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บทคดัยอ่ 

 งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการผลติถ่านอดัแท่งจากเปลอืกมะพร้าวใหม้ปีระสทิธภิาพ 
และประสทิธผิลตามเกณฑ์ เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบความรู ้และทศันคตกิ่อนและหลงัการฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้น
การวจิยั คอื ชาวบา้นบา้นตูม หมู่ที ่4 ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ จ านวน 50 คน ทีส่มคัรใจเขา้
ร่วมการฝึกอบรม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื คู่มอืฝึกอบรม แผ่นพบั โปสเตอร ์แบบวดัความรู ้และแบบวดัทศันคติ 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งแบนมาตรฐาน และ Paired t-test ผลการศกึษา 
พบว่า ชาวบ้านทุกคนเคยใช้ประโยชน์จากต้นมะพร้าว เมื่อฝึกอบรมให้กบัชาวบ้าน พบว่า ประสทิธิภาพของคู่มือ 
เท่ากบั 84.0/82.9 ค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอืเท่ากบั 0.654 ก่อนฝึกอบรมชาวบา้นมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง หลงั
ฝึกอบรมชาวบา้นมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัมาก ก่อนฝึกอบรมชาวบา้นมทีศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย หลงัฝึกอบรมชาวบา้นมี
ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคติก่อนและหลงัฝึกอบรม พบว่า ชาวบา้นมี
คะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคติหลงัฝึกอบรมมากกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่าการ
ฝึกอบรมท าใหช้าวบา้นมคีวามรูแ้ละทศันคตเิพิม่มากขึน้ 
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Abstract  
 The purposes of this research were to develop a training manual on the production of pressed charcoal 
from coconut shell with efficiency criterion and effective according to the criteria and to compare knowledge 
and attitude before and of the traning. The sample consisted of 50 villagers in Ban Tum Village, Bua Ban 
Subdistrict, Yang Talat District, Kalasin Province, who voluntarily participated in the training. The research 
instruments were training manual, brochure, poster, knowledge test and attitude test. The statistics used for 
data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and Paired t-test. The results showed that 
all villagers used to use coconut palms. When training for the villagers, it was found that the efficiency of the 
manual was 84.0/82.9. The effectiveness index of the manual was 0.654. Before training, the villagers had 
moderate level of knowledge, the training, the villagers had knowledge at a high level. Before training, the 
villagers had an agreed level of attitude. After the training, the villagers had the attitude at the agreed level. 
When comparing the scores of knowledge and attitude before and after the training, it was found that the 
villagers had the scores of knowledge and attitude after training more than before the training, statistical 
significance at the level of .05, indicating that the training made the villagers have knowledge and attitude are 
increasing. 
 
Keyword: Training manual, production of pressed charcoal from coconut shells, coconut shell, Knowledge 
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1. บทน ำ  
 พลังงานเป็นสิ่งส าคัญต่อการด ารงชีวิตของ
สิง่มชีวีติทุกชนิดบนโลก ไม่ว่าจะเป็นการเจรญิเติบโด
ของสิ่งต่างๆ การใช้ชีวิตประจ าวัน โดยปัจจัยหลัก
เหล่านี้ พลงังานทีจ่ าเป็นต้องใชข้องประชากรโลกย่อม
สงูขึน้เนื่องจากประชากรบนโลกเพิม่ขึน้อยู่ทุกวนั แต่
พลงังานบนโลกนี้มเีท่าเดมิและกลบัจะน้อยลงเน่ืองจาก
ตอบสนองต่อความต้องการได้ไม่เท่าเดิม เนื่องจาก
ผลกระทบส่งผลต่อสิง่แวดลอ้มในระยะยาวค่อนขา้งที่
จะรุนแรงเพิม่ขึน้ตลอดเวลา สาเหตุทีเ่ป็นเช่นนี้เพราะ
ประเทศทีท่ าอุตสาหกรรมไดใ้ชพ้ลงังานเพิม่ขึน้ในการ
ผลิต แต่พลงังานที่ส่วนใหญ่ประเทศต่างๆ ใช้ในการ
ผลิตเริ่มลดน้อยลงและเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของโลก (สยามทูเว็บดอทคอม , 2553: 
เวบ็ไซต)์ 
 ปัจจุบันประเทศไทยนัน้ ถือว่าเป็นประเทศ
เกษตรกรรม ผลผลติทางการเกษตรจงึมเีหลอืเฟือ ซึ่ง
นอกจากมเีพยีงพอส่งออกน ารายไดเ้ขา้สู่ประเทศปีละ
หลายหมื่นลา้นบาทแลว้ ผลพลอยไดท้ีส่ าคญักค็อืวสัดุ
เหลอืใชท้าง การเกษตรทีไ่ดห้ลงัจากการเกบ็เกีย่วหรอื
จากการแปรสภาพสนิค้าทางการเกษตรที่มจี านวนไม่
น้อย หากก าจดัดว้ยการเผาทิง้หรอืปล่อยใหย้่อยสลาย
ตามธรรมชาตกิน่็าเสยีดาย เพราะเศษวสัดุเหล่านี้ยงั มี
คุณค่ามหาศาลในด้านของพลังงานทัง้ในภาพของ
พลงังานความรอ้นและพลงังานไฟฟ้าพลงังาน ทดแทน
ที่ส าคัญของประเทศไทย ก็คือ พลังงานชีวภาพ        
ซึ่ง เป็นการน า เอาทรัพยากรที่ เ ป็นมวลสาร ของ
สิง่มชีวีติ อาทเิช่น ผลผลติสนิคา้เกษตร และกากเหลอื
ใชท้างการเกษตรเช่น แกลบ ฟางขา้วชานออ้ย เปลอืก
มะพร้าว กะลามะพร้าว หรือของเสียอินทรีย์จาก
โรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ฯลฯ รวมทัง้มูลสตัว์เช่น 
ไก่ หมู วัว เป็นต้น มาใช้ผลิตพลังงานทดแทนใน
อนาคต ซึ่ งพลัง ง านชีวภาพที่  ได้นั ้นสามารถ
เปรยีบเทยีบได ้วสัดุเหลอืใชท้างการเกษตรในประเทศ
ไทยพบว่าปริมาณการใช้วสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ของ ประเทศถูกน าไปใช้เป็นแหล่งพลังงานในภาพ
แบบต่างๆ เพิม่สงูขึน้ จากปี 2547 พลงังานทีก่ าลงัจะ
เป็นปัญหาที่ส าคัญในอนาคตอันใกล้นี้ก็คือ การ ใช้
พลงังานเชื้อเพลงิจากถ่านนัน้ ก าลงัจะเริม่มกีารขาด

แคลนมากยิง่ขึน้ ทัง้นี้อนัเนื่องมาจาก ทรพัยากรป่าไม้
ที่มีจ านวนน้อยลงทุกที ซึ่งโดยปกติจะเป็นแหล่ง
วัตถุดิบส าหรับผลิตถ่านแต่ได้ ลดลงเหลือเพียง  
32.66 % ดงันัน้การน าพลงังานชวีภาพโดยเฉพาะกาก
เหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นพลงังานทดแทน
หรือเป็นอีก ทางเลือกหนึ่ งเพื่ อให้เกิดการพัฒนา
ตลอดจนเป็นการน าทรพัยากรที่เหลือใช้กลบัมาแปร
สภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นวิธีการอัน
ยัง่ยืนในการแก้ปัญหาโลกร้อน (ณัฐพล ใจส ารวม , 
2558: 1) 
 มะพร้าว คือ ส่วนต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์อย่าง คุม้ค่าและสามารถน ามาแปรสภาพเป็น
ผลติภณัฑต่์างๆ ไดอ้ย่างหลากหลาย อาทเิช่น ใบ กา้น 
ล าต้น ผล กะลา รากมะพรา้ว กาบหรอืเปลอืกมะพรา้ว
และราก และการน าเอาเปลอืกมะพร้าวแหง้มาท าเป็น
วัสดุในการช่วยท าให้เกิดความร้อนในการหุงต้ม 
อาหาร ถอืว่าเป็นภูมปัิญญาชาวบา้นอย่างหนึ่งของการ
ใช้ประโยชน์จากมะพร้าว นอกจากนี้ใน อุตสาหกรรม
แปรสภาพอาหารจากมะพรา้วซึง่จะมกีารใชเ้ฉพาะเน้ือ
มะพร้าวเท่านั ้น ท าให้ส่วนที่เป็นเปลือกมะพร้าว
ตลอดจนกะลามะพร้าว เกิดเป็นวัสดุเหลือทิ้งเป็น
จ านวนมากซึ่งอาจถือว่าเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อม
อย่างหนึ่งได้ ดงันัน้การน าเอาเปลอืกมะพร้าวซึ่งเป็น
วัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรสภาพ
มะพร้าวมาใช้ประโยชน์ในภาพของการผลติเป็นถ่าน
น่าจะเป็นการช่วยลดปรมิาณขยะจากวสัดุเหลอืทิง้ทาง
การเกษตรและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัเปลือก
มะพร้าว ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน ลดอตัราการใช้ความร้อนจากพลงังานไฟฟ้า
และแก๊สหุงต้มในภาคครัวเรือนได้ ประโยชน์จาก
เปลือกมะพร้าวว่าน่าจะน ามาผลิตเป็นถ่าน โดยเป็น
เชื้อเพลิงที่สามารถใช้แทนถ่านไม้โดยทัว่ไป และใช้
ส าหรบัการ ต้ม ป้ิง ย่าง เป็น ถ่านที่สามารถให้ความ
รอ้นสงูปลอดภยัไม่มสีารตกคา้งและไม่ท าลายสุขภาพ 
ทนทาน ประหยดั ไม่ มคีวนั ไม่กลิน่ ใชใ้นการประกอบ
อาหารแล้วไดอ้าหารที่มกีลิน่และรสที่ดตีามธรรมชาติ 
(ณฐัพล ใจส ารวม, 2558: 2) 
 ชุมชนบ้านตูม หมู่ที่ 4 ต าบลบัวบาน อ าเภอ
ยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ มปีระชากร 853 คน 329
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ครวัเรอืน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกร 
และปลูกต้นมะพรา้วรอบชุมชน ซึง่เปลอืกมะพรา้วเป็น
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ชาวบ้านก าจัดเปลือก
มะพร้าวโดยการกองไว้กับพื้นหรือเผาทิ้งท าให้เกิด
มลพษิทางอากาศ  
 ดงันัน้ ผู้วิจ ัยจึงต้องการพฒันาคู่มือฝึกอบรม
การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าว ส าหรับ
ชาวบา้นในชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่4 ต าบลบวับาน อ าเภอ
ยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยการน าเปลอืกมะพรา้ว
เหลอืทิง้มาท าใหเ้กดิประโยชน์ ช่วยลดการใชพ้ลงังาน
จากถ่านไมธ้รรมชาตใิหไ้ดถ่้านอดัแท่งทีม่สีว่นผสมจาก
วตัถุเหลอืทิ้งมาผลติเป็นพลงังานทดแทนที่ต้นทุนต ่า 
สามารถหาวตัถุดบิไดง้่ายและมอียู่ในทอ้งถิน่ อกีทัง้ยงั
เป็นการลดผลกระทบจากการก าจัดเปลือกมะพร้าว
ภายในชุมชน 
  
2. วตัถปุระสงค ์
 1) เพื่อพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการผลิตถ่านอัด
แท่งจากเปลอืกมะพรา้ว ส าหรบัชาวบา้นในชุมชนบา้น
ตูม หมู่ที่ 4 ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสทิธผิล 
 2) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบั
การผลติถ่านอดัแท่งจากเปลอืกมะพร้าวของชาวบ้าน
ในชุมชนบ้านตูม หมู่ที่ 4 ต าบลบัวบาน อ าเภอยาง
ตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์ก่อนและหลงัฝึกอบรม 
 3) เพื่อเปรียบเทยีบทศันคติเกี่ยวกบัการผลิต
ถ่านอดัแท่งจากเปลอืกมะพรา้วของชาวบ้านในชุมชน
บา้นตูม หมู่ที ่4 ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์ก่อนและหลงัฝึกอบรม 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ชาวบา้นในชุมชน
บา้นตูม หมู่ที ่4 ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดั
กาฬสินธุ์ จ านวน 329 ครัวเรือน จ านวน 853 คน
  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ชาวบ้านใน
ชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่4 ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด 

จงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน 50 ครวัเรอืน ครวัเรอืนละ 1 
คน ที่สมคัรเขา้ร่วมกจิกรรมฝึกอบรม ก าหนดจ านวน
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 15 ของจ านวน
ครวัเรอืนทัง้หมดในชุมชนบา้นตูม 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
  ตวัแปรต้น คอื การฝึกอบรมการผลิตถ่านอดั
แท่งจากเปลอืกมะพรา้ว ส าหรบัชาวบา้นในชุมชนบา้น
ตูม หมู่ที่ 4 ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวัด
กาฬสนิธุ ์
  ตวัแปรตาม คอื   
  1) ความรูเ้กีย่วกบัการผลติถ่านอดัแท่งจาก
เปลอืกมะพรา้ว  
  2) ทัศนคติต่อการผลิตถ่านอัดแท่งจาก
เปลอืกมะพรา้ว 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช่ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ 
  1) คู่มือฝึกอบรมการผลติถ่านอดัแท่งจาก
เปลอืกมะพรา้ว ส าหรบัชาวบา้นในชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่
4 ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ผ่านการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
พบว่า มคี่า IOC เท่ากบั 1.00 ค่าเฉลีย่ความเหมาะสม 
เท่ากบั 4.69 อยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีส่ดุ 
  2) โปสเตอร์อินโฟกราฟิก เรื่อง การผลิต
ถ่านอดัแท่งจากเปลอืกมะพรา้ว ผ่านการพจิารณาโดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน พบว่า มคี่า IOC เท่ากบั 
1.00 ค่าเฉลีย่ความเหมาะสม เท่ากบั 4.69 อยู่ในระดบั
เหมาะสมมากทีส่ดุ 
  3) แผ่นพับ เรื่อง การใช้ประโยชน์จาก
เปลือกมะพร้าว ผ่านการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน พบว่า มคี่า IOC เท่ากบั 1.00 ค่าเฉลีย่
ความเหมาะสม เท่ากบั 4.72 อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก
ทีส่ดุ 
 เครื่องมอืการวดัและประเมนิผล ไดแ้ก่ 
  1) แบบวดัความรู้เกี่ยวกบัการผลติถ่านอดั
แท่งจากเปลือกมะพร้าว  ผ่านการพิจารณาโดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน พบว่า มีค่า IOC เท่ากบั 
1.00 ค่าเฉลีย่ความเหมาะสม เท่ากบั 4.72 อยู่ในระดบั
เหมาะสมมากที่สุด และน าไปทดลองใช้ (Try out) 
พบว่า มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง  0.25 - 0.46  
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ค่าอ านาจจ าแนกทุกขอ้มคี่ามากกว่า 0.31 และมคีวาม
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.884 
  2) แบบวดัทศันคตต่ิอการผลติถ่านอดัแท่ง
จากเปลอืกมะพรา้ว ผ่านการพจิารณาโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
จ านวน 3 ท่าน พบว่า มคี่า IOC เท่ากบั 1.00 ค่าเฉลีย่
ความเหมาะสม เท่ากบั 4.66 อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก
ทีส่ดุ และน าไปทดลองใช ้(Try out) พบว่า ม ีค่าอ านาจ
จ าแนกทุกขอ้มคี่ามากกว่า 0.31 และมคีวามเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบัเท่ากบั 0.898 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การพฒันาคู่มือฝึกอบรมการผลิตถ่านอดัแท่ง
จากเปลอืกมะพร้าว ส าหรบัชาวบา้นในชุมชนบ้านตูม 
หมู่ที่  4 ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสนิธุ ์ผูว้ ิจยัด าเนินการเกบ็ขอ้มูลแบ่งเป็น 2 ระยะ
ดงันี้ 
  ระยะที่ 1 ส ารวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
   
   1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นโดย
การศกึษาจากต าราเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
   2) สร้างคู่มือฝึกอบรมการผลิตถ่านอดั
แท่งจากเปลอืกมะพรา้ว 
   3) น าคู่มอืฝึกอบรมการผลติถ่านอดัแท่ง
จากเปลือกมะพร้าว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา
ความสอดคลอ้ง ความถูกตอ้ง และความเทีย่งตรง 
   4) ปรบัปรุงและแกไ้ขคู่มอืฝึกอบรมการ
ผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าว ตามค าแนะน า
ของอาจารยท์ีป่รกึษา และน าไปใชใ้นการฝึกอบรม 
  ระยะที่  2 กระบวนการ ถ่ายทอดทาง
สิง่แวดลอ้มศกึษา 
   1) ผู้วจิยัประสานงานกบัหวัหน้าชุมชน
บ้านตูม ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ เพื่อขอความร่วมมือไปยังชุมชนบ้านตูม 
ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ เข้า
ร่วมการฝึกอบรมการผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือก
มะพรา้ว 
   2) ผู้วิจยัประสานงานติดต่อรบัสมคัรผู้
เข้ารับการฝึกอบรมโดยวิธีการสมัครใจเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมการผลติถ่านอดัแท่งจากเปลอืกมะพรา้ว 

   3) จดักจิกรรมฝึกอบรมการผลติถ่านอดั
แท่งจากเปลอืกมะพร้าว โดยการจดักจิกรรมฝึกอบรม
การผลติถ่านอดัแท่งจากเปลอืกมะพรา้ว โดยใชคู้่มอืใน
การฝึกอบรม และใช้แบบวดัความรู้ก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรมการผลิตถ่านอดัแท่งจากเปลือกมะพร้าวใน
การประเมนิผลการฝึกอบรม 
 ผูว้จิยัไดพ้ฒันาคู่มอืฝึกอบรมการการผลติถ่าน
อัดแท่งจากเปลือกมะพร้าว โดยใช้รูปแบบการ
ฝึกอบรมของ Tyler ซึง่ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงันี้  
  ขัน้ตอนที่ 1 การก าหนดวตัถุประสงค์การ
เรยีนรู ้
  ผู้วิจ ัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
แบ่งเป็น 2 ขอ้ ไดแ้ก่  
   1) เพื่อให้ชาวบ้านที่ เข้าฝึกอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับการผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือก
มะพรา้ว      
   2) เพื่อให้ชาวบ้านที่ เข้าฝึกอบรมมี
ทศันคตทิีด่ต่ีอการผลติถ่านอดัแท่งจากเปลอืกมะพรา้ว 
  ขัน้ตอนที ่2 การจดัประสบการณ์เรยีนรู ้
   ผู้วิจ ัยได้จัดประสบการณ์เรียนรู้ไว้ใน
คู่มอืฝึกอบรมการผลติถ่านอดัแท่งจากเปลอืกมะพรา้ว 
ใหก้บัชาวบา้นบา้นตูม ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งประกอบด้วย 3 หน่วยหน่วย
ฝึกอบรมดงันี้ 
    หน่วยที่ 1 ลักษณะทัว่ไปของต้น
มะพรา้ว (เวลา 1 ชัว่โมง 20 นาท)ี เทคนิคทีใ่ช้ในการ
ฝึกอบรม คอื การบรรยาย สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม ได้แก่ คู่มอืการผลติถ่านอดัแท่งจากเปลอืก
มะพรา้ว 
    หน่วยฝึกอบรมที่ 2 ประโยชน์ของ
ต้นมะพร้าว (เวลา 2 ชัว่โมง) เทคนิคที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม คอืสือ่และอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม ไดแ้ก่ 
คู่มอืการผลติถ่านอดัแท่งจากเปลอืกมะพรา้ว 
    หน่วยฝึกอบรมที ่3 การผลติถ่านอดั
แท่งจากเปลอืกมะพรา้ว (เวลา 3 ชัว่โมง) เทคนิคทีใ่ช้
ในการฝึกอบรม คอื การบรรยายสือ่และอุปกรณ์ทีใ่ชใ้น
การฝึกอบรม ไดแ้ก่ แผ่นพบัและคู่มอืการผลติถ่านอดั
แท่งจากเปลอืกมะพรา้ว 
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   ขัน้ตอนที ่3 การฝึกอบรม 
    ผู้ วิจ ัย ได้มีก ารวัดความรู้  และ
ทศันคติก่อนฝึกอบรมการผลติถ่านอดัแท่งจากเปลอืก
มะพรา้ว จากนัน้เขา้สู่กระบวนการการฝึกอบรม ผูว้จิยั
ไดท้ าการฝึกอบรมโดยใชเ้ทคนิคการบรรยายในหน่วย
ฝึกอบรมที่ 1 ลักษณะทัว่ไปของต้นมะพร้าว หน่วย
ฝึกอบรมที่  2 ประโยชน์ของต้นมะพร้าว  หน่วย
ฝึกอบรมที ่3 การผลติถ่านอดัแท่งจากเปลอืกมะพรา้ว 
ซึ่งในแต่ละหน่วยฝึกอบรมได้มีการวัดความรู้ท้าย
กจิกรรมฝึกอบรม 
   ขั ้น ต อนที่  4 ก า รป ร ะ เ มิน / ข้ อ มู ล
ยอ้นกลบั 
    ผู้วิจ ัยได้ท าการวัดและประเมินผล
ดา้นความรูท้ศันคตหิลงัจากการฝึกอบรมและวดัทกัษะ
ปฏบิตักิารผลติถ่านอดัแท่งจากเปลอืกมะพรา้ว  
3.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิจัยครัง้นี้ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลูตามหวัขอ้ ดงันี้ 
  3.5.1 วเิคราะห์หาความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  3.5.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนและหลัง
การฝึกอบรม 
   1) แบบวดัความรูเ้กีย่วกบัการผลติถ่าน
อดัแท่งจากเปลอืกมะพรา้ว มลีกัษณะเป็นค าถามแบบ
เลอืกตอบ 2 ตวัเลอืก คอื ใช่ หรอื ไม่ใช่ ตอบถูกได ้1 
คะแนน ตอบผดิได ้0 คะแนน คะแนนเต็ม 15 คะแนน 
เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนเฉลีย่ความรู ้
 คะแนนเฉลีย่        ความหมาย 
 11.00 – 15.00 ชาวบา้นมคีวามรูใ้น 
       ระดบัมาก 
 6.00 – 10.99  ชาวบา้นมคีวามรูใ้น 
        ระดบัปานกลาง 
 0.00 – 5.99    ชาวบา้นมคีวามรูใ้น 
      ระดบัน้อย 
   2) แบบวดัทศันคติต่อการผลิตถ่านอดั
แท่งจากเปลือกมะพร้าว มีลักษณะค าถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่ า  (Rating scale) แบ่ งการ
ประเมินเ ป็น 5 ระดับ  คือ  ไม่ เห็นด้วยอย่ างยิ่ง  
1 คะแนน/ไม่เหน็ด้วย 2 คะแนน/ไม่แน่ใจ 3 คะแนน/ 

เหน็ดว้ย 4 คะแนน/เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 5 คะแนน คะแนน
เต็ม 15 คะแนน เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน
เฉลีย่ทศันคต ิ
  คะแนนเฉลีย่    ความหมาย 
  4.51 – 5.00   เหน็ดว้ยอย่างยิง่                                       
  3.51 – 4.50    เหน็ดว้ย       
  2.51 – 3.50   ไม่แน่ใจ      
  1.51 – 2.50   ไม่เหน็ดว้ย     
  1.00 – 1.50   ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 ในการวเิคราะหข์อ้มูลครัง้นี้ ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรม
ส าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอรใ์ชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู 
ดงันี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพ
เครื่องมอื ไดแ้ก่  
   - การหาความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา(IOC) 
   - การหาค่าความเชื่อมนั (Reliability) 
   - ค่าอ านาจจ าแนก 
   - ค่าความยากง่าย 
      - ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
   - ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
   - ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  3) สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Paired  
t-test ทีน่ยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ 
  จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม
การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าว พบว่า 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 
84.0 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 
82.9 ดังนัน้คู่มือฝึกอบรมการผลิตถ่านอัดแท่งจาก
เปลือกมะพร้าวจึงมีประสทิธิภาพของคู่มือฝึกอบรม
เท่ ากับ  84.0/82.9 ซึ่ ง เ ป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั ้ง ไว้   
(ดงัตารางที ่1)  
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  ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือ
ฝึกอบรมการผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าว 
พบว่า ส่วนดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืฝึกอบรมมี
ค่าเท่ากับ 0.6549 หมายความว่า ชาวบ้านที่เข้า

ฝึกอบรมมีความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ร้อยละ 65.49 
ซึ่ ง เ ป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานที่ สามรถใช้ ได้   
(ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมการผลติถ่านอดัแท่งจากเปลอืกมะพรา้ว 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืฝึกอบรมการผลติถ่านอดัแท่งจากเปลอืกมะพรา้ว 
 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อน 
กำรฝึกอบรม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงั 
กำรฝึกอบรม 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั 
กำรฝึกอบรม 

คะแนนเตม็ 
ค่ำดชันี

ประสิทธิผล 
(E.I.) 

379 622 50 15 0.6549 

 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ก่อน
และหลงัการฝึกอบรมการผลิตถ่านอัดแท่งจาก
เปลือกมะพร้าวในชุมชนบ้านตมู หมู่ที ่4 ต าบลบวั
บาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ ์   

จากผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ 

พบว่า  ชาวบ้านตูมมีความรู้ ก่อนฝึกอบรมการผลิต

ถ่านอดัแท่งจากเปลือกมะพร้าว โดยรวมอยู่ในระดบั

ปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 7.58 คะแนน และหลงัการ

ฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 

12.44 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้

เกี่ยวกบัการผลติถ่านอดัแท่งจากเปลอืกมะพร้าวของ

ชาวบ้านก่อนและหลังฝึกอบรม  พบว่า หลังการ

ฝึกอบรมชาวบ้านตูม มคีะแนนเฉลี่ยความรู้มากกว่า

ก่อนการฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

(ดงัตารางที ่3)  

4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติ ก่อน

และหลงัการฝึกอบรมการผลิตถ่านอัดแท่งจาก

เปลือกมะพร้าวในชุมชนบ้านตมู หมู่ที ่4 ต าบลบวั

บาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ ์

ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคต ิพบว่า 

ชาวบ้านตูม มีคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติต่อการผลิต

ถ่านอดัแท่งจากเปลอืกมะพรา้ว ก่อนการฝึกอบรมอยู่

ในระดบัเหน็ด้วย โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.54 คะแนน 

หลงัการฝึกอบรมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย โดยมีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 4.03 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย

ทัศนคติเกี่ยวกับการผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือก

มะพร้าวของชาวบ้านก่อนและหลังฝึกอบรม พบว่า 

หลงัการฝึกอบรมชาวบ้านตูม มคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ

มากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่

ระดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 

 

คณุภำพคูม่ือกำรฝึกอบรม 
คะแนน
เตม็ �̅� S.D. 

รอ้ยละของ 
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 15 12.60 2.61 84.00 
เป็นไปตาม
เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 15 12.44 1.07 82.90 
เป็นไปตาม
เกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือฝึกอบรม เท่ำกบั 84.00/82.90  
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ตารางที ่3  ผลการศกึษาการเปรยีบเทยีบความรู ้เกีย่วกบัการผลติถ่านอดัแท่งจากเปลอืกมะพรา้ว ก่อนฝึกอบรมและ 
  หลงัฝึกอบรม (n=50) 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางที ่4 ผลการศกึษาการเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการผลติถ่านอดัแท่งจากเปลอืกมะพรา้ว ก่อนฝึกอบรมและหลงั

ฝึกอบรม (n=50) 
 

ด้ำน 
ก่อนส่งเสริม หลงัส่งเสริม 

df T p 
�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

ทศันคต ิ
(N=5) 

3.54 0.22 เหน็ดว้ย 4.03 0.37 เหน็ดว้ย 49 -7.53 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 

5.1 ผลการพฒันาคู่มือฝึกอบรมการผลิตถ่านอดั
แท่งจากเปลือกมะพร้าวในชุมชนบ้านตูม หมู่ที ่4 
ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ์ 
ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พตาม เ กณฑ์  80/ 80 แ ล ะ
ประสิทธิผล 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม
การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าว พบว่า 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 
84.0 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 
82.9 ดังนัน้คู่มือฝึกอบรมการผลิตถ่านอัดแท่งจาก
เปลือกมะพร้าวจึงมีประสทิธิภาพของคู่มือฝึกอบรม
เท่ ากับ  84.0/82.9 ซึ่ ง เ ป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั ้ง ไว้  
เนื่องจากผูว้จิยัได้เน้นความส าคญัของการเรยีนรู ้โดย
คู่มอืฝึกอบรมการผลติถ่านอดัแท่งจากเปลอืกมะพรา้ว 
ไดม้เีนื้อหาความรูเ้บื้องต้นเกีย่วกบัลกัษณะทัว่ไปของ
ตน้มะพรา้ว ประโยชน์ของตน้มะพรา้ว การผลติถ่านอดั
แท่งจากเปลอืกมะพรา้ว และวดัทกัษะปฏบิตักิารผลติ
ถ่านอดัแท่งจากเปลอืกมะพรา้ว ซึง่เนื้อหาเหล่านี้มกีาร
เรยีบเรยีงเป็นขัน้ตอนและถ่ายทอดความรูแ้ละทศันคติ
ของสิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมเกดิ

ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเข้าใจได้ง่ายท าให้
ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมสนใจในการเรยีนรู ้ซึง่เนื้อหาที่
ผู้วิจยัได้เน้นเป็นส าคญัต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของชยัยงค์ พรหมศ์วง (2520: 2-7) การหา
ประสทิธภิาพของคู่มอื หมายถงึ การตรวจสอบพฒันา
เพื่อให้งานด าเนินไปอย่างม ีประสทิธภิาพเป็นการน า
คู่มอืไปทดลองใช ้เพื่อปรบัปรุงและน าไปทดลองใชจ้รงิ 
โดยน าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์
ต่อไป การทดลองใช้หมายถึง การน าคู่มือที่สร้างขึ้น
เป็นต้นแบบแล้วน าไปทดลองใช้ตามขัน้ตอน เพื่อ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพของคู่มอืให้เท่าเกณฑ์ทีก่ าหนด 
การทดลองใชจ้รงิหมายถงึ การน าคู่มอืทีท่ดลองใชแ้ละ
ปรบัปรุงแลว้มาด าเนินการซึง่เป็นเวลาตามทีก่ าหนดใน
ประเภทงานแต่ละชนิดตามแผนที่ก าหนดไว้ความ
จ าเป็นทีต่อ้งหาประสทิธภิาพในการผลติหรอืสรา้งงาน
ทุกประเภทจะต้องมีการตรวจสอบงานเพื่อเป็นการ
ประกนัว่ามีประสทิธิภาพจริงตามที่มุ่งหวงัซึ่งการหา
ประสิทธิภาพของคู่มือมีความจ าเป็นคือคู่มือจะท า
หน้าทีช่ีแ้นะใหผู้ใ้ชม้แีนวทางในการด าเนินกจิกรรมได้
ด้วยความมัน่ ใจ  และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
วรลักษณ์ กลัดแก้ว และคณะ  (2550: 117) ได้ให้

 
ด้ำน 

ก่อนส่งเสริม หลงัส่งเสริม 
df T p 

�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 
ความรู ้
(N=15) 

7.58 2.01 ปานกลาง 12.44 1.07 มาก 49 -14.58 .000* 
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ความหมายไว้ว่า คู่มือการจดักิจกรรมการสอนเสริม
หลกัสูตร หรอืคู่มอืการจดักจิกรรมทัว่ๆ ไปเป็นคู่มอืที่
เสนอแนะแนวทางหรอืเทคนิควธิดี าเนินก าจดักจิกรรม
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนตาม
หลกัสตูรใหบ้รรลุจุดประสงคท์ีก่ าหนดไว ้และเป็นคู่มอื
ที่มิได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเนื้ อหาหรือค าอธิบาย
รายวชิาใดวชิาหนึ่งโดยตรง เช่น คู่มอืการจดักจิกรรม
ประชาธปิไตยในโรงเรยีนคู่มอืการปฏบิตักิจิกรรมสรา้ง
นิสยัส าหรบัโรงเรยีนประถมศกึษาคู่มอืการบรหิารงาน
ห้องสมุดโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัย
ของโยธิน กนัทะหล้า (2550: 60) ได้ศึกษาวิจยัเรื่อง 
การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอน หน่วย
สิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่สาระการเรยีนรูว้ ิทยาศาสตร ์ชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 6 อ าเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร่ พบว่า 
ชุดการสอนหน่วยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นสาระการ
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์  ชั ้นประถมศึกษา ปีที่  6 มี
ประสิทธิภาพ 83.15/87.30 แสดงว่ามีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้80/80 ซึง่เป็นไปตามสมมุตฐิาน
ทีก่ าหนดไว ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พมิผกา ภรีะ
บนั (2552: 58) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง การสรา้งสื่อประสม
ค าคลอ้งจอง 2 ภาษาประกอบภาพ ส าหรบัเดก็ปฐมวยั
ชนเผ่าอาข่า พบว่า สื่อประสมเรื่องค าคล้องจอง 2 
ภาษาประกอบภาพส าหรบัเดก็ปฐมวยัชนเผ่าอาข่าทุก
เรื่องที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ได้
ก าหนดไว้ คอื ร้อยละเฉลี่ยเท่ากบั 80/80 (E1/E2) โดย
ภาพรวมได้ เท่ ากับเฉลี่ยร้อยละ 81.84/83.17 แ ล ะ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเรอืงแสง หา้สกุล (2559: 59) 
การพฒันาและหาประสทิธภิาพหลกัสูตรฝึกอบรมครู
สอนวชิาชพีระยะสัน้ในการจดัท าโมดลูฝึกอบรม พบว่า 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ E1/E2 มีค่า
เท่ากบั 82.32/81.49ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 
80/80 และมผีลสมัฤทธิด์า้นการปฏบิตัทิ่ากบั 79.91 ซึง่
สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไวค้อืรอ้ยละ 75 
 ส่วนดัชนีประสิทธิผล  (E.I.) ของคู่ มือ
ฝึกอบรมการผลติถ่านอดัแท่งจากเปลอืกมะพรา้ว มคี่า
เท่ากบั 0.6549 หมายความว่า ชาวบา้นทีเ่ขา้ฝึกอบรม
มคีวามก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 65.49 แสดงให้
เหน็ว่า การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการผลติถ่านอดัแท่ง
จากเปลอืกมะพรา้ว มคีวามเหมาะสมส าหรบัชาวบ้าน

ท าใหช้าวบา้นมคีวามสนใจในคู่มอืฝึกอบรม พรอ้มกบั
แรงจูงใจเพื่อการพฒันาตนเองให้มีความรู้ ทศันคติ 
และทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรม เพื่อใหเ้กดิการ
ท างานเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2553 : 157 -159) 
กล่าวว่า ดชันีประสทิธผิล หมายถงึ วธิกีารตรวจสอบ
คุณภาพของสื่อเพื่อให้ทราบว่าสื่อการเรียนการสอน
หรอืวธิกีารสอนหรอืนวตักรรมทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนมากน้อย
เพียงใดโดยการน าสื่อที่พัฒนาขึ้นนัน้ไปทดลองกับ
ผู้เรียนในระดบัที่เหมาะสมกบัสื่อที่เหมาะสมกบัสื่อที่
สร้างขึน้แล้วน าผล จากการทดลองมาวิเคราะห์หาค่า
ประสทิธผิล เพื่อใหท้ราบถงึความสามารถในการใหผ้ล
อย่าง ชดัเจนและแม่นย าจากการใช้สื่อ และสอดคลอ้ง
กับแนวคิดของ ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2546: 279) 
กล่าวว่า ดชันีประสทิธผิล (Effectiveness Index) หรอื 
E.I หมายถึง ตัวเลขที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการ
เรยีนของนักเรยีนโดยการเทยีบคะแนนทีเ่พิม่ขึน้ จาก
คะแนนการทดสอบก่อนเรยีนกบัคะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบหลงัเรยีน และคะแนนเตม็หรอืคะแนนสงูสดุกบั
คะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบก่อนเรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบั
วจิยัของ ธารทพิย ์ขาลรมัย ์(2558: 76) ไดศ้กึษาวจิยั
เรื่อง การพฒันาชุดฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้การเรียนรู้แบบเมตาคอกนิชัน 
ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 พบว่า ค่าดชันี
ประสิทธิผลของการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบเม
ตาคอกนิชนั ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 มคี่า
เท่ากับ 0.6329 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนรู้ 0.6329 หรือคิดเป็นร้อยละ 63.29 
สอดคล้องกับงานวิจัยของพรพรรณ ศรปีระสงค์    
(2562: 176) จากผลการวจิยัปรากฏว่า คู่มอืการเรยีนรู้
ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการสอนแบบ
อริยสัจสี่ ที่ส่งผลต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) ที่ร้อยละ 59 .61 และค่ าของ
สมัประสทิธิค์วามแปรผนั (C.V.) เท่ากบั 9.69 ระดบัดี 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของปรีญา อุตรา (2550: 
115-118) ได้ท าการวจิยัเรื่องการพฒันากจิกรรมการ



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 3(4), 2020 : 86 - 99 
 

95 

เรยีนรู้ที่เน้นทกัษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ตาม
ทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์ เรื่องเศษส่วน ส าหรบันักเรยีน
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่รอ้ยละ 73.63 และผูเ้รยีน
จ านวนรอ้ยละ 85.00 ของผูเ้รยีนทัง้หมด มผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนตัง้แต่รอ้ยละ 70 ขึน้ไป 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรูก่้อนและ
หลงัการฝึกอบรมการผลิตถ่านอดัแท่งจากเปลือก
มะพร้าวในชุมชนบ้านตูม หมู่ที ่4 ต าบลบวับาน 
อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ ์
 จากการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูก้่อนและ
หลังการฝึกอบรม ก่อนฝึกอบรมชาวบ้านมีความรู้
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 7.58 
คะแนน และหลงัการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.44 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยก่อนและหลัง ฝึกอบรม พบว่า หลังการ
ฝึกอบรมชาวบ้านตูม มีความรู้มากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงให้
เหน็ว่า การฝึกอบรมการผลติถ่านอัดแท่งจากเปลอืก
มะพร้าว มีผลท าให้ชาวบ้านตูมมีความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวคิดของบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ ์
(2535) ได้กล่าวว่าความรู้ หมายถึง การระลึกถึง
เรื่องราวต่าง ๆ ที่เคย มี ประสบการณ์มาแล้ว และ
รวมถงึการจ าเนื้อเรื่องต่าง ๆ ทัง้ทีป่รากฏอยู่ในแต่ละ
เนื้อหาวชิาและที่ เกีย่วพนักบัเนื้อหาวชิานัน้ดว้ย เช่น 
ระลกึหรอืจ าไดถ้งึวตัถุประสงค ์วธิกีาร แบบแผน และ
เค้าโครงของเรื่องนัน้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520: 16) ได้กล่าวว่าความรู้ 
เป็นพฤติกรรมขัน้ต้น ซึ่งผู้เรยีนเพยีงแต่จ าได้อาจจะ
โดยการนึกได้หรือโดยการมองเห็นหรือได้ยิน จ าได้ 
ความรู้ข ัน้นี้  ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับค าจ ากัดความ 
ความหมาย ข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง และ
วธิกีารแกปั้ญหาเหล่านี้สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ กรีติ 
ยศยิ่งยง (2549: 4) ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่า 
ค ว าม รู้  คื อ  ค ว าม คิด ขอ ง แ ต่ ล ะบุ ค ค ลที่ ผ่ า น
กระบวนการคิดวิเคราะห์และสงัเคราะห์จนเกิดความ
เขา้ใจ และน าไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตดัสนิใจ
ในสถานการณ์ต่างๆ จนไดร้บัการยอมรบัโดยคนกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่งของสงัคม สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อกัษร 

สวัสดี (2542: 26-28) ได้ให้ความหมายของ ความรู้ 
ตามแนวคดิของเบนจามนิ บลมู (Benjamin S. Bloom) 
ไวว้่า ความรู้ หมายถงึ เรื่องที่เกีย่วกบัการระลกึถึงสิ่ง
เฉพาะวิธีการและกระบวนการต่างๆ รวมถึงแบบ
กระบวนการของโครงการวตัถุประสงคใ์นด้านความรู้
โดยเน้นในเรื่องของกระบวนการทางจิตวิทยาของ
ความจ าอนัเป็นกระบวนการทีเ่ชื่อมโยงเกีย่วกบัการจดั
ระเบยีบ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของศศปิระภา เผ่า
สขุด ี(2560: 56-57) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง การพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมการท าถ่านจากมูลสตัว์เพื่อลดการท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ ส าหรับชาวบ้านในชุมชนบ้านโคก
จนัทรห์อม ต าบลเมก็ด า อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดั
มหาสารคาม ผลจากการศกึษา พบว่า ความรูเ้กีย่วกบั
การท าถ่านจากมูลสัตว์ของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 9.78 และ
หลังการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 17.52 เมื่อเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ย
ของความรู้ เกี่ยวกับการท าถ่านจากมูลสัตว์ของ
ผู้เขา้ร่วมการฝึกอบรม พบว่า เป็นไปตามสมมติฐาน
การวจิยั ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมมคีะแนนเฉลีย่ความรู้
หลังการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวจิยั
ของรังสันติ  ์ทองหยัด  (2553: 77) ซึ่ งพบว่าหลัง
ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ในเขต
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ระดบัความรู้ของผู้เขา้ฝึกอบรม
เพิม่ขึน้ และเมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระหว่างก่อนกบั
หลัง ฝึกอบรมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 นัน้หมายถงึค่าคะแนนหลงัฝึกอบรมที่
เพิ่มขึ้นหลังจากการฝึกอบรมสามารถบ่งบอกได้ว่า
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น  สอดคล้องกับ
งานวจิยัของฤทธพิล ไชยบุร ี(2550: 102) ไดศ้กึษาวจิยั
เรื่อง การพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พื่อเพิม่ประสทิธผิล
ด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ควบคุม พบว่า การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมนี้สามารถ
สรุปเป็นรูปแบบการพฒันาทรพัยากร มนุษยด์้านการ
อนุรกัษ์พลงังานในโรงงานอุตสาหกรรมควบคุม จาก
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิก์ารฝึกอบรมของผู้เข้า
อบรมด้วยการทดสอบความแตกต่างด้วยค่า t-test 
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พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลงัการฝึกอบรมสูง กว่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั .05 
และความคดิเหน็ทีม่ต่ีอหลกัสตูรฝึกอบรมโดยภาพรวม
ตรงกนัอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ (2562: 155) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
รูปแบบการพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พบว่า ผลการฝึกอบรมสามารถน าไปใช้
ประโยชน์, ท่านคาดว่าสามารถน าความรู้ ทักษะ ที่
ไดร้บัจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใชใ้นธุรกจิฯ ผลการ
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการฝึกอบรมระหว่างก่อน
อบรม และหลงัอบรมของผู้เข้ารบัการฝึกอบรมหลัง
อบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติก่อน
และหลงัการฝึกอบรมการผลิตถ่านอัดแท่งจาก
เปลือกมะพร้าวในชุมชนบ้านตมู หมู่ที ่4 ต าบลบวั
บาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ ์
 จากการศึกษาและเปรียบ เทียบทัศนคติ
เกี่ยวกับการผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าว
ชาวบ้านตูม มีคะแนนเฉลี่ยของทศันคติเกี่ยวกบัการ
ผลติถ่านอดัแท่งจากเปลอืกมะพรา้ว ก่อนการฝึกอบรม
อยู่ ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 
คะแนน หลงัการฝึกอบรมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ก่อนและหลังฝึกอบรม พบว่า หลังการฝึกอบรม
ชาวบา้นตูม มคีะแนนเฉลีย่มากกว่าก่อนการฝึกอบรม
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, (2542: 44) 
ไดก้ล่าวไวว้่า ทศันคติ หมายถงึ ความรูส้กึนึกคดิของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งในสิ่งหนึ่ ง ซึ่งผู้บริโภคเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ในอดีต โดยใช้เป็นตัวเชื่อมระหว่าง
ความคิดและพฤติกรรม นักการตลาดนิยมใช้ในการ
โฆษณาเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์และตรา
สินค้า เสริมแรงและ (หรือ) เปลี่ยนทัศนคติ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Schiffman & Kanuk  (1994: 
657) ไดก้ล่าวไวว้่า ทศันคต ิหมายถงึ ความโน้มเอยีงที่
เรยีนรูเ้พื่อใหม้พีฤติกรรมที่สอดคลอ้งกบัลกัษณะทีพ่งึ
พอใจหรือไม่พึงพอใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจ

หมายถงึการแสดงความรู้สกึภายในทีส่ะทอ้นว่าบุคคล
มีความโน้มเอียง พอใจหรือไม่พอใจต่อบางสิ่ง เช่น 
ตราสนิค้า บริการ ร้านค้าปลีก เนื่องจากเป็นผลของ
กระบวนการทางจิตวิทยา ทัศนคติไม่สามารถ
สงัเกตเหน็ไดโ้ดยตรง แต่ต้องแสดงว่าบุคคล กล่าวถึง
อะไรหรอืท าอะไร ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของสุรพงษ์ 
โสธนะเสถยีร (2533: 122) ไดก้ล่าวถงึทศันคต ิว่าเป็น
ดชันีชี้ว่าบุคคลนัน้คดิและรู้สกึอย่างไร กบัคนรอบขา้ง
วตัถุหรอืสิง่แวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดย
ทศันคตินัน้มรีากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่งผลถึง
พฤติกรรมในอนาคตได้ทัศนคติจึงเป็นเพียงความ
พร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าและเป็นมิติของ การ
ประเมิน เพื่อแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็น
ห นึ่ ง ๆ  ซึ่ ง ถื อ เ ป็ น ก า ร สื่ อ ส า ร ภ า ย ใ น บุ ค ค ล 
(Interpersonal Communication) ที่เป็นผลกระทบมา
จากการรับสารอันจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมจติ แกว้แสงขวญั (2551: 
120) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง การประเมนิโครงการโรงเรยีน
สขีาวของโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดักรมสามญัศกึษา 
จงัหวดันครปฐม พบว่า การประเมนิโครงการโรงเรยีน
สขีาว ของโรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดักรมสามญัศกึษา 
จงัหวดันครปฐม มกีระบวนการ ผลผลติ และทศันคตทิี่
มีต่อการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว พบว่า
ทศันคตทิีม่ต่ีอการด าเนินงาน โครงงานโรงเรยีนสขีาว 
ดา้นความรูค้วามเขา้ใจมากกว่าก่อนประเมนิโครงงาน
โรงเรียนสีขาวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
และในภาพรวม ระหว่างนักเรียนกับผู้น าภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่น แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 
.05 เช่นเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลยา 
(2557: 43) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรที่ใช้ในการปรุงอาหาร ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม ต าบลนาสนีวล อ าเภอกนัทร
วิชยั จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า นักเรียนมีทศันคติ
เพิม่มากขึน้กว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กัลยรัตน์ ดารา (2551: 56) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
พฒันากิจกรรมคดัแยกประเภทขยะมูลฝอยของผู้น า
ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลมหาราช อ าเภอมหาราช 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ระดบัทศันคติของ
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ผู้น าชุมชนเกี่ยวกบัการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย
ก่อนและหลงัเขา้ร่วมกระบวนการไม่แตกต่างกนัอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสามารถน าคู่มือ
ฝึกอบรมการผลติถ่านอดัแท่งจากเปลอืกมะพร้าว ไป
ประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมแก่นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชน เพื่อให้เกดิความรู้ความเข้าใจในการผลิต
ถ่านอดัแท่งจากเปลอืกมะพรา้ว 

 2) สามารถน าข้อมูลการผลติถ่านอดัแท่งจาก
เปลอืกมะพรา้วไปเผยแพร่ในสือ่รปูแบบต่างๆ เพื่อเป็น
ช่องทางในการเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกบัการ
ผลติถ่านอดัแท่งจากเปลอืกมะพรา้ว  
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารศกึษาเกี่ยวกบัรูปแบบกจิกรรมที่
เหมาะสมกบับุคคลกลุ่มต่าง ๆ เพื่อใหเ้กดิความรู้และ
ทศันคตทิีด่ต่ีอการผลติถ่านอดัแท่งจากเปลอืกมะพรา้ว
 2) ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า เ พิ่ ม เ ติ ม เ กี่ ย ว กั บ
ประสทิธภิาพของถ่านอดัแท่งจากเปลอืกมะพรา้วและ
ขัน้ตอนวธิกีารการผลติถ่านอดัแท่งจากเปลอืกมะพรา้ว
ในวธิต่ีางๆ 
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