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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อการรณรงคก์ารไถกลบตอซงัขา้วแทนการเผาเพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และเพื่อ
เปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิก่อนและหลงัการรณรงค ์กลุ่มตวัอย่างเป็น ชาวบา้นบา้นหนองบวัหน่วย หมู่ที ่2 ต าบล
คลองขาม อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์ไดโ้ดยการสมคัรใจเขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 30 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วจิยัไดแ้ก่ คู่มอืการไถกลบตอซงัขา้วแทนการเผาเพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม แผ่นพบัแบบวดัความรู ้แบบวดัทศันคต ิ
สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมตฐิาน 
Paired t-test ผลการวจิยัพบว่า ก่อนการรณรงคช์าวบา้นมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัมาก หลงัการรณรงคช์าวบา้นมคีวามรูอ้ยู่
ในระดบัมมากทีส่ดุ เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการรณรงค ์พบว่า ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรู้
หลงัการรณรงคม์ากกว่าก่อนการรณรงค ์อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 ก่อนการรณรงคช์าวบา้นมคีะแนนทศันคตอิยู่ใน
ระดบัไม่แน่ใจ หลงัการรณรงคช์าวบา้นมคีะแนนทศันคติโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติก่อนและหลงัการรณรงค ์พบว่า ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ย หลงัการรณรงค์สงูกว่าการรณรงค์ อย่ างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract  
 The research aimed to develop of the campaign plow rice stubble replace burning environmental 
triendly and study and compare the knowledge and attitudes before and after campaign. The sample used in 
the research were 30 villagers in Ban Nong Bua Nuay, Moo 2, Khlong Kham Sub-district, Yang Talat district, 
Kalasin Province being selected by volunteery sampling. The research for data analysis were frequency, 
percentage, mean and standard deviation and Paired t- test. The finding showed the before the campiagn, 
the villagers had the overall knowledge scores at the highest level. When compared mean score knowledge 
between before and after indicated the people had knowledge score after more than before significant at .05. 
Before the promotion, the people had attitude in moderate level and after campiagn villagers had an attitude 
at higher level. When compared mean score attitude after campiagn the people had attitude score more than 
before campiagn significant at .05. 
 
Keyword : The campaign, Plow Rice Stubble Replace, Knowledge, Attitude.



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่1(4), 2561 : 39 - 49 
 

41 

1. บทน า 
 ขา้วในวถิชีวีติของคนไทยนัน้ผูกพนักนัมานาน
นบัแต่โบราณจนถงึปัจจุบนั เพยีงแต่ในปัจจุบนัมเีครื่อง
ไม้เครื่องมอืช่วยในการท านา ซึ่งมคีวามแตกต่างจาก
สมยัโบราณ ทีใ่ชว้วัหรอืควายทีใ่ชใ้นการไถนา และใช้
แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่ บทบาทส าคญัของขา้วในวถิี
แห่งชวีติคนไทยและคนในเอเชยีนัน้มุ่งปลูกขา้วใชเ้พื่อ
การปริโภคใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่นๆที่
จ าเป็นต่อการด ารงชวีติเช่น เสือ้ผา้ ยารกัษาโรค หรอื
อาหารประเภทอื่นๆ การเพาะปลูกข้าวเป็นการท า
การเกษตรหลักที่ส าคัญของประเทศไทยซึ่งมีพื้นที่
เพาะปลูกทัว่ประเทศ 70 ล้านไร่คิดเป็นผลผลิตรวม
กว่า 23 ลา้นตนัและคดิเป็นผลผลติเฉลีย่ 425 กโิลกรมั
ต่อไร่ (ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร, 2556: เวบ็ไซต)์  
 ในปัจจุบนัการท านาขา้วเปลีย่นวตัถุประสงคไ์ป
จากเดมิจากการแลกเปลีย่นเป็นการคา้ขายมากขึน้ ใช้
เทคโนโลยสีมยัใหมม่ากขึน้ เพื่อใหไ้ดผ้ลผลติทีเ่รว็ทีสุ่ด
และมากที่สุด โดยไม่ได้ค านึงถึงระบบนิเวศ ซึ่งการ
ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการพักดินท าให้ดิน
เสือ่มโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์การทีธ่าตุอาหารพชื
ติดไปกับผลผลิตของข้าวและการจัดการดินบาง
ประการในพื้นที่เพาะปลูกขา้ว เช่น การเผาตอซงัฟาง
ข้าวจะเป็นการท าลายวัสดุอินทรีย์จากแปลงนา 
สามารถใชใ้นการปรบัปรุงปรุงดนิ โดยการสลายตวัให้
ธาตุอาหารพชืจ านวนมหาศาล การเผาตอซงัและฟาง
ขา้วทิ้งไปจะเหลอืเพยีงขีเ้ถ้า ไนโตรเจนจะถูกท าลาย 
93% ฟอสฟอรสั 20% และโพแตสเซยีม 23% ทัง้นี้ไม่
รวมผลกระทบทีเ่กดิกบั คุณสมบตัิของดนิทัง้ทางด้าน
โครงสรา้งดนิ ดนิจบัตวัแน่นและแขง็ท าใหอ้ตัราการซมึ
ของน ้าชา้ลง การไหลของน ้า แนวราบสงูขึน้ ท าใหต้้อง
ใช้น ้ ามากขึ้น  คุณสมบัติทางเคมี เ ช่น ปริมาณ
ไนโตรเจนบริเวณผวิดนิลดลงอย่างมาก และปริมาณ
จุลนิทรยีห์ลายชนิดในดนิลดลง การท านาในฤดูต่อไป
ตอ้งมกีารใชปุ้๋ ยมากขึน้ เกษตรกรสว่นใหญ่ยงัมกีารเผา
ฟางและซงัข้าว เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจถึง
ผลเสยีที่จะเกดิขึน้ รวมทัง้มจีุดประสงค์เพื่อสะดวกใน
การไถเตรยีมดนิสามารถปลูกขา้วหรอืพชือื่นตามทนัท ี
(ส านกังานเกษตรจงัหวดัอุดรธานี, 2559: เวบ็ไซต)์  

 ดงันัน้ จงึมกีารจดัการตอซงัขา้วแทนการเผาคอื
การไถกลบตอซงัขา้ว ใหเ้กษตรกรใชป้ระโยชน์จากตอ
ซงัขา้วและฟางขา้ว ในการรกัษาความสมดุลของธาตุ
อาหารในดนิเพื่อปรบัปรุงปรุงดนิท าใหด้นิอุดมสมบูรณ์
และพฒันามาตรฐานการผลิตข้าวปลอดภัย ส่งเสริม
และกระตุ้นให้เกษตรกรปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
เผาตอซงัและฟางข้าวมาเป็นการไถกลบและเร่งการ
ย่อยสลายตอซงัฟางข้าวแทนพฤติกรรมเดิมจากการ
เผาของเกษตรกร และลดมลพษิจากการเผาตอซงัและ
ฟางข้าวในสิง่แวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนที่เกดิขึ้น 
อกีทัง้ไม่เป็นอนัตรายต่อคน สตัวแ์ละสิง่แวดลอ้ม ท าให้
ระบบการปลูกข้าวมีความยัง่ยืน เกษตรกรสามารถ
ปลูกข้าวได้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่
สงูขึน้ในการท าการเกษตรยุคปัจจุบนั จากการส ารวจ
บรบิทชุมชนบ้านหนองบวัหน่วย หมู่ที่ 2 ต าบลคลอง
ขาม อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์เป็นหมู่บา้นที่
ท าการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่ท าอาชพีท านา 95% และมี
การท านา 2 ครัง้คอื นาปรงั นาปี ท าใหช้าวบา้นมกีาร
เผาตอซงัขา้วเพื่อเป็นการก าจดัได้อย่างรวดเร็ว ทาง
ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะจดักจิกรรมการรณรงค์การ
ไถกลบตอซงัขา้วเพื่อลดมลพษิทางอากาศและไม่ท าให้
ดินเสื่อสภาพ หากชุมชนบ้านหนองบัวหน่วย ได้มี
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการไถกลบตอซงัขา้วแทน
การเผา จะท าให้ชุมชนบ้านหนองบวัหน่วย หมู่ที่ 2 
ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ มี
ความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการไถกลบตอซงัขา้วแทน
การเผา มากยิง่ขึน้ 
 ผูว้จิยัจงึมคีวามตอ้งการทีจ่ะรณรงคก์ารไถกลบ
ตอซงัขา้วแทนการเผา ส าหรบับา้นหนองบวัหน่วย หมู่
ที่  2 ต าบลคลองขาม อ า เภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสนิธุ์ ซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อรณรงค์การไถกลบตอ
ซังข้าวแทนการไถและเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ความรู ้ทศันคตเิกีย่วกบัการไถกลบตอซงัขา้วแทนการ
เผา โดยใช้คู่มือและแผ่นพับคู่มือการรณรงค์การไถ
กลบตอซงัข้าวแทนการเผา เพื่อให้ชาวบ้านมีความรู้
และความเขา้ใจในการไถกลบตอซงัขา้วแทนการเผาใน
พืน้ทีก่ารเกษตรและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
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2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อการรณรงค์การไถกลบตอซงัขา้วแทนการเผา
เพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  
2.2 เพื่อเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิก่อนและหลงัการ
รณรงค ์
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศกึษา คอื ชาวบ้าน บ้าน
หนองบวัหน่วย หมู่ที่ 2 ต าบลคลองขาม อ าเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวนครัว เรือน 150 
ครวัเรอืน จ านวน 423 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ชาวบ้าน 
บ้านหนองบวัหน่วย หมู่ที่ 2 ต าบลคลองขาม อ าเภอ
ยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน 30 คน ซึง่ได้จาก
การสมคัรใจทัง้หมด 
3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอดความรู ้
 1) คู่มือในการไถกลบตอซงัข้าวแทนการเผา
เพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 2) แผ่นพบัการไถกลบตอซงัขา้วแทนการเผา
เพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 เครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล 
 1) แบบวดัความรูเ้กีย่วกบัการไถกลบตอซงัขา้ว
แทนการเผาเพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 2) แบบวัดทัศนคติต่อการไถกลบตอซังข้าว
แทนการเผาเพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
3.3 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น 
3 ระยะ ดงันี้ 
 ระยะที ่1 ส ารวจ และศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ 
  1) ผู้วิจ ัยน าหนังสือจากคณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                
เพื่อขอความร่วมมอืจากผูใ้หญ่บา้นบา้นหนองบวัหน่วย 
หมู่ที่ 2 ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสนิธุ์ เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ส ารวจบริบทชุมชน
และการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
      2) การศกึษาบรบิทชุมชนและส ารวจสภาพ
ปัญหาสิง่แวดลอ้ม 

  3) จดัหากลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นประชาชนใน
พืน้ทีเ่พื่อเขา้ร่วมการรณรงคก์ารไถกลบตอซงัขา้วแทน
การ เผา เพื่ อ เ ป็ นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม  โดยการ
ประชาสัมพันธ์จากผู้ใหญ่บ้าน พบว่า การรณรงค ์              
การไถกลบตอซังข้าวแทนการเผาเพื่อเป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม บ้านหนองบวัหน่วย หมู่ที่ 2 ต าบลคลอง
ขาม อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์กลุ่มตวัอย่างที่
ใช้ในการศึกษา คือ ชาวบ้าน บ้านหนองบัวหน่วย 
จ านวน 30 คน ที่ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วมกจิกรรม 
สถานที่จดักจิกรรมการไถกลบตอซงัขา้วแทนการเผา
เพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ศาลาบา้นหนองบวัหน่วย 
ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์
ระยะเวลาในการส่งเสริม 2 วัน เนื้อหาการรณรงค ์
ปร ะกอบด้วยการบรรยายให้ค วามรู้ เ กี่ ย วกับ 
สถานการณ์การท านาขา้วในปัจจุบนัปัญหาการเผาตอ
ซงัขา้วและขัน้ตอนการไถกลบตอซงัขา้วแทนการเผา
สือ่ทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิ ไดแ้ก่ คู่มอืการไถกลบตอซงัขา้ว
แทนการเผาเพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมส าหรบัชุมชน
บา้นหนองบวัหน่วย แผ่นพบั ในการรณรงคค์รัง้นี้มกีาร
วดัและประเมนิผล 2 ดา้นคอื 1) การวดัผลดา้นความรู้
โดยใช้แบบวดัความรู้เกี่ยวกับการไถกลบตอซังข้าว
แทนการเผา และ 2) การวดัผลดา้นทศันคตโิดยใชแ้บบ
วดัทศันคตต่ิอการไถกลบตอซงัขา้วแทนการเผา 
 ระยะที ่2 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื 
  จากการวเิคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของบริบท
พืน้ที ่สภาพสงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรมและการศกึษา
สภาพปัญหาสิง่แวดล้อมที่เกดิขึน้ในชุมชนจากบรบิท
พื้นที่ ระยะที่ 1 จึงน ามาเป็นแนวทางในการก าหนด
รูปแบบในการไถกลบตอซงัขา้วแทนการเผาเพื่อเป็น
มติรกบัสิง่แวดล้อม บ้านหนองบวัหน่วย ต าบลคลอง
ขาม อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีการ
สง่เสรมิถ่ายทอดความรู ้ดงันี้ 
  1) ออกแบบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการ
ถ่ายทอด 
         - คู่มอืในการไถกลบตอซงัขา้วแทนการ
เผาเพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
                  - แผ่นพบัการไถกลบตอซงัขา้วแทนการ
เผาเพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
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  2) สรา้งเครื่องมอื 
   - แบบวดัความรูเ้กีย่วกบัการไถกลบตอ
ซงัขา้วแทนการเผาเพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
   - แบบวดัทศันคติต่อการไถกลบตอซงั
ขา้วแทนการเผาเพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
  3) ออกแบบเครื่องมอืการถ่ายทอดความรู ้
คอื คู่มอืการรณรงค ์จากนัน้น าเครื่องมอืการถ่ายทอด
ความรูท้ีส่รา้งขึน้แลว้น ามาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 
โดยการน าใหท้ีป่รกึษาตรวจสอบจากนัน้น ามาปรบัปรุง
แกไ้ขตามค าแนะน า 
  4) ออกแบบเครื่องมอืในการวดัความรูแ้ละ
แบบวดัทศันคติของการรณรงค ์โดยการสร้างแบบวดั
ความรูแ้ละแบบวดัทศันคตกิ่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
  5) น าแบบทดสอบวัดความรู้และแบบวัด
ทศันคติที่สร้างขึ้นมาให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของเครื่องมอื 
  6) น าแบบวดัความรูแ้ละแบบวดัทศันคติที่
สร้างขึ้น น าส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาค่าความสอดคล้อง
และความเหมาะสม 
  7) เตรยีมก าหนดการตามวนัเวลาทีก่ าหนด
ในการรณรงค ์
  8) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่  คู่มือ               
แผ่นพบั ปากกา กระดาษ อุปกรณ์ต่างๆ 
  9 )  ด า เ นิ น ง า น ล ง พื้ น ที่  ชี้ แ จ ง ต า ม
วตัถุประสงคใ์นการท าวจิยัใหชุ้มชนไดร้บัทราบ ไดแ้ก่ 
ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน เพื่อขอความร่วมมือในการ
รณรงค ์
  10) ระยะเวลาในการรณรงค์ 2 วนั มีการ
ด าเนินการรณรงค์การไถกลบตอซงัข้าวแทนการเผา
เพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม บา้นหนองบวัหน่วย ต าบล
คลองขาม อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์ระหว่าง
วนัที ่14-15 มนีาคม 2561 
 ขัน้น าเขา้สูก่จิกรรมการฝึกอบรม 
  ขัน้น าสู่กจิกรรมเป็นการเตรยีมความพรอ้ม
ของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมหรอืเป็นการสรา้งบรรยากาศให้
เอือ้อ านวยต่อการฝึกอบรมเพื่อสรา้งความคุน้เคยและ 
 

ลดความตึงเครียดทางด้านร่างกายและจิตใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 
 ขัน้การอบรม 
  กิจกรรมในครัง้นี้ ประกอบไปด้วยการ
บรรยายโดยมคีู่มอืการรณรงค ์เรื่อง การไถกลบตอซงั
ขา้วแทนการเผาเพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มประกอบ
ในการบรรยายการก าหนดเป้าหมายของแต่ละหน่วย
กจิกรรมเพื่อใหผู้เ้ขา้ทราบว่าตนก าลงัท าสิง่ใดอยู่ซึง่ใน
การรณรงคผ์ูว้จิยัไดน้ าเทคนิคการบรรยายเพื่อใหผู้เ้ขา้
รบัฟังเกดิความรู ้ทศันคตสิิง่แวดลอ้มทีด่ ี
 ขัน้วดัผลการจดักจิกรรมการรณรงค ์
  ในขัน้ตอนนี้เป็นขัน้ตอนสุดท้ายซึ่งจดัเป็น
ขัน้ตอบจุดประสงคข์องการวจิยัทีต่ัง้ไวใ้นตอนแรกดว้ย
ในการจดักิจกรรมครัง้นี้วดัผลประเมิน 2 ด้าน คือ     
ดา้นความรูเ้กีย่วกบัการไถกลบตอซงัขา้วแทนการเผา
เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่างท้ายหน่วย
กิจกรรม ด้านทัศนคติต่อการไถกลบตอซงัข้าวแทน
การเผาเพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ซึ่งมรีายละเอยีด
ดงันี้ 
   1. แบบวดัความรู้เกี่ยวกบัการไถกลบ
ตอซงัขา้วแทนการเผาเพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
   2. แบบวดัทศันคติต่อการไถกลบตอซงั
ขา้วแทนการเผาเพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
ในการวเิคราะหข์อ้มลูครัง้นี้ ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมประมวล
ผลส าเรจ็ทางคอมพวิเตอร์ ซึ่งใช้สถิติในการวเิคราะห์
ขอ้มลู ดงันี้ 
 1) สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื ไดแ้ก่ 
  2.1 ค่าความเทีย่งตรงของเน้ือหา (IOC) 
  2.2 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
  2.3 ค่าความยากง่าย 
  2.4 ค่าความเชื่อมัน่ 
 3) สถติทิดสอบสมมุตฐิาน ไดแ้ก่ paired t-test 
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
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4. สรปุผลการวิจยั 
 การศกึษาวจิยั เรื่อง การรณรงคก์ารไถกลบตอ
ซงัขา้วแทนการเผาเพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ส าหรบั
บ้านหนองบวัหน่วย หมู่ที่ 2 ต าบลคลองขาม อ าเภอ
ยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์สามารถสรุปผลการวจิยัได้
ดงันี้ 
 1) การจดักจิกรรมการรณรงคก์ารไถกลบตอซงั
ขา้วแทนการเผาเพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ส าหรบั
บ้านหนองบวัหน่วย หมู่ที่ 2 ต าบลคลองขาม อ าเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ กระบวนการถ่ายทอด
ความรูแ้ละทนัคต ิโดยมรีะยะเวลาในการจดักจิกรรม  
การรณรงค ์2 วนั โดยใชคู้่มอืและแผ่นพบัประกอบการ
บรรยาย ซึ่งมีเนื้อหาในคู่มือ ประกอบด้วย หน่วย
กจิกรรมการรณรงคท์ี่ 1 สถานการณ์การท านาขา้วใน
ปัจจุบนั หน่วยกจิกรรมการรณรงคท์ี ่2 ปัญหาการเผา
ตอซงัขา้ว หน่วยกจิกรรมการรณรงคท์ี ่3ประโยชน์และ
ขัน้ตอนการไถกลบตอซงัขา้วและในขณะการบรรยายมี
การสอดแทรกค าถามใหช้าวบา้นไดม้สี่วนร่วมและเมื่อ
จบการจดักจิกรรมชาวบ้านได้ออกมาสรุปเนื้อหาที่ได้
ให้ความรูท้ าใหช้าวบา้นมกีารทบทวนความรูเ้กีย่วกบั
การไถกลบตอชงัขา้วแทนการเผาเพื่อเป็นมติรกบั 
 

สิง่แวดลอ้ม ท าใหช้าวบา้นมคีวามรูแ้ละทศันคตทิีด่ต่ีอ
การไถกลบตอซังข้าวแทนการเผาเพื่อเป็นมิตรกับ
สิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 
  2) ผลเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลัง
เกีย่วกบัการไถกลตอซงัขา้วแทนการเผาเพื่อเป็นมติร
กบัสิง่แวดล้อม พบว่า ผู้เขา้ร่วมการรณรงค์มีคะแนน
เฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการไถกลบตอวงัขา้วแทนการเผา
เพื่อเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมก่อนการรณรงค์ เท่ากับ 
11.96 อยู่ในระดบัมาก และหลงัการรณรงค์ผู้เขา้ร่วม
การรณรงค์มคีะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัการไถกลบ
ตอซังข้าวแทนการเผาเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เท่ากบั 19.83 อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการไถกลบตอซงัขา้วแทน
การเผาเพื่อเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมก่อนและหลงัการ
รณรงค์ พบว่า ผู้เข้าร่วมการรณรงค์มีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้หลงัการรณรงคม์ากกว่าก่อนการรณรงค์ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 แสดงให้เห็นว่าการจัด 
กจิกรรมการรณรงค์การไถกลตอซงัขา้วแทนการเผา
เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีผลท าให้ผู้เข้าร่วม
กจิกรรมมคีวามรูต่้อการไถกลบตอซงัขา้วแทนการเผา 
เพิม่มากขึน้ 
 

ตารางที ่1 การเปรยีบเทยีบความรูก้่อนและหลงัเกีย่วกบัการไถกลตอซงัขา้วแทนการเผาเพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
ด้าน ก่อนการรณรงค ์ หลงัการรณรงค ์ t df p 
ความรู ้
(N=20) 

x  S.D. ระดบั x  S.D. ระดบั 
-25.398 29 .000* 

11.96 1.60 มาก 19.83 0.37 มากทีสุ่ด 

  
 3) ผลเปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อนและหลงัต่อการ
ไถกลตอซัง ข้า วแทนการ เผา เพื่ อ เ ป็ นมิต รกับ
สิง่แวดลอ้ม พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการรณรงคก์ารไถกลบตอ
ซงัข้าวแทนการเผาเพื่อเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมก่อน
การรณรงค์มีคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติ เท่ากบั 0.35 
อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ และหลงัการรณรงคก์ารไถกลบตอ
ซังข้าวแทนการเผาเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผูเ้ขา้ร่วมการรณรงคม์คีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 0.84 อยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ยเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคะแนนเฉลีย่ชอง 
 
 

 
ทศันคตต่ิอการไถกลบตอซงัขา้วแทนการเผาเพื่อเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการรณรงค์ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมการรณรงค์มีคะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการ
รณรงคม์ากกว่าก่อนการรณรงค ์อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิี่ .05 แสดงใหเ้หน็ว่าการจดักจิกรรมการรณรงค์
การไถกลตอซังข้าวแทนการเผาเพื่อเป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม มผีลท าให้ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมทีศันคตต่ิอ
การไถกลบตอซงัขา้วแทนการเผาเพิม่มากขึน้ 
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ตารางที ่2 การเปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อนและหลงัต่อการไถกลตอซงัขา้วแทนการเผาเพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
ด้าน ก่อนการรณรงค ์ หลงัการรณรงค ์ df t-test P 

ทศันคต ิ
(N=3) 

x  S.D. ระดบั x  S.D. ระดบั 
-14.297 29 .000* 

2.20 0.35 ไมแ่น่ใจ 2.98 0.84 เหน็ดว้ย 

 
5. อภิปรายผล 
 การศกึษาวจิยัเรื่อง การรณรงค์การไถกลบตอ
ซงัขา้วแทนการเผาเพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มส าหรบั
บ้านหนองบวัหน่วย หมู่ที่ 2 ต าบลคลองขาม อ าเภอ
ยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ มปีระเด็นน ามาอภิปราย
ผลการศกึษาไดด้งันี้ 
 1. การจดักจิกรรมการรณรงคก์ารไถกลบตอซงั
ขา้วแทนการเผาเพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ส าหรบั
บ้านหนองบวัหน่วย หมู่ที่ 2 ต าบลคลองขาม อ าเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ กระบวนการถ่ายทอด
ความรู้และทนัคติ โดยมรีะยะเวลาในการจดักจิกรรม
การรณรงค ์2 วนั โดยใชคู้่มอืและแผ่นพบัประกอบการ
บรรยาย ซึ่งมีเนื้อหาในคู่มือ ประกอบด้วย หน่วย
กจิกรรมการรณรงคท์ี่ 1 สถานการณ์การท านาขา้วใน
ปัจจุบนั หน่วยกจิกรรมการรณรงคท์ี ่2 ปัญหาการเผา
ตอซงัข้าว หน่วยกิจกรรมการรณรงค์ที่ 3 ประโยชน์
และขัน้ตอนการไถกลบตอซังข้าว และในขณะการ
บรรยายมีการสอดแทรกค าถามให้ชาวบ้านได้มีส่วน
ร่วมและเมื่อจบการจดักจิกรรมชาวบา้นไดอ้อกมาสรุป
เนื้อหาที่ได้ให้ความรู้ท าให้ชาวบ้านมีการทบทวน
ความรูเ้กีย่วกบัการไถกลบตอชงัขา้วแทนการเผาเพื่อ
เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ท าให้ชาวบ้านมีความรู้และ
ทศันคติที่ดต่ีอการไถกลบตอซงัขา้วแทนการเผาเพื่อ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน สอดคล้องกับ
แนวคิดของสุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2556) อธิบาย
ความหมายของการรณรงคว์่า เป็นการสื่อสารเพื่อโน้ม
น้าวประชาชนให้แสดงความยนิยอมกระท าตามผู้ส่ง
สารโดยมีหลกัการส าคญัคือการระดมสื่อทัง้ปวงเพื่อ
น าเสนอสารใดสารหนึ่งไปสูป่ระชาชนเพื่อใหป้ระชาชน
ยอมรบัในสารนัน้ได้โดยง่ายทัง้ในแง่การรบัรู้ ยอมรบั
และให้การสนับสนุน สอดคลอ้งกบัแนวคดิของณัฎฐ์ชุ
ดา วิจิตรจามรี (2556) รวบรวมการให้นิยามคาว่า 
รณรงค์ จากหลายแหล่งโดยได้สรุปไว้ว่า การรณรงค์
เป็นความพยายามในการสื่อสารโดยใช้ชุดการสื่อสาร

ในระยะเวลาทีก่ าหนดเพื่อจุดประสงคใ์นการมอีทิธพิล
ทางสงัคมเป็นการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในบุคคลหรือสังคมตามเป้าหมายที่
เฉพาะเจาะจงบางสว่นใดและสอดคลองกบังานวจิยัของ 
วริตัน์ นาคเอีย่ม (2548: 1) ไดศ้กึษาเรื่อง การผลติขา้ว
และการจัดการตอซังข้าว เกษตรกรที่ให้สมัภาษณ์
มากกว่ากึ่งหนึ่งเป็นเพศชายอายเฉลี่ย 52.43 ปีจบ
การศกึษาระดบั ประถมศกึษาแรงงานครวัเรอืนเฉลี่ย 
1.95 คน พืน้ที่การเกษตรเฉลี่ย 31.47 ไร่ ท านาเฉลี่ย 
17.67 ไร่รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 378,765.59 บาท 
รายไดจ้ากการท านาเฉลีย่ 220,748.73 บาท เกษตรกร
เกอืบทัง้หมดเป็นสมาชกิกลุ่ม/สถาบนัเกษตรกรได้รบั
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวรับข้อมูล
ข่าวสารการเกษตรจากวิทยุโทรทัศน์ (2) เกษตรกร
ทัง้หมดมีการปลูกข้าวทัง้ฤดูนาปีและฤดูนาปรังโดย
ปลูกทัง้ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสงและไม่ไวต่อช่วงแสง
ลักษณะเป็นนาลุ่ม ดินร่วนปนทรายส่วนใหญ่มีการ
ปรบัปรุงบ ารุงดนิโดยการไถกลบตอซงัมกีารเตรยีมดนิ
ก่อนการเพาะปลูก ปลูกขา้วแบบนาหว่านมากทีสุ่ดใช้
เมล็ดพนัธ์เฉลี่ยต่อไร่ 22.31 กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ย 
769.36 กิโลกรมัต่อไร่ราคาผลผลิตเฉลี่ยกิโลกรมัละ 
9.76 บาท ต้นทุนการผลติเฉลี่ย3,800.78 บาทต่อไร่ 
(3) เจตคตใินการจดการตอซงัขา้วของเกษตรกรอยู่ใน
ระดบัเหน็ด้วยมากที่สุดในการไถกลบและหมกัตอซงั
ข้าวช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินลดการใช้ปุ๋ ยเคม ี
รองลงมาคือตอซังข้าวสามารถน าไปจัดการให้เกิด
ประโยชน์ได้การเผาตอซังข้าวก่อให้เกิดปัญหา
มลภาวะจากหมอกควนและภาวะโลกร้อน (4) การ
จดัการตอซงัขา้วสว่นใหญ่ท าการไถกลบตอซงัขา้วหลงั
การเกบ็เกีย่วผลผลติ และเกษตรกรบางสว่นท าการเผา
ตอซงัขา้วทนัทหีลงัการเกบ็เกีย่วเกษตรกรทีม่กีารเลี้ยง
สตัว์น าตอซงัข้าวใช้เป็นอาหารสตัว์และอดัก้อนเพื่อ
จ าหน่ายหรอืไว้ใช้ประโยชน์ เกษตรกรบางส่วนน าตอ
ซงัขา้วมาหมกัเพื่อท าปุ๋ ยหมกัและใช้เป็นวสัดุคลุมดนิ
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ส าหรบัการเพาะปลูก (5) ปัญหาการจดการตอซงัขา้ว
ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกรขาดการบูรณาการ
ท างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครฐัและเกษตรกร
ขาดวสัดุอุปกรณ์ และเครื่องจกัรกลในการจดัการตอซงั
ขา้วข้อเสนอแนะของเกษตรกรต้องการให้หน่วยงาน
ราชการ ให้ค ว าม รู้ สนับส นุนวัสดุ อุ ป กร ณ์แล ะ
เครื่องจักรกลในการจัดการตอซังข้าว บางส่วน
สอดคล้องกบังานวจิยัของอนิแปลง ดวงวงสา (2553: 
1) ไดศ้กึษาเรื่อง การจดัการฟางขา้วเพื่อออนุรกัษ์ธาตุ 
N, P, และ K ในดนินาของประเทศลาวขา้วเป็นพชืผล
หลกัของประเทศลาว ฟางข้าวเป็นผลพลอยได้อย่าง
หนึ่งทีม่ปีระมาณ 23.35 ลา้น ตนั หลงัการเกบ็เกี่ยวใน
แต่ละปีซึง่ถ้าหากเกษตรกรมวีธิกีารทีเ่หมาะสมในการ
จดัการ กจ็ะเกดิประโยชน์ต่อการอนุรกัษ์ธาตุอาหารใน
ดนินาไดด้งันัน้ บทความสมัมนาครัง้นี้จงึมวีตัถุประสงค์
เพื่ออภปิรายวธิกีารที่เหมาะสมส าหรบัจดัการฟางขา้ว
เพื่ออนุรกัษ์ธาตุไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรสั (P) และ
โพแทสเซยีม (K) ในดนินาใหเ้กดิความยัง่ยนืในการ
ผลติขา้วต่อไปเน่ืองจากว่าในแต่ละปีหลงัการเกบ็เกีย่ว
ฟางข้าวมกัถูกน าออกไปจากทุ่งนาด้วยวิธีการต่างๆ 
เช่น การเผา การขายใหค้นอื่น การน าเอาไปเลี้ยงสตัว์
เ ป็นต้นซึ่ งท า ให้ธ า ตุอ าหารที่ มีอยู่ ใ นฟางข้า ว 
โดยเฉพาะธาตุ N, P และ K ถูกน าออกไปดว้ยเมื่อท า
เช่นนัน้ไปเรื่อยๆ โดยไม่มีการปรับปรุงดินจะท าให้
ความอุดมสมบูรณ์ของดนิลดลงสุดทา้ยเกษตรกรต้อง
ซื้อปุ๋ ยมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลติข้าวให้สูงขึน้การไถกลบ
ฟางข้าวลงในดินนาจะช่วยเปลี่ยนสภาพของธาตุ
อาหารทีม่ใีนฟางขา้วโดยกจิกรรมของจุลนิทรยีจ์ากรูป
สารอนิทรยีไ์ปเป็นรปูอนินทรยีท์ีพ่ชืสามารถน าไปใชไ้ด้
เมื่อมกีารไถกลบฟางขา้วลงไปในดนิธาตุอาหารทีม่ใีน
ฟางขา้ว เช่น ธาตุไนโตรเจนประมาณ 2.3 กโิลกรมัต่อ
ไร่  ฟอสฟอรัสประมาณ 0.3 กิโลกรัม ต่อไร่และ
โพแทสเซยีมประมาณ 5.7 กโิลกรมัต่อไร่กจ็ะมโีอกาส
สูงที่จะกบัคืนไปสู่ดินเมื่อมีการไถกลบฟางข้าวทุกๆ
ครัง้หลงัการเก็บเกี่ยวติดต่อกนัหลายปีจะท าให้มกีาร
สะสมของธาตุอาหารไปเรื่อย สุดท้ายจะท าให้ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์เพิม่ขึน้ และบางส่วนสอดคล้องกบั
งานวจิยัของมจัฉา แก้วพลิา (2556: 1) ไดศ้กึษาเรื่อง 
ผลของฟางขา้วต่อผลผลติขา้วคุณสมบตัคิวามเป็นกรด

ด่าง การน าไฟฟ้าและความหนาแน่นรวมของดินนา 
การทดลองนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการไถ
กลบฟางขา้วอตัรา 0-4 t/rai ร่วมกบัปุ๋ ยเคม ีCFรองพืน้
ดว้ยปุ๋ ยสตูร 16-16-8 อตัรา 40 kg/rai และแต่งหน้า
ดว้ยปุ๋ ยยูเรยี (46% N) อตัรา 60 kg/rai) รวม 6 ต ารบั 
วางแผนการทดลองแบบ RCBD ท า 4 ซ ้าหว่านขา้ว
พนัธุ์ปทุมธานี1 ผลการศกึษาพบว่า การไถกลบ ฟาง
ขา้วร่วมกบัปุ๋ ยเคมใีหผ้ลผลติขา้วสงูขึน้อยู่ในช่วง 660-
757 kg/rai อย่างมนีัยส าคญัยิง่ทางสถติเิมื่อเทยีบ กบั
แปลงควบคุม (283 kg/rai) และพบว่าความหนาแน่น
รวมของดนิหลงัฤดูปลูกมคี่า 1.27-1.17 g/cm3 ลดลง
อย่างมนีัยส าคญัยิง่ทางสถติิเมื่อเทยีบกบัของดนิก่อน
ทดลอง (1.45 g/cm3) การไถกลบฟางขา้วทุกอตัรา 
ร่วมกบัปุ๋ ยเคมไีม่มผีลต่อการเปลีย่นแปลง pH ของดนิ
ในช่วงฤดูปลูก แต่มีผลท าให้ค่าการน าไฟฟ้าของดิน 
(EC) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติค่า
สหสมัพนัธ์ระหว่างอัตราฟางข้าวกับความหนาแน่น
รวมของดนิ หลงัฤดูปลูกเป็นไปในทางลบ สหสมัพนัธ์
ระหว่างอตัราฟางขา้วกบัค่าการน าไฟฟ้าของดนิ และ
ผลผลติขา้วเป็นไป ในทางบวกอย่างมนีัยส าคญัยิง่ทาง
สถิติแสดงว่าฟางข้าวช่วยปรับปรุงคุณสมบัติบาง
ประการทางฟิสิกส์และเคมีของดิน อีกทัง้ช่วยเพิ่ม
ผลผลติขา้วดว้ย 
 2. ผลการเปรยีบเทยีบความรูต่้อการไถกลบตอ
ซงัข้าวแทนการเผาเพื่อเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมของ
ผู้เข้าร่วมการรณรงค์ โดยรวม ก่อนการรณรงค์
ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบัมาก และหลงั
การรณรงคช์าวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยความรูอ้ยู่ในระดบั
มากที่สุด เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงั
การรณรงค์ พบว่า หลงัการรณรงค์ชาวบ้านมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้มากกว่าการรณรงค์อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดบั .05 แสดงให้เหน็ว่ากระบวนการรณรงค์การไถ
กลบตอซงัขา้วแทนการเผาเพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม
มีผลท าให้ความรู้ของผู้เข้าร่วมการรณรงค์เพิ่มขึ้น 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของไพศาล หวงัพานิ (2526: 96) 
ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่า ความรู้ คือ เมื่อ
บุคคลไดร้บัการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ การเรยีนรูก้าร
ฝึกฝนการฝึกอบรมและที่เคยพบเหน็มาผ่านประสาท
สมัผสัต่างๆ จะท าใหไ้ดร้บัขอ้เทจ็จรงิหรอืรายละเอยีด
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ของเรื่องราวอนัจะเป็นประสบการณ์ของบุคคลซึ่งจะ
สะสมและถ่ายทอดสบืต่อกนัไปจนกลายเป็นความรูก้าร
วดัความรู้ความจ า จงึจ าเป็นต้องวดัความสามารถใน
การระลึกเรื่องราวขอ้เทจ็จรงิหรือประสบการณ์ต่างๆ
หรอืวดัความระลกึไดจ้ากประสบการณ์ และสอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ แสงจนัทร์ โสภากาล (2550: 14-15) 
ได้ให้ความหมายของความรู้  หมายถึง การรับรู้
เกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์รายละเอยีดต่างๆทีเ่กดิ
จากการสังเกต การศึกษา ประสบการณ์ทัง้ในด้าน
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสงัคมความรู้พื้นฐาน 
หรือภูมิหลัง ของแต่ละบุคคลที่บุคคลจดจ าหรือเก็บ
รวบรวมไว้และสามารถแสดงออกมาในเชงิพฤติกรรม 
ที่ส ังเกตหรือวัดได้ และบางส่วนได้สอดคล้องกับ
งานวจิยัของนนัทนา ดลราศ ี(2556: 26) ไดศ้กึษาเรื่อง 
ความรูแ้ละการปฏบิตัขิองผูร้บัจา้งฉีดพ่นสารเคมกี าจดั
ศตัรูพชื ต าบลดงกลาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูม ิ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรู้และการปฏิบัติ
ของผู้ร ับจ้างฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ต าบลดง
กลาง อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชัยภูมิ จากการศึกษา
พบว่า ส่วยใหญ่เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการเก็บ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ร้อยละ 100 รู้วิธีการผสม
สารเคมกี าจดัศตัรพูชืทีถู่กตอ้ง รอ้ยละ 98.6 รูว้่าการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ไม่ถูกต้องเป็นอันตรายต่อ
ตนเองและผู้ใกล้ชิด ร้อยละ 97.1 การปฏิบตัิก่อนใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ปลอดภัย ร้อยละ 95.7 รู้ว่า
สารเคมกี าจดัศตัรูพชืเขา้สู่ร่างกาย ร้อยละ 94.2 รู้ว่า  
ไม่ควรดื่มน ้า สบูบุหรี ่หรอืรบัประทานอาหารขนาดฉีด
พ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ร้อยละ 94.2 รู้ เวลาที่
เหมาะสมในการฉีดพ่นสารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช 
รอ้ยละ 94.2 บางสว่นสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรยีา
นุช ป้อมจตุัรสั (2557: 57) ได้ศกึษา การส่งเสรมิการ
ใชปุ้๋ ยพชืสดในการปรบัปรุงดนิในพืน้ที่ทางการเกษตร 
มวีตัถุประสงค์ เพื่อจดักจิกรรมการส่งเสรมิการใช้ปุ๋ ย
พชืสดในการปรบัปรุงดินในพื้นที่ทางการเกษตร ผล
การศึกษาเปรยีบเทียบความรู้ เรื่อง การใช้ปุ๋ ยพชืสด
เพื่อการปรบัปรุงบ ารุงดนิในพืน้ทีท่างการเกษตร บา้น
ดอนหัน ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า ก่อนการส่งเสรมิการใชปุ้๋ ยพชืสด
เพื่อการปรบัปรุงดนิในพืน้ทีท่างการเกษตร ชาวบา้นมี

คะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบัด ีและหลงัการส่งเสรมิ
การใช้ปุ๋ ยพืชสดเพื่อการปรับปรุงดินในพื้นที่ทาง
การเกษตรชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูม้ากกว่าก่อน
ส่งเสริม แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการใช้ปุ๋ ยพืชสด
เพื่อการปรบัปรุงดนิในพื้นทีท่างการเกษตร บ้านดอน
หัน  ต า บลท่ า สอ งคอน  อ า เ ภอ เมือ ง  จั ง ห วัด
มหาสารคาม มผีลท าใหช้าวบ้านมคีวามรูเ้พิม่มากขึน้ 
บางสว่นสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกนกวรรณ โพนสงิห ์
(2557: 53) ไดศ้กึษาการสง่เสรมิการปลกูผกัหวานบา้น
ปลอดสารพิษท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความรู้และทศันคติต่อการส่งเสริมการ
ปลูกผกัหวานบ้านปลอดสารพษิท้องถิ่นก่อนและหลงั
การส่งเสริม พบว่า ผลการศึกษาและเปรียบเทียบ
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกผักหวานบ้าน
ปลอดสารพิษท้องถิ่นของนิสิตระดับปริญญาตร ี
สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา ทีเ่ขา้ร่วมมรีบัการส่งเสรมิ
มีคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบความรู้จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน ก่อนการส่งเสริม มีคะแนน
เท่ากับ 8.90 คะแนน ซึ่งมีระดับความรู้อยู่ในระดับ
พอใจ คิดเป็นร้อยละ 44.50 และคะแนนเฉลี่ย หลัง
การนส่งเสริมมีความรู้เพิ่มมากขึ้นมีคะแนนเท่ากับ 
17.43 ซึง่มรีะดบัความรูอ้ยู่ในระดบัดมีาก คดิเป็นรอ้ย
ละ 87.15 ของคะแนนเต็ม เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนก่อน และหลงัการสง่เสรมิของนิสติมคีวามรูห้ลงั
การสง่เสรมิมากว่าก่อนการสง่เสรมิ 
 3. ผลการเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการไถกลบ
ตอซงัขา้วแทนการเผาเพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มของ
ผูเ้ขา้ร่วมการรณรงค ์โดยรวมก่อนและหลงัการรณรงค ์
พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการรณรงคม์คีะแนนเฉลี่ยของทศันคต ิ
โดยรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ และหลังการรณรงค์
ผู้เข้าร่วมการรณรงค์มีคะแนนเฉลี่ยของทัศนคต ิ
โดยรวม อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลีย่ของทศันคตต่ิอการไถกลบตอซงัขา้วแทนการเผา
เพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการรณรงค ์
พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการรณรงคม์คีะแนนเฉลีย่ของทศันคติ
หลงัการการรณรงคส์งูกว่าก่อนการการรณรงค ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่ า
กระบวนการรณรงคก์ารไถกลบตอซงัขา้วแทนการเผา
เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีผลท าให้ทัศนคติของ 



 Thai Journal of Environmental Studies Vol. 1(4), 2018 : 39 - 49 
 

48 

ผูเ้ขา้ร่วมการรณรงคเ์พิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
ฉัตรชยั ปันชาต ิ(2545: 7) ใหค้วามหมายว่า ทศันคติ
เป็นความรูแ้ละความรูต่้อสิง่หนึ่งสิง่ใดในดา้นทีด่แีละไม่
ดอีาจเป็นลกัษณะบวกหรอืลบพงึพอใจหรอืไม่มงึพอใจ 
สรุปได้ว่า ทัศนคติ หมายถึง สภาพทางจิตใจของ
บุคคลที่เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์จาก
สิง่แวดลอ้ม ก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมในการทีจ่ะตอบสนอง
ต่อบุคคลสิ่งของหรือเหตุการณ์เฉพาะอย่างใดอย่าง
หนึ่งในท านองว่าชอบหรือไม่ชอบ และสอดคล้องกบั
แนวคิดของประภาเพ็ญ สุวรรณ (2545: 7) ให้
ความหมายว่า ทศันคติเป็นความคดิเหน็ซึ่งมอีารมณ์
เป็นส่วนประกอบเป็นส่วนที่พร้อมที่จะมีปฏิกิริยา
เฉพาะอย่างจากสถานการณ์ภายนอกสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พรทิพย์ ไชยสมเดช (2558: 72) ได้
ศึกษาการส่งเสริมการท าปุ๋ ยหมักชีวภาพเพื่อใช้ใน
การเกษตรปลอดสารพษิ เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบ
ทัศนคติก่อนและหลังการส่งเสริมการท าปุ๋ ยหมัก
ชวีภาพเพื่อใชใ้นการเกษตรปลอดสารพษิก่อนและหลงั
ฝึกอบรม พบว่า ก่อนการเข้าร่วมการส่งเสริม นิสติมี
คะแนนทศันคติเฉลีย่ เท่ากบั 2.63 ซึง่อยู่ในระดบัเหน็
ด้วย หลังการเข้าร่วมการส่งเสริม นิสิตมีคะแนน
ทศันคตเิฉลีย่ เท่ากบั 2.96 ซึง่อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัการส่งเสรมิ จงึสรุป
ไดว้่า นิสติมคีะแนนทศันคตเิฉลีย่หลงัการเขา้ร่วมการ
ส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญัที่
ระดบั .05 แสดงให้เหน็ว่า หลงัการส่งเสรมิการท าปุ๋ ย
หมกัชวีภาพเพื่อใชใ้นการเกษตรปลอดสารพษิ มผีลท า
ให้นิสติมีทศันคติเพิ่งขึ้น และบางส่วนสอดคล้องกับ
งานวิจยัของสุนิสา พงษ์สะพงั (2557: 60) ได้ศึกษา
การส่งเสริมการท าปุ๋ ยหมักศึกษาและเปรียบเทียบ
ทศันคติต่อการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพแบบแห้ง เพื่อปรบั

สภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ก่อนและหลังการ
ส่งเสรมิ เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการท า
ปุ๋ ยหมกัชวีภาพแบบแห้งเพื่อปรบัสภาพดนิใหม้คีวาม
อุดมสมบูรณ์ก่อนและหลังการส่งเสริม ผลการวิจัย 
พบว่า ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการท าปุ๋ ย
หมกัชวีภาพแบบแหง้เพื่อปรบัสภาพดนิใหม้คีวามอุดม
สมบูรณ์ ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติก่อน
และหลงัการท าปุ๋ ยหมกัชีวภาพแบบแห้ง พบว่า ผล
การศึกษาทัศนคติก่อนการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคต ิเท่ากบั 2.28 คะแนน อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ ผล
การศึกษาทัศนคติหลังการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคต ิเท่ากบั 2.71 คะแนน เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลีย่ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า หลงัการส่งเสรมิ
ชาวบา้นเหน็ดว้ยกบัการท าปุ๋ ยหมกัชวีภาพแบบแหง้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) คู่มอืการรณรงคก์ารไถกลบตอซงัขา้วแทน
การเผาเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถน าไป
ถ่ายทอดใหแ้ก่ผูท้ีส่นใจใหแ้ก่ประชาชนในชุมชนได้ 
 2) สามารถน าขอ้มูลการไถกลบตอซงัขา้วแทน
การเผาเพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มไปเป็นแนวทางใน
การท าการเกษตรใหแ้ก่ประชาชนในชุมชนได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมสีื่อประกอบทีห่ลากหลายเพื่อกระตุ้น
ความสนใจ และกระตุ้นให้เกิดการปรบัเปลี่ยนทกัษะ
พฤตกิรรมการเรยีนรู ้
 2) ควรสง่เสรมิใหช้าวบา้นมกีารรณรงคใ์นเรื่อง
การไถกลบตอซงัข้าวแทนการเผาเพื่อลดมลพิษจาก
การเผา 
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