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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิคาร์บอนต ่าในชุมชนให้มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล
ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศกึษาและเปรียบเทียบความรู ้ทศันคติ ก่อนและหลังการส่งเสรมิ  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ใน
การศกึษา คอื ชาวบา้นบา้นหนองแวงดง หมู่ที่ 4 ต าบลกุดโดน อ าเภอห้วยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ จ านวน 42 คน 
ไดม้าจากการสมคัรใจเขา้รว่มการสง่เสรมิ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ คู่มอื แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคต ิ
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก ่ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและสถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน 
คอื Paired t-test ผลการวจิยัพบวา่ คูม่อืมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 81.43/84.76 ส่วนดชันีประสทิธิผลของคู่มอื เท่ากบั 
0.6997 แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านมคีวามกา้วหน้าในการเรียนรูร้ ้อยละ 69.97 ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยความรู ้และ
ทศันคต ิหลงัการเขา้รว่มการสง่เสรมิสงูกวา่กอ่นการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั : การสง่เสรมิ คารบ์อนต ่า ความรู ้ทศันคต ิ
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Abstract 
 The purpeses of this research were to develop a manual of promotion about low carbon in 
community to be efficient according criteria 80/80 and effective according criteria and to study and 
compare knowledge and attitude before and after promotion. The sample used in the study were  
42 villagers Ban Nong Vang Dong, Kut Don sub-district, Huai Mek district, Kalasin province, by voluntary 
sampling. The tools used in research were manual, knowledge tests and attitude test. The statistics used 
for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing Paired  
t-test. The results revealed that the manual was efficiency of 81.43/84.76. The effectiveness of the activity 
manual index was equal to 0.6973. The villagers had scores knowledge and effect to increased villagers 
progress after using the training manual at 69.73 percent. After the promotion the experimental group 
villagers had an average score of knowledge and attitude more than before promotion significantly  
level .05. 
 
Key words : Promotion, a Low carbon, knowledge, attitude 
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1. บทน า  
 สภาวะโลกร้อน (Earth’s Heat) หรอืสภาพ
ภูมอิากาศเปลี่ยนแปลง (Climate change) หรือจะ
เรียกว่า  สภาวะที่อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น (Global 
Warming) จะ เรียกอย่ างไรก็ตาม มันก็ล้วนสืบ
เนื่ องมาจากปรากฏการณ์อันผิดปกติที่เรียกว่า 
“ปรากฏการณ์เรอืนกระจก” (Greenhouse Effect) 
ซึง่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ผดิไปจากปกติ นัน่ก็
คือการที่โลกถูกปกคลุมไปด้วยก๊าซชนิดต่างๆ 
โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ข ึ้นไปสะสมใน
ชัน้บรรยากาศโลกอย่างหนาแน่น จนท าให้เกดิความ
ร้อนสะสมอยู่บนพื้นผิวโลกคล้ายกับเตาอบขนาด
ใหญ่ หรอืคล้ายกบัเรอืนกระจก (Greenhouse) ที่ใช้
ส าหรบัใหค้วามอบอุ่นแกต่น้ไม ้ซึง่การสะสมของก๊าซ
เหล่านัน้จนหนาแน่นก็ยังเป็นที่ถกเถียงกนัอยู่ว่า
เกิดขึ้นโดยสาเหตุใดกนัแน่ระหว่าง “มนุษย์” หรือ 
“ธรรมชาติ” ถึงแม้ว่าธรรมชาติจะมีส่วนท าให้ก๊าซ
เหล่านัน้เกิดขึ้นมนักไ็ม่มากเท่ากบัมนุษย์ก่อให้ ซึ่ง
ทุกวนันี้คนสว่นใหญ่กย็อมรบักนัแล้วว่าต้นเหตุน่าจะ
เป็นพฤตกิรรมของมนุษย์มากกว่าธรรมชาติ ที่ท าให้
โลกรอ้นขึน้ทุกวนั และผลของโลกที่รอ้นขึ้นนี้กย็งัท า
ให้ เกิดปรากฏการณ์อื่ นๆ  ติดตามมาอีกอย่ าง
มากมาย อาท ิน ้าแขง็ข ัว้โลกละลาย พายุหมิะ พื้นดนิ
แหง้แลง้ เกดิไฟป่า และพื้นที่ที่เคยเป็นแหล่งอาหาร
ใหก้บัมนุษย์กไ็ม่สามารถผลิตอาหารไดอ้ีกต่อไป ซึ่ง
ในอนาคตอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจเกิดสงครามแย่ง
อ า ห า ร กัน เ ป็ น แ น่ ก็ยั ง เ ป็ น ไ ป ไ ด้  ( เ อ ก พ ร  
เทดิไท, 2558 : 5-6) ส าหรบับทพสิจูน์ที่แสดงให้เห็น
อย่างชดัเจนว่า โลกก าลังร้อนขึ้นในทุกขณะก็คือ 
ภาพการละลายตวัอย่างรวดเรว็ของแผ่นน ้าแขง็ทาง
ข ัว้โลกเหนือและข ัว้โลกใต้ การเกิดคลื่นความร้อน
ครัง้ใหญ่ในประเทศอนิเดยีและทวปียุโรป การลุกลาม
ของไฟป่าที่ เกิดขึ้นอย่ างบ่อยครัง้ ในประ เทศ
สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย การเกดิ
พายุฝนกระหน ่า และพายุก าลงัแรงดงัเช่นพายุโซน
ร้อน เฮอ ร์ ริ เ คนที่พัด ถล่ ม เ ข้ ามา ยัง ปร ะ เท ศ
สหรฐัอเมริกาในรอบปีที่แล้ว และล่าสุดคอืการเกิด
ภาวะแห้งแล้งในทุกพื้นที่ของแอฟรกิา สิ่งที่น่าเป็น
ห่วงยิง่คอืหากอุณหภูมโิลกยงัเพิ่มสูงขึ้นอยู่อีกต่อไป 

โลกแห่งอนาคตก็จะต้องเผชิญกบัหายนะภัยทาง
ธรรมชาตทิีโ่หดรา้ยอย่างบอ่ยครัง้ขึน้ ประชากรหลาย
ล้านคนต้องตกอยู่ในสภาพที่แร้นแค้นไม่สงบสุข 
เพราะต้องประสบกบัวิกฤติการณ์อดอยากอาหาร 
เครียดจากความรอ้น สุขภาพอนามยัก็แย่ลงเพราะ
โรคตดิต่อต่างๆ ทัง้ไขเ้ลือดออก ไขม้าลาเลีย แลอหิ
วาห์ตกโรค ต่างกร็มุเรา้เขา้มาแพร่ระบาดกนัมากขึ้น
ผนืแผน่ดนิกถ็ูกน ้าทะเลท่วมสูงจนไม่มทีี่ดนิจะอาศยั
และท ากนิกนัต่อไป อีกทัง้พืชและสตัว์นานาชนิดกม็ี
อนัตอ้งสญูพนัธุ์ไป จนในที่สุดความหลากหลายทาง
ชวีภาพก็จะถูกท าลายไปอย่างถาวร (มนนภา เทพ
สุด, 2549 : 1) ในอากาศจะมแีก๊สต่างๆ มากมาย 
ประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจน แก๊สออกซิเจน แก๊ส
คารบ์อนไดออกไซด์ ไอน ้า ฝุ่ นละออง และแก๊สอื่นๆ 
เช่น แก๊สมีเทน ไนตรัสออกไซด์ คลอโรฟลู โอโร
ค า ร์ บ อ น  ค า ร์ บ อ น เ ต ต ร ะ ค ล อ ไ ร ด์ 
คาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นต้น แก๊สเหล่านี้จะอยู่ใน
บรเิวณจ ากดัหรอือยู่ในต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดบน
พื้ นผิวโ ลก  ส่วนที่ อยู่ เหนื อขึ้ น ไปเร าเ รีย กว่ า
บรรยากาศ (atomosphere) จะเป็นมวลของอากาศที่
ห่อหุ้มโลก ซึ่ง ในชัน้บรรยากาศที่ห่อหุ้มโลก ที่
เ รี ย ก ว่ า ชั ้น ส ต ร า โ ต ส เ ฟี ย ร์  ที่ ค ว า ม สู ง  
20-25 กโิลเมตร ประกอบดว้ยแก๊สต่างๆ หลายชนิด 
โดยเฉพาะแก๊สโอโซน ที่มีความหนาแน่นมากที่สุด 
และเมื่อใดที่โอโซนในชัน้บรรยากาศลดลง จะท าให้
เกดิผลเสยีหายต่อสิง่มชีวีติบนโลก เพราะโอโซนจะ
ท าหน้าที่ดูดซึมแสงหรอืรงัสอีุลตราไวโอเลต ชนิดที่
เป็นอนัตรายต่อมนุษย์และสิง่มชีวีติไวใ้ห้เบาบางลง 
และยงัท าใหเ้กดิการถ่ายเท ควบคุม ความรอ้นให้อยู่
ในสภาวะสมดลุและเหมาะสมกบัสิง่มชีวีติบนโลกดว้ย      
(ขนิษฐา ชยัรตันาวรรณ, 2549 : 1) จากการส ารวจที่มา
ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรอืนกระจก
ตวัส าคญัที่ท าให้เกิดโลกรอ้น พบว่า สหรฐัอเมรกิา
เ ป็น ปร ะ เ ทศที่ ปล่ อ ย ก๊ าซ ดัง กล่ า วอ อกสู่ ช ั ้น
บรรยากาศมากที่สุดในโลก ด้วยกิจกรรมต่างๆ 
ภายในประเทศที่อ้างถึงความเติบโตทางด้าน
เศรษฐกจิ แมจ้ะมบีคุคลบางกลุ่มออกโรงเตือนว่าการ
เดนิหน้าสูค่วามเจรญิโดยไม่สนใจปัญหาสิง่แวดล้อม
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ดงักล่าวจะท าให้เกิดความเสียหายระดบัโลกกต็าม 
(กฤษฎาพร ชมุสาย ณ อยุธยา, 2550 : 99) 
  อุณหภูมขิองโลกใน 20 ปีข้างหน้า อุณหภูมิ
โลกจะสูงขึ้นอีกประมาณ 0.2 องศาเซลเซียสต่อ
ทศวรรษ และถึงแม้จะสามารถควบคุมให้ความ
เขม้ขน้ของก๊าซเรอืนกระจกในชัน้บรรยากาศมรีะดบั
คงที่เท่ากบัในปี ค.ศ. 2000 อุณหภูมโิลกกจ็ะสูงขึ้น
อกี 0.1 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ในสถานการณ์ที่
ดทีีส่ดุ หากสงัคมโลกปรบัตวัให้ความร่วมมอืกนัดา้น
สิ่งแวดล้อม พัฒนาสงัคมในแนวทางพอเพียงและ
ยัง่ยืน เปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดและใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ อุณหภูมิของโลก เมื่อสิ้น
ศตวรรษที ่21 กจ็ะสงูขึน้ประมาน 1.8 องศาเซลเซียส 
และหากสามารถรกัษาระดบัความเขม้ข้นนี่ให้คงที่
ต่อเนื่องไปอกี 100 ปี เมือ่สิน้ศตวรรษที่ 22 อุณหภูมิ
กจ็ะสงูขึน้อกี 0.5 องศาเซลเซียส ในสภาพการณ์เลว
ที่สุด หากสังคมโลกยังเร่งการบริโภค เร่งความ
เจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ และเผาพลาญพลังงาน
ฟอสซิลต่อไปอุณหภูมโิลกเมื่อสิ้นศตวรรษที่ 21 จะ
สูงขึ้นประมาณ 4 องศาเซลเซียส หรอืสูงไดถ้ึง 6.4 
องศาเซล เซีย สที เ ดีย ว  จ ากแบบจ าล องของ
นกัวทิยาศาสตร ์เมือ่ถงึสิน้ศตวรรษที ่21 จะไม่มภีาค
ใดในประเทศไทยเลยที่ต ่ากว่า 5 องศาเซลเซียส
แม้แต่ ในภาคเหนือ  ส่วนภาคกลางและภาคใต้
อุณหภูมติ ่าสุด คือ 20 องศาเท่านัน้ และพื้นที่ส่วน
ใหญ่ของประเทศจะมีวนัที่อากาศเย็นลดลงเหลือ
เพียงราวสปัดาห์เดียว แต่แน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็น
สภาพการณ์ไหน ปรากฏการณ์อากาศร้อนสุดขีด 
และคลื่นความรอ้น กจ็ะเกดิถีข่ ึน้ พื้นทีซ่ึ้งแห้งแล้งอยู่
แล้วก็จะยิ่งแล้งรุนแรงขึ้น (สุวฒัน์ อัศวไชยชาญ , 
2551 : 106-107) พื ชมี บทบาทส าคัญในการลด
คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยปกติในฤดู
หนาวแก๊สนี้จะมปีรมิาณเพิม่ขึน้เมือ่พชืหายใจ และใน
ฤดูร้อนแก๊สนี้ จะมีปริมาณลดลงเพราะพืชมีการ
สงัเคราะห์ดว้ยแสง การตดัไมท้ าลายป่าจะเพิม่ปัญหา
โลกร้อนขึ้น 2 ประการ ประการแรกเมื่อเผาไม้เป็น
เชื้อเพลิงจะเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ 
ประการที่สองป่าจะลดน้อยลงท าให้ลดการดูดกลืน
คาร์บอนไดออกไซด์ (สุนันท์ วทิิตสริิ, 2554 : 112) 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศที่เกดิขึ้นในอนาคต
สามารถลดความรุนแรงให้อยู่ในระดบัที่พอจะรบัมอื
ได้ และอาจ จะชะลอการ เปลี่ย นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศใหช้า้ลง ใชเ้วลานานขึ้นสิง่ที่สามารถจะท า
ได้ปัจจุบ ันนี้คือ พยายามลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลง และเนื่องจากก๊าซเรือนกระจกเกิดจาก
กระบวนการใช้พลังงานเป็นส าคัญ จึงควรมีการ
เตรียมตัวและก าหนดแนวทางในการปรบัปรุงการ
ด าเนินกจิกรรมในภาคพลงังานที่มสี่วนในการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก ใหเ้ขา้กบัสภาพแวดล้อมในปัจจุบนั 
นัน่คอื การปรบัตวัสู่สงัคมคาร์บอนต ่า (Low Carbon 
Society) ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ปล ง สภ าพภู มิ อ า ก า ศ
ภมูอิากาศใหช้า้ลงใชเ้วลานานขึ้นสิง่ที่สามารถจะท า
ได้ปัจจุบนันี้ก็คือ พยายามลดการปล่อยกาซเรือน
กระจกลง และเนื่องจากก๊าซเรือนกระจกเกิดจาก
กระบวนการใช้พลังงานเป็นส าคัญ จึงควรมีการ
เตรียมตัวและก าหนดแนวทางในการปรบัปรุงการ
ด าเนินกจิกรรมในภาคพลงังานที่มสี่วนในการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก ใหเ้ขา้กบัสภาพแวดล้อมในปัจจุบนั 
นัน่กค็อื การปรบัตวัสูส่งัคมคารบ์อนต ่า  
 สงัคมคาร์บอนต ่า หรอื Low carbon Society 
(LCS) มีแนวคดิมาจากการลดการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกสู่บรรยากาศให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะการลด
ป ริม าณ ก๊ าซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก ที่ ป ล่ อ ย อ อ ก จ า ก
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการขนส่ง จึงควรท าให้
ผู้คนในสงัคมมีความตระหนักถึงคุณภาพชีวิตที่เกิด
จากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มปีริมาณคาร์บอนต ่า 
การก้าวเข้าสู่สงัคมคาร์บอนต ่า จึงควรเริม่ดว้ยการ
ช่วยกนัลดความต้องการในการใช้พลงังานของทุก
ภาคส่วน เช่น ภาคครวัเรอืน ภาคการพาณิชย์ การ
คมนาคมขนส่ ง  ภาคอุต ส าหกรรม  แล ะภาค
เกษตรกรรม เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ภาค
ครวัเรอืน อาคาร และการคมนาคมขนส่ง ซึ่งมกีาร
ปล่อยคาร์บอนจ าวนมาก ดังนั ้น จึงควรมีการ
ด าเนินการเพื่อลดการปล่อยกาวเรอืนกระจกจากภาค
ครัวเรือน อาคาร และการคมนาคมขนส่ง เช่น
สนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังง านและ
พลังงานหมุนเวยีน การจัดซื้อจดัจ้างสเีขียว ระบบ
ขนส่งมวลชนและอื่นๆ ซึ่งการด าเนินการเหล่านี้  
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จะสามารถชว่ยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในภาค
ครวัเรอืนและอาคาร และภาคคมนาคมขนส่งได ้โดย
ในประเทศไทยได้น าสงัคมคาร์บอนต ่ามาเป็นส่วน
หนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ฉบบัที่ 11 ในการปรบักระบวนการทศัน์การพฒันา
และขบัเคลื่อนประเทศ ไดแ้ก ่การปรบัโครงสรา้งการ
ผลติของประเทศ เพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานใน
ภาคคมนาคมและขนส่ง พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกบั
สิ่ง แวดล้อม เน้นการวางผัง เมืองที่ผสมผสาน
วฒันธรรม สงัคมและระบบนิเวศเขา้ดว้ยกนั ละปรบั
พฤติกรรมการบริโภคสู่ส ังคมคาร์บอนต ่า เพื่อลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (ลัดดา  
วีร ะ เบจพล ,  2555: 3)  อุ ปส ร รคส าคัญในการ
ขบัเคลื่อนชมุชนสูก่ารเป็นชมุชนคารบ์อนต ่าในบรบิท
ของชุมชนกึ่งเมือง ได้แก่ 1) การขาดความรู้ และ
ความตระหนกั ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
และแนวคิดเรื่องสังคมคาร์บอนต ่ า ทัง้ ในระดับ
ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) การ
ขาดศกัยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใน
ชีวิตประจ าว ัน ทัง้ในระดับประชาชนและองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ และ 3) โครงสรา้งทางสงัคมใน
ชมุชนทีย่งัไมเ่อื้อ ไดแ้ก ่ความอ่อนไหวทางการเมอืง
ความไม่ชดัเจนทางนโยบายต่อการสนับสนุนการ
ขบัเคลื่อนชมุชนคาร์บอนต ่า ( อุ่นเรอืน เล็กน้อย, 2560 
: 69) ความเสยีหายอย่างหลายแรงจากสภาวการณ์
ความผดิธรรมชาตเิหล่านี้ ล้วนแล้วแต่บงัเกดิขึ้นจาก
ผลของภาวะโลกรอ้น อุบตักิารณ์อนัตรายที่ก่อก าเนิด
ขึน้มาบนกระแสกสรพฒันาเศรษฐกจิโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกชนิดต่างๆ โดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด ์
ถูกปลดปล่อยขึ้นไปสะสมตัวอยู่ในชัน้บรรยากาศ
เหนือโลกจนมากเกนิระดบัความพอด ีกระทัง่กลไก
ควบคุมสมดุลอุณหภูมิโลกเกิดความแปรปรวน 
สภาพภูมอิากาศโลกเกดิความผนัผวน ทุกชีวติต้อง
ประสบกบัความเดือดร้อนจากผลกระทบที่ตามมา
อย่างมอิาจหลีกเลี่ยงได ้การปรบัเปลี่ยนวถิีทางการ
พฒันาสูส่งัคมคารบ์อนต ่า เพื่อลดการพึ่งพิงพลงังาน
จากเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดหลกัของ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (อศัมน ลิ่มสกุล, 2546 : 2-4) 

ถอืเป็นแนวทางออกอนัส าคญัที่จะช่วยให้ปัญหาภาวะ
โลกรอ้นไดผ้่อนบรรเทาระดบัความรุนแรงลง โดยไม่
สง่ผลกระทบต่อการเตบิโตของระบบเศรษฐกจิโลก  
 จากการส ารวจปันจุบนัคนในชมุชนบา้นหนอง
แวงดง หมูท่ี ่4 ต าบลกดุโดน อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดั
กาฬสินธุ์ มกีารก าจัดเศษวสัดุโดยการเผา และเป็น
สาเหตุหลกัในการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ คน
ในชุมชนต้องมีการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
สร้างความมัน่คงของชุมชน มีการวางการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตใินชมุชนอย่างมปีระสทิธภิาพ  
 ดังนั ้น ผู้วิจ ัยจึงต้องการส่งเสริมความรู้สู่
ชุมชนคาร์บอนต ่า บา้นหนองแวงดง หมู่ที่ 4 ต าบล
กุดโดน อ าเภอห้วยเม็ก จังหวดักาฬสินธุ์ เพื่อให้
ชาวบา้นไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน 
และเกิดความรู ้และทศันคติที่ดตี่อต้องการส่งเสริม
ชุมชนสู่สงัคมคาร์บอนต ่า ซึ่งสามารถน าความรูจ้าก
การฝึกอบรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าว ันและการ
ปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ร่ วมกัน ของ ใน ชุมชนช่วยลดการปล่ อย ก๊ าซ
คารบ์อนไดออกไซดส์ูช่ ัน้บรรยากาศ  

2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มือการส่งเสรมิคาร์บอนต ่าใน
ชุมชนบ้านหนองแวงดง หมู่ที่ 4 ต าบลกุดโดน อ าเภอ
หว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ 80/80 
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วกบั
คารบ์อนต ่าในชมุชนบา้นหนองแวงดง หมู่ที่ 4 ต าบลกุด
โดน อ าเภอห้วยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
คารบ์อนต ่าในชมุชนบา้นหนองแวงดง หมู่ที่ 4 ต าบลกุด
โดน อ าเภอห้วยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิ 

3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 พ้ืนทีท่ าการวิจยั 
 ชุมชนบ้านหนองแวงดง  หมู่ที่  4  ต าบล 
กดุโดน อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์  
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3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร คอื ชาวบา้นที่อาศยัในชุมชนบา้นหนอง
แวงดง หมู่ที่ 4 ต าบลกุดโดน อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสนิธุ์ จ านวน 417 คน 89 ครวัเรอืน 
 กลุ่มตวัอย่าง คอื ชาวบา้นหนองแวงดง หมู่ที่ 4 
ต าบลกดุโดน อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ จ านวน 
42 คน โดยสมคัรใจเขา้รว่มการสง่เสรมิ 
3.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรต้น คอื การส่งเสรมิคาร์บอนต ่าในชุมชน
บา้นหนองแวงดง หมู่ที่ 4 ต าบลกุดโดน อ าเภอห้วยเม็ก 
จงัหวดักาฬสนิธุ์  
 ตวัแปรตาม  ไดแ้ก ่  
  1) ความรูเ้กีย่วกบัคารบ์อนต ่าในชมุชน 
  2) ทศันคตติ่อคารบ์อนต ่าในชมุชน 
3.4 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชถ้่ายทอด 
      1) คูม่อืการสง่เสรมิคารบ์อนต ่าในชมุชน 
 เครือ่งมอืในการวดัและประเมนิผล 
  1) แบบทดสอบความรู้เกีย่วกบัคาร์บอนต ่าใน
ชมุชน 
  2)  แบบวดัทศันคตติ่อคารบ์อนต ่าในชมุชน  
3.5 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครือ่งมอื ไดแ้ก่ คู่มอื แบบทดสอบความรู ้และแบบ
วดัทศันคตเิรือ่งการสง่เสรมิคารบ์อนต ่าในชมุชน 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครือ่งมอืดงันี้ 
  2.1) คูม่อืการสง่เสรมิคาร์บอนต ่าในชุมชน 
โดยมเีนื้อหาการเรียนรู้ทัง้หมด 4 หน่วยการเรียนรู ้
ประกอบด้วยหน่วยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ หน่วยที่ 2 ภาวะเรือนกระจก หน่วยที่ 3 
ชมุชนสูส่งัคมคาร์บอนต ่าและหน่วยที่ 4 การปรบัตวั
ต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 
  2.2) แผ่นพับเรื่องการส่งเสริมความรู้สู่
ชุมชนคาร์บอนต ่า โดยจดัเป็น 1 แผ่น ต่อ 1 หน่วย
การเรยีนรู ้
  2.3) แบบวัดความรู้เกี่ยวการส่ง เสริม
คารบ์อนต ่าในชุมชน โดยใชแ้บบทดสอบความรูก้่อน
และหลงัการส่งเสรมิ ซึ่งมลี ักษณะเป็นแบบทดสอบ  

4 ตวัเลือก คอื ก ข ค และ ง ตอบถูก ให้ 1 คะแนน 
ตอบผดิ ให ้0 คะแนน จ านวน 20 ขอ้ 
  2.4) แบบวดัทศันคติต่อคาร์บอนต ่าในชุมชน 
ซึง่มลีกัษณะเป็นแบบ เลือกตอบ 3 ระดบั ไดแ้ก่ เห็นดว้ย 
ไมแ่น่ใจและ ไมเ่หน็ดว้ย จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าเครื่องมือที่สร้างขึ้น ส่งอาจารย์ที่
ปรกึษาเพื่อตรวจและปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมอืที่ส่งตรวจจากอาจารย์ที่ปรกึษาส่ง
ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมอื
และประเมินความสอดคล้อง พร้อมทัง้พิจารณาความ
เหมาะสมของเครือ่งมอื พบวา่ คา่ IOC ของเครือ่งมอืทัง้หมด 
มคีา่มากกวา่ 0.5 แสดงวา่ สามารถน าไปเกบ็ขอ้มลูได ้
 5) น า เครื่อ งมือที่ผ่านการวิเคราะห์จาก
ผูเ้ชี่ยวชาญไป Try out กบัชาวบ้านที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 
ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความยากง่ายของ
เครือ่งมอื ดงันี้ 
  5.1) แบบวดัความรูม้คี่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบั 0.877 โดยก าหนดค่าอ านาจจ าแนก 0.20 ขึ้น
ไปถือว่าค าถามนัน้มีความเหมาะสม พบว่า ข้อ
ค าถามทีม่คีา่ 0.20 ขึน้ไป มจี านวน 20 ขอ้ 
   5.2) แบบวดัทศันคติมคี่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบัอยู่ที่ 0.828 โดยก าหนดค่าอ านาจจ าแนก 0.20 
ขึ้นไปถือว่าค าถามนัน้มคีวามเหมาะสม พบว่า ข้อ
ค าถามทีม่คีา่ 0.20 ขึน้ไป มจี านวน 20 ขอ้ 
 6) ปรบัปรงุแกไ้ขเครื่องมอืที่ใชใ้นการวดัและ
ประ เมินผลให้สมบรูณ์ เพื่ อน าไปใช้ในการจัด
กจิกรรมการสง่เสรมิคารบ์อนต ่าในชมุชน 
3.6 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การส่งเสริมคาร์บอนต ่ าในชุมชน ผู้วิจ ัยได้
ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยแบ่งเป็น  
2 ระยะ ดงันี้  
 ระยะที่ 1 สรา้งและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการ
ถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา 
 ระยะที ่2 กระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวจิ ัยคร ัง้นี้  ผู้วจิยัได้ด าเนินการวเิคราะห์
ขอ้มลูตามขัน้ตอนดงันี้ 
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  1) ตรวจสอบความสมบรณ์ูของแบบวดัผล
ทุกฉบบั ซึง่ทุกฉบบัตอ้งตอบอย่างสมบรณ์ูครบถว้น 
  2) ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเรจ็รปูตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบวดัผล 
3.8 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1) สถติพิื้นบาน ไดแ้ก ่ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลี่ย 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพเครือ่งมอื 
   2.1) ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) 
   2.2 คา่ความเชือ่ม ัน่ (Reliability) 
   2.3 คา่อ านาจจ าแนก 
   2.4 คา่ความยากงา่ย 
  3) สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิาน คอื Paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 การส่งเสริมคาร์บอนต ่าในชุมชนบ้านหนอง
แวงดง ต าบลกุดโดน อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัด
กาฬสนิธุ์ ผูว้จิยัไดส้รปุผลการศกึษาดงันี้ 
 ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาและใชก้ระบวนการถ่ายทอด
สิง่แวดลอ้มศกึษา โดยผา่นกระบวนการอบรมถ่ายทอดให ้
เกดิความรู ้และทัศนคติที่ดีต่อคาร์บอนต ่าในชุมชน กลุ่ม
ตวัอย่าง คอื ชาวบา้นหนองแวงดง หมู่ที่ 4  ต าบลกุดโดน 

อ าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ ซึ่งไดม้าจากการสมคัรใจ
เขา้ร่วม จ านวน 42 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วย คู่มือ แบบทดสอบความรู้และแบบ
ทัศนคติต่อคาร์บอนต ่าในชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านได้ร ับ
ความรูเ้กีย่วกบัการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และเพิม่พื้นทีส่เีขยีวในชมุชน เพื่อเกดิความรู ้และทศันคติ
ที่ดตี่อคาร์บอนต ่าในชุมชน ซึ่งสามารถน าความรูจ้ากการ
สง่เสรมิไปปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนัและการปรบัตวัต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ และร่วมกนัของคนในชุมชน
ช่วยกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ช ัน้
บรรยากาศทีเ่ป็นสว่นหนึ่งของก๊าซเรอืนกระจกซึง่ท าให้เกดิ
ภาวะโลกรอ้นในปัจจุบนั 
 1) ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมคาร์บอนต ่ าในชุมชน 
สามารถสรปุไดว้า่ การหาประสทิธภิาพของคูม่อืในการสรา้ง
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนให้ผู้อบรมเกิดการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงค์ถึงระดบัเกณฑ์ที่คาดไว้ประสทิธิภาพที่วดั
ออกมาพิจารณาไดจ้ากรอ้ยละของการท าแบบวดัผลหรือ
กระบวนการปฏิสมัพันธ์กบัรอ้ยละการท าแบบวดัผลหลัง
การอบรม พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)  
คดิเป็นรอ้ยละ 81.43 และประสทิธิภาพ ของผลลพัธ์ (E2) 
คดิเป็นรอ้ยละ 84.76 ดงันัน้ คูม่อืการสง่เสรมิคาร์บอนต ่าใน
ชมุชน  จงึมปีระสทิธภิาพของคู่มอื 81.43 /84.76 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 

ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืการสง่เสรมิคารบ์อนต ่าในชมุชน (E1/E2) 

หน่วยการส่งเสริม คะแนนเต็ม  ̅ S.D. 
ร้อยละของ 
คะแนนเฉลี่ย 

เกณฑ์ 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 684 16.28 1.11 81.43 เป็นไปตามเกณฑ์ 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 712 16.95 1.08 84.76 เป็นไปตามเกณฑ์ 

ประสิทธิภาพของคู่มือส่งเสริม เท่ากบั 81.43/84.76  

 2) คา่ดชันีประสทิธผิลของกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 42 คน พบวา่ ดชันีประสทิธผิล (E.I.)  
ของคูม่อืการสง่เสรมิคารบ์อนต ่าในชมุชน ม ีคา่ 
เท่ากบั 0.69 หมายความวา่ ชาวบา้นมคีวามรู ้

เพิม่ขึน้และสง่ผลใหช้าวบา้นมคีวามกา้วหน้าทาง 
การเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอืฝึกอบรมรอ้ยละ 
69.73 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่สามารถใชไ้ด ้
(ดงัตารางที ่2) 
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ตารางที ่2  ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืการสง่เสรมิคารบ์อนต ่าในชมุชน 
ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อน
การส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัการ

ส่งเสริม 

จ านวนผูเ้ข้า
รบัการ
ส่งเสริม 

คะแนนเต็มของ
แบบทดสอบ

ความรู้ 

ค่าดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) 

ของคู่มือ 
เกณฑ์ 

417 712 42 20 0.6973 ผา่นเกณฑ์ 
 
 3) ผลการเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติต่อ
คารบ์อนต ่าในชมุชน พบวา่ ชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยความรู้
การสง่เสรมิคารบ์อนต ่าในชมุชน กอ่นการสง่เสรมิโดยอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (  ̅ = 9.93) และหลงัการส่งเสรมิชาวบา้นมี
คะแนนเฉลี่ยความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 16.95) 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลังการ
ส่งเสริม พบว่า ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการ
ส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ ส่วนทัศนคติต่อคาร์บอน

ต ่าในชุมชน พบว่า ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อ
คาร์บอนต ่าในชุมชน ก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบั
เห็นดว้ย ( ̅ = 2.69) และหลงัการส่งเสรมิคาร์บอนต ่าใน
ชมุชนชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคติ อยู่ในระดบัเห็นดว้ย 
( ̅ = 2.91) เมือ่เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและ
หลงั พบวา่ หลงัการสง่เสรมิคารบ์อนต ่าในชมุชนชาวบา้นมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตติ่อคารบ์อนต ่าในชมุชน 

รายการ 
ก่อนการส่งเสริม ระดบั 

 

หลงัการส่งเสริม ระดบั 
 

t df p 
 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

ความรู ้
(N=20) 

9.93 1.79 ปานกลาง 16.95 1.08 มากทีสุ่ด -17.64 41 .000* 

ทศันคต ิ
(N = 3) 

2.69 0.19 เหน็ดว้ย 2.91 0.12 เหน็ดว้ย -5.759 41 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
5. อภิปรายผล 
 การส่งเสริมคาร์บอนต ่าในชุมชน ได้ท าการ
อบรมชาวบา้นจ านวน 42 คน ซึ่งไดจ้ากการสมคัรใจ 
โดยใชแ้บบทดสอบความรู้ และแบบวดัทศันคติเป็น
เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลที่ไดศ้กึษา ผูว้จิ ัย
จงึอภปิรายผลการศกึษาตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 1) ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 และประสทิธิผลของคู่มอืการส่งเสรมิคาร์บอน
ต ่าในชมุชน 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
ส่งเสริมคาร์บอนต ่ าในชุมชนพบว่า ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 81.43 และประสิทธิภาพ
ของผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นรอ้ยละ 84.76 ดงันัน้ การส่งเสรมิ

คาร์บอนต ่ าในชุมชน มีประสิทธิภาพของคู่มือการ
ส่งเสริม 81.43 /84.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ทีต่ ัง้ไว ้80/80 โดยใชคู้่มอืการส่งเสรมิคาร์บอนต ่าใน
ชุมชนซึ่งเป็นรูปแบบการบรรยายให้ความรู้ ความ
เขา้ใจในเรือ่ง คารบ์อนต ่าในชุมชน ส่งผลให้ผูเ้ขา้ร่วม
การส่งเสริมมีผลสัมฤทธิเ์ป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
แสดงให้เห็นว่าการ บรรยายให้ความรู ้โดยใชคู้่มือ
การส่งเสริมเรื่อง คาร์บอนต ่าในชุมชนมีผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนสงูขึน้จรงิเป็นไปตามแนวคดิของ เกษม 
จนัทรแ์กว้ (2547 : 32-33 ) ไดก้ล่าวไวว้า่ การพฒันา
มนุษย์ใหเ้กดิการลงมอืกระท าเพื่อสิง่แวดล้อมที่ดขี ึ้น 
ทัง้การปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ เดิม และการ
ป้องกันปัญหาใหม่ที่ก าลังจะเกิดขึ้น ในอนาคต  
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โดยการกระท าที่เกดิขึ้นมาจาก ความสมคัรใจไม่ใช่
การบังคับ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องอาศยักระบวนการใน การ
พฒันาจากการ “ไม่รู”้ เป็น “รู”้ จาก “รู”้  เป็น “ รูส้กึ” จาก 
“รูส้กึ” เป็น “คดิจะท า” และจาก “คดิจะท า” ไปสู่ “การลงมอื
กระท า” จนเกดิเป็น พฤตกิรรม การรบัรูแ้ละเขา้ใจใน
การปฏิบตัิต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งนัน้ จ าเป็นต้องสรา้ง
ความเขา้ใจจึงจะสามารถท าให้เกดิผลที่มปีระสทิธิภาพได ้
ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของสุพตัรา วงศ์ษา (2542 : 77) ได้
กล่าวไว้ว่าการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้หมายถึง 
แบบแผนการด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ได้รบัการ
จดัเป็นระบบอย่างสมัพนัธ์และสอดคล้องกบัทฤษฎ ี
หลกัการการเรียนรู้หรอืการสอนที่รูปแบบนัน้ยึดถือ
โดยผ่านกระบวนการวิจัยและได้ร ับพิสูจ น์และ
ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพ ซึ่งรูปแบบการสอนจะ
แสดงข ัน้ตอนที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และผู้สอนต้อง
ด าเนินการตามขัน้ตอนในรูปแบบดงักล่าว เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบ
นัน้ๆ และเป็นไปตามแนวคดิของ ปรชีา ชา้งขวญัยืน 
(2551 :127-132) ได้อธิบายคู่มือที่ เกี่ยวกับการ
จดัการเรยีนว่า คู่มอื คอืหนังสอืที่ผูเ้รยีนใชค้วบคู่ไป
กบัต าราที่เรียนปกติโดยการถ่ายทอดความรู้ผ่าน
คูม่อืฝึกอบรม อาจท าให้ผูเ้รยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัการ
ท าสิง่ใดสิง่หนึ่งแก่ผูอ้ื่นโดยมุ่งหวงัให้ผูเ้รยีนมคีวาม
เข้าใจ ทัศนคติ และเกิดความตระหนัก สามารถ
ด าเนินการในเรื่องนั ้นๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวาท ีลพพนัธ์ทอง และคณะ 
(2559 : 189-202) ได้ศกึษาวิจัย เรื่อง การพัฒนา
คู่มือฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซยีน : สาธารณรฐัสงิคโปร ์กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสติ
ปริญญาตรี ช ัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ผลการศกึษา พบว่า ประสทิธิภาพของ
คู่มอืฝึกอบรม มปีระสิทธิภาพ เท่ากบั 93.44/84.78 
ส่วนดชันีประสิทธิผลของคู่มือการฝึกอบรม เท่ากบั 
0.7350 นิสติที่ใชคู้่มอืฝึกอบรม ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอาเซียน : สาธารณรัฐสิงคโปร์มี
ความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 73.50 และ
นิสติกลุ่มทดลองมคีวามรู ้ทศันคติ และทกัษะในการ

เป็นวิทยากร สูงกว่านิ สิตกลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ น ้าทิพย์ ค าแร่ และคณะ (2559 : 543-
563) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการ
บริโภคที่ เ ป็ นมิตรกับสิ่ ง แวดล้อมส าหร ับนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า 
ประสทิธภิาพของคูม่อืฝึกอบรมการบรโิภคที่เป็นมิตร
กบัสิง่แวดลอ้ม มปีระสทิธิภาพ เท่ากบั 80.70/83.68 
ส่วนดชันีประสทิธิภาพผลของคู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 
0.790 นิสติทีใ่ชคู้่มอืฝึกอบรมมคีวามกา้วหน้าในการ
เรียนคิดเป็นร้อยละ 79.00 ผลการเปรียบเทียบ
ความรู้และทัศนคติเรื่องการบริโภค ที่เป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม ส าหรบันิสติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
หลงัการ การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่าง
มนีัย ส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงว่า การพัฒนา
คูม่อืฝึกอบรมการท าถ่านจากมูลสตัว์ มปีระสทิธิภาพ
ที่ตามเกณฑ์ตัง้ไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ไพลนิ เศวตศลิา (2549 : 94.97) ไดศ้กึษาการพฒันา
คูม่อืกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร เรื่องระบบนิเวศ ส าหรบั
นั ก เ รี ย น ช่ ว ง ชั ้ น ที่ 4  ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วจิยัและพฒันาการศกึษา 
ผลการศกึษาพบวา่ คูม่อืกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร เรื่องระบบ
นิเวศ มปีระสทิธิภาพ เท่ากบั 83.16/80.95 สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ต ัง้ไว้ 80/80 แสดงว่าคู่มือกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเรื่องระบบนิ เวศ ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธิผลของ
คู่มอื มคี่าดชันีประสทิธิผล (E.I.) = 0.7548 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดและนิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึ้นหลงัจากการใชคู้่มอื
อบรมรอ้ยละ 75.48  
 2) ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบเปรียบเทียบ
ความรูก้่อนและหลังการส่งเสรมิคาร์บอนต ่าในชุมชน
บา้นหนองแวงดงหมูท่ี ่4 ต าบลกดุโดน อ าเภอห้วยเมก็ 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
 จากการศกึษาและเปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วกบั
คาร์บอนต ่าในชุมชน พบว่าก่อนการส่งเสรมิมคีะแนน
เฉลี่ยความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัต ่า มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
9.93 และหลังการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 16.29 เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ย
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ความรู้ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า ชาวบ้านมี
ค่าเฉลี่ยความรู้หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้
เห็นว่าการส่งเสริมท าให้ชาวบ้านเกดิความรู้ที่สูงขึ้น 
โดยใชเ้ทคนิคและวธิีการที่มคีวามหลากหลายโดยผ่าน
กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งเป็นวิธีการ
บรรยายใหค้วามรูป้ระกอบกบัคูม่อืการสง่เสรมิ เพื่อชว่ย
ใหช้าวบา้นเขา้ใจเนื้อหาเพิม่มากขึน้ เป็นไปตามแนวคดิ
ของประยูร วงศจ์นัทรา (2555 : 313) ไดใ้ห้ความหมาย
ว่า สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการเรียนที่มุ่งสร้างความ
ตระหนกั ทศันคต ิและคา่นิยมเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม การ
เรียนสิ่งแวดล้อมจะต้องมุ่งสร้างความตระหนักต่อ
ปัญหาและคุณค่าของสิง่แวดล้อม สรา้งทศันคติที่ดตี่อ
สิง่แวดล้อม และเพื่อให้เกิดค่านิยมต่อสงัคมอันที่จะ
ธ ารงร ักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมเอาไว้  ดังนั ้น 
กระบวนการเรยีนการสอนและการประเมนิผลการเรยีนรู้
จงึมุง่ทีค่วามตระหนกั ทศันคต ิและคา่นิยมมากกวา่การ
เรยีนรูท้ี่มุ่งความรูแ้ละความจ า และภราดร จินดาวงศ ์
(2550 : 4) ไดก้ล่าวไวว้่า ความรู ้คอื พลงัที่มอียู่ในตวั
ของทุกคนทีไ่มส่ามารถถ่ายทอดทางพนัธุกรรมได ้ผูใ้ด
มคีวามรู้มากกเ็สมือนมีพลังมาก สามารถตดัสนิใจได้
ถูกต้อง และท างานให้ส าเรจ็ได้ง่าย ความรู้หากไม่ใช้
หรอืปล่อยใหผ้า่นไปโดยไมม่กีารทบทวน หรอืประยุกต์
กจ็ะเกดิการลืมหรอือาจสูญหาย และการมคีวามรูแ้ล้ว
ไมเ่ผยแพรห่รอืปกปิด ซ่อนเรน้ไวอ้าจเป็นประโยชน์ใน
ช่วงเวลาสัน้ๆ แต่จะเป็นผลเสียในระยะยาว ทัง้ก ับ
ตวัเองละประเทศชาต ิซึง่ความรูเ้ป็นทรพัย์สนิที่จบัต้อง
ไมไ่ด ้แต่มมีลูคา่สงูและมกัเป็นคณุคา่ทีถู่กมองขา้มและ
ไม่ให้ความส าคญัเท่าที่ควรในประเทศที่ก าลังพฒันา 
โดยความรูม้อียู่รอบตวัทุกคน อยู่ทีจ่ะสนใจหรอืใส่ใจใน
การเกบ็มาใชซ้ึ่งแหล่งความรูท้ี่พบเห็น เช่น โทรทศัน์ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ ป้ายโฆษณา พูดคุย 
หนังสือ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ แสง
จนัทร ์โสภากาล (2550 : 14 - 15) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความรู้
หมายถึง การร ับรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง เหตุการณ์
รายละเอียดต่างๆ ที่เกดิขึ้นจากการสงัเกต การศกึษา 
ประสบการณ์ทัง้ในดา้นสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติและ
สงัคม ความรูพ้ื้นฐานหรอืภูมหิลงัของแต่ละบุคคลที่ได้
จดจ าหรอืเกบ็รวบรวมไวแ้ละสามารถแสดดงออกมาใน

เชิงพฤติกรรมที่สงัเกตหรือวัดได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของชชัวาลย์ วงษ์ประเสรฐิ (2548 : 17) ความรู ้
คอื กรอบของการประสมประสานระหว่างสถานการณ์
คา่นิยม ความรูใ้นบรบิทและความรูแ้จ้งอย่างชดัเจนซึ่ง
โดยทัว่ไปความจะอยู่ใกลช้ดิกบักจิกรรมมากกว่าขอ้มูล 
และสารสนเทศท าใหเ้กดิความตระหนักถึงความส าคญั
ของความรู ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของบูรชยั ศริมิหา
สาคร (2550 : 24) ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่า 
ความรู้  คือ  สารสนเทศที่ ผ่านกระบวนการคิด 
เปรยีบเทยีบ เชือ่มโยงกบัความรูอ้ื่นจนเกดิความเขา้ใจ 
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได ้ซึ่ง
สอดคลอ้งกบับงานวจิยัของ ธรีะ รญุเจรญิ (2548 : 162) 
ไดแ้บง่ความรูอ้อกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คอื 1) ความรู้
ที่เด่นชดั (Explicit Knowledge) เป็นความรูท้ี่อยู่ใน
รูปแบบที่เป็นเอกสารหรือวิชาการอยู่ในต าราคู่มือ
ปฏิบัติงาน โดยเน้นไปที่การเข้าถึงแหล่งความรู้
ตรวจสอบและตีความไดแ้ละอาจเกดิความรูใ้หม่สรุป 
อ้างอิงได้ 2) ความรู้ซ่อนเร้น (Implicit หรือ Tacit 
Knowledge) เป็นความรู้ที่แฝงอยู่ ในตัวตนเป็น
ประสบการณ์ทีส่ ัง่สมมายาวนาน เป็นภมูปัิญญา ความรู้
ประเภทนี้เน้นไปทีก่ารจดัเวทเีพื่อใหก้ารแบ่งปันความรู้
ที่อยู่ในตวัผูป้ฏิบตัิท าให้เกดิการเรียนรู้ร่วมกนัอนัจะ
น าไปสูค่วามรูใ้หม่ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
พรธดิา วเิชยีรปัญญา (2547 : 14) ความรูส้ามารถแบ่ง
ออกได้สองประเภท คือ ความรู้ช ัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) และความรูแ้ฝงเรน้ หรอืความรูค้วามรูแ้ฝง
เรน้เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตวับุคคล ผู้บรหิารแต่ละคน 
คอื จะท าอย่างไรที่จึงจะน าความรู ้เรียกความรู้หรือ
บรหิารความรูท้ีซ่่อนเรน้อยู่มาใชใ้ห้เกดิประโยชน์ เช่น 
การทีห่ลายองคก์รไดน้ าเอาเทคโนโลยตี่างๆ เช่น อีเมล 
กรุ๊ปแวร์ และการส่งข้อมูลแบบเร่งด่วน อาทิ MSN 
Skype หรอืโปรแกรมแชทต่างๆ มากมายในปัจจุบนันี้ 
มาช่วยในการบรหิารความรู ้และการกระจายความรู้ที่
ซ่อนเรน้อยู่ เป็นตน้ แบบทีส่ามารถแสดงออกมาให้เห็น
ได ้(Explicit knowledge) หมายถงึ ความรูท้ี่บุคลากรใน
องค์กรสามารถที่จะสงัเกตเห็นได้ง่ายและสามารถจะ
จดัเกบ็เป็นขอ้มูล  เอกสาร หรอืเกบ็ไว้ในแหล่งที่เก็บ
ขอ้มูล หรอืคลังเก็บข้อมูล ความรู้แบบนี้ เป็นข ัน้ตอน
และเป็นระบบ พนกังานในองคก์รสามารถทีจ่ะเรยีกหรอื
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น าเอาความรูเ้หล่านี้มาใชห้รอืน ามาประยุกต์ใชง้านได้
โดยการใช้เทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการจัดเก็บขอ้มูล
หรอืดา้น จงึตอ้งอาศยักลไกแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ซึ่งกค็อื
การจัดการความรู ้ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิัยของ เจน
เนตร มณีนาค และคณะ (2546 : 212) คอื ความรูเ้ป็น
ทรพัย์สนิทางปัญญาขององค์กร  สามารถจ าแนกออก
ไดเ้ป็น 2 ประเภท 1) ความรูก้ารเรยีกมาใช ้2) ความรู้
แบบนยัหรอืแบบซ่อนเรน้ (Implicit knowledge) ความรู้
แบบนี้ส่วนใหญ่มลีกัษณะเป็นความรูท้ี่แฝงเรน้อาจอยู่
ในในบคุคลทีท่ างานในองคก์รหรอืแผนกต่างๆ ปราชญ์
ชาวบา้น และผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะในแต่ละส่วนมากมกัจะ
ซ่อนเรน้อยู่ในสมองของพนกังานแต่ละคนในองคก์ร ซึ่ง
เป็นการยากที่จะแสดงหรือถ่ายทอดออกมา และเป็น
การยากทีจ่ะบอกว่าความรูอ้นัไหนคอืความรูท้ี่ซ่อนอยู่ 
สิง่ที่ท้าทายแบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ความรูช้ดั
แจง้เป็นความรูท้ี่ถูกบรรยายออกมาเป็นตวัอกัษร เช่น 
คูม่อืปฏบิตังิาน หนงัสอื วารสาร เป็นตน้  
 3) ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบทศันคติก่อน
และหลงัการการสง่เสรมิคารบ์อนต ่าในชมุชนบา้นหนอง
แวงดงหมู่ที่ 4 ต าบลกุดโดน อ าเภอห้วยเม็ก จงัหวดั
กาฬสนิธุ์ จากผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อ
คารบ์อนต ่าในชมุชน พบวา่กอ่นการสง่เสรมิชาวบา้น มี
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติอยู่ในระดบัเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.69 หลงัการส่งเสรมิชาวบา้น มคีะแนนเฉลี่ย
ทศันคติอยู่ในระดบัเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.91 
เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคติก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิ พบวา่ ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคติหลงัการ
สง่เสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 แสดงให้เห็นว่าการส่งเสรมิท าให้เกดิ
ทศันคติของชาวบ้านสูงขึ้น เนื่องจากการส่งเสริมใช้
กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ให้ชาวบ้านได้มี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เป็นไปตามแนวคิดของ 
สรอ้ยตระกูล ติวยานนท์ อรรถมานะ (2541 : 64)  ให้
ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ  คือ ผล
ผสมผสานระหวา่งความนึกคดิ ความเชื่อ ความคดิเห็น 
ความรู ้และความรูส้กึของบคุคลทีม่ตี่อสิง่หนึ่งสิง่ใด คน
ใดคนหนึ่ง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งๆ ซึ่งออกมา
ในทางประเมินค่าอันอาจเป็นไปในทางยอมรับหรือ
ปฏิเสธก็ได้และความรู้สึกเหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะ

กอ่ใหเ้กดิพฤตกิรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้นซึ่งสอดคล้อง
กบังานวจิยัของวรรณฤด ีแกว้แกมแข (2544 : 18)ได้
กล่าวไวว้่าทศันคติเป็นการแสดงออกทางดา้นผลรวม
ของความโน้มเอียงและความรู้สึก ความมีอคต ิ
ความรูส้กึทีเ่กดิขึ้นอยู่ในใจมาก่อนความคดิ ความกลวั 
การบังคับขู่เข็ญ และการลงความเห็นของมนุษย์
เกีย่วกบัเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
พรทิพย์ บุญนิพทัธ์ (2531 : 49) ไดแ้ยกองค์ประกอบ
ของ ทัศนคติ ได้ 3 ประการคอื 1) องค์ประกอบด้าน
ความรู ้(The Cognitive Component) คอื ส่วนที่เป็น
ความเชือ่ของบคุคลทีเ่กีย่วกบัสิง่ต่างๆ ทัว่ไปทัง้ที่ชอบ
และไมช่อบ หากบคุคลมคีวามรูห้รอืคดิว่าสิง่ใดดมีกัจะ
ม ีทศันคตทิีด่ตี่อสิง่นัน้ แต่หากมคีวามรูม้ากอ่นว่าสิง่ใด
ไมด่กีจ็ะมทีศันคตทิีไ่มด่ตี่อสิง่นัน้ 2) องค์ประกอบดา้น
ความรูส้ ึก (The Affective Component) คือ ส่วนที่
เกีย่วขอ้งกบัอารมณ์ที่เกีย่วเนื่องกบัสิง่ต่างๆ ซึ่งมผีล
แตกต่างกนัไปตามบคุลกิภาพของคนนัน้ เป็นลกัษณะที่
เป็นค่านิยมของแต่ละบุคคล 3) องค์ประกอบด้าน
พฤติกรรม (The Behavioral Component) คือ การ
แสดงออกของบคุคลต่อสิง่หนึ่ง หรอืบคุคลหนึ่ง ซึ่งเป็น
ผลมาจากองค์ประกอบด้านความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึก จะเห็นได้ว่า การที่บุคคลมีทัศนคติต่อสิ่ง
หนึ่งสิง่ใดต่างกนั กเ็นื่องมาจากบุคคลมคีวามเขา้ใจ มี
ความรูส้กึหรอืมแีนวความคดิแตกต่างกนันัน้เอง ดงันัน้
สว่นประกอบทางดา้นความคดิหรอืความรูค้วามเขา้ใจ 
จึงนับไดว้่าเป็นส่วนประกอบขัน้พื้นฐานของทัศนคต ิ
และส่วนประกอบนี้จะเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กบัความรูส้ ึก
ของบุคคล อาจออกมาในรูปแบบแตกต่างกนั ทัง้ใน
ทางบวกและทางลบซึ่งขึ้นอยู่กบัประสบการณ์และการ
เรยีนรู้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิัยของดารณี พานทอง 
(2542 : 43) การแสดงออกทางทศันคติสามารถแบ่งได้
เป็น 3 ประเภท คอื 1) ทัศนคติในทางบวก (Positive 
Attitude) คอื ความรูส้ ึกต่อสิง่แวดล้อมในทางที่ดหีรือ 
ยอมรบั ความพอใจ เช่น นักศกึษาที่มีทศันคติที่ดตี่อ
การโฆษณาเพราะวชิาการโฆษณาเป็นการให้บุคคลได้
มอีิสระทางความคดิ 2) ทัศนคติในทางลบ (Negative 
Attitude) หมายถึง การแสดงออกหรือความรู้สึกต่อ
สิง่แวดล้อม ในทางที่ไม่พอใจ ไม่ดไีม่ยอมรบั ไม่เห็น
ดว้ย เช่น นิดไม่ชอบคนเลี้ยงสตัว์เพราะเห็นว่าทารุณ
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สตัว์ 3) การไม่แสดงออกทางทัศนคติหรือมีทัศนคติ
เฉยๆ (Negative Attitude) คอื มีทัศนคติเป็นกลาง
อาจจะเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนัน้ๆ 
หรือในเรื่องนัน้ๆ เราไม่มีแนวโน้มทัศนคติอยู่ เดิม
หรอืไมม่แีนวโน้มทางความรูใ้นเรื่องนัน้ๆ มาก่อน เช่น 
เรามทีศันคตทิีเ่ป็นกลางต่อตู้ไมโครเวฟ เพราะเราไม่มี
ความรูเ้กีย่วกบัโทษหรอืคณุของตูไ้มโครเวฟมากอ่น ซึ่ง
มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ขนิษฐา ยาวะโนภาส 
(2554 : 56) ไดท้ าการศกึษา ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั
การตัดสินใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ฉลากคาร์บอน 
สถานการณ์การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากคาร์บอน 
ความรูค้วามเขา้ใจและทัศนคติของผู้บริโภคเกีย่วกบั
ผลิตภัณฑ์ฉลากคาร์บอน กลุ่ มตัวอย่ างที่ ใช้ใน
การศึกษา คือนักศึกษาปริญญาโท สถาบนับณัฑิต 
พฒันบรหิารศาสตร์ กรุงเทพมหานครจ านวน 380 คน 
เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม และสมัภาษณ์
เชงิลึกผูเ้ชยีวชาญจากหน่วยงานภาครฐั 2 หน่วยงาน 
และบรษิทัที่เขา้ร่วมโครงการฉลากคาร์บอน 5 บรษิัท 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงมีอายุระหว่าง 26-30 ปี สถานภาพเป็นโสด มี
พื้นฐานการศกึษาปรญิญาตรใีนแผนศลิปะศาสตร์มาก
ที่สุด ส่วนใหญ่เป็นนักศกึษาภาคพิเศษ ศกึษาที่คณะ
บรหิารธุรกจิมากทีส่ดุ และประกอบอาชพีเป็นพนักงาน
บรษิทัเอกชนมากทีส่ดุ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบ
ผลิตภณัฑ์ฉลากคาร์บอนและไม่ทราบสญัญาลักษณ์
ฉลากคาร์บอน โดยปัจจยัส่วนบุคคลทุกปัจจยัไม่มผีล
ต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อผลติภณัฑ์ฉลากคาร์บอน ส่วน
ปัจจยัสว่นบคุคลกบัความคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนผสมทาง
การตลาดพบวา่ เพศ สภาภาพสมรส และอายุที่ต่างกนั
มผีลต่อ ความคดิเห็นดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่
แตกต่างกัน นอกจากนี้ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วน
ประสมทางการตลาดไม่มีผลต่อการตดัสนิใจเลือกซื้อ

ผลติภณัฑฉ์ลากคารบ์อน และพบว่า นักศกึษาที่ศกึษา
คณะต่างกนั ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์
ฉลากคาร์บอนมีความสัมพันธ์ก ับทัศนคติเกี่ยวกับ
ผลติภณัฑฉ์ลากคารบ์อน ปัจจยัที่มคีวามส าคญัต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากคาร์บอนได้แก ่
ความรูค้วามเขา้ใจและทศันคตเิกีย่วกบัผลติภณัฑฉ์ลาก
คาร์บอน และจากการสมัภาษณ์ผู้เชีย่วชาญเกี่ยวกบั
ความคิดเห็นผลิตภัณฑ์ฉลากคาร์บอน พบว่ า 
ประชาชนมกีารรบัรูเ้กีย่วกบัผลิตภณัฑ์ฉลากคาร์บอน
น้อย และผลการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วม
โครงการฉลากคาร์บอน พบว่า เหตุผลที่ เข้าร่วม
โครงการเนื่องจากได้ตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัทที่ย ังไม่เข้าร่วม
โครงการมแีนวโน้มทีจ่ะเขา้รว่มมากขึน้เรือ่ยๆ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) ควรให้ความรู ้และความเขา้ใจ เรื่องชุมชน
คาร์บอนต ่ าและวิธีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไชด ์
 2) ควรมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านร ับรู้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและมี
แนวทางในการร ับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
 1)  ควรมีการศึกษาปัจจัย ในด้านต่ างๆ  
ที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 
 2) ควรศกึษาวจิยัเชงิปฏบิตัิการแบบมสี่วนร่วม
เพื่อหาแนวทางในการสง่เสรมิชมุชนสูส่งัคมคารบ์อนต ่า 
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