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บทคดัยอ่ 
 วจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ในชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่19 ต าบล
บวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ ให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเกณฑ์ เพื่อเปรยีบเทยีบความรู้ 
ทศันคต ิก่อนและหลงัการฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาวจิยั คอื ชาวบา้นในชุมชนบา้นตูม หมู่ที1่9 ต าบลบวับาน 
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 46 คน ที่สมัครใจเข้าร่วมการฝึกอบรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบดว้ย คู่มอืฝึกอบรมการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ โปสเตอร ์แบบวดัความรูแ้ละแบบวดัทศันคต ิสถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะหข์อ้มลู คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวจิยัพบว่า คู่มอื
ฝึกอบรมการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 86.80/82.17 ค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม
เท่ากบั 0.7120 ก่อนฝึกอบรมชาวบา้นมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง หลงัฝึกอบรมชาวบา้นมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัมาก 
ก่อนฝึกอบรมชาวบ้านมทีศันคติอยู่ในระดบัเหน็ด้วย หลงัฝึกอบรมชาวบ้านมทีศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่  
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัฝึกอบรม พบว่า ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคตหิลงัฝึกอบรม
มากกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่าการฝึกอบรมท าใหช้าวบา้นมคีวามรูแ้ละทศันคติ
เพิม่มากขึน้ 
 
ค ำส ำคญั  : คู่มอืฝึกอบรม  การผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ ความรู ้ทศันคต ิ 
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Abstract  
 The purposes of this research were to develop the training manual on the production of pressed 
charcoal from bamboo with efficiency criterion and effective according to the criteria and to compare 
knowledge and attitude before and after training. The sample consisted of 46 villagers in Ban Tum 
community, Bua Ban Subdistrict, Yang Talat district, Kalasin Province, who voluntarily participated in the 
training. The research instruments were the training manual, poster, knowledge test and attitude test. The 
statistics used for data analysis were frequency percentage, mean, standard deviation and paired t-test. The 
results of the research showed that the efficiency of the training manual was 86.8 / 82.17. The effectiveness 
index of the manual was equal to 0.7120. Before the training, the villagers had moderate level of knowledge. 
After the training, the villagers had knowledge score at a high level. Before training the villagers had agree 
level of attitude score at agree level and the attitude after training was at strongly agree level. When 
comparing scores before and after the training, it was found that the villagers had the scores of knowledge 
and attitude after the training more than before the training, statistical significance at the level of .05. 
 
Keywords: Training Manual Charcoal production using bamboo, Knowledge, Attitude 
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1. บทน ำ  
 ปัจจุบันทรพัยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ส าคัญ
เป็นต้นทุนหรือวัตถุดิบที่มนุษย์น ามาใช้เพื่อความ
เจรญิทางเศรษฐกจิ ประเทศใดกต็ามที่อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศนัน้จะมีความ
ร ่ารวยและมคีวามเจรญิทางดา้นเศรษฐกจิ แต่เมื่อใด
กต็ามทีม่นุษยน์ าทรพัยากรธรรมชาติมาใชไ้ม่ถูกวธิกี็
ท าใหท้รพัยากรธรรมชาตบิางชนิดหมดสิน้ไปจากโลกนี้
ได้  ดังนั ้นจึงควรที่จะเรียนรู้ถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  เ รี ยนรู้ ถึ งประ เภทของ
ทรพัยากรธรรมชาติและเข้าใจถึงทรพัยากรธรรมชาติ
เหล่านัน้เพื่อการวางแผนการจดัการทีม่คีุณภาพ จะเหน็
ได้ว่าสิง่ทีเ่รียกว่า “ทรพัยากรธรรมชาติ” นัน้คอืสิง่ที่
เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ท า ง อ้ อ ม  แ ล ะ เ ป็ น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เ อ ง  ดั ง นั ้น 
ทรพัยากรธรรมชาตจิงึมคีวามส าคญัต่อมนุษยใ์นดา้น
ต่างๆ ดงันี้ ทรพัยากรธรรมชาต ิเป็นแหล่งของปัจจยั
ทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชวีติของมนุษย ์คอื เป็นแหล่งที่
อยู่อาศยั เป็นแหล่งวตัถุดบิในการก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยั 
มนุษยน์ าไม ้หนิ ทราย มาก่อสรา้งบา้นเรอืน สิง่ปลูก
สร้างต่างๆ เป็นแหล่งอาหาร ไม่ว่าจะเป็น พชื สตัว์ 
เป็นแหล่งที่มาเครื่องนุ่มห่ม ในอดีตมนุษย์ใช้ใบไม้
เป็นเครื่องปกปิดร่างกาย ในปัจจุบันน าเส้นใยจาก
ธรรมชาติ เช่น เส้นไหม ฝ้าย มาถักทอเป็นเสื้อผ้า
ปกปิดร่างกาย เป็นแหล่งที่มาของยารักษาโรค 
วิวัฒนาการจากการเก็บส่วนต่างๆ ทัง้ของพืชและ
สัตว์มารักษาโรค ที่รู้จ ักกันในชื่อของ “สมุนไพร” 
ต่อมาก็ได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นมาเปลี่ยน
สมุนไพรเป็นยาแผนปัจจุบนั ในประเทศไทยมพีชืที่
สามารถใชเ้ป็นสมุนไพรรกัษาโรคในทอ้งถิน่มากกว่า 
779 ชนิด เป็นปัจจยัในการด ารงชีวิตที่มนุษย์และ
สิง่มีชีวิตอื่นขาดไม่ได้ ได้แก่ อากาศ น ้า เนื่องจาก
ทรพัยากรธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศทัง้
ร ะ บบนิ เ ว ศบนบก ร ะบบนิ เ ว ศท า ง น ้ า  เ ช่ น 
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าไม้มีประโยชน์ต่อ
องค์ประกอบของผู้ผลิตที่ต้องสร้างอาหารเลี้ยง
สิง่มีชีวิตบนโลกใบนี้ เป็นต้น (ดิเรก ปัทมสริิวัฒน์ , 
2559 : 40) ถิ่นปัจจุบนัความต้องการพลงังานเพื่อ
กจิกรรมต่างๆ เช่นเดยีวกบัประเทศอื่นๆ พลงังานที่

ใชใ้นประเทศไทยมาจากหลายแหล่ง สว่นใหญ่มาจาก
ธรรมชาติและใช้แล้วหมดไปไม่สามารถสร้างขึ้นมา
ทดแทนได ้ยิง่ประชากรเพิม่จ านวนขึน้ความตอ้งการ
ใช้พลัง งานก็ยิ่ งมากขึ้น  ดังนั ้นจึง จ า เ ป็นต้อง
พฒันาการใช้พลงังานจากชวีมวลให้มปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ ถอืว่าเป็นสิง่จ าเป็นมากส าหรบัชวีติประจ าวนั
ของมนุษยโ์ดยเฉพาะในทอ้งถิน่ชนบททัว่ไปที่ใชถ่้าน
ในการหุงต้ม ให้ความอบอุ่นเมื่อมอีากาศหนาวเย็น 
ทางเลอืกใหม่นอกเหนือจากถ่านและฟืนทีไ่ดจ้ากไม้
นัน้ยงัมีเชื้อเพลิงชีวมวลที่ได้จากสิ่งมีชีวิตโดยการ
น ามาเผาให้เป็นถ่าน เช่น ไม้ไผ่  แกลบ  ขี้เลื่อย  
มูลสตัว์ ขยะ วชัพชื เป็นต้น ซึ่งถ่านแต่ละชนิดจะให้
ค่าพลังงานความร้อนที่แตกต่างกันออกไป และ
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ส าคญัแห่ง
หนึ่งของโลก โดยประชาชนมากกว่าร้อยละ 50 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลพลอยได้ที่ส าคัญ
นอกเหนือจากผลผลติการเกษตรกค็อื วสัดุเหลอืทิ้ง
ทางการเกษตร เช่น ไม้ไผ่ แกลบ กากอ้อย กากใย 
และทะลายปาล์ม เป็นต้น (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2554: เวบ็ไซต)์ 
 เนื่องจากไม้ไผ่เป็นไม้สารพดัประโยชน์ของ
คนไทยมานาน เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้าง
รายไดใ้หก้บัประเทศ ทัง้กนิหน่อ เป็นวตัถุดบิในการ
จักรสาน การก่อสร้าง นับได้ว่าสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ไดต้ัง้แต่รากถงึล าต้น ปัจจุบนัมีคนนิยมหนั
มาปลูกไผ่มากขึน้ เช่น ไผ่ซางหม่น ไผ่กมิซุ่ง ไผ่ตง 
ไผ่ยกัษ์ ไผ่เลี้ยง ไผ่สทีอง ไผ่บงหวาน ซึง่ไผ่เหล่านี้
ถู กน า ไปแปรรูป เ ป็นสิ่ง ต่ าง ๆ  มากมาย  เช่ น 
เฟอรน์ิเจอร ์ของทีร่ะลกึ กระเป๋า หมวก เครื่องดนตร ี
ตะเกยีบ ไมจ้ิม้ฟัน กระดาษเยื่อไผ่ ภาชนะ ของแต่ง
บ้าน และวสัดุท าตัวบ้าน เป็นต้น (สะอาด บุญเกิด , 
2528 : 198)  
 ดังนั ้น ผู้วิจ ัยจึงเห็นความส าคัญของการ
พฒันาคู่มอืฝึกอบรมการผลติถ่านอดัแท่งจากไม้ไผ่ 
ในชุมชน บา้นตูม หมู่ที ่19 ต าบลบวับาน อ าเภอ ยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อใช้ประกอบในการ
ถ่ายทอดความรู้เกีย่วกบัการผลติถ่านอดัแท่งจากไม้
ไผ่ในชุมชน เพื่อใหช้าวบา้นสามารถน าไมไ้ผ่ไป แปร
รปูและสรา้งมลูค่าได ้และถ่านไมไ้ผ่มคีุณสมบตัทิีเ่ป็น
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ประโยชน์ใช้ในการเป็นเชื้อเพลิงได้ดี และจ าหน่าย
เพื่อเป็นการสรา้งรายไดเ้สรมิใหแ้ก่คนในชุมชนได ้
 
2. วตัถปุระสงค ์ 
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการผลติถ่านอดั
แท่งจากไม้ไผ่ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   
และมปีระสทิธผิล 
 2.2 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัการผลติถ่านอดัแท่งจากไม้ไผ่ของชาวบ้าน
ในชุมชนบา้นตูม ก่อนและหลงัอบรม 
 2.3 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติ
เกี่ยวกบัการผลติถ่านอดัแท่งจากไม้ไผ่ของชาวบ้าน
ในชุมชนบา้นตูม ก่อนและหลงัอบรม 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
 ประชากรที่ใช้ในการอบรม คือ ชาวบ้านที่
อาศัยในชุมชน บ้านตูม หมู่ที่  19 จ านวน 181 
ครวัเรอืน จ านวน 631 คน 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการอบรม คอื ชาวบา้นที่
อาศยัในชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่19 จ านวน 46 ครวัเรอืน 
ครวัเรอืนละ 1 คน มาจากการใช้เกณฑ์ก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นรอ้ยละ 25 ของจ านวนครวัเรอืนทัง้หมด
ในชุมชนบา้นตูม (ธรีวุฒ ิเอกะกุล, 2543) ทีส่มคัรเขา้
ร่วมกจิกรรมฝึกอบรม 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 ตวัแปรต้น คอื การฝึกอบรมการผลติถ่านอดั
แท่งจากไมไ้ผ่ในชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่19 
 ตวัแปรตาม คือ ความรู้ และทศันคติต่อการ
ผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ชุมชนบา้นตูม  
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1) คู่มอืฝึกอบรมการผลติถ่านอดัแท่งจาก
ไม้ไผ่  หมู่ที่ 19 ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์
  2) โปสเตอรอ์นิโฟรกราฟฟิกการผลติถ่าน
อดัแท่งจากไมไ้ผ่  

 3.3.2 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
ได้แก่ แบบวดัความรู้ แบบวดัทศันคติเกี่ยวกบัการ
ผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่   
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยการพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมมอืการผลติถ่านอดัแท่งจากไม้ไผ่ มวีธิกีาร
เกบ็รวบรวมขอ้มลูดงัต่อไปนี้ แบ่งเป็น 3 ระยะ  
  ระยะที่ 1 คือ การศกึษาวิธีการผลิตถ่าน
อดัแท่งจากไมไ้ผ่ 
   1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นโดย
การศกึษาจากต าราเอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
   2) ผู้วิจยัได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และ
สงัเคราะหเ์พื่อเป็นการท าโครงร่างคู่มอืการผลติถ่าน
อดัแท่งจากแกลบ 
   3) น าคู่มือการผลิตถ่านอัดแท่งจาก 
ไมไ้ผ่ทีจ่ดัท าขึน้ปรบัปรุงแกไ้ข 
   4) น าคู่มือการผลิตถ่านอัดแท่งจาก 
ไมไ้ผ่ ไปใชใ้นการฝึกอบรม 
  ระยะที่ 2 การสร้างและการหาคุณภาพ
เครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด ผู้วิจ ัยได้
สรา้งคู่มอืฝึกอบรมการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ ซึง่
ผูว้จิยัไดป้ระยุกต์ มาจากแนวคดิ ทฤษฎ ีและเอกสาร
งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง มีข ัน้ตอนการสร้างและการหา
คุณภาพเครื่องมอืดงัต่อไปนี้ 
  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   1) คู่มอืฝึกอบรมการผลติถ่านอดัแท่ง
จากไม้ไผ่ ผ่านการพจิารณาโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน  
3 ท่าน จากนัน้น าผลไปวเิคราะหห์าค่า พบว่าค่า IOC 
เท่ากบั 1.00 และค่าความเหมาะสมมคี่าเท่ากบั 4.67 
แสดงว่า ค่าความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
   2) โปสเตอรอ์นิโฟรกราฟฟิกการผลติ
ถ่านอัดแท่ งจากไม้ไผ่  ผ่ านการพิจารณาโดย
ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน พบว่า มคีวามสอดคลอ้ง 
(IOC) มคี่าเท่ากบั 1.00 และค่าความเหมาะสมมคี่า
เท่ากบั 4.67 แสดงว่า ค่าความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ 
  เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดและประเมิน
ผลสมัฤทธิ ์
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    1) แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการผลิต
ถ่านอัดแท่งจากไม้ไผ่  จ านวน 15 ข้อ เป็นแบบ 
วัดความรู้แบบเลือกตอบ 2 ตัว เลือก คือ ใช่ และ 
ไม่ใช่ พบว่าค่า IOC ของแบบวดัความรูเ้ท่ากบั 1.00 
เมื่อน าไปทดลองใช้ (Try out) พบว่า ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ทุกขอ้มากกว่า 0.31 ความยากง่ายอยู่
ระหว่าง 0.50 – 0.70 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ
เท่ากบั 0.931 
   2) แบบวัดทศันคติเกี่ยวกับการผลิต
ถ่านอัดแท่งจากไม้ไผ่ มี 5 ตัวเลือก คือ เห็นด้วย
อย่างยิง่/ เหน็ดว้ย/ ไม่แน่ใจ/ ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็
ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 15 ขอ้ พบว่า ค่า IOC ของแบบ
วดัทัศนคติ เท่ากบั 1.00 เมื่อน าไป Try out พบว่า  
ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อทุกขอ้มากกว่า 0.31 ขึน้ไป 
และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.923   
  ระยะที่ 3 คือ การถ่ายทอดกระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา โดยมขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้  
   1) ผู้วิจ ัยประสานงานกับผู้น าชุมชน 
บ้านตูม หมู่ที่ 19 ต าบลบัวบาน อ าเภอ ยางตลาด 
จงัหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขอความร่วมมือไปยังชุมชน
บ้านตูม เข้าร่วมการฝึกอบรมการผลิตถ่านอดัแท่ง
จากไมไ้ผ่  
   2) ผู้วิจยัประสานงานติดต่อรบัสมคัร
ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมโดยวธิกีารสมคัรใจเขา้ร่วมการ
ฝึกอบรมการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ 
   3) จดักจิกรรมฝึกอบรมการผลิตถ่าน
อดัแท่งจากไม้ไผ่ สิง่ที่ใช้ในการฝึกอบรม คือ คู่มือ
ฝึกอบรมการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ และโปสเตอร์
การผลติถ่านอดัแท้งจากไม้ไผ่ ซึ้งผู้วจิยัได้บรรยาย 
เนื้อหาเกี่ยวกบัข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัใช้ประโยชน์ 
จากไมไ้ผ่ โดยใชแ้บบวดัความรูแ้ละทศันคตกิ่อน และ
หลังการฝึกอบรม ในการประเมินผลการฝึกอบรม  
ใชร้ะยะเวลาในการฝึกอบรม 2 วนั 
   ผูว้จิยัไดพ้ฒันาคู่มอืฝึกอบรมการผลติ
ถ่านอัดแท่งจากไม้ไผ่ โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรม
ของไทยเลอร์ (Tyler,1949 : 11) ซึ่งประกอบด้วย  
4 ขัน้ตอน ดงันี้ 

   ขัน้ตอนที่ 1 การก าหนดวตัถุประสงค์
การเรยีนรู้ ผูว้ิจยัได้ก าหนดวตัถุประสงค์การเรียนรู้ 
แบ่งเป็น 2 ขอ้ ไดแ้ก่  
    1.1) ชาวบา้นทีเ่ขา้ร่วมการฝึกอบรม
มคีวามรูเ้กีย่วกบัการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่  
    1.2) ชาวบา้นทีเ่ขา้ร่วมการฝึกอบรม
มทีศันคตทิีด่ต่ีอการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ 
   ขัน้ตอนที่  2 การจัดประสบการณ์
เรยีนรู ้ผูว้จิยัไดจ้ดัประสบการณ์เรยีนรูไ้วใ้นคู่มอืการ
ฝึกอบรมการผลิตถ่านอัดแท่งจากไม้ไผ่ ในชุมชน
บา้นตูม ซึง่ประกอบดว้ย 3 หน่วยฝึกอบรม ดงันี้ 
    หน่วยฝึกอบรมที ่1 ลกัษณะทัว่ไป
ของไม้ไผ่ (เวลา 2 ชัว่โมง 45 นาที) เทคนิคที่ใช้ใน
การฝึกอบรม คอืการบรรยาย และการสาธติ สื่อและ
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม ไดแ้ก่ คู่มอืการผลติถ่าน
อดัแท่งจากไม้ไผ่ในชุมชนบ้านตูม หมู่ที่ 19 ต าบล 
บวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์
    หน่วยฝึกอบรมที ่2 ประโยชน์ของ
ไม้ไผ่ (เวลา 3 ชัว่โมง) เทคนิคที่ใช้ในการฝึกอบรม 
คอื การบรรยาย และการสาธติ สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้
ในการฝึกอบรม ไดแ้ก่ คู่มอืการผลติถ่านอดัแท่งจาก
ไมไ้ผ่ในชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่19 ต าบลบวับาน อ าเภอ
ยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์
    หน่วยฝึกอบรมที่ 3 การผลติถ่าน
อดัแท่งจากไมไ้ผ่ (เวลา 3 ชัว่โมง) เทคนิคทีใ่ชใ้นการ
ฝึกอบรม คือ การบรรยาย และเทคนิคการสาธิต  
สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ได้แก่ คู่มอืการ
ผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ ในชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่19 
ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์คู่มอื
การผลติถ่านจากไม้ไผ่ในชุมชนบ้านตูม ที่ผู้วจิยัจดั
เรยีนรูก้่อนทีจ่ะจดักจิกรรมการฝึกอบรม คู่มอืไดผ้่าน
การพจิารณาตรวจสอบและหาคุณภาพของเครื่องมอื
จ ากผู้ เ ชี่ ย ว ช าญ  โ ดยคู่ มื อที่ ไ ด้ เ ป็ นคู่ มื อที่ มี
ประสทิธภิาพ  
   ขัน้ตอนที่ 3 การฝึกอบรม ผู้วิจยัได้มี
การวดัความรู ้และทศันคตกิ่อนการฝึกอบรมการผลติ
ถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ ในชุมชนบา้นตูม จากนัน้เขา้สู่
กระบวนการการฝึกอบรม และมีการวัดความรู้
ระหว่างฝึกอบรม ผู้วิจ ัยได้ท าการฝึกอบรมโดยใช้
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เทคนิคการบรรยาย หน่วยฝึกอบรมที่ 1 ลักษณะ
ทัว่ไปของไม้ไผ่ หน่วยฝึกอบรมที่ 2 ประโยชน์ของ 
ไม้ไผ่ หน่วยฝึกอบรมที่ 3 การผลิตถ่านอดัแท่งจาก
ไม้ไผ่ ซึ่งในแต่ละหน่วยฝึกอบรมได้มีการวดัความรู้
ทา้ยกจิกรรมฝึกอบรม 
   ขัน้ตอนที ่4 การประเมนิขอ้มูล ผูว้จิยั
ได้ท าการวัดและประเมินผลด้านความรู้ ทัศนคติ
หลงัจากการฝึกอบรมการผลติถ่านอดัแท่งจากไม้ไผ่ 
ในชุมชนบ้านตูม หมู่ที่ 19 ต าบลบัวบาน อ าเภอ 
ยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์  
3.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครัง้นี้ผู้วิจ ัยได้
ด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูตามขัน้ตอน ดงันี้ 
   3.5.1 แบบประเมินความเหมาะสมของ 
คู่มอืฝึกอบรมการผลตถ่ิานอดัแท่งจากไมไ้ผ่ 
  3.5.2 แบบประเมินความสอดคล้องของ 
คู่มอืฝึกอบรมการผลตถ่ิานอดัแท่งจากไมไ้ผ่ 
  3.5.3 เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการวัด  และ
ประเมนิผล คู่มอืฝึกอบรมการผลตถ่ิานอดัแท่งจากไมไ้ผ่ 
   1) แบบวัดความรู้ จ ะ เ ป็นการวัด 
ผลก่อน ระหว่าง และหลงัการเขา้ร่วมฝึกอบรม แบบ
วัดความรู้เกี่ยวกับการผลิตถ่านอัดแท่งจากไม้ไผ่ 
จ านวน 15 ขอ้ เป็นค าถามแบบเลอืกตอบ 2 ตวัเลอืก 
คอื ใช่ และไม่ใช่ ตอบใช่ให ้1 คะแนน ตอบไม่ใช่ให้  
0 คะแนน คะแนนเต็มม ี15 คะแนน เกณฑ์การแปล
ความหมายคะแนนเฉลีย่ความรู ้ 
 คะแนนเฉลีย่   ความหมาย 
 11.00– 15.00 ชาวบา้นมคีวามรูร้ะดบัมาก 
 6.00–10.99 -- ชาวบา้นมคีวามรูร้ะดบัปานกลาง 
 0.00–5.99 ---- ชาวบา้นมคีวามรูร้ะดบัน้อย 
   2) แบบวดัทศันคติ จะเป็นการวดัผล
ก่อน และหลงัการเขา้ร่วมฝึกอบรม แบบวดัทศันคติ
เกี่ยวกับการผลิตถ่านอัดแท้งจากไม้ไผ่  จ านวน  
15 ข้อ เป็นค าถามแบบ มาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดบัคือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ก าหนดให้ 5 คะแนน 
เหน็ด้วย ก าหนดให้ 4 คะแนน ไม่แน่ใจ ก าหนดให้  
3 คะแนน ไม่เห็นด้วย ก าหนดให้ 2 คะแนน และ 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ก าหนดให้ 1 คะแนน โดยมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้  

 คะแนนเฉลีย่ -   ความหมาย 
 4.51-5.00  --- ชาวบ้านเห็นด้วยอย่ างยิ่ง
เกีย่วกบัการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ 
 3.51-4.50  --- ชาวบ้านเหน็ด้วยเกี่ยวกบัการ
ผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ 
 2.51-3.50  --- ชาวบ้านไม่แน่ใจเกี่ยวกบัการ
ผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ 
 1.51-2.50   --- ชาวบ้านไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับ
การผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ 
 1.00-1.50   --- ชาวบ้านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เกีย่วกบัการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงันี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
ไดแ้ก่ การหาความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) การหา
ค่าความเชื่ อมัน่  (Reliability) ค่าอ านาจจ าแนก 
(Discrimination) ค่าความยากง่าย (Difficulty) ค่า
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพ 
ของผลลพัธ ์(E2) และค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  3. สถติใิชท้ดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ Paired 
t-test ทีน่ยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการพฒันาคู่มือฝึกอบรมการผลิตถ่านอดั
แท่งจากไม้ไผ่ในชุมชนบ้านตูม ต าบลบัวบาน 
อ า เ ภ อย า งตล า ด  จัง ห วัดก าฬ สินธุ์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และประสิทธิผล
ตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
 4.1.1 ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมการผลติ
ถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ จากการศกึษาประสทิธภิาพของ
คู่มือฝึกอบรมการฝึกอบรมการผลิตถ่านอัดแท่งจาก 
ไม้ไผ่ ประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อย
ละ 86.80 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็น
รอ้ยละ 82.17 ดงันัน้ คู่มอืฝึกอบรมการผลติถ่านอดัแท่ง
จากไมไ้ผ่ มปีระสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม 86.8/82.17 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
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 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืฝึกอบรมการ
ฝึกอบรมการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ มคี่าเท่ากบั 
0.712 หมายความว่า ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีวามรู้
เพิ่มขึ้น  และส่งผลให้ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบ รมมี
ความก้าวหน้าทางการฝึกอบรมเพิม่ขึน้หลงัจากการ
ใช้คู่มือส่งเสริมร้อยละ 71.20 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 
4.2 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบกับความรู้ 
เกีย่วกบัการผลิตถ่านอดัแท่งจากไม้ไผ่ ก่อนการ
ฝึกอบรมและหลงัการฝึกอบรม 

 จากการศึกษาพบว่า ก่อนการฝึกอบรม
ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกรบรมมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่เกีย่วกบั
การผลิตถ่านอัดแท่งจากไม้อยู่ในระดับปานกลาง 
(x ̅=6.56) และหลงัการฝึกรบรมมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่
เกีย่วกบัการผลติถ่านอดัแท่งจากไมอ้ยู่ในระดบัดมีาก
(x ̅=12.52) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่าง
หน่วยการฝึกอบรมการผลิตถ่านอัดแท่งจากไม้ไผ่ 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลงัการฝึกอบรมมีค่ามากกว่า
ก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 (ดงัตารางที ่3) 

 

ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ (E1/E2) 

คณุภำพคูม่ือกำรฝึกอบรม 
คะแนน
เตม็  S.D. 

รอ้ยละของ 
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 15 13.02 1.02 86.80 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 15 12.52 1.34 82.17 ผ่านเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือฝึกอบรม เท่ำกบั 86.80/82.17 
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืฝึกอบรมการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ ่
 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อนกำร

ส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงักำร

ส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
กำรทดสอบ
ควำมรู ้

คะแนน
เตม็ 

 

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

เกณฑ ์

302 576 46 15 0.7120 ผ่านเกณฑ ์
 

ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของความรูก้่อนและหลงัการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ (n=46) 

ด้ำน 
ก่อนฝึกอบรม หลงัฝึกอบรม 

t df P 
 S.D. ระดบั  S.D. ระดบั 

ความรู ้
(N=15) 6.56 1.40 ปานกลาง 12.52 1.34 ดมีาก -20.20 45 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.3 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบทศันคติต่อการ
ผลิตถ่านอดัแท่งจากไม้ไผ ่
 จากการศกึษาพบว่า ทศันคตกิ่อนการฝึกอบรม
การผลิตถ่านอัดแท่งจากไม้ไผ่ อยู่ในระดับเห็นด้วย 
(x̅=3.68) และหลงัการฝึกอบรมมคีะแนนทศันคติเฉลี่ย

เกีย่วกบัการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ อยู่ในระดบัเหน็
ด้วยอย่างยิ่ง (4.65) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติการผลติถ่านอดัแท่งจากไม้ไผ่ พบว่า คะแนน
เฉลี่ยหลงัการฝึกอบรมมคี่ามากกว่าก่อนการฝึกอบรม
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่4 ) 

X

X X
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ตารางที ่4 ผลการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของทศันคตเิกีย่วกบัการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ (n=46) 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการพฒันาคู่มือฝึกอบรมการผลิตถ่านอดั
แท่งจากไม้ไผ่ในชุมชนบ้านตูม หมู่ที ่19 ต าบล
บวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ์ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และประสิทธิผล
ตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืการการ
ผลติถ่านอดัแท่งจากไม้ไผ่ พบว่า ประสทิธภิาพของ
กระบวนการ (E1)  คิดเ ป็นร้อยละ 86 .80 และ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 82.17 
ดงันัน้ การพฒันาคู่มอืการฝึกอบรมการผลติถ่านอดั
แท่งจากไม้ไผ่  มีประสิทธิภาพของคู่มือส่งเสริม  
86.80/82.17 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 เนื่องจาก
ผู้วิจ ัยได้ให้ความส าคัญของผู้เข้าฝึกอบรม โดยใช้
คู่มือการพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมการผลิตถ่านอัด
แท่งจากไม้ไผ่ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของเครือวลัย์ 
เผ่าผึง้ (2548 : 39) คู่มอื (Manual) หมายถงึ หนงัสอื
หรอืเอกสารทีจ่ดัขึน้อย่างเป็นระบบเพื่อใหเ้กดิความรู ้
ความเขา้ใจ ตอบขอ้สงสยั หรอืแนวทางในการปฏบิตัิ
กจิกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึง่ ตอบสนองความตอ้งการ
ของผู้ใช้โดยมีรูปเล่มกะทดัรดั เหมาะแก่การพกพา 
สวยงาม มภีาพประกอบ อ่านเขา้ใจง่าย และสามารถ  
น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผล 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของชยัยงค ์
พรหมวงศ ์(2520: 2-7) การหาประสทิธภิาพของคู่มอื 
หมายถงึ การตรวจสอบ พฒันาเพื่อให้งานด าเนินไป
อย่างมปีระสทิธภิาพเป็นการน าคู่มอืไปทดลองใชเ้พื่อ
ปรบัปรุงและน าไปทดลองใช้จริง โดยน าผลที่ได้มา
ปรบัปรุงแกไ้ขใหม้คีวามสมบูรณ์ต่อไป การทดลองใช้
หมายถงึ การน าคู่มอืทีส่รา้งขึน้เป็นตน้แบบแลว้น าไป

ทดลองใชต้ามขัน้ตอน เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพของ
คู่มือให้เท่าเกณฑ์ที่ก าหนด การทดลองใช้จริง
หมายถงึ การน าคู่มอืทีท่ดลองใชแ้ละปรบัปรุงแลว้มา
ด าเนินการซึ่งเป็นเวลาตามที่ก าหนดในประเภทงาน
แต่ละชนิดตามแผนทีก่ าหนดไวค้วามจ าเป็นทีต่อ้งหา
ประสทิธิภาพในการ ผลิตหรอืสร้างงานทุกประเภท
จะต้องมกีารตรวจสอบ งานเพื่อเป็นการประกนัว่ามี
ป ร ะ สิท ธิ ภ า พ จ ริ ง ต า ม ที่ มุ่ ง ห วั ง ซึ่ ง ก า ร ห า
ประสทิธิภาพของคู่มือมคีวามจ าเป็น คือคู่มือจะท า
หน้าที่ซีแ้นะให้ผู้ใช้มแีนวทางในการด าเนินกจิกรรม
ได้ด้วยความมัน่ใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
น ้าทพิย ์ค าแร่ (2559: 543) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันา
คู่มือฝึกอบรมการบริโภคที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม
ส าหรบันิสติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการศกึษา 
พบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
80.70/83.68 สอดคล้องกับงานวิจัยของวุฒิศักดิ ์ 
บุญแน่น และคณะ (2558: 174-190) ได้ศึกษาการ
พฒันาคู่มอืการจดัการเรยีนรูช้วีวทิยาและปฏบิตักิาร
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ พบว่า แต่ละ
หน่วยการเรยีนรู้มีประสทิธิภาพเท่ากบั 80.55/81.85  
ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว้ที ่80/80 มดีชันีประสทิธผิล 
(E.I.) เท่ากบั 0.751 และนิสติมคีวามรูเ้กีย่วกบัชวีวทิยา
สิง่แวดล้อมความตระหนักต่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม 
และทกัษะปฏบิตักิารวทิยาศาสตรข์ ัน้บรูณาการหลงัการ
เรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  สอดคล้องกับงานวิจัยของ มัลลิกา  
เหลี่ยมไธสง (2559: 87) ได้ศกึษา การพฒันาคู่มือ
ฝึกอบรมอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า ในเขตป่าโคก 
หินลาดอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า  

รำยกำร ก่อนฝึกอบรม หลงัฝึกอบรม 
t df P 

 S.D. ระดบั  S.D. ระดบั 
ทศันคต ิ
(N=5) 3.68 0.38 เหน็ดว้ย 

 
4.65 

 

 
0.17 

เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-16.368 45 .000* 

X X
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มปีระสทิธิภาพของคู่มอืการฝึกอบรม 88.53/92.88 
ซึ่ง เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่ตัง้ไว้ ดัชนี
ประสทิธผิล (E.I.) ของการฝึกอบรมการอนุรกัษ์ป่าไม้
และสตัวป่์าในเขตป่าโคกหนิลาด มคี่าเท่ากบั 0.640 
หมายความว่า นิสติทีเ่ขา้ฝึกอบรมมคีวามรูเ้พิม่ขึน้คดิ
เป็นร้อยละ 64.00 ก่อนการฝึกอบรมนิสติ มคีะแนน
ความรู้ ทัศนคติ หลังการฝึกอบรมมากกว่าการ
ฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญัที ่.05 แสดงใหเ้หน็ว่าการ
ฝึกอบรมอนุรกัษ์ป่าไม้และสตัว์ป่าในเขตป่าโคกหิน
ลาด มผีลท าใหน้ิสติมคีวามรู ้ทศันคต ิเพิม่มากขึน้  
 สว่นดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืฝึกอบรม
การผลิตถ่านอัดแท่งจากไม้ไผ่ มีค่าเท่ากับ 0.712 
ห ม า ย ค ว า ม ว่ า  ช า ว บ้ า น ที่ เ ข้ า ฝึ ก อ บ ร ม มี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
70.75 แสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอืฝึกอบรมการผลติถ่านอดั
แท่งจากไมไ้ผ่ของชาวบา้นในชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่19 
ท าให้ชาวมีความสนใจในคู่มือฝึกอบรมพร้อมกับ
แรงจูงใจเพื่อการพฒันาตนเองให้มคีวามรู้ ทศันคติ 
และทักษะในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมเพื่อให้เกิด
การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคดิของปรชีา ชา้งขวญัยนื (2551 :127-132) 
ไดอ้ธบิายคู่มอืทีเ่กีย่วกบัการจดัการเรยีนว่าคู่มอื คอื
หนังสอืที่ผูเ้รยีนใชค้วบคู่ไปกบัต าราทีเ่รยีนปกติโดย
การถ่ายทอดความรู้ผ่านคู่มือฝึกอบรม อาจท าให้
ผู้เรยีนมีความรู้เกี่ยวกบัการท าสิง่ใดสิง่หนึ่งแก่ผู้อื่น
โดยมุ่งหวงัใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจ ทศันคต ิและเกดิ
ความตระหนัก สามารถด าเนินการในเรื่องนัน้ๆ  
ได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามแนวคิดของเผชิญ  
กจิระการ (2546 : 1-6) ได้เสนอแนวทางในการหา
ประสทิธผิลของแผนการเรยีนรูห้รอืสือ่ทีส่รา้งขึน้ โดย
ใหพ้จิารณาจากพฒันาการของนกัเรยีนจากก่อนเรยีน 
และหลงัเรยีนว่ามคีวามรูค้วามสามารถเพิม่ขึน้อย่าง
เชื่อถอืได้หรอืไม่ หรอืเพิม่ขึน้เท่าใดซึ่งอาจพจิารณา
ได้จ ากการค านวณค่ า  t-test แบบ Dependent 
Samples หรอืหาค่าดชันีประสทิธผิล (Effectiveness 
Index : E.I) มีร ายละ เอียด  ดังนี้  1 )  การหาค่ า
พฒันาการที่เพิ่มขึ้นของผู้เรยีนโดยอาศยัการหาค่า 
t-test (แบบ Dependent Samples) เป็นการพจิารณา
ดูว่านักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างเชื่อถือได้

หรือไม่ โดยท าการทดสอบนักเรียนทุกคนก่อน 
(Pretest) และหลงัเรยีน (Posttest) แล้วน ามาหาค่า 
t-test แบบ Dependent Samples หากมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ก็ถือได้ว่า นักเรียนกลุ่มนัน้มีพัฒนาการ
เพิ่มขึ้นอย่างเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ
ภาณุพงศ ์ชุ่มอภยัและน ้าทพิย ์ค าแร่ (2558: 208) ได้
มกีาร พฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอาเซียน ราชอาณาจกัรไทย มีค่าดัชนี
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง คู่ มื อ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
ราชอาณาจกัรไทย เท่ากบั 0.6338 หมายความว่า 
นิสติกลุ่มทดลองมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 
63.38 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญญา  
ดวงคูสนั, น ้าทพิย์ ค าแร่ และชลทศิ พนัธุศ์ริ ิ(2561: 
257) โดยมคี่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 0.7634 
หมายความว่าชาวบา้นมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรู้
รอ้ยละ 76.34 จากการทีช่าวบา้นมคีวามกา้วหน้าใน
การฝึกอบรมอาจเป็นเพราะคู่มอืทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม
มเีนื้อหาสาระที่เหมาะสมกบัผู้เขา้ร่วมการฝึกอบรม
ตามแนวคดิของ ชยัธชั จนัทรส์มุด (2553: 142-143) 
ไดศ้กึษา การศกึษาการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับบุคลากร
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พบว่า ประสทิธภิาพของ
หลกัสูตรฝึกอบรมแต่ละหน่วยฝึกอบรมมีค่าเท่ากบั 
84.35/81.11 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้  ดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) มีค่าเท่ากับ 0.7144 บุคลากร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มคีวามรูโ้ดยรวมและเป็น
รายดา้นและความตระหนกัในการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดล้อมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
พรนิภา ตูมโฮม และคณะ (2559: 189-202) ไดศ้กึษา 
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน : สาธารณรัฐอินโดนีเซียผล
การศกึษา พบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.53/85.33 ส่วนดัชนี
ประสิทธิผลของคู่มือการฝึกอบรมเท่ากับ 0.6343 
นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่ง แวดล้อมอา เซียน :สาธารณรัฐอิน โดนี เซีย  
มีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 63.43 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 4(1), 2021 : 1 - 13 

10 

นิสติกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้และทศันคติ
หลั ง ก า ร ฝึ กอบรมสู ง กว่ า ก่ อนก า ร ฝึกอบ รม  
ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกับน ้าทิพย์ ค าแร่ และคณะ 
(2559: 543-563) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า 
ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้ม มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 80.70/83.68 
ส่วนดชันีประสทิธภิาพผลของคู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 
0.790 นิสติทีใ่ชคู้่มอืฝึกอบรมมคีวามกา้วหน้าในการ
เรียนคิดเป็นร้อยละ 79.00 ผลการเปรียบเทียบ
ความรู้และทัศนคติเรื่องการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม ส าหรบันิสติมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
หลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
5.2 ผลการศึกษาและเป รียบเทียบความรู้  
เกีย่วกับการผลิตถ่านอัดแท่งจากไม้ไผ่ของ
ชาวบ้านในชุมชนบ้านตมู ก่อนและหลงัอบรม 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัการผลติถ่านอดัแท่งจากไม้ไผ่ของชาวบ้าน
ในชุมชนบ้านตูม หมู่ที่ 19 ก่อนและหลงัอบรมจาก
การศกึษาพบว่า ชาวบ้านตูมมคีวามรู้ก่อนฝึกอบรม
การผลติถ่านอดัแท่งจากไม้ไผ่ โดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 6.56 คะแนน และหลงั
การฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 12.52 คะแนน เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ก่อน
และหลังฝึกอบรม พบว่า หลังการฝึกอบรมของ
ชาวบา้นในชุมชนบา้นตูม หมู่ที ่19 มคีวามรูม้ากกว่า
ก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 แสดงให้เห็นว่า การฝึกอบรมการผลิตถ่านอัด
แท่งจากไมไ้ผ่ มผีลท าใหช้าวบา้นตูมมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ 
แสดงให้เห็นว่า การฝึกอบรมการผลิตถ่านอัดแท่ง
จากไม้ไผ่ของชาวบ้านในชุมชนบ้านตูม มีความรู้
เพิ่มขึ้น เป็นไปตามแนวคดิของประยูร วงศ์จนัทรา 
(2553: 357) ทีก่ล่าวว่า สิง่แวดล้อมศกึษา หมายถึง 
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ  
เจตคติและค่านิยมที่ดต่ีอสิง่แวดล้อมความตระหนัก
ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะในการแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม และการประเมินผลการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
คุณภ าพชีวิ ต  ซึ่ ง ส อดคล้ อ ง กับ แ นว คิด ขอ ง  
กรีต ิยศยิง่ยง (2549: 4) ใหค้วามหมายของความรูไ้ว้
ว่า ความรู้  คือ ความคิดของแต่ละบุคคลที่ผ่าน
กระบวนการคดิวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหจ์นเกดิความ
เขา้ใจ และน าไปใชป้ระโยชน์ในการสรุปและตดัสนิใจ
ในสถานการณ์ต่างๆ จนไดร้บัการยอมรบัโดยคนกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่งของสังคม สอดคล้องกับแนวคิดของ 
บูรชัย  ศิริมหาสาคร  (2550:  24 ) ความรู้  คือ 
สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ 
เชื่อมโยงกบัความรู้อื่นจนเกดิความเขา้ใจ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ได้สอดคล้อง
กบัแนวคิดของอกัษร สวสัดี  (2542: 26-28) ได้ให้
ความหมายของ ความรู้ ตามแนวคิดของเบนจามิน 
บลูม (Benjamin S. Bloom) ไว้ว่าความรู้ หมายถึง 
เรื่องที่เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะวิธีการและ
กระบวนการต่างๆ รวมถึงแบบกระบวนการของ
โครงการวตัถุประสงคใ์นดา้นความรู้โดยเน้นในเรื่อง
ของกระบวนการทางจิตวิทยาของความจ าอนัเป็น
กระบวนการที่เชื่อมโยงเกี่ยวกบัการจดัระเบียบ ซึ่งมี
บางส่วนสอดคล้องกบังานวจิยัของพชัธชิา กุลสุวรรณ 
(2558: 126 - 141) ได้ศกึษา การพฒันาคู่มอืการเรยีน
การสอนเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
ส าหรบันิสติปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ผลจากการศึกษา พบว่า นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลังมากกว่าก่อนเรียน 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า
การฝึกอบรมมีผลท าให้ความรู้ของผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของโกสิน 
สะตะ และคณะ (2559: 7-8) ไดศ้กึษา การพฒันากจิกรรม
ฝึกอบรมมคัคุเทศก์สิง่แวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
อนุรกัษ์ ผลการศกึษา พบว่า คะแนนเฉลีย่ในดา้นความรู ้
ของเยาวชนทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมหลงัการฝึกอบรมสงู
กว่าการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 สอดคล้องกบังานวิจัยของศศิประภา เผ่าสุขดี 
(2560: 56-57) ได้ศึกษา การพฒันาคู่มือฝึกอบรม
การท าถ่านจากมูลสตัว์เพื่อลดการท าลายทรัพยากร
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ป่าไม้ ส าหรบัชาวบ้านในชุมชนบ้านโคกจนัทร์หอม 
ต าบล เม็กด า  อ า เภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัด
มหาสารคาม ผลจากการศกึษาพบว่า ความรูเ้กีย่วกบั
การท าถ่านจากมูลสตัว์ของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 9.78 และ
หลังการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.52 เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลีย่ของความรูเ้กีย่วกบัการท าถ่านจากมูลสตัวข์อง
ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม พบว่า เป็นไปตามสมมตฐิาน
การวจิยั ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมมคีะแนนเฉลีย่ความรู้
หลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่าการ
ฝึกอบรมการผลิตถ่านอัดแท่งจากไม้ไผ่ในชุมชน 
บ้านตูม หมู่ที่  19 มีผลท าให้ชาวบ้านมีความรู้
เกีย่วกบัการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่เพิม่มากขึน้ 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติ
เกีย่วกบัการผลิตถ่านอดัแท่งจากไม้ไผ่ในชุมชน
บ้านตมู หมู่ที ่19 ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติ
เกี่ยวกับการผลิตถ่านอัดแท่งจากไม้ไผ่ในชุมชน 
บา้นตูม มคีะแนนเฉลีย่ของทศันคตเิกีย่วกบัการผลติ
ถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ ก่อนการฝึกอบรมการผลติถ่าน
อดัแท่งจากไมไ้ผ่ อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 3.68 และหลงั
การฝึกอบรมมคีะแนนทศันคตเิฉลีย่เกีย่วกบัการผลติ
ถ่านอดัแท่งจากไม้ไผ่ อยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่างยิ่ง 
4.65 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตกิารผลติ
ถ่านอดัแท่งจากไม้ไผ่ พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลงัการ
ฝึกอบรม มีค่ามากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่าการ
ฝึกอบรมการผลิตถ่านอัดแท่งจากไม้ไผ่ในชุมชน 
บ้านตูม ส่งผลให้ชาวบ้านมีทัศนคติเพิ่มมากขึ้น 
เป็นไปตามแนวคิดของสุชาติ โสมประยูร (2520: 
110-111) ได้กล่าวไว้ว่า ทศันคติเป็นเรื่องเกี่ยวกบั
ภาวะแห่งความพร้อมของจิตใจซึ่งมีปฏิกิริยาต่อ
สิง่แวดล้อมต่างๆ ทัง้ในลกัษณะที่เป็นรูปธรรม และ
นามธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวรรณฤดี  
แก้วแกมแข (2544: 18) ได้กล่าวไวว้่า ทศันคติเป็น
การแสดงออกทางด้านผลรวมของความโน้มเอียง 
และความรูส้กึ ความมอีคต ิความรูส้กึทีเ่กดิขึน้อยู่ใน

ใจมาก่อนความคดิ ความกลวั การบงัคบัขู่เขญ็ และ
การลงความเหน็ของมนุษยเ์กีย่วกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของฉัตรชยั ปันชาติ (2545: 
7) ไดก้ล่าวไว้ว่า ทศันคตเิป็นความรู้ และความรู้สกึ
ต่อสิง่หนึ่งสิง่ใดในด้านที่ดแีละไม่ด ีอาจเป็นลกัษณะ
บวกหรอืลบ พงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจ ซึง่เป็นไปตาม
แนวคิดของสร้อยตระกูล อรรถมานะ (2551 : 64) ให้
ค ว ามหมายของทัศนคติ ไ ว้ ว่ า  ทั ศนคติ  คื อ  
ผลผสมผสานระหว่างความนึกคิด ความเชื่อ ความ
คดิเหน็ ความรู ้และความรูส้กึของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่หนึ่ง
สิ่งใดคนใดคนหนึ่ง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง  
ซึ่งออกมาในทางประเมินค่าอันอาจเป็นไปในทาง
ยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้ และความรู้สึกเหล่านี้  มี
แนวโน้มทีจ่ะก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหนึ่งขึน้ 
เป็นไปตามแนวคดิของปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2552 
: 25) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทัศนคติ หมายถึง การ
แสดงออกซึง่วจิารณญาณทีม่ต่ีอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็น
การอธิบายเหตุผลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติหรือ
ความคิดเห็นมีลักษณะที่จะอธิบายเหตุผลเฉพาะ
สอดคล้องกับงานวิจัยของน ้ าทิพย์ ค าแร่ และคณะ 
(2557 : 242-243) ไดศ้กึษา สภาพการใชป้ระโยชน์จาก
สะระแหน่ของชาวบ้าน ผลการวจิยัพบว่า ชาวบ้านใช้
ประโยชน์จากสะระแหน่ที่ปลูกเองมากกว่าซื้อจาก
ตลาด ส่วนใหญ่ใชป้ระโยชน์จากรสะระแหน่ในดา้นการ
ประกอบอาหาร รองลงมา คือ ด้านสรรพคุณทางยา 
และด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งน ามาท าเป็น 
ชาสมุนไพร ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้
และทศันคติต่อการใช้ประโยชน์จากสะระแหน่หลงัการ
ส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
สอดคล้องกบังานวจิยัของสุภาณี ฝ้ายสงีาม น ้าทพิย์ 
ค าแร่ และ พรนิภา ตูมโฮม (2557 : 60) ได้ศึกษา  
การส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากสะระแหน่ของชาวบา้น
ท่าขอนยาง ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิชัย 
จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ผลการเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติต่อการใช้ประโยชน์จากสะระแหน่ 
ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีค่าเฉลี่ยของทศันคติก่อนการ
ส่งเสรมิ อยู่ในระดบัปานกลาง (�̅�=2.32) และหลงัการ
ส่งเสริมอยู่ในระดับมาก (�̅�=2.83) เมื่อเปรียบเทียบ 
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ค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอการใชป้ระโยชน์จากสะระแหน่
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิพบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมี
ค่าเฉลี่ยทัศนคติหลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการ
ส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของยุวนิดา สภุา และคณะ (2556 
: 95) ได้ศึกษา การรณรงค์การจัดการน ้ าเสียจาก
ครัวเรือนส าหรับชุมชนบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 2 ต าบล 
แวงน่าง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษา
พบว่า การจดักจิกรรมการรงณรงค์การจดัการน ้าเสยี
จากครัวเรือนส าหรับชุมชนบ้านเก่าน้อย ก่อนการ
รณรงค์ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติอยู่ในระดับ 
ไม่แน่ใจ และหลงัการรณรงค์ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ย
ทศันคติอยู่ในระดบัเห็นด้วย แสดงให้เห็นว่าหลงัการ
รณรงคก์ารจดัการน ้าเสยีจากครวัเรอืนส าหรบัชาวบา้น
เก่าน้อยมผีลท าใหท้ศันคตขิองชาวบา้นเพิม่ขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

6 ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 
 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าคู่มือ
ฝึกอบรมการผลติถ่านอัดแท่งจากไม้ไผ่  น าไป
ประยุกตใ์ชใ้นการฝึกอบรมใหแ้ก่ นิสติ นกัศกึษา และ
ประชาชน เพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในการผลติ
ถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ 
 2) สามารถน าขอ้มูลการผลติถ่านอดัแท่งจาก
ไมไ้ผ่ไปเผยแพร่ในสือ่รปูแบบต่างๆ เพื่อเป็นช่องทาง
ในการเรยีนรู ้และศกึษาคนควา้เกีย่วกบัการผลติถ่าน
อดัแท่งจากไมไ้ผ่ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารปรบัใหเ้ขา้กบับรบิทของผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรมการผลติถ่านอดัแทง่จากไมไ้ผ่ 
 2 )  ค ว รมีก า รศึกษ า เพิ่ ม เ ติ ม เ กี่ ย ว กับ
ประสิทธิภาพของถ่านแท่งจากไม้ไผ่  และขัน้ตอน
วธิกีารการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ในวธิต่ีางๆ 
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