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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคู่มอืสิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อการจดัการน ้าเสยีโดยใช ้EM Ball (อเีอมบอล) 
ในชุมชนบ้านนาสนีวน หมู่ 17 ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ให้มีประสทิธิภาพและมี
ประสทิธผิลตามเกณฑ์ เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและทกัษะการปฏบิตัิก่อนการฝึกอบรมและหลงั
การฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างที่ใชศ้กึษาวจิยั คอื ชาวบา้นบา้นนาสนีวน หมู่ 17 ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสารคาม จ านวน 30 คน ซึ่งได้จากการเลอืกแบบสมคัรใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย คู่มือฝึกอบรม
แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัทกัษะการปฏบิตั ิสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ความถี ่รอ้ย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการอบรม มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 
85.50/83.66 สว่นดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการอบรมเท่ากบั 0.5945 แสดงว่าผูเ้ขา้ร่วมการอบรมมคีวามกา้วหน้าใน
การเรยีนรู้รอ้ยละ 59.45 ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมมคีะแนนเฉลีย่ความรู้ ทศันคติ และทกัษะการปฏบิตัหิลงัการเขา้ร่วม
อบรมมากกว่าก่อนการอบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั  : สิง่แวดลอ้มศกึษา การจดัการน ้าเสยี ความรู ้ทศันคต ิทกัษะการปฏบิตั ิ 
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Abstract  
 The objectives of this research were to develop a manual for wastewater management using EM Ball   
in accordance with the criteria and the effectiveness index of the manual to study and compare knowledge, 
attitude and practice skill before training and after training. The sample used in the study were 30 villagers 
of  Na Si Nuan Village, Village No. 17, Na Si Nuan Subdistrict, Kantharawichai District, Maha Sarakham 
province, who were selected from the voluntary sampling. The research instruments consisted of a handbook 
for knowledge test, attitude test and practical skill 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 training guide was equal to 85.50 / 83.66. The effectiveness index of the training manual was 
0.5945, indicated that 59.45 percent of the participants had maked progress in learning. Participants had 
scores of knowledge, attitude and practical skill after the training higher than before the training, statistical 
significance at the level of .05. 
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1. บทน ำ  
 ในปัจจุบนัสดัสว่นของปรมิาณน ้าทัง้โลก 97%
เป็นน ้าทะเล และ 3% ที่เหลอืเป็น น ้าจดื นอกจากนี้ 
2 ใน 3 ของน ้าจดื กเ็ป็นน ้าแขง็ทีม่นุษยใ์ชป้ระโยชน์
แทบไม่ได้เลย ดงันัน้น ้าจืดที่มนุษย์ใช้ จึงมีเพียง 1% 
เท่านัน้ แหล่งน ้านัน้มีความส าคญัมาแต่อดีตการตัง้ 
ถิน่ฐานของมนุษยม์กัจะตัง้อยู่ตามแหล่งน ้าและไดใ้ช้
ประโยชน์มากมายทัง้ด้าน การคมนาคมขนส่งการ
อุปโภคบริโภค การเป็นที่รับรองหรือระบายน ้าฝน
และน ้าเสียเป็นแหล่งผลิตอาหารจากพืชและสัตว์ 
แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร การอุตสาหกรรม ตลอดจน
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่สบืทอดวฒันธรรม
และประเพณี เสรมิสร้างภูมิทศัน์ให้แก่ชุมชน ที่โล่ง
ส าหรบัระบายอากาศของเมอืงและก่อใหเ้กดิป่าชมุชน 
นอกจากนี้ แม่น ้า ล าคลอง ยังเป็นแหล่งรวมของ
ศลิปกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วถิีชวีติที่สร้าง
เสริมสบืทอดต่อกนัมาจากชุมชนที่ตัง้ถิ่นฐานมาแต่
โบราณ ซึ่งสิง่เหล่านี้นับเป็นมรดกทางวฒันธรรมที่
เป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนนัน้ๆ และมคีุณค่าอย่างยิ่ง 
น ้ าเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
ถ้าจัดแบ่ งอย่ าง เหมาะสม ให้พอดีกับจ านวน
ประชากรที่มีก็จะเพียงพอ แต่แหล่งน ้ าจืดที่มีไม่
กระจายอย่างเท่าเทยีมกนั ทีท่ีม่นี ้าจดืมากกลบัแทบ
ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ แต่ที่ที่มีมนุษย์อาศัยอยู่อย่าง
หนาแน่นกลบัไม่มนี ้าจดืใชเ้ลยยิง่ไปกว่านัน้น ้าในบาง
สถานที่มีการปนเป้ือนของสารพิษมากขึ้นสภาพ
เหล่านี้ก าลงัท าให้การบรโิภคน ้าของมนุษย์มปัีญหา
เพิม่ขึน้ (วษิณุ ทองประเทอืง, 2555 : 1) 
 จากการส ารวจในพื้นทีท่ี่ท าการวจิยัพบว่าใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างมแีหล่งน ้าทีส่ าคญั
หลายแห่งและทัง้แหล่งน ้าที่ได้รับความส าเร็จของ
โครงการพัฒนาแหล่งน ้ าชุมชน ท าให้ชาวบ้านมี 
น ้าอุปโภคและบรโิภคอย่างเพยีงพอ ส่งผลใหม้สีุขภาพ
อนามยัในครอบครวัมีคุณภาพที่ดี รวมทัง้การพัฒนา
คุณภาพของประชาชนในรูปของคณะกรรมการมีการ
บรหิารจดัการงานที่ด ีและปัญหาของแหล่งน ้าชุมชนที่
ก่อให้เกิดปัญหาที่ส าคัญที่ควรจะได้รับการแก้ไข 
ไดแ้ก่ ปัญหาทางกายภาพ แหล่งน ้าจะถูกท าลายดว้ย
บุคคลท าใหเ้กดิพื้นทีก่ารก่อสรา้งบดบงัทศันียภาพที่

สวยงาม ท าให้การปรบัเปลี่ยนไม่เป็นไปตามการมี
ส่วนร่วมของชุมชนดา้นเศรษฐกจิ เกษตรกรมกีารใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้าค่อนขา้งสงู ส่งผลใหเ้ศรษฐกจิ
ดแีละขณะเดยีวกนัสภาพของแหล่งน ้ามีความเสื่อม
โทรม ดา้นสงัคม ในแต่ละแหล่งน ้าชุมชนยงัขาดการมี
ส่วนร่วมและเห็นคุณค่าอย่ างแท้จริง  และด้าน
วัฒนธรรมบางประเพณีและพิธีกรรมไม่ได้กระท า
อย่างต่อเน่ืองและไรผู้ส้บืทอด ซึง่ในแต่ละดา้นยงัขาด
การวางแผนการจัดระบบองค์กร การสัง่การ การ
ประสานงาน ตลอดจนการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
ท าให้เกิดปัญหาสะสมมาเป็นระยะยาวนาน และที่
ส าคญัในพื้นที่ที่กล่าวมาจะประสบปัญหาน ้าท่วมกบั
ภาวะน ้าหลาก ตลอดจนน ้าแห้งขอดที่นับวันจะทวี
ความรุนแรง จากการสัมภาษณ์พบว่า แหล่งน ้ า
จ านวนมากได้รับผลกระทบจากสภาพสิง่แวดล้อม
และบุคคลผู้บรหิารงานขาดการพฒันาสู่ความยัง่ยนื
และบางแห่งไม่มีการบริหารจัดการแหล่งน ้าอย่าง
ต่อเนื่ องเปลี่ยนผู้น านโยบายการดูแลแหล่งน ้ าที่
เปลี่ยนไป จังหวัดชัยภูมิแหล่งน ้ าที่มีการบริหาร
จัดการดีและปัญหาที่เกิดขึ้นยังไม่ได้รับการแก้ไข
ปัญหาที่ ดีพ อท า ใ ห้ย าก ต่ อกา รแก้ ไ ข ปัญหา
วิกฤตการณ์น ้ า ได้แก่ การขาดแคลนน ้ าอุทกภัย 
คุณภาพน ้าเสื่อมโทรม อย่างเป็นรูปประธรรมทัง้ ใน
ระยะสัน้ และระยะยาวให้บรรเทาหรอืก าจดัหมดสิน้
ไปได ้(จรยีา ยิม้รตันบวร, 2561 : 3-4) 
 ชุมชนบ้านนาสนีวน หมู่ 17 ต าบลนาสนีวน 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เป็นอกีหนึ่ง
หมู่บา้นที่เกดิปัญหาสิง่แวดลอ้มอย่างเช่น ปัญหาน ้า
เสียในชุมชน ซึ่งปัญหาที่กล่าวมานัน้ ชาวบ้านใน
หมู่บา้นไดร้บัความเดอืดรอ้นและไดร้บัผลกระทบจาก
ปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้วิจ ัยได้เข้าไปหาวิธีแก้ไขปัญหา
ดงักล่าวพร้อมทัง้สอบถามชาวบ้านถึงผลกระทบที่
เกดิจากปัญหาสิง่แวดลอ้มนัน้ ซึง่ทางชาวบา้นไดก้าร
แก้ไขปัญหา โดยส่วนใหญ่แล้วชุมชนบ้านนาสนีวน  
มปัีญหาดา้นสิง่แวดลอ้มทีย่งัไม่สามารถแกไ้ขใหห้มด
ไปได้ คอื ปัญหาเรื่องน ้าเสยีในชุมชน โดยที่ปัญหา
ดงักล่าวผู้วจิยัได้เล็งเห็นถึงความเสยีหายที่เกิดขึ้น
อย่างมากเพราะไม่เพียงแต่ชาวบ้านที่ได้รับความ
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เดอืดรอ้นแต่รวมไปถงึสิง่มชีวีติทุกชนิดทีอ่าศยัอยู่ใน
พืน้ทีด่ว้ย  
 ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงได้สนใจที่ใช้องค์ความรู้ทาง
สิง่แวดล้อมศึกษาเพื่อการจดัการน ้าเสยีโดยใช้ EM 
Ball (อีเอมบอล) ในชุมชนบ้านนาสีนวน หมู่  17 
ต า บ ลน าสีน ว น  อ า เ ภ อกันท ร วิ ชั ย  จั ง ห วัด
มหาสารคาม เพื่อเป็นวิธใีนการแก้ปัญหาน ้าเสยีใน
ชุมชน และใหช้าวบ้านในชุมชนได้มคีวามรู้เกีย่วกบั
การจัดการน ้าเสียโดยใช้ EM Ball (อีเอมบอล) ใน
ชุมชน และผู้วิจ ัยได้ท าการเลือกปัญหาน ้ าเสียใน
ชุมชนซึง่อาจส่งผลกระทบ ต่อชาวบา้นในชุมชน เพื่อ
หาวธิแีก้ไขปัญหาทางสิง่แวดล้อมที่เกดิขึน้พร้อมทัง้
ขอความอนุเคราะหจ์ากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมาช่วย
แก้ไขปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลสู่การแก้ไขปัญหา
ต่อไป  
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มือสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการ
จดัการน ้าเสยีโดยใช ้EM Ball (อเีอมบอล) ในชุมชน บา้น
นาสีนวน หมู่  17 ต าบลนาสีนวน อ าเภอกันทรวิชัย 
จงัหวดัมหาสารคาม ใหม้ปีระสทิธภิาพ และมปีระสทิธผิล
ตามเกณฑ ์80/80 
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรียบเทยีบความรู้ทศันคติ 
ต่อสิง่แวดล้อมศึกษาเพื่อการจดัการน ้าเสยีโดยใช้ EM 
Ball (อีเอมบอล) ในชุมชนบ้านนาสนีวน หมู่ 17 ต าบล
นาสีนวน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดหาสารคาม ตาม
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
 2.3 เพื่อศกึษาทกัษะการปฏบิตัิสิง่แวดลอ้มศกึษา
เพื่ อการจัดการน ้ าเสียโดยใช้  EM Ball (อีเอมบอล)  
ในชุมชนบ้านนาสีนวน หมู่17 ต าบลนาสีนวน อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ตามกระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา ก่อนและหลงัการฝึกอบรม  
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ชาวบ้านบ้านนาสนีวน หมู่ 
17 ต าบลนาสีนวน อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัด

มหาสารคาม จ านวน 597 คน ตัวแทนครวัเรือนละ  
1 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง   
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชาวบ้านบ้านนาสนีวน 
หมู่  17 ต าบลนาสีนวน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม จ านวน 30 คน ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบ
สมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตัวแปรต้น ได้แก่ คู่มือการจดัการน ้าเสยี 
โดยใช ้EM Ball (อเีอมบอล)  
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่   
  2.1) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน ้าเสีย 
โดยใช ้EM Ball (อเีอมบอล)  
  2.2) ทศันคตต่ิอการจดัการน ้าเสยี โดยใช ้
EM Ball (อเีอมบอล) 
  2.3) ทกัษะการปฏบิตัใินการจดัการน ้าเสยี
โดยใช ้EM Ball (อเีอมบอล)  
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล  
มดีงัต่อไปนี้ 
  3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด  
   1) คู่มือสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่ อการ
จดัการน ้าเสียโดยใช้ EM Ball (อีเอมบอล) ในชุมชน 
บ้านนาสนีวน หมู่17 ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทร
วชิยั จงัหวดัหาสารคาม 
   2) แผ่นพับการจัดการน ้าเสียน ้าเสีย 
โดยใช ้EM Ball (อเีอมบอล)  
  3.3.2 เครื่องมอืวดัผลสมัฤทธิ ์
   1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
จดัการน ้าเสยีโดยใช ้EM Ball (อเีอมบอล) 
   2) แบบวัดทัศนคติต่อการจัดการน ้ า
เสยีโดยใช ้EM Ball (อเีอมบอล) 
   3) แบบวดัทกัษะการปฏบิตักิารจดัการ
น ้าเสยีโดยใช ้EM Ball (อเีอมบอล) 
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมอื ได้แก่ คู่มอื แผ่นพบั แบบทดสอบความรู้ 
แบบวัดทัศนคติ  และแบบวัดทักษะการปฏิบัติ
สิง่แวดล้อมศึกษาเพื่อการจดัการน ้าเสยีโดยใช้ EM 
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Ball (อีเอมบอล) ในชุมชนบ้านนาสีนวน หมู่  17 
ต า บ ลน าสีน ว น  อ า เ ภ อ กันท ร วิ ชั ย  จั ง ห วัด
มหาสารคาม  
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  2.1 ) คู่มือสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการ
จัดการน ้ าเสียโดยใช้ EM Ball (อีเอมบอล) โดยมี
เนื้อหาการเรยีนรู้ทัง้หมด 3 หน่วย ประกอบไปด้วย 
หน่วยที ่1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการจดัการ
น ้าเสยี หน่วยที ่2 เรื่อง จุลนิทรยี ์EM หน่วยที ่3 เรื่อง 
ขัน้ตอนการผลิตและวิธีการใช้งาน EM Ball (อีเอม
บอล)  
  2.2) แผ่นพบัเรื่องสิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อการ
จดัการน ้าเสยีโดยใช้ EM Ball (อเีอมบอล) โดยท าเป็น
แบบรวมเนื้อหาทุกหน่วยเป็น 1 แผ่น 
  2 . 3 )  แบบทดสอบความรู้ เ กี่ ย วกับ
สิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อการจดัการน ้าเสยีโดยใช ้EM Ball 
(อเีอมบอล) มีลกัษณะเป็นค าถาม แบบ 2 ตัวเลือก คือ  
ใช ่และไม่ใช่ จ านวน 15 ขอ้ 
  2.4) แบบวดัทศันคติ มลีกัษณะเป็นแบบ
วัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  
ม ี5 ตวัเลอืก คอื เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 15 ขอ้ 
  2.5) แบบวดัทกัษะการปฏบิตัิ มลีกัษณะ
เป็นแบบประเมนิค่า 5 ระดบั คอื ไม่เคย นานๆครัง้ 
เป็นบางครัง้ บ่อยครัง้ ทุกครัง้ จ านวน 10 ขอ้ 
 3) น าเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้สง่อาจารย ์ทีป่รกึษา
เพื่อตรวจสอบ และปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น า เครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  
ส่งผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพ
ของเครื่องมอื และประเมนิความสอดคลอ้งพร้อมทัง้
หาค่าความเหมาะสมของเครื่องมือ  เมื่อตรวจ
วิเคราะห์คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า 
คู่มอืและเครื่องมอื มคี่า IOC เฉลีย่มากกว่า 0.5 ขึน้
ไป ค่าความเหมาะสมของคู่มือ  และเครื่ องมือ  
มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.0 ขึ้นไป แสดงว่าเครื่องมือที่
ใ ช้ ไ ด้  มีค ว าม เหม า ะสม  แ ล ะสอดคล้ อ ง กับ
วตัถุประสงคข์องงานวจิยั สามารถน าไปเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูได ้

 5) น าเครื่องมือที่ผ่ านการวิเคราะห์จาก 
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับชาวบ้านที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 30 คน  
  5.1) แบบทดสอบความรู้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.91  ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง 
0.55 – 0.66 และค่าความยากง่ายระหว่าง 0.38 - 0.87  
ซึง่เป็นไปตามเกฑณ์มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.2) แบบวัดทัศนคติค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.96 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.50 - 
0.89  ซึง่เป็นไปตามเกฑณ์มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  5.3) แบบวัดทักษะการปฏิบัติค่าความ
เชื่ อมัน่ เท่ ากับ 0 .86 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
อยู่ระหว่าง 0.40 – 0.53 ซึ่งเป็นไปตามเกฑณ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 6) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืที่ใชใ้นการวดัและ
ประเมนิผลให้สมบูรณ์ยิง่ขึน้ เพื่อน ามาใช้ในการจดั
กจิกรรม 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลวจิยัสิง่แวดลอ้มศกึษา
เพื่อการจดัการน ้าเสยีโดยใช ้EM Ball (อเีอมบอล) ใน
ชุมชนบ้านนาสนีวน หมู่ 17 ต าบลนาสนีวน อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม มวีธิกีารเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูดงัต่อไปนี้ แบ่งเป็น 3 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที่ 1 ศกึษาขอ้มูลเบือ้งต้นเพื่อพฒันา
คู่มอืฝึกอบรมการจดัการน ้าเสยีโดยใช ้EM Ball (อเีอม
บอล) ในชุมชนบา้นนาสนีวน หมู่ 17 
  ระยะที่ 2 ออกแบบเครื่องมอืที่ใช้ใน การ
ถ่ายทอดและแบบสอบถาม 
  ระยะที่ 3 จัดกิจกรรมการฝึกอบรม การ
จดัการน ้าเสยีโดยใช ้EM Ball (อเีอมบอล) 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื  
   2.1) ความเทีย่งตรงของเน้ือหา (IOC) 
   2.2) ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
   2.3) ค่าความยากง่าย 
   2.4) ค่าความชื่อมัน่ 
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   2.5) ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
   2.6) ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
   2.7) ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ไดแ้ก่ Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ 
 จ ากการศึกษาปร ะสิทธิภ าพของคู่ มื อ
สิง่แวดล้อมศกึษาเพื่อการจดัการน ้าเสยีโดยใช้ EM 
Ball (อีเอมบอล) ประสิทธิผลภาพของกระบวนการ 
(E1) คิดเป็นร้อยละ 83.33 และประสิทธิภาพของ

ผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 85.11 ดงันัน้ สิง่แวดลอ้ม
ศกึษาเพื่อการจดัการน ้าเสยีโดยใช ้EM Ball (อเีอมบอล) 
มปีระสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม 83.33/85.11 ซึง่เป็นไป
ตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน พบว่า ดชันีประสทิธิผล (E.I.) ของ
คู่มอืสิง่แวดล้อมศกึษาเพื่อการจดัการน ้าเสยีโดยใช้ 
EM Ball (อเีอมบอล) มคี่าเท่ากบั 0.6839 หมายความ
ว่า ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ และส่งผลให้
ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความก้าวหน้าทางการเรียน
เพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอืสง่เสรมิรอ้ยละ 68.39 ซึง่
เ ป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานที่ สามารถใช้ ได้   
(ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืสิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อการจดัการน ้าเสยีโดยใช ้EM Ball (อเีอมบอล)  (E1 / E2) 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืสิง่แวดลอ้มศกึษาเพือ่การจดัการน ้าเสยีโดยใช ้EM Ball (อเีอมบอล) 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อนกำร

ฝึกอบรม 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงักำร

ฝึกอบรม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบ

ควำมรู ้

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

เกณฑ ์

238 383 15 0.6839 ผ่านเกณฑ ์

 
4.2 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบกับความรู้  
ทศันคติ และทกัษะการปฏิบติัการต่อสิง่แวดล้อม
ศึกษาเพือ่การจัดการน ้ าเสียโดยใช้ EM Ball  
(อีเอมบอล) ก่อนฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรม 
 จากการศกึษา พบว่า ก่อนฝึกอบรมผูเ้ขา้ร่วม
ฝึกอบรมมคีะแนนความรู้เฉลี่ยเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม
ศึกษาเพื่อการจัดการน ้าเสียโดยใช้ EM Ball (อีเอม
บอล) ในชุมชนอยู่ในระดบัน้อย (�̅�=7.76) และหลงัการ
ฝึกอบรมมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่เกีย่วกบัการจดัการน ้าเสยี 
อยู่ในระดบัมาก (�̅�=13.02) เมื่อเปรียบเทียบคะแนน

เฉลี่ยพบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรมมีค่า
มากกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05  
 ส่วนคะแนนทศันคตต่ิอการจดัการน ้าเสียโดย
ใช ้EM Ball (อเีอมบอล) ในชุมชน ก่อนการฝึกอบรม 
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (�̅�=3.69) และหลงัการฝึกอบรม 
มีคะแนนทัศนคติต่อการจัดการน ้าเสียโดยใช้ EM 
Ball (อีเอมบอล) อยู่ ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
( �̅�=4.30) เมื่ อ เปรียบ เทียบคะแนนเฉลี่ ยก่ อน
ฝึกอบรม และหลงัการฝึกอบรม พบว่า คะแนนเฉลี่ย

หน่วยกำรฝึกอบรม 
คะแนน
เตม็ �̅� S.D. 

รอ้ยละของ 
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 15 12.96 2.07 83.33 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 15 13.02 1.93 85.11 ผ่านเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือ เท่ำกบั 83.33/85.11 
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หลังการฝึกอบรม มีค่ามากกว่าก่อนการฝึกอบรม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 ส่วนคะแนนทักษะการปฏิบัติการต่อการ
จดัการน ้าเสยีโดยใช้ EM Ball (อเีอมบอล) ในชุมชน
ก่อนการฝึกอบรม อยู่ในระดับการปฏิบัติบางครัง้ 
(�̅�=3.24) และหลังการฝึกอบรม มีคะแนนทักษะ 

การปฏบิตักิารเฉลี่ยต่อการจดัการน ้าเสยีโดยใช ้EM 
Ball (อีเอมบอล) อยู่ในระดับการปฏิบัติบ่อยครัง้ 
( �̅�=4.24) เมื่ อ เปรียบ เทียบคะแนนเฉลี่ ยก่ อน
ฝึกอบรม และหลงัการฝึกอบรม พบว่า คะแนนเฉลี่ย
หลังการฝึกอบรมมีค่ามากกว่าก่อนการฝึกอบรม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 ผลการศกึษาการเปรยีบเทยีบกบัความรู ้ทศันคต ิและทกัษะเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมศกึษาเพื่อการจดัการ 
น ้าเสยีโดยใช ้EM Ball (อเีอมบอล) ก่อนฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรม โดยใช ้Paired t-test (n=30) 

ด้ำน 
ก่อนกำรฝึกอบรม (n=30) หลงักำรฝึกอบรม(n=30) 

df t p 
�̅� S.D ระดบั �̅� S.D ระดบั 

ความรู ้ 
(N=15) 

7.76 2.41 น้อย 13.02 1.93 มาก 29 -14.41 .000* 

ทศันคต ิ
(N=5) 

3.69 0.24 เหน็ดว้ย 4.30 0.10 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 29 -12 .17  .000* 

ทกัษะ  
(N=5) 

3.24 0.40 บางครัง้ 4.24 0.70 บ่อยครัง้ 29 -7.12 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือสิง่แวดล้อมศึกษา เพือ่
การจดัการน ้ าเสียโดยใช้ EM Ball (อีเอมบอล) 
 จ ากการศึกษาปร ะสิทธิภ าพของคู่ มื อ
สิง่แวดล้อมศกึษาเพื่อการจดัการน ้าเสยีโดยใช้ EM 
Ball (อเีอมบอล) ในชุมชนพบว่า ประสทิธผิลภาพของ
กระบวนการ  (E1) คิด เ ป็นร้อยละ  83.33 และ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นร้อยละ 85.11 
ดงันัน้ คู่มอืสิง่แวดล้อมศกึษาเพื่อการจดัการน ้าเสยี   
โดยใช ้EM Ball (อเีอมบอล) มปีระสทิธภิาพของคู่มอื
อบรม 83.33/85.11 ซึ่ง เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
เนื่องจากผูว้จิยัได้ใหค้วามส าคญัของการเรยีนรู้โดย 
ใชคู้่มอื ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของปรชีา ชา้งขวญัยนื 
และคณะ (2551 : 127) ไดก้ล่าวว่า คู่มอืเป็นหนังสอื 
ทีใ่ช้ควบคู่ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็นหนังสอื   
ทีใ่ชแ้นวทางปฏบิตัใิหก้บัผูใ้ชส้ามารถกระท าสิง่นัน้ๆ 
ใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายสว่นคู่มอืแหล่งอา้งองิต่างๆ 
ปกตมิกัจะใชค้วบคู่กบัหนังสอืเรยีน เป็นหนังสอืทีค่รู 

ได้ศึกษาด้วยตนเอง และเป็นไปตามแนวคิดของ 
เรอืงชยั จรุงศริวฒัน์ (2555: 77) ไดก้ล่าวว่า คู่มอืเป็น
เอกสารหรือหนังสือที่จ ัดท าขึ้นเพื่อให้ครูใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน สามารถสอนให้เป็นไป
ตามแนวทางของหลกัสูตรหรอืใช้เป็นคู่มอืของครูใน
การใช้หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง คู่มือที่เขียนขึ้นเป็น
แนวทางใหผู้ใ้ชคู้่มอืไดศ้กึษาท าความเขา้ใจเรื่องทีจ่ะ
ท า และสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ
บรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ใช้คู่มือมีความ
สะดวกและสามารถปฏบิตังิานได้บรรลุวตัถุประสงค์
ภายใต้มาตรฐานที่ใกล้เคียงและเป็นไปตามแนวคิด
ของนุดี รุ่งสว่าง (2543: 24) ได้กล่าวไว้ว่า คู่มือที่ดี
ควรมดีงันี้ 1) ด้านรูปแบบ มีขนาดรูปเล่มเหมาะสม 
ตวัอกัษรอ่านง่าย ชดัเจน มรีปูภาพประกอบเหมาะสม
กบัเนื้อหา และการน าเสนอกิจกรรมแต่ละขัน้ตอนมี
ความชัด เจน  2) ด้ าน เนื้ อหา  ของคู่ มือควรมี
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนด  ไวช้ดัเจนเหมาะสมเขา้ใจง่าย 
เนื้อหาความรูม้คีวามเหมาะสมตรงกบัความต้องการ
และความจ าเป็น 3) ด้านการน าไปใช้มีการก าหนด
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ขัน้ตอนการศึกษาคู่มือไว้ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัน ้าทพิย์ ค าแร่ และคณะ (2559: 543-563) 
ได้ศกึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของ
คู่มือฝึกอบรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม  
มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 80.70/83.68 และสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของอภิญญา โคตะวินนท์และอดิศักดิ ์
สงิหส์โีว (2562: 57) ไดศ้กึษา การสง่เสรมิการจดัการ
ขยะจากต้นทาง ด้วยหลกั 3Rs โดยใช้คู่มือเพื่อลด
ปรมิาณขยะอนิทรยี ์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้ โรงเรยีนเทศบาลศรสีวสัดิว์ทิยา ต าบลตลาด 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า 
คู่มือการส่งเสรมิ มีประสทิธิภาพ 86.84/84.34 และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของอรอุมา สงชะวา และคณะ 
(2559: 216-228) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มืออบรม
การแกไ้ขปัญหาดนิขาดความอุดมสมบูรณ์เพื่อปลูกมนั
ส าปะหลงั ในจงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า 
ประสทิธภิาพของคู่มอืการอบรม เท่ากบั82.94/81.23  
 จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มือ
มคี่าดชันีประสทิธผิล (E.I.)เท่ากบั0.6839 ซึง่สง่ผลให้
มคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใช้
คู่มอืการฝึกอบรมรอ้ยละ 68.39 แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่เข้าร่วมการอบรม โดยใช้คู่มือการอบรม
การเรยีนรู้นัน้มีความรู้ความเขา้ใจมากขึน้ ท าให้ค่า
ดชันีผลมีค่าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของถวลัย์ มาสจรสั (2553: 62-65) ได้กล่าว
ไวว้่า การจดัการสิง่แวดลอ้มการเรยีนรูจ้งึเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศกึษาสรา้งสรรค ์และการน าไอซทีมีาประยกุตใ์ช้
กบัการสรา้งสรรค ์สามารถจดการศกึษาไดห้ลายรปูแบบ 
และเป็นไปตามแนวคดิของสุพตัรา วงศ์ษา (2549: 77) 
ได้กล่าวว่า การพฒันากิจกรรมการเรยีนรู้หมายถึง
แบบแผนการด าเนินการจัดการเรียนรู้ได้รับการ
จดัเป็นระบบอย่างสมัพนัธ์และสอดคล้องกบัทฤษฎี 
หลกัการเรยีนรู้หรอืการสอนที่รูปแบบนัน้ยดึถือโดย
ผ่านกระบวนการการวจิยั และเป็นไปตามแนวคดิของ 
Sobel (2013: 36-45) กล่าวว่ าการเรียนรู้ โดยอิง
สถานที่เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในสถานที่จริงใน
ท้องถิ่นอย่างมคีวามรู้ต่อผู้เรยีนเน้นเนื้อหาเกี่ยวกบั

ท้องถิ่น และบูรณาการเนื้อหาต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน
เหน็ความส าคญัและความสมัพนัธ์ของสิง่รอบตวัทัง้ 
ดา้นสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม การ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ควรสอดคล้องกบัความ
สนใจของผู้เรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชยัธชั 
จนัทรส์มุด (2553: 144) ไดศ้กึษา การพฒันาหลกัสตูร
ฝึกอบรม การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มส าหรบั
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการศึกษา
พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของหลกัสตูรฝึกอบรม
การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมส าหรบับุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่าเท่ากับ 0.7144 
หมายความว่า ผู้เข้าอบรมมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
71.44 และสอดคล้องกับงานวิจัยของยศพล พันธ์
เนียม สุภารัตน์ อ่อนก้อน และสมบัติ อัปมระกา 
(2561:17) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาคู่มือการ
อนุรกัษ์เพื่อสมุนไพรในป่าชุมชนบ้านเกงิ ต าบลเกิง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า 
ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือฝึกอบรม เท่ากับ 
0.6107 หมายความว่า นักเรยีนที่ใช้คู่มือการอบรม
ความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 61.07 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของภูรีภัทร์ ผุดผา และ
คณะ (2561 : 79) ได้ท าการศกึษา การพฒันาคู่มอื
อบรมการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของ
ผเีสือ้ในชุมชนบ้านเกิ้ง ต าบลบ้านเกิ้ง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนี
ประสิทธิผล (E.I) ของคู่ มือการอ นุ รักษ์ ความ
หลากหลายทางชวีภาพของผเีสือ้ มคี่าเท่ากบั 0.6333 
หมายความว่า นกัเรยีนมคีะแนนเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 
63.33 แสดงให้เห็นว่า จากการพัฒนาการอบรมการ
อนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของผเีสือ้ในบา้น
เกิง้ ต าบลบา้นเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ท า
ให้นักเรยีนเกดิความสนใจในคู่มอือบรมเกดิความรู้และ 
ทศันคติที่ด ีและสอดคล้องกบังานวิจยัของอุบล แคว้น
ไทยสงค ์และคณะ (2559 :124) ไดศ้กึษาการพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน  ประเทศเนการาบรู ไนดารุ สซาลาม  
ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ
ฝึกอบรมเท่ากับ 04.44 นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรม
ทรพัยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อมอาเซียน: ประเทศ
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บรูไนดารุสซาลามมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
รอ้ยละ 44.44  
 ดงันัน้การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการ
จดัการน ้าเสยีโดยใช้ EM Ball (อเีอมบอล) ในชุมชน
พรอ้มทัง้ใชคู้่มอื ซึง่เป็นรูปแบบการจดัการเรยีนการ
สอนของกจิกรรม เพื่อใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจ ใน
เรื่องของการจดัการน ้าเสยีโดยใช้ EM Ball (อเีอมบอล) 
ซึง่สามารถพฒันากลุ่มตวัอย่างใหม้พีฤตกิรรมตรงตาม
ความมุ่งหวัง ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่าง มีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ประกอบการ
ถ่ายทอดการเรยีนรูผ้่านกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา
เกดิผลดต่ีอผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมเป็นอย่างด ี
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้  และ
ทัศนคติต่อ การจัดการน ้ าเสียโดยใช้ EM Ball  
(อีเอมบอล) ในชุมชนบ้านนาสีนวน ก่อนและหลงั
การฝึกอบรม 
 1) ผลการเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการจดัการ
น ้าเสียโดยใช้ EM Ball (อีเอมบอล) ในชุมชนโดยรวม
ก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วมการอบรม  
มีความรู้ก่อนการฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการ
จดัการน ้าเสยีโดยใช ้EM Ball (อเีอมบอล) ก่อนการอบรม
มคีะแนนความรู้เฉลี่ยอยู่ในระดบัน้อย (�̅�=7.76) หลงั
การอบรมผู้เขา้ร่วมการอบรมมคีะแนนความรูเ้ฉลี่ย อยู่
ในระดบัมาก (�̅�=13.02) เมื่อเทยีบคะแนนความรูเ้ฉลีย่
ก่อนและหลังการอบรม พบว่าหลังจากการอบรม
ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมมคีะแนนความรู้เฉลี่ยมากกว่าก่อน
การอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เน่ืองจากคู่มือการอบรมการจัดการน ้าเสยีโดยใช้ EM 
Ball (อเีอมบอล) ในชุมชนมคีวามเหมาะสม พร้อมกบัมี
เนื้อหาทีส่ าคญัและน่าสนใจต่อการเรยีนรูท้ าใหผู้เ้ขา้ร่วม
การฝึกอบรม เขา้ใจในเนื้อหาของคู่มอืเพิม่มากยิง่ขึ้น 
ซึง่คู่มอืสิง่แวดล้อมศกึษาเพื่อการจดัการน ้าเสยีโดยใช้ 
EM Ball (อเีอมบอล) ในชุมชนมุ่งเสรมิสรา้งใหผู้เ้ขา้ร่วม
การฝึกอบรมไดร้บัความรูใ้หม่ๆ และถ่ายทอดความรูแ้ก่
ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เรียนรู้เรื่องที่มีอยู่ในเน้ือหาซึ่ง
เป็นไปตามแนวคดิของบุญธรรม กจิปรดีาบรสิทุธิ ์(2545 
: 7) ให้ความหมายว่า ความรู้ หมายถึงการระลึกถึง
เรื่องราวต่างๆ ทีเ่คยมปีระสบการณ์มาแลว้ได ้และรวมถงึ
การจ าเนื้อเรื่องต่างๆ ทัง้ทีป่รากฏอยู่ในแต่ละเนื้อหาวชิา

และทีเ่กีย่วพนักบัเนื้อหาวชิานัน้ดว้ย เช่น ระลกึหรอืจ า
ไดถ้งึวตัถุประสงค ์วธิกีารแบบแผนและเคา้โครงของเรือ่ง
นัน้ๆ และเป็นไปตามแนวคิดของไพศาล หวังพานิช 
(2546: 96-104) กล่าวถงึการวดัความรู ้ความจ าว่าเป็น 
การวดั ความสามารถในการระลึกเรื่องราวขอ้เท็จจริง
หรอืประสบการณ์ต่างๆ และเป็นไปตามแนวคดิของชวาล 
แพรรตันกุล (2552:11) ให้ความหมายว่า ความรู้ คือ
บรรดาขอ้เทจ็จรงิ และรายละเอยีดของเรื่องราวและการ
กระท าใดๆ ที่มนุษยไ์ดส้ะสม และถ่ายทอดต่อๆ กนัมา
ตัง้แต่ในอดตี และเราสามารถรบัทราบสิง่เหล่านี้ได้ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของสุภารตัน์ อ่อนกอ้น (2556: 55) 
ไดศ้กึษา เรื่องการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพเพื่อคุม
วชัพชืในขา้วนาหว่าน บา้นโคกก่อง ต าบลคนัธาราษฎร ์
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสาคาม ผลการศกึษาพบวา่ 
ก่อนการสง่เสรมิ เกษตรกรมคีวามรูเ้กีย่วกบั การสง่เสรมิ
การท าน ้าหมักชีวภาพเพื่อคุมวัชพืชในข้าวนา อยู่ใน
ระดบัปานกลาง หลงัการส่งเสรมิเกษตรกรมคีวามรู้ อยู่
ในระดบัสงู หลงัการส่งเสรมิเกษตรกรมคีวามรูม้ากกว่า 
ก่อนการส่งเสริม และสอดคล้องกบังานวจิยัของวรรณ
ศกัดิ ์พิจติรบุญเสริม, ประยูร วงศ์จนัทรา และบญัญตัิ 
สาลี (2557 : 150) ได้ศึกษา การพัฒนากิจกรรม
สิง่แวดล้อมโดยใช้กระบวนการสเีขยีว (Green Poem) 
ส าหรบันิสติปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา ผล
การศกึษาพบว่า หลงัการพฒันากจิกรรมสิง่แวดลอ้มโดย
ใชก้ระบวนการกวสีเีขยีว (Green Poem) ของผูเ้ขา้ร่วม
กจิกรรม ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนความรูเ้กีย่วกบัการ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มก่อนเขา้ร่วมการพฒันากจิกรรมของ 
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 16.00 คะแนน 
ซึง่มคีวามรู้อยู่ในระดบัปานกลาง และหลงัการ เขา้ร่วม
กจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 26.46 คะแนน ซึ่งมรีะดบั
ความรู้อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนก่อนและหลังกิจกรรม ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้หลังกิจกรรมมากกว่าก่อนกิจกรรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของอุกฤต ทงีาม และคณะ (2557 : 97) ได้ศึกษาเรื่อง 
การพฒันากจิกรรมค่ายเยาวชนอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มโดย
ใช้กระบวนการสิง่แวดล้อมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 
ก่อนจดักจิกรรมค่ายเยาวชนอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมโดยใช้
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา เยาวชนที่เข้าร่วม
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กจิกรรม มคีะแนนเฉลี่ยในด้านความรู้อยู่ในระดบัมาก 
(�̅�=21.60) และหลงัจดักจิกรรมมคีะแนน เฉลีย่ในด้าน
ความรู้อยู่ในระดบัมากที่สุด (�̅�=27.66) เมื่อวเิคราะห์
เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการจัด
กจิกรรม เยาวชนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามรูห้ลงัการจดั
กจิกรรม มากกว่าก่อนการจดักจิกรรม อย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ
ยุพนิ โพธิช์ยัทอง และน ้าทพิย ์ค าแร่ (2562: 66) ได้
ศกึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการผลิตปุ๋ ยอนิทรีย์
อดัเม็ดจากมูลสตัว์ เพื่อลดใช้ปุ๋ ยเคมใีนสิง่แวดล้อม 
ผลการศกึษาพบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม มคีวามรู้
เกี่ยวกบัการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์อดัเมด็จากมูลสตัว์เพื่อ
ลดใช้ปุ๋ ยเคมีในสิง่แวดล้อม ก่อนฝึกอบรมมคีะแนน
เฉลี่ย เท่ากบั 11.21 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 56.05 
หลังการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.70 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.50 เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังฝึกอบรม พบว่า หลัง
ฝึกอบรมผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมมีความรูม้ากกว่าการ
ฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 2) ผลการเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการจดัการน ้า
เสียโดยใช้ EM Ball (อีเอมบอล) ในชุมชน พบว่า 
ผู้เข้าร่วมการอบรม มีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติก่อนการ
ฝึกอบรม เท่ากบั 3.69 อยู่ในระดบัเห็นด้วย หลังการ
ฝึกอบรม มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.30 อยู่ในความรูร้ะดบั
เหน็ด้วยอย่างยิง่เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อน 
และหลงัการฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมี
ทศันคตเิพิม่มากขึน้หลงัการอบรม อย่างมนียัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 เน่ืองจากการฝึกอบรมการจดัการน ้า
เสียโดยใช้ EM Ball (อีเอมบอล) ในชุมชนมีความ
เหมาะสม พรอ้มกบัมเีนื้อหาทีส่ าคญั และท าใหผู้เ้ขา้ร่วม 
การฝึกอบรมมทีศันคตขิองผูเ้ขา้ร่วมการการฝึกอบรม 
เพิม่ขึน้ และตะหนักในสิง่แวดล้อมทศันคตเิจตคติ และ
ค่านิยมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ
สุภาภรณ์ พลนิกร (2548: 226) กล่าวว่าทศันคติ คือ 
วิธีการที่แต่ละคนคิดรู้สึกและการกระท าต่อสภาวะ
แวดลอ้ม หรอืปรมิาณของความรูส้กึทัง้ทางบวกและทาง
ลบที่มต่ีอสิง่ที่มากระตุ้นต่างๆ (Stimuli) หรอืเป็นความ
โน้มเอยีงที่เกดิจากการเรยีนรูใ้นการตอบสนองต่อวตัถุ
ใดๆ (Object) ทัง้ในดา้นทีด่แีละไม่ดดีว้ยความ เสมอต้น

เสมอปลาย (Consistent) และเป็นไปตามแนวคิดของ 
ศุภกนิตย์ พลไพรินทร์ (2540 : 79) สรุปว่า ทัศนคติ 
หมายถึง การประเมนิค่า ความรู้สกึความคิดเหน็ หรือ
ความเชื่อของบุคคลต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง อนัมีพฤติกรรมที่
แสดงออกว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ปกติบุคคลจะมี
ทศันคตทิีด่ต่ีอสิง่ทีเ่หน็ดว้ย และทศันคตใินทางไม่ด ีต่อ
สิง่ทีไ่ม่เหน็ดว้ย และเป็นไปตามแนวคดิของพชัรา ตนัติ
ประภา (2553: 56-57) กล่าวว่าทศันคต ิคอื ผลรวมของ
ความเชื่อและการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลซึ่ง
น าไปสู่แนวโน้มที่จะกระท าการในวิถีทางหนึ่ งๆ  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรทพิย ์ไชยสมเดช (2558: 
72) ไดศ้กึษา การส่งเสรมิการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพเพื่อใช้
ในการเกษตรปลอดสารพษิ ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการ
เขา้ร่วมการสง่เสรมิ นิสติมคีะแนนทศันคตเิฉลีย่ เท่ากบั 
2.63 ซึง่อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย หลงัการเขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
นิสติมคีะแนนทศันคตเิฉลีย่ เท่ากบั 2.96 ซึง่อยู่ในระดบั
เหน็ดว้ย ดงันัน้นิสติมคีะแนนทศันคตเิฉลีย่หลงัการเขา้
ร่วมการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นัยส าคญัทีร่ะดบั .05 และซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
มนิตรา วรผาบ (2557: 60-63) ไดศ้กึษาการส่งเสรมิการ
คัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรยีนท่าขอนยางพทิยาคม ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า  
หลังการส่งเสริมการคัดแยกขยะ มูลฝอยผู้เข้าร่วมมี
ทศันคติสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่าการคดัแยกขยะมูลฝอย
มีผลท าให้ทัศนคติของนักเรียนโรงเรียนท่าขอนยาง
พทิยาคมเพิม่ขึน้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกนิษฐา 
น้อยค าด ีและคณะ (2562: 9) ได้ศกึษาการส่งเสรมิการ
ใช้สารก าจัดศัตรูพืชจากน ้ าหมักใบสะเดา โดยใช้
โปสเตอรอ์นิโฟกราฟิก ส าหรบัชุมชนบา้นน ้าจัน้ หมู่ที ่6 
ต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
ผลการศึกษาพบว่า ผู้เขา้การส่งเสริมการใช้สารก าจดั
ศตัรพูชืจากน ้าหมกัใบสะเดา มคีะแนนเฉลีย่ของทศันคติ
หลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ ก่อนส่งเสรมิมี
คะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 3.67 อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย และหลงั
สง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 4.45 อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย
อย่างยิง่ ดัง้นัน้ชาวบา้นมคีะแนนทศันคตเิฉลี่ยหลงัการ
ส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญัที่
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ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของผกามาศ  
โคตรชมภู จุไรรตัน์ คุรุโคตร และชลทศิ พนัธุศ์ริ ิ(2561: 
44) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืการจดัการป่าชุมชนบ้าน
วังชัย หมู่ที่ 11 ต าบลโนนชัยศรี อ าเภอโพนททอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า ผลศึกษาและ
เปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อนและหลงัการฝึกอบรมชาวบา้น
บ้านวังชัย มีคะแนนเฉลี่ย ทัศนคติต่อการจัดการป่า
ชุมชน หลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่าง
มีส าคัญที่ระดับ .05 (p < .05) แสดงให้เห็นว่าการ
ฝึกอบรมการจดัการป่าชุมชน มผีลท าใหช้าวบา้นบา้นวงั
ชยั มทีศันคติต่อการจดัการป่าชุมชน เพิม่มากขึน้กว่า
ก่อนการฝึกอบรม และสอดคล้องกบังานวจิยัของชลทิศ 
พนัธุ์ศริ ิและบญัญตัิ สาล ี(2559: 178-188) ได้ศกึษา
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สหพนัธรฐัมาเลเซยี ผลการศกึษา
พบว่า ทศันคติต่อทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
อาเซียน : สหพันธรัฐมาเลเซียของนิสิตกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม 
การอภิปรายมกีารแลกเปลี่ยนความคดิเห็นภายในกลุ่ม
เกดิการเรยีนรูภ้ายในกลุ่มจงึมผีลท าใหท้ศันคตขิองนิสติ
กลุ่มทดลองเพิม่ขึน้  
 ดงันัน้แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มตวัอย่างทีเ่ขา้ร่วมการ
อบรมสิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อการจดัการน ้าเสยีโดยใช ้EM 
Ball (อเีอมบอล) ในชุมชนมคีวามรู ้และทศันคตเิพิม่ขึน้
เนื่องจากคู่มอืการฝึกอบรม ความเหมาะสม และน่าสนใจ 
จงึท าให้เนื้อหาเหมาะกบัผูเ้ขา้ร่วมการอบรม ท าใหเ้กดิ
ความรู ้และทศันคตทิีด่ ีมคีวามเขา้ใจในเนื้อหาของคู่มอื
ที่ใช้ในการอบรมเป็นอย่างดี ซึ่งคู่มือการอบรมในการ
เรียนรู้การจัดการน ้ าเสียนัน้เน้นให้ชาวบ้านได้รับ
ประสบการณ์ และความรูใ้หม่ๆ เพื่อใหช้าวบา้นสามารถ
น าความรู ้และประสบการณ์ทีไ่ดเ้กีย่วกบัการจดัการน ้า
เสยีไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์อย่างสงูสดุ 
5.3 ผลการศึกษาทกัษะการปฏิบติั ในการจดัการ
น ้ าเสียโดยใช้ EM Ball (อีเอมบอล) ในชุมชนบ้าน
นาสีนวน  
 ผลการศึกษาทักษะการปฏิบัติในการจัดการ 
น ้ าเสียโดยใช้ EM Ball (อีเอมบอล) ในชุมชนบ้าน 
นาสีนวน หมู่  17 ต าบนาสีนวน อ าเภอกันทรวิชัย 
จงัหวดัมหาสารคาม ตามกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา 

พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมมคีะแนนเฉลีย่ทกัษะการ
ปฏิบตัิ ในการจดัการน ้าเสยีโดยใช้ EM Ball (อีเอมบอล) 
ก่อนอบรม มคีะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 3.24 อยู่ในระดบั
ทกัษะการปฏบิตัิบางครัง้ หลงัอบรมมคีะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 4.24 อยู่ในระดับทกัษะการปฏิบตัิบ่อยครัง้ 
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลงัการ
อบรม พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมมทีกัษะการปฏบิตัิ
เพิม่มากขึน้หลงัการอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 เนื่องจากการอบรมการจดัการน ้าเสยีโดย
ใช ้EM Ball (อเีอมบอล) มคีวามเหมาะสมพรอ้มกบัมี
เน้ือหาทีส่ าคญั และท าใหผู้เ้ขา้ร่วมการอบรมมทีกัษะ
การปฏิบตัิการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไป ตามแนวคิด
ของปรยีาพร วงศ์อนุตรโรตน์ (2553: 3) การปฏบิตัิ 
หมายถึง กิริยาอาการที่แสดงออกหรือปฏิกิริยา
โต้ตอบ ที่เกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับสิ่งเร้า ซึ่งมาจาก
ภายในหรอื ภายนอกร่างกาย ทุกสิง่ทุกอย่างทีม่นุษย์
กระท าขึน้ หรือรู้สกึผู้อื่นเห็น หรือไม่เห็นกไ็ด้ถือว่า
เป็นพฤติกรรม เช่น การหวัเราะการร้องไห้ การกิน 
การปฏิบัติของ  สิ่งมีชีวิตทั ้งที่อยู่ ภาย ในหรือ
แสดงออกมาภายนอกที่ สงัเกตได้ และสงัเกตไม่ได้
เพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม หรือสิ่ง เร้า และ
สอดคล้องกับแนวคิดของนวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ 
(2535: 50) ได้ให้ความหมายของทักษะปฏิบัติ 
หมายถึงการเรียนรู้ที่ เกี่ยวกับการท างานของ
กล้ามเนื้อ โดยที่งานดังกล่าวต้องมีความซับซ้อน
จะตอ้งอาศยัความสามารถในการบรหิารเบือ้งต้นของ
กลา้มเนื้อหลายๆ ส่วนการท างานดงักล่าวจะเกดิขึน้ 
ได้จากการสัง่งานของสมองจะต้องมกีารปฏสิมัพนัธ์
ของการตอบสนองกบัความรู้สกึทีป้่อนเข้าไปหาการ
ท างานนี้สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนจะเกิด
ความช านาญ และความคงทนและสอดคล้องกับ
แนวคิดของอภิชาติ อนุกูลเวช  (2551: 64) ได้ให้
ความหมายของทกัษะการปฏบิตัิ คือความสามารถ
ความช านาญของกลา้มเนื้อ ทีก่ระท ามาอย่างถูกต้อง 
คล่องแคล่วและรวดเรว็ ที่ต้องอาศยัการฝึกหัดอย่าง
เหมาะสม จงึท าใหเ้กดิความช านาญในการปฏบิตังิาน 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของพิไลวรรณ แสงมนตรี 
(2556: 2-3) ได้ศึกษา เรื่อง การส่งเสริมการลดใช้
ปุ๋ ย เ คมี ใ นน าข้ า ว  เพื่ อ คุณภาพสิ่ ง แ วดล้ อม 
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ผลการศกึษาพบว่า การปฏบิตักิ่อนอบรมชาวบา้นมี
การปฏิบัติมากและหลังการอบรม ชาวบ้านมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อ เปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้ารบัการอบรมพบว่า ผู้เข้ารบั
การอบรมมีการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น กว่าก่อนการ
อบรมการส่งเสริมการลดใช้ปุ๋ ยเคมีในนาข้าว เพื่อ
คุณภาพสิง่แวดลอ้มอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกุลธดิา ธรรมรตัน์, 
จุไรรัตน์ คุรุโคตร และอิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล 
(2560 : 34) ไดศ้กึษา การพฒันาการสอนวชิาพืน้ฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยใช้คู่มือการสอน
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีทักษะทาง
วทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อมหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรยีน 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของขนิษฐา วสิาจารณ์ (2556: 
3-4) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการใช้สารก าจัด
ศตัรูพชืโดยน ้าสกดัชวีภาพชวีภาพจากสะเดาส าหรบั
เกษตรกรผูป้ลูกผกั ในชุมชนบา้นหนองหนิ ต าบลโคก
ก่ออ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า 
ชาวบา้นม ีคะแนนความรูแ้ละทกัษะการปฏบิตักิ่อนการ
ส่งเสริมสูงกว่าหลงัการส่งเสริม โดยมีนัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
 ดงันัน้กิจกรรมการฝึกอบรมท าให้ผู้เข้าร่วม 
การอบรมมทีกัษะในการจัดการน ้าเสยีภายในชุมชน
เพิม่มากขึน้ โดยใชคู้่มอืการจดัการน ้าเสยีโดยใช้ EM 

Ball (อีเอมบอล) และแผ่นพับ ในการบรรยายให้
ความรู้เพื่อเป็นสื่อกระตุ้น จึงท าให้ผู้เข้าร่วมการ
อบรมมทีกัษะการจดัการน ้าเสยีหลงัการฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนการฝึกอบรม 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) องคก์รการปกครองส่วนท้องถิน่ควรมกีาร
ผลักดัน การจัดการน ้ าเสียโดยใช้ EM Ball (อีเอม
บอล) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการน ้ าเสียให้
ชาวบา้น เพื่อใหเ้กดิความรูใ้นการจดัการน ้าเสยี 
 2) สนับสนุนและน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการอบรม 
สิง่แวดล้อมศึกษาเพื่อการจดัการน ้าเสยีโดยใช้ EM 
Ball (อเีอมบอล) เพื่อประยุกตใ์ชใ้นการจดัการน ้าเสยี
ภายในชุมชนต่อไป 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาวิธีการจัดการน ้ า เสีย
เพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ ได้น าไป
ศกึษาและน าไปต่อยอดทางการศกึษาได ้
 2) ควรมีการศึกษาการจดัการน ้าเสยีโดยใช้ 
EM Ball (อเีอมบอล) ในชุมชนในหลายรูปแบบเพิ่ม
มากขึน้ และสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิเป็นประโยชน์ต่อ
การน าไปท างานวจิยัในครัง้ถดัไป 
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