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บทคดัยอ่ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการท า เตาเบ๊บซีเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน 
ใหม้ปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้และทศันคตกิ่อนและ
หลงัการส่งเสริม และวดัทกัษะปฏิบตัิหลงัการส่งเสริม กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ชาวบ้านบ้านหนองแสง 
หมู่ที ่1 ต าบลศรสีมเดจ็ อ าเภอสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน 30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็
รวบรวมขอ้มูล ได้แก่ คู่มอืฝึกอบรม แผ่นพบั แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ และแบบวดัทกัษะการท าเตา 
เบ๊บซ ีสถติิที่ใช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t-test  
ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมเท่ากบั 89.87/87.17 ดชันีประสทิธผิลของคู่มอื เท่ากบั 0.6287 
แสดงให้เหน็ว่า ชาวบ้านมคีวามก้าวหน้าในทางการเรียนรู้ คดิเป็นร้อยละ 62.87 เมื่อเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ย
ความรูแ้ละทศันคตกิ่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้ทศันคต ิหลงัการสง่เสรมิสงูกว่า
ก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .05 และหลงัการส่งเสรมิชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยทกัษะการท าเตาเบ๊บซี 
เพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชนในระดบัปฏบิตัเิป็นประจ า 
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Abstract  
 The purposes of this research were to develop a manual for promoting of the making of BEBC stove for 
the benefit of the community, to be effective according to the criteria 80/80 and to study and compared knowledge 
and attitude before and after promotion and Study practice skills after promotion. The sample used in were 30 
people from a voluntary of Ban Nong Saeng Village, Si Somdet Subdistrict, Somdet District, Kalasin province, 
selected by voluntary participation. The research instruments used to collected data included training manuals, 
brochures, test about knowledge and attitude. The statistics used for data analyzed were frequency, percentage, 
mean, standard deviation and paired t-test. The results of the research showed that the manual efficiency was 
89.87/87.17. The effectiveness index of the manual was 0.6287, It showed that the villagers had more progressed 
their learning at 62.87 percent.  When compared mean score for before and after it indicated that villagers had 
knowledge score more after than before the promotion with significant at .05 and the after promoting the villagers 
with the average score of BECC stove for benefit of the community at a practical level. 
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1. บทน ำ 
 เตาถ่านหรอืเตาฟืน เป็นอุปกรณ์ส าหรบัหุงต้ม
อาหารมาตัง้แต่สมยัโบราณ ถึงแม้ปัจจุบนัเทคโนโลยี
จะก้าวหน้าไปไกล แต่เตาถ่านกย็งัมใีห้เหน็ในการใช้
ส าหรับหุงต้มประกอบอาหารกันมาจนถึงปัจจุบัน 
เนื่องจากอาหารเป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตของ
มนุษย ์การหุงต้มอาหารจงึเกีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนั 
ของครวัเรอืนเตาหุงต้มทีใ่ชก้นัมากในปัจจุบนัมรีูปร่าง
ลกัษณะแตกต่างกนัประสทิธิภาพการใช้งานของเตา 
แต่ละชนิดกจ็ะแตกต่างกนั   
 เตาถ่าน คอืเตาที่ใชถ่้านไมโ้ดยผ่านการเผาให้
ไม้สุกดีแล้วน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มได้อย่างมี
ประสทิธภิาพดกีว่าเตาประเภทอื่นๆ กล่าวคอื มคีวาม
ร้อนสูง ท าให้การหุงต้มสุกเรว็ มคีวนัน้อย ไม่ท าการ
รบกวนผู้ใช้หรอืควนัไปตดิภายในอาคารบนเรอืนด้วย 
ซึ่งเตาประเภทนี้ชาวบ้านเรียกว่า "เตาอัง้โล่" โดยมี
ลักษณะที่แตกต่างกันตามแบบของแต่ละท้องถิ่น  
ทีน่ิยมใช้ส่วนใหญ่ขึน้อยู่กบัช่างผูป้ระดษิฐ์จะมคีวามรู้
และฝีมือ โดยเตาประเภทนี้มีผู้ผลิตออกจ าหน่าย
มากกว่าเตาฟืน เพราะเป็นที ่นิยมของผูใ้ชท้ัว่ไป (นิยม 
จนัทรเ์ทพา, 2562 : เวบ็ไซต)์ 
 ส่วนข้อเสยีของเตาถ่านคือการใช้เชื้อเพลงิใน
การเผาไหมเ้ป็นอย่างมากท าใหส้ิน้เปลอืงเชือ้เพลงิมาก
เป็นผลให้การตัดไม้ท าลายป่าในส่วนที่น ามาใช้เป็น
เชื้อเพลิงหุงต้มสูง สภาพเตาไม่แขง็แรง เคลื่อนย้าย
ล าบาก ใชใ้นการหุงตม้เพยีงอย่างเดยีว ดแูลรกัษายาก 
ใชร้ะยะเวลาในการหุงตม้นาน และยงัปล่อยก๊าซมลพษิ
หลายชนิด เป็นก๊าซที่มองไม่เห็นหรือไม่มีกลิ่น อาทิ
เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOx ) โดยทีค่ารบ์อนมอนอกไซดส์ามารถ
เขา้สู่ร่างกายไดท้างลมหายใจ ท าใหเ้นื้อเยื่อและเซลล์
สมอง ขาดออกซเิจน และมภีาวะเลอืดเป็นกรดเกดิพษิ
เฉียบพลัน โดยความเป็นพิษจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่ 
กบัปรมิาณก๊าซในอากาศทีห่ายใจเขา้ไป ทัง้นี้ อาการที่
เกดิขึน้เมื่อร่างกายได้รบัคาร์บอนมอนอกไซด์ เขา้ไป 
คอื เกดิผื่นแดงทีผ่วิหนังและเยื่อบุ ปวดศรีษะ วงิเวยีน 
คลื่นไส ้อาเจยีน สว่นผูท้ีร่บัออกไซดข์องไนโตรเจนเขา้
ไปในร่างกายในปรมิาณมากๆ จะมอีาการระคายเคอืง

ของระบบทางเดนิหายใจได ้(ตรกีติต ิไตรบุตร, 2558 : 
เวบ็ไซต)์ 
 ส่วนเตาเบ๊บซี คือ เตาที่สามารถแยกแก๊ส 
ชีวมวลมาท ากระบวนการหุงต้มไปพร้อมกับการ
เปลี่ยนชีวมวลเป็นถ่านไบโอชาร์ ใช้ชวีมวลเชื้อเพลิง
น้อย เหมาะสมกบัการใช้งานในครวัเรอืน โดยเฉพาะ
ดว้ยทรงกระบอกของส่วนบรรจุเชื้อเพลงิท าใหอ้ากาศ
เข้าไปได้น้อย เช่นเดียวกับเตาชีวมวลโดยทัว่ไป  
การจุดเชือ้เพลงิในสว่นกลางเตาเพื่อผลติถ่านไบโอชาร์
จงึเหมอืนกบัการเผาไมใ้นเตาชวีมวลที่ได้แก๊สชวีมวล
มาหุงต้มไปปรยิาย ประกอบกบัมกีารถ่ายเทความรอ้น
ไปสู่ชวีมวลทีบ่รรจุอยู่รอบนอก พืน้ทีบ่รรจุชวีมวลรอบ
นอกจะมีรูเชื่อมต่อมาสู่ส่วนเผาไหม้เชื้อเพลิงที่อยู่
แกนกลาง แก๊สชีวมวลที่เกิดขึ้นในส่วนนอกที่ได้รับ
ความร้อนจากแกนกลางและเกิดการแยกสลายด้วย
ความรอ้นจงึผ่านเขา้ไปเผาไหม้ไดอ้กี เท่ากบัว่าไดท้ัง้
แก๊ สชีวมวลมาใช้หุ งต้ม  ได้ความร้อนมาใช้ ใน
กระบวนการไพโรไลซิส และได้ผลผลิตออกมาเป็น
ถ่านไบโอชาร์ เรยีกได้ว่าเป็นการผสมผสานเตาผลิต
แก๊สชีวมวลและเตาผลิตถ่านไบโอชาร์อันเดียวกัน 
นอกจากนี้เตาเบ๊บซ ีมปีระโยชน์หลายดา้น เช่น เป็นเตา
พลังงานชีวมวลผลิตแก๊สหุงต้มและไบโอชาร์ระดับ
ครวัเรอืน เคลื่อนย้ายสะดวก ใหพ้ลงังานความรอ้นสงู โดย
ใชเ้ชือ้เพลงิน้อย เหมาะส าหรบัการหุงตม้ประกอบอาหาร
ในชวีติประจ าวนั ดา้นพลงังานท าใหเ้กดิแก๊สส าหรบัการ
หุงต้ม พร้อมกับผลิตถ่านชีวภาพได้ในเวลาเดียวกัน 
ด้านการเกษตร ถ่านชีวภาพที่ได้มีความพรุนและ
คุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการน าไปใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพของดนิในการแก้ไขปัญหาสภาพความเป็นกรด
ของดิน และการตรึงไนโตรเจนในดิน ด้านสิง่แวดล้อม
ช่วยลดการเผาท าลายวสัดุเหลอืทิง้ทางการเกษตร และ
ลดการปลดปล่อยฝุ่ นควันสู่ชัน้บรรยากาศ ทัง้นี้ ถ่าน
ชวีภาพสามารถใชเ้ป็นวสัดุปรบัปรุงดนิ ท าใหส้ภาพของ
ดนิมคีวามเหมาะสมต่อท าการเกษตร (อรสา สุกสว่าง, 
2559 : 5) 
 จากข้างต้นผู้วิจยัจึงได้มีความสนใจที่จะศึกษา
และส่งเสริมการท าเตาเบ๊บซีเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน 
เน่ืองจากวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองแสง  
มีก า ร ใ ช้ เ ต า ถ่ าน เ พื่ อ กา รปร ะกอบอาหา ร ใ น
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ชีวิตประจ าวัน ผู้วิจยัจึงมีความต้องการที่จะศึกษาหา
แนวทางในการพัฒนาการใช้เตาถ่านในการหุงต้มมา
ประยุกต์เป็นการใช้เตาเบ๊บซีเพื่อใช้ในการหุงต้มแทน 
โดยกระบวนการท าเตาเบ๊บซ ีคอืการน าเศษกิง่ไม้แห้ง 
หรือวัสดุ เหลือใช้  จากการเกษตร เช่น ฟางข้าว 
กะลามะพรา้ว ซงัขา้วโพด เหงา้มนัส าปะหลงั ฯลฯ มาท า
ให้เกดิประโยชน์ยิง่ขึน้ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเหน็ว่าหากมกีาร
ส่งเสริมการท าเตาเบ๊บซีเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนขึ้น  
จะเป็นแนวทางในการจัดการขยะอินทรีย์ในอีกหนึ่ง
รูปแบบ เพื่อป้องกนัผลกระทบที่จะเกิดขึน้จากการเผ่า
ขยะอินทรีย์ อีกทัง้เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนบ้านหนอง
แสงเกดิความรู้ ทศันคติ และมทีกัษะการปฏบิตัิต่อการ
ท าเตาเบ๊บซีเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนได้อย่างยัง่ยืน
สบืไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการการส่งเสรมิการท าเตา
เบ๊บซเีพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน ใหม้ปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลตามเกณฑ ์80/80 
 2 .2  เพื ่อศ ึกษาและเปร ียบ เท ียบความรู้
เกี่ยวกบัการท าเตาเบ๊บซีเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน
ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อนและ
หลังการส่งเสริมเกี ่ยวกบัการท าเตาเบ๊บซี เพื่อใช้
ประโยชน์ในชุมชน 
 2.4 เพื่อศกึษาทกัษะการปฏบิตัใินการท าเตาเบ๊บซ ี
เพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน หลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ชาวบ้านบ้านหนองแสง หมู่ที่ 1 
ต าบลศรสีมเดจ็ อ าเภอสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ จ านวน 
1,250 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ชาวบา้นบา้นหนองแสง หมู่
ที่ 1 ต าบลศรีสมเดจ็ อ าเภอสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสมัครใจเข้าร่วม
สง่เสรมิ 
 
 

3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1) คู่มอืการท าเตาเบ๊บซเีพื่อใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน 
  2) แผ่นพบัการท าเตาเบ๊บซเีพื่อใชป้ระโยชน์
ในชุมชน 
 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
  1) แบบทดความรู้เกี่ยวกบัการท าเตาเบ๊บซี
เพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน 
  2) แบบวดัทศันคติต่อ การท าเตาเบ๊บซเีพื่อ
ใชป้ระโยชน์ในชุมชน 
  3) แบบวดัทกัษะการปฏบิตักิารท าเตาเบ๊บซี
เพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 ในการวิจยัครัง้นี้ ผู้วิจ ัยได้ท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
  ระยะท่ี 1 กำรสรำ้งและหำคณุภำพคู่มือ 
   1) ศกึษาเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งใน
เรื่องการส่งเสรมิการท าเตาเบ๊บซี เพื่อก าหนดขอบเขต
และโครงสร้างเนื้อหาของเครื่องมือและเครื่องมือใช้ใน
การวดัและประเมนิผล ประกอบดว้ย 
    1.1) แบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการ
ท าเตาเบ๊บซี มีลักษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ  
4 ตวัเลอืก คอื ใช่ ไม่ใช่ จ านวน 20 ขอ้ 
    1.2) แบบวัดทัศนคติต่อการท าเตา
เบ๊บซ ีมลีกัษณะเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประเมนิค่า 
(Rating Scale) 3 ระดับ คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ และไม่
เหน็ดว้ย จ านวน 20 ขอ้ 
   2) น าเสนอโครงร่างเนื้อหาที่ใช้ในการ
การส่งเสรมิการท าเตาเบ๊บซี เสนอต่ออาจารย์ทีป่รกึษา
และน ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรกึษา 
   3) น าเสนอคู่มือการท าเตาเบ๊บซี และ
เครื่องมือใช้ในการวดัและประเมินผลที่ปรบัปรุงแก้ไข
แล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความ
สอดคล้องและความเหมาะสม ซึง่พบว่า คู่มอือบรมมคี่า
สอดคล้อง (IOC) ของเน้ือหา มีค่าเท่ากบั 0.66 และค่า
ความเหมาะสมมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.39 แสดงว่าเครื่องมอื
ที่ใช้ในการวดั และประเมินผลมีความเหมาะสมอยู่ใน
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ระดบัเหมาะสมมาก แสดงว่าเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการอบรมมี
ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
งานวจิยัสามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
  4) น าเครื่ องมือที่ผ่ านการวิเคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับชาวบ้านที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก
รายขอ้ และความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของเครื่องมอืดงันี้ 
   4.1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสรมิการท าเตาเบ๊บซ ีจ านวน 20 ขอ้ มีค่าความยาก
ง่ายอยู่ในระดบัค่อนขา้งง่าย คอื 0.45 - 0.75 ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ อยู่ในระดบัด ีคอื 0.32 – 0.65 และค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.83 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   4.2) แบบวดัทศันคติต่อการท าเตาเบ๊บซ ี
จ านวน 20 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ในระดับ 

ปานกลาง คอื 0.32 – 0.55 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั มี
ค่าเท่ากบั 0.84 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  ระยะท่ี 2 กระบวนกำรถ่ำยทอด
ส่ิงแวดล้อมศึกษำ 
   1) ลงทะเบยีนก่อนเขา้รบัการการสง่เสรมิ
การท าเตาเบ๊บซ ี
   2) วดัผลความรู ้และทศันคตกิ่อนการ
สง่เสรมิการท าเตาเบ๊บซ ี
   3) ถ่ายทอดความรูโ้ดยใชคู้่มอืการท าเตา
เบ๊บซ ีใหแ้กช่าวบา้นบา้นหนองแสง หมู่ที ่1 ต าบลผาเสวย 
อ าเภอสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน 30 คน และมี
การท าการวดัผลความรูร้ะหว่างการสง่เสรมิ 
 4) วัดผลความรู้ และทัศนคติหลังการ
สง่เสรมิการท าเตาเบ๊บซ ี

 

    
ภาพประกอบที ่1 ลงทะเบยีนการด าเนินกจิกรรมการอบรม 

 

     
ภาพประกอบที ่2 การวดัผลความรูแ้ละทศันคตกิ่อนการสง่เสรมิ 

  

    
ภาพประกอบที ่3 กจิกรรมการสง่เสรมิการท าเตาเบ๊บซ ี
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3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1) ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) 
   2.2) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 
   2.3) ค่าอ านาจจ าแนก 
   2.4) ค่าความยากง่าย 
  3) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ paired  
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
 
 
 

4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืส่งเสรมิการท า
เตาเบ๊บซ ีเพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน พบว่า ประสทิธภิาพของ
กระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 89.87 และประสทิธภิาพของ
ผลลพัธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 87.79 ดงันัน้ คู่มือการท าเตา 
เบ๊บซีเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน มีประสิทธิภาพของคู่มือ
ฝึกอบรม 89.87/87.79 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามที ่
ตัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ส่วนค่าดชันีประสทิธิผลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน  
30 คน พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการ
ท าเตาเบ๊บซเีพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน มคี่าเท่ากบั 0.6287 
หมายความว่า ชาวบ้านมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.87  
(ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการท าเตาเบ๊บซเีพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชนของชาวบา้น (E1/E2) 

คณุภำพคู่มือกำรฝึกอบรม คะแนนเตม็ x  S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.97 0.71 89.87 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 17.43 0.79 87.79 

ประสิทธิภำพของคู่มือฝึกอบรม เท่ำกบั 89.87/87.79 

ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการท าเตาเบ๊บซเีพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชนของชาวบา้น 

ผลรวมคะแนนก่อนกำร
ฝึกอบรมทุกคน 

ผลรวมคะแนนหลงักำร
ฝึกอบรมทุกคน 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั 
กำรฝึกอบรม 

คะแนน
เตม็ 

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) 

532 790 30 20 0.6287 

 
4.2 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบกับความรู้  
เกีย่วกบัการท าเตาเบบ๊ซีเพือ่ใช้ประโยชน์ในชุมชน
ก่อนการฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรม 
 จากการศึกษาพบว่า ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้เกี่ยวกับการท าเตาเบ๊บซีเพื่อใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน ก่อนการส่งเสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  
( x =13.64) และหลังการส่งเสริมส่งเสริมชาวบ้าน 

มีค ะแนนเฉลี่ ย คว ามรู้ โ ดย รวมอยู่ ใ น ระดับสู ง  
( x =17.43) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้
เกี่ยวกับการท าเตาเบ๊บซีเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน 
ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า ชาวบ้านมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้หลงัการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 
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ตารางที่ 3 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูก้่อนและหลงัการส่งเสรมิการท าเตาเบ๊บซเีพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน  
(n = 30) 

ด้ำน 
ก่อนกำร 
ส่งเสริม 

ระดบั 
ควำมรู ้

หลงักำร 
ส่งเสริม 

ระดบั 
ควำมรู ้

t df p 

x  S.D. x  S.D. 
ความรู ้
(N=20) 

13.64 1.59 ปานกลาง 17.43 0.96 สงู -13.906 29 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติก่อน
และหลังการส่งเสริมการท าเตาเบ๊บซีเพื อ่ใช้
ประโยชน์ในชุมชน 
 พบว่า ก่อนการส่งเสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่
ทศันคติต่อการท าเตาเบ๊บซเีพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน 
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย ( x  =4.40) และหลงัการส่งเสรมิ

ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติ อยู่ในระดบัเห็นด้วย

อย่างยิ่ง ( x  =4.91)เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า หลังการ
สง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่สงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.5 (ดงัตารางที ่4) 

 
ตารางที ่4 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อนและหลงัการสง่เสรมิการท าเตาเบ๊บซเีพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน (n = 30) 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

t df p 
x  S.D. ระดบั x  S.D. ระดบั 

 ทศันคต ิ
(N=5) 

4.40 0.17 เหน็ดว้ย 4.91 0.08 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-18.221 29 .000* 

 
4.4 ผลการศึกษาทักษะการปฏิบติัในการท าเตา
เบบ๊ซีเพือ่ใช้ประโยชน์ในชุมชน 
 พบว่า หลงัการส่งเสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ย
ทกัษะการท าเตาเบ๊บซเีพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน อยู่ใน
ระดบัปฏบิตัเิป็นประจ า โดยมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.82 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมาก

ที่สุด คอื ท่านมีการเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการท าเตา
เบ๊บซี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 และข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านมีการตากวัสดุที่จะ
น ามาเผาให้แห้ง (ใบไม้,กิง่ไม้ ฯลฯ)ก่อนทีจ่ะน าไปใช้
ในการท าเตาเบ๊บซ ีและ ในการท าเตาเบ๊บซที่านเจาะรู 
ส าหรบัให้แก๊สคายออกจากถงัเขา้สู่ท่อกลวงได้ โดยมี
คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.74 (ดงัตารางที ่5) 

 
ตารางที ่5  ผลการศกึษาทกัษะการปฏบิตัใินการท าเตาเบ๊บซเีพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน (n = 30) 

ข้อท่ี ทกัษะกำรปฏิบติั 
หลงักำรส่งเสริม 

x  S.D. ระดบั 
1 ท่านมกีารเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ในการท าเตาเบ๊บซ ี 4.89 0.30 ปฏบิตัเิป็นประจ า 

2 
ท่านมกีารตากวสัดุที่จะน ามาเผาให้แห้ง (ใบไม้,กิง่ไม้ 
ฯลฯ)ก่อนทีจ่ะน าไปใชใ้นการท าเตาเบ๊บซ ี

4.74 0.44 ปฏบิตัเิป็นประจ า 

3 
ในการท าเตาเบ๊บซที่านเจาะรู ส าหรบัให้แก๊สคายออก
จากถงัเขา้สูท่่อกลวงได ้

4.74 0.44 ปฏบิตัเิป็นประจ า 
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ข้อท่ี ทกัษะกำรปฏิบติั 
หลงักำรส่งเสริม 

x  S.D. ระดบั 

4 
การท าเตาเบ๊บซ ีท่านน าตะแกรงเหลก็วางเพื่อกนัเศษ
กิง่ไมร้่วงออกจากช่องกลางถงั 

4.84 0.36 ปฏบิตัเิป็นประจ า 

5 
การท าเตาเบ๊บซ ีต้องปิดฝาเพื่อไม่ใหอ้ากาศเขา้และใส่รู
ตรงกลางทัง้ทุกครัง้ 

4.87 0.33 ปฏบิตัเิป็นประจ า 

โดยรวม 4.82 0.15 ปฏิบติัเป็นประจ ำ 

 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการท าเตาเบบ๊ซี 
เพือ่ใช้ประโยชน์ในชุมชน 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่ มือการ
ส่งเสริมการท าเตาเบ๊บซีเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน 
พบว่า ประสทิธผิลภาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็น
ร้อยละ 89.87 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)  
คิดเป็นร้อยละ 87.79 ดังนัน้ การส่งเสริมการท าเตา
เบ๊บซีเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน มีประสิทธิภาพของ
คู่มือการส่งเสริม 89.87/87.79 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้ค่าดชันีประสทิธผิลของกลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 30 คน พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอื
การท าเตาเบ๊บซเีพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน มคี่าเท่ากบั 
0.6287 หมายความว่า ชาวบ้านมีความรู้เพิม่ขึ้นและ
สง่ผลใหช้าวบา้นมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้
หลงัจากการใช้คู่มอืส่งเสรมิ ร้อยละ 62.87 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้
 จากการศกึษาการพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการ
ท า เตาเบ๊บซี เพื่ อใช้ประโยชน์ในชุมชน  พบว่ า 
ประสทิธผิลภาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นร้อยละ 
89.87 และประสทิธภิาพของผลลัพธ์ (E2) คดิเป็นรอ้ย
ละ 87.79 ดงันัน้ การส่งเสรมิการท าเตาเบ๊บซ ีเพื่อใช้
ประโยชน์ในชุมชน มีประสทิธิภาพของคู่มือส่งเสริม 
89.87/87.79 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว้ 
คู่มือส่งเสริมที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมและ
ความน่าสนใจของเน้ือหา จะท าใหช้าวบา้นเกดิความรู ้
ความเขา้ใจในเนื้อหาของคู่มอืส่งเสรมิเพิม่มากขึน้ ซึ่ง
คู่มอืการท าเตาเบ๊บซ ีเพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน มุ่งเน้น
ให้ ช า วบ้ าน ได้ รับปร ะสบการ ณ์ความรู้ ใ ห ม่ ๆ  
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของปรชีา ชา้งขวญัยนื (2551 : 

127) ได้กล่าวไว้ว่า คู่มอื คอื สมุด หรอืหนังสอืที่แต่ง
ขึ้นเพื่อใช้ประกอบวิชา หรืออ านวยความสะดวก 
เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง  และบุญชม  
ศรีสะอาด (2545: 76) ได้กล่าวไว้ว่า การที่จะท าให้
คู่มอืซึง่เป็นสือ่การเรยีนประเภทหนึ่งทีจ่ะผลติขึน้ใชน้ัน้
มปีระสทิธภิาพต่อการใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจก่อนจะ
น าคู่มือไปใช้จริงควรมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
เสยีก่อน ขัน้ตอนหนึ่งที่ส าคญัในการพฒันาคู่มือการ
เรียนต่างๆ คือ ขัน้ตอนการทดลองใช้และแก้ไข
ปรบัปรุง โดยมีวิธีการในขัน้แรกคือ ทดลองเบื้องต้น
ครัง้ที่ 1 เป็นการทดลองใช้เป็นรายบุคคล หรือการ
ทดลองแบบ 1 ต่อ 1 แล้วแก้ไขปรบัปรุง หลงัจากนั ้น
เป็นการทดลองใชเ้บือ้ตน้ครัง้ที ่2 ซึง่เป็นการทดลองใช้
กบักลุ่มเลก็ ประมาณ 5-10 คนแล้วแก้ไขปรบัปรุงอกี
ครัง้ ขัน้สุดท้ายน าคู่มือที่แก้ไขปรบัปรุงครัง้ล่าสุดไป
ทดลองใช้กับก ลุ่มเป้าหมายซึ่ง เ ป็นกลุ่มใหญ่ใน
สถานการณ์หรอืไม่จรงิ และทดสอบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนจากนัน้วเิคราะหเ์พื่อหาประสทิธภิาพของคู่มอืว่า
สามารถน าไปใช้ได้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของชัย
ยงค ์พรหมศว์ง (2520: 2-7) การหาประสทิธภิาพของ
คู่มอืหมายถึง การตรวจสอบพฒันาเพื่อให้งานด าเนิน
ไปอย่างม ีประสทิธภิาพเป็นการน าคู่มอืไปทดลองใช้ 
เพื่อปรบัปรุงและน าไปทดลองใชจ้รงิ โดยน าผลทีไ่ดม้า
ปรบัปรุง แกไ้ขใหม้คีวามสมบูรณ์ต่อไป การทดลองใช้
หมายถงึ การน าคู่มอืที่สร้างขึน้เป็นต้นแบบแลว้น าไป
ทดลองใช้ตามขัน้ตอน เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพของ
คู่มอืใหเ้ท่าเกณฑท์ีก่ าหนด การทดลองใชจ้รงิหมายถงึ 
การน าคู่มอืทีท่ดลองใชแ้ละปรบัปรุงแลว้มาด าเนินการ
ซึ่งเป็น เวลาตามที่ก าหนดในประเภทงานแต่ละชนิด
ต า ม แผนที่ ก า ห นด ไ ว้ ค ว า ม จ า เ ป็ นที่ ต้ อ ง ห า
ประสิทธิภาพในการผลิตหรือสร้างงานทุกประเภท
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จะต้องมีการ ตรวจสอบงานเพื่อเป็นการประกนัว่ามี
ประสทิธภิาพจรงิตามทีมุ่่งหวงั ซึง่การหาประสทิธภิาพ
ของคู่มอืมีความ จ าเป็นคอืคู่มือจะท าหน้าที่ชี้แนะให้
ผูใ้ช้มแีนวทางในการด าเนินกจิกรรมได้ดว้ยความมัน่ใจ 
สอดคล้องกบัแนวคดิของประดบั เรอืงมาลยั (2542 : 98) 
ได้อธิบายเกี่ยวกับประเภทของคู่มือว่าแบ่งเป็น  
3 ประเภท คือ 1. คู่มือการสอนหรือคู่มือการจัด
กิจกรรม เป็นคู่มือที่ ให้เนื้ อหาสาระความรู้  และ
คุณธรรมในโรงเรียน คู่มอืการอบรมหน้าเสาธง คู่มือ
การจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็นต้น  
2. คู่มือหนังสือเรียน เป็นคู่มือที่จ ัดท าขึ้นควบคู่กับ
หนังสอืเรยีน 3. คู่มอืการใชส้ื่อหรอืนวตักรรม เป็นการ
เผยแพร่ผลงานของครู เพื่อใหผู้้อื่นน าไปใชใ้หถู้กต้อง 
จงึต้องจดัท าคู่มอืการใช ้การจดัท าสื่อชุดการสอนกลุ่ม
สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเป็นต้น ซึ่งบางส่วน
สอดคล้องกบังานวจิยัของมลัลกิา เหลี่ยมไธสง และอดศิกัดิ ์
สงิหส์โีว (2559 : 149) ไดศ้กึษาคู่มอืการอนุรกัษ์ป่าไม้
และสัตว์ป่า ป่าโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
การอนุรกัษ์ป่าไม้และสตัว์ป่า ป่าโคกหินลาด อ าเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่า มีดชันี
ประสทิธผิล (E.I.) ของการฝึกอบรมการอนุรกัษ์ป่าไม้และ
สตัว์ป่า ป่าโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม มี
ค่าเท่ากบั 0.640 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวาท ีลพพนัธ์
ทอง และคณะ (2559 : 137) ได้วิจยัเรื่องการพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน : สาธารณรัฐสิงคโปร์ ผลการศึกษาพบว่า 
ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 
93.44/84.78 ส่วนดชันีประสทิธิผลของคู่มือฝึกอบรม
เ ท่ า กั บ  0 . 7 3 5 0  นิ สิ ต ที่ ใ ช้ คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซยีนสาธารณรฐั
สงิคโปรม์คีวามกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 73.50 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรนิภา ตูมโฮม (2559 : 190) 
และคณะ  ได้ ศึ กษา  การพัฒนาคู่ มื อ ฝึ กอบรม
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สาธารณรฐั
อนิโดนีเซยี ผลการศกึษาพบว่า ดชันีประสทิธผิลของคู่มอื
การฝึกอบรมเท่ากับ 63.43 นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรม
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สาธารณรฐั
อนิโดนีเซยี มคีวามกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นร้อยละ 

63.43 นิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้และ
ทศันคตหิลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม และ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชลทิศ พันธุ์ศิริ และคณะ 
(2559 : 117) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่องการพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สหพนัธรฐั
มาเลเซีย  ผลการศึกษาพบว่ า  คู่ มือ ฝึ กอบรมมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 92.33/93.22 ซึ่งบางส่วนสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของอุบล แควน้ไทสงค ์และคณะ (2559 :124) 
ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อมอาเซยีน : ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม 
ผลการศึกษาพบว่า ดชันีประสทิธผิลของคู่มือฝึกอบรม
เท่ากบั 04.44 นิสติทีใ่ชคู้่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน : ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
มคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 44.44  
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การท าเตาเบบ๊ซี เพือ่ใช้ประโยชน์ในชุมชน 
 ผลการเปรียบเทียบความรู้  การส่งเสริมการ
ส่งเสริมการท าเตาเบ๊บซี เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน 
พบว่า ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัการท า
เตาเบ๊บซ ีเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน ก่อนการส่งเสรมิ
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 13.64 
และหลงัการส่งเสริมส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ย
ความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัสงู มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 17.43 
เมื่อเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัการท า
เตาเบ๊บซ ีเพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน ก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิ พบว่า ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการ
ส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิตทิี่ระดบั.05 แสดงให้เหน็ว่า ชาวบ้านที่เขา้รบัการ
ท าเตาเบ๊บซี เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน มีความรู้
เพิ่มขึ้น เนื่องจากคู่มือส่งเสริมมีความเหมาะสมและ
ความน่าสนใจของเนื้อหา ท าให้ชาวบ้านเกิดความรู้ 
ความเขา้ใจในเนื้อหาของคู่มอืเพิม่มากขึน้ ซึง่คู่มอืการ
ส่งเสริมการท าเตาเบ๊บซี เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน 
มุ่งเน้นให้ชาวบ้านได้รับประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆ 
เพื่ อ เ ป็นแนวทางส าหรับปฏิบัติตนให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและน าความรู้ไปประโยชน์
ในทางที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของประยูร 
วงศจ์นัทรา (2559 : 179) การถ่ายทอดองคค์วามรูไ้ด้
เกิดขึ้นนับตัง้แต่มนุษย์เกิดขึ้นในโลกนี้ได้แก่ การสัง่
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สอนการบอกเล่า และวิทยาศาสตร์ ทัง้วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สงัคม ซึ่งมีหลายลกัษณะ 
ไม่ว่าจะเป็นวธิกีารถ่ายทอดดว้ยวาจา บรรยาย การใช้
สื่อ และการปฏบิตัิ เป็นตวัอย่างเป็นความรู้ที่ เกดิขึ้น
ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการถ่ายทอด
จากประสบการณ์ หรือจากการวิเคราะห์  และ
สงัเคราะหข์อ้มูล โดยความรู้ทีเ่กดิขึน้นัน้ผูร้บัสามารถ
น าไปใช้ได้โดยตรง หรือสามารถน ามาปรับใช้ได้ 
เพื่อให้เหมาะกบัสถานการณ์หรอืงานที่กระท าอยู่เป็น
ความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความรู้ที่
เกิดขึ้นนัน้ผู้รบัสามารถน าไปใช้ในลักษณะต่างๆ ได้ 
ดงันัน้กระบวนการถ่ายทอดความรู้จงึถือว่าเป็นหวัใจ
หลกัในทุกระดบั สอดคล้องกบัแนวคิดของแสงจนัทร์ 
โสภากาล (2550 : 14-15) ไดใ้หค้วามหมายของความรู้
หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง เหตุการณ์ 
รายละเอียดต่างๆ ที่เกิดจากการสังเกต การศึกษา
ประสบการณ์ ทัง้ในดา้นสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตแิละ
สังคม ความรู้พื้นฐานหรือภูมิหลังของแต่ละบุคคล  
ทีบุ่คคลไดจ้ดจ าหรอืเกบ็รวบรวมไว ้และสามารถแสดง
ออกมาในเชงิพฤติกรรมทีส่งัเกตหรอืวดัได้ สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของประภาเพญ็ สุวรรณ (2544 : 18) ไดใ้ห้
ความหมายของความรู้ไว้ว่า เป็นพฤติกรรมเบื้องต้น 
ซึง่ผูเ้รยีนจ าได ้อาจโดยการนึกไดห้รอืโดยการมองเหน็ 
ไดย้นิ จ าได ้ความรูใ้นขัน้นี้ ไดแ้ก่ ความรูเ้กีย่วกบัการ
จ ากัดความหมาย ข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎโครงสร้าง 
วธิกีารแกปั้ญหาเหล่านี้ เป็นต้น ซึง่บางส่วนสอดคลอ้ง
กบั งานวจิยัของชยัทตั ปัททุม (2550  : 85-87) ที่ได้
ศกึษาการเปรียบความรู้การใช้สารเคมกี าจดัศตัรูพืช
ของกลุ่มเกษตรกร ต าบลวงัทอง อ าเภอเมอืง จงัหวดั
ก าแพงเพชร หลงัใชก้ระบวนการเรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วม 
ผลการศกึษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความรูห้ลงัการทดลองค่าเฉลีย่คะแนนความรูท้ี่
ถูกต้องสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.001 บางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของอนิ
รุทธิ ์วรจติร (2557 : 39) ไดศ้กึษาวจิยั การสง่เสรมิการ
ใชป้ระโยชน์น ้าหมกัชวีภาพ จากเศษอาหารเพื่อลดการ
ใช้สารเคมใีนโรงเรยีนบ้านดอนหน่อง ต าบลขามเรยีง 
อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษา
พบว่า ก่อนการส่งเสริมนักเรียนมคีะแนนเฉลี่ยความ

รูอ้ยู่ในระดบัด ีหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่
ความรู้อยู่ในระดบัดี ซึ่งสอดคล้องกบัวจิยัของกรวชิญ์ 
ธุวะค า (2544: 51) ได้ศกึษา ความรู้ความเขา้ใจและ
พฤติกรรมการด าเนินงานปฏิรูปการบริหารและการ
จดัการของผู้บรหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส านักงานการประถมศกึษา
จงัหวดัเชยีงราย มคีวามรู ้ความเขา้ใจ การด าเนินงาน
ปฏิรูปการบริหารและการจัดการค่อนข้างสูง โดยมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ตอบได้คือ 15.93 จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน ส่วนพฤตกิรรมการด าเนินงานปฏริูป
การบรหิารและการจดัการ ดา้นทีม่กีารปฏบิตัมิากทีสุ่ด
คือ ด้านการปรับปรุงบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและ
องคป์ระกอบทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้รองลงมาคอื ดา้นการ
ใหส้ทิธแิละความเสมอภาคในการได้รบัการศกึษาและ
ดา้นการจดัโรงเรยีนใหเ้ป็นศูนยก์ลางการเรยีนรูชุ้มชน
ตามล าดบั ส่วนด้านที่มีการปฏิบตัิน้อยที่สุดคือ ด้าน
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ส าหรับการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการด าเนินงานปฏิรูปการบริหารและการ
จดัการตามขนาดโรงเรยีนและประสบการณ์การบรหิาร
พบว่า ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้พฤติกรรมการ
ด าเนินงานปฏริูปการบรหิารและการจดัการ ด้านการ
ประชาสมัพันธ์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของผู้บริหาร
สถานศกึษาที่มปีระสบการณ์บรหิาร 1-5 ปี และ 6-10 
ปี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ .05 และ
ปัญหาการด าเนินงานปฏริูปการบรหิารและการจดัการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักง านการ
ประถมศกึษาจงัหวดัเชยีงรายทีพ่บมากทีส่ดุคอื ปัญหา
ด้านการใช้ เทคโนโลยีเพื่ อการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา รองลงมาคอื ปัญหาการปรบัปรุงบรรยากาศ
สิง่แวดล้อมและองค์ประกอบที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ และ
ปัญหาการจดัการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ ตามล าดบัซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิสิทธิ ์ คุณวรปัญญา  
(2557 : 49-50) ได้ศึกษา การประเมินผลหลักสูตร
ฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางสงัคมศาสตร์  
ผลการวจิยัพบว่า หลกัสตูรความรูเ้กีย่วกบัการวจิยัทาง
สงัคมศาสตร์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  
ทัง้ 5 ด้าน คือ ด้านวิทยากร ด้านเทคนิค/วิธีการ
ฝึกอบรม ด้านหลกัสูตรการฝึกอบรม ด้านสถานที่จดั
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ฝึกอบรม และด้านการจดัฝึกอบรม ผลการวิจัยด้าน
ความรู้ ความเขา้ใจในเนื้อหาหลกัสูตร การน าความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ และประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน พบว่า 
ผูผ้่านการฝึกอบรมไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจในเนื้อหา
หลกัสตูรในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง สามารถน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในระดบัปานกลางถึงระดบัมาก 
มปีระสทิธภิาพการปฏบิตัิงานอยู่ในระดบัมาก และผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มี
ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มคีะแนนความรู้ที่ได้รบั
จากการฝึกอบรมไม่แตกต่างกนั ผูผ้่านการฝึกอบรมที่
มปีระเภทของผู้ปฏบิตัิงานแตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็
ต่อความเหมาะสมของหลักสูตรแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5 ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่
เพศ และหน่วยงานทีส่งักดัแตกต่างกนั มคีวามรูค้วาม
เขา้ใจในเนื้อหาหลกัสูตรแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่เพศ ระดบั
การศกึษา และระยะเวลาปฏบิตังิานแตกต่างกนั มกีาร
น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีระดับ
การศึกษา และประเภทของผู้ปฏิบตัิงานแตกต่างกนั  
มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการทดสอบ
ความสมัพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
หลักสูตร กับการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า       
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ
ทีร่ะดบั .05 และผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง
ความรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาหลกัสตูร กบัประสทิธภิาพ
การปฏิบัติงาน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานในทศิทางเดยีวกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยผูผ้่านการฝึกอบรม
มกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการปฏบิตังิานในทางทีด่ี
ขึ้น  สามารถน าความรู้และเทคนิคต่างๆ ไปใช้
ประโยชน์ในการปฏบิตัิงานและมปีระสทิธภิาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น รวมทัง้มีข้อเสนอแนะให้เพิ่ม
ระยะเวลาในการฝึกอบรมทัง้ภาคทฤษฎแีละฝึกปฏบิตั ิ
ควรจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่ อง ควรเพิ่มตัวอย่าง
งานวจิยัประกอบการบรรยาย และควรจดัฝึกอบรมช่วง

ปิดภาคการศกึษา เพื่อที่จะมเีวลาเขา้รบัการฝึกอบรม
เพิม่มากขึน้ 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติกบัการ
ท าเตาเบบ๊ซีเพือ่ใช้ประโยชน์ในชุมชน 
 จากผลการศกึษาและทศันคตกิบัการท าเตาเบ๊บ
ซีเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน พบว่าก่อนการส่งเสริม
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการท าเตาเบ๊บซี 
เพื่ อใช้ประโยชน์ในชุมชน อยู่ ในระดับเห็นด้วย  
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.40 และหลงัการส่งเสรมิชาวบา้นมี
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติ อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  
มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.91 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า หลังการ
สง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่สงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 แสดงให้เหน็ว่า
การสง่เสรมิการท าเตาเบ๊บซ ีเพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน 
มผีลท าใหท้ศันคติ ของชาวบา้นเพิม่มากขึน้ทัง้นี้ถอืว่า
เป็นกระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดล้อมศกึษา เน้นการ
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ส่งเสริม และ
ชาวบา้นที่เขา้รบัการส่งเสรมิ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของประยูร วงศ์จนัทรา (2559 : 73) กล่าวว่าทศันคติ
เป็นการแสดงออกมาซึง่การตดัสนิใจจากการประเมนิ
ค่าหรือทัศนะเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ     
ซึ่งในการแสดงออกมานี้จะต้องอาศัยพื้นความรู้
ประสบการณ์และพฤติกรรมระหว่างบุคคลเป็น
เครื่องช่วยในการพจิารณาและประเมนิค่าก่อนที่มกีาร
ตัดสนิใจแสดงออก ซึ่งการแสดงออกความคิดเห็นนี้
อาจจะเป็นในการเห็นด้วย บางส่วนสอดคล้องกับ
แนวคิดของสร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ 
(2541 : 64) ใหค้วามหมายทศันคต ิไวว้่า ทศันคต ิคอื 
ผสมผสานระหว่างความนึกคดิ ความเชื่อ ความคดิเหน็ 
ความรู้ของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดคนใดคนหนึ่ง 
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งๆ ซึ่งออกมาในทาง
ประเมนิค่าอนัอาจเป็นไปทางยอมรบัหรอืปฏเิสธกไ็ด้ 
และความคิดเห็นเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิด
พฤตกิรรมโดพฤตกิรรมหนึ่ง สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
ฉัตรชยั ปันชาต ิ(2545: 7) ใหค้วามหมายว่า ทศันคติ 
เป็นความรูส้กึต่อสิง่หนึ่งสิง่ใดดา้นทีด่แีละไม่ดอีาจเป็น
ลกัษณะบวกหรอืลบพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจ บางส่วน
สอดคล้องกับงานวิจัยของพระฉัตรชัย ศรีน้อยขาว 
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(2552 : 35)ได้ศกึษาเรื่องการพฒันาแผนการจดัการ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ เศรษฐกิจ
พอเพยีงกบัหลกัธรรมทางพุทธศาสนา มีจุดประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติก่อนเรียนและหลังเรียน  
ผลก า ร ศึ กษ า พบว่ า  มีป ร ะ สิท ธิภ า พ เ ท่ า กับ 
87,02/84.20 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและการปฏบิตัิ
ตนตาม แนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง หลงัเรยีน
เพิม่ขึน้จากก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 และบางสว่นสอดคลอ้งกบังานวจิยัของยลดา ภูนา
ใบ (2557 : 3) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง การส่งเสรมิการท า
ปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้าจากเศษอาหารเพื่อลดปรมิาณขยะเปียก
ในโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ต าบลท่าขอนยาง 
อ า เภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อจดักจิกรรมส่งเสรมิการท าปุ๋ ยอนิทรยี์
จากเศษอาหารเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้และ
ทศันคติต่อการท าปุ๋ ยอินทรีย์น ้าจากเศษอาหารก่อน
และหลงัการจดักจิกรรมการส่งเสรมิการท าปุ๋ ยอนิทรยี์
จากเศษอาหาร ผลการศึกษาพบว่ า เป็นไปตาม
สมมุตฐิานการวจิยัหลงัการจดักจิกรรมการส่งเสรมิการ
ท าปุ๋ ยอินทรีย์น ้าจากเศษอาหารผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรูแ้ละทศันคตเิพิม่มากขึน้และบางส่วนสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของอุทุมพร ไวยวริ ี(2557 : 3) ได้ศกึษา
เรื่อง การส่งเสริมการจัดการขยะสดโดยท าน ้าหมัก
ชวีภาพส าหรบันักเรยีนบ้านหนองอุ่ม ต าบลนาสนีวน 
อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษา
พบว่า ก่อนการส่งเสริมนักเรียนมีความรู้อยู่ในระดบั
ปานกลางและหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรู้อยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและ
หลังการส่งเสริมของนักเรียนที่เข้ารับการส่งเสริม
ความรู้หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
5.4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทกัษะปฏิบติัใน
การท าเตาเบบ๊ซี เพือ่ใช้ประโยชน์ในชุมชน หลงักา
ส่งเสริม 
 ผลการศึกษาทกัษะการปฏิบตัิการท าเตาเบ๊บซี 
เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน พบว่า ชาวบ้านที่เข้ารบัการ
สง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ทกัษะการปฏบิตักิารท าเตาเบ๊บซ ี
เพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน อยู่ในระดบัปฏบิตัเิป็นประจ า 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 แสดงให้เห็นว่าการ

สง่เสรมิมุ่งสง่เสรมิใหช้าวบา้นไดม้สี่วนร่วม ในการท าเตา
เบ๊บซ ีเพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชน เปิดโอกาสใหช้าวบา้นที่
เข้ารบัการส่งเสริมได้ปฏิบตัิในการท าเตาเบ๊บซี เพื่อใช้
ประโยชน์ในชุมชน ร่วมกนั ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรตน์ (2556.:.3) การปฏิบัติ 
หมายถงึ กริยิาอาการทีแ่สดงออกหรอืปฏกิริยิาโต้ตอบ
ที่เกิดขึ้นเมื่อเผชิญกบัสิง่เร้า ซึ่งมาจากภายใน หรือ
ภายนอกร่างกาย ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์กระท าขึ้น 
หรอืรูส้กึผูอ้ื่นเหน็ หรอืไม่เหน็กไ็ดถ้อืว่าเป็นพฤตกิรรม 
เช่น การหัวเราะการร้องไห้ การกิน การปฏิบัติของ
สิง่มีชีวิตทัง้ที่อยู่ภายในหรอืแสดงออกมาภายนอกที่
ส ัง เกตได้ และสัง เ กตไม่ ได้  เพื่ อตอบสนอง ต่ อ
สิง่แวดล้อม หรือสิง่เร้า ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ
จรสัศร ีพวัจนิดาเนตร (2558 : 15) การเรยีนรูท้กัษะใน
การปฏบิตังิานนัน้ผูเ้รยีนจ าเป็นตอ้งมจีุดมุ่งหมายในการ
ทีจ่ะ กระท าหรอืปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ซึง่จะท าใหผู้เ้รยีน
เกดิการตอบสนองจนถึงขัน้มีการสร้างแบบแผนในการ
ปฏบิตัิงานและแสดงออกเป็นพฤตกิรรมที่สมบูรณ์โดยมี
องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้าน ทกัษะในการ
ปฏิบัติงาน นอกจากจะได้รบัการสาธิตเกี่ยวกับงานที่
ต้องปฏบิตั ิมกีารไดร้บัการ ตอบสนองของผลจากงานที่
กระท า มกีารไดร้บัแรงเสรมิ ตลอดจนไดร้บัการฝึกฝนใน
การปฏบิตัิงาน แล้วนัน้ สิง่ที่จะท าให้ผู้เรยีนมทีกัษะใน
การปฏิบตัิงานยงัมีปัจจยัที่เกี่ยวข้องอีกหลายประการ 
การได้รบัรู้ล าดบัขัน้ของการเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้สอนมี
การวางแผนการสอนได้อย่ างถูกต้องเหมาะสม  
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของฤทยัทพิย ์โพธิอ์่อนกล่าวไว้
ว่า ปัจจยัทีส่ าคญัของการปฏบิตังิานทีด่ขีองแต่ละบุคคล
ในองค์กรจะต้องประกอบไปด้วยความสามารถลกัษณะ
เฉพาะตวั (Trait) และความสนใจของบุคคล ทัง้ 3 ปัจจยั
นี้รวมกนัเป็น เครื่องก าหนดสมรรถนะ (Capacity) ของ
บุคคลในการท างานเพื่อองคก์ร ดงันัน้ ถ้าขาดปัจจยัตวั
ใดตวัหนึ่งไปกย็ากทีจ่ะคาดหวงัไดว้่า ผลปฏบิตังิานของ
บุคคลจะอยู่ในระดบัสูงไปได้และบางส่วนสอดคล้องกบั
งานวิจัยของพิไลวรรณ แสงมนตรี (2556 : 2-3) ได้
ศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิการลดใชปุ้๋ ยเคมใีนนาขา้วเพื่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้และการปฏบิตักิ่อนและ
หลงัการท าการส่งเสรมิการลดใชปุ้๋ ยเคมใีนนาขา้วเพื่อ
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่า ชาวบ้านมีความรู้ก่อน
อบรมอยู่ในระดบัมากที่สุด และหลงัการอบรมอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ดและการปฏบิตักิ่อนอบรมชาวบา้นมกีาร
ปฏบิตัมิากและหลงัการอบรมชาวบ้านมกีารปฏบิตัอิยู่
ในระดับมากที่สุดและเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ของผูเ้ขา้รบัการอบรมพบว่าผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรู้
และการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการอบรมการ
ส่งเสริมการลดใช้ปุ๋ ยเคมีในนาข้าวเพื่อคุณภาพ
สิง่แวดล้อมอย่าง มนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 ซึ่ง
บางส่วนสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุภารตัน์ อ่อนกอ้น 
(2556 : 3) ไดไ้ดศ้กึษาเรื่องการส่งเสรมิการท าน ้าหมกั
ชีวภาพเพื่อคุมวชัพืช ในข้าวนาหว่าน บ้านโคกก่อง 
ต าบลคันธารราษฎร์ อ า เภอกันทรวิชัย  จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมการส่งเสริมการท าน ้าหมักชีวภาพเพื่อคุม
วัชพืช ในนาข้าวนาหว่ าน บ้านโคกก่อง  ต าบล
คนัธารราษฎร ์อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
ก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมคีวามรู้อยู่ในระดบัปาน
กลาง หลังการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้อยู่ ใน
ระดบัสงูหลงัการฝึกอบรมเกษตรกร มคีวามรูม้ากกว่า
ก่อนการฝึกอบรมและก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมกีาร
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางและหลังการฝึกอบรม
เกษตรกรมกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากหลงัการฝึกอบรม
เกษตรกรมกีารปฏบิตัมิากกว่าก่อนการฝึกอบรมแสดง
ให้เห็นว่าการส่งเสริมการท าน ้าหมักชีวภาพเพื่อคุม
วชัพชืในขา้วนาวาลบา้นโคกก่อง ต าบลคนัธารราษฎร ์
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีผลท าให้
ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรเพิ่มขึ้น และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของขนิษฐา วสิาจารณ์ (2556 : 
3-4) ไดศ้กึษา เรื่องการสง่เสรมิการใชส้ารก าจดัศตัรพูชื
โดยน ้ าสกัดชีวภาพชีวภาพจากสะเดา ส าหรับ

เกษตรกรผู้ปลูกผักในชุมชนบ้านหนองหิน ต าบล 
โคกก่อ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม งานวจิยันี้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้และ
ทกัษะการปฏบิตัิก่อนและหลงัการส่งเสรมิการใช้สาร
ก าจัดศัตรูพืชโดยน ้าสกดัชีวภาพชีวภาพจากสะเดา 
ส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกผักในชุมชนบ้านหนองหิน 
ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านมีคะแนนความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติก่อนการส่งเสริม สูงกว่าหลังการ
สง่เสรมิ โดยมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) ควรสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน า
คู่มือการส่งเสรมิการท าเตาเบ๊บซเีพื่อใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน เป็นข้อมูลพื้นฐานในการผลิตสื่อออนไลน์และ
น าไปเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูท้ีส่นใจต่อไป 
 2)  ควรส่ง เสริมให้ทางชุมชนจัดกิจกรรม
เกีย่วกบัการส่งเสรมิการท าเตาเบ๊บซีเพื่อใช้ประโยชน์
ในชุมชน เพื่อใหชุ้มชนตระหนกัถงึผลกระทบทีเ่กดิจาก
ขยะอนิทรยี์หรอืวสัดุเหลอืใช้จากการเกษตร มาท าให้
เกดิประโยชน์ในชุมชน 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมจากการประกอบอาหารด้วยเตาถ่าน
ธรรมดากบัเตาเบ๊บซ ี
 2) ควรมกีารศกึษาการสรา้ง กระบวนการ และ
อุปกรณ์ในการท าเตาเบ๊บซ ีเพื่อเป็นการเพิ่มมลูค่าและ
รายไดเ้สรมิใหก้บัชุมชน 
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