านบวัคอ้ หมู่
ที่ 10 ต าบลบวัค้อ อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม  
เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาขยะมลูฝอยภายใน
ชุมชนอย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื โดยท าการพฒันา
คู่มือการจัดการขยะสดโดยการท าน ้าหมกัชีวภาพจาก
เปลอืกสบัปะรด ขึน้มาเพื่อไปอบรมชาวบ้าน บ้านบวัค้อ 
หมู่ที่ 10 ให้มีความรู้ ทศันคติ และทกัษะปฏบิตัิต่อการ
จดัการขยะ โดยใชก้ระบวนการทางสิง่แวดลอ้มศกึษา 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 1) เพื่อพฒันาคู่มือสิง่แวดล้อมศึกษาเพื่อการ
จดัการขยะสดในพืน้ทีบ่า้นบวัคอ้ หมู่ที ่10 ต าบลบวัคอ้ 
อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม ให้มีประสทิธิภาพ
และมปีระสทิธผิลตามเกณฑ ์
 2) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบั
สิง่แวดล้อมศึกษาเพื่อการจดัการขยะสดในพื้นที่บ้าน
บัวค้อ หมู่ที่ 10 ต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
 3) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
สิง่แวดล้อมศึกษาเพื่อการจดัการขยะสดในพื้นที่บ้าน
บัวค้อ หมู่ที่ 10 ต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
 4) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติ
เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อการจดัการขยะสดในพืน้ที่
บ้านบวัค้อ หมู่ที่ 10 ต าบลบวัค้อ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
 
 
 

3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรที่ใช้ในการศกึษา คอื ชาวบ้านบ้าน
บัวค้อ หมู่ที่ 10 ต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม จ านวน 140 ครัวเรือน ตัวแทนครัว 
เรอืนละ 1 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง 
 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการฝึกอบรม คือ 
ชาวบ้านที่อาศยัในชุมชนบ้านบวัค้อ หมู่ที่ 10 ต าบล 
บวัคอ้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน 
ซึง่ไดม้าจากการสมคัรใจในการเขา้ร่วมการฝึกอบรม 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ คู่มอืการจดัการขยะสดโดย
การท าน ้าหมกัชวีภาพจากเปลอืกสบัปะรด ในพืน้ที ่บา้น
บัวค้อ หมู่ที่ 10 ต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการขยะ 
  2.2) ทศันคตต่ิอการจดัการขยะ 
  2.3) ทกัษะการปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัการขยะ 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด คือ คู่มือ
ฝึกอบรมและใบความรูก้ารจดัการขยะสดโดยการท าน ้า
หมกัชวีภาพจากเปลอืกสบัปะรด ในชุมชนบ้านบวัค้อ 
หมู่ที ่10 ต าบลบวัคอ้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 
ได้แก่แบบวัดความรู้  แบบวัดทัศนคติ และแบบ 
วดัทกัษะปฏบิตัิการก าจดัขยะสด โดยการท าน ้าหมกั
ชีวภาพจากเปลือกสบัปะรดในชุมชนบ้านบัวค้อ 
หมู่ที่ 10 
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมอื ไดแ้ก่ คู่มอืฝึกอบรม ใบความรู ้แบบวดัความรู ้
แบบวดัทศันคคต ิและแบบวดัทกัษะปฏบิตัิการจดัการ
ขยะสดโดยการท าน ้าหมกัชวีภาพจากเปลอืกสบัปะรด 
ในชุมชนบา้นบวัคอ้ หมู่ที ่10 
 2) สร้ างเครื่ องมือ ได้แก่  คู่ มือฝึกอบรม  
ใบความรู้แบบวัดความรู้ แบบวดัทศันคคติ และแบบ 
วดัทกัษะปฏิบตัิการจดัการขยะสดโดยการท าน ้าหมกั
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ชวีภาพจากเปลอืกสบัปะรด ในชุมชนบ้านบวัค้อ หมู่ที่ 
10 โดยคู่มือมีเนื้อหาการเรียนรู้ทัง้หมด 3 หน่วยการ
เรียนรู้ ใบความรู้มีเน้ือหาการเรียนรู้ทัง้หมด 3 หน่วย
การเรียนรู้ แบบวดัความรู้จ านวน 15 ข้อ เป็นแบบวดั
ความรูแ้บบเลอืกตอบ 2 ตวัเลอืก คอื ใช่ และไม่ใช่ แบบ
วดัทศันคคติ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั คือ 
เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 15 ขอ้ และแบบ
วดัทกัษะปฏิบตัิการจดัการขยะสดโดยการท าน ้าหมกั
ชวีภาพจากเปลอืกสบัปะรด ในชุมชนบ้านบวัค้อ หมู่ที่ 
10 จ านวน 5 ขอ้ โดยแบ่งการประเมนิออกเป็น 5 ระดบั 
คอื เป็นประจ า บ่อยครัง้ เป็นบางครัง้ นานๆ ครัง้ และ
ไม่เคยปฏบิตั ิ
 3) น าโครงสร้างคู่มือฝึกอบรม ใบความรู้   
แบบวดัความรู้ แบบวดัทศันคคติ และแบบวดัทกัษะ
ปฏบิตั ิการจดัการสดขยะโดยวธิกีารท าน ้าหมกัชวีภาพ
จากเปลือกสับปะรดในชุมชนบ้านบัวค้อ หมู่ที่ 10  
ไปปรึกษากบัอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและความเรยีบรอ้ย 
 4) ส่งผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อหา
คุณภาพของเครื่องมือ และประเมินความสอดคล้อง 
เมื่อวิเคราะห์คะแนน พบว่า คู่มือฝึกอบรมมีค่า IOC 
เท่ากบั 1.00 เครื่องมอืแบบวดัความรูม้คี่า IOC เท่ากบั 
0.98 แบบวดัทศันคติมคี่า IOC เท่ากบั 0.98 และแบบ
วัดทักษะปฏิบัติมีค่ า  IOC เท่ ากับ 0.98 แสดงว่ า
คุณภาพของเครื่องมอืการจดัการขยะสดโดยการท าน ้า
หมกัชวีภาพจากเปลอืกสบัปะรด ในชุมชนบ้านบวัค้อ 
หมู่ที ่10 กบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั สามารถน าไปใช้
ในการเรยีนรูไ้ด ้
 5) น าไปวิเคราะห์หาค่าความเหมาะสมของ
เครื่องมือ คู่มือฝึกอบรมมีค่าเท่ากบั 4.67 ใบความรู้
หน่วยที ่1 มคี่าเท่ากบั 4.67 ใบความรู้หน่วยที ่2 มคี่า
เท่ากับ 4.67 ใบความรู้หน่วยที่3 มีค่าเท่ากับ 4.60 
แบบวดัความรู้มคี่าเท่ากบั 4.75 แบบวดัทศันคติมคี่า
เท่ากบั 4.86 และแบบวดัทกัษะปฏบิตัิการจดัการขยะ
สดโดยการท าน ้ าหมักชีวภาพจากเปลือกสับปะรด  
ในชุมชนบ้านบวัค้อ หมู่ที่ 10 มคี่าเท่ากบั 4.90 แสดง
ว่า ค่าความเหมาะสมของเครื่องมืออยู่ ในระดับ
เหมาะสมมากทีสุ่ด สามารถน าไปใชใ้นการถ่ายทอดได ้
แบบวัดความรู้มีค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับอยู่ที่ 0.92  

ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.53 – 0.66 และ
ค่าความยากง่ายรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.37 - 0.86 แบบ
วัดทัศนคติมีค่าความเชื่ อมัน่ทัง้ฉบับอยู่ที่  0. 96  
ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.47 - 0.96 และ
แบบวดัทกัษะปฏิบตัิ มีค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 
0.86 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.38 – 0.59 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การจดัการขยะสดโดยการท าน ้าหมกัชีวภาพ
จากเปลือกสับปะรดในชุมชนบ้านบัวค้อ หมู่ที่ 10 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง โดย
แบ่งเป็น 3 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที่ 1 ศกึษาขอ้มูลเบื้องต้นเพื่อพฒันา
คู่มือฝึกอบรมการจดัการขยะสดโดยวิธีการท าน ้าหมกั
ชวีภาพจากเปลอืกสบัปะรดในชุมชนบา้นบวัคอ้ หมู่ที ่10 
  ระยะที่ 2 ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการ
ถ่ายทอดและแบบสอบถาม 
  ระยะที่ 3 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการ
จดัการขยะสดโดยวธิกีารท าน ้าหมกัชวีภาพจากเปลอืก
สบัปะรดในชุมชนบา้นบวัคอ้ หมู่ที ่10 และประเมนิผล
การฝึกอบรม 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1) ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) 
   2.2) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 
   2.3) ค่าอ านาจจ าแนก 
   2.4) ค่าความยากง่าย 
  3) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คอื Paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
 การจัดการขยะสดโดยวิธีการท าน ้ าหมัก
ชวีภาพจากเปลอืกสบัปะรดในชุมชนบา้นบวัคอ้ หมู่ที่ 
10 ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลสรุป ดงันี้ 
  1) คู่มอืการการก าจดัขยะสดโดยวธิกีารท า
น ้าหมกัชวีภาพจากเปลอืกสบัปะรด ที่ผู้วจิยัสร้างขึ้น 
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มีประสิทธิภาพประสิทธิผลของคู่มือ 82.40/80.40  
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ (ดังตารางที่ 1) และดัชนี
ประสิทธิผลของคู่มือ (E.I.) มีค่ าเท่ากับ 0.6286 
หมายความว่า ชาวบ้านมีความรู้เพิม่ขึน้และส่งผลให้

ชาวบ้านมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ เพิ่มขึ้น
หลงัจากการใช้คู่มอืฝึกอบรมร้อยละ 62.86 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมการจดัการขยะสดโดยวธิกีารท าน ้าหมกัชวีภาพจากเปลอืกสบัปะรดในชุมชน
บา้นบวัคอ้ หมู่ที ่10 (E1/E2) 

คณุภำพคู่มือกำรฝึกอบรม 
คะแนน
เตม็ �̅� S.D. 

รอ้ยละของ
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ์ 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 15 12.36 1.12 82.40 เป็นไปตามเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 15 12.06 1.25 80.40 เป็นไปตามเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือฝึกอบรม เท่ำกบั 82.40/80.40 

ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืฝึกอบรมการจดัการขยะสดโดยวธิกีารท าน ้าหมกัชวีภาพจากเปลอืกสบัปะรด
ในชุมชนบา้นบวัคอ้ หมู่ที ่10 

ผลรวมคะแนน
ก่อนกำรฝึกอบรม

ทุกคน 

ผลรวมคะแนนหลงั
กำรฝึกอบรมทุกคน 

จ ำนวนผูเ้ข้ำ
รบักำร
ฝึกอบรม 

คะแนน
เตม็ 

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล 

(E.I.) 
เกณฑ์ 

213 362 30 15 0.6286 ผ่านเกณฑ ์

 
 2) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้  
ทศันคติ และทกัษะปฏบิตัิเกี่ยวกบัการจดัการขยะสด
โดยวธิกีารท าน ้าหมกัชวีภาพจากเปลอืกสบัปะรด 
 จากการศกึษาพบว่า ชาวบา้นทีไ่ด้เขา้ร่วมการ
ฝึกอบรม เรื่อง การจัดการขยะสดโดยวิธีการท าน ้ า
หมกัชีวภาพจากเปลอืกสบัปะรดในชุมชนบ้านบวัค้อ 
หมู่ที่ 10 มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนการฝึกอบรม
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (x̅ = 7.10) และหลงัการ
ฝึกอบรมชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยความรู้โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก (x̅ = 12. 06)  เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนความรูก้่อนและ
หลังการฝึกอบรม พบว่า ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
ฝึกอบรมมากกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 
 ในด้านทัศนคติชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการ
ฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (x̅ = 2.50)  และหลงั

การฝึกอบรมชาวบ้านมคีะแนนเฉลีย่ทศันคติโดยรวมอยู่
ในระดบัเหน็ด้วย (x̅ = 2.73) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
ทศันคติก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า ชาวบ้านมี
คะแนนเฉลีย่หลงัฝึกอบรมมากกว่าก่อนฝึกอบรมอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 
 ในด้านทักษะปฏิบัติชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ย
ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ ในระดับบางครั ้ง  
(x̅ = 3.05) และหลังการฝึกอบรมชาวบ้านมีคะแนน
เฉลี่ยทักษะปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับเป็นประจ า  
(x̅ = 4.55)  เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนทกัษะปฏบิตักิ่อน
และหลงัการฝึกอบรม พบว่า ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ย
หลงัฝึกอบรมมากกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 
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ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและทกัษะปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัการขยะสดโดยวธิกีารท าน ้าหมกัชวีภาพ
จากเปลอืกสบัปะรดในชุมชนบา้นบวัคอ้ หมู่ที ่10 ของชาวบา้นก่อนและหลงัการฝึกอบรม โดยใช ้Paired t-test (n=30) 

รำยกำร 
ก่อนกำรฝึกอบรม หลงักำรฝึกอบรม 

t df p 
�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

ความรู ้
(N=15) 

7.10 1.26 
ปาน
กลาง 

12.06 1.25 มาก -14.437 29 .000* 

ทศันคต ิ
(N=3) 

2.50 0.16 เหน็ดว้ย 2.73 0.10 เหน็ดว้ย -7.141 29 .000* 

ทกัษะ
ปฏบิตั ิ 
(N=5) 

3.05 0.32 บางครัง้ 4.55 0.14 เป็นประจ า -22.637 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
 การจดัการขยะสดโดยการท าน ้าหมกัชีวภาพ
จากเปลือกสับปะรดในชุมชนบ้านบัวค้อ หมู่ที่ 10 
ผูว้จิยัมปีระเดน็ทีจ่ะน ามาอภปิรายผลดงันี้ 
  1. ผลการหาประสิทธิภาพของคู่มือตาม
เกณฑ์80/80 และประสิทธิผลของคู่มือการจดัการ
ขยะสดโดยการท าน ้ าหมักชีวภาพจากเปลือก
สบัปะรดในชุมชนบ้านบวัค้อ หมู่ที ่10 
   จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของ
คู่มอืการจดัการขยะสดโดยการท าน ้าหมกัชวีภาพจาก
เปลือกสับปะรดในชุมชนบ้านบัวค้อ หมู่ ที่  10  
มีประสิทธิภาพของคู่ มือการ ฝึกอบรม  E1/E2 = 
82.40/80.40 ซึง่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีต่ัง้ไว้ แสดง
ให้เหน็ว่าชาวบ้านที่เขา้ร่วมฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ
เพิม่มากขึน้ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของปรชีา ชา้งขวญั
ยนื และคณะ (2551: 127) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า คู่มอื
เป็นหนังสอืที่ใช้ควบคู่ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง
เป็นหนังสือที่ใช้แนวทางปฏิบัติให้กับผู้ใช้สามารถ
กระท าสิง่นัน้ ๆ ใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย สว่นคู่มอืครู
นัน้เป็นหนังสอื ให้แนวทางและแนะน าเกี่ยวกบัสาระ 
วิธีการ กิจกรรม สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งข้อมูล 
ปกติมกัจะใช้ควบคู่กบัหนังสอืเรยีน เป็นหนังสอืที่ครู
ได้ศกึษาด้วยตนเอง สอดคล้องกบัแนวคิดของครีีบูน 
จงวุฒิเวศย์  และมาเรียม นิลพันธุ์  (2542 : 25)  

ได้อธบิายคู่มอืที่เกี่ยวกบัการจดัการเรียนว่าคู่มอื คือ 
เอกสารทีร่วบรวมเนื้อหาทัง้ทฤษฎ ีและแบบฝึกปฏบิตั ิ
เพื่อใช้ประกอบหรืออ านวยความสะดวกเกี่ยวกับ
การศกึษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีรายละเอียดแนะน า
วิธีการปฏิบัติในกิจกรรม เป็นการให้ค าอธิบายและ
เฉลยปัญหา หรอืขอ้สงสยั เพื่อใหไ้ดค้วามรูแ้ละค าตอบ
อย่างรวดเรว็ด้วยตนเอง นิยมจดัท าเป็นรูปเล่ม ท าให้
สามารถ ให้รายละเอยีดเกี่ยวกบัเรื่องนัน้ๆ ได้มากขึ้น 
และมักจะมีภาพประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจ และ
เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ
ภิญญาพนัธ์ เชื้อจนัยอด (2555 : 45) ได้กล่าวไว้ว่า 
ลักษณะคู่มือการจัดการเรียนรู้ที่ดีมีความชัดเจน
ระหว่างเนื้อเรื่องกบัเน้ือหาที่มาจากการคน้คว้าศกึษา 
ก าหนดวตัถุประสงค์ให้ชดัเจน เนื้อหาสาระที่ให้เน้น  
มีความถูกต้อง ภาษาที่ใช้จะต้องสามารถสื่อให้ผู้ใช้
เขา้ใจตรงกบัผู้เขยีน ไม่คลุมเครอื หรอืท าให้ผู้ใช้เกิด
ความเข้าใจผิด การให้ค าแนะน าและชี้แจงเหตุผล
เกี่ยวขอ้งกบัสิง่ที่ควรท า และไม่ควรท าเขยีนเคลด็ลบั 
หรอืเทคนิควธิกีารต่างๆ ที่จะช่วยให้การกระท านัน้ๆ 
ส าเรจ็ไดเ้ป็นอย่างด ีรวมทัง้การแกไ้ขปัญหาต่างๆ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุดารตัน์ หวลมุกดา (2561 : 
190) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การพฒันาบทเรยีนอเีลริน์นิ่ง
เรื่องความรูเ้กีย่วกบัการวจิยัส าหรบัคร ูระดบัการศกึษา
ขัน้พื้นฐาน ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ
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บทเรยีนอเีลริ์นนิ่งเรื่องความรู้เกี่ยวกบัการวจิยั พบว่า 
ค่าประสทิธภิาพ  E1/E2 มคี่าเท่ากบั 82.03/85.50 เป็นไป
ตามเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุรยี์วลัย์ 
พนัธุระ และสุมาลี ชูก าแพง (2561 : 197) ได้ศึกษา 
การพฒันาการคดิอย่างมวีจิารณญาณ โดยการจดัการ
เรียนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็นฐานร่ วมกับประเด็น
วิทยาศาสตร์กับสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า ประสทิธิภาพ
ของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบใช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกบัแนวคิดประเด็นวิทยาศาสตร์กบัสงัคม มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 78.46/81.88 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ 75/75 สอดคล้องกับงานวิจัยของธรินธร 
นามวรรณ (2561 : 334) ไดศ้กึษา การพฒันาครโูดยใช้
นวตักรรมการนิเทศการศกึษาเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ผลการศึกษา 
พบว่า ผลการหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ
ปฏิบตัินวตักรรมการนิเทศการศึกษา เป็นราย 4 ชุด
การเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90.11/88.48 , 
89.03/84.56,86.05/85.60 และ 88.93/84.84 ตามล าดบั 
ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้
   จากผลการศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผล
ของคู่มอื ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) มค่ีาเท่ากบั 0.6286 
สง่ผลใหม้ ีความกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจาก
การใช้คู่มือฝึกอบรมร้อยละ 62.86 แสดงให้เห็นว่า
ชาวบา้นทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรม โดยการใชคู้่มอืฝึกอบรม
การเรยีนรูน้ัน้มคีวามรูค้วามเขา้ใจมากขึน้ท าใหค้่าดชันี
ประสทิธผิลมค่ีาทีผ่่านเกณฑม์าตรฐาน ซึง่เป็นไปตาม
แนวคิดของชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2520: 2-7) การหา
ประสทิธภิาพของคู่มอื หมายถงึ การตรวจสอบพฒันา
เพื่อให้งานด าเนินไปอย่างม ีประสทิธภิาพเป็นการน า
คู่มอืไปทดลองใช ้เพื่อปรบัปรุงและน าไปทดลองใชจ้รงิ 
โดยน าผลที่ได้มาปรับปรุง แก้ไขให้มีความสมบูรณ์
ต่อไป การทดลองใช้หมายถึง การน าคู่มอืที่สร้างขึ้น
เป็นต้นแบบแล้วน าไปทดลองใช้ตามขัน้ตอน เพื่อ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพของคู่มอืให้เท่าเกณฑท์ีก่ าหนด 
การทดลองใชจ้รงิหมายถงึ การน าคู่มอืที่ทดลองใชแ้ละ
ปรบัปรุงแลว้มาด าเนินการซึ่งเป็น เวลาตามที่ก าหนด

ในประเภทงานแต่ละชนิดตามแผนที่ก าหนดไว้ ความ
จ าเป็นทีต่้องหาประสทิธภิาพในการผลติหรอืสรา้งงาน
ทุกประเภทจะต้องมีการ ตรวจสอบงานเพื่อเป็นการ
ประกนัว่ามีประสทิธภิาพจริงตามที่มุ่งหวงัซึ่งการหา
ประสิทธิภาพของคู่มือมีความ จ าเป็นคือคู่มือจะท า
หน้าทีช่ีแ้นะใหผู้ใ้ชม้แีนวทางในการด าเนินกจิกรรมได้
ด้ ว ยคว ามมั ่น ใ จ  สอดคล้ อ ง กับ แนวคิ ดขอ ง
ราชบณัฑติยสถาน (2553 : 126) ได้ให้ความหมายว่า 
คู่มอื คอืสมุดหรอืหนังสอืทีแ่ต่งขึน้ใชป้ระกอบวชิาหรอื
อ านวยความสะดวก เกี่ยวกบัการศึกษาเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง คู่มอืจดัเป็นหนงัสอือา้งองิประเภทหนึ่ง ทีร่วบรวม
ข้อมูลข้อเท็จจริงเฉพาะเรื่อง เพื่อใช้เป็นคู่มือตอบ
ค าถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดอ้ย่างรวดเรว็ หรอืเพื่อใช้
เป็นคู่มอืในการศกึษาและปฏบิตัิงานหนึ่งๆ ทัง้นี้คู่มอื
มกัจะมกีารเรยีบเรยีงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อความ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ใช้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของโกชัย สาริกบุตร และสมพร สาริกบุตร 
(2551 : 1) ได้ให้ความหมายว่า คู่มือ คือหนังสอืคู่มือ
เป็นสิ่งพิมพ์ทางการศึกษาอย่างหนึ่งใช้เป็นกุญแจ
ส าหรบัไขเมื่อเกดิขอ้ขอ้งใจตอ้งการค าอธบิาย ตอ้งการ
เฉลยปัญหา หรอืต้องการให้ได้ความรู้บางอย่างให้ได้
ค าตอบอย่างรวดเร็ว เป็นสิง่พิมพ์ที่จดัท าขึ้นเพื่อให้
ง่าย แก่การเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
น ้าทพิย์ ค าแร่ และคณะ (2559: 543-563) ได้ศกึษา 
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อมส าหรบันิสติ จากผลการศกึษาพบว่า ดชันี
ประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 0.790 นิสติทีใ่ช้
คู่มือฝึกอบรม มีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็น 
รอ้ยละ 79.00 นิสติทีใ่ช้คู่มอืฝึกอบรมมคีวามกา้วหน้า
ในการเรียนคิดเป็น 79.00 ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัย
ของคมกรชิ จุกหอม, ประสาท เนืองเฉลมิ และปารชิาต ิ
ประเสรฐิสงัข์ (2559 : 26) ได้ศกึษา การเปรยีบเทยีบ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน และการคิดแก้ปัญหาของ
นกัเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่1 ระหว่าง
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบการคดิแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  
ผลการศกึษาพบว่า ดชันีประสทิธิผลของแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ มีค่าเท่ากับ 0.7395 แสดงว่านักเรียนมี
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ความรู้เพิม่ขึน้และส่งผลให้นักเรยีน มคีวามก้าวหน้า
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากเรียนรู้ ร้อยละ 73.95  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุปาณี วังกานนท์ , 
ประสาท เนืองเฉลมิ และปารชิาต ิประเสรฐิสงัข ์(2559 
: 201) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ตาม
หลกัการของ Marzano ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.5017 แสดงว่านักเรยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้และส่งผลให้
นกัเรยีน มคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจาก
เรยีนรู ้รอ้ยละ 50.17 
  การจัดการขยะสดโดยการท าน ้ าหมัก
ชวีภาพจากเปลอืกสบัปะรดในชุมชนบา้นบวัคอ้ หมู่ที่ 
10 โดยใชคู้่มอืกจิกรรมซึง่เป็นรูปแบบการจดัการเรยีน
การสอนของกจิกรรมใหผู้เ้รยีนเกดิความรู ้ความเขา้ใจ
ในเรื่อง การจดัการขยะโดยวธิีการท าน ้าหมกัชวีภาพ
จากเปลือกสับปะรด สามารถพัฒนาชาวบ้านให้มี
พฤตกิรรมตรงตามความมุ่งหวงั ส่งผลใหก้ลุ่มตวัอย่าง
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ แสดงให้
เห็นว่าการจดัการขยะสดโดยการท าน ้าหมักชีวภาพ
จากเปลอืกสบัปะรดในชุมชนบา้นบวัคอ้ หมู่ที ่10 โดย
ใช้คู่ มือประกอบการถ่ ายทอดความรู้ โดยผ่ าน
กระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา ท าใหช้าวบา้นทีเ่ขา้ร่วม
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูส้งูขึน้จรงิ 
 2. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้  
ก่อนและหลงัการฝึกอบรมการจดัการขยะสดโดย
การท าน ้ าหมักชีวภาพจากเปลือกสับปะรดใน
ชุมชนบ้านบวัค้อ หมู่ที ่10 
  ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการ
จดัการขยะสดโดยการท าน ้าหมกัชีวภาพจากเปลือก
สบัปะรดในชุมชนบา้นบวัค้อ หมู่ที่ 10 พบว่า คะแนน
เฉลีย่ความรู้ของชาวบ้านทีเ่ขา้ร่วมฝึกอบรม ก่อนการ
เข้าร่วมฝึกอบรมโดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง  
(x̅ = 7.10) และหลงัการเขา้ร่วมฝึกอบรม โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (x̅ = 12.06) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลีย่ความรู ้ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมฝึกอบรม พบว่า 
ชาวบา้นทีเ่ขา้ร่วมฝึกอบรมมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงั
การเขา้ร่วมฝึกอบรมเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการเขา้ร่วม
ฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของกีรติ ยศยิ่งยง (2549: 4)  
ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่า ความรู้ คอื ความคิด
ของแต่ละบุคคลที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และ
สงัเคราะหจ์นเกดิความเขา้ใจ และน าไปใชป้ระโยชน์ใน
การสรุปและตดัสนิใจในสถานการณ์ต่างๆ จนไดร้บัการ
ยอมรบัโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของสงัคม สอดคล้อง
กบัแนวคดิของวชิยั วงษ์ใหญ่ (2530: 130) ไดใ้หค้วาม
หมายความของ “ความรู้” ไว้ว่า ความรูเ้ป็นพฤตกิรรม
เบื้องต้นที่ผู้เรียนสามารถจ าได้ หรือระลึกได้โดยการ
มองเห็น ได้ยิน ความรู้ ในขัน้นี้  คือ ข้อเท็จจริง 
กฎเกณฑ์ ค าจ ากัดความ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคดิของบูรชยั ศริมิหาสาคร (2550: 24) ความรู ้คอื 
สารสนเทศที่ผ่ านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ 
เชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิดความเข้าใจ สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ ซึง่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของเกียรติศักดิ  ์ เจริญสุข , ประยู ร  
วงศ์จนัทรา และบญัญัติ สาลี (2559 : 52) ได้ศึกษา 
การพฒันากจิกรรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการอนุรกัษ์
ผกัพื้นบ้านลุ่มน ้าสงครามส าหรบันักเรยีนช่วงชัน้ที่ 2 
อ าเภอศรสีงคราม จงัหวดันครพนม ผลการวจิยัพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้าน ลุ่มน ้ า
สงคราม โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน หลัง
ฝึกอบรมทีม่คีวามรูเ้พิม่ขึน้จากก่อนการอบรม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของประวทิย์ สุทธบิุญ, เพญ็แข ธรรมเสนานุ
ภาพ และประยูร วงศ์จันทรา (2558 : 197-198)  
ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
ศึกษา โดยกระบวนการทศันศึกษา เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ผลการวจิยัพบว่า 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อน และหลงัการเรยีนรู้ ดว้ย
รปูแบบการเรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มศกึษาโดยใชก้ระบวนการ
ทศันศกึษา ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณพร บุญทศ ,  
อดศิกัดิ ์สงิหส์โีว และสมบตัิ อปัมระกา (2558 : 108) 
ได้ศึกษา การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบ
นิเวศ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้
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เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจ ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนที่มีผลการเรียนต ่า ที่เรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนโดยใช้เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจมีความรู้  
ในการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน 
(p<001) 
 ดังนั ้นจะเห็นได้ว่ าชาวบ้านที่ เข้ารับการ
ฝึกอบรมการจดัการขยะสดโดยการท าน ้าหมกัชวีภาพ
จากเปลือกสับปะรดในชุมชนบ้านบัวค้อ หมู่ที่ 10  
มีความรู้ เพิ่มขึ้น เนื่ องจากคู่มือฝึกอบรมมีความ
เหมาะสม และความน่าสนใจของเนื้อหาท าใหช้าวบา้น
เกดิความรู ้ความเขา้ใจในเนื้อหาของคู่มอืฝึกอบรมเป็น
อย่างดีซึ่ งคู่ มือฝึกอบรม เน้นให้ชาวบ้านได้รับ
ประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ชาวบ้าน
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้เกี่ยวกับ
วธิกีารท าน ้าหมกัชวีภาพจากเปลอืกสบัปะรด ไปใชใ้ห้
เกดิประโยชน์และสามารถน าความรูไ้ปเผยแพร่ได ้
 3. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติ 
ก่อนและหลงัการฝึกอบรมการจดัการขยะสดโดย
การท าน ้ าหมักชีวภาพจากเปลือกสับปะรดใน
ชุมชน บ้านบวัค้อ หมู่ที ่10 
  ผลการศกึษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อ
การจัดการขยะสดโดยการท าน ้ าหมักชีวภาพจาก
เปลือกสบัปะรดในชุมชนบ้านบวัค้อ หมู่ที่ 10 พบว่า 
ก่อนการฝึกอบรมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (x̅ = 2.50) หลงั
การฝึกอบรม อยู่ในระดับเห็นด้วย (x̅ = 2.73) เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
พบว่า หลงัการฝึกอบรมชาวบ้าน มคีะแนนเฉลี่ยหลงั
มากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของสุชาต ิโสมประยูร 
(2520: 110-111) ได้กล่าวไว้ว่า ทัศนคติเป็นเรื่อง
เกีย่วกบัภาวะแห่งความพรอ้มของจติใจ ซึง่มปีฏกิริยิา
ต่อสิง่แวดล้อมต่างๆ ทัง้ในลกัษณะทีเ่ป็นรูปธรรมและ
นามธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของสุรพงษ์ โสธนะ
เสถยีร (2533 :122) ไดก้ล่าวถงึ ทศันคตวิ่าเป็นดชันีชี้
ว่าบุคคลนัน้คิดและรู้สึกอย่างไรกบัคนรอบข้างวัตถุ
หรือสิ่งแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดย
ทศันคตินัน้มีรากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่งผลถึง
พฤติกรรมในอนาคตได้ ทศันคติจึงเป็นเพียงความ
พร้อมที่จะตอบสนองต่อสิง่เร้า และเป็นมิติของการ

ประเมินเพื่อแสดงว่า ชอบหรือไม่ชอบ ต่อประเด็น
หนึ่ ง ๆ  ซึ่ ง ถื อ เ ป็ น ก า รสื่ อ ส า รภ าย ใ นบุ ค ค ล 
(Interpersonal Communication) ทีเ่ป็นผลกระทบมา
จากการรับสารอันจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของอุทุมพร ไพลนิ (2540: 17) 
ไดก้ล่าวไวว้่า ทศันคต ิเป็นความรูส้กึเอนเอยีงจติใจที่
มต่ีอประสบการณ์ที่มนุษยเ์ราไดร้บั อาจจะมากหรอื
น้อยก็ได้ และทัศนคตินี้จะแสดงออกได้ทางด้าน
พฤตกิรรมสองลกัษณะ คอื การแสดงออกในลกัษณะ
ของความพึงพอใจ เห็นด้วย  ซึ่งเรียกว่าทัศนคติ
ทางบวก อีกลักษณะหนึ่ง คือ  การแสดงออกใน
ลักษณะความไม่พึงพอใจ ไม่เห็นด้วย  ซึ่งเรียกว่า
ทศันคตทิางลบ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของคมสนัต์ 
ชุ่มอภยั, ประยูร วงศ์จนัทรา และฐติิศกัดิ ์เวชกามา 
(2558 : 43) ได้ศกึษา การพฒันากจิกรรมฝึกอบรม
ผู้น าสิง่แวดล้อมในโรงเรียนมธัยมศึกษา อ าเภอน ้า
พอง จงัหวดัขอนแก่น ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนที่
เขา้รบัการฝึกอบรมผู้น าสิง่แวดล้อม มีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคตต่ิอการเป็นผูน้ าสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนทีเ่ขา้
รับการฝึกอบหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดง
ให้เห็นว่ากระบวนการฝึกอบรมนี้สามารถสร้าง
ทศันคตต่ิอการเป็นผูน้ าสิง่แวดลอ้มทีด่ใีนการอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณศักดิ ์
พจิติร บุญเสรมิ, ประยรู วงศจ์นัทรา และบญัญตั ิสาล ี
(2558 : 209-210) ได้ศึกษา การพัฒนากิจกรรม
สิง่แวดลอ้มโดยใชก้ระบวนกวสีเีขยีว (Green Poem) 
ส าหรับนิสิตปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ผลการวจิยั พบว่า หลงัจากจดักจิกรรมกวสีเีขยีวเพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วนิสิตมีคะแนนเฉลี่ย 
ทศันคติ ในการใชบ้ทกวเีพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
สงูกว่าก่อนการจดักจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของน ้ าทิพย์  
ค าแร่ม , พรนิภา ตูมโฮม และเมทินี ไตรนิรันดร 
(2561 : 60) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์น ้า ส าหรับนิสติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการฝึกอบรมนิสติมทีศันคติ
อยู่ในระดับเห็นด้วยเมื่อหลังการฝึกอบรมนิสิตมี
ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ เมื่อเปรยีบเทยีบ
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ค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการฝึกอบรมนิสิตมีคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ดงันัน้จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการฝึกอบรมการ
จดัการขยะสดโดยการท าน ้าหมกัชีวภาพจากเปลือก
สบัปะรด ในชุมชนบ้านบัวค้อ หมู่ที่ 10 มีผลท าให้
ทัศนคติของชาวบ้านที่ เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากมกีระบวนการจดักจิกรรมโดยใชก้ระบวนการ
ถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการจดั
กจิกรรม คอื คู่มอืการจดัการขยะสดโดยการท าน ้าหมกั
ชวีภาพจากเปลอืกสบัปะรด ในชุมชนบา้นบวัคอ้ หมู่ที ่
10 ในการบรรยายให้ความรู้ เป็นสื่อหรอืตวักระตุ้นให้
เกดิการเรยีนรู้และมทีศันคติต่อการเรียนรู้การจดัการ
ขยะสดโดยการท าน ้าหมกัชวีภาพจากเปลอืกสบัปะรด 
 4. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทักษะ
ปฏิบติั ก่อนและหลงัการฝึกอบรมการจดัการขยะ
สดโดยการท าน ้ าหมกัชีวภาพจากเปลือกสบัปะรด
ในชุมชนบ้านบวัค้อ หมู่ที ่10 
  ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทกัษะปฏบิตัิ
เกี่ยวกับการจัดการขยะสดโดยวิธีการท าน ้ าหมัก
ชวีภาพจากเปลอืกสบัปะรดในชุมชนบ้านบวัค้อ หมู่ที่ 
10 พบว่า ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบับางครัง้ 
(x̅ = 3.05) และหลงัการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับ
เป็นประจ า (x̅ = 4.55) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ทกัษะปฏบิตักิ่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า ชาวบา้น
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยทักษะปฏิบัติหลังการ
ฝึกอบรมเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของซงิเกอร์ (Singer, 1982: 269) กล่าวว่า การเรียนรู้
ในการปฏิบัติ (Motor Learning) หมายถึง การเรียนรู้
ทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรวมไปถึงการ
สะท้อน หรอืการส่งความเหน็ของการเปลี่ยนแปลงที่มี
ความสัมพันธ์อย่างถาวรในการปฏิบัติ หรือผลของ
พฤตกิรรมทีม่ศีกัยภาพจากการปฏบิตัแิละประสบการณ์
ในอดตี ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของอภชิาติ อนุกูลเวช 
(2551: 64) ได้ให้ความหมายของทักษะปฏิบัติ คือ
ความสามารถความช านาญของกล้ามเนื้อ ที่กระท ามา
อย่างถูกต้อง คล่องแคล่วและรวดเร็ว ที่ต้องอาศยัการ
ฝึกหดัอย่างเหมาะสม จงึท าใหเ้กดิความช านาญในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนวลจิตต์  
เชาวกรีติพงศ์ (2535: 50) ได้ให้ความหมายของทกัษะ
ปฏิบตัิ หมายถึงการเรียนรู้ที่เกี่ยวกบัการท างานของ
กลา้มเนื้อ โดยทีง่านดงักล่าวต้องมคีวามซบัซอ้นจะตอ้ง
อาศยัความสามารถในการบรหิารเบือ้งต้นของกลา้มเนื้อ
หลายๆส่วน การท างานดงักล่าวจะเกิดขึ้นได้จากการ
สัง่งานของสมองจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์ของการ
ตอบสนองกบัความรู้สกึที่ป้อนเข้าไปหาการท างานนี้
สามารถพฒันาได้ด้วยการฝึกฝนจะเกิดความช านาญ 
และความคงทน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของกุลธิดา 
ธรรมรตัน์, จุไรรตัน์ คุรุโคตร และอสิราภรณ์ สมบุญวฒั
นกุล (2560 : 34) ได้ศึกษา การพัฒนาการสอนวิชา
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยใช้คู่มือการ
สอนส าหรบันักศกึษาปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีทักษะทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวจิยัของเสาวร ีภูบาลชื่น และสมทรง สทิธ ิ(2560 : 
211-212) ได้ศึกษา การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรยีนรู้โดยใช้วธิสีอนแบบทางตรงร่วมกบัเทคนิคเพื่อน
ช่วยเพื่อน เพื่อส่งเสรมิความสามารถด้านทกัษะปฏบิตัิ 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และความพงึพอใจ วชิาศลิปะ 
สาระนาฏศิลป์ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 
ผลการวจิยัพบว่า  นกัเรยีนมทีกัษะปฏบิตัทิางนาฏศลิป์
หลังเรียนเพิ่มขัน้กว่าก่อนเรียน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลัง
เรยีนเพิม่ขึน้กว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั.05 สอดคล้องกบังานวิจยัของวิลาวณัย์ พรพชัร
พงศ,์ สุทธพิงศ ์หกสุวรรณ และฐาปนี สเีฉลยีว (2561 : 
175) ได้ศึกษา ผลการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีเป็นฐานที่มีต่อทกัษะสื่อสารภาษาองักฤษ
ของผู้เรยีนปริญญาตรี ผลการวิจยัพบว่า นิสติที่เรียน
ด้วยรูปแบบการสอนมีทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษ
หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 
 ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าการฝึกอบรมการจดัการขยะ
สดโดยการท าน ้าหมกัชวีภาพจากเปลือกสบัปะรดใน
ชุมชนบา้นบวัคอ้ หมู่ที ่10 ทีผ่่านกระบวนการถ่ายทอด
ทางสิ่งแวดล้อมศึกษา ท าให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมการ
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ฝึกอบรม มทีกัษะปฏบิตัเิพิม่ขึ้น เนื่องจากไดม้กีารรบั
ฟังข้อมูล ความรู้ที่เกิดขึ้นจริงจากการท าน ้ าหมัก
ชวีภาพจากเปลอืกสบัปะรด และไดล้งมอืปฏบิตัใินการ
ท าน ้ าหมักชีวภาพจากเปลือกสับปะรด ส่งผลให้
ชาวบา้นมคีวามรู ้ความเขา้ใจในการจดัการขยะสดโดย
การท าน ้าหมกัชวีภาพจากเปลอืกสบัปะรด 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าคู่มือ
ฝึกอบรมการจดัการขยะสดโดยการท าน ้าหมกัชวีภาพ
จากเปลอืกสบัปะรด ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมแก่
นิสติ นักศกึษา และประชาชน เพื่อใหเ้กดิความรู้ ความ
เขา้ใจในการท าน ้าหมกัชวีภาพจากเปลอืกสบัปะรด 

 2) สามารถน าขอ้มลูการท าน ้าหมกัชวีภาพจาก
เปลือกสบัปะรด ไปเผยแพร่ในสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อ
เป็นช่องทางในการเรยีนรู้ และศกึษาค้นคว้าเกี่ยวกบั
การท าน ้าหมกัชวีภาพจากเปลอืกสบัปะรด 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการปรบัให้เขา้กบับรบิทผู้เขา้รบัการ
ฝึกอบรมการจัดการขยะสดโดยวิธีการท าน ้ าหมัก
ชีวภาพจากเปลือกสับปะรด และควรน าวิจัยเรื่อง
สิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อการจดัการขยะในพืน้ทีบ่า้นบวัคอ้ 
หมู่ที ่10 ต าบลบวัคอ้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
ไปใชใ้หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มต่างๆ 
 2 )  คว รมี ก า รศึ กษา เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ
ประสทิธภิาพของน ้าหมกัชวีภาพจากเปลอืกสบัปะรด 
และขัน้ตอนวิธีการท าน ้ าหมักชีวภาพจากเปลือก
สบัปะรดในวธิต่ีางๆ 
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