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บทคดัยอ่ 
 งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาคู่มือฝึกอบรมการท าปุ๋ ยจากกาบมะพร้าว ที่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 ศึกษาและเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติก่อนและหลงั และด้านทกัษะปฏิบตัิเกี่ยวกบัการท าปุ๋ ยจากกาบ
มะพร้าว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองแวงฮี ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน 45 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ คู่มอืฝึกอบรม แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิ
และแบบวดัทกัษะปฏบิตั ิสถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ Paired t-test ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 80.30/80.44 ส่วนดชันีประสทิธผิลของ
คู่มือการฝึกอบรม เท่ากบั 0.6930 ชาวบ้านมคีวามก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 69.30 มีคะแนนเฉลี่ยความรู้และ
ทศันคติ หลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยความส าคญัทางสถติิที ่.05 มทีกัษะปฏบิตั ิอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ 
 
ค าส าคญั : คู่มอืฝึกอบรม, การท าปุ๋ ยจากกาบมะพรา้ว, ความรู,้ ทศันคต,ิ ทกัษะปฏบิตั ิ
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Abstract 
 The research aimed to develop a training manual for making fertilizer from coconut shell, effective 
80/80, study and compare the knowledge and attitudes before and after, the skills related in fertilizer from 
coconut shell. The sample were 45 villagers of Ban Nong Wang Hee, Klong Kham, Amphoe Yang Talat, 
Kalasin Province. The research tools were training manual, knowledge test, opinion measures and practical 
skill measure. The statistics used to analysis data were percentage mean, standard deviation and hypothesis 
testing t-test. The results revealed that the training manual was efficiency of 80.30/80.44. The index was 
equal to 0.6930 effectiveness of the training manual. They had grown in learning at 69.30 percent. They had 
average knowledge and opinion after training more than before-training    significantly level .05 and practical 
skills was at the highest level. 
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วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่1(3), 2561 : 61 - 68 
 

63 

1. บทน า  
 ประเทศไทย คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซึง่เกษตรกรรมมหีลากหลายวธิกีาร และ
วธิกีารทีท่ าเกษตรกรรมนี้มแีต่ดัง้เดมิ คอื มกีารพึง่พา
อาศัยธรรมชาติ แต่ปัจจุบันนี้มีการใช้ปุ๋ ยเคมีเข้ามา
เกีย่วขอ้ง ซึง่ท าใหก้ารปลกูพชืชนิดต่างๆ ทีไ่ม่มกีารใส่
ปุ๋ ยให้กบัพชืแล้ว พชืนัน้กจ็ะไม่เจรญิเตบิโตและใหผ้ล
ผลิตเต็มที่ เนื่องจากสภาพดนิเสื่อมลง ขาดความอุด
สมบูรณ์ ขาดธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจรญิเติบโต
ของพืช จึงท าให้เกษตรกรเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ปุ๋ ยเคมเีป็นจ านวนมาก แต่การใชปุ้๋ ยเคมนีัน้ เมื่อใชไ้ป
นาน ๆ จะท าให้มสีารพิษตกค้าง ท าให้โครงสร้างดิน
เสีย และมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช 
(วฑิรูย ์ปัญญากุล, 2556 : 3) 
 ปุ๋ ยหมกั คอื ปุ๋ ยอนิทรยี ์ไดจ้ากการน าเศษซาก
พชืซากสตัว์ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะเศษพชืที่เหลอื
จากการเกษตรมากองหมกัใหเ้น่าเป่ือย ย่อยสลายกาย
เป็นปุ๋ ย จะเหน็ไดจ้ากเมื่อก่อนเกษตรกรมกัน าเศษพชื
จากการดายหญา้หรอืการก าจดัวชัพชื มาสมุกองทีโ่คม
ต้นไม ้นานๆ เศษพชืเน่าเป่ือยกลายเป็นปุ๋ ย ท าใหพ้ชื
ตน้เจรญิเตบิโตงอกงาม จงึมกีารพฒันากรรมวธิใีนการ
ท าปุ๋ ยหมกัใหไ้ดผ้ลรวดเรว็และมคีุณค่ามากขึน้ ดงันัน้ 
เกษตรกรทีจ่ะท าปุ๋ ยหมกัไวใ้ชเ้อง เพื่อลดค่าใชจ้่ายใน
การซื้อปุ๋ ยเคมีและเป็นการน าเศษพืชที่เหลือมาใช้
ประโยชน์ได ้ปุ๋ ยจากกาบมะพร้าวหรอืขุยมะพร้าว จงึ
เหมาะสมอย่างมากในการท าปุ๋ ยหมัก เนื่องจากขุย
มะพร้าวสามารถปรับสมบัติทางกายภาพ และเพิ่ม
ปริมาณธาตุอาหาร อีกทัง้สามารถสร้างผลผลิต
เกษตรกร ลดต้นทุนในการผลิต และเป็นมิตรกับ
สิง่แวดลอ้ม (วลัลภร หมทอง, 2559: 14)  
   จากการส ารวจชุมชนบ้านหนองแวงฮ ี
ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์
พบว่า ในชาวบ้านหนองแวงฮ ีมตี้นมะพร้าว จ านวน 
265 ต้น โดยมคีรวัเรอืนทีป่ลูกต้นมะพรา้ว จ านวน 97 
ครัวเรือน เมื่อจ าแนกพื้นที่ปลูกต้นมะพร้าว พบว่า 
ชาวบ้านปลูกมะพร้าวในบริเวณบ้าน จ านวน 37 
ครวัเรอืน คดิเป็นร้อยละ 25.87 และมชีาวบ้านหนอง
แวงฮีที่ปลูกในสวนหรือนา จ านวน 60 ครวัเรอืน คิด
เป็นร้อยละ 41.96 ของจ านวนครัวเรือนทัง้หมด 

นอกจากนี้ยงัพบว่า มชีาวบา้นที่ใช้ประโยชน์จากกาบ
มะพร้าว จ านวน 67 ครัวเรือน ซึ่งชาวบ้านน ากาบ
มะพร้าวไปใช้ประโยชน์ 3 ด้าน คือ น าไปใช้เป็น
เชือ้เพลงิ น าไปใชต้อนกิง่ และน าไปใชจุ้ดไล่ยุง (วนิดา 
อิม่รกัษา, ส ารวจเมื่อวนัที ่21 ตุลาคม 2560) 
 ดงันัน้ผู้วจิยัจงึมคีวามต้องการทีจ่ะพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมการท าปุ๋ ยจากกาบมะพร้าว ส าหรบัชาวบ้าน
ในชุมชน บา้นหนองแวงฮ ีต าบลคลองขาม อ าเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชน        
มีความรู้  และทัศนคติ ที่ดีต่อการท าปุ๋ ยจากกาบ
ม ะพ ร้ า ว  แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า ไ ปป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชวีติประจ าวนัได ้
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1.เพื่ อพัฒนาคู่ มือ ฝึ กอบรมการศึกษาการ ใช้
ประโยชน์จากกาบมะพร้าว ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์80/80 
2.2.เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กี่ยวกบัการท า
ปุ๋ ยจากกาบมะพรา้ว ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
2.3.เพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบทศันคติต่อการท าปุ๋ ย
จากกาบมะพรา้ว.ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
2.4.เพื่อวดัทักษะปฏิบตัิการท าปุ๋ ยจากกาบมะพร้าว 
หลงัการฝึกอบรม 
     
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1 พื้นทีใ่นการวิจยั 
 สถานที่ใช้ในการจดักิจกรรม คือ ชาวบ้านที่
อาศยัในชุมชน บ้านหนองแวงฮี ต าบลคลองขาม 
อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ชาวบา้นทีอ่าศยั
ในชุมชน บา้นหนองแวงฮ ีต าบลคลองขาม อ าเภอยาง
ตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์222 ครวัเรอืน จ านวน 976 คน  
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม คอื ชาวบา้น
อาศยัในชุมชนบา้นหนองแวงฮ ีจ านวน 45 คน มาจาก
การใช้หลกัเกณฑ์ก าหนดเป็นร้อยละ 20 ของจ านวน
ครวัเรอืนทัง้หมด โดยเลอืกครวัเรอืนทีส่มคัรใจเขา้ร่วม
กจิกรรม ครวัเรอืนละ 1 คน 
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3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู มดีงันี้ 
  1. คู่มอืฝึกอบรมการท าปุ๋ ยจากกาบมะพรา้ว 
  2. แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการท าปุ๋ ยจาก
กาบมะพรา้ว 
  3. แบบวดัทศันคตต่ิอการท าปุ๋ ยจากกาบ
มะพรา้ว 
  4. แบบวดัทกัษะการปฏบิตักิารท าปุ๋ ยจากกาบ
มะพรา้ว 
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้ใช้
โปรแกรมประเมนิผลส าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอร ์ใชส้ถติิ
ในการวเิคราะหข์อ้มลูมดีงันี้ 
 1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ 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 
 การศึกษาวิจยัเรื่อง การพฒันาคู่มือฝึกอบรม
การท าปุ๋ ยจากกาบมะพร้าว ส าหรบัชาวบา้นในชุมชน 
บ้านหนองแวงฮี ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์สามารถสรุปไดด้งันี้ 
  1. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกับการท าปุ๋ ยจากกาบมะพร้าว ผลการศึกษา
พบว่า ชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองแวงฮี มีคะแนน
เฉลี่ยของความรู้หลงัการฝึกอบรม มากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม อย่างมนียัความส าคญัทางสถติ ิ.05 แสดงให้
เหน็ว่าการฝึกอบรมการท าปุ๋ ยจากกาบมะพร้าว มผีล
ท าให้ชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองแวงฮี มีความรู้
เพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการฝึกอบรม 

 
ตารางที ่1 การเปรยีบเทยีบการท าปุ๋ ยจากกาบมะพรา้วก่อนและหลงัฝึกอบรม (n=45) 

 
ด้าน 

ก่อนฝึกอบรม หลงัฝึกอบรม 
 

df 
 
t 

 
P  ̅ S.D. 

ระดบั
ความรู้  ̅ S.D. 

ระดบั
ความรู้ 

ความรู ้
(N=15) 

5.44 0.06 น้อย 12.07 0.13 
มาก 
ทีสุ่ด 

44 -18.615 .000* 

*นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 จากตารางที ่1 พบว่า ชาวบา้นในชุมชนบา้น
หนองแวงฮ ีต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จงัหวดั
กาฬสนิธุ์ มีคะแนนค่าเฉลี่ยความรู้ก่อนการฝึกอบรม
การท าปุ๋ ยจากกาบมะพรา้ว เท่ากบั 5.44 อยู่ในระดบั
น้อย และหลงัการฝึกอบรมการท าปุ๋ ยจากกาบมะพรา้ว 
มีคะแนนค่าเฉลี่ย เท่ากบั 12.07 เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความรู้ เกี่ยวกับการท าปุ๋ ยจากกาบ
มะพรา้ว ก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า ชาวบา้นมี
คะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่างมนียัความส าคญัทีร่ะดบั .05 

 2. ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อ
การท าปุ๋ ยจากกาบมะพร้าว ผลการศึกษาพบว่ า 
ชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองแวงฮี มีคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติต่อการท าปุ๋ ยจากกาบมะพร้าว หลังการ
ฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัย
ความส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้ให้ว่าการ
ฝึกอบรมการท าปุ๋ ยจากกาบมะพร้าว มีผลท าให้
ชาวบา้นในชุมชนบา้นหนองแวงฮ ีมทีศันคตต่ิอการท า
ปุ๋ ยจากกาบมะพรา้วเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการฝึกอบรม 
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ตารางที ่2 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการฝึกอบรมการท าปุ๋ ยจากกาบมะพรา้ว (n=45) 

 
ด้าน 

ก่อนฝึกอบรม หลงัฝึกอบรม 
 

df 
 
t 

 
P  ̅ S.D. 

ระดบั
ความรู้  ̅ S.D. 

ระดบั
ความรู้ 

ทศันคต ิ
(N=5) 

4.68 0.03 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

4.97 0.10 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

44 -5.575 .000* 

*นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 จากตารางที ่2 พบว่า ชาวบา้นในชุมชนบา้นหนอง
แวงฮี ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสนิธุ ์มคีะแนนค่าเฉลีย่ทศันคตกิ่อนการฝึกอบรม
การท าปุ๋ ยจากกาบมะพรา้ว เท่ากบั 4.68 อยู่ในระดบั
เหน็ด้วยอย่างยิง่ และหลงัการฝึกอบรมการท าปุ๋ ยจาก
กาบมะพร้าว มีคะแนนค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.97.เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการท าปุ๋ ยจาก
กาบมะพร้าว ก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า 
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติหลังการฝึกอบรม
มากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยความส าคัญที่
ระดบั .05 
  3. ผลการศกึษาทกัษะปฏบิตัเิกีย่วกบัการท าปุ๋ ย
จากกาบมะพร้าว ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านใน
ชุมชนบา้นหนองแวงฮ ีมคีะแนนเฉลีย่ทกัษะการท าปุ๋ ย
จากกาบมะพรา้วอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
 
5. อภิปรายผล  
  การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการท าปุ๋ ยจากกาบ
มะพรา้ว ผูว้จิยัมปีระเดน็ทีจ่ะน ามาอภปิรายผลดงันี้ 
   1..คู่มอืฝึกอบรมการท าปุ๋ ยจากกาบมะพรา้ว 
เมอืน าไปพฒันาใชก้บัชาวบา้นในชุมชนบา้นหนองแวง
ฮี พบว่า ชาวบ้านสามารถท าแบบทดสอบระหว่าง
ฝึกอบรม (E1) ไดค้ะแนนรวมเฉลีย่รอ้ยละ 80.30 และมี
คะแนนจากการทดสอบหลังการฝึกอบรม (E2) ได้
คะแนนรวมเฉลีย่รอ้ยละ 80.44 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์
ประสทิธภิาพทีต่ัง้ไว ้แสดงว่า การพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
การท าปุ๋ ยจากกาบมะพร้าว มีประสิทธิภาพที่ตัง้ไว ้
เนื่องจากผูว้จิยัได้เน้นความส าคญัของการเรยีนรู ้โดย
การพฒันาคู่มือฝึกอบรม ได้มเีนื้อหาเกี่ยวกบัการท า
ปุ๋ ยจากกาบมะพรา้ว ท าใหช้าวบา้นมคีวามสนใจในการ
เรยีนรู ้ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ คณิต จติเจรญิทวี
โชค (2548.:.43) ไดใ้หค้วามหมายว่า คู่มอืเป็นหนังสอื

ที่เขยีนขึ้นเพื่อให้ความรู้กบัผู้อ่านในกจิกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยมุ่งหวงัใหผู้อ้่านไดศ้กึษาท าความเขา้ใจ
ด้วยตนเอง และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็น
แนวทางด าเนินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และ
สอดคล้องกบัแนวคดิของภิญญาพนัธ์ เชื้อจนัทร์ยอด 
(2555 : 45) ไดใ้หค้วามหมายว่า สรุปว่า ลกัษณะของ
คู่ มือที่ ดีค วร ร ะบุ ว่ า เ ป็ นคู่ มือของ ใคร  ก าหนด
วัตถุประสงค์ชัดเจน ให้หลักการและค าแนะน าผู้ใช้
เกี่ยวกับความรู้การเตรียมตัว ขัน้ตอนการใช้ควรใช้
ภาษาที่เขา้ใจง่าย และควรออกแบบคู่มือให้สวยงาม
น่าสนใจ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรนิภา ตูมโฮม 
และประยูร วงศจ์นัทรา (2559.:.190) ทีผ่ลการศกึษา 
พบว่าประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพ 
เท่ากับ 84.53/85.33 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มารีสา ศรีกุศล (2559.:.88) ได้ศึกษาวิจยัเรื่องการ
พฒันาคู่มือฝึกอบรมกาศึกษาสิง่แวดล้อมชุมชนด้าน
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ที่มีประสทิธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80.และหาดชันีประสทิธผิลคู่มอืฝึกอบ 
และผลการศึกษาพบว่า คู่มือมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
93.90/94.75.และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลทิศ 
พนัธุศ์ริ ิและบญัญตั ิสาล ี(2558.: 177).ทีผ่ลการศกึษา 
พบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบมีประสิทธิภาพ 
เท่ากบั 92.33/93.22 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
วุฒิศักดิ ์บุญแน่น จุ ไรรัตน์ คุ รุโคตร และสมบัต ิ      
อปัมระกา (2558 : 175) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอื
การจัดการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยา
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ส าหรับนิสิตปริญญาตรี
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ ผลการศึกษา 
พบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพ 
เท่ากบั 80.55/81.85 ซึ่งมีประสทิธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้
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  ส่วนดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืฝึกอบรม
การท าปุ๋ ยจากกาบมะพร้าว มีค่าเท่ากบั 0.6930 นัน้
หมายความว่า ชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองแวงฮี มี
คะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.30 แสดงให้เห็นว่าการ
พัฒนาคู่มือ ฝึกอบรมที่มีความเหมาะสมส าหรับ
ชาวบ้าน ท าให้ชาวบ้านเกิดความสนใจในคู่มือ
ฝึกอบรม พรอ้มกบัแรงจูงใจเพื่อการพฒันาตนเองใหม้ี
ความรู ้และทศันคต ิเพื่อใหเ้กดิการท างานเป็นไปอย่าง
มปีระสทิธภิาพ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ปิติณัช 
ไศลบาท (2554 : 85) ไดศ้กึษาเรื่องการพฒันารูปแบบ
การฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมของสมาชิกองค์กรบริหารส่วนต าบล ผล
การศึกษาพบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของรูปแบบ
การฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมของสมาชกิองคก์รบรหิารส่วนต าบล มคี่า
เท่ากบั 0.6975.หมายความว่า สมาชิกองค์กรบรหิาร
ส่วนต าบลมีความก้าวหน้าในการมีความรู้ร้อยละ 
69.75 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ น ้าทิพย์ ค าแร่ 
พรนิภา ตูมโฮม และแสงรว ีโมมขุนทด (2559.:.543) 
ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ดชันีประสทิธผิลของ
คู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 0.790 นิสติทีใ่ชคู้่มอืฝึกอบรมมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็น 79.00 
  2. ความรูเ้กีย่วกบัการท าปุ๋ ยจากกาบมะพรา้ว 
จากการวดัผลการทกสอบความรู้ พบว่า ชาวบ้านใน
ชุมชนบ้านหนองแวงฮี มีคะแนนเฉลี่ยหลังการ
ฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม แสดงให้เห็นว่า
คู่มือฝึกอบรมการท าปุ๋ ยจากกาบมะพร้าวมีความ
เหมาะสมพรอ้มกบัเนื้อหาทีส่ าคญัต่อการเรยีนรู ้ท าให้
ชาวบ้านเกิดความเข้าใจในเนื้อหาของคู่มือเพิ่มมาก
ยิง่ขึน้ ซึง่คู่มอืฝึกอบรมการท าปุ๋ ยจากกาบมะพรา้ว มุ่ง
สง่เสรมิใหช้าวบา้นไดร้บัความรูใ้หม่ๆ ทีม่อียู่ในเนื้อหา 
เพื่อเป็นการเรยีนรู้ต่อไป ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
เสรมิศริ ิเมนะเศวต (2525 : 43-44) กล่าวว่า ความรู้
เป็นสิง่ส าคญัมากในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ เพราะ
เป็นกระวนการทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
ทุกชนิดทัง้ในทางที่ดีและไม่ดี และแนวคิดของ แสง
จนัทร ์โสภากาล (2550 : 14-15) ไดใ้หค้วามหมายของ

ความรู้  หมายถึง  การรับรู้ เกี่ยวกับข้อ เท็จจริง 
เหตุการณ์ รายละเอียดต่างๆ ที่เกิดจากการสงัเกต
การศึกษาประสบการณ์ ทัง้ในด้านสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และสงัคมความรู้พื้นฐาน หรอืภูมหิลงัของ
แต่ละบุคคลที ่บุคคลทีไ่ดจ้ดจ าหรอืเกบ็รวบรวมไวแ้ละ
สามารถแสดงออกมาทางพฤตกิรรมทีส่งัเกตหรอืวดัได้
จากการฝึกอบรมการท าปุ๋ ยจากกาบมะพร้าว ของ
ชาวบา้นในชุมชนบา้นหนองแวงฮ ีก่อนการฝึกอบรมมี
คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 5.56 คดิเป็นรอ้ยละ 36.30 หลงั
การฝึกอบรมมคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้ท่ากบั 12.70 คดิ
เป็นร้อยละ 80.44 เมื่อวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลีย่คะแนนก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า หลงั
การฝึกอบรมชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองแวงฮี มี
ความรูม้ากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมใีนส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ อรทยั 
ผวิขาว (2559 : 102) ทีผ่ลการศกึษาพบว่า มคีะแนน
เฉลีย่ความรูห้ลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ศตวรรษ สทิธิชยั (2557.:.42) ที่ผล
การศึกษาพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการ
ฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติิทีร่ะดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ อุบล 
แคว้นไทยสงค์ (2558.: 124) ที่ผลการศึกษาพบว่า 
คะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  3. ทศันคตต่ิอการท าปุ๋ ยจากกาบมะพรา้ว จาก
การวดัผลทศันคต ิพบว่า ชาวบา้นในชุมชนบา้นหนอง
แวงฮี มีคะแนนเฉลี่ยหลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อน
การฝึกอบรม แสดงให้เหน็ว่าคู่มอืฝึกอบรมการท าปุ๋ ย
จากกาบมะพร้าว ท าให้ทศันคติของชาวบ้านเพิม่ขึ้น  
และท าให้ชาวบ้านมีทัศนคติต่อการท าปุ๋ ยจากกาบ
มะพรา้ว ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของศริวิรรณ เสรรีตัน์ 
(2542.:.44) กล่าวว่าทศันคติ หมายถึง ความรู้สกึนึก
คิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิง่หนึ่ง ซึ่งผู้บริโภคเรียนรู้
จากประสบการณ์ในอดตี โดนใชเ้ป็นตวัเชื่อมระหว่าง
ความคิดและพฤติกรรม นักการตลาดนิยมใช้ในการ
โฆษณา เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์และตรา
สนิค้า เสรมิแรงหรอืเปลีย่นทศันคต ิจากการฝึกอบรม
การท าปุ๋ ยจากกาบมะพร้าว ชาวบ้านในชุมชนบ้าน
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หนองแวงฮี มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับ เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.68 หลงัการฝึกอบรมอยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่างยิ่ง 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.97.เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังฝึกอบรม พบว่า หลงัการ
ฝึกอบรมชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองแวงฮ ีมคีะแนน
เฉลี่ยมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุภาณี 
ฝ้ายสงีาม (2557 : 57) ทีผ่ลการศกึษาพบว่า คะแนน
เฉลี่ยทศันคติต่อการใช้ประโยชน์จากสาระแหน่ก่อน
และหลงัการส่งเสรมิ พบว่า เป็นไปตามสมมตฐิานการ
วจิยั ทศันคติหลงัการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสริม
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้อง
กบังานวจิยัของวาท ีลพพนัธท์อง (2558 : 137) ผล
การศกึษา พบว่า นิสติตวัอย่างมคีะแนนทศันคติหลงั
การฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม 
  4. ทกัษะปฏิบตัิเกี่ยวกบัการท าปุ๋ ยจากกาบ
มะพร้าว จากการวดัผลทกัษะปฏบิตัิ พบว่า ชาวบ้าน
ในชุมชนบา้นหนองแวงฮ ีมคีะแนนเฉลีย่การปฏบิตั ิอยู่
ในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่าคู่มอืฝึกอบรมการท าปุ๋ ย
จากกาบมะพรา้วท าใหช้าวบา้นมทีกัษะปฏบิตัโิดยตรง
ในการฝึกอบรม และได้ใช้คู่มือฝึกอบรมจึงท าให้
ชาวบ้านมคีวามรู้ความเขา้ใจ และมทีกัษะปฏบิตัิเพิ่ม
ม า ก ขึ้ น  ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง แ น ว คิ ด ข อ ง ซิ ง เ ก อ ร ์
(Singer..1982) กล่าวว่า การเรียนรู้ในการปฏิบัต ิ
(Motor Learning) เ ป็นการ เรียนรู้ทักษะพื้นฐาน
เกีย่วกบัการเคลื่อนไหว รวมไปถงึการสะทอ้นหรอืการ
ส่งความเห็นของการเปลี่ยนแปลงที่มีความสมัพันธ์
อย่างถาวรในการปฏิบัติ หรือผลของพฤตกรรมที่มี
ศกัยภาพในการปฏบิตัิ และประสบการณ์ในอดตี จาก

การฝึกอบรมการท าปุ๋ ยจากกาบมะพรา้ว ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ กนิษฐา นามใหม่ (2559 : 140) ได้
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการจัดการ
ทรัพยากรน ้ าในจังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา 
พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยทกัษะการตรวจวดัคุณภาพน ้า
เบื้องต้น หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม 
แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการจัดการ
ทรพัยากรน ้าในจงัหวดัมหาสารคาม มีผลท าให้นิสติ
ปรญิญาตรชีัน้ปีที่ 3 มทีกัษะการตรวจวดัคุณภาพน ้า
เบือ้งตน้เพิม่ขึน้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของขนิษฐา 
วสิาจารณ์ (2556 : 60) ผลการศกึษาพบว่า ผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรมมีการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของดวงฤด ีสรุะคาย (2557.:.41) 
ผลการศกึษาพบว่า  ชาวบ้านที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิมี
คะแนนเฉลี่ยการปฏิบตัิหลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อน
การสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้  
  1. คู่มอืฝึกอบรมการท าปุ๋ ยจากกาบมะพร้าว 
สามารถน าความรูไ้ปถ่ายทอดองคค์วามรู ้แก่ผูท้ีส่นใจ
ได ้รวมทัง้สามารถน าไปจดัการเรยีนการสอนได ้
  2. น าคู่มอืนี้ไปเป็นแนวทางเพื่อใช้ในการจดั
กจิกรรมฝึกอบรมต่อไป 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
  1. ควรศกึษาค้นคว้าเพิม่เติมเกี่ยวกบัวธิกีาร
และประสทิธภิาพของปุ๋ ยจากกาบมะพรา้ว 
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