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บทคดัยอ่ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดินในชุมชนบ้านตูม  
หมู่ที่ 19 ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ์  และเพื่อ
เปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคต ิก่อนและหลงัการฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ชาวบ้านบา้นตูม หมู่ที ่
19 ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน 46 คน ทีส่มคัรใจเขา้ร่วมการฝึกอบรม เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การวจิยั ไดแ้ก่ คู่มอืฝึกอบรม แบบวดัความรูแ้ละแบบวดัทศันคต ิสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื ความถี่ รอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการวิจัยพบว่า คู่มือฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.75/85.21 ค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 0.778 ก่อนฝึกอบรมชาวบา้นมคีวามรู้อยู่ในระดบัปาน
กลาง หลังฝึกอบรมชาวบ้านมีความรู้อยู่ในระดับมาก ก่อนฝึกอบรมชาวบ้านมีทัศนคติอยู่ใน ระดับเห็นด้วย  
หลงัฝึกอบรมชาวบา้นมทีศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัฝึกอบรม พบว่า 
ชาวบา้นมคีวามรูแ้ละทศันคตหิลงัฝึกอบรมมากกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่าการ
ฝึกอบรมท าใหช้าวบา้นมคีวามรูแ้ละทศันคตเิพิม่มากขึน้ 
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Abstract 
 This research aimed to develop a training handbook for production of fertilizer from rice husk to 
nourish the soil in Ban Tum Community No.19, BuaBan Sub-district, Yang Talat District, Kalasin Province 
with efficiency criterion and effective according to the criteria and to compare knowledge and attitude before 
and after training. The samples used in the researoh were 46 Ban Tum villagers who voluntarity participated 
in the training. The tools used in the research were training handbook, knowledge test and attitude test. The 
statistics used for data analysis were frequency percentage, mean, standard deviation and paired t-test. The 
results of the research showed that the efficiency of the training handbook was 82.75 / 85.21. Effectiveness 
index (E.I.) of the training handbook was 0.778. Before the training the villagers had knowledge score at a 
medium level, after the training, the villagers had knowledge score at a high level.  Before training the 
villagers had attitude score at agree level and the attitude after training was at strongly agree level. When 
comparing scores before and after the trading, it was found that the villagers had the scores of knowledge 
and attitude after training more than before the training, statistical significance at the level of.05. 
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1. บทน ำ  
 ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม
ประชาชนสว่นใหญ่ของประเทศมรีายไดห้ลกัจากการ
เพาะปลูก การพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาได้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทัง้โครงสร้าง
ประชากรเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี 
รวมทัง้รปูแบบในการประกอบอาชพีภาคเกษตรกรรม
ดว้ย ซึ่งทางเกษตรกรรมไดม้กีารเปลีย่นแปลงอย่าง
รวดเร็วมีการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เ ป็น
ปรมิาณมากโดยไม่ไดใ้หค้วามสนใจต่อความเสยีหาย
จากผลกระทบทางลบคือการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
แวดลอ้มและระบบนิเวศประกอบกบัจ านวนประชากร
ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ความ
ต้องการสนิค้าประเภทต่างๆ ทัง้จากภาคอุตสาหกรรม
และภาคเกษตรกรรมเพิ่มปริมาณขึ้น ผลักดันให้
รูปแบบการผลิตสินค้าเปลี่ยนแปลงไปเป็นการ
เพาะปลูกเพื่อการค้า นอกจากนัน้ปัญหาการเสื่อม
คุณภาพของดินซึ่งมาจากผลของการที่มนุษย์น า
สารเคมทีางการเกษตรมาใช ้เช่น ปุ๋ ยเคมแีละสารเคมี
ก าจดัศตัรพูชืรวมทัง้วธิเีกษตรกรรมสมยัใหม่โดยการ
ปลูกพชืชนิดเดีย่วล้วนน าไปสู่การเสื่อมของคุณภาพ
ดนิในทีส่ดุ (ชาครติ เบีย้วจนัทร.์ 2558 : เวบ็ไซต)์ 
 ดินที่ใช้ท าการเพาะปลูกทัว่ไปของประเทศ
ไทยสว่นใหญ่มกัจะขาดความสมบรูณ์ดนิมคีวามอุดม
สมบูรณ์ตามโครงสร้างของดนิไม่ดนีัน่คอืไม่อุ้มน ้ามี
จุลินทรีย์ในดินน้อยเนื่องจากสภาพที่ไม่เหมาะสม
ทัง้นี้อันเนื่ องมาจากได้ใช้ดินเพื่อท าการเกษตร
กรรมการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่ องโดยขาดการ
ปรบัปรุงและบ ารุงรกัษา การท าการเกษตรกรรมทีไ่ม่
เหมาะสม ใช้ที่ดนิผดิประเภทตลอดจนแหล่งก าเนิด
ของดนิเองเช่น ดนิทราย  ดนิเปรีย้ว ดนิเคม็ ดนิด่าง 
เป็นต้น ท าให้ขาดความสมดุลในด้านสมบตัทิางเคมี
ทางกายภาพและชวีภาพจ าเป็นต้องท าการปรบัปรุง
และหาทางแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้
เพาะปลูกครัง้ต่อไป (วัชรินทร์ เขจรวงศ์ 2559, : 
เวบ็ไซต)์ 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมคุณภาพที่
ใช้ท าการเพาะปลูกสามารถปรับปรุง ให้  เกิด
ประโยชน์ใชใ้นการเพาะปลกูไดก้ารปรบัปรุงบ ารุงดนิ

โดยวิธธีรรมชาติเป็นทางหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ได้
เป็นวิธีที่ท าได้ง่ายเป็นการใช้วัสดุที่เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาตหิรอืวสัดุเหลอืใชม้าท าใหเ้กดิประโยชน์ในการ
ปรบัปรุงบ ารุงดนิเป็นการใชพ้ชืและสตัว์เป็นแหล่งของ
ธาตุอาหารพชืในดนิตลอดจนการเกษตรกรรมและระบบ
การจดัการเกษตรที่เหมาะสมเป็นการหลกีเลี่ยงการใช้
สารเคมสีงัเคราะห์มาใช้เป็นวสัดุปรบัปรุงบ ารุงดนิท า
ให้เกดิผลผลติที่บรสิุทธิเ์ป็นประโยชน์ต่อผู้ผลติและ
ผู้บริโภคช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดปัญหา
สิง่แวดล้อมทีเ่ป็นพษิอกี ดนิที่มปัีญหาถ้าน ามาใชใ้น
การเกษตรนั ้นเราสามารถใช้วิธีธรรมชาติการ
ปรบัปรุงบ ารุงดนิโดยวธิธีรรมชาตกิย็ิง่มคีวามจ าเป็น
เพราะเป็นวธิกีารทีช่่วยใหเ้กดิความสมดุลภายในดนิ
เป็นการช่วยรกัษาทรพัยากรดินให้เกดิประโยชน์ใน
การเพาะปลูกได้อย่างถาวร (กรมเกษตรอินทรีย์ , 
2556 : เวบ็ไซต)์ 
 บ้านตูม หมู่ที่ 19 ต าบลบวับาน อ าเภอ ยาง
ตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เป็นอกีหมู่บา้นหนึ่งที่มพีืน้ที่
การเกษตรหนาแน่น และลกัษณะในพื้นที่เป็นพื้นที่
ราบ พบว่า บ้านตูม หมู่ที ่19 ภายในหมู่บ้านมโีรงสี
ขนาดกลางจ านวน 2 แห่ง ส าหรบัสขีา้วของชาวบา้น
ในชุมชนท าใหไ้ดแ้กลบ ซึ่งเป็นเศษวสัดุเหลอืทิง้จาก
การสขีา้ว อนัส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่อาศยัอยู่ใน
ชุมชนและเกิดมลภาวะทางอากาศในชุมชน เพราะ
แก ลบที่ ถู ก ก อ งทิ้ ง ไ ว้  จ ะ ฟุ้ ง ก ร ะ จ า ย ไปทั ว่  
ซึ่งผู้ประกอบการและชาวบ้านไม่ได้มีการก าจัดหรื
อน าแกลบไปใช้ประโยชน์แต่อย่างใด (ละมุล ภักดี
นอก, 2562: สมัภาษณ์) 
 การฝึกอบรมเป็นกระบวนการทีท่ าใหผู้เ้ขา้รบั
การฝึกอบรมเกดิความรู้ ความเขา้ใจ ความช านาญ 
และเกิดทัศนคติที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม
จนกระทัง่ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้และ
สามารถเปลีย่นแปลงความคดิ หรอืพฤตกิรรมไปตาม
วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมอย่างมีประสทิธภิาพ
และประสทิธผิล (สวุทิย ์มลูค า, 2550: 44) 
 ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึต้องการพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
การผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิในชุมชนบา้นตูม 
หมู่ที่ 19 ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสนิธุ ์โดยการน าแกลบทีเ่ป็นเศษวสัดุเหลอืทิง้มา



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 4(2), 2021 : 30 - 42 

33 

ท าให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ ย 
ท าใหไ้ดปุ้๋ ยทีม่สี่วนผสมจากวสัดุเหลอืทิง้มาผลติเป็น
ปุ๋ ยตามธรรมชาตทิดแทนปุ๋ ยเคม ีสามารถหาวตัถุดบิได้
ง่ายและมอียู่ในท้องถิ่น อกีทัง้ยงัเป็นการลดผลกระทบ
จากการฟุ้งกระจายของแกลบภายในชุมชนได ้
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยจาก
แกลบเพื่อบ ารุงดินให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80และมปีระสทิธผิล 
 2.2  เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดินของ
ชาวบา้นในชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่19 ก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม 
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดินของชาวบ้านใน
ชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่19 ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
  
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร คอื ชาวบา้นในชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่
19 ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
จ านวน 181 ครวัเรอืน จ านวนทัง้หมด 631 คน 
 ก ลุ่มตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการ ฝึกอบรม  คือ 
ชาวบา้นทีอ่าศยัในชุมชนบ้านตูม หมู่ที ่19 ต าบลบวั
บาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ จ านวน 46 
ครวัเรอืน ครวัเรอืนละ 1 คน ทีส่มคัรเขา้ร่วมกจิกรรม
ฝึกอบรม ก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างโดยใช้เกณฑ์
รอ้ยละ 25 ของจ านวนครวัเรอืนทัง้หมดในชุมชนบา้น
ตูม หมู่ที ่19 (ธรีวุฒ ิเอกะกุล, 2543 : 21) 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา   
 ตวัแปรต้น คอื การฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยจาก
แกลบเพื่อบ ารุงดนิในชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่19 
 ตวัแปรตาม คอื ความรู ้และ ทศันคต ิต่อการ
การผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดินของชาวบ้านใน
ชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่19 
 
 
 

3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั  
 3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1) คู่มือฝึกอบรมการผลิตปุ๋ ยจากแกลบ
เพื่อบ ารุงดนิในชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่19 ต าบลบวับาน 
อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์
  2) แผ่นพบั เรื่อง การผลติปุ๋ ยจากแกลบ 
 3.3.2 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
  1) แบบวัดความรู้ และ แบบวัดทัศนคติ
เกีย่วกบัการผลติปุ๋ ยจากแกลบ 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การพฒันาคู่มือฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยจากแกลบ
เพื่อบ ารุงดินในชุมชนบ้านตูม หมู่ที่ 19 ต าบลบวับาน        
อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์ผู้วจิยัด าเนินการเกบ็
ขอ้มลูแบ่งเป็น 3 ระยะดงันี้ 
  ระยะที ่1 ศกึษาวธิกีารผลติปุ๋ ยจากแกลบ 
   1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นโดย
การศกึษาจากต าราเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
   2) ผู้วิจ ัยได้รวบรวมข้อมูลและน ามา
วเิคราะห ์สงัเคราะหเ์พื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการท าโครง
ร่างคู่มอืการผลติปุ๋ ยจากแกลบ  
   3) น าคู่มอืการผลติปุ๋ ยจากแกลบที่จดัท า
ขึน้ปรบัปรุงแกไ้ข 
   4) น าคู่มอืการผลติปุ๋ ยจากแกลบ ไปใชใ้น
การฝึกอบรม 
  ระยะที ่2 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื
เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด ผู้วิจ ัยได้สร้างคู่มือ
ฝึกอบรมการผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิในชุมชน
บา้นตูม ซึง่ผูว้จิยัไดป้ระยุกต ์มาจากแนวคดิ ทฤษฏ ีและ
เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง มขี ัน้ตอนในการสรา้งและหา
คุณภาพเครื่องมอืดงัต่อไปนี้ 
  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   1) คู่มือฝึกอบรมการผลิตปุ๋ ยจากแกลบ
เพื่อบ ารุงดิน ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้เชยีวชาญทัง้ 3 
ท่าน จากนัน่น าผลไปวิเคราะห์หาค่า พบว่า ค่า IOC 
เท่ากบั 1.00 และค่าความเหมาะสมมคี่าเท่ากบั 4.67 แสดง
ว่า ค่าความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
   2) แผ่นพับเกี่ยวกบัการผลิตปุ๋ ยจาก
แกลบ ไดผ้่านการพจิารณาจากผูเ้ชยีวชาญทัง้ 3 ท่าน 
จากนัน้น าผลไปวิเคราะห์ พบว่า ค่า IOC เท่ากับ 
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1.00 และค่าความเหมาะสมมคี่าเท่ากบั 4.67 แสดง
ว่า ค่าความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
  เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
   1) แบบวดัความรูเ้กีย่วกบัการผลติปุ๋ ย
จากแกลบเพื่อบ ารุงดิน เป็นแบบวัดความรู้ชนิด
เลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ ใช่ และ ไม่ใช่ จ านวน  
15 ข้อ พบว่า ค่า IOC ของแบบวัดความรู้ เท่ากับ 
1.00 เมื่อน าไป Try out พบว่า ค่าอ านาจจ าแนกราย
ขอ้ทุกขอ้มากกว่า 0.31 ขึน้ไป ค่าความยากง่าย อยู่
ระหว่าง 0.66-0.96และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.938 
   2) แบบวดัทศันคติเกี่ยวกับการผลิต
ปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ มลีกัษณะเป็นแบบก าหนด
ค าตอบ แบ่งเป็น 5 ระดบั คอื เหน็ด้วยอย่างยิง่/เหน็
ดว้ย/ไม่แน่ใจ/ไม่เหน็ดว้ย/ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 
15 ข้อ พบว่า ค่า IOC ของแบบวดัทศันคติ เท่ากบั 
1.00 เมื่อน าไป Try out พบว่า ค่าอ านาจจ าแนกราย
ขอ้ทุกข้อมากกว่า 0.31 ขึน้ไป และค่าความเชื่อมัน่ 
เท่ากบั 0.901 
  ร ะ ย ะ ที่ 3 ก ร ะ บ ว น ก า ร ถ่ า ย ท อ ด 
สิง่แวดลอ้มศกึษา โดยมขีัน้ตอน ดงันี้ 
   1) ผู้วิจ ัยประสานงานกบัผู้น าชุมชน
บ้านตูม หมู่ที่ 19 ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ เพื่อขอความร่วมมอืไปยงัชุมชนบ้าน
ตูม เข้าร่วมการฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อ
บ ารุงดนิ 
   2) ผู้วิจยัประสานงานติดต่อรบัสมคัร
ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมโดยวธิกีารสมคัรใจเขา้ร่วมการ
ฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ 
   3) จดักจิกรรมฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยจาก
แกลบเพื่อบ ารุงดิน สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม คือ คู่มือ 
และแผ่นพบั เรื่อง การผลิตปุ๋ ยจากแกลบ ซึ่งผู้วิจยัได้
บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกบัข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัการใช้
ประโยชน์จากแกลบ การใช้ประโยชน์จากปุ๋ ยชีวภาพ 
และการผลิตปุ๋ ยจากแกลบ โดยใช้แบบวดัความรู้และ
ทศันคติ ก่อน และหลงัการฝึกอบรม ในการประเมนิผล
การฝึกอบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 วนั ผูว้จิยัได้
พฒันาคู่มอืฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุง
ดนิ โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมของไทเลอร์ (Tyler, 
1949 : 11) ซึง่ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 

  ขัน้ตอนที ่1 การก าหนดวตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้ ผู้วิจ ัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
แบ่งเป็น 2 ขอ้ ไดแ้ก่  
   1) เพื่อให้ชาวบ้านที่เข้าฝึกอบรมมี
ความรูเ้กีย่วกบัการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ 
   2) เพื่อให้ชาวบ้านที่เข้าฝึกอบรมมี
ทศันคตทิีด่ต่ีอการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ 
  ขัน้ตอนที่ 2 การจดัประสบการณ์เรียนรู้ 
ผู้วจิยัได้จดัประสบการณ์เรียนรู้ไว้ในคู่มือฝึกอบรมการ
ผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิในชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่19 
ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์   
ซึง่ประกอบดว้ย 3 หน่วยหน่วยฝึกอบรมดงันี้ 
   หน่วยที ่1 การใชป้ระโยชน์จากแกลบ 
1 ชัว่โมง 15 นาที (75 นาที) เทคนิคที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม คือ การบรรยาย สื่อ และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การฝึกอบรม ได้แก่ คู่มือฝึกอบรมการผลิตปุ๋ ยจาก
แกลบเพื่อบ ารุงดนิ และ แผ่นพบั  
   หน่วยฝึกอบรมที่ 2 การใช้ประโยชน์
จากปุ๋ ยชวีภาพ 2 ชัว่โมง (160 นาท)ี เทคนิคที่ใชใ้น
การฝึกอบรม คอื การบรรยาย สื่อ และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการฝึกอบรม ไดแ้ก่ คู่มอืฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยจาก
แกลบเพื่อบ ารุงดนิ และ แผ่นพบั  
   หน่วยฝึกอบรมที่ 3 การผลิตปุ๋ ยจาก
แกลบ 3 ชัว่ โมง (180 นาที)  เทคนิคที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม คือ การบรรยายสื่อ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม ไดแ้ก่ คู่มอืฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อ
บ ารุงดนิ และแผ่นพบั 
  ขัน้ตอนที่ 3 การฝึกอบรม ผู้วจิยัได้มกีาร
วัดความรู้ ก่อนฝึกอบรมการผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพื่อ
บ ารุงดนิ จากนัน้เขา้สู่กระบวนการการฝึกอบรม ผู้วจิยั
ไดท้ าการฝึกอบรมโดยใช้เทคนิคการบรรยาย ในหน่วย
ฝึกอบรมที่  1 การใช้ประโยชน์จากแกลบ หน่วย
ฝึกอบรมที่ 2 การใช้ประโยชน์จากปุ๋ ยชีวภาพ หน่วย
ฝึกอบรมที ่3 การผลติปุ๋ ยจากแกลบ ซึ่งในแต่ละหน่วย
ฝึกอบรมไดม้กีารวดัความรูท้า้ยกจิกรรมฝึกอบรม 
  ขัน้ตอนที่ 4 การประเมิน/ข้อมูลย้อนกลับ 
ผู้วจิยัได้ท าการวดัและประเมนิผลด้านความรู้หลงัจาก
การฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ 
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3.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
  การวิจัยครัง้นี้ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลูตามขัน้ตอน ดงันี้ 
   3.5.1 แบบประเมินความเหมาะสมของ
คู่มอืฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ 
   3.5.2 แบบประเมินความสอดคล้องของ
คู่มอืฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ 
   3.5.3 เครื่องมอืทีใ่ชว้ดัและประเมนิผลของ
คู่มอืฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ 
    1) แบบวัดความรู้ จะเป็นการวัดผล
ก่อนระหว่าง และหลงัการเขา้ร่วมฝึกอบรม แบบวดั
ความรูเ้กีย่วกบัการผลติปุ๋ ยจากแกลบ จ านวน 15 ขอ้ 
เป็นค าถามแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ ใช่ และ 
ไม่ใช่ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
คะแนนเต็ม 15 เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน
เฉลีย่ความรู ้
  คะแนนเฉลีย่   ความหมาย 
  11.00 – 15.00  ชาวบา้นมคีวามรูใ้นระดบัมาก 
  6.00 – 10.99      ชาวบา้นมคีวามรูใ้นระดบัปานกลาง 
  0.00 – 5.99  ชาวบา้นมคีวามรูใ้นระดบัน้อย 
    2) แบบวดัทศันคติ จะเป็นการวดัผล
ก่อน และหลงัการเขา้ร่วมฝึกอบรม แบบวดัทศันคติ
เกี่ยวกบัการผลติปุ๋ ยจากแกลบ จ านวน 15 ข้อ เป็น
ค าถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั คอื  
  เหน็ดว้ยอย่างยิง่   ก าหนดให ้5  คะแนน  
  เหน็ดว้ย    ก าหนดให ้4  คะแนน  
  ไม่แน่ใจ    ก าหนดให ้3  คะแนน  
  ไม่เหน็ดว้ย   ก าหนดให ้2  คะแนน  
  ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่  ก าหนดให ้1  คะแนน  
 โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ 
  คะแนนเฉลีย่   ความหมาย 
   4.51 - 5.00  ชาวบ้านเห็นด้วยอย่างยิ่ง
เกีย่วกบัการผลติปุ๋ ยจากแกลบ 
  3.51 - 4.50  ชาวบ้านเห็นด้วยเกี่ยวกบั
การผลติปุ๋ ยจากแกลบ 
  2.51 - 3.50   ชาวบ้านไม่แน่ใจเกี่ยวกับ
การผลติปุ๋ ยจากแกลบ 
  1.51 - 2.50  ช า ว บ้ า น ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย
เกีย่วกบัการผลติปุ๋ ยจากแกลบ 

   1.00 - 1.50  ชาวบ้านไม่ เห็นด้วย
อย่างยิง่เกีย่วกบัการผลติปุ๋ ยจากแกลบ 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
ได้แก่ การหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) การ
หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ค่าอ านาจจ าแนก 
(Discrimination) ค่าความยากง่าย (Difficulty) ค่า
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพ
ของผลลพัธ ์(E2) และ ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ไดแ้ก่ Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มือฝึกอบรม
การผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดินมปีระสทิธผิลภาพ
ของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 82.75 และ
ประสทิธิภาพของผลลัพธ์  (E2) คิดเป็นร้อยละ 85.21
ดงันัน้ การฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ 
มีประสิทธิภาพของคู่ มือฝึกอบรม  82.75/85.21  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว(้ดงัตารางที ่1) 
 ค่าดชันีประสทิธิผล พบว่า ดชันีประสทิธิผล 
(E.I.) ของคู่มอืการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ มี
ค่ า เ ท่ า กับ  0. 778 หม ายค ว าม ว่ า ช า วบ้ า นมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
77.8 (ดงัตารางที ่2) 
4.2  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพือ่บ ารงุดิน 
 จากการศึกษาพบว่า ชาวบ้านในชุมชน  

บา้นตูม หมู่ที ่19 ทีเ่ขา้ร่วมการฝึกอบรมการผลติปุ๋ ย

จากแกลบเพื่ อบ ารุงดิน  มีคะแนนเฉลี่ยความรู้

เกีย่วกบัการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ ก่อนการ

ฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ เท่ากบั 6.36 อยู่ใน

ระดบัปานกลาง และหลงัการฝึกอบรมมคีะแนนเฉลีย่
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ความรู้  เ ท่ า กับ  12.22 อยู่ ใ นร ะดับมาก  เมื่ อ

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลงัการ

ฝึกอบรม พบว่า ชาวบา้นในชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่19 

มคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อน

การฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

(ดงัตารางที ่3) 

 

ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิในชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่19 

คณุภำพคูม่ือกำรฝึกอบรม 
คะแนน
เตม็ x̅ S.D. 

รอ้ยละของคะแนน
เฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 15 13.12 0.61 82.75 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 15 12.22 0.63 85.21 ผ่านเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือฝึกอบรม เท่ำกบั 82.75/85.21 
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิในชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่19 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อน 

กำรฝึกอบรมทุกคน 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงั 

กำรฝึกอบรมทุกคน 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั 
กำรฝึกอบรม 

คะแนนเตม็ 
ค่ำดชันี

ประสิทธิผล (E.I.) 
เกณฑ ์

293 588 46 690 0.778 ผ่านเกณฑ ์

ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรู ้ก่อนและหลงัการฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิในชุมชน
บา้นตูม หมู่ที ่19 (n=46) 

รำยกำร 
ก่อนกำรฝึกอบรม หลงักำรฝึกอบรม 

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

ความรู ้(N=15) 6.36 1.12 ปานกลาง 12.78 0.91 มาก 45 -30.534 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.3 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบทัศนคติ
เกีย่วกบัการผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพือ่บ ารงุดิน 
 จากการศกึษา พบว่า ชาวบ้านในชุมชนบ้าน
ตูม หมู่ที ่19 ทีเ่ขา้ร่วมการฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยจาก
แกลบเพื่อบ ารุงดินในชุมชนบ้านตูม หมู่ที่ 19 มี
คะแนนเฉลี่ยทศันคติเกีย่วกบัการผลติปุ๋ ยจากแกลบ

เพื่อบ ารุงดนิ ก่อนการฝึกอบรม เท่ากบั 3.85 อยู่ใน
ระดบัเหน็ด้วย และหลงัการฝึกอบรมมคีะแนนเฉลี่ย
ทศันคติ เท่ากบั 4.72 อยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เมื่อเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงั
การฝึกอบรม พบว่า ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคติ
หลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 
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ตารางที ่4 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคต ิก่อนและหลงัการฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิใน
ชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่19 (n=46) 

รำยกำร 
ก่อนกำรฝึกอบรม หลงักำรฝึกอบรม 

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

ทศันคต ิ(N=5) 3.85 0.12 เหน็ดว้ย 4.72 0.23 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

45 -20.938 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการผลิตปุ๋ ยจาก
แกลบเพื ่อบ า รุง ดินใ ห้ มีประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผลตามเกณฑ ์ 
 คู่มอืฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุง
ดินในชุมชนบ้านตูม หมู่ที่  19 เมื่ อน าไปใช้กับ
ชาวบ้านในชุมชนบ้านตูม พบว่า ชาวบ้านผูเ้ขา้ร่วม
การฝึกอบรมท าแบบวดัความรู้ระหว่างฝึกอบรมมี
ประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1) ได้คะแนนรวม
เฉลี่ยร้อยละ 82.75 และมคีะแนนจากการวดัความรู้
หลงัฝึกอบรมมีประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E2) รวม
เฉลี่ยร้อยละ 85.21 แสดงว่า คู่มอืฝึกอบรมการผลติ
ปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิในชุมชนบา้นตูม หมู่ที19 
มปีระสทิธิภาพเท่ากบั 82.75/85.21 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้จากการศกึษาดชันีประสทิธผิล
ของคู่มอืฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ
ในชุมชนบา้นตูม หมู่ที่ 19 ต าบลบวับาน อ าเภอยาง
ตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ มคี่าดชันีประสทิธผิลเท่ากบั 
0.778 หมายความว่าชาวบา้นมคีวามกา้วหน้าในการ
เรยีนรู้เพิม่ขึ้นคิดเป็นร้อยละ 77.80 เนื่องจากผู้วจิยั
เน้นความส าคญัของการเรยีนรู้ โดยการพฒันาคู่มอื
การฝึกอบรมที่มีเนื้อหาตัง้แต่การใช้ประโยชน์จาก
แกลบ การใช้ประโยชน์จากปุ๋ ยชวีภาพ การผลติปุ๋ ย
จากแกลบ ซึง่มกีารเรยีบเรยีงเน้ือหาสาระความรูใ้หม่
ให้มคีวามชดัเจน เพื่อให้ชาวบ้านเกดิความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถเข้าใจได้ง่าย ท าให้ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมสนใจในการเรยีนรู ้ซึง่เนื้อหาทีผู่ว้จิยัไดเ้น้น
เป็นส าคญัต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของปรชีา ชา้งขวญัยนื และคณะ 
(2551: 127) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า คู่มอืเป็นหนังสอื

ทีใ่ชค้วบคู่ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็นหนงัสอืที่
ใช้แนวทางปฏบิตัิให้กบัผู้ใช้สามารถกระท าสิง่นัน้ๆ 
ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และสอดคล้องกบัแนวคดิ
ของศกัรนิทร ์สุวรรณโรจน์ และคณะ (2535: 89) ได้
กล่าวไว้ว่า การจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้ต้อง
ค านึงถงึองคป์ระกอบทีส่ าคญั เพื่อให้การจดัท าคู่มอื
ในการจดัการเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการจดัการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
มีผู้น าเสนอองค์ประกอบของคู่มือปฏิบัติงาน และ
คู่มอืการจดัการเรยีนรูไ้ว้สอดคลอ้งกนั ซึ่งสอดคล้อง
กบัแนวคดิของสุพตัรา วงศษ์า (2542 : 77) ไดก้ล่าว
ไว้ว่าการพฒันากิจกรรม การเรียนรู้หมายถึง แบบ
แผนการด าเนินการจดัการ เรยีนรูท้ีไ่ดร้บัการจดัเป็น
ระบบอย่างสัมพันธ์ และสอดคล้องกับทฤษฎี 
หลกัการการเรยีนรู้หรือการสอนที่รูปแบบนัน้ยดึถือ
โดยผ่านกระบวนการวิจัยและ ได้รับพิสูจน์และ
ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพ ซึ่งรูปแบบการสอนจะ
แสดงขัน้ตอนที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และ ผู้สอนต้อง
ด าเนินการตามขัน้ตอนในรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของ รูปแบบ
นัน้ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของน ้าทิพย์ ค าแร่ 
และคณะ (2559: 543-563) ไดพ้ฒันาคู่มอืฝึกอบรม
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับนิสิต
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า คู่มอื
ฝึกอบรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80 .70 /83 .68 ส่วนดัชนี
ประสิทธิภาพผลของคู่มือฝึกอบรม เท่ากับ 0.790 
นิสติที่ใช้คู่มือฝึกอบรมมีความก้าวหน้าในการเรียน
คดิเป็นรอ้ยละ 79.00 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
สุนันทา เหล่าชาติ (2559: 32) ได้ศึกษาเรื่อง  
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การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน 
ส าหรบันิสติชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า คู่มือฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรดนิมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 83.02/90.86 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว้ และมีดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.79 และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของอุบล แควน้ไทยสง และคณะ (2559: 124) ได้
พฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
อาเซยีน : ประเทศเนการาบรไูนดารุสซาลาม พบว่า คู่มอื
ฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 85.33/80.22 ส่วนดชันี
ประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรมเท่ากบั 04.44  
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรูเ้กีย่วกบั
การผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพือ่บ ารงุดินของชาวบ้าน
ในชุมชนบ้านตูม หมู่ที  ่19 ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
การฝึกอบรมการผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดินใน
ชุมชนบ้านตูม ก่อนการฝึกอบรมพบว่าชาวบ้านมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้ เท่ากบั 6.36 คะแนน หลงัการ
ฝึกอบรมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ เท่ากับ 
12.78 คะแนน เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้ 
พบว่า ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัที่
ระดับ .05 โดยการใช้เทคนิคและวิธีการที่มีความ
หลากหลายโดยผ่านกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม
ศกึษา ซึ่งเป็นวธิกีารบรรยายให้ความรู้ประกอบกบั
การแจกคู่มอืการฝึกอบรม เพื่อช่วยใหช้าวบา้นเขา้ใจ
ในเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ
จิตรา สุวาณิช (2554 : 18) ได้ให้ความหมายของ
ความรู้ไวว้่า เป็นการจ าขอ้เทจ็จรงิ เรื่องรายละเอยีด
ทีป่รากฏในต าราหรอืสิง่ทีไ่ดร้บัจากการบอกกล่าวไว ้
ประภาเพญ็ สุวรรณ (2553 : 23) ได้ให้ความหมาย
ของความรูไ้วว้่า เป็นพฤตกิรรมเบือ้งต้นซึง่ผูเ้รยีนจ า
ไดอ้าจโดยการนึกได ้โดยการมองเหน็ โดยการไดย้นิ 
ความรู้ในขัน้นี้ ได้แก่ความรู้ เกี่ยวกับการจ ากัด
ความหมาย ข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎโครงสร้าง วิธี
แกปั้ญหาเหล่านี้ เป็นต้น อกัษร สวดัด ี(2559  : 26)  
ให้ได้ค าอธิบายว่า ความรู้ เป็นพฤติกรรมขัน้ต้น 

ทีผู่เ้รยีนรูเ้พยีงแต่เกดิความจ าได ้โดยอาจจะเป็นการ
นึกได้หรือโดยการมองเห็น ได้ยนิ จ าได้ ความรู้สกึ
ชั ้น นี้ ไ ด้ แ ก่ ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กับ ก า ร จ า กัด ค ว า ม 
ความหมาย ขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ์ โครงสร้างและวธิี
แกปั้ญหาสว่นความเขา้ใจอาจแสดงออกมาในรูปของ
ทกัษะดา้น การแปล ซึง่หมายถงึในการเขยีนบรรยาย 
และ การใหค้วามหมาย รวมถงึความสามารถในการ 
คาดคะเน ว่าจะเกิดอะไรขึ้น และพรธิดา วิเชียร
ปัญญา (2547: 21) ไดใ้หค้วามหมายของความรู้คอื
กระบวนการของการขดัเกลาเลอืกใช้และบูรณาการ
การใช้สารสนเทศเหล่านัน้จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ 
(New knowledge) ความรู้ใหม่จึงเกิดขึ้นจากการ
ผสมผสานความรู้และประสบการณ์เดิมผนวกกับ
ความรู้ใหม่ที่ได้รับซึ่งความรู้ดังกล่าวเป็นสิ่งที่อยู่
ภายในบุคคลเป็นความรูท้ีไ่ม่ชดัแจง้ซึง่หากไดร้บัการ
ถ่ายทอดออกมาอยู่ ในรูปลายลักษณ์อักษรก็จะ
กลายเป็นความรูท้ีช่ดัแจง้และความรูจ้ะเกดิคุณค่าได้
หากมกีารน าไปใช้ในการตดัสนิใจ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของทว ีตระการสขุ และคณะ (2556 : 15) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความรู้ในการศึกษาการลด
สารเคมป้ีองกนัก าจดัแมลงในพชืตระกูลกะหล ่าเพื่อ
การค้าในเขตจงัหวดัพษิณุโลก ผลการศึกษาพบว่า 
ความรู้ในการศึกษาการลดสารเคมีป้องกันก าจัด
แมลงในพชืตระกูลกะหล ่าเพื่อการค้าในเขตจงัหวดั
พษิณุโลก ก่อนการฝึกอบรมชาวบ้านในเขตจงัหวดั
พิษณุโลก มีความรู้เฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย หลงัการ
ฝึกอบรมความรู้เฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก แต่มคี่าเฉลี่ย
ต่างกนัคอื หลงัการฝึกอบรมมคี่าเฉลี่ยมากกว่าก่อน
การฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุปรานี บงัศร ี(2555 : 75) 
ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การจดัการผลติปุ๋ ยอนิทรยี์ของ
กองทุนมูลโค-กระบือ ต าบลห้วยสามพาด อ าเภอ
ประจกัษ์ศลิป์คม จงัหวดัอุดรธานี ผลการศกึษาพบว่า 
เกษตรกรมคีวามรูเ้กีย่วกบัการจดัการผลติปุ๋ ยอนิทรยี์
ของกองทุนมลูโค-กระบอื ต าบลหว้ยสามพาด อ าเภอ
ประจกัษ์ศลิป์คม จงัหวดัอุดรธานี ก่อนการฝึกอบรม
เกษตรกรมีความรู้เฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย หลังการ
ฝึกอบรมความรู้เฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก แต่มคี่าเฉลี่ย
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ต่างกนัคอื หลงัการฝึกอบรมมคี่าเฉลี่ยมากกว่าก่อน
การฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
สอดคล้องกบังานวิจัยของวนัชยั วงษา (2553 : 5)  
ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีผ่ลต่อการยอมรบัการใช้
ปุ๋ ยอินทรีย์ของเกษตรกรที่ท านาในจังหวดัชยันาท 
ผลการศกึษาพบว่า เกษตรกรมคีวามรูเ้กีย่วกบัการใช้
ปุ๋ ยอนิทรยี์มตี้นทุนในการปลูกขา้วน้อยกว่าการปลูก
ขา้วนาปี ก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมคีวามรู้เฉลี่ย
อยู่ในระดบัน้อย หลงัการฝึกอบรมความรูเ้ฉลีย่อยู่ใน
ระดบัมาก แต่มคี่าเฉลีย่ต่างกนัคอื หลงัการฝึกอบรม
มคี่าเฉลีย่มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สทุธดิล วงษ์จนัฬา (2553 : 66) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง 
การใช้ปุ๋ ยอินทรีย์น ้าในนาข้าวของหมอดินอาสาใน 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า 
ก่อนการฝึกอบรมมคีวามรูเ้ฉลีย่อยู่ในระดบัน้อย หลงั
การฝึกอบรมความรู้เฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก แต่มี
ค่าเฉลี่ยต่างกันคือ หลังการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ย
มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของรตันจติต์ 
อตัราชวีะ (2552 : 106-108) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัทีม่ี
อทิธพิลต่อการน าน ้าหมกัชวีภาพไปใช้ในครวัเรือน
ก ร ณี ศึ ก ษ า ชุ ม ช น วั ด ตึ ก  เ ข ต วั ง ท อ ง ห ล า ง
กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ระดบัความรู้
ต่อน ้าหนกัชวีภาพของประชาชนในชุมชนวดัตกึ ก่อน
การฝึกอบรมประชาชนในชุมชนวดัตกึ มคีวามรูเ้ฉลีย่
อยู่ในระดบัน้อย หลงัการฝึกอบรมความรูเ้ฉลีย่อยู่ใน
ระดบัมาก แต่มคี่าเฉลีย่ต่างกนัคอื หลงัการฝึกอบรม
มคี่าเฉลีย่มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่าการฝึกอบรมการ
ผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิในชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่
19 มผีลใหช้าวบา้นมคีวามรูเ้กีย่วกบัการผลติปุ๋ ยจาก
แกลบเพื่อบ ารุงดินในชุมชนบ้านตูม หมู่ที่ 19 เพิ่ม
มากขึน้ 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติ
เกีย่วกบัการผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพือ่บ ารงุดินของ
ชาวบ้านในชุมชนบ้านตูม หมู่ที ่19 และหลงัการ
ฝึกอบรม 

 ทศันคติเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพื่อ
บ ารุงดนิในชุมชนบ้านตูม ต าบลบวับาน อ าเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ก่อนการฝึกอบรม
ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ เท่ากบั 3.85 ซึ่งอยู่
ในระดบัเห็นด้วย และหลงัการฝึกอบรม ชาวบ้านมี
คะแนนเฉลี่ย 4.72 ซึ่งอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เมื่ อ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ พบว่ า 
ชาวบ้านมทีศันคตหิลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า
การฝึกอบรมการผลิตปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดินใน
ชุมชนบา้นตูม มผีลท าใหช้าวบ้านมทีศันคตเิกีย่วกบั
การผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิในชุมชนบา้นตูม
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุรพงศ์ 
โสธนะเสถียร (2553 : 122) ได้กล่าวว่า ทัศนคติ  
ว่าเป็นดชันีบุคคลนัน้ คดิและรูส้กึอย่างไรกบัคนรอบ
ขา้ง วตัถุและสิง่แวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ 
โดยทศันคตินัน้มรีากฐานมาจากความเชื่ออาจส่งผล
ต่อพฤติกรรมในอนาคต สอดคล้องกบัแนวคิดของ 
สรอ้ยตระกูล อรรถมานะ (2551 : 64) ใหค้วามหมาย
ของทศันคตไิวว้่า ทศันคต ิคอื ผลผสมผสานระหว่าง
ความนึกคิด ความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู้ และ
ความรูส้กึของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่หนึ่งสิง่ใดคนใดคนหนึ่ง 
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งออกมาในทาง
ประเมนิค่าอนัอาจเป็นไปในทางยอมรบัหรอืปฏเิสธก็
ได้ และความรู้สกึเหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิด
พฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหนึ่งขึน้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของมญัชรตัน์  วริชัวงศ ์(2552 : 25) กล่าวว่า ปัจจยั
ทีท่ าใหเ้กดิทศันคตปิระกอบดว้ยการเรยีนรูโ้ดยอาจมี
สิง่เราเป็นตัวกระตุ้น จนท าให้เกิดความประทบัใจ
ทางบวก คือ ความรู้สึกชอบ และความประทับใจ
ในทางลบ คือ ความรู้สึกไม่ชอบ อาจเกิดจากการ
ยอมรบัทศันคตจิากผูอ้ื่นและมสีื่อต่างๆ เป็นสิง่ชกัจูง
ใหป้ฏบิตั ิโดยแสดงออกมาในรูปแบบของพฤตกิรรม
ที่สามารถสงัเกตได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรากร สขุธมัมร์กัษา (2557 : 8) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง 
ปัจจยัทางเศรษฐกจิ สงัคมที่มผีลต่อการยอมรบัการ
ใช้สารสกัดสะเดาควบคุมแมลงศัตรูพืชของเกษตร
จงัหวดัราชบุร ีผลการศกึษาพบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบ
ทศันคติต่อ ปัจจยัทางเศรษฐกจิ สงัคมทีม่ผีลต่อการ
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ยอมรบัการใช้สารสกดัสะเดาควบคุมแมลงศตัรูพืช
ของเกษตรจงัหวดัราชบุรี ก่อนฝึกอบรมชาวบ้านมี
ทศันคตเิฉลีย่อยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการฝึกอบรม
ชาวบา้นมทีศันคตเิฉลีย่อยู่ในระดบัมาก แต่มคี่าเฉลีย่
ต่างกนัคอื หลงัการฝึกอบรมมคี่าเฉลี่ยมากกว่าก่อน
การฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรทยั สงใส (2545: 5-92) 
ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การใชปุ้๋ ยอนิทรยีข์องเกษตรกร
ผูร้่วมโครงการศนูยส์ง่เสรมิและผลติพนัธุข์า้วชุมชนปี 
2543 ในจังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า เมื่อ
เปรียบเทียบทัศนคติต่อการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ของ
เกษตรกรผู้ร่วมโครงการส่งเสริมและผลิตพนัธุ์ข้าว 
โดยก่อนการฝึกอบรมชาวบ้านมทีศันคติเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัน้อย หลงัการฝึกอบรมชาวบา้น มทีศันคตเิฉลีย่
อยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยต่างกันคือ หลังการ
ฝึกอบรมมคี่าเฉลีย่มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวจิยั
ของรงัสรรค ์โชคบ ารุงศลิป์ (2557 : 13) ไดท้ าการศกึษา
เรื่อง การใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ในนาข้าวของสมาชิกศูนย์
ส่งเสริมและผลิตพนัธุ์ข้าวชุมชน อ าเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า เมื่ อ
เปรยีบเทยีบทศันคติก่อนฝึกอบรมการใช้ปุ๋ ยอนิทรยี์
ในนาขา้ว ของชาวบ้านมทีศันคติเฉลี่ยในระดบัน้อย 
หลงัการฝึกอบรมชาวบ้านมทีศันคเิฉลี่ยอยู่ในระดบั
มาก แต่มีค่าเฉลี่ยต่างกันคือ หลังการฝึกอบรมมี
ค่าเฉลีย่มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวิจยัของน าพล  
ภูไกรลาศ (2556 : 35) ได้ศึกษาเรื่อง การฝึกอบรม
เกีย่วกบัการใชปุ้๋ ยหมกัชวีภาพแทนการใชส้ารเคมใีนนา
ข้าว บ้านหนองปลิง ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกบัการใช้ปุ๋ ยหมกัชีวภาพแทนการใช้
สารเคมใีนนาขา้วชาวบา้นมทีศันคตเิฉลีย่อยู่ในระดบั
ปานกลาง หลงัการฝึกอบรมชาวบ้านมทีศันคตเิฉลี่ย
อยู่ในระดบัมาก หลงัการฝึกอบรมมคี่าเฉลีย่มากกว่า
ก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของอนุวัฒน์ อ่อนประสงค์ 
(2556 : 45) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการใชปุ้๋ ยคอกมูล
ววัใช้ในการเกษตรเพื่อลดการใช้สารเคมีบ้านกุดเป่ง 

ต าบลแก่งเลงิจาน อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการฝึกอบรมชาวบ้านมี
ทัศนคติเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย หลังการฝึกอบรม
ชาวบ้านมีทัศนคติเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก หลังการ
ฝึกอบรมมคี่าเฉลีย่มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของประสิทธิ  ์พิมพ์กลางการ (2552 :  15)  ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การผลิตปุ๋ ยอินทรีย์อัดเม็ดจาก
วสัดุเหลือทิ้งจากการเพาะเห็ด ผลการศกึษาพบว่า 
ก่อนการฝึกอบรมชาวบา้นมทีศันคตเิฉลีย่อยู่ในระดบั
น้อย หลงัการฝึกอบรมชาวบา้นมทีศันคตเิฉลีย่อยู่ใน
ระดบัมาก หลงัการฝึกอบรมมคี่าเฉลี่ยมากกว่าก่อน
การฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพทิกัษ์พงศ ์ป้อมปราณี 
(2557 : 23) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง รายงานผลการวจิยั
เรื่องการศึกษาภาวะการเสื่อมโทรมของดินที่ใช้ใน
การเกษตรในเขตจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา
พบว่า ก่อนการฝึกอบรมชาวบ้านมทีศันคติเฉลี่ยอยู่
ในระดับน้อยหลังการฝึกอบรมชาวบ้าน มีทัศนคติ
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก หลงัการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ย
มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษา
สามารถน าคู่มอืฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อ
บ ารุงดนิในชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่19 ไปประยุกต์ใชใ้น
การฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการ
ผลติปุ๋ ยจากแกลบเพื่อบ ารุงดนิ 
 2) สามารถน าขัน้ตอนและวธิกีารผลติปุ๋ ยจาก
แกลบเพื่อบ ารุงดนิในชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่19 ในคู่มอื
ไปเผยแพร่ในรูปแบบสื่อต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางใน
การเรยีนรู ้และศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัการผลติปุ๋ ยจาก
แกลบเพื่อบ ารุงดนิ  
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6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารบรูณาการคู่มอืฝึกอบรมการผลติ
ปุ๋ ยจากแกลบ และน าไปใชใ้หส้อดคลอ้งและเหมาะสม
กบับุคคลกลุ่มต่างๆ 

 2) ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัคุณสมบตัิ
และธาตุอาหารของปุ๋ ยทีผ่ลติจากแกลบ 
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