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บทคดัยอ่ 

 
 งานวจิยันี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคู่มอืสิง่แวดล้อมศกึษาเพื่อการจดัการขยะโดยการท าปุ๋ ยหมกัจากขยะเปียกใน
ชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ต าบลคนัธารราษฏร์ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวัดมหาสารคาม ให้มปีระสทิธภิาพและมคี่า
ดชันีประสทิธผิลตามเกณฑ์ และเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและความตระหนักต่อการจดัการขยะ
โดยการท าปุ๋ ยหมกัจากขยะเปียก ก่อนและหลงัการอบรม กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา มกีลุ่มตวัอย่างแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่ม ดงันี้ 1. กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาขอ้มูลเบื้องต้น ได้แก่ ผู้น าชุมชน และอาสาสมคัรสาธารสุขประจ า
หมู่บา้น จ านวน 10 คน โดยไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง 2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการส่งเสรมิ คอื ชาวบา้นในชุมชน
บา้นดอนดู่ หมู่ที ่9 ต าบลคนัธารราษฎร ์อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจ
ในการเขา้ร่วม เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ประกอบด้วย คู่มอืที่ใช้ในการส่งเสรมิ แผ่นพบั แบบวดัความรู้ แบบวดั
ทศันคต ิและแบบวดัความตระหนัก สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน paired t-test ผลการวิจัยพบว่า คู่มือฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
86.20/83.33 ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืมคี่าเท่ากบั 0.6411 แสดงว่า ชาวบา้นมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้
รอ้ยละ 64.11 ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้ทศันคต ิและความตระหนักหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสงูกว่าก่อนการ
เขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
ค ำส ำคญั : สิง่แวดลอ้มศกึษา การจดัการขยะ ความรู ้ทศันคต ิความตระหนกั 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to develop an manual of environmental education for waste 
management by composting from wet waste in Ban Don Du community, Village No. 9, Kanthanarat District, 
Kantharawichai District, Maha Sarakham Province to be efficient and effective according to the criteria,study 
and compare knowledge, attitude and awareness of waste management by composting, before and after the 
training. The sample used in the study were 2  groups of sample as follows: 1 )  the sample used in the study 
were the community leaders and village health volunteers consisting of 10 people, 2) the sample used in the 
promotion were 30 villagers in Ban Don Du community, Village No. 9, Kanthanarath Subdistrict, Kantharawichai 
District, Maha Sarakham Province, being selected by voluntarily participate in promotional activities. The 
research instruments consisted training manual, brochure, knowledge test, attitude test, and awareness test. 
The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and paired t-test. 
The results showed that training manual was as effective as 86.20/83.33. The effectiveness index of the training 
manual was depicted at 0.6411, indicated that the villagers had progressed in their learning by 64.11 %.  The 
villagers had score on knowledge, attitude and awareness after participation in activities higher than before 
participating in activities statistical significance at the level of .05. 
 
Keyword: Environmental education, waste management, knowledge, attitude, awareness 
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1. บทน ำ  
 ในปัจจุบนัขยะเป็นปัญหาส าคญัของชุมชนเมอืง
โดยเฉพาะเมืองขนาดใหญ่ที่มีประชากรจ านวนมาก  
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งนับวันจะมีความ
รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเกิดปัญหาขยะล้นเมือง
ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะปัจจุบนัมกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิ สงัคม 
ประกอบกบัค่านิยมการบรโิภคสง่ผลใหม้กีารผลติสนิคา้
และบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ กัน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บรโิภคมากขึน้ ทัง้สนิค้าและบรรจุ
ภณัฑ์ส่วนใหญ่มกีระบวนการผลติที่ซบัซ้อน ใช้วสัดุที่
สลายตัวตามธรรมชาติช้าและยากแก่การก าจดั จาก
ข้อมูลปี พ.ศ.2548 มีปริมาณขยะเกิดขึ้นทัว่ประเทศ 
14.3 ลา้นตนั หรอื 39,221 ตนัต่อวนั กรุงเทพมหานคร
มปีรมิาณขยะที่เก็บขนได้วนัละ 8,291 ตนั ปรมิาณใน
เขตเทศบาลและเมอืงพทัยาประมาณวนัละ 12,653 ตนั 
ส่วนนอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาลมขียะประมาณวนั
ละ 18,697 ตนั และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สามารถ
เกบ็ขนไดใ้นปรมิาณทีน้่อย และไม่สามารถน าไปก าจดั
ได้หมด และมีมูลฝอยถูกน ากลับไปใช้ประโยชน์ใน
ปรมิาณทีน้่อยและสว่นทีเ่หลอืจากการน ากลบัมาใชใ้หม่
เป็นมูลฝอยตกค้างทีอ่งค์การบรหิารส่วนทอ้งถิน่ขนาด
เลก็และในพื้นที่ห่างไกลซึ่งยงัมรีะบบการเกบ็รวบรวม
ไม่ครอบคลุมพื้นที่บริการที่ยงัไม่สามารถแก้ไขได้ใน
ปัจจุบนั โดยมไิด้พจิารณาการจดัการขยะมูลฝอยหรือ
ส่งเสรมิการคดัแยกขยะ หรอืทิง้ขยะใหถู้กประเภทของ
ถงัขยะ  
 สาเหตุส าคญัของปัญหาขยะมูลฝอย คอื ความ
มกัง่ายและขาดจติส านึกถงึผลเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ซึง่จะเหน็
ไดจ้ากการทิง้ขยะลงตามพืน้ หรอืแหล่งน ้า โดยไม่ทิง้ลง
ในถงัรองรบัทีจ่ดัไวใ้ห ้และโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่ง
ลกัลอบน าสิง่ปฏกิูลไปทิ้งตามทีว่่างเปล่า การผลติหรอื
ใชส้ิง่ของมากเกนิความจ าเป็น เช่น การผลติสนิค้าที่มี
กระดาษและพลาสติกหุ้มหลายชัน้ และการซื้อสินค้า
โดยห่อแยกหรือใส่ถุงพลาสติกหลายถุง ท าให้มีขยะ
ปริมาณมาก การเก็บและท าลาย หรือน าขยะมาใช้
ประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพ จึงมีขยะตกค้าง กอง
หมกัหมม และส่งกลิน่เหมน็ไปทัว่บรเิวณจนก่อปัญหา
มลพษิใหก้บัสิง่แวดลอ้ม 

 การคดัแยกขยะและของเสยีอนัตรายที่เหลอืใช้
จากชุมชนเพื่อน ากลบัมาใช้ประโยชน์ และการติดตาม
ข้อมูลสถานการณ์ขยะ จะช่วยให้สามารถวางแผน
จดัการขยะได้อย่างถูกต้อง มีประสทิธิภาพ และเป็น
ระบบ ประชาชนทุกคนเป็นผูก้่อให้เกดิขยะจ านวนมาก
เหล่านี้ โดยเฉพาะขยะบรรจุภัณฑ์ที่ยากต่อการก าจดั 
เช่น ถุงพลาสติกและโฟมที่เพิ่มขึ้นตลอด ในขณะที่
หน่วยงานของภาครัฐที่ร ับผิดชอบยังไม่สามารถ
ด าเนินการจดัเกบ็และก าจดัได้หมดในแต่ละวนั จงึเกดิ
ปัญหาขยะตกคา้ง รวมทัง้วธิกีารก าจดัยงัด าเนินการไม่
ถูกหลกัสุขาภบิาล เช่น การเทกองกบัพื้น การเผาในที่
โล่ง เหล่านี้ก่อใหเ้กดิมลภาวะต่อสิง่แวดล้อม เช่น กลิน่ 
ควนั การปนเป้ือนของแหล่งน ้าผิวดินและแหล่งน ้าใต้
ดนิ การแพร่กระจายของแมลงต่างๆ และสตัวน์ าเชือ้โรค
ที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัสร้างความเดือดร้อน
ร าคาญและเป็นทีร่งัเกยีจของประชาชนทัว่ไป ดงันัน้การ
จัดการขยะชุมชนให้ถูกวิธีจะช่วยบรรเทาปัญหา
ดังกล่าวได้ระดับหนึ่ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2563 : 
เวบ็ไซต)์  
 บา้นดอนดู่ หมู่ที ่9 ต าบลคนัธารราษฎร ์อ าเภอ
กนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มี
ปัญหาขยะมูลฝอย และเป็นปัญหาที่ชาวบ้านเห็นว่ามี
ความต้องการก าจดัมากที่สุด เนื่องจากขาดการจดัการ
ขยะอย่ างถู กต้อง ดังนั ้นผู้ วิจ ัยจึงสนใจที่จะใช้
กระบวนการสิง่แวดล้อมมาเพิ่มความรู้ ทศันคติ และ
ความตระหนักต่อการจัดการขยะโดยการท าปุ๋ ยหมัก
จากขยะเปียกในชุมชน บ้านดอนดู่ เพื่อให้ชาวบ้านได้
เห็นถึงความส าคญัของปัญหาสิง่แวดล้อมในชุมชนที่
ตนเองอาศยัอยู่เกีย่วกบัเรื่องของการจดัการขยะ การคดั
แยกขยะก่อนทิง้ เพื่อลดปรมิาณขยะในชุมชน 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มืองานวิจยันี้ มวีตัถุประสงค์
เพื่อพฒันาคู่มือสิง่แวดล้อมศึกษาเพื่อการจดัการขยะ
โดยการท าปุ๋ ยหมกัจากขยะเปียกในชุมชนบ้านดอนดู่ 
หมู่ที ่9 ต าบลคนัธารราษฎร ์อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพและมีค่ าดัชนี
ประสทิธผิลตามเกณฑ ์
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 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบั
การจัดการขยะโดยการท าปุ๋ ยหมักจากขยะเปียกใน
ชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ต าบลคนัธารราษฎร์ อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการ
จดัการขยะโดยการท าปุ๋ ยหมกัจากขยะเปียกในชุมชน
บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ต าบลคนัธารราษฎร์ อ าเภอกนัทร
วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
 2.4 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความตระหนัก
ต่อการจดัการขยะโดยการท าปุ๋ ยหมกัจากขยะเปียกใน
ชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ต าบลคนัธารราษฎร์ อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ชาวบ้านที่
อาศัยอยู่ ในชุ มชนบ้ านดอนดู่  หมู่ ที่  9  ต าบล
คนัธารราษฎร ์อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม  
 2) กลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตัวอย่าง 
ไดแ้ก ่
  - กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาข้อมูล
เบื้องต้น ได้แก่ ผู้น าชุมชน และอาสาสมคัรสาธารสุข
ประจ าหมู่บา้น จ านวน 10 คน 
  - กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ชาวบา้น
ที่ อาศัยอยู่ ในชุ มชนบ้ านดอนดู่  หมู่ ที่  9 ต าบล
คนัธารราษฎร ์อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
จ านวน 30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วม 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตัวแปรต้น ได้แก่ คู่มือการจดัการขยะโดย
การท าปุ๋ ยหมกัจากขยะเปียกในชุมชนบา้นดอนดู่ หมู่ที ่
9 ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการขยะ 
  2.2) ทศันคตต่ิอการจดัการขยะ 
  2.3) ความตระหนกัการจดัการขยะ 
 

3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มือ
และแผ่นพบัการจดัการขยะโดยการท าปุ๋ ยหมกัจากขยะ
เปียกในชุมชนบา้นดอนดู่ หมู่ที ่9 ต าบลคนัธารราษฎร์ 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
 2) เครื่องมือในการประเมินผลสมัฤทธิ ์ได้แก่
แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัความ
ตระหนักต่อการจดัการขยะโดยการท าปุ๋ ยหมกัจากขยะ
เปียกในชุมชนบา้นดอนดู่ หมู่ที ่9 ต าบลคนัธารราษฎร ์
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมอื ไดแ้ก่ คู่มอืฝึกอบรม แผ่นพบั แบบวดัความรู ้
แบบวดัทศันคคต ิและแบบความตระหนักต่อการจดัการ
ขยะโดยการท าปุ๋ ยหมักจากขยะเปียกในชุมชนบ้าน
ดอนดู่ หมู่ที่ 9 ต าบลคนัธารราษฎร ์อ าเภอกนัทรวิชยั 
จงัหวดัมหาสารคาม 
 2) สรา้งเครื่องมอื ไดแ้ก่ คู่มอืฝึกอบรม แผ่นพบั  
แบบวัดความรู้ แบบวัดทัศนคคติ และแบบความ
ตระหนักต่อการจดัการขยะโดยการท าปุ๋ ยหมกัจากขยะ
เปียกในชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9  โดยคู่มือมีเน้ือหา
การเรยีนรูท้ ัง้หมด 3 หน่วยการเรยีนรู ้แผ่นพบัมเีนื้อหา
การเรยีนรู้ทัง้หมด 3 หน่วยการเรียนรู้แบบวดั ความรู้
จ านวน 15 ข้อ เป็นแบบวัดความรู้แบบเลือกตอบ 2 
ตวัเลอืก คอื ใช่ และไม่ใช่ แบบวดัทศันคคตเิป็นมาตรา 
ส่วนประมาณค่า 3 ระดบั คอื เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็
ด้วย จ านวน 15 ขอ้และแบบวดัแบบความตระหนักต่อ
การจัดการขยะโดยการท าปุ๋ ยหมักจากขยะเปียกใน
ชุมชนบา้นดอนดู่ หมู่ที ่9 จ านวน  15 ขอ้ โดยแบ่งการ
ประเมิน ออกเป็น 3 ระดบั คือ  เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่
เหน็ดว้ย 
 3) น าโครงสรา้งคู่มอืฝึกอบรม แผ่นพบั แบบวดั 
ความรู้ แบบวดัทศันคคติ และแบบความตระหนักต่อ
การจัดการขยะโดยการท าปุ๋ ยหมักจากขยะเปียกใน
ชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ไปปรึกษากับอาจารย์ ที่
ปรกึษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและความเรยีบรอ้ย  
 4) ส่งผู้เชี่ยวชาญตรวจจ านวน 3 ท่าน เพื่อหา
คุณภาพของเครื่องมือ และประเมินความสอดคล้อง 
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พร้อมทัง้หาค่าความเหมาะสมของเครื่องมือ เมื่อ
วเิคราะหค์ะแนน พบว่า คู่มอืฝึกอบรมมคี่า IOC เท่ากบั 
1.00 เครื่องมือแบบวัดความรู้มีค่า IOC เท่ากับ 0.98 
แบบวัดทัศนคติมีค่า IOC เท่ากับ 0.98 และแบบวัด
ความตระหนักมีค่ า IOC เท่ ากับ 0.98 มีค่ าความ
เหมาะสมของคู่มือฝึกอบรมเท่ากับ 4.83 มีค่าความ
เหมาะสมของเครื่องมอืแบบวดัความรูเ้ท่ากบั 5.00 แบบ
วัดทัศนคติเท่ากับ 5.00 และแบบวัดความตระหนัก
เท่ากบั 4.80 แบบวดัความรู้มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั
อยู่ที่ 0.70 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.20 – 
0.62 และค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง 0.50 - 
0.80  แบบวดัทศันคติมีค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 
0.89 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.20 - 0.94 
แบบวดัความตระหนัก มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 
0.93 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.42 – 0.88 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
3.5 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยั 
 การจัดการขยะโดยการท าปุ๋ ยหมักจากขยะ
เปียกในชุมชนบา้นดอนดู่ หมู่ที ่9 ต าบลคนัธารราษฎร์ 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจ ัยได้
ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลด้วยตนเอง โดยแบ่งเป็น 
3 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อพฒันา
คู่มือฝึกอบรมการจัดการขยะโดยการท าปุ๋ ยหมักจาก
ขยะเปียกในชุมชนบา้นดอนดู่ หมู่ที ่9  
  ระยะที่ 2 ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการ
ถ่ายทอดและแบบสอบถาม 
  ระยะที่ 3 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการ
จดัการขยะโดยการท าปุ๋ ยหมกัจากขยะเปียกในชุมชน
บา้นดอนดู่ หมู่ที ่9 และประเมนิผลการฝึกอบรม 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   1.1 ค่าความสอดคล้องและค่าความ
เหมาะสมโดยใชส้ตูรค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC 
   1.2 ค่าความยากง่ายของแบบวดัความรู ้
   1.3 ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อของ
แบบวดัความรูแ้บบวดัทศันคต ิ
   1.4 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 
   1.5 ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(E1) 
   1.6 ค่าประสทิธผิลของผลลพัธ ์(E2) 
   1.7 ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I) 
  3. สถิติใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
 4.1 คู่มอืการฝึกอบรมการจดัการขยะโดยการท า
ปุ๋ ยหมักจากขยะเปียก มีประสิทธิภาพ เท่ ากับ
86.20/83.33 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ี ่80/80 ทีต่ัง้ไว ้ดงัตาราง
ที่ 1 และค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรมการ
จัดการขยะโดยการท าปุ๋ ยหมักจากขยะเปียก มีค่า
เท่ากบั 0.6411 แสดงว่าชาวบ้าน บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 
ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ร้อยละ 
64.11 ดงัตารางที ่2 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการจดัการขยะโดยการท าปุ๋ ยหมกัจากขยะเปียก 
 

คณุภำพคูม่ือกำรฝึกอบรม คะแนนเตม็ �̅� S.D. 
รอ้ยละของ 
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 15 12.93 2.09 86.20 เป็นไปตามเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 15 12.50 2.15 83.33 เป็นไปตามเกณฑ ์

ประสทิธภิาพของคูม่อื เท่ากบั 86.20/83.33 
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ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการจดัการขยะโดยการท าปุ๋ ยหมกัจากขยะเปียก 
 
ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อน 
กำรฝึกอบรม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงั 
กำรฝึกอบรม 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั 
กำรฝึกอบรม 

คะแนนเตม็ 
ค่ำดชันี

ประสิทธิผล 
(E.I.) 

เกณฑ ์

241 375 30 15 0.6411 เป็นไปตามเกณฑ ์
 
 4.2 ความรู้เกี่ยวกบัการจดัการขยะโดยการท า
ปุ๋ ยหมักจากขยะเปียก ในชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 
ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า ก่อนการฝึกอบรมชาวบา้นมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้โดยรวม 8.03 อยู่ในระดบัปานกลาง และ
หลงัการฝึกอบรมชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้เท่ากบั 
12.50 อยู่ในระดบัสูง เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ชาวบา้นมคีวามรู้หลงั
การส่งเสรมิมากกว่าก่อนการอบรมอย่างมนีัยส าคญัที่
ระดบั .05 ดงัตารางที ่3 
 4.3 ทัศนคติต่อการจัดการขยะโดยการท าปุ๋ ย
หมกัจากขยะเปียกในชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ต าบล
คนัธารราษฎร์ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
พบว่า ก่อนการฝึกอบรมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติต่อการจดัการขยะโดยการท าปุ๋ ยหมกัจากขยะ
เปียกโดยรวมเท่ากับ 2.51 อยู่ในระดับเห็นด้วย และ
หลังการฝึกอบรมชาวบ้านมีคะแนนทัศนคติเฉลี่ย
โดยรวม 

เท่ากับ 2.87 อยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยทศันคตกิ่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า 
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัมากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัที ่.05 ดงัตารางที ่3 
 4.4 ความตระหนกัต่อการจดัการขยะโดยการท า
ปุ๋ ยหมักจากขยะเปียกในชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 
ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า ก่อนการฝึกอบรมชาวบา้นมคีะแนน
ความตระหนักต่อการจัดการขยะโดยการท าปุ๋ ยหมัก
จากขยะเปียก โดยรวม เท่ากบั 2.57 อยู่ในระดบัมาก 
และหลงัการฝึกอบรมชาวบ้านมคีะแนนความตระหนัก
เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 2.94 อยู่ ในระดับมาก เมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนความตระหนักก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม พบว่า ชาวบ้านมคีะแนนความตระหนักหลงั
มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างนัยส าคัญที่ .05 ดัง
ตารางที ่3 

 
ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของความรู ้ทศันคตแิละความตระหนกัต่อการจดัการขยะโดยการท าปุ๋ ยหมกั
จากขยะเปียกของชาวบา้นก่อนและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=30) 
 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

df t P 
�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

ความรู ้(N=15) 8.03 1.65 ปานกลาง 12.50 1.13 สงู 29 -13.210 .000* 

ทศันคต ิ(N=3) 2.51 0.11 เหน็ดว้ย 2.87 0.10 เหน็ดว้ย 29 -11.903 .000* 

ความตระหนกั 
(N=3) 

2.57 0.12 มาก 2.94 0.06 มาก 29 -14.549 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
คู่มืออบรมการจดัการขยะโดยการท าปุ๋ ยหมกัจาก
ขยะเปียก 
 คู่มือฝึกอบรมการจัดการขยะโดยการท าปุ๋ ย
หมกัจากขยะเปียก ในชุมชนบา้นดอนดู่ หมู่ที ่9 ต าบล
คนัธารราษฏร์ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
เมื่อน าไปพัฒนาใช้กับชาวบ้าน พบว่า ชาวบ้านท า
แบบทดสอบระหว่างฝึกอบรมได้คะแนนรวมเฉลี่ยร้อย
ละ 86.20 และมีคะแนนจากการทดสอบหลังการ
ฝึกอบรมรวมเฉลี่ยร้อยละ 83.33 แสดงว่าการพัฒนา
คู่มือการจดัการขยะโดยการท าปุ๋ ยหมกัจากขยะเปียก 
ในชุมชนบ้านดอนดู่  หมู่ที่ 9 ต าบลคันธารราษฎร์ 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม มปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ์ 86.20/83.33 ซึ่งมีประสิทธิภาพไปตาม
เกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้เนื่องจากผูว้จิยัไดเ้น้นความส าคญั
ของการเรยีนรู ้โดยการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทีม่ขี ัน้ตอน
ในการจดักจิกรรมฝึกอบรมการเรยีนรูทุ้กขัน้ตอน ตัง้แต่
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัขยะมูล
ฝอย ผลกระทบและการจดัการขยะมูลฝอย การท าปุ๋ ย
หมกัจากขยะเปียก เพื่อให้ชาวบ้านเกิดความรู้ ความ
เขา้ใจ เกีย่วเนื้อหาสาระการเรยีนรู ้ซึง่ลกัษณะของคู่มอื
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบันิรชา ทองธรรมชาต ิ(2544 : 49) 
ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมได้ว่า กระบวนการ
หรอืกจิกรรมที่จดัขึ้น เพื่อพฒันาทกัษะ ความช านาญ 
ความรู้ อนัจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมในการท างานอย่างมีประสทิธิภาพ โดยไม่
จ ากดัการศกึษา สถานที่ เพศ และโอกาส และเป็นการ
เรยีนรู้ตลอดชวีิต การฝึกอบรมช่วยลดปัญหาของการ
ท างาน และป้องกนัปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ และ
สอดคล้องกับ สุ วิทย์  มู ลค า (2550 : 44) ได้ ให้
ความหมายของการฝึกอบรมไวว้่า กระบวนการทีท่ าให้
ผู้เข้าในการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความ
ช านาญ และเกิดทัศนคติที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องที่
อบรม จนกระทัง่ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ 
และสามารถเปลี่ยนแปลงความคิด หรือพฤติกรรมใน
ตามวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมอย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธิผล และสอดคล้องกบัปรีชา ช้างขวญัยนื 
และคณะ (2551 : 127) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า คู่มอืเป็น

หนังสือที่ใช้ควบคู่ไปกบัการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็น
หนงัสอืทีใ่ชแ้นวทางปฏบิตัใิหก้บัผูใ้ชส้ามารถกระท าสิง่
นัน้ๆ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ส่วนคู่มือครูนัน้เป็น
หนังสือให้แนวทางและแนะน าเกี่ยวกับสาระ วิธีการ 
กจิกรรมสือ่ วสัด ุอุปกรณ์และแหล่งขอ้มูล ปกตมิกัจะใช้
ควบคู่กบัหนังสอืเรียน เป็นหนังสอืที่ครูได้ศึกษาด้วย
ตนเอง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทศันพร วบิูลยอ์รรถ, 
อาจนิต ์ไพรรีณและประสาท เนืองเฉลมิ (2558 : 42-53) 
ได้ศึกษา เรื่อง การเปรียบเทียบการคิดแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ และผลสมัฤทธิท์างการ เรียน นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกบัการจดัการเรยีนรู้แบบโครงงาน
และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผลการศึกษา พบว่า 
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกบัการจดัการเรยีนรู้แบบโครงงานและการจดัการ
เรียนรู้แบบปกติมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.70/80.87 
และ 79.81/75.24 ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ณัฐยิา ศริสิวสัดิ,์นิราศ จนัทรจติร และสุมาล ีชูก าแพง 
(2555 : 7-18) ได้ศกึษา เรื่อง การเปรียบเทยีบผลการ
เรียนรู้  เรื่ องประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุ รีและ
รัตนโกสินทร์ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
ระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 4MAT และแบบ
สบืเสาะหาความรู้การ ผลการวจิยั พบว่า แผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT และแบบสืบเสาะหา
ความรู้  เรื่ องประวัติศาสตร์ไทย สมัยธนบุรี และ
รตันโกสนิทร์ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสทิธิภาพ
เท่ากับ 87.87/85.83 และ 85.67/82.67 และสอดคล้อง
กบังานวจิยัของ หทยัทพิย์ บุญศร,ีเดชา จนัทคตั และ
ประสทิธิ ์น่ิมจนิดา (2552 : 80-86) ไดศ้กึษา เรื่อง การ
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลุ่มสาระการเรยีน รูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีเรื่อง
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผล
การศึกษา พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 89.34/86.78 
 ส่วนดชันีประสทิธิผล (E.I) ของคู่มือฝึกอบรม
การจัดการขยะโดยการท าปุ๋ ยหมักจากขยะเปียก ใน
ชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ต าบลคนัธารราษฎร์ อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม มคี่าเท่ากบั 0.6411 นัน่
หมายความว่า ชาวบ้านบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 มีคะแนน
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เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.11 แสดงให้เห็นว่า จากการพฒันา
คู่มอืฝึกอบรมทีม่คีวามเหมาะสมส าหรบัชาวบ้านท าให้
ชาวบ้านเกิดความสนใจในคู่มือฝึกอบรมพร้อมกับ
แรงจูงใจพฒันาตนเองให้มีความรู้ ทศันคติ และความ
ตระหนักต่อการจดัการขยะโดยการท าปุ๋ ยหมกัจากขยะ
เปียก เพื่อใหเ้กดิการท างานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคดิของ วฒันา ชื่นวงศา (2563 : 24) กล่าวว่า การ
อบรมเป็นการเสริมสร้างเพื่อพัฒนาความคิดเห็น 
ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ และทักษะของ
บุคคลในการท างานให้กว้างขวาง ก้าวหน้า สอดคล้อง
กบัแนวคดิของ บุญชม ศรสีะอาด (2546 : 157) กล่าวว่า
ในการวเิคราะห์หาประสทิธผิลของสื่อวธิกีารสอน หรอื
นวัตกรรม ที่ผู้ วิจ ัยสร้างขึ้นและพัฒนาขึ้นว่ ามี
ประสทิธผิลเพยีงใด กจ็ะน าสื่อทีพ่ฒันาขึน้ไปทดลองใช้
กบัผู้เรียนที่อยู่ในระดับมากเหมาะสม แล้วน าผลการ
ทดลองมาวเิคราะห์หาดชันีประสทิธผิล และสอดคล้อง
กบัแนวคดิของ วนิ เชือ้โพธหิกั (2537 : 1) กล่าวว่า การ
อบรมเป็นกระบวนการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ 
ทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรมและทักษะความช านาญ
เฉพาะด้านของบุคคลที่ไม่สามารถจะท าได้โดย 
กระบวนการเรียนการสอนปกติ เพื่ อให้สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ประดิษฐ์ คิอินธิ,นิราศ จันทรจิตร และ
ไพบูลย์ บุญไชย (2554 : 7-17) ได้ศึกษา เรื่องการ
เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรู ้เรื่องการละเล่นพื้นบา้นชาติ
พนัธุ์โย้ย ของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุ
ปัญญากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ  
ผลการวิจัย พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา และการจดักจิกรรมการ
เรยีนรู้แบบปกติ เรื่องการละเล่นพื้นบ้านชาติพนัธุ์โย้ย 
ค่ าดัชนีประสิทธิผลเท่ ากับ 0.6676 และ 0.6302 
ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชิดชัย รักษา
อินทร์,สุทธิพงศ์ หกสุวรรณและปัญญา นาแพงหมื่น
(2554 : 59-66)ได้ศึกษา เรื่ อง การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนและการคิดวิเคราะห์ด้วย
บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ เรื่อง การสร้างเว็บ
เพจ ระหว่างนักเรยีน ที่เรยีนแบบอิสระและเรยีนแบบ

ร่วมมอื ผลการวจิยั พบว่า บทเรยีนออนไลน์แบบเว็บ
เควสท์ มีค่าดัชนี ประสิทธิผลเท่ากับ 0.6756 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรเดช ทุมมะชาติและ
มานิตย์ อาษานอก (2561 : 301-312) ได้ศึกษา เรื่อง 
การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความสามารถ
ในการแกปั้ญหา และการคดิวเิคราะหร์ะหว่างการเรยีน
ด้วยบทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับ
บทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง การเขียนโปรแกรม
ภาษาซีเบื้องต้น ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษา 
พบว่า บทเรียนออนไลน์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และ
บทเรยีนแบบเวบ็เควสท์ มคี่าดชันีประสทิธผิล เท่ากบั 
0.71 และ 0.72 ตามล าดบั  
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การจดัการขยะโดยการท าปุ๋ ยหมกัจากขยะเปียก 
 จากการศกึษาเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบัการ
จดัการขยะโดยการท าปุ๋ ยหมกัจากขยะเปียกในชุมชน
บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ต าบลคนัธารราษฏร์ อ าเภอกนัทร
วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ทีเ่ขา้ร่วมอบรมมคีะแนนเฉลีย่
จากการท าแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการจดัการขยะ
โดยการท าปุ๋ ยหมักจากขยะเปียก พบว่าก่อนการ
ฝึกอบรมชาวบ้านมีความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง และ
หลงัการส่งเสรมิชาวบ้านมคีวามรู้อยู่ในระดบัสูง  เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนความรู้ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
พบว่า หลงัการฝึกอบรมชาวบา้นมคีะแนนความรู้เฉลี่ย
มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ เสรมิศริ ิเมนะ
เศวต (2525 : 43-44) กล่าวว่า ความรูเ้ป็นสิง่ส าคญัมาก
ในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ เพราะเป็นกระบวนการที่
ท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมทุกชนิด ทัง้
ในทางที่ดีและไม่ด ีซึ่งมีผลจากประสบการณ์เดิมหรอื
ความรู้เดมิ สอดคล้องกบัแนวคดิของ แสงจนัทร์ โสภา
กาล (2550 : 14-15) กล่าวว่าความรู้หมายถึงการรบัรู้
เกี่ยวกบัขอ้เทจ็จรงิเหตุการณ์รายละเอยีดต่างๆ ที่เกดิ
จากการสังเกตการศึกษาประสบการณ์ทัง้ในด้าน
สิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตแิละสงัคมความรูพ้ื้นฐานหรอื
ภูมิหลังของแต่ละบุคคลที่บุคคลได้จดจ าหรือเก็บ
รวบรวมไวแ้ละสามารถแสดงออกมาในเชงิพฤตกิรรมที่
สงัเกตหรอืวดัได ้สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ประภาเพญ็ 
สุวรรณ (2544 : 18) ได้ให้ความหมายของความรูไ้วว้่า 
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เป็นพฤติกรรมเบื้องต้น ส่งผู้เรยีนจ าได้ โดยการนึกได้
หรอืโดยการมองเหน็ ไดย้นิ ไดจ้ า ความรูใ้นขัน้นี้ ไดแ้ก่ 
ความรู้เกี่ยวกับการจ ากัดความหมาย ข้อเท็จจริง 
ทฤษฎี กดโครงสร้าง วธิกีารแก้ปัญหาเหล่านี้ เป็นต้น 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของศิริลกัษณ์ ปลายขอก, สุ
รทนิ นาราภริมยแ์ละเนตรชนก จนัทรส์ว่าง (2553 : 42-
47) ได้ศกึษา เรื่อง การพฒันาทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี
ที่ 3 โดยใช้ชุดฝึกกจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ เรื่อง
น ้า และอากาศ ผลการวจิยั พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของนักเรียน หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ โกสนิ สะตะ,ประยูร วงศ์จนัทรา และฐิติ
ศกัดิ ์เวชกามา (2559 : 7-24) ไดศ้กึษา เรื่อง การพฒันา
กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุ เทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ อ าเภออุบลรตัน์ จงัหวดัขอนแก่น 
ผลการวจิยั พบว่า ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยใน
ดา้นความรูก้ารเป็นมคัคุเทศกส์ิง่แวดลอ้มของเยาวชนที่
เข้ารับการฝึกอบหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจรยิา กนัจนัทรว์งศ์,จุไรรตัน์ 
คุรุโคตร และพีระยศ แขง็ขนั (2560 : 7-24) ได้ศึกษา 
เรื่อง การพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้การอนุรกัษ์ดินโดย
ใช้กจิกรรมการเรยีนรูส้ าหรบันักศกึษาวทิยาลยัเกษตร
และเทคโนโลยรี้อยเอด็ ผลการศกึษา พบว่า ก่อนเรยีน
นักศกึษามคีวามรูน้้อยกว่าหลงัเรยีน อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่แสดงว่าการใชชุ้ดกจิกรรมการ
เรยีนรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ดนิประกรอบการสอน จะท า
ใหน้กัศกึษามคีวามรูใ้นการอนุรกัษ์ดนิเพิม่ขึน้ 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
จดัการขยะโดยการท าปุ๋ ยหมกัจากขยะเปียก 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ 
จดัการขยะโดยการท าปุ๋ ยหมกัจากขยะเปียก ในชุมชน
บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ต าบลคนัธารราษฏร์ อ าเภอกนัทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม ที่เข้าร่วมอบรมก่อนการ
อบรมชาวบ้านมทีศันคติอยู่ในระดบัเหน็ด้วย และหลงั
การอบรมชาวบ้านมทีศันคติอยู่ในระดบัเห็นด้วย เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตขิองชาวบา้นก่อนและ
หลงัการอบรม พบว่า ชาวบ้านมทีศันคติหลงัมากกว่า

ก่อนการอบรม อย่างมนีัยยะส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2542 : 
76) ได้ให้ความหมายว่า ทศันคติ คอื ความรู้สกึนึกคดิ 
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือความโน้มเอียงที่ 
เกดิจากการเรยีนรู้ในการตอบสนองต่อสิง่กระตุ้นไปใน
ทิศทางที่สม ่าเสมอ สอดคล้องกบัแนวคิดของ วิภาดา 
คุปตานนท์ (2551 : 178) ได้กล่าวว่า ทัศนคติ คือ 
ความรู้สกึภายในของบุคคลที่ใช้ประเมนิหรือตดัสินสิง่
ต่างๆ ความรู้สึกดังกล่าวความกับความชอบหรือไม่
ช อ บ  ( Favorable or unfavorable feeling) ต่ อ ค น 
(People) วัตถุสิ่งของ (Objects) เหตุการณ์ (Events) 
และสถานการณ์ต่าง ๆ (Surrounding situations) เมื่อ
บุคคลชอบสิง่หนึ่งสิง่ใดถือว่าบุคคลมทีศันคตเิป็นบวก
ต่อสิง่นัน้ (Positive Attitude) ในทางตรงขา้มเมื่อบุคคล
ไม่ชอบสิง่หนึ่งสิง่ใดถอืว่าบุคคลนัน้มทีศันคตเิป็นลบต่อ
สิง่นัน้ๆ (Negative Attitude) สอดคล้องกบัแนวคิดของ 
รุ่งนภา บุญคุ้ม (2536 : 53) กล่าวว่า ทศันคติหมายถงึ
ความรูค้วามเขา้ใจความรูส้กึทีบุ่คคลมต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่งที่
เป็นผลมาจากประสบการณ์หรือสิ่งแวดล้อมอันมี
แนวโน้มทีจ่ะใหบุ้คคลแสดงปฏกิริยิาและการกระท าต่อ
สิง่นัน้ๆ ในทางสนับสนุนหรอืปฏเิสธ ทศันคติเป็นสิง่ที่
ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน การที่จะทราบ
ทศันคติของบุคคลหนึ่งได้กต็้องใช้วธิแีปลความหมาย
ของการแสดงออก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรณ
ศกัดิพ์ิจิตร บุญเสริม,ประยูร วงศ์จนัทรา และบญัญตัิ 
สาลี (2558 : 209-222) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนา
กจิกรรมสิง่แวดล้อมโดยใช้กระบวนกวีสเีขยีว (Green 
Poem) ส าหรบันิสติปรญิญาตรสีาขาสิง่แวดล้อมศึกษา 
ผลการวจิยั พบว่า หลงัจากจดักจิกรรมกวีสเีขยีวเพื่อ
การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มแลว้ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ย
ทศันคติสูงกว่าก่อนการจดักิจกรรม อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นพดล เทยีมเมอืงแพน,ประยูร วงศจ์นัทรา และบญัญตั ิ
สาล ี(2559 : 90-107) ไดศ้กึษา เรื่อง การพฒันากจิกรรม
ดนตรีเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมส าหรบัครูดนตรีใน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ ผลการวจิยั พบว่า หลงัจากจดักจิกรรม
ดนตรีเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ครูดนตรีที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติมากกว่าก่อนจัด
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กิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ตะวนั จ าปาโพธิ,์ประยูร วงศ์
จนัทรา และบญัญตั ิสาล ี(2559 : 32-43) ไดศ้กึษา เรื่อง 
การพฒันากจิกรรมสิง่แวดลอ้มศกึษา โดยใชส้ื่อค าขวญั
สิง่แวดล้อมส าหรบันักศึกษาปริญญาตรีมหาวทิยาลยั
ราชภัฏชัยภูมิ ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาใน
สาขาวชิาต่างกนัมทีศันคติต่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความตระหนัก
ต่อการจัดการขยะโดยการท าปุ๋ ยหมักจากขยะ
เปียก 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความตระหนกัต่อ
การจัดการขยะโดยการท าปุ๋ ยหมักจากขยะเปียกใน
ชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ต าบลคนัธารราษฎร์ อ าเภอ
กนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม ที่เข้าร่วมอบรมก่อน
การอบรมชาวบ้านมคีวามตระหนักอยู่ในระดบัมากและ
หลงัการอบรมชาวบา้นมคีวามตระหนักอยู่ในระดบัมาก 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความตระหนักของ
ชาวบา้นก่อนและหลงัการอบรม พบว่า ชาวบา้นมคีวาม
ตระหนักหลงัมากกว่าก่อนการอบรม อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526 : 20) กล่าวว่า ความ
ตระหนกั หมายถงึ การทีบุ่คคลถูกคดิไดห้รอืการเกดิขึน้
ในความรู้ สึกว่ ามีสิ่ งหนึ่ ง  เหตุการณ์หนึ่ งหรือ
สถานการณ์ซึง่การรู้สกึว่ามหีรอืการไดช้่วยคดิสิง่ใดสิง่
หนึ่ง เป็นความรู้สกึที่เกิดขึน้ในสภาวะจติใจ แต่ไม่ได้
แสดงว่าบุคคลนัน้สามารถจ าไดห้รอืระลกึไดถ้งึลกัษณะ
บางอย่างของสิง่นัน้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ มยุร ีบุญ
เยี่ยม (2545 : 60) ให้ความหมายไว้ว่า ความตระหนัก 
หมายถึง การที่บุคคลแสดงถึงการรับรู้การคิดได้และ
แสดงออกซึ่ งความรับผิดชอบเมื่ อเผชิญปัญหา 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ ง และ
สอดคล้องกบัแนวคดิของชวาล แพรตักุล (2526 : 201) 
ความตระหนัก (Awareness) เป็นพฤตกิรรมที่เกี่ยวกบั
การรู้ส านึกว่าสิ่งนัน้มีอยู่ (Conscious of something) 
จ าแนกและรับรู้ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ละเอียดอ่อน
เกีย่วกบัดา้นความรูส้กึและอารมณ์ ดงันัน้การทีจ่ะทการ
วดัและประเมนิ จงึต้องมหีลกัการและวธิกีารตอลอดจน
เทคนิคเฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สถิต สริิ

ธรรมจกั,ไพฑรูย ์สขุศรงีาม และอดศิกัดิ ์สงิหส์โีว (2552 
: 90-100) ได้ศกึษา เรื่อง ผลของการเรยีนแบบวฏัจกัร
การเรยีนรู้ที่ใช้พหุปัญญาและการเรยีนคามคู่มอืครูทีม่ ี
ผลสมัฤทธิท์างการเรียน ความคิดวิจารณญาณ และ
ความตระหนักต่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ของนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ผลการศกึษา พบว่า นักเรยีนที่
เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ที่ใช้พหุปัญญามีความ
ตระหนักต่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม มากกว่านักเรยีนที่
เรยีนตามคู่มอืครูอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมยศ วิเชียรนิตย์
,ประยูร วงศจ์นัทราและบญัญตั ิสาล ี(2559 : 171-187) 
ได้ศึกษา เรื่ อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมค่าย
สิง่แวดลอ้มสิง่แวดลอ้มศกึษาในการอนุรกัษ์และป้องกนั
ทรัพยากรป่าไม้ส าหรับเยาวชน จังหวัดกาฬสินธุ์  
ผลการวิจยั พบว่า ความตระหนักต่อสิง่แวดล้อมของ
เยาวชนเพิ่มขึ้นหลังการเข้ าร่ วมกิจกรรมค่ าย
สิง่แวดลอ้มศกึษา อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
และมีความสอดคล้องกับงานวิจัย ของ วุฒิศกัดิ ์บุญ
แน่น,จุไรรตัน์ คุรุโคตรและสมบตัิ อปัมระกา (2558 : 
174-190) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาคู่มือการจัดการ
เรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยาสิ่ง แวดล้อม
แบบบูรณาการ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการวจิยั พบว่า นิสติมคีวามตระหนัก
ต่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมหลงัการเรียนมากกว่าก่อน
เรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. การฝึกอบรมด้วยคู่มือฝึกอบรมการจัดการ
ขยะโดยการท าปุ๋ ยหมักจากขยะเปียก สามารถท าให้
ชาวบ้านมีความรู้ ทศันคติ และความตระหนักในการ
จดัการขยะ ดงันัน้ ผูน้ าสามารถน าคู่มอืฝึกอบรมไปเป็น
แนวทางในการจดักจิกรรมการฝึกอบรมต่อไป 
 2. หน่วยงานทีรับผิดชอบหรือผู้น าชุมชน
สามารถน าแผ่นพับและคู่มือให้ความรู้ไปเผยแพร่ให้
หมู่บา้นใกลเ้คยีงได ้
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6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรน าคู่มอืฝึกอบรมการจดัการขยะโดยการ
ท าปุ๋ ยหมักจากขยะเปียก ไปปรับปรุงเนื้ อหาให้
เหมาะสมกบัความรู้ของผู้เข้ารบัการอบรมระดบัอื่นๆ 
ต่อไป 

 2. ควรจัดกิจกรรมในการส่งเสริมให้มีความ
ต่อเนื่องกนั เพื่อให้ผู้ที่ได้รบัการส่งเสรมิมคีวามเข้าใจ
ต่อเนื่องตรงกนัและเพื่อเป็นการสานต่อกจิกรรมต่อไป 
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