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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มคีวามมุง่หมายเพื่อสรา้งองคค์วามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการประหยดัพลงังานในโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรต ิ
สมเดจ็พระศรนีครนิทร ์รอ้ยเอด็ ในพระราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเพื่อศกึษาและ
เปรยีบเทยีบความรู ้และทศันคตต่ิอมาตรการการประหยดัพลังงาน ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการ
วจิยัคอืนักเรยีนมธัยมชัน้ปีที่ 4-6 จ านวน 30 คนซึง่ได้จากการเลอืกแบบสมคัรใจเขา้ร่วมเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั
ประกอบไปดว้ยคู่มอืแผ่นพบัแบบทดสอบความรูแ้ละแบบวดัทศันคตต่ิอมาตรการการประหยดัพลงังาน สถติทิีใ่ช้ในการ
วเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ความถี ่รอ้ยละค่าเฉลีย่ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและ Paired t–test ผลการศกึษาพบว่าก่อนการ
สง่เสรมินกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมมคีะแนนความรูโ้ดยเฉลีย่อยู่ในระดบัน้อยหลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ใน
ระดบัดมีากเมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการส่งเสรมิพบว่านักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนน
เฉลีย่ความรูห้ลงัการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนที่
เขา้ร่วมมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ยและหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็
ด้วยอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสริมพบว่านักเรียนที่เข้าร่วมการส่งเสริมมี
คะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
 
ค าส าคญั: การสง่เสรมิความรู,้ ทศันคต,ิ การอนุรกัษ์พลงังาน
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Abstract 
 The purposes of this research were to build knowledge about energy conservation measures in 
Srinagarindra The Princess Mother School, Roi Et Under the Royal Patronage of Her Royal Highness 
Princess Maha Chakri Sirindhorn and to study and compare knowledge and attitude about energy 
conservation Measures in Srinagarindra before and after the promotion. The sample were 30 Mattayom 4-6 
students being selected by volunteer sampling. The research tools included manuals, brochure, knowledge 
test and attitude test about energy conservation measures The statistics used in the data analysis were 
frequency, mean standard deviation and Paired t-test. The study showed that before promotion, students had 
knowledge score at low level, after promotion had at very good level. When compared mean score between 
before and after the promotion indicated that the students participating in the promotion had knowledge score 
after more than before promotion significant at .05. Before promotion students had attitude score at agree 
level, after promotion had at agree level. When compared mean score between before and after indicated 
that after the promotion the students had attitude score more than before the promotion significant at .05. 
 
Keywords : Knowledge, Attitude, Promoting energy conservation 
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1. บทน า  
 ในสภาพปัจจุบันพบว่าปัญหาการขาดแคลน
ด้านพลงังานเป็นปัญหาที่ทัว่โลกก าลงัประสบอยู่และ  
เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
ดงักล่าว ส าหรบัในประเทศไทยทัง้ภาครฐัและเอกชน
ได้จัดการเตรียมการจัดหาพลังงานแหล่งใหม่และ
ส่งเสรมิการใช้พลงังานทดแทนอกีทัง้ยงัมกีารรณรงค์
ให้ทุกคนเห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงานด้านต่างๆ อีกด้วยโดยเฉพาะใน
สถานศกึษา โรงเรยีนในระดบัต่างๆ มกีารใชพ้ลงังาน
อย่างมาก ทัง้พลงังานไฟฟ้า พลงังานน ้า และพลงังาน
จากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ เช่น น ้ามนั แก๊สหุงต้ม เป็น
ต้น ซึ่งหากไม่มีการประหยัดพลังงานต่างๆที่กล่าว
มาแลว้อาจท าให ้สถานศกึษา โรงเรยีนต่างๆ อาจต้อง
สูญเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานอย่าง
มากมาย และซ ้ายงัเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโลกร้อนอีก
ทางหนึ่ง (ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย ,  
2544 : เวบ็ไซต)์ 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ีเป็นโรงเรยีนทีก่่อตัง้
ขึน้ในโครงการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์
บรมราชชนนี ตัง้เมื่อปี พ.ศ.2540 มทีัง้สิน้ 12 โรงเรยีน
ทัว่ประเทศ ส าหรบัทีจ่งัหวดัรอ้ยเอด็ตัง้อยู่ตดิกบั กอง
พลทหารราบที ่6 ค่ายสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ต าบลโพธิส์ ัย อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบบ
ประจ า  และไป -กลับ สังกัดส านักงานพื้นที่ เขต
การศึกษาที่ 27 เขต 1 จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบนัมี
บุคลากร ผู้บริหาร ครู ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชัว่คราว จ านวน 65 คน มนีักเรยีนทัง้สิน้ 391 
คน เป็นนกัเรยีนประจ า 105 คน และนกัเรยีน ไป-กลบั 
341 คน มอีาคารอ านวยการ 3 ชัน้ 3 หลงั มหีอประชุม 
1 หลัง มีอาคารหอพัก 3 ชัน้ 2 หลัง มีอาคารโรง
ฝึกงาน 4 หลงั มโีรงอาหาร 1 หลงั  
 ดว้ยสภาพอาคารและพืน้ทีใ่ชส้อยในโรงเรยีนมี
จ านวนมากพอสมควรเป็นเหตุใหเ้กดิการใชพ้ลงังานที่
ส าคัญคือ พลังงานไฟฟ้าและน ้ าประปาเป็นจ านวน
ปริมาณมากในแต่ละเดือน โดยเฉพาะในหอพัก

นักเรยีนประจ าทัง้ชายและหญงิกจ็ าเป็นต้องใชใ้นภาค
กลางวนัและภาคกลางคนื ส่งผลใหม้กีารใชพ้ลงังานใน
ปรมิาณมากอย่างต่อเนื่อง หากไม่มกีารประหยดัย่อม
น าพาซึ่งการสูญเสยีงบประมาณอย่างสูงยิ่ง เช่น ใน
เดือนสงิหาคม 2560 มีค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นค่า
ไฟฟ้าและค่าน ้าประปารวมเป็น 98,283.94 บาท เมื่อ
เป็นเช่นนัน้ สถานศึกษา หรือ โรงเรียน ซึ่งได้มีการ
ตดิตัง้ระบบพลงังานต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อ
การเรียนการสอนให้แก่นักเรียนเช่นระบบไฟฟ้าส่อง
สว่าง พดัลม แอร์ ระบบน ้าประปาในการบริโภคและ
อุปโภค จงึจ าเป็นอย่างยิง่ที ่ครู บุคลากร และนักเรยีน 
ตลอดจนผูเ้กีย่วขอ้ง ควรมคีวามรูค้วามเขา้ใจเบือ้งต้น
เกีย่วกบัการประหยดัพลงังาน โดยเฉพาะนักเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ควรสร้างความ เข้า ใ จ                             
เพื่อพฤตกิรรมทีด่ใีนการรูจ้กัการประหยดัพลงังาน อนั
จะเป็นต้นแบบในการน าความรู้การประหยดัพลงังาน
ต่างๆ ไปแนะน า  ให้แก่  นัก เรียนรุ่ น น้องต่อไป 
(ลดาวลัย ์บุญเสรมิ, สมัภาษณ์ : 2560) 
 ดังนั ้นผู้วิจ ัยจึงเล็งเห็นความส าคัญต่อการ
ประหยดัประพลงังาน จงึมีความสนใจการส่งเสรมิให้
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ีให้รูจ้กัการประหยดั
พลงังานในโรงเรยีน 
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ก่อนและหลงั
การสง่เสรมิองคค์วามรูเ้รื่อง การส่งเสรมิมาตรการการ
ประหยดัพลงังานในโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรตัน์ราชสดุาสยามบรมราชกุมาร ี 
2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อนและหลงั
การสง่เสรมิองคค์วามรูเ้รื่อง การส่งเสรมิมาตรการการ
ประหยดัพลงังานในโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรตัน์ราชสดุาสยามบรมราชกุมาร ี
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3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1 พื้นทีท่ าการวิจยั 
 โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์
ร้อยเอด็ ในพระราชูปถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา 
สยามบรมราชกุมาร ี 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ อาจารย์และ
บุคลากร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุา สยามบรมราชกุมาร ี จ านวน 30 คน 
        2. ประชากรที่ใช้ในการถ่ายทอด คือ นักเรียน
โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์ในพระ
ราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา สยามบรมราช
กุมาร ีจ านวน 391 คน   
 3. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื อาจารยแ์ละ
บุคลากร โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์
ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา 
สยามบรมราชกุมาร ีจ านวน 5 คน  
         4. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด คอื นักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4-6 โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็
พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุา สยามบรมราชกุมาร ีจ านวน 30 คน 
ไดม้าจากการสมคัรใจเขา้ร่วม 
3.3. เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. เครือ่งมือท่ีใช้ในการถ่ายทอด 
     1) คู่มือ เรื่อง การส่งเสริมองค์ความรู้
มาตรการการประหยดัพลงังานในโรงเรยีนเฉลมิพระ
เกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์ 
     2) แผ่นพบั เรื่อง การส่งเสริมองค์ความรู้
มาตรการการประหยดัพลงังานในโรงเรยีนเฉลมิพระ
เกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์ 
 2. เครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล 
      1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการส่งเสรมิ
องคค์วามรูม้าตรการการประหยดัพลงังานในโรงเรยีน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี  

        2) แบบวดัทศันคตต่ิอการประหยดัพลงังาน
ในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์
รอ้ยเอด็ ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสุดา
สยามบรมราชกุมาร ี
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 ในการวเิคราะหข์อ้มูลครัง้นี้ ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรม
ประมวลผลส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ใช้สถิติในการ
วเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้  
 1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื  
  2.1 ความเทีย่งตรงของเน้ือหา (IOC)  
  2.2 ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อโดยใช้                            
I-tem-total correlation  
  2.3 ค่าความเชื่อมัน่ใช ้Alpha Coeffciient 
  2.4 ค่าความยากง่าย   
 3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ Paired                    
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 การส่งเสรมิมาตรการการประหยดัพลงังานใน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์ 
รอ้ยเอด็ ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสุดา 
สยามบรมราชกุมาร ีผูว้จิยัไดส้รุปผลการวจิยั เพื่อใชเ้ป้
นกรอบส าหรบัอภปิรายผล ดงันี้ 
4.1 การส่งเสริมมาตรการการประหยัดพลังงานใน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์
รอ้ยเอด็ ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสุดา 
สยามบรมราชกุมาร ีผูว้จิยัใชก้ลุ่มตวัอย่าง 30 คน เป็น
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4-6 ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้
ร่วมรบัการการส่งเสรมิมาตรการการประหยดัพลงังาน
ในโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทร ์ใน
พระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสุดา สยามบรม
ราชกุมาร ีโดยจดัสง่เสรมิจ านวน2 วนั เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การสง่เสรมิประกอบดว้ย คู่มอืการส่งเสรมิและแผ่นพบั
ประกอบการบรรยายในการส่งเสริมมาตรการการ
ประหยดัพลงังานในโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุา สยามบรมราชกุมาร ี
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4.2 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการ
ส่งเสริมองค์ความรู้มาตรการการประหยัดพลังงาน 
พบว่า ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบั
มาก (  ̅= 13.63) และหลังการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สุด ( ̅ = 17.27) เมื่อเปรยีบเทยีบ

คะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า 
ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการ
ส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 

 
ตารางที ่1 การเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการส่งเสรมิองคค์วามรูม้าตรการการประหยดัพลงังาน 

  
  3. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติ
ต่อการส่งเสริมองค์ความรู้มาตรการการประหยัด
พลังงาน พบว่า ก่อนการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนน
เฉลีย่ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย ( ̅ = 2.91) และหลงั
การสง่เสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่ในระดบั

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ (  ̅= 3.58) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลีย่ความรูก้่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ผูเ้ขา้ร่วม
การส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการส่งเสริม
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 

 
ตารางที ่2 การเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการสง่เสรมิองคค์วามรูม้าตรการการประหยดัพลงังาน 

 
5. อภิปรายผล 
5.1 การส่งเสริมมาตรการการประหยดัพลงังานใน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรีนครินทร ์
ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดา สยามบรมราชกมุารี  
 ผลการศกึษาเปรยีบเทยีบความรู้ก่อนและหลงั
หลังการส่งเสริมมาตรการการประหยัดพลังงานใน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ์
รอ้ยเอด็ ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี การเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบั
การส่งเสรมิมาตรการการประหยดัโรงเรยีนเฉลมิพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด โดยใช้
กระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษา โดยรวมก่อนและหลงั
การส่งเสริม นักเรียนที่เข้าร่วมการส่งเสริมมีความรู้

เกี่ยวกบัมาตรการการประหยัดพลังงานในโรงเรียน 
ก่อนการเข้ารับการส่งเสริม มีคะแนนความรู้อยู่ใน
ระดบัด ีหลงัการสง่เสรมินิสติคะแนนความรูอ้ยู่ในระดบั
ดีมาก เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการ
ส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนน
ความรู้มากกว่าก่อนการส่งเสริม แสดงให้เห็นว่า
กระบวนการส่งเสริมนี้สามารถสร้างความรู้ในเรื่อง
ประหยัดพลังงานในโรงเรียนจึงท าให้ผู้เข้ารับการ
สง่เสรมิมคีวามสนใจเป็นพเิศษท าใหผ้ลสมัฤทธิอ์อกมา
ในทางทีด่ ีเป็นไปตามแนวคดิของ พรีธร บุณยรตัพนัธุ ์
(2551 : 54) ได้ศกึษาเรื่อง การศกึษาการส่งเสรมิ
มาตรการประหยดัพลงังานไฟฟ้า ไปสู่การปฏบิตัขิอง
การไฟฟ้าสว่นภูมภิาคอ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร 
มวีตัถุประสงคเ์พื่อ ศกึษาผลการน ามาตรการประหยดั

รายการ 
ก่อนการส่งเสริม (n = 30)  หลงัการส่งเสริม (n = 30) 

t df p 
 ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั 

ความรู ้(N = 20) 13.63 0.12 น้อย 17.27 0.88 มาก -22.362 29 .000* 

ด้าน 
ก่อนการส่งเสริม (n =  30) หลงัการส่งเสริม (n =30) 

t df p 
 ̅ S.D. 

ระดบั
ทศันคติ  ̅ S.D. 

ระดบั
ทศันคติ 

ทศันคต ิ(N = 5) 2.91 0.29 ไมแ่น่ใจ 3.58 0.73 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-4.639 29 .000* 
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พลังงานไฟฟ้าไปสู่การปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาค อ าเภอตะพานหนิ จงหวดัพจิติร ผลการศกึษา
พบว่า ความคดิเห็นเกี่ยวกบัผลการน ามาตรการประ
หยดพลงังานไฟฟ้า ในหน่วยงานไปสู่การปฏบิตัิของ
การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร
โดยภาพรวมอยู่ในระ ดบัมาก เมื่อพิจารณาแยกราย
ดา้น พบว่า ด้านทีม่คี่ามากที่สุดคอื วตัถุประสงค์ของ
มาตรการ รองลงมาคือการน ามาตรการประหยัด
พลงังานไฟฟ้าไปปฏบิตัิ และด้านที่มคี่าน้อยที่สุด คือ 
การประชาสมพนัธ์ และสอดคลองกบัวิน เชื้อโพธหิกั 
(2556 : เวบ็ไซต)์ กล่าวว่า การสง่เสรมิ เป็นการพฒันา
ความรู ้ประสบการณ์ ทศันคต ิค่านิยม คุณธรรม และ
ทักษะความช านาญเฉพาะด้านของบุคลากรที่ไม่
สามารถจะท าได้โดยกระบวนการเรียนการสอนปกต ิ
เพื่อใหส้ามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จาก
ความหมายของการส่งเสรมิดงักล่าว ได้สองคลองกบั
แนวคดิสิง่แวดลอ้มศกึษาของ อดิศกัดิ ์สงิหส์โีว (2554 
: 41) ได้ให้ความหมายว่า สิ่งแวดล้อมศึกษา คือ 
กระบวนการทางการศึกษาที่เน้นพัฒนาคนให้เห็น
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนให้เข้าใจในความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบั
สิง่แวดลอ้ม อนัเป็นพืน้ฐานทีน่ าไปสู่การพฒันาเจตคต ิ
ความตระหนักและทักษะในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
สิง่แวดลอ้มและเกดิการสร้างจรยิธรรมสิง่แวดล้อมที่ด ี
เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เสรีภาพ มีวุฒิสม (2557 : 55) ได้ศึกษาเรื่อง การ
ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อฟ้ืนฟูสภาพดินใน
โรงเรยีนบ้านท่าขอนยาง มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อ
ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อฟ้ืนฟูสภาพดินใน
โ ร ง เ รี ย นบ้ า นท่ าขอนยาง  2 )  เพื่ อ ศึกษาแล ะ
เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
ฟ้ืนฟูสภาพดินในโรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 3) เพื่อ
ศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการปลูกหญ้าแฝก
เพื่อฟ้ืนฟูสภาพดนิ ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรม 
ไดส้อดคลอ้งกบัวจิยัของ กรรณิกา สุขงาม ( 2556 : 1 
- 48) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการปลูกพชืสวนครวั
โดยใชปุ้๋ ยชวีภาพเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มส าหรบัชุมชน
บ้านศรีวิลัย ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการปลูกพืชสวนครวัโดยใช้ปุ๋ ยชีวภาพ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจ ได้แก่ ชาวบ้านศรีวิลัย
จ านวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่า การจดักิจกรรม
การสง่เสรมิการปลูกพชืสวนครวัโดยใชปุ้๋ ยชวีภาพเพื่อ
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อม โดยกจิกรรมรวม 2 วนั หลงัการ
ส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดับดี
แสดงใหเ้หน็ว่าการสง่เสรมิการปลูกพชืสวนครวัโดยใช้
ปุ๋ ยชีวภาพเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดล้อม มผีลท าให้ความรู้
และการมีส่วนร่วมของชาวบ้านเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของอนัญพร สุขเพสน์ (2557 : 
48) ได้ศึกษาวิจยัเรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงไสเ้ดือน
เพื่อท าปุ๋ ยอินทรีย์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยัง่ยืนในชุมชนบ้านโนนสวรรค์ ต าบลบ้านเกิ้ง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม มวีตัถุประสงค์เพื่อ 
จดักิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อท าปุ๋ ย
อนิทรยีต่์อการพฒันาเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างยัง่ยนืใน
ชุมชน เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้และทศันคติ
ต่อการส่งเสรมิการเลี้ยงไสเ้ดอืนเพื่อท าปุ๋ ยอนิทรยี์ต่อ
การพฒันาเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างยัง่ยนืในชุมชนบา้น
โนนสวรรค ์สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นุชนก ผุยค าภา 
(2557 : 51) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง การสง่เสรมิการจดัการ
ขยะโดยน าขยะรีไซเคิลมาใช้เป็นอุปกรณ์งานฝีมือ
ส าหรบัโรงเรยีนบา้นใคร่นุ่น ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า หลงัคาส่งเสรมิ
นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้ฉลีย่ในระดบัด ีแสดงให้
เห็นว่าการส่งเสริมการจดัการขยะรีไซเคิลมาใช้เป็น
อุปกรณ์ฝึกงานฝีมือที่มีผลท าให้ความรู้ของนักเรียน
เพิม่มากขึน้ ไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของอนุวฒัน์ อ่อน
ประสงค ์(2557 : 3) ไดศ้กึษาเรื่องการสง่เสรมิการหมกั
ปุ๋ ยคอกมูลววั ใชใ้นการเกษตรเพื่อลด การใช้สารเคมี
บ้านกุดเป่ง ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวจิยั พบว่า หลงัสง่เสรมินกัเรยีนมี
ความรูส้งูกว่าการส่งเสรมิอย่างมนีัยยะส าคญัทางสถิติ
ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่า กระบวนการส่งเสริมนี้
ส าม ารถสร้ า งความรู้ แ ล ะสามารถน า ไปใช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันได้ จึงท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการการ
สง่เสรมิมคีวามสนใจท าใหผ้ลสมัฤทธิอ์อกมาในทางทีด่ี
ขึน้ ไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของดลญา สธุาบุญ (2556 
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: 3) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง การรณรงคเ์พื่อจดัการขยะมูล
ฝอยในครวัเรอืนของชุมชนบา้นหนองปลงิ ต าบลหนอง
ปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย
พบว่าการรณรงค์การจดัการขยะมูลฝอยในครวัเรอืน
ของชุมชนบ้านหนองปลิง ต าบลหนองปลิง อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ความรูก้่อนอบรมเกษตรกร
มคีะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัด ีหลงัการอบรมเกษตรกรมี
คะแนนเฉลีย่อยู่ในระดบัดมีาก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลีย่ก่อนและหลงัอบรมพบว่าหลงัการอบรมชาวบา้น
มคีะแนนเฉลีย่มากกว่าก่อนอบรม แสดงใหเ้หน็ว่า การ
ส่ ง เสริมธนาคารขยะรีไซ เคิล ในโ รง เ รียนด้วย
กระบวนการสิง่แวดล้อมศึกษาโดยมคีู่มอืการส่งเสริม
เป็นองคป์ระกอบในการพฒันาความรูข้องนกัเรยีน และ
มีผลท าให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มมากขึ้น ดังนัน้ จึง
สามารถน าคู่มอืไปใช้อบรมหรือ ส่งเสรมิกบัโรงเรยีน  
ชุมชน หรอืหน่วยงานได ้
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
การส่งเสริมมาตรการการประหยัดพลังงาน 
นครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดา สยามบรมราชกมุารี    
 จากผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัการส่งเสริมมาตรการการประหยัดพลงังาน 
พบว่า ก่อนการส่งเสรมินักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัน้อย และหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่
อยู่ในระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ
มคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไป
ตามแนวคิดของ กีรติ ยศยิ่งยง (2554 : 4)  ให้
ความหมายของความรูไ้วว้่า ความรู้ คอื ความคดิของ
แต่ละบุคคลที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และ
สงัเคราะหจ์นเกดิความเขา้ใจ และน าไปใชป้ระโยชน์ใน
การสรุปและตดัสนิใจในสถานการณ์ต่างๆ จนไดร้บัการ
ยอมรบัโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของสงัคม และสอด
คลองกบัพรธดิา วเิชียรปัญญา (2553 : 21) ได้ให้
ความหมายของความรูค้อืกระบวนการของการขดัเกลา
เลือกใช้และบูรณาการการใช้สารสนเทศเหล่านัน้จน
เกดิเป็นความรูใ้หม่ (New knowledge) ความรูใ้หม่จงึ
เกดิขึน้จากการผสมผสานความรูแ้ละประสบการณ์เดมิ

ผนวกกบัความรูใ้หม่ทีไ่ดร้บัซึง่ความรูด้งักล่าวเป็นสิง่ที่
อยู่ภายในบุคคลเป็นความรู้ที่ไม่ชดัแจ้งซึ่งหากได้รบั
การถ่ายทอดออกมาอยู่ในรูปลายลักษณ์อักษรก็จะ
กลายเป็นความรู้ที่ชดัแจ้งและความรู้จะเกดิคุณค่าได้
หากมกีารน าไปใชใ้นการตดัสนิใจสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของน ้าทพิย ์วภิาวนิ (2547 : 10) ใหน้ิยามความรูต้าม
แนวคดิของ แมคคาร ์ทีว่่าความรูเ้ป็นความคดิและการ
กระท าทีไ่ด้รบัการยอมรบัโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของ
สงัคม วิชัย วงษ์ใหญ่ (2553 : 130) ได้ให้ความ
หมายความของ “ความรู้”.ไวว้่า ความรูเ้ป็นพฤตกิรรม
เบื้องต้นที่ผู้เรียนสามารถจ าได้ หรือระลกึได้โดยการ
มองเห็น ได้ยิน ความรู้ในขัน้นี้  คือ ข้อเท็จจริง 
กฎเกณฑ์ ค าจ ากดัความ สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
สุทธริกัษ์ ภูจอมดาว (2557 : 61) ได้ศกึษาเรื่อง การ
ส่งเสริมการท าแชมพูจากมะกรูด ส าหรับชาวบ้าน
ดอนบม  ต าบลแวง น่ า ง  อ า เภอ เมือ ง  จังหวัด
มหาสารคาม มวีตัถุประสงคเ์พื่อ ส่งเสรมิการท าแชมพู
จากมะกรูด และ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
เกีย่วกบัการท าแชมพูจากมะกรูด และยงัลดค่าใช้จ่าย
บางส่วนในครวัเรือนชาวบ้านดอนบม ต าบลแวงน่าง 
อ าเภอเมือ จงัหวดัมหาสารคาม ธญัวิสฏิฐ์ ปลื้มจิตร 
(2555 : 145) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการอนุรกัษ์
พลงังานในครัวเรือนอย่างยัง่ยืน มีวตัถุประสงค์เพื่อ 
ศึกษาผลของการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานใน
ครวัเรอืนอย่างยัง่ยนื โดยมจีุดมุ่งหมายดา้นหลกั ๆ 3 
ดา้น คอื ความรู ้ความเขา้ใจในการอนุรกัษ์พลงังานใน
ครวัเรือนอย่างยัง่ยืน ด้านพฤติกรรมการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าในครวัเรอืน วราพร นันทจนัทร ์(2556 : 63) ได้
ศกึษาเรื่อง การส่งเสริมการปลูกต้นกระถินเทพาเพื่อ
การอนุรกัษ์พื้นที่ป่าชุมชนส าหรบัประชาชนบ้านโคก
ก่อง ต าบลคนัธารราษฏร์ อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวัด
มหาสารคาม วตัถุประสงคเ์พื่อ ศกึษาและเปรยีบเทยีบ
ความรู้เกี่ยวกับการปลูก ต้นกระถินเทพาเพื่อการ
อนุรกัษ์พืน้ทีป่่าชุมชน พบว่า ก่อนการสง่เสรมิการปลกู
กระถิน เพื่ อการอ นุรักษ์พื้นที่ ป่ าชุ มชนส าหรับ 
ประชาชน ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบัดี
และหลงัการส่งเสรมิการปลูกต้นกระถินเทพาเพื่อการ
อนุรกัษ์พื้นที่ป่าชุมชนส าหรบัประชาชน ประชาชนมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดับดีมาก เมื่อวิเคราะห์
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เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรู ้ชาวบา้นมคีวามรูห้ลงั
อบรมมากกว่าก่อนอบรม แสดงใหเ้หน็ว่า การส่งเสรมิ
การปลกูตน้กระถนิเทพาเพื่อการอนุรกัษ์พืน้ทีป่่าชุมชน
ส าหรบัประชาชน บ้านโคกก่อง ต าบลคนัธารราษฏร ์
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีผลท าให้
ชาวบา้นมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ ภทัรพงษ์ พละ (2556 : 43) 
ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการท าปุ๋ ยชีวภาพจากมูล
สตัวใ์นโรงเรยีนท่าขอนยางพทิยาคม อ าเภอกนัทรวชิยั 
จงัหวดัมหาสารคาม มวีตัถุประสงคเ์พื่อ สง่เสรมิการท า
ปุ๋ ยชวีภาพจากมลูสตัวใ์นโรงเรยีนท่าขอนยางพทิยาคม 
เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้และทศันคตต่ิอการ
ท าปุ๋ ยชวีภาพจากมลูสตัวใ์นโรงเรยีนท่าขอนยางพทิยา
คม พชัรพล ไตรทพิย ์(2556 : 57) ไดศ้กึษาเรื่อง การ
ส่งเสรมิการปลูกผกัปลอดภยัจากสารพษิในครวัเรอืน
เพื่ อ ก า ร อ นุ รัก ษ์ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ก า ร วิ จัย นี้ จึ ง มี
วตัถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจาก
สารพษิในครวัเรอืนเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
ส่งเส ริมองค์ความรู้มาตรการการประหยัด
พลงังานในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรี
นครินทร์ ร้อยเอ็ด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดา สยามบรมราชกมุารี  
 จากผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอ 
การศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการส่งเสริม
มาตรการการประหยัดพลังงานก่อนการส่งเสริม
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติอยู่ในระดับไม่แน่ใจ 
และหลงัการสง่เสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่
ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติก่ อนและหลังการส่ ง เสริม  พบว่ า 
ผู้เขา้ร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการ
ส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 เป็นไปตามแนวคิดของ มญัชรตัน์ 
วริชัวงค์ (2542 : 25) กล่าวว่าปัจจยัที่ท าให้เกิด
ทศันคติประกอบด้วยการเรยีนรู้โดยอาจมีสิง่เร้าเป็น
ตวักระตุ้น จนท าให้เกิดความประทบัใจทางบวก คือ 
ความรู้สึกชอบ และความประทับใจในทางลบ คือ 
ความรูส้กึไม่ชอบ อาจเกดิจากการยอมรบัทศันคตจิาก
ผู้อื่นและมสีื่อต่างๆ เป็นสิง่ชกัจูงให้ปฏบิตัิ โดยแสดง
ออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมที่สามารถสงัเกตได ้

ประภาเพญ็ สวุรรณ (2520 : 239) ใหค้วามหมายไวว้่า 
ทศันคตเิป็นความคดิเหน็ซึง่มอีารมณ์เป็นสว่นประกอบ
เป็นส่วนที่พร้อมที่จะปฏิกิริยาเฉพาะอย่างจาก
สถานการณ์ภายนอก ศกัดิไ์ทย สุรกิจบวร (2551 : 
138) ได้กล่าวไว้ว่า ทศันคติ คอื สภาวะความพร้อม
ทางจติทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิความรู้สกึและแนวโน้ม
ของพฤติกรรมบุคคลที่มต่ีอบุคคลสิง่ของสถานการณ์
ต่างๆไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ โฉมฉลยั จนัคูนอก (2556 : 3) ได้
ศกึษาวจิยั เรื่อง การส่งเสรมิการจดัการขยะด้วยหลกั 
3R ส าหรบัชุมชนบา้นดอนบม ต าบลแวงน่าง อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่า ก่อนการ
สง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่ในระดบัปาน
กลาง หลงัการส่งเสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคติ
อยู่ในระดบัมาก แสดงให้เหน็ว่าหลกัการส่งเสรมิการ
จัดการขยะด้วยหลัก 3R มีผลท าให้ทัศนคติของ
ชาวบ้านเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกบังานวิจยัของปรียา
นาจ สงิโต (2555 : 44) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมการ
ใชไ้ฟฟ้าของนักศกึษาในหอพกัมหาวทิยาลยัศลิปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ศกึษาพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของนักศึกษาในหอพกั
มหาวิทยาลยัศลิปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ผลการศึกษา
พบว่า ทัศนคติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ
นักศึกษาในหอพักมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุร ีจ านวน 400 คน พบว่า นักศกึษา
มทีศันคตเิหน็ดว้ยในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด สอดคล้องกบังานวิจยัของ จีรพรรณ 
เสาศริ ิ(2557 : 3) การรณรงคเ์พื่อจดัการขยะมูลฝอย
ในครวัเรอืนของชุมชนบา้นดอนหนั ต าบลท่าสองคอน 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษา พบว่า 
ทศันคติก่อนการรณรงค์ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับไม่เห็นด้วย เท่ากับ 1.17 หลังการรณรงค์
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัเห็นด้วย เท่ากับ 
2.82 เมื่อเปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อนและหลงัการรณรงค์
พบว่าชาวบา้นม ีทศันคต ิหลงัการรณรงคม์ากกว่าก่อน
รณรงค์ แสดงให้เห็นว่า การส่งเสริมธนาคารขยะรี
ไซเคลิในโรงเรยีน ดว้ยกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา 
โดยมคีู่มอืการส่งเสรมิ เป็นองคป์ระกอบในการพฒันา
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ความคิด ความตระหนักของนักเรยีน และมผีลท าให้
นกัเรยีนมทีศันคตทิีส่งูขึน้ ดงันัน้จงึสามารถน าคู่มอืไป
ใช้อบรมหรือส่ง เสริม  กับโรงเรียน ชุมชน และ
หน่วยงานอื่นๆ ได้สอดคล้องวิจัยของอนัญพร สุข
เพสน์ (2557 : 63) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง การส่งเสรมิการ
เลีย้งไสเ้ดอืนเพื่อท าปุ๋ ยอนิทรยีต่์อการพฒันาเศรษฐกจิ
พอเพียงอย่างยัง่ยืนในชุมชนบ้านโนนสวรรค์ ต าบล
บ้านเกิ้ ง  อ า เภอ เมือง  จังหวัดมหาสารคาม  มี
วัตถุประสงค์เพื่อ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยง
ไส้เดือนเพื่อท าปุ๋ ยอินทรีย์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพีย งอย่ า งยั ง่ ยืน ในชุ มชน  เพื่ อ ศึกษาและ
เปรียบเทียบความรู้และทศันคติต่อการส่งเสริมการ
เลีย้งไสเ้ดอืนเพื่อท าปุ๋ ยอนิทรยีต่์อการพฒันาเศรษฐกจิ
พอเพียงอย่างยัง่ยืนในชุมชนบ้านโนนสวรรค์ กลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ช้ศกึษาวจิยั คอื ประชาชนบา้นโนนสวรรค ์
ต าบลบ้านเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
จ านวน 30 คนซึ่งได้มาจาก สมัครใจเข้าร่วมการ
สง่เสรมิ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
คู่มอื แผ่นผบั แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคต ิ
สถิติที่ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้สอดคล้องกับ
งานวจิยัของมนิตรา วรผาบ (2557 : 34) ไดศ้กึษาเรื่อง 
การสง่เสรมิการคดัแยกขยะมูลฝอยในโรงเรยีนท่าขอน
ยางพทิยาคม อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม มี

วตัถุประสงคเ์พื่อ ศกึษาสภาพการคดัแยกขยะมูลฝอย
ในโรงเรยีนท่าขอนยางพทิยาคม เพื่อการส่งเสรมิการ
คดัแยกขยะมลูฝอย เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้
และทศันคตต่ิอการคดัแยกขยะมลูฝอย  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 

1) ควรใชส้ือ่ประกอบการบรรยายทีห่ลากหลาย 
เพื่อกระตุ้นให้เกดิความสนใจ และกระตุ้นให้เกิดการ
ปรบัเปลีย่นทกัษะ เพื่อใหเ้กดิความรูแ้ละสามารถน าไป
เผยแพร่ใหก้บัผูท้ีส่นใจเกีย่วกบัการประหยดัพลงังาน                     

2) หน่วยงานต่างๆที่สนในสามารถน าคู่มือ
ประหยดัพลงังานไปปรบัใชใ้นหน่วยงานได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัไปใช้ครัง้ต่อไป 

1) ควรมีการวิจยัและพฒันาผลิตสื่อ โดยใช้
รูปแบบการส่งเสรมิที่ผูว้จิยัพฒันาขึน้ในการสร้างเป็น
สือ่ประกอบเพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และใหผู้ท้ีส่นใจ
ไดเ้ขา้มาศกึษาหาความรูต่้อไป 

2) ควรศกึษาเปรยีบเทยีบการใชม้าตรการการ
การประหยัดพลังงาน กับการใช้พลังงานปกติ เพื่อ
เปรียบเทียบข้อแตกต่างและเพื่อพัฒนาต่อยอดใน
ล าดบัต่อไป 
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