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บทคดัยอ่ 

 งานวจิยัมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการเพาะเหด็ฟางกองเตี้ยจากกากมนัส าปะหลงั เพื่อบรโิภคในครวัเรอืน  
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ และทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสริมการเพาะเหด็ฟางกองเตี้ยจากกากมนั
ส าปะหลงั เพื่อบรโิภคในครวัเรอืน กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสติชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจเขา้ร่วม เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการสง่เสรมิ แผ่นพบั แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคต ิสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการศกึษา พบว่า กากมนัส าปะหลงั
สามารถน าไปใชใ้นการเพาะเหด็ฟางกองเตี้ยได ้โดยมรีะยะการเพาะเหด็และสามารถเกบ็ผลผลติไดจ้ านวน 45 วนั 
เพื่อน ามาบรโิภคภายในครวัเรอืนได ้และก่อนการสง่เสรมินิสติมคีวามรูโ้ดยเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบัพอใช ้(�̅�= 7.77) 
หลงัการส่งเสริมนิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดบัดีมาก (�̅�= 16.93) และนิสติมีทศันคติก่อนการส่งเสรมิมี
ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ (�̅�= 4.21) และหลงัการสง่เสรมินิสติมทีศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ (�̅�= 
4.71) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า นิสติทีเ่ขา้ร่วมการสง่เสรมิมคีวามรูแ้ละทศันคติ
เพิม่มากขึน้กว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั : การสง่เสรมิ ความรู ้ทศันคต ิเหด็ฟางกองเตีย้ กากมนัส าปะหลงั  
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Abstract 
 The purposes of this research were to study the cultivation of straw mushrooms in short stacks from 
cassava waste for household consumption, to study and compare knowledge and the attitude before and 
after promoting the cultivation of straw mushrooms in short stacks from cassava waste for household 
consumption. The sample used in the study were 30 undergraduate students in 2nd year, Environmental 
Education program, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University which were 
obtained by voluntary sampling. The tools for research included promoting the cultivation of straw 
mushrooms in short stacks from cassava waste for household consumption, brochure, knowledge tests and 
attitude. The statistics used in knowledge sheet, knowledge tests and attitude. The statistics used in data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and paired t-test. The results of the research 
showed that cassava pulp can be used benefit i n the cultivation of straw mushrooms, short stacks with a 
mushroom cultivation period and able to store products 45 days for consumption within the household. 
Before promoting, the students had knowledge at a fair level ( �̅�= 7 .77) . After the promotion, the students 
were in the high level (�̅�= 16.93) before the promotion, the attitude was at the highest level (�̅�= 4.21) and 
after the promotion, the students had the attitude at the highest level (�̅�= 4.71) when comparing the average 
scores before and after, it is found that students participating in the promotion had more knowledge and 
attitudes than before promotion statistical significance at the level of .05. 
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1. บทน ำ  
 เหด็ที่มกีารเพาะในปัจจุบนั มสีภาพเดมิที่เกิด
จากธรรมชาติ มนุษย์เป็นผู้ที่มีการสังเกต และช่าง
ทดลอง จึงพยายามคิดค้นวิธีการเพาะเห็ดเลียนแบบ
ธรรมชาติ และใช้วสัดุที่เหลอืใช้มาเป็นวตัถุดบิ เช่น ขี้
เลื่อยไมย้างพารา ฟางขา้ว ชานออ้ย กากมนัส าประหลงั 
เป็นตน้ผสมกบัอาหารเสรมิ ก่อใหเ้กดิเป็นเชื่อเหด็หลาย
ชนิด (ชาญยุทธ ์ภานุทตั, 2561 : 3) 
 เหด็ฟางเป็นอาหารทีม่โีปรตนีสูงชนิดหนึ่ง ทีค่น
ทัว่ไปรู้จ ักดีและนิยมน ามาท าอาหารรับประทาน 
น ามาใช้ประกอบอาหาร ส าหรบัเห็ดฟางเป็นเห็ดที่มี
รสชาตอิร่อยมคีุณค่าทางอาหารสงู จงึท าใหค้นไทยนิยม
รบัประทานมาก ประชากรของประเทศไทยมจี านวนมาก
ขึน้จงึท าใหม้คีวามต้องการอาหารมากยิง่ขึน้ จงึมสีนใจ
งานด้านการเพาะเหด็ โดยการน าเทคโนโลยใีหม่ๆเขา้
มาช่วยในการเพิม่ผลผลติเหด็ฟาง การผลติเชือ้เหด็ฟาง
และการเพาะเห็ดฟางนั ้นได้น าวัสดุ เหลือใช้ทาง
การเกษตรที่มีราคาถูกหรือวัสดุที่ไม่ใช้กลับมาใช้
ประโยชน์ (บุญสง่ วงศเ์กรยีงไกร, 2543 : 6) 
 การเพาะเห็ดฟางเจริญก้าวหน้ามาก วิธีการ
เพาะไดอ้าศยัวทิยาการต่าง ๆ มาปรบัปรุงทุกดา้น เช่น 
การคัดเลือกสายพันธุ์ การปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ตลอดจนวธิกีารจดัการที่ถูกต้อง วธิกีารเพาะเหด็ มทีัง้
วิธีการเพาะเห็ดฟางแบบกองสูง วิธีการเพาะเห็ดฟาง
แบบกองเตีย้ และวธิกีารเพาะเหด็ฟางแบบอุตสาหกรรม
หรือการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน ซึ่งเป็นวิธีการเพาะ
เห็ดฟางที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้
เหมาะสมต่อการเจรญิเติบโตของเสน้ใยและการพฒันา
ไปเป็นดอกเหด็ จงึท าใหผ้ลผลติทีไ่ด้ค่อนขา้งสูงและมี
คุณภาพสม ่าเสมอ (บุญสง่ วงศเ์กรยีงไกร, 2544 : 2) 
 กากแป้งมันส าปะหลังเป็นวัสดุเศษเหลือจาก
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันส าปะหลังและ
โรงงานผลติฟรุคโตสและเป็นสารใหค้วามหวาน กากมนั
ส าประหลงัสามารถ ใช้เป็นอาหารโค กระบอื และปลา 
สามารถน าไปใช้เพาะเห็ด จึงเหมาะที่จะน ากากมัน
ส าปะหลังมาเป็นวัสดุในการเพราะเห็ด เนื่ องจาก
สามารถหาวตัถุดบิได้ง่าย ซึ่งการใช้กากมนัส าปะหลงั
จะให้ผลผลติมากกว่าฟางขา้ว 50% - 60% เพราะกาก
มนัส าปะหลงัมจีุลนิทรยีย์่อยสลายเปลอืกมนัจะมคีวาม

ร้อนชื่นเกิดขึ้นภายในกอง เหมาะแกการเกิดของเห็ด 
(สมติ ยิม้มงคล และสกุญัญา จตัตุพรพงษ์, 2560 : 14) 
 ดังนัน้ ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจเพื่อการส่งเสริม
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากกากมันส าปะหลงั เพื่อ
บริโภคในครัวเรือน ส าหรับนิสิตชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยสว่นใหญ่ในพืน้ที่
จ ังหวัดมหาสารคามมีการปลูกมันส าประหลังเป็น
จ านวนมากและมีโรงงานรบัซื้อมนัส าประหลงัภายใน
จงัหวดั ผูว้จิยัจงึน ากากมนัส าปะหลงัมาใชป้ระโยชน์ใน
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากวัสดุเหลือทิ้งมาเป็น
ส่วนผสมท าให้ลดต้นทุน สามารถหาได้ง่ายและมีใน
ท้องถิ่นชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนิสิตน าไป
บริโภคในครวัเรือน และสามารถจ าหน่ายสร้างรายได้
ใหแ้ก่ครอบครวัได ้
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อศกึษาการเพาะเหด็ฟางกองเตีย้จาก
กากมนัส าปะหลงั เพื่อบรโิภคในครวัเรอืน 
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบั
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากกากมันส าปะหลังเพื่อ
บรโิภคในครวัเรอืนก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการ
เพาะเหด็ฟางกองเตี้ยจากกากมนัส าปะหลงัเพื่อบรโิภค
ในครวัเรอืนก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากร ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวจิยั คอื 
นิสติสาขาวชิาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จ านวน 
356 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน  ได้
จากการเลอืกแบบสมคัรใจ 
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3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 3.2.1 ตวัแปรตน้ คอื การสง่เสรมิการเพาะ
เหด็ฟางกองเตีย้จากกากมนัส าปะหลงั เพื่อบรโิภคใน
ครวัเรอืน  
 3.3.2 ตวัแปรตาม คอื  
  1) ความรูเ้กีย่วกบัการเพาะเหด็ฟางกอง
เตีย้จากกากมนัส าปะหลงั เพื่อบรโิภคในครวัเรอืน 
  2) ทศันคตต่ิอการเพาะเหด็ฟางกองเตีย้
จากกากมนัส าปะหลงั เพื่อบรโิภคในครวัเรอืน  
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1) คู่มอื เรื่อง การเพาะเหด็ฟางกองเตีย้
จากกากมนัส าปะหลงั เพื่อบรโิภคในครวัเรอืน 
  2) แผ่นพบัการสง่เสรมิ เรื่อง การเพาะ
เหด็ฟางกองเตีย้จากกากมนัส าปะหลงั เพื่อบรโิภคใน
ครวัเรอืน 
 3.3.2 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
  1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการเพาะ
เหด็ฟางกองเตีย้จากกากมนัส าปะหลงั เพื่อบรโิภคใน
ครวัเรอืน  
  2) แบบวดัทศันคตต่ิอการเพาะเหด็ฟาง
กองเตีย้จากกากมนั  
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 3.4.1 ศกึษาขอ้มูลจากต ารา เอกสารงานวจิยั
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ 
ไดแ้ก่ คู่มอื แผ่นพบั แบบทดสอบความรู ้และแบบวดั
ทัศนคติต่อการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากกากมัน
ส าปะหลงั เพื่อบรโิภคในครวัเรอืน 
 3.4.2 น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  1) คู่มอืการเพาะเหด็ฟางกองเตีย้จากกาก
มนัส าปะหลงั เพื่อบรโิภคในครวัเรอืน โดยมเีนื้อหา
การเรยีนรูท้ ัง้หมด 3 หน่วย ประกอบดว้ย หน่วยการ
ส่งเสรมิที ่1 เรื่อง การเพาะเหด็ฟางกองเตี้ยจากกาก
มันส าปะหลัง เพื่อบริโภคในครัวเรือน หน่วยการ
สง่เสรมิที ่2 เรื่อง โรคของเหด็ วธิกีารป้องกนัการเกดิ
โรคและบุคคลตัวอย่าง และหน่วยการส่งเสริมที่ 3 
เรื่อง ขัน้ตอนการเพาะเหด็ฟางกองเตี้ยจากกากมนั
ส าปะหลงั เพื่อบรโิภคในครวัเรอืน 

  2) แผ่นพบัเรื่องการเพาะเหด็ฟางกองเตีย้
จากกากมนัส าปะหลงั เพื่อบรโิภคในครวัเรอืน โดย
ท าแบบ 1 แผ่น ต่อ 1 หน่วยการสง่เสรมิ 
  3) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการเพาะ
เหด็ฟางกองเตีย้จากกากมนัส าปะหลงั เพื่อบรโิภคใน
ครวัเรอืน ซึง่มลีกัษณะเป็นแบบเลอืกตอบ ก ข ค และ 
ง จ านวน 20 ขอ้  
  4) แบบวัดทศันคติต่อการเพาะเห็ดฟาง
กองเตี้ยจากกากมันส าปะหลัง  เพื่ อบริโภคใน
ครัวเรือน มีลักษณะเป็นแบบวัดแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ตัวเลือก คือ เห็น
ด้วยอย่างยิง่ เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย และไม่
เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้  
 3.4.3 น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นส่งอาจารย์ที่
ปรกึษาเพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 3.4.4 น าเครื่องมือที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของ
เครื่องมอื และประเมินความสอดคล้องพร้อมทัง้หาค่า
ความเหมาะสมของเครื่องมอื เมื่อตรวจวเิคราะหค์ะแนน
จากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มอื และเครื่องมอื มี
ค่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 ขึ้นไป ค่าความเหมาะสม
ของคู่มอื และเครื่องมือ มคี่าเฉลี่ยมากกว่า 4.0 ขึน้ไป 
แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมมคีวามเหมาะสม
และสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของงานวิจัย สามารถ
น าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 3.4.5 น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่ม ตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้ 
  1) แบบทดสอบความรู ้ค่าความยากง่ายของ
แบบทดสอบความรู้อยู่ระหว่าง 0.43 – 0.77 และค่า
อ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.32 – 0.56 และค่า
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับของแบบทดสอบความรู้มีค่า
เท่ากบั 0.832 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด
ไว ้
  2) แบบวดัทศันคติ ค่าอ านาจจ าแนกราย
ข้ออยู่ระหว่าง 0.30 – 0.75 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบับของแบบวัดทัศนคติ มีค่าเท่ากับ 0.775 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
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 3.5.6 ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมอืที่ใช้ในการวดั
และประเมนิผลใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ เพื่อน ามาใชใ้นการ
จดักจิกรรมสง่เสรมิการเพาะเหด็ฟางกองเตีย้จากกาก
มนัส าปะหลงั เพื่อบรโิภคในครวัเรอืน 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
  การส่งเสรมิการเพาะเหด็ฟางกองเตีย้จาก
กากมนัส าปะหลงั เพื่อบริโภคในครวัเรือน ส าหรบั
นิสิตชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผู้วิจ ัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที ่1 การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานเบือ้งตน้
ออกแบบและสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอดการ
ส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากกากมัน
ส าปะหลงั เพื่อบรโิภคในครวัเรอืน ส าหรบันิสติชัน้ปีที ่
2 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
   1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษา
จากเอกสารงานวจิยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งในเรื่องของ
การส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากกากมนั
ส าปะหลงั เพื่อบรโิภคในครวัเรอืน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการก าหนดรูปแบบของเนื้อหาในการจดัท าคู่มอื 
เพื่อน าเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา และน ามาปรบัปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
น าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน ปรบัปรุงแกไ้ข
รูปแบบของคู่มือ แบบทดสอบความรู้ และแบบวดั
ทศันคต ิใหส้มบูรณ์มากขึน้ หลงัไดร้บัค าแนะน าจาก
ผู้ เชี่ยวชาญ เพื่อน าไปใช้เ ป็นเครื่องมือในการ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมศกึษาในหวัข้อ 
การเพาะเหด็ฟางกองเตี้ยจากกากมนัส าปะหลงั เพื่อ
บรโิภคในครวัเรอืน 
   2) จดัเตรยีมเครื่องมอืในการถ่ายทอด 
ได้แก่ คู่มือที่ใช้ในการส่งเสริม แบบทดสอบความรู้ 
แบบวดัทศันคติ การเพาะเหด็ฟางกองเตี้ยจากกาก
มนัส าปะหลงั เพื่อบรโิภคในครวัเรอืน  
   3) น าเน้ือหาจากคู่มอืทีส่มบรูณ์แลว้มา
สร้างแบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ ต่อการ
เพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากกากมันส าปะหลัง เพื่อ
บริโภคในครัวเรือน น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

น ามาปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาก่อนน าเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ ทัง้  3 ท่าน 
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนการถ่ายทอดทาง
สิง่แวดลอ้มศกึษา ในหวัขอ้ สง่เสรมิการเพาะเหด็ฟาง
กองเตี้ยจากกากมันส าปะหลัง  เพื่ อบริโภคใน
ครวัเรอืน 
   4) น าแบบทดสอบความรู้ แบบวัด
ทัศนคติ ต่อการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากกากมนั
ส าปะหลงั เพื่อบรโิภคในครวัเรอืน ไปทดลองใช ้(Try 
Out) กับนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาชัน้ปีที่ 1 
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคามจ านวน 30 คน 
  ระยะที่  2 กระบวนการถ่ายทอดทาง
สิง่แวดล้อมศกึษาโดยการส่งเสรมิการเพาะเหด็ฟาง
กองเตี้ยจากกากมันส าปะหลัง  เพื่ อบริโภคใน
ครวัเรอืน 
   1) ติด ต่ออาจารย์ประจ ารายวิชา
วิทยาการสิ่งแวดล้อม เพื่อขออนุญาตในการจัด
กิจกรรมการส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจาก
กากมนัส าปะหลงั เพื่อบรโิภคในครวัเรอืน 
   2) วัดผลความรู้ ทัศนคติ ก่อนการ
สง่เสรมิความรูเ้กีย่วกบัการเพาะเหด็ฟางกองเตี้ยจาก
กากมนัส าปะหลงั เพื่อบรโิภคในครวัเรอืน 
   3) น าคู่มือการส่งเสริมการเพาะเห็ด
ฟางกองเตี้ยจากกากมันส าปะหลัง เพื่อบริโภคใน
ครวัเรอืน ไปถ่ายทอดความรูใ้หก้บันิสติ  

 
ภาพประกอบที ่1 ส่งเสรมิความรูใ้หก้บันิสติ 

 
   4) วัดผลความรู้ ทัศนคติ หลังการ
สง่เสรมิความรูเ้กีย่วกบัการเพาะเหด็ฟางกองเตี้ยจาก
กากมนัส าปะหลงั เพื่อบรโิภคในครวัเรอืน 
   5 )  ส รุ ปผลการ ถ่ ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากกากมัน
ส าปะหลัง เพื่อบริโภคในครัวเรือน ส าหรับนิสิต
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สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษาชัน้ปีที ่2 คณะสิง่แวดลอ้ม
และทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 
ภาพประกอบที ่2 สรุปผลการถ่ายทอดความรูแ้ละร่วมถ่ายภาพ 

 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
ไดแ้ก่ 
   2.1) ความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) 
   2.2) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 
   2.3) ค่าอ านาจจ าแนก  
   2.4) ค่าความยากง่าย 
  3. สถิติใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  
Paired t-test มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 เพือ่ศึกษาการเพาะเหด็ฟางกองเต้ียจากกากมนั
ส าปะหลงั เพือ่บริโภคในครวัเรือน 
 จากการศกึษาการเพาะเหด็ฟางกองเตีย้จากกาก
มนัส าปะหลงั เพื่อบรโิภคในครวัเรอืน พบว่า การเพาะ
เห็ดฟางกองเตี้ยจากกากมนัส าปะหลังเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือนสามารถเพาะได้ง่ายใช้วัสดุเศษเหลือทาง
การเกษตรมาเพาะได้ เช่น กากมนัส าปะหลงั มวีธิกีาร
เพาะหลายรูปแบบ เช่น การเพาะแบบกองเตี้ยประยุกต์ 
การดูแลและการจดัการที่เปลี่ยนไปตามแนวความคิด
ของนิสติเองหรอืการเพาะเหด็ฟางในปัจจุบนันัน้มีการ
คดินอกกรอบและลดการยดึติดจากต ารากนัมาก ไม่ว่า
จะเป็นการเพาะแบบโรงเรือน การเพาะแบบกองเตี้ย
ด้วยวสัดุที่มีในท้องถิ่น การเพาะเห็ดฟางในโอ่ง การ
เพาะเห็ดฟางในตะกร้า เป็นต้น ซึ่งหนึ่งในหลากวิธี

เหล่านัน้ก็มีการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากกากมัน
ส าปะหลงั ซึ่งเหมาะส าหรบัพื้นที่ที่อยู่ใกล้โรงงานแปร
รูปมันส าปะหลัง ที่สามารถหาวัตถุดิบได้ง่าย และ
วธิกีารเพาะการจดัการ การดูแลกไ็ม่ยาก จงึเป็นวธิกีาร
เพาะอกีแบบหนึ่งทีก่ าลงัไดร้บัการนิยม 
4.2 เพือ่ศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบัการ
เพาะเห็ดฟางกองเต้ียจากกากมันส าปะหลงั เพือ่
บริโภคในครวัเรอืนก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการเพาะเห็ดฟาง
กองเตี้ยจากกากมนัส าปะหลงั เพื่อบรโิภคในครวัเรอืน
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีวามรูเ้กีย่วกบั
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากกากมันส าปะหลงั เพื่อ
บริโภคในครวัเรือน ก่อนส่งเสริมมีคะแนนความรู้โดย
เฉลี่ยอยู่ในระดบัพอใช้ เท่ากบั 7.77 คะแนน หลงัการ
ส่งเสริมมีคะแนนความรู้โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 
เท่ากับ 16.93 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ก่อนและหลังส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริมนิสิตมี
ความรู้มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เหน็ว่า การส่งเสรมิการเพาะ
เหด็ฟางกองเตี้ยจากกากมนัส าปะหลงั เพื่อบรโิภคใน
ครวัเรอืนนิสติมคีวามรูเ้พิม่มากขึน้ (ดงัตารางที ่1) 
4.3 เพือ่ศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการเพาะ
เหด็ฟางกองเต้ียจากกากมนัส าปะหลงั เพือ่บริโภค
ในครวัเรอืนก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 ทัศนคติต่อการส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางกอง
เตี้ยจากกากมนัส าปะหลงั เพื่อบรโิภคในครวัเรอืนก่อน
และหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมทีศันคตต่ิอการเพาะ
เหด็ฟางกองเตี้ยจากกากมนัส าปะหลงั เพื่อบรโิภคใน
ครวัเรอืน ก่อนการส่งเสรมิอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่
โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.21 คะแนน หลงัการสง่เสรมิ
อยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่โดยมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 
4.71 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและ
หลงัการส่งเสรมิ พบว่า หลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนน
เฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถติทีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่2) 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากกากมนั
ส าปะหลงั เพื่อบรโิภคในครวัเรอืน ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test 

ด้ำน 
ก่อนส่งเสริม ระดบั

ควำมรู ้
หลงัส่งเสริม ระดบั

ควำมรู ้
df t p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ความรู ้
(N=20) 

7.77 0.18 น้อย 16.93 0.13 ดมีาก 29 -24.69 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
ตารางที ่2 การวเิคราะหแ์ละการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการเพาะเหด็ฟางกองเตีย้จากกากมนัส าปะหลงั 
เพื่อบรโิภคในครวัเรอืน ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test 

 
ด้ำน 

ก่อนส่งเสริม ระดบั
ทศันคติ 

หลงัส่งเสริม ระดบั
ทศันคติ 

df t p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

ทศันคต ิ
(N=5) 

4.21 0.45 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

4.71 0.33 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

29 -4.71 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาการเพาะเหด็ฟางกองเต้ียจากกาก
มนัส าปะหลงั เพือ่บริโภคในครวัเรอืน 
 จากการศึกษาการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจาก
กากมนัส าปะหลงั เพื่อบรโิภคในครวัเรอืน พบว่า การ
เพาะเหด็ฟางกองเตี้ยจากกากมนัส าปะหลงั เพื่อบรโิภค
ในครวัเรือนสามารถเพาะได้ง่ายใช้วสัดุเศษเหลือทาง
การเกษตรมาเพาะได ้เช่น กากเปลอืกมนัส าปะหลงั มี
วธิกีารเพาะหลายรูปแบบ เช่น การเพาะแบบกองเตี้ย
ประยุกต์ การดูแลและการจัดการที่เปลี่ยนไปตาม
แนวความคิดของนิสิตเองหรือการเพาะเห็ดฟางใน
ปัจจุบนันัน้มีการคิดนอกกรอบและลดการยึดติดจาก
ต ารากนัมาก ไม่ว่าจะเป็นการเพาะแบบโรงเรือน การ
เพาะแบบกองเตี้ยดว้ยวสัดุทีม่ใีนท้องถิ่น การเพาะเหด็
ฟางในโอ่ง การเพาะเหด็ฟางในตะกรา้ เป็นต้น ซึง่หนึ่ง
ในหลากวิธีเหล่านัน้ก็มกีารเพาะเหด็ฟางกองเตี้ยจาก
กากมันส าปะหลัง ซึ่งเหมาะส าหรับพื้นที่ที่อยู่ใกล้
โรงงานแปรรูปมนัส าปะหลงั ที่สามารถหาวตัถุดิบได้
ง่าย และวธิกีารเพาะ การจดัการ การดูแลกไ็ม่ยาก จงึ
เป็นวธิกีารเพาะอกีแบบหนึ่งที่ก าลงัได้รบัการนิยม ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวคดิของ สุนันท์ ศรมะณี (2557 : 87) 

มแีนวคดิทีว่่า การบรหิารจดัการกลุ่มเพาะเหด็ฟาง ท า
ใหค้นอื่นเหน็ว่าการท าเหด็นัน้ท าไม่ยากใชว้สัดุที่เหลอื
ใช้จากการเกษตรใช้เวลาว่างท าเหด็ก็สามารถท าสวน
ท านาไดด้ว้ย ไม่เหน็ท ากจ็ะพากนัไม่อยู่เฉย ๆ จะต้อง
หาอะไรมาท าเพื่อให้เกิดรายได้ เกิดการสร้างความ
สามคัคใีนหมู่บ้านความพร้อมเพียง ความกลมเกลียว
เป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน การร่วมแรงร่วมใจกนัในการ
ท างานการร่วมประชุมปรกึษาหารอืกนัเมื่อเกิดปัญหา 
การรวมกลุ่มกนัเพื่อช่วยเหลอืคนในชุมชน การท าเหด็
เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญารุ่นสู่รุ่น ซึ่งผู้น าจะต้องมี
ความเสยีสละ ซื่อสตัย ์เป็นทีย่อมรบัของคนในกลุ่ม รบั
ฟังความคดิเหน็ของสมาชกิ เป็นการมสี่วนร่วมยึดถือ
ผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นหลกั และสามารถแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหน้าให้แก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคดิของจารุณี แสงหมิ (2546 : 2) กล่าว
ว่า อาชีพเพาะเห็ดฟางจากเปลือกมนัส าปะหลงั เป็น
อาชพีของทอ้งถิน่จงัหวดักาฬสนิธุ ์ทีม่คีวามส าคญัมาก 
โดยน าเอาวสัดุเหลอืใชจ้ากโรงงานแป้งมนัส าปะหลงัมา
เพาะเห็ดฟาง โครงสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็น
อย่างด ีเหด็ทีไ่ดม้คีุณภาพ มปีรมิาณทีม่าก จ าหน่ายได้
ราคาด ีท าใหเ้กษตรกรมฐีานะความเป็นอยู่ดขี ึน้ และถอื
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ไดว้่าอาชพีเพาะเหด็ฟางจากเปลอืกมนัส าปะหลงั เป็น
อาชีพของท้องถิ่นที่มีความส าคัญมากควรได้รับการ
ส่งเสรมิสนับสนุนและเผยแพร่ เพราะการน าเปลือกมนั
ส าปะหลงัมาเพาะเห็ดฟางมีเฉพาะในบางพื้นที่และใน
เกษตรกรบางกลุ่มเท่านัน้ ไม่พบว่ามกีารเผยแพร่เป็น
สิง่พมิพแ์ละยงัไม่มงีานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเพาะเหด็
ฟางจากเปลอืกมนัส าปะหลงัเท่าทีค่วร ซึง่สอดคล้องกบั
งานวจิยับางสว่นของ ไชยนัต ์ศรวีรยิกุล (2547 : 85) ได้
ศกึษา การใชว้สัดุต่างชนิดกนัในการเพาะเหด็ฟางแบบ
กองเตีย้ โดยมวีตัถุประสงค ์1. เพื่อเปรยีบเทยีบผลผลติ
เห็ดฟางเมื่อใช้วัสดุ ต่างกัน 2. เพื่อทราบถึงการ
เจรญิเตบิโตของเหด็ฟางบนวสัดุต่างกนั พบว่า ฟางขา้ว
และหญ้าขนแห้งมนี ้าหนักผลผลิตและปริมาณจ านวน
ดอกมคีวามแตกต่างทางสถติ ิ.05 และหญ้าขนแหง้ยงัมี
ระยะเวลาการเกดิดอกจนถงึระยะเกบ็ผลผลติไดช้้ากว่า
ฟางข้าว ส าหรบัเห็ดฟางข้าวที่ให้ผลผลิตสูงสุดและมี
น ้าหนักด ีโดยจ านวนดอกเหด็ฟางน้อยกว่าวสัดุเพาะที่
ใชห้ญ้าขนแหง้แต่ใหน้ ้าหนกัมากกว่า แสดงว่าดอกเหด็
ทีม่ขีนาดใหญ่กว่าและใหน้ ้าหนักดกีว่า แต่เนื่องจากใน
ปัจจุบันฟางข้าวมีราคาที่สูงขึ้น ไม่แนะน าส าหรับ
เกษตรกรที่สนใจการเพาะเหด็ฟางโดยต้องซื้อฟางขา้ว
มาเพาะเหด็ฟาง เพราะจะท าใหต้้นทุนการผลติสงูขึน้ไม่
คุ้มค่าแก่การลงทุน ควรหาวสัดุตามธรรมชาติมาเพาะ
เห็ดฟางจะดีกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยบางส่วน
ของชวฤทธิ ์กิติรตัน์ 2560 : 201) จากการศึกษาเรื่อง 
การใชว้สัดุเหลอืใชท้างการเกษตรส าหรบัการเพาะเหด็
ฟางในตะกรา้ โดยการใชว้สัดุเหลอืใชท้างการเกษตร 10 
ชนิด ส าหรบัการเพาะเหด็ฟางในตะกรา้ มวีตัถุประสงค ์
เพื่อเปรียบเทียบการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ส าหรบัการเพาะเหด็ฟางในตะกรา้ โดยการใชว้สัดุเหลอื
ใชท้างการเกษตร 10 ชนิด ส าหรบัการเพาะเหด็ฟางใน
ตะกร้า พบว่า ลกัษณะทางกายภาพของวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรแต่ละชนิดแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัชนิดพชื 
ขนาดผลผลติ วธิกีารเกบ็เกีย่วและการเตรยีมวสัดุก่อน
การเพาะเหด็ท าใหม้ผีลต่อการดูดซบัความชืน้ของวสัดุ
เพาะระยะเวลาการแช่น ้าก่อนการเพาะเห็ดที่ต้องใช้
เวลาที่แตกต่างกนั เกษตรกรต้องควบคุมความชื้นใน
วัสดุ ให้มีปริมาณที่ เหมาะสม ประมาณ 60-65 
เปอร์เซ็นต์ จากการทดลองพบเปอร์เซ็นต์การดูดซับ

ความชืน้อยู่ในช่วง 61.33-79.05 เปอรเ์ซน็ต์ ซึง่สงูกวา
ระดบัความชื้นที่เหมาะสมต่อการเจรญิเติบโตของเห็ด 
ท าให้มผีลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
ไดร้ะดบัค่า pH ทีเ่หมาะสมต่อการเจรญิและใหผ้ลผลติดี
ที่สุดของเห็ดฟางอยู่ในระดับ 7.2-8.0 แต่เห็ดฟางมี
ความสามารถพเิศษทีส่ามารถเจรญิเตบิโตในอาหารทีม่ี
ระดบั pH ตัง้แต่ 5-8 แตกต่างกนัอย่างมีนัยยะส าคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยับางส่วน
ของ นวลปรางค ์ไซยตะขบ และคณะ (2555 : 213) จาก
การศึกษาเรื่อง การประเมินผลโครงการฝึกอบรมการ
เพาะเหด็ฟางของเกษตรกรในเขตใกล้เคยีงสถานีวิจยั
กาญจนบุรี วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติกของ
เกษตรกรในเขตพื้นที่ใกล้เคียงสถานีวิจยักาญจนบุรี 
ผลการวจิยัพบว่า ผู้เขา้รบัการอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 70.6 อายุ 50-59 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 
41.2 มีการศึกษาระดบัประถมและมธัยมมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 23.5 และส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ด้าน
การเพาะเหด็ฟาง คดิเป็นรอ้ยละ 82.4 และผูเ้ขา้รบัการ
อบรมไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการเพาะเหด็ฟาง การสาธติ
และการฝึกปฏบิตั ิอยู่ในระดบัดมีาก มคี่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 4.53 และ 4.60 ตามล าดบั สว่นความพงึพอใจใน
การจดัฝึกอบรมอยู่ในระดบัดมีากเช่นเดยีวกนั โดยมคี่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ทัง้นี้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ขอ้เสนอแนะอยากใหม้กีารฝึกอบรมเป็นประจ าเพื่อเปิด
โอกาสให้เกษตรกรไดร้บัการเรยีนรู้สิง่ใหม่ ๆ เพิม่มาก
ขึ้นเกษตรกรจะได้มคีวามรู้เพิม่มากขึน้อย่างทางสถิติ
ระดบัที ่.05 
5.2 ผลการศึกษาและเป รียบเทียบความรู้
เกีย่วกับการเพาะเห็ดฟางกองเต้ียจากกากมนั
ส าปะหลงั เพือ่บริโภคในครวัเรือนก่อนและหลงั
การส่งเสริม 
 ความรูเ้กีย่วกบัการเพาะเหด็ฟางกองเตีย้จาก
กากมนัส าปะหลงั เพื่อบริโภคในครวัเรอืนก่อนและ
หลงัการส่งเสริม พบว่า นิสติมีความรู้เกี่ยวกบัการ
เพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากกากมันส าปะหลัง เพื่อ
บรโิภคในครวัเรอืน ก่อนส่งเสรมิมคีะแนนความรูโ้ดย
เฉลีย่อยู่ในระดบัพอใช ้เท่ากบั 7.77 คะแนน หลงัการ
ส่งเสริมมคีะแนนความรู้โดยเฉลี่ยอยู่ในระดบัดมีาก 
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เท่ากบั 16.93 คะแนน เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
ก่อนและหลงัส่งเสรมิ พบว่า หลงัการส่งเสรมินิสติมี
ความรู้มากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า การสง่เสรมิการ
เพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากกากมันส าปะหลัง เพื่อ
บริโภคในครัวเรือนนิสิตมีความรู้เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ แสงจนัทร ์โสภาบาล (2550 
: 15) ไดใ้หค้วามหมายของความรูห้มายถงึ การรบัรู้
เกี่ยวกับข้อเท็จจริง เหตุการณ์ รายละเอียดต่างๆ 
เกิดจากการสงัเกต การศึกษาประสบการณ์ ทัง้ใน
ด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม ความรู้
พืน้ฐานหรอืภูมหิลงัของแต่ละบุคคล ทีบุ่คคลไดจ้ดจ า
หรอืเกบ็รวบรวมไว ้แลว้สามารถแสดงออกมาในเชงิ
พฤติกรรมที่ส ังเกตหรือวัดได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคดิของ พรธดิา วเิชยีรปัญญา (2547 : 21) ไดใ้ห้
ความหมายของความรู้ คอื กระบวนการของการขดั
เกลา เลือกใช้ และบูรณาการ การใช้สารสนเทศ
เหล่านัน้จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ (new knowledge) 
ความรู้ใหม่จงึเกดิขึน้จากการผสมผสานความรู้และ
ประสบการณ์เดิมผนวกกับความรู้ใหม่ที่ได้รับ ซึ่ง
ความรูด้งักล่าวเป็นสิง่ทีอ่ยู่ภายในบุคคล เป็นความรู้
ที่ได้ไม่ชดัเจน ซึ่งหากได้รบัการถ่ายทอดออกมาอยู่
ในรปูลายลกัษณ์อกัษร กจ็ะกลายเป็นความรูท้ีช่ดัเจน 
แลว้ความรูจ้ะเกดิคุณค่าไดห้ากมกีารน าไปใชใ้นการ
ตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยบางส่วนของ 
ปรชัญา ผวิผาง (2549 : 2) ไดศ้กึษาความรูท้ีเ่กีย่วกบั
การก าจดัขยะมูลฝอยรวมของประชาชนที่อยู่ในเขต
ก่อสร้าง ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน 
จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบ
ความรู้ เกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอยรวมของ
ประชาชนที่อยู่ในเขตก่อสรา้งศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอย
แบบผสมผสาน จงัหวดัขอนแก่น ผลการศกึษา พบวา่ 
ความรู้ เกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอยรวมของ
ประชาชนที่อยู่ในเขตก่อสรา้งศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอย
แบบผสมผสาน จังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับปาน
กลาง และการเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการก าจดั
ขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน จงัหวดัขอนแก่น พบว่า 
อาชีพ  ระดับการศึกษา และประสบการณ์ใน
การศึกษาดูงานการก าจัดขยะมูลฝอยต่างกัน มี

ความรูเ้กีย่วกบัการก าจดัขยะมลูฝอยรวมแตกต่างกนั
อย่างมนียัยะส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยับางสว่นของ วนิดา สรอ้ยสน (2561 : 52) 
ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรป่าไม้
และสตัว์ป่าในชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
และเปรยีบเทยีบความรู ้ก่อนและหลงัการสง่เสรมิการ
เรียนรู้ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในชุมชน ผล
การศกึษา พบว่า นิสติที่ได้เขา้ร่วมการส่งเสริมการ
เรยีนรูท้รพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าในชุมชน มคีะแนน
เฉลีย่ความรูก้่อนการสง่เสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย 
(�̅�= 8.50) และหลงัการส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลี่ย
ความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 17.29) เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ ก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการ
ส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ .05ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยบางส่วนของ 
ฉลองรัฐ ทองกันหา (2558 : 58) ได้ท าการศึกษา 
รูปแบบการจัดการรูปแบบแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยของต าบลวงับ่อ 
อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตต าบลวงับ่อ อ าเภอหนองบวั จงัหวดั
นครสวรรค์ เพื่อน าไปพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจดัการ
ขยะมูลฝอยของต าบลวงับ่อ อ าเภอหนองบวั จงัหวดั
นครสวรรค์และเปรียบเทียบความรู้ ผลการวิจัย 
พบว่า ความรูใ้นการจดัการขยะมลูฝอยของประชาชน
ในเขต ต าบลวังบ่อ  อ า เภอหนองบัว  จังหวัด
นครสวรรค ์หลกัการจดัการเรยีนรู ้แบบมสี่วนร่วมสงู
กว่าก่อนจดัการเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วมในการจดัการ
ขยะมลูฝอย อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
การเพาะเหด็ฟางกองเต้ียจากกากมนัส าปะหลงั 
เพือ่บริโภคในครวัเรอืนก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 ทศันคตต่ิอการเพาะเหด็ฟางกองเตีย้จากกาก
มนัส าปะหลงั เพื่อบริโภคในครวัเรือนก่อนและหลงั
การส่งเสริม พบว่า นิสติมีทศันคติต่อการเพาะเหด็
ฟางกองเตี้ยจากกากมันส าปะหลัง เพื่อบริโภคใน
ครวัเรอืน ก่อนการส่งเสรมิอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่าง
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ยิง่โดยมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.21 คะแนน หลงัการ
ส่งเสริมอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากบั 4.71 คะแนน เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า หลังการ
ส่งเสรมินิสติมคีะแนนเฉลีย่มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของสทิธโิชค วรานุสนัติกูล (2546 :121) 
ให้ความหมายทศันคติว่า ความรู้สกึ ความเชื่อ และ
แนวโน้มของพฤตกิรรมของบุคคล ที่มต่ีอบุคคลหรอื
สิง่ของหรอืความคดิใดกต็ามในลกัษณะการประมาณ
ค่า ส่วนความรู้สึก ความเชื่อและแนวโน้มของ
พฤติกรรมนี้ต้องคงอยู่นานพอสมควร ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ประยูร วงศ์จันทรา (2553 :313) 
ก ล่ าวถึ ง คุณลักษณะสิ่ ง แ วดล้อมศึกษาไว้ว่ า 
สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการเรียนรู้มุ่ งสร้างความ
ตระหนกัทศันคต ิแลว้คุณค่าเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม การ
เรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มจะมุ่งสรา้งความตระหนกัต่อปัญหา
และคุณค่าของสิ่งแวดล้อมสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
สิง่แวดล้อม และเพื่อให้เกดิค่านิยมต่อสงัคมในอนัที่
จะธ ารงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเอาไว้ ดังนัน้ 
กระบวนการเรยีนการสอนการประเมนิการเรยีนรู้มุ่ง
ที่ความตระหนัก ทศันคติ และค่านิยมมากกว่าการ
เรยีนรูแ้ละความจ า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยับางส่วน
ของ ธณัชชา ศรปีระทุม (2557 : 43) ได้ศกึษา เรื่อง 
การส่งเสรมิการจดัการขยะเปียกโดยใชไ้สเ้ดอืนและ
จุลนิทรยี ์EM ส าหรบันิสติสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา 
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม วิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ
จดัการขยะเปียก โดยใช้ไส้เดือนและจุลินทรีย์ EM 
เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตต่ิอการ
จดัการขยะเปียก โดยใช้ไส้เดือนและจุลินทรีย์ EM 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม จ านวน 30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้
ร่วมการส่งเสรมิ การวดัผลประเมนิ คอื แบบทดสอบ
ความรู ้และแบบวดัทศันคต ิสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล คอื ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และPaired t-test ผลการศึกษา พบว่า ผู้เข้ารบัการ
สง่เสรมิมคีะแนนทศันคตหิลงัการสง่เสรมิเพิม่มากขึน้

กว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยับางส่วนของ เอกนรนิทร ์กลิน่
หอม (2557 : 213) จากการศึกษาความรู้ ทัศนคติ
และพฤตกิรรมการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลจนัจว้า อ าเภอแม่จนั จงัหวดั
เชยีงราย ผลการศกึษาพบว่า ทศันคตแิละพฤตกิรรม
ในการจดัการขยะมูลฝอยโดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อ
เปรียบเทียบทศันคติ และพฤติกรรมในการจดัการ
ขยะมูลฝอย พบว่า ผูท้ีม่อีายุ การศึกษา และอาชพีที่
แตกต่างกันมีความรู้ที่แตกต่างกัน ส่วนเพศและ
รายได้ที่แตกต่างกนั มคีวามรู้ทีไ่ม่แตกต่างกนั ผู้ทีม่ ี
การศึกษาและรายได้ที่แตกต่างกัน มีทัศนคติที่
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั สว่นเพศ อายุ 
อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมที่ไม่
แตกต่างกนั ส าหรบัการศกึษาความสมัพนัธ์ พบว่า 
ทศันคตใินการจดัการขยะมูลฝอยมคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมในการจดัการขยะมลูฝอย ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยับางสว่นของ พทิยา ชุนเจรญิชยั (2560 : 84) 
จากการศกึษาวจิยั เรื่องการสง่เสรมิเรื่องสารอนัตราย
ไดออกซินที่เกิดจากธรรมชาติและการกระท าของ
มนุษย์ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สม เ ด็ จพ ร ะศ รีนค รินท ร์  จั ง ห วัด ร้ อ ย เ อ็ด  มี
วตัถุประสงค์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้และ
ทศันคตต่ิอสารอนัตรายไดออกซนิ ก่อนและหลงัการ
ส่งเสรมิ พบว่า ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมมี
คะแนนทัศนคติ อยู่ในระดับเห็นด้วย และหลังการ
ส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ อยู่ในระดบั
เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นักเรยีนที่
เข้าร่วมการส่งเสริมมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการ
ส่งเสรมิสงูกว่าการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยับางส่วนของ 
ผกามาศ เรื่องแก้ว (2560 : 61) จากการศึกษาวจิยั 
เรื่อง การพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการท าน ้ าหมัก
ชวีภาพจากกากถัว่เหลอืง มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษา
และเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคต ิเกีย่วกบัการท า
น ้าหมกัชวีภาพจากกากถัว่เหลอืงก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม ผลการศึกษา พบว่า ก่อนการส่งเสริม 
ชาวบ้านที่เขา้รบัการส่งเสรมิมคีะแนนทศันคติเฉลีย่
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เท่ากบั 3.98 อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย หลงัการส่งเสรมิที่
ชาวบ้านเข้ารับการส่งเสริมมีคะแนนทศันคติเฉลี่ย
เท่ากบั 4.43 อยู่ในระดบัเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทยีบ
คะแนนก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า หลังการ
ส่งเสรมิชาวบ้านที่เขา้รบัการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ย
คณะคติมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถติทิี ่.05 แสดงใหเ้หน็ว่าการส่งเสรมิการท าน ้า
หมกัชวีภาพจากกากถัว่เหลอืงมผีลท าใหช้าวบา้นที่
เขา้รบัการสง่เสรมิมทีศันคตต่ิอการท าน ้าหมกัชวีภาพ
จากกากถัว่เหลอืงเพิม่มากขึน้ 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถน าวจิยัการส่งเสรมิการเพาะเห็ด
ฟางกองเตี้ยจากกากมันส าปะหลัง เพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน ไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
สง่เสรมิไดต่้อไป 

 2) สามารถน าคู่มอืการเพาะเหด็ฟางกองเตี้ย
จากกากมนัส าปะหลัง เพื่อบริโภคในครัวเรือน ไป
เป็นช่องทางในการเรยีนรู ้และศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบั
การเพาะเหด็ฟางกองเตี้ยจากกากมนัส าปะหลงั เพื่อ
บรโิภคในครวัเรอืน 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารศกึษาการเพาะเหด็ฟางกองเตี้ย 
จากวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่น ๆ ในพื้นที่ของ
กลุ่มตวัอย่าง เพื่อชีใ้หเ้หน็ถงึการน าวสัดุเหลอืใชท้าง
การเกษตรมาใชป้ระโยชน์ และเป็นการสรา้งแรงจงูใจ
ต่อการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย จากวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรอื่น ๆ เพื่อบรโิภคในครวัเรอืนมากขึน้ 
 2) ควรมกีารศกึษาพืน้ทีก่่อนการส่งเสรมิการ
เพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากกากมันส าปะหลัง เพื่อ
บรโิภคในครวัเรอืน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน  
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