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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร ัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาคู่มอืส่งเสรมิการท าไบโอชาร์เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารุงดนิให้มปีระสทิธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 และประสทิธิผลของคู่มอื เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรู ้ทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
และทกัษะปฏบิตัหิลงัการสง่เสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวจิยั คอื ชาวบา้นหนองบวั หมู่ที่ 1 ต าบลผาเสวย อ าเภอ
สมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ จ านวน 39 คน ซึ่งไดจ้ากการเลือกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืที่ใชใ้นงานวจิยั ประกอบดว้ย  
คู่มอื แบบวดัความรู้ แบบวดัทัศคติ และแบบวดัทกัษะปฏิบตัิสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล คอื ความถี่ ร้อยละ 
คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิดสอบสมมตฐิาน paired t-test ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืการส่งเสรมิการ
ท าไบโอชารเ์พื่อเป็นปุ๋ ยบ ารงุดนิมปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 89.87/87.17 และมดีชันีประสทิธิผลของคู่มอื(E.I.) เท่ากบั 
0.5967 ชาวบา้นมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 59.67 ชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยความรู ้และทศันคติ หลงัการ
สง่เสรมิมากกวา่กอ่นการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และหลงัการส่งเสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ย
ทกัษะการท าไบโอชารเ์พื่อเป็นปุ๋ ยบ ารงุดนิ อยู่ในระดบัปฏบิตัเิป็นประจ า  
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Abstract 
 The purposes of this research were to study find the develop promotion manual of promotion to 
foster bio-char for nourish the soil as fertilizer according to be the criteria 80/80 and the effectiveness of 
the promotion manual and to study and compare knowledge and attitude before and after promoting and 
skills promotion after promotion. The sample used in were 39 people of Ban Nongbua Moo 1, Phasawei 
sub-district, Somdet district, Karasin province being selected by voluntary. The tools used in research were 
manual, knowledge tests, attitude test and practice skills. The tools used in the research included 
promotion manual, Knowledge test and attitude test. The statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation and hypothesis test tesing; pairedt-test. The results revealed that 
the manual was efficiency of 89.87/87.17. The effectiveness of activity manual index was equal to 0.5967. 
The villagers had more knowledge and effect to increased villagers progress after using the training 
manual 59.67 percent. After the promotion the experimental group villagers had an average score of 
knowledge and attitude more than before promotion significantly level .05. and after promoting the 
villagers with the average score of bio-char for nourish the soil as fertilizer at a practical level. 
 
Keyword : Promotion, Bio-char, Knowledge, Attitudes, Practical skills 
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1. บทน า 
 ในปัจจุบนัประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมี
อาชพีเกษตรกร มรีายไดม้าจากการเพาะปลูกการท า
เกษตรและการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาไดก้่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงหลายดา้นทัง้โครงสรา้งประชาชน
เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมประ เพณีในการท า
การเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อความ
อุดมสมบูรณ์ของทรพัยากรของประเทศในเชิงลบ 
ไม่ว่าจะเป็นการขาดความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
แหล่งน ้ า สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ตามฤด ู
อุณหภูมิโลกที่ร ้อนขึ้นทุกวนั และบางปีที่แห้งแล้ง
อย่างเห็นได้ชดับางพื้นที่เกดิน ้าท่วม รวมทัง้พื้นที่ที่
ท ากนิท าใหเ้กดิผลผลิตที่เคยเพาะปลูกไดม้ากกบัลด
น้อยลง นอกจากนี้มปัีญหาการเสื่อมคุณภาพของดนิ
ซึ่ง เกิดจากฝีมือของมนุษย์น าสารเคมีมาใช้ทาง
เกษตร เช่น ปุ๋ ย เคมีและสารเคมีที่ใช้ในการท า
การเกษตรในนาขา้ว พื้นที่ท าการเพาะปลูกการปลูก
พืชไม่รกัษาสภาพหน้าดนิล้วนแล้วน าไปสู่การเสื่อม
คณุภาพดนิในทีส่ดุ (ชาครติ เบีย้วจนัทร,์ 2550: 2) 
 ปัญหาทางด้านการ เกษตรของจัง หวัด
กาฬสนิธุ์ คอืขาดทีด่นิท ากนิ กว่ารอ้ยละ 30 ต้องเช่า
ที่นาท ากิน ท าให้เกษตรกรต้องผนัตัวเป็นลูกจ้าง
แรงงานทัง้ในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร อีกทัง้ 
พื้นที่นาส่วนใหญ่เป็นแปลงเล็กเนื่องจากที่ดินถูก
แบง่เป็นแปลงย่อยใหบ้ตุรหลานท าให้มพีื้นที่จ ากดัใน
การเพาะปลูก เกษตรกร ชาวนาส่วนหนึ่ งจึงปลูก
เพยีงเพื่อเลี้ยงชพี อกีทัง้ พื้นทีแ่ปลงเล็กท าให้ต้นทุน
การผลติสงูเพราะตอ้งมกีารวา่จา้งเครือ่งทุ่นแรงต่างๆ 
นอกจากนี้พื้นที่ท านารอ้ยละ 75 ไม่สามารถเขา้ถึง
ระบบชลประทานต้องพึ่งพาน ้าฝนขาดความแน่นอน 
อีกทัง้ การใช้ที่ดนิต่อเนื่องเป็นเวลานานท าให้ขาด
สารอาหารกลายเป็นที่ดินเสื่อมโทรมต้องใช้ปุ๋ ยเคม ี
ยาฆ่าแมลง  (ปร ะมาณ 300  - 350 บาท / ไร่ ) 
(คณะกรรมาธิการขบัเคลื่อนการปฏริูปประเทศดา้น
เศรษฐกจิ, 2559: 30) นอกจาก ดนิชัน้บน (หน้าดนิ) 
เป็นทรัพยากรพื้ นฐานที่ส าคัญของการเกษตร        
แต่ปรากฏว่า การเกษตร ทัว่ไปในปัจจุบนักลบัเป็น
สาเหตุหลักที่ท าให้เกดิการชะล้างและการพังทลาย
ของหน้าดนิ การผลติใน ฟาร์มที่หน้าดนิบางลงจะท า

ให้ผลผลิตลดลง เพราะหน้าดินเป็นแหล่งของธาตุ
อาหารและน ้ าที่พืชต้อง ใช้ในการเจริญเติบโตและ
ใหผ้ลผลติ อกีทัง้พื้นทีท่ีม่หีน้าดนิบางกจ็ะมพีืชขึ้นปก
คลุมไดเ้พยีงตื้นๆ สง่ผลใหน้ ้าผวิดนิสามารถไหลผ่าน
ไปอย่างรวดเร็ว (โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อ
ความ ปลอดภยัด้านอาหารและเศรษฐกิจการค้าที่
ย ัง่ยนื , 2549 : 15) โดยไมไ่ดม้กีารส่งเสรมิการใชปุ้๋ ย
อินทรีย์เพื่อการ ปรบัปรุงดิน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ดิน
เสื่อมโทรม อันเนื่องมาจากปุ๋ ยเคมจีะเร่งอตัราการ
สลายตวัของ อินทรยีวตัถุในดนิ ซึ่งท าให้โครงสรา้ง
ของดนิแน่นแขง็ ดนิกระดา้ง ไม่อุ้มน ้า การใชปุ้๋ ยเคมี
อย่าง ต่อเนื่องท าใหด้นิขาดธาตุอาหารรอง ท าให้เกดิ
ปัญหาโรคและแมลงได้ง่าย และการใช้ปุ๋ ยเคมีที่ม ี
ไนโตรเจนสงู (โดยเฉพาะปุ๋ ยยูเรยี) ท าให้ดนิเป็นกรด 
ซึ่งธาตุอาหารพืช โดยเฉพาะฟอสฟอรสัจะ เปลี่ยน
สภาพไปอยู่ในรูปที่พืชเอาไปใช้ไม่ได้ (โครงการ
นโยบายสาธารณะเพื่อความปลอดภยัดา้นอาหารและ
เศรษฐกจิการคา้ทีย่ ัง่ยนื , 2549: 3) 
 ถ่านไบโอชาร์  ไม่ประโยชน์ ไม่ใช่แค่น า
กลับมาเป็นเชื้อเพลิงหุงต้มได้อีกคร ัง้แค่นัน้ เพราะ
จากการน าไปตรวจสอบวเิคราะห์ พบว่ามีส่วนผสม
คาร์บอนและธาตุโปแตสเซียมสูง สามารถน ามาใช้
เป็นวสัดุปลูกผกั บ ารุงต้นไม ้เพราะมคีุณสมบตัิช่วย
ปรบัปรุงดนิ เก็บกกัน ้ าได้ด ีท าให้ดนิมีความชุ่มชื้น 
กลายเป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของจุลนิทรยี์ใต้ดนิ เมื่อดนิ
อุดมสมบูรณ์จะท าให้พืชเดนิรากหากินใต้ดนิไดง้่าย 
การดูดซับอาหารดีขึ้น ส่งผลให้ล าต้นพืชสมบูรณ์
แขง็แรง และในถ่านไบโอชารย์งัมสีารละลายฟอสเฟต 
และซิลิกา ซึ่งใช้ป้องกันแมลงศัตรูพืชได้ ท าให้
เกษตรกรไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ ย-เคมีภณัฑ์ ถ่านชีวภาพ 
หรอืไบโอชาร ์(Biochar) คอื วสัดุที่อุดมดว้ยคาร์บอน 
ผลิตจากการให้ความร้อนมวลชีวภาพ โดยไม่ใช้
ออกซเิจนหรอืใชน้้อยมาก เรยีกกระบวนการนี้ว่าการ
แยกสลายด้วยความร้อน รูพรุน ในไบโอชาร์เป็น
แหล่งทีอ่ยู่อาศยัใหแ้กส่ิง่มชีวีติในดนิ โดยมกีารวดัค่า
ธาตุอาหารในดนิที่ดูดซบัดว้ยไบโอชาร์จะมสีิง่มชีวีติ
หลายชนิด ไบโอชาร์จะท าให้จุลินทรีย์ที่แข็งแรง
สามารถพฒันาตวัเอง และควบคมุจุลนิทรยี์ ที่อ่อนแอ
เพื่อป้องกนัการเกดิโรค ตวัส าคญัของการบ ารุงดนิคอื
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จุลินทรีย์ และเชื้อราสามารถดึงดูดไส้เดือนให้มี
ออกซิเจนในดนิเพิ่มขึ้นและไสเ้ดอืนจะมสี่วนช่วยท า
ให้โครงสร้างของดินดีขึ้น ท าให้ดินร่วนซุย (อรสา  
สขุสวา่ง,2552 : 172) วเิคราะห์ลกัษณะพื้นที่ผวิทาง
กายภาพของไบโอชาร์ ผลการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค 
SEM/EDX พบว่า ไบโอชาร์มีล ักษณะช่องว่างกึ่ง
วงกลม กึง่วงร ีขนาดชอ่งวา่งไมส่ม ่าเสมอ แต่มคีวาม
พรุนตวัสูง ขนาดของช่องว่างมขีนาดตัง้แต่ 20 ถึง 
110 ไมโครเมตร หนาประมาณ 3 ถึง 4 ไมโครเมตร 
จดัเป็นช่องว่างขนาดเล็ก คุณสมบตัิความพรุนของ      
ไบโอชาร์ท าให้มคีวามเหมาะสมในการน าไปใชเ้ป็น
วสัดปุรบัปรงุดนิ เนื่องจากช่องว่างในพื้นผวิจะเป็นที่
ยึดเหนี่ยวน ้ าที่เป็นประโยชน์ต่อพืชตลอดจนธาตุ
อาหารต่างๆ (รตัถชล อ่างมณี และคณะ, 2556: 59-
61) ชาวบ้านในชุมชนบา้นหนองบวั หมู่ที่ 1 ต าบล 
ผาเสวย อ าเภอสมเด็จ จงัหวดักาฬสนิธุ์ มีอาชพีท า
นาและท าเกษตรเป็นอาชพีหลกั ซึงมกีารใชส้ารเคมี
และปุ๋ ยเคมใีนการท าการเกษตรในปรมิาณทีม่าก และ
จากที่ผูว้จิยัไดล้งส ารวจพื้นที่ในชุมชนบา้นหนองบวั 
พบว่า ประสบปัญหาดินเสื่อมโทรมเกิดจากการใช้
สารเคมี ใช้พื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงประสบปัญหาดิน
ขาดความอุดมสมบรูณ์  ขาดการปรบัปรุงดิน และ
ดว้ยวถิีชวีติของคนในชุมชนบ้านหนองบวั มีการใช้
เตาถ่าน เพื่อการประกอบอาหาร ใช้ในการหุงต้ม  
ในชีวิตประจ าทุกวนั ผู้วิจ ัยจึงมีความต้องการที่จะ
ศกึษาหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาดินเสื่อมโทรมใน
ชมุชน โดยการพฒันาการใชเ้ตาถ่านในการหุงต้มและ
ท าเป็นปุ๋ ยเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาดินเสื่อมโทรมใน
ชุมชนบา้นหนองบวั หมู่ที่ 1 ต าบลผาเสวย อ าเภอ
สมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
 การท าวิจ ัยในครัง้นี้ จึงจัดท าขึ้นเพื่ อการ
สง่เสรมิการท าไบโอชาร์ (Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารุง
ดินในชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ต าบลผาเสวย 
อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อให้ความรู้
เกีย่วกบัการส่งเสรมิการ ท าไบโอชาร์(Biochar) เพื่อ
เป็นปุ๋ ยบ ารุงดนิ ชุมชนมทีศันคติที่ดีต่อการส่งเสริม
การท าไบโอชาร์ (Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารุงดนิและ
ความพึงพอใจที่ดีต่อการส่งเสริมการท าไบโอชาร์
(Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารุงดนิ โดยไดท้ าการศกึษา

เปรยีบเทียบความรู ้ทัศนคติ และความพึงพอใจต่อ
การส่งเสรมิการท าไบโอชาร์ (Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ย
บ ารุงดิน เพื่อให้ทราบถึงผลของการให้ความรู้ใน
ชุมชนบา้นหนองบวั หมู่ที่ 1 ต าบลผาเสวย อ าเภอ
สมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสทิธผิลของคูม่อืการสง่เสรมิการท าไบโอชาร ์
(Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารงุดนิ 
 2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้และ
ทศันคติต่อการท าไบโอชาร์ (Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ย
บ ารงุดนิ กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศึกษาทักษะการปฏิบัติในการท า 
ไบโอชาร์ (Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารุงดิน หลังการ
สง่เสรมิ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ชาวบ้าน
หนองบัว หมู่ที่  1 ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ มจี านวนประชากรทัง้หมด 894 คน 
195 ครวัเรอืน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศกึษา คอื ชาวบ้าน
หนองบัว หมู่ที่  1 ต าบลผาเสวย อ าเภอสมเด็จ 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ จ านวน 39 คน โดยสมคัรใจเขา้ร่วม
การสง่เสรมิ 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 การศึกษาวจิัย การส่งเสริมการท าไบโอชาร์
(Biochar)เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารุงดนิ มเีครื่องมอืที่ใชใ้นการ
วจิยั ดงันี้ 
  1. เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด ได้แก ่
คูม่อืการท าไบโอชาร(์Biochar)เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารงุดนิ  
  2. เครื่องมือวัดและประเมินผล ได้แก ่
แบบวดัความรูเ้กี่ยวกบัการท าไบโอชาร์ (Biochar) 
เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารุงดิน แบบวดัทัศนคติต่อการท าไบ
โอชาร์ (Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารุงดนิ และแบบวดั
ทกัษะการปฏบิตักิารท าไบโอชาร์ (Biochar) เพื่อเป็น
ปุ๋ ยบ ารงุดนิ 
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3.3 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความถี ่
รอ้ยละ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพเครือ่งมอื 
   2.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(IOC) 
   2.2 คา่ความเชือ่ม ัน่ 
   2.3 คา่อ านาจจ าแนก 
   2.4 คา่ความยากงา่ย 
   2.5 คา่ประสทิธภิาพของกระบวนการ 
   2.6 คา่ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ 
   2.7 คา่ดชันีประสทิธผิล 
  3. สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐานคอื Paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 

4. สรปุผลวิจยั 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาการพฒันาคู่มือการ
ส่งเสริมการท าไบโอชาร์ (Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ย
บ ารงุดิน ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ของ
กิจกรรมการส่งเสริมการท าไบโอชาร์ (Biochar) 
เพ่ือเป็นปุ๋ ยบ ารงุดิน 

จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
สง่เสรมิการท าไบโอชาร์ (Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารุง
ดิน พบว่า ประสิทธิผลภาพของกระบวนการ (E1)  
คดิเป็นรอ้ยละ 89.87 และประสทิธิภาพของผลลพัธ์ 
(E2 )  คิดเป็นร้อยละ 87.79 ดังนั ้น การส่ง เสริม       
การท าไบโอชาร์ (Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารุงดิน                
มีประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม 89.87/87.79       
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ ัง้ไว ้  

ตารางที ่1 ที ่ประสทิธภิาพของคูม่อืการสง่เสรมิการท าไบโอชาร ์(Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารงุดนิ (E1/E2) 

 
 ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีประสิทธิผล ของ
คู่มือการส่งเสริมการท าไบโอชาร์ (Biochar) เพื่อ
เป็นปุ๋ ยบ ารงุดิน 
 จากการศึกษาส่วนค่าดชันีประสิทธิผลของ
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 39 คน พบว่า ดชันีประสทิธิผล 
(E.I.) ข อ งคู่ มือ การส่ ง เ ส ริมการท า ไบ โอชา ร ์

(Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารุงดนิ มคี่าเท่ากบั 0.5967 
หมายความวา่ นิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้และส่งผลให้นิสติ
มคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึ้นหลงัจากการใช้
คู่มือส่งเสริม ร้อยละ 59.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้  

 
ตารางที ่2 คา่ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืการสง่เสรมิการท าไบโอชาร ์(Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารงุดนิ 
 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนการ

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงัการ

ส่งเสริม 

จ านวน
ผูเ้ข้าร่วมการ

ส่งเสริม 

คะแนนเต็มของ
การทดสอบ
ความรู้ 

ค่าดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

532 680 39 20 0.5967 
 

หน่วยกิจกรรม คะแนนเต็ม  ̅ S.D. 
ร้อยละของ 
คะแนนเฉลี่ย 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.97 0.71 89.87 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 20 17.43 0.796 87.79 

ประสิทธิภาพของคู่มือกิจกรรม เท่ากบั 89.87/87.79 
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 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบ
ความรู้ ทัศนคติ ต่อการท าไบโอชาร์ (Biochar) 
เพ่ือเป็นปุ๋ ยบ ารงุดินก่อนและหลงัการส่งเสริม 

ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูก้่อนการ
ส่งเสริมชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยของความรูเ้กีย่วกบั
การท าไบโอชาร์ (Biochar) เพื่อ เป็นปุ๋ ยบ ารุงดิน 
เท่ากบั 532 คะแนน และหลงัการส่งเสรมิมีคะแนน
เฉลีย่ของความรูเ้กีย่วกบั การท าไบโอชาร์ (Biochar) 
เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารุงดนิ เท่ากบั 680 คะแนน ซึ่งจะเห็น
ไดว้า่ชาวบา้นมคีะแนนหลงัมากกวา่กอ่นการสง่เสรมิ 

 ผลการศกึษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
ท าไบโอชาร์ (Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารุงดินของ
ชาวบ้านกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
พบวา่ กอ่นการสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ
ต่อการส่งเสรมิการท าไบโอชาร์ (Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ย
บ ารุงดิน อยู่ในระดบัเห็นดว้ย เท่ากบั 4.40 และหลัง
การส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ อยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง เท่ากบั 4.91.เมื่อเปรยีบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
หลงัการสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 

 

ตารางที ่3 ผลเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการท าไบโอชาร ์(Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารงุดนิโดยใช ้t-test (Dependent 
Samples) กอ่นและหลงัฝึกอบรม (n= 39) 
 

ด้าน 
ก่อนการ 
ส่งเสริม 

ระดบั 
ความรู้ 

หลงัการ 
ส่งเสริม 

ระดบั 
ความรู้ 

t df p 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
ความรู ้
(N=20) 

13.64 1.59 ปานกลาง 17.43 0.96 สงู -13.906 38 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
ตารางที ่4 ผลเปรยีบเทยีบทศันคตติ่อการท าไบโอชาร ์(Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารงุดนิโดยใช ้t-test (Dependent 
Samples) กอ่นและหลงัฝึกอบรม (n= 39) 
 

ด้าน 
ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม 

t df p 
x  S.D. ระดบั x  S.D. ระดบั 

 ทศันคต ิ
(N=5) 

4.40 0.17 
เหน็
ดว้ย 

4.91 0.08 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-18.221 38 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
 ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาทักษะการปฏิบติั 
ในการท าไบโอชาร์ (Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารุง
ดิน หลงัการส่งเสริม 
 ผลคะแนนเฉลี่ยแบบวดัทักษะการปฏบิตัิใน
การท าไบโอชาร์ (Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารุงดนิหลงั
การส่งเสริม ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกเป็นรายข้อ 

พบวา่ หลงัการสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยทกัษะ
การท าไบโอชาร์ (Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารุงดิน  
อยู่ในระดับปฏิบัติเป็นประจ า โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.82 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านมีการเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ในการท าไบโอชาร์ ก่อนที่จะท าไบโอชาร ์
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โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.89 และข้อที่มีคะแนน
เฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ท่านมกีาร ตากวสัดุที่จะน ามาเผา
ใหแ้หง้ (ใบไม,้ กิง่ไม ้ฯลฯ) ก่อนที่จะน าไปใชใ้นการ

ท าไบโอชาร ์และ ในการท าไบโอชารท์่านใส่เชื้อเพลิง
หรือไม้ให้เยอะที่สุด เพื่อการเผาไหม้ที่ดี โดยมี
คะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 4.74 ดงัตารางที ่4 

 

ตารางที ่5 ผลคะแนนเฉลีย่แบบวดัทกัษะการปฏบิตัิในการท าไบโอชาร์ (Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารุงดนิหลงัการส่งเสรมิ 
ของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกเป็นรายขอ้ 

ข้อท่ี ทกัษะการปฏิบติั 
หลงัการส่งเสริม 

 ̅ S.D. ระดบั 

1 
ท่านมกีารเตรยีมวสัดอุุปกรณ์ในการท าไบโอชารก์อ่นที่
จะท าไบโอชาร์ 

4.89 0.30 ปฏบิตัเิป็นประจ า 

2 
ท่านมกีารตากวสัดทุีจ่ะน ามาเผาใหแ้หง้ (ใบไม,้ กิง่ไม ้
ฯลฯ) กอ่นทีจ่ะน าไปใชใ้นการท าไบโอชาร์ 

4.74 0.44 ปฏบิตัเิป็นประจ า 

3 
ในการท าไบโอชารท์่านใสเ่ชือ้เพลงิหรอืไมใ้หเ้ยอะทีส่ดุ 
เพื่อการเผาไหมท้ี่ด ี

4.74 0.44 ปฏบิตัเิป็นประจ า 

4 
ในการท าไบโอชาร ์ท่านน าวสัดทุีเ่ตรยีมไวใ้สล่งในถงั 
และปิดฝาถงัใหแ้น่น 

4.84 0.36 ปฏบิตัเิป็นประจ า 

5 ท่านน าไบโอชารท์ิ้งไว ้1 วนั และท่านถงึน ามาใช ้ 4.87 0.33 ปฏบิตัเิป็นประจ า 
โดยรวม 4.82 0.15 ปฏิบติัเป็นประจ า 

 
5. อภิปรายผล 
5.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการท าไบ
โอชาร ์(Biochar) เพือ่เป็นปุ๋ ยบ ารงุดิน  

จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
สง่เสรมิการท าไบโอชาร์ (Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารุง
ดิน พบว่า ประสิทธิผลภาพของกระบวนการ (E1)  
คดิเป็นรอ้ยละ 89.87 และประสทิธิภาพของผลลพัธ์ 
(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 87.79 ดงันัน้ การส่งเสรมิการท า      
ไ บ โ อ ช า ร์  (Biochar) เ พื่ อ เ ป็ น ปุ๋ ย บ า รุ ง ดิ น มี
ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม 89.87/87.79 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่ต ัง้ไว ้คู่มอืส่งเสรมิที่
มปีระสิทธิภาพ มคีวามเหมาะสมและความน่าสนใจ
ของเนื้อหา จะท าให้ชาวบา้นเกดิความรู ้ความเขา้ใจ
ในเนื้อหาของคู่มอืส่งเสริมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคู่มือการ
ส่งเสรมิการส่งเสรมิการท าไบโอชาร์ (Biochar) เพื่อ
เ ป็ น ปุ๋ ย บ า รุ ง ดิน  มุ่ ง เ น้ น ใ ห้ ช า วบ้ า น ไ ด้ ร ั บ
ประสบการณ์ความรูใ้หม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางส าหรบั

ปฏบิตัิตนให้เกดิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและน า
ความรูไ้ปประโยชน์ในทางที่ต้องการ ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของวรทั พฤกษากลุนนัท์ (2550 : 1) กล่าวว่า
ประสทิธผิล (Effectiveness) หมายถงึการปฏบิตัิงาน 
ให้บ ร รลุ ว ัต ถุ ป ร ะ สงค์ห รือ เ ป้ าหมายที่ ต ั ้ง ไ ว ้
(Effectiveness is to do right things) หรือ
ค ว าม ส าม า ร ถ  ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้ บ ร ร ลุ
วตัถุประสงค์ที่วางไว ้จุดส าคญัของประสทิธิผลอยู่ที่
ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ถูกคาดหวังตาม
วตัถุประสงค์ที่วางไว้ และผลผลิตจริงที่มีขึ้นศูนย์
ประกนัคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิัย
ของวาที ลพพนัธ์ทอง และคณะ (2559 : 137) ได้
วจิยัเรือ่งการพฒันาคูม่อืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอาเซียน :  สาธารณรัฐสิงคโปร ์
งานวจิยันี้มีความมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรฐัสงิคโปร์ เพื่อศกึษาดชันีประสทิธิผลของ
คูม่อืฝึกอบรม ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธิภาพของ
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คู่มือฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 93.44/84.78 
ส่วนดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรมเท่ากับ 
0.7350 นิสติที่ใชคู้่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอาเซียนสาธารณรัฐสิงคโปร์มี
ความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 73.50 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพรนิภา ตูมโฮม (2559: 
190) และคณะได้ศึกษาการพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรฐัอินโดนีเซีย.งานวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาคู่มือ ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีน: สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี และเพื่อ
ศึ ก ษ า ดัช นี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม  
ผลการศึกษาพบว่า ดชันีประสิทธิผลของคู่มือการ
ฝึกอบรมเท่ ากับ 63.43 นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรฐัอินโดนีเซีย มคีวามกา้วหน้าในการเรยีน
คดิเป็นรอ้ยละ 63.43 นิสติกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลี่ย
ความรูแ้ละทศันคติหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึ ก อบ รม แล ะซึ่ ง ส อดคล้อ งกับ ง าน วิจั ย ข อ ง              
ชลทิศ พนัธุ์ศริ ิและคณะ (2559: 117) ไดศ้กึษาวจิยั
เรือ่งการพฒันาคูม่อืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีน: สหพนัธรฐัมาเลเซีย เพื่อพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซยีน: สหพนัธรฐัมาเลเซีย ที่มปีระสทิธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 และหาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ
ฝึกอบรม ผลการศึกษาพบว่า  คู่มือ ฝึกอบรมมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 92.33/93.22 
5.2 ผลการเปรียบเทียบความรู้และทัศนคติต่อ
การท าไบโอชาร ์(Biochar) เพือ่เป็นปุ๋ ยบ ารงุดิน 
 ผลการเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคติต่อการ
ส่งเสรมิการส่งเสรมิการท าไบโอชาร์(Biochar) เพื่อ
เป็นปุ๋ ยบ ารุงดิน พบว่า ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ย
ความรูเ้กีย่วกบัการท าไบโอชาร์ (Biochar) เพื่อเป็น
ปุ๋ ยบ ารงุดนิ กอ่นการสง่เสรมิโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 13.64 และหลงัการส่งเสริม
สง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยความรูโ้ดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 17.43 เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัการส่งเสริม การท า     
ไบโอชาร์ (Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารุงดนิ ก่อนและ

หลังการส่งเสริม พบว่า ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ย
ความรูห้ลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แสดงให้เห็นว่า 
ชาวบ้านที่ เข้าร ับการส่ง เสริมการท าไบโอชาร ์
(Biochar) เพื่อ เป็นปุ๋ ยบ ารุงดิน มีความรู้เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากคู่มือส่งเสริมมีความเหมาะสมและความ
น่าสนใจของเนื้อหา ท าให้ชาวบา้นเกดิความรู ้ความ
เขา้ใจในเนื้อหาของคู่มอืส่งเสรมิเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคู่มอื
การส่งเสริมการส่งเสริมการท าไบโอชาร์ (Biochar) 
เพื่ อ เ ป็นปุ๋ ยบ ารุงดิน  มุ่ ง เน้นให้ชาวบ้านได้ร ับ
ประสบการณ์ความรูใ้หม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางส าหรบั
ปฏบิตัิตนให้เกดิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและน า
ความรูไ้ปประโยชน์ในทางที่ต้องการ ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของแสงจนัทร์ โสภากาล (2550 : 14-15) ได้
ใหค้วามหมายของความรูห้มายถึง การรบัรูเ้กีย่วกบั
ขอ้เท็จจรงิ เหตุการณ์ รายละเอียดต่างๆ ที่เกดิจาก
การสัง เกต การศึกษาประสบการณ์ ทัง้ ในด้าน
สิง่แวดล้อมทางธรรมชาติและสงัคม ความรูพ้ื้นฐาน
หรือภูมิหลังของแต่ละบุคคล ที่บุคคลได้จดจ าหรือ
เก็บรวบรวมไว้ และสามารถแสดงออกมาในเชิง
พฤติกรรมที่สงัเกตหรอืวดัได ้ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิ
ของประภาเพ็ญ สุวรรณ (2544: 18) ได้ให้
ความหมายของความรูไ้วว้่า เป็นพฤติกรรมเบื้องต้น 
ซึ่งผู้เ รียนจ าได้ อาจโดยการนึกได้หรือโดยการ
มองเห็น ได้ยิน จ าได ้ความรูใ้นข ัน้นี้ ไดแ้ก่ ความรู้
เกีย่วกบัการจ ากดัความหมาย ขอ้เท็จจรงิ ทฤษฎีกฎ
โครงสรา้ง วธิกีารแกปั้ญหาเหล่านี้ เป็นตน้ ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคิดของพัชริดา ทวีโคตร (2558: 2-3)  
ได้ศึกษา เรื่อง การส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์
ปล อดส ารพิษ เ พื่ อ สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม  ง าน วิ จัย นี้ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้และ
ทัศนคติก่อนและหลังการส่งเสริมการท าเกษตร
อินทรีย์ปลอดสารพิษเพื่อสิง่แวดล้อม ผลการศกึษา
พบว่า ชาวบ้านมีความรู้ก่อนการส่งเสริมมากกว่า
หลงัการสง่เสรมิ โดยมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของดวงฤด ีสุระคาย (2557: 
3) ไดศ้กึษาเรื่องการส่งเสรมิการท าปุ๋ ยอินทรยี์จาก
ฟางข้าวส าหร ับ บ้านใครนุ่น ต าบลท่าขอนยาง 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม มวีตัถุประสงค์
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เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการท าปุ๋ ย
อนิทรยี์จากฟางขา้ว และเพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบ
การปฏิบัติ ในการท าปุ๋ ย อินท รีย์ จ ากฟางข้า ว 
ผลงานวิจยั พบว่า ชาวบา้นที่เข้าร่วมการส่งเสรมิมี
คะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละการปฏบิตัหิลงัการสง่เสรมิสูง
กวา่กอ่นการสง่เสรมิอย่างมนีัยยะส าคญัทางสถิติที่ที่
ระดบั. 05 ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานของการวจิยัแสดง
ให้เห็นว่ากระบวนการที่ใช้ในการส่งเสริมมีผลให้
ชาวบ้านมีความรู้และการปฏิบตัิเพิ่มมากขึ้น และ
บางส่วนสอดคล้องกบังานวิจัยของอนิรุทธิ ์วรจิตร 
(2557: 39) ได้ศึกษาวิจัย การส่ง เสริมการใช้
ประโยชน์น ้าหมกัชวีภาพ จากเศษอาหารเพื่อลดการ
ใชส้ารเคมใีนโรงเรยีนบา้นดอนหน่อง ต าบลขามเรยีง 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษา
พบวา่ กอ่นการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยความ
รู้อยู่ในระดับดี หลังการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนน
เฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบัด ี
 สว่นทศันคตติ่อการท าไบโอชาร์ (Biochar) เพื่อ
เป็นปุ๋ ยบ ารุงดนิ ผลการเปรยีบเทียบทศันคติก่อนและ
หลงัการสง่เสรมิการท าไบโอชาร ์(Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ย
บ ารุงดิน พบว่า ก่อนการส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติต่อการท าไบโอชาร์ (Biochar) เพื่อเป็น
ปุ๋ ยบ ารุงดิน อยู่ในระดบัเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.40 และหลังการส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคต ิอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.91 เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติก่อนและ
หลังการส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริมชาวบ้านมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั.05 แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการ
ท าไบโอชาร ์(Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารุงดนิ มผีลท าให้
ทศันคตติ่อการสง่เสรมิการท าไบโอชาร์ (Biochar) เพื่อ
เป็นปุ๋ ยบ ารุงดิน ของชาวบ้านเพิ่มมากขึ้นทัง้นี้ถือว่า
เป็นกระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดล้อมศึกษา เน้นการ
เรียนรูแ้ละแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผูส้่งเสริม และ
ชาวบ้านที่เข้ารบัการส่งเสริม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของประยูร วงศ์จนัทรา (2559 : 73) กล่าวว่าทศันคติ
เป็นการแสดงออกมาซึ่งการตดัสินใจจากการประเมิน
ค่า หรือทัศนะเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ  
ซึ่งในการแสดงออกมานี้ จะต้องอาศัยพื้นความรู้

ประสบการณ์และพฤติกรรมระหว่างบุคคลเป็น
เครื่องช่วยในการพิจารณาและประเมนิค่าก่อนที่มกีาร
ตดัสินใจแสดงออก ซึ่งการแสดงออกความคิดเห็นนี้
อาจจะเป็นในการเห็นดว้ยซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ
สรอ้ยตระกลู (ตวิยานนท์) อรรถมานะ (2541 : 64) ให้
ความหมายทัศนคติ ไว้ว่า ทัศนคติ คือ ผสมผสาน
ระหว่างความนึกคดิ ความเชื่อ ความคดิเห็น ความรู้
ขอ งบุ คคลที่ มี ต่ อ สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดคน ใดคนหนึ่ ง 
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งๆ ซึ่งออกมาในทาง
ประเมนิค่าอันอาจเป็นไปทางยอมรบัหรือปฏิเสธกไ็ด ้
และ ความคิดเห็นเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิด
พฤตกิรรมโดพฤติกรรมหนึ่งขึ้น ซึ่งบางส่วนสอดคล้อง
กบังานวจิยัของพระฉัตรชยั ศรีน้อยขาว (2552 : 35) 
ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
สิง่แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ เศรษฐกจิพอเพียง
กับหลักธรรมทางพุทธศาสนา มีจุดประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบทัศนคติก่อนเรียนและหลังเรียน ผล
การศกึษา พบว่า มปีระสทิธิภาพเท่ากบั 87,02/84.20 
มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนและการปฏิบัติตนตาม 
แนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง หลงัเรยีนเพิ่มขึ้น
จากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกบังานวิจัยของยลดา ภูนาใบ 
(2557 : 3) ไดศ้ึกษาวจิยั เรื่อง การส่งเสรมิการท าปุ๋ ย
อินทรยี์น ้าจากเศษอาหารเพื่อลดปรมิาณขยะเปียกใน
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ต าบลท่าขอนยาง 
อ าเภอกันทรวิช ัย  จังหวัดมหาสารคาม โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อจดักจิกรรมส่งเสรมิการท าปุ๋ ยอินทรยี์
จากเศษอาหารเพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรูแ้ละ
ทศันคติต่อการท าปุ๋ ยอินทรยี์น ้ าจากเศษอาหารก่อน
และหลงัการจดักจิกรรมการส่งเสรมิการท าปุ๋ ยอินทรยี์
จากเศษอาหาร ผลการศึกษาพบว่าเป็นไปตาม
สมมตุฐิานการวจิยัหลงัการจดักจิกรรมการส่งเสรมิการ
ท าปุ๋ ยอินทรยี์น ้ าจากเศษอาหารผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้และทัศนคติเพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของอุทุมพร ไวยวริ ี(2557 : 3) ไดศ้กึษา เรื่อง 
การส่งเสรมิการจดัการขยะสดโดยท าน ้าหมกัชวีภาพ
ส าหรบันักเรียนบา้นหนองอุ่ม ต าบลนาสนีวน อ าเภอ
กันทรวิช ัย จังหวัดมหาสารคาม มีว ัตถุประสงค ์ 
4 ประการคอื 1) เพื่อส่งเสรมิการจดัการขยะโดยท าน ้า
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หมักชีวภาพส าหร ับนักเรียนบ้านหนองอุ่ม 2) เพื่อ
ศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูก้อ่นและหลงัการส่งเสรมิ
การจัดการขยะสดโดยท าน ้ าหมักชีวภาพส าหร ับ
นักเรียนบ้านหนองอุ่ม 3) เพื่อศึกษาการปฏิบตัิการ
จดัการขยะโดยท าน ้าหมกัชวีภาพส าหรบันักเรยีนบา้น
หนองอุ่ม 4) เพื่อศกึษาความพึงพอใจในการเข้าร่วม
การส่งเสรมิการจดัการขยะสดโดยท าน ้าหมกัชวีภาพ
ส าหร ับนักเรียนบ้านน้องโอมเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่งเสรมินักเรียนมคีวาม
รูอ้ยู่ในระดบัปานกลางและหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมี
ความรูอ้ยู่ในระดบัมากเมือ่เปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน
ก่อนและหลังการส่งเสริมของนักเรียนที่เข้าร ับการ
ส่งเสริมความรู้หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่ .05 
5.3 ศึกษาทักษะการปฏิบัติในการท าไบโอชาร ์
(Biochar) เพือ่เป็นปุ๋ ยบ ารงุดิน หลงัการส่งเสริม 
 ผลการศกึษาทกัษะการปฏบิตัิการท าไบโอชาร ์
(Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารุงดิน พบว่า ชาวบา้นที่เข้า
รบัการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยทกัษะการปฏบิตัิการท า
น ้าหมกัชวีภาพจากกากถัว่เหลือง อยู่ในระดบัปฏบิตัิ
เป็นประจ า โดยมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.82 แสดงให้
เหน็วา่การส่งเสรมิมุ่งส่งเสรมิให้ชาวบา้นไดม้สี่วนร่วม 
ในการท าไบโอชาร ์(Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารุงดนิ เปิด
โอกาสใหช้าวบา้นที่เขา้รบัการส่งเสรมิไดป้ฏบิตัิในการ
ท าไบโอชาร์ (Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารุงดนิ ร่วมกนั 
ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรตน์ (2556 : 3) การปฏิบัต ิ
หมายถงึ กริยิาอาการทีแ่สดงออกหรอืปฏกิริยิาโต้ตอบ
ที่เกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับสิ่งเร้า ซึ่งมาจากภายในหรือ
ภายนอกร่างกาย ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์กระท าขึ้น 
หรอืรูส้กึผูอ้ื่นเหน็ หรอืไมเ่หน็กไ็ดถ้อืว่าเป็นพฤติกรรม 
เช่น การหวัเราะ การร้องไห้ การกนิ การปฏิบตัิของ
สิง่มีชวีิตทัง้ที่อยู่ภายในหรือแสดงออกมาภายนอกที่
ส ัง เกตได้  และสัง เกตไม่ ได้ เพื่ อตอบสนองต่ อ
สิ่งแวดล้อม หรือสิ่งเร้า และบางส่วนสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพิไลวรรณ แสงมนตรี (2556 : 2 -3)  
ไดศ้กึษา เรื่อง การส่งเสริมการลดใชปุ้๋ ยเคมใีนนาขา้ว
เพื่อคณุภาพสิง่แวดล้อม งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ
ศกึษา และเปรยีบเทยีบความรู ้และการปฏบิตัิก่อนและ

หลงัการท าการส่งเสรมิการลดใชปุ้๋ ยเคมใีนนาขา้วเพื่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมกลุ่มตัวอย่างคือ ชาวบ้านบ้าน
หนองหิน  ต าบลโคกก่อ  อ า เภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม จ านวน 39 คน ผลการศึกษาพบว่า 
ชาวบา้นมคีวามรูก้่อนอบรมอยู่ในระดบัมากที่สุด และ
หลงัการอบรมอยู่ในระดบัมากที่สุดและการปฏบิตัิก่อน
อบรมชาวบ้านมีการปฏิบัติมากและหลังการอบรม
ชาวบ้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยของผูเ้ขา้รบัการอบรมพบว่า
ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูแ้ละการปฏบิตัิเพิ่มมากขึ้น
กว่าก่อนการอบรมการส่งเสรมิการลดใช้ปุ๋ ยเคมใีนนา
ขา้วเพื่อคณุภาพสิง่แวดลอ้มอย่าง มนีัยส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกบังานวิจัยของ 
สุภารตัน์ อ่อนกอ้น (2556 : 3) ไดไ้ด้ศกึษาเรื่อง การ
สง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพเพื่อคุมวชัพืช ในขา้วนา
หว่าน บ้านโคกก่อง ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอ 
กนัทรวิชยั จังหวดัมหาสารคาม การวิจัยในครัง้นี้มี
วตัถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการท าน ้ าหมกัชีวภาพ
เพื่อคุมวชัพืชในข้าวนาหว่าน เพื่อศกึษาเปรยีบเทียบ
ความรูแ้ละการปฏบิตัิในการท าน ้าหมกัชวีภาพเพื่อคุม
วชัพืชในนาหว่าน บา้นโคกก่อง ต าบลคนัธารราษฎร ์
อ าเภอกันทรวิช ัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย 
พบว่า การจดักจิกรรมฝึกอบรมการส่งเสรมิการท าน ้ า
หมักชีวภาพเพื่อคุมวัชพืชในนาข้าวนาหว่าน บ้าน 
โคกก่อง ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิช ัย 
จังหวดัมหาสารคาม โดยวิธีการฝึกอบรมรวม 2 วัน  
ก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการ
สง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพเพื่อคุมวชัพืชในขา้วนา
หวา่นบา้นโคกก่อง ต าบลคนัธารราษฎร์ อ าเภอกนัทร
วิช ัย จังหวัดมหาสารคาม อยู่ ในระดับปานกลาง  
หลงัการฝึกอบรมเกษตรกรมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัสูงหลงั
การฝึกอบรมเกษตรกรมีความรู้มาก กว่าก่อนการ
ฝึกอบรมและก่อนการฝึกอบรมเกษตรกรมกีารปฏบิตัิ
อยู่ในระดบัปานกลางและหลงัการฝึกอบรมเกษตรกรมี
การปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากหลงัการฝึกอบรมเกษตรกรมี
การปฏิบตัิมากกว่าก่อนการฝึกอบรมแสดงให้เห็นว่า
การสง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพเพื่อคุมวชัพืชในขา้ว
นาวาลบ้านโคกก่อง ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอ 
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม มผีลท าให้ความรูแ้ละ
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การปฏิบตัิของเกษตรกรเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของขนิษฐา วสิาจารณ์ (2556 : 3-4)  ไดศ้กึษา 
เรื่อง การส่งเสรมิการใช้สารก าจดัศตัรูพืชโดยน ้าสกดั
ชวีภาพชีวภาพจากสะเดา ส าหรบัเกษตรกรผูป้ลูกผกั
ในชุมชนบ้านหนองหิน ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมือง   
จงัหวดัมหาสารคาม งานวจิยันี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษา
และเปรยีบเทียบความรูแ้ละทกัษะการปฏบิตัิก่อนและ
หลังการส่งเสรมิการใช้สารก าจัดศตัรูพืชโดยน ้าสกดั
ชวีภาพชีวภาพจากสะเดา ส าหรบัเกษตรกรผูป้ลูกผกั
ในชุมชนบ้านหนองหิน ต าบลโคกก่อ อ าเภอเมือง  
จังหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านมี
คะแนนความรู้และทักษะการปฏิบตัิก่อนการส่งเสริม 
สูงกว่าหลังการส่งเสริม โดยมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 
 
 
 
 
 

6. ข้อเสนอแนะ  
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ควรมี
การผลักดันการส่งเสริมการท าไบโอชาร์ (Biochar) 
เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารงุดนิท าใหช้าวบา้นมคีวามรูใ้นการใชไ้บ
โอชารเ์ป็นปุ๋ ยบ ารงุดนิแทนการใชปุ้๋ ยเคม ี
 2. สนบัสนุนและน าความรูท้ี่ไดจ้ากการส่งเสรมิ
การท าไบโอชาร์ (Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารุงดินไป
ประยุกต์ใชใ้นการท าการเกษตรให้มคีวามอุดมสมบรูณ์
และเพิม่ผลผลติทางการเกษตร  
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาวิธี การท าไบโอชาร์ 
(Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารงุดนิให้ละเอียด และสามารถ
น าไปต่อยอดเป็นการน าไปใชจ้รงิภายในครวัเรอืนทุก
ครวัเรือน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการท าการเกษตรที่
ปลอดสารพษิ 
 2. ควรมกีารศกึษาการใหผ้ลผลิตและระยะเวลา
ในการปรบัตวัของดนิ รวมถึงธาตุอาหารในดนิหลงัการ
ใชปุ้๋ ยไบโอชาร ์(Biochar) 
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