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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อสง่เสรมิการท าจุลนิทรยีจ์ากหน่อกลว้ยเพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน เพื่อศกึษาและ
เปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตต่ิอการท าจุลนิทรยีจ์ากหน่อกลว้ยเพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวจิยั คอื ชาวบ้านหนองบวัหน่วย หมู่ที ่2 ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์
จ านวน 30 คน ซึง้ไดจ้ากการสมคัใจเขา้ร่วมการส่งเสรมิ เครื่องมอืในการส่งเสรมิ ไดแ้ก่ คู่มอื แผ่นผบั แบบวดัความรู ้
แบบวดัทศันคต ิสถติทิีใ่ชใ้นการวดัขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ Paired t-
test ผลการศกึษา พบว่า ก่อนการส่งเสรมิชาวบา้นมคีะแนนความรู้เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัมาก หลงัการส่งเสรมิมี
คะแนนความรูโ้ดยเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และทศันคตกิ่อนการส่งเสรมิอยู่ในระดบัไม่เหน็ดว้ย หลงัการส่งเสรมิอยู่ในระดบั
เหน็ดว้ย เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05  
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Abstract 
 The reserch aimed to develop a guide to microorganisms from banana shoots for using community, to 
study and compare the knowledge and attitudes towards using of microorganisms from banana shoots for 
using community before and after promotion. The samples used in research were 30 villagers in Ban Nong 
Bua Nuay Moo 2, Khlong Kham Sub-district Yang Talat district province by volunteery in the promotion. The 
statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation and Paired t-test. 
The results showed that before the promotion, villagers had knowledge mean score total at much level, after 
the promotion, they had knowledge mean score total at the most level. When comparing the average 
knowledge score, after promotion they had knowledge mean score more than before the promotion significant 
at .05. Before the promotion, villagers had attitude mean score total at disagree level, after the promotion, 
they had attitude mean score total at the agree level. When comparing they had the average score of 
attitudes after promotion more than before promotion statistically significant at .05. 
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1. บทน า  
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม พื้นที่
ส่วนใหญ่ใชใ้นการเพาะปลูก ซึ่งแต่ละปีมเีศษวสัดุทาง
การเกษตรเหลอืใชต้กคา้งอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น ฟาง
ขา้ว แกลบ เปลอืกถัว่ ตน้ถัว่ เป็นต้น จงึต้องหาวธิกีาร
ต่างๆ มาจดัการอย่างเหมาะสม การเผาท าลายเป็น
วธิกีารทีน่ิยมท ากนัเพราะสามารถก าจดัเศษวสัดุเหลอื
ใชท้างการเกษตรไดอ้ย่างรวดเรว็ แต่การเผาเป็นวธิทีี่
ท า ให้ เกิดก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มขึ้น ใน
บรรยากาศเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดสภาวะโลก
ร้อนที่เป็นปัญหาส าคัญในโลกปัจจุบัน และการเผา
ท าลายเศษวสัดุบรเิวณใกลถ้นนจะส่งผลให้เกดิหมอก
ควนัหนาทบึ สง่ผลใหเ้กดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน จนอาจ
เป็นอนัตรายต่อชีวติและทรพัย์สนิอย่างใหญ่หลวงได ้
นอกจากนี้ยงัก่อใหเ้กดิปัญหาจราจรติดขดัอนัเป็นการ
สญูเสยีเวลา และพลงังานเชือ้เพลงิ ซึ่งต้องน าเขา้จาก
ต่างประเทศท าใหส้ิน้เปลอืงเงนิตราต่างประเทศเพิม่ขึน้
อีกด้วย การน าเศษวัสดุเหลือใช้มากองรวมกันเพื่อ
หมกัเป็นปุ๋ ยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่ง ที่
นอกจากจะสามารถขจดัปัญหาสภาพแวดลอ้มเป็นพษิ
อันเป็นผลมาจากเศษวัสดุเหล่านัน้พร้อมยังได้ปุ๋ ย
อนิทรยี ์ซึง่เมื่อใส่ลงไปในดนิอย่างสม ่าเสมอไดแ้ล้ว ก็
ยงัช่วยชะลอความเสื่อมโทรมของทรพัยากรดินที่ถูก
น ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรแบบเข้มขน้ได้ด้วย 
การย่อยสลายอินทรยี์วตัถุในเศษซากพชืต่าง ๆ เป็น
กิจกรรมของจุลินทรีย์ท าให้กลายเป็นปุ๋ ยหมกัได้เร็ว
ยิง่ขึน้ และเกดิประสทิธภิาพในการรกัษาดนิไดด้ขีึน้ 
ประเทศไทยเองแต่ละปีมีตวัเลขการน าเข้าสารเคมีที่
เป็นพิษเกอืบแสนล้านบาท ปริมาณมหาศาลที่พี่น้อง
เกษตรกรน าไปใชอ้าบชโลมป่าทัง้ป่า เขาทัง้เขา ใหชุ้่ม
ฉ ่าไปด้วยสารพษิ เมื่อฝนตกกไ็หลลงไปสู่ต้นน ้า และ
ลงไปสูเ่ขือ่นผ่านไปยงัปลายน ้า ท าใหร้ะบบนิเวศน์ กุง้ 
หอย ปู ปลา รวมถึงสตัว์ป่าล้มหายตายจากไปเป็น
จ านวนมาก มนุษยเ์กดิโรคภยัไขเ้จบ็ ทุกชวีติต้องมามี
อันเป็นไปเพราะสารเคมีที่เ ป็นพิษ ปัจจุบันชมรม
เกษตรปลอดสารพิษ ได้เล็งเห็นถึงอนัตรายที่จะเกิด
ขึน้กบัเกษตรกรและผูบ้รโิภคในอนาคต จงึมกีารคดิคน้
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพปราบโรคแมลงศัตรูพืชแบบ
ปลอดภยัไรส้ารพษิ เกษตรกรทีต่้องการทางเลอืกใหม่

ในการเพาะปลูกหรอืประกอบอาชพีเกษตรกรรม แบบ
ปลอดภัยไร้สารพิษ ตัง้แต่เริ่มกระบวนการผลิตหรือ
ตัง้แต่ต้นน ้าก่อนจะออกสู่ปลายน ้า กส็ามารถน าไปใช้
ทดแทนโดยไม่ต้องพึ่งพาสารพิษ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ คือ การท าจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อการเกษตร
ไทย นอกจากนี้การท าจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย เป็น
จุลนิทรยี ์ทีช่่วยในการเร่งการเจรญิเตบิโตของพชืและ
บ ารุงดนิช่วยใหพ้ชืเจรญิงอกงาม 
 ตน้กลว้ย เป็นพชืทีช่อบอากาศรอ้นชืน้ ถิน่แรก
ของกล้วยจึงอยู่ในแถบเอเชียตอนใต้ ซึ่งจะพบกล้วย
พืน้เมอืงทัง้ทีม่เีมลด็และไม่มเีมลด็ และจากผลของการ
ย้ายถิ่นฐานในการท ามาหากิน การอพยพประชากร
จากเอเชียตอนใต้ไปยงัหมู่เกาะแปซิฟิก ตัง้แต่ต้นศ
รสิต์ศกัราชเป็นต้นมา ในการอพยพแต่ละครัง้จะต้องมี
การน าเอาเสบียงอาหารติดตัวไปด้วย จึงได้มกีารน า
กลว้ยไปปลูกแถบหมู่เกาะฮาวายและหมู่เกาะทางดา้น
ตะวนัออก ส าหรบัประวตัิกลว้ยในประเทศไทย เขา้ใจ
ว่าประเทศไทยเป็นแหล่งก าเนิดของกลว้ยป่าและต่อมา
ไดม้ ีการน ากลว้ยตานี และกลว้ยชนิดอื่นในช่วงทีม่กีาร
อพยพของคนไทยในการตัง้ถิน่ฐานของจงัหวดัสุโขทยั 
มเีอกสารกล่าวว่าในสมยัอยุธยาพบว่ามกีล้วยร้อยหว ี
ในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยมากมาย 
เช่น ล าต้น ใช้ท าเสน้ใยหรอืท าเชอืกทอผา้ ท าอาหาร
สตัว์ และสามารถน ามาท าเป็นปุ๋ ยจุลินทรีย์เพื่อใช้ใน
การเกษตรอกีด้วย จะเหน็ไดว้่าบรเิวณทีใ่ดมตี้นกลว้ย
ขึน้ ดนิบรเิวณนัน้จะร่วนซุย โปร่ง อุดมสมบูรณ์ไปดว้ย
แร่ธาตุอาหารต่าง ๆของพชื เพราะในดนิทีม่ตี้นกลว้ย
ขึ้นจะเป็นดินที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์ มีจุลินทรีย์ที่มี
ประโยชน์ต่อพชื  
 ชุมชนบา้นหนองบวัหน่วย หมู่ที ่2 ต าบลคลอง
ขาม อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ คนในชุมชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ท านา ปลุกพืชและ
พืน้ที่บางส่วนของบ้านส่วนมากจะมกีารปลูกต้นกลว้ย
ไว้ในบริเวณบ้านและที่นา เพราะสภาพพื้นที่ดินใน
หมู่บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 2 ต าบลคลองขาม 
อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เป็นที่ราบดินจึงมี
ความอุดมสมบูรณ์ ต้นกล้วยจงึมกีารเจรญิได้ง่ายบาง
บรเิวณตน้กลว้ยมกีารเจรญิเตบิโตมาก 
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 ดงันัน้ ผูว้จิยัไดม้องเหน็ความส าคญัของปัญหา 
ทีก่ล่าวมาขา้งต้นจงึสนใจที่จะส่งเสรมิเกี่ยวกบัการท า
จุลนิทรยีจ์ากหน่อกลว้ยเพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชนซึง่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท าจุลินทรีย์จากหน่อ
กลว้ยในชุมชน และเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้
และทศันคตต่ิอการท าจุลนิทรยีจ์ากหน่อกลว้ยในชุมชน 
โดยใช้คู่มือและแผ่นพบัในกระบวนการถ่ายทอดการ
ส่งเสริมการการท าจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยเพื่อใช้
ประโยชน์ในชุมชน เพื่อใหช้าวบ้านได้ความรู้และการ
ใช้ประ โยช น์  และน าความรู้ที่ ไ ด้ ไปปรับ ใช้ ใน
ชวีติประจ าวนัไดพ้รอ้มยงัน าไปเผยแพร่ความรูใ้หผู้อ้ื่น
ไดอ้กีดว้ย 
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อส่งเสริมการท าจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยใน
ชุมชนบ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 2 ต าบลคลองขาม 
อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์
2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการท า
จุลนิทรยี์จากหน่อกล้วยในชุมชนบ้านหนองบวัหน่วย 
หมู่ที่ 2 ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสนิธุ ์ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการท า
จุลนิทรยี์จากหน่อกล้วยในชุมชนบ้านหนองบวัหน่วย 
หมู่ที่ 2 ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสนิธุ ์ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ป ร ะ ช า ก รที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ กษ า  ไ ด้ แ ก่ 
ประชาชนบา้นหนองบวัหน่วย หมู่ที ่2 ต าบลคลองขาม 
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวน 141 
ครวัเรอืน ในจ านวน 423 คน  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ 
ชาวบ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 2 ต าบลคลองขาม 
อ าเภอยางตลาด จงัหวดัมหาสารคาม จ านวนทัง้หมด 
30 คน ซึง่ไดม้าจากการสมคัรใจเขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
3.2. เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 

 1. เครื่องมือที่ใช้ถ่ายทอด ได้แก่ คู่มือการ
ส่งเสริมการท าจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย และแผ่นพบั
การสง่เสรมิการท าจุลนิทรยีจ์ากหน่อกลว้ย 
 2. เครื่องมือในการวดัและประเมินผล ได้แก่ 
แบบวดัความรูเ้กีย่วกบัการสง่เสรมิการท าจุลนิทรยีจ์าก
หน่อกลว้ย และแบบวดัทศันคติต่อการส่งเสรมิการท า
จุลนิทรยีจ์ากหน่อกลว้ย 
3.3. วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการท าจุลนิทรยี์
จากหน่อกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน ผู้วจิยัได้ท า
การแบ่งการออกแบบและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ออกเป็น 3 ระยะ คอื ระยะที ่1 ออกแบบเครื่องมอื และ
หาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ระยะที่ 2 การ
ถ่ายทอดปละประเมนิผล และระยะที่ 3 การถ่ายทอด
องคค์วามรู ้โดยมขีัน้ตอน ดงันี้ 
 ระยะที่ 1 ออกแบบเครื่องมือ และหาคุณภาพ
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  1) เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็ขอ้มูลเบื้องต้น 
คอื ประเดน็การสมัภาษณ์สภาพปัญหาและสาเหตุของ
การใช้ปุ๋ ยเคมีในการเกษตร ของชาวบ้านหนองบัว
หน่วย หมู่ที่ 2 ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์
  2) เครื่องมอืทีใ่ช้ในการสมัภาษณ์ คอื การ
สมัภาษณ์เกีย่วกบัการใชปุ้๋ ยเคม ีใชก้ารสมัภาษณ์แบบ
ไม่มโีครงสรา้ง 
  3) น าขอ้มูลมาสมัภาษณ์สภาพปัญหา ของ
ชาวบ้านหนองบวัหน่วย น ามาสรุปปัญหาที่พบพร้อม
ทัง้น ามาเสนออาจารย์ที่ปรกึษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไพบูลย์ ลิ้มมณี ในการก าหนดแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาในชุมชน 
 ระยะที ่2 การถ่ายทอดและประเมนิผล 
  1) ออกแบบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการ
ถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอืการสง่เสรมิ และแผ่นพบั 
  2) สรา้งแบบประเมนิใหผู้เ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน 
ในการตรวจหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ คู่มือการ
สง่เสรมิ แบบวดัความรู ้และแบบวดัทศันคต ิ
  3) หาคุณภาพเครื่องมอื 
   - หาความเทีย่งตรงตามเน้ือหา (IOC) 
   - หาความเหมาะสมของเน้ือหา 
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   - หาค่าอ านาจจ าแนก 
   - หาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 
 ระยะที ่3 การถ่ายทอดองคค์วามรู ้
  ในการสร้างและก าหนดรูปแบบการจัด
กิจกรรมการส่งเสริมการท าจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย
เพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน มขี ัน้ตอน ดงันี้ 
  1. ก าหนดเนื้อหาและวตัถุประสงค์ในการ
จดักจิกรรม เพื่อให้เนื้อหาสาระในการส่งเสรมิมแีบบ
แผนชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจยัโดยการศึกษาเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวข้องทัง้ใน
และต่างประเทศ เพื่อน ามาก าหนดรูปแบบการส่งเสรมิ 
ประกอบดว้ย 
   1.1 กจิกรรมการส่งเสรมิ ประกอบด้วย 
หลักการเป้าหมาย จุดมุ่งหมายของการส่งเสริม 
ระยะเวลาในการสง่เสรมิ ผูเ้ขา้รบัการส่งเสรมิ คู่มอืการ
ส่งเสรมิ การประเมนิผลการส่งเสรมิ เนื้อหาสาระของ
กิจกรรม กิจกรรมการส่งเสริม ตารางการส่งเสริม 
แผนการสง่เสรมิของแต่ละหน่วยสง่เสรมิ โดยมขีัน้ตอน 
ดงันี้ 
    (1) การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกบัเนื้อหาสาระของการส่งเสริมและการน า
ข้อมูลมาเขียนความเป็นมาตลอดจนหลักการ และ
เหตุผลของการสง่เสรมิ 
    (2) จุดมุ่งหมายของการส่งเสริม 
ก าหนดให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระหลักของการ
ส่งเสริม และพื้นฐานของผู้ เข้าส่งเสริม โดยเป็น
จุดมุ่งหมายที่มีความส าคัญ และมีคุณค่าต่อผู้เข้ารับ
การส่งเสริม สามารถน าไปปฏิบัติและพัฒนาให้เป็น
ประโยชน์ในการเรยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
    (3) ก าหนดการส่งเสริม จ านวน 2 
วนั การส่งเสรมิมรีะยะเวลาในการส่งเสรมิ 2 วนัโดยมี
รายละเอียดในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท า
จุลนิทรยีจ์ากหน่อกลว้ยเพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน    
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้ใช้
โปรแกรมประเมนิผลส าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอร ์ใชส้ถติิ
ในการวเิคราะหข์อ้มลูมดีงันี้ 
 1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 2. สถิติที่ ใ ช้ ในการวิเคราะห์หาคุณภาพ
เครื่องมือ ได้แก่ การหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(IOC) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)   
 3. สถติทิดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ Paired-t test 
ทีร่ะดบันยัความส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 การสง่เสรมิการท าจุลนิทรยีจ์ากหน่อกลว้ยเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในชุมชน บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 2 
ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์
สรุปผลการวจิยัไดด้งันี้ 
 1. ผลการศกึษาการท าจุลนิทรยีจ์ากหน่อกลว้ย
เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน หมู่ที่ 2 ต าบลคลองขาม 
อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์มขีบวนการส่งเสรมิ
ให้ความรู้กบัชาวบ้านหนองบวัหน่วย ใช้ระยะเวลาใน
การส่งเสริมทัง้หมด 2 วนั โดยมเีอกสารประกอบการ
ส่งเสริม เรื่องการส่งเสริมการท าจุลินทรีย์จากหน่อ
กลว้ย ซึง้แบ่งออกเป็น 3 หน่วย และแผ่นพบัใบความรู้
เรื่องประโยชน์ของหน่อกลว้ยและจุลนิทรยี ์EM ในพชื 
เรื่องขัน้ตอนและวธิกีารท าจุลนิทรยีจ์ากหน่อกลว้ย และ
การน าไปใชป้ระโยชน์ของจุลนิทรยีจ์ากหน่อกลว้ย และ
มีแบบสอบถามก่อนและหลังการส่งเสริมการท า
จุลินทรีย์จากหน่อกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน                 
ซึง่การท าจุลนิทรยี์จากหน่อกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน มผีู้เขา้ร่วมการส่งเสรมิ จ านวน 30 คน พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญงิ 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 86.67 เพศชาย 4 คดิเป็น
ร้อยละ 13.33 ผลการส่งเสรมิความรู้และทศันคติหลงั
การส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ แสดงว่า ชาวบา้น
มคีวามรูแ้ละทศันคตเิพิม่มากกว่าก่อนการสง่เสรมิ 
 2. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกับการท าจุลินทรีย์ จ ากหน่อกล้วย เพื่ อใช้
ประโยชน์ในชุมชน หมู่ที ่2 ต าบลคลองขาม อ าเภอยาง
ตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ มขีบวนการส่งเสรมิใหค้วามรู้
กบัชาวบา้นหนองบวัหน่วย ใชร้ะยะเวลาในการสง่เสรมิ
ทัง้หมด 2 วนั โดยมเีอกสารประกอบการส่ง เสรมิเรื่อง
การส่งเสริมการท าจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยเพื่อใช้
ประโยชน์ในชุมชน ซึง่แบ่งออกเป็น 3 หน่วย และแผ่น
พบัใบความรู้เรื่องขัน้ตอนและวธิกีารท าจุลนิทรยี์จาก
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หน่อกลว้ย และการน าไปใชป้ระโยชน์ของจุลนิทรยีจ์าก
หน่อกล้วย และมีแบบสอบถามก่อนและหลังการ
ส่งเสริมการท าจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย ซึ่งการท า
จุลินทรีย์จากหน่อกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน มี
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ จ านวน 30 คน พบว่า ก่อนการ
ส่งเสริมการท าจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยชาวบ้านมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.03 คะแนน และหลังการ
ส่งเสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 16.33 คะแนน 
เมื่อวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้
ก่อนและหลงั พบว่า หลงัการส่งเสรมิชาวบา้นมคีวามรู้
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 
 3. ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อ
การท าจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน บา้นหนองบวัหน่วย หมู่ที ่2 ต าบลคลองขาม 
อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์มขีบวนการส่งเสรมิ
ให้ความรู้กบัชาวบ้านหนองบวัหน่วย ใช้ระยะเวลาใน
การส่งเสรมิทัง้หมด 2 วนั โดยมเีอกสารประกอบการ
ส่ง เสริม เรื่องการส่งเสริมการท าจุลินทรีย์จากหน่อ
กล้วยเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 
หน่วย และแผ่นพบัใบความรู้เรื่องประโยชน์ของหน่อ
กล้วยและจุลินทรีย์ EM ในพืช เรื่อง ขัน้ตอนและ
วิธีการท าจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย และการน าไปใช้
ประ โยช น์ของจุ ลินทรีย์จ ากห น่อกล้วย  และมี
แบบสอบถามก่อนและหลงัการสง่เสรมิการท าจุลนิทรยี์
จากหน่อกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน ซึ่งการท า
จุลินทรีย์จากหน่อกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน มี
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ จ านวน 30 คน พบว่า ก่อนการ
ส่งเสริมการท าจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยชาวบ้านมี
คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 2.16 คะแนน และหลงัการสง่เสรมิ
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 คะแนน เมื่อ
วเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนทศันคตกิ่อน
และหลัง พบว่า หลังการส่งเสริมชายบ้านมีทศันคติ
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 
 
5. อภิปรายผล 
 1. การส่งเสรมิการท าจุลินทรยี์จากหน่อกลว้ย
เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน หมู่ที่ 2 ต าบลคลองขาม 

อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเรื่องที่ต้อง
ส่งเสริมให้เกษตรกรได้กระท าด้วยตัวเอง โดยการ
สนบัสนุนของเกษตรในพืน้ทีอ่ย่างจรงิจงั ใหค้ าแนะน า
ผ่านเอกสารในการท าจุลนิทรยีจ์ากหน่อกลว้ย เพื่อเป็น
การแกไ้ขปัญหา มกีารด าเนินโครงการส่งเสรมิการใช้
จุลนิทรยีจ์ากหน่อกลว้ยเพื่อลดตน้ทุนการผลติ โดยการ
ยกระดับกับความรู้เรื่องปุ๋ ยให้เกษตรกรผ่านกลไกล
ศูนย์จัดการปุ๋ ยชุมชน ให้เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ ยได้
อย่ างถูกต้อง เหมาะสมกับคุณภาพของดินและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของดนิละสอดคลอ้งกบัธาตุ
อาหารของพืช ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณและคุณภาพ
ของผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้กบั
เกษตรกร ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิของพไิลวรรณ แสง
มนตร ี(2556 : 52) ไดศ้กึษาเรื่องการส่งเสรมิการลด
การใช้ปุ๋ ยเคมีในนาข้าวเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนบา้นหนองหนิ ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม ได้ท าการศึกษาการปฏิบตัิของผู้เขา้รบั
การฝึกอบรม ผู้วิจ ัยได้ใช้กระบวนการฝึกอบรมใน
ระยะเวลา 2 วนั โดยการบรรยายและสาธติการสง่เสรมิ
การลดการใชปุ้๋ ยเคม ีมคีู่มอืและโปสเตอรป์ระกอบการ
อบรมการปฏบิตั ิใช้แบบสอบถามการปฏบิตัิก่อนและ
หลังการอบรมเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ระดบัการปฏบิตั ิหลงัการอบรมในกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
30 คน ชาวบ้านมีการปฏิบตัิก่อนการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดบัมากและหลงัการฝึกอบรมอยู่ในระดบัมากที่สุด 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยของผู้เขา้ร่วมการอบรม 
พบว่า ผู้เขา้ร่วมรบัการฝึกอบรมมกีารปฏบิตัิเพิม่มาก
ขึน้กว่าก่อนฝึกอบรมการส่งเสรมิการลดการใชปุ้๋ ยเคมี
ในนาขา้วอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของธญัธดิา โฆสติาภา (2552 : 61) ไดศ้กึษา
เรื่องปุ๋ ยอนิทรยี ์โดยการจดัฝึกอบรมใหค้วามรูเ้รื่องการ
ท าปุ๋ ยอินทรีย์  ที่ผู้ วิจ ัยสร้างและพัฒนาขึ้นจนมี
ประสทิธิภาพ แล้วน าไปจดัฝึกอบรมให้กบัเกษตรกร
ผลการวจิยัพบว่า 1. เกษตรกรผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม มี
ความรู้ความเข้าใจในการท าปุ๋ ยอินทรีย์หลังการ
ฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 2. เกษตรกรผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม มี
ความพงึพอใจในการฝึกอบรมการท าปุ๋ ยอนิทรยีอ์ยู่ใน
ระดบัมาก 
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 2. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกับการท าจุลินทรีย์จ ากหน่อกล้วย เพื่ อใช้
ประโยชน์ในชุมชน ชาวบ้านหมู่บ้านหนองบวัหน่วย 
หมู่ที่ 2 ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสนิธุ ์มคีวามรูเ้รื่องการท าจุลนิทรยีจ์ากหน่อกลว้ย
ก่อนการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัด ีและหลงั
การสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัดมีากจงึสามารถ
สรุปได้ว่าชาวบ้านมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังการส่งเสริม
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กบัแนวคดิของ ไพศาล หวงัพานิช (2526 : 96) กล่าว
ว่า เมื่อบุคคลได้รบัการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ จาก
การเรยีนรู ้การฝึกฝน การฝึกอบรม และที่เคยพบเหน็
มาผ่ านประสาทสัมผัส ต่างๆ จะท า ให้ทราบถึง
ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดของเรื่องราวอันจะเป็น
ประสบการณ์ของบุคคล ซึ่งจะสะสมและถ่ายทอดสบื
ต่อกนัไปจนกลายเป็นความรูซ้ึง่สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ทวศีกัดิ ์วยีะชยั และคนอื่นๆ (2554 : 7) ได้
ศกึษาวจิยัเรื่อง”การผลติปุ๋ ยอนิทรยีใ์นชุมชนใหก้บักลุ่ม
เกษตรกร” ผลการศกึษา พบว่า การพฒันาความรูโ้ดย
การฝึกอบรมใหก้บักลุ่มเกษตรกรที่ผลติปุ๋ ยอนิทรยี์ใน
ชุมชน กลุ่มเกษตรกรที่ผลติปุ๋ ยอนิทรีย์ในชุมชน และ
ข้อจ ากัดของตนเองจึงได้ขอให้มี การฝึกอบรมให้
ความรู้ เรื่องการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ในชุมชนให้กับกลุ่ม
เกษตรกรและสมาชกิกลุ่มเกษตรกรแต่ละกลุ่มไดเ้รยีนรู้
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ ซึ่งช่วยให้
เกษตรกรน าประสบการณ์ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางการ
บริหารจดัการให้เหมาะสม จะเห็นได้ว่า เกษตรกรมี
ความรูเ้ขา้ใจหลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมให้ความรู้จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้
เกษตรกรมคีวามรูค้วามเขา้ใจทีถู่กต้อง และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของบุษบา สนอุทา (2557 : 46) ไดศ้กึษา 
เรื่อง การสง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากเศษอาหาร
ในครัวเรือน บ้านใคร่นุ่น ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม วัตถุประสงค์เพื่ อ
ศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตต่ิอการท าน ้า
หมกัชวีภาพจากเศษอาหารในครวัเรอืน ผลการศกึษา
พบว่า ก่อนการส่งเสรมิประชาชนมคีวามรูเ้ฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปรับปรุง หลงัจากได้รับการส่งเสริมให้ความรู้
ประชาชนมคีวามรูเ้ฉลีย่อยู่ในระดบัด ีส าหรบัทศันคติ

ต่อการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากเศษอาหาร 
พบว่า ก่อนการสง่เสรมิประชาชนมทีศันคตอิยู่ในระดบั
ไม่แน่ใจและหลงัการส่งเสรมิอยู่ในระดบัเหน็ด้วย เมื่อ
เปรยีบเทยีบ พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้และทศันคติ
หลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 3. ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อ
การท าจุลนิทรยีจ์ากหน่อกลว้ย ชาวบา้นหมู่บา้นหนอง
บวัหน่วย หมู่ที่ 2 ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์มทีศันคตต่ิอการท าจุลนิทรยีจ์ากหน่อ
กล้วยก่อนการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัปาน
กลาง หลงัการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก 
จงึสามารถสรุปไดว้่าเกษตรกรมคีวามรูเ้พิม่ขึน้หลงัการ
ส่งเสริมอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 
เป็นไปตามแนวคดิของวรรณฤด ีแก้วแกมแข (2544: 
18) ให้ความหมายว่า ทัศนคติเป็นการแสดงออก
ทางดา้นผลรวมของความโน้มเอยีงและความรูส้กึความ
มีอคติความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่ในใจมาก่อนความคิด
ความกลัวการบงัคบัขู่เขญ็และการลงความเห็นของ
มนุษย์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และของอุทุมพร 
ไพลนิ (2540: 17) ใหค้วามหมายของทศันคตวิ่า เป็น
ความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มีต่อประสบการณ์ ที่
มนุษยเ์ราไดร้บัอาจจะมากหรอืน้อยกไ็ดแ้ละทศันคตินี้
จะแสดงออกได้ทางด้านพฤติกรรมสองลักษณะ คือ 
การแสดงออกในลกัษณะของความพงึพอใจเหน็ด้วย
หรอืชอบทศันคติเช่นนี้ท าให้คนอยากปฏิบตัิอยากได้
อยากเขา้ใกลส้ิง่นัน้ลกัษณะเช่นนี้เราเรยีกว่า ทศันคติ
ทางบวก (Positive Attitude) อีกลกัษณะหนึ่งคือ 
ทศันคตทิางลบ (Negative Attitude) คนจะแสดงออก
ท านองไม่พึงพอใจไม่ชอบหรือไม่เห็นด้วยท าให้เกิด
ความเบื่อหน่ายชงิชงัอยากหนีอยากอยู่ใหห้่างจากสิง่
นัน้ ส่วนทศันคติอีกแบบหนึ่ง คอืความรู้สกึเฉยๆ ไม่
ชอบไม่เกลยีดเป็นทศันคติแบบกลางๆ สอดคล้องกบั
งานวิจัยของ ฟ้าธิดา น้อยวงศ์ (2557: 29) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการปลูกมะกรูดเพื่อใช้
ประโยชน์ในโรงเรยีนส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนบา้นใคร
นุ่น ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ ส่งเสรมิการปลูก
มะกรูดเพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนส าหรับนักเรียน
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โรงเรยีนบา้นใครนุ่น เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้
ทศันคต ิก่อนและหลงัการส่งเสรมิการปลูกมะกรูดเพื่อ
การใชป้ระโยชน์ในโรงเรยีนบา้นใครนุ่น ต าบลท่าขอน
ยาง อ าเภอท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่งเสริม
นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดบัพอใช้ หลังการส่งเสริม
นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับดีมาก และก่อนการ
สง่เสรมินกัเรยีนมทีศันคตอิยู่ในระดบัไม่แน่ใจ สว่นหลงั
การสง่เสรมินกัเรยีนมทีศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม 
พบว่านักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้และทศันคติเพิม่
มากขึ้นกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั 
.05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการที่ใช้ในการส่งเสรมินี้
สามารถสร้างความรู้ และทัศนคติที่ดีในการปลูก
มะกรูดเพื่อการใช้ประโยชน์ในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ พชัรพล ไตรทิพย์ (2557: 
31) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษในครัวเรือนเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม บ้านกุดเป่ง ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคามโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา
และเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติต่อการส่งเสริม 
เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้และทศันคตต่ิอการ
ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษในครัวเรือนเพื่อการ
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อม เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ คู่มือกิจกรรมส่งเสริม แบบสอบถาม
ความรู้ และแบบวดัทศันคติต่อการปลูกผกัปลอดภัย
จากสารพิษในครัวเรือนเพื่อการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม
ก่อนและหลงัการส่งเสริม ผลการวิจยั พบว่า การจดั
กจิกรรมการปลูกผกัปลอดภยัจากสารพษิในครวัเรอืน
เพื่อการอนุรักษ์สิง่แวดล้อมเป็นการจดักิจกรรมเพื่อ
สง่เสรมิความรูแ้ละทศันคตทิีด่ ีในการปลกูผกัปลอดภยั
จากสารพิษใน ครวัเรือนเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม 
โดยกิจกรรมรวม 2 วัน หลังการส่งเสริมชาวบ้านมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้สูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ และหลงั
การส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติสูงกว่าก่อนการ
ส่งเสริม แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษในครัวเรือนเพื่อการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม บ้านกุดเป่ง ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม    มีผลท าให้ความรู้และ
ทัศนคติของชาวบ้านเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับ
งานวจิยัของอารยีา หาญณรงค์ (2558 : 20) ได้
ศกึษาวจิยัเรื่อง การส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากใบย่า
นางในชุมชนบา้นวงัใหม่ ต าบลนาข่า อ าเภอวาปีปทุม 
จงัหวดัมหาสารคาม โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและ
เปรียบเทียบความรู้และทัศนคติต่อการส่งเสริม 
ผลการวิจยัพบว่า ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากย่านางที่
ปลูกเองมากกว่าเก็บจากป่าธรรมชาติ ส่วนใหญ่ใช้
ประโยชน์จากย่านางในดา้นการประกอบอาหาร ก่อน
การส่งเสริมชาวบ้านมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
หลงัการส่งเสริมชาวบ้านมคีวามรู้อยู่ในระดบัสูง เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม
พบว่าชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการสง่เสรมิสงู
กว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 ก่อน
การสง่เสรมิชาวบา้นมทีศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย และ
หลงัการสง่เสรมิชาวบา้นมทีศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ
พบว่าชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติที่ดีขึ้นอย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
 1. ควรมกีารเลอืกใช้ต้นกล้วยที่มหีน่อกล้วยใน
ปรมิาณทีเ่ยอะ เพื่อเป็นการอนุรกัษ์ตน้กลว้ย 
 2. หากจะน าไปใชท้ าเป็นน ้ายาลา้งหอ้งน ้า ต้อง
มกีารผสมหวัเชือ้จุลนิทรยีเ์พื่อช่วยในการดบักลิน่เหมน็
ในหอ้งน ้าและใชใ้นการท าความสะอาดหอ้งน ้าได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารทดลองใชล้ าต้นของต้นกลว้ยแทน
การใช้หน่อกล้วยเพื่อท าจุลินทรีย์ เพื่อเป็นการท าให้
เกดิความรูใ้หม่ในการท าจุลนิทรยี ์
 2. ความเหมาะสมของการน าจุลินทรีย์ไปใช้
ประโยชน์ควรน าไปใชก้บัพชื ประเภท พชืผักสวนครวั 
ไมด้อก ไมป้ระดบั ไมผ้ล 
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