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บทคดัย่อ 

  งานวจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการสง่เสรมิการท าถ่านอดัแท่งจากเศษไมใ้นชุมชนบา้นนาสนีวน 
หมู่ที ่17 ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และเพื่อศกึษา
และเปรยีบเทยีบความรู้ และทศันคตกิ่อนหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ชาวบา้นชุมชนบา้น
นาสนีวน หมู่ที ่17  ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 35 คน ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้
ร่วม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ประกอบดว้ย คู่มอืการท าถ่านอดัแท่งจากเศษไม ้แบบทดสอบความรู ้
และแบบวดัทศันคต ิสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ
สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานไดแ้ก่ paired t-test ผลการศกึษา พบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอืในการสง่เสรมิ มี
ประสทิธภิาพ เท่ากบั 91.42 /85.00 ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิ เท่ากบั 0.7214 แสดงใหเ้หน็ว่า ชาวบา้นมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรูค้ดิเป็นรอ้ยละ 72.14 และชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคตหิลงัการส่งเสรมิสงู
กว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract 
 The purposes of this research were to develop a manual for promoting charcoal briquette making 
from wood chips in Ban Na Si Nuan Community, Village Moo 17, Na Si Nuan Sub-district, Kantharawichai 
District Maha Sarakham province, to be effective according to the criteria 80/80, to study and compare 
knowledge and attitude before and after the promotion. The sample of the study were 3 5  people in Ban 
Na Si Nuan, moo 17, Na Si Nuan sub district, Kanthara Wichai district, Maha sarakham province, selected 
by volunteer sampling. The research tools were promoting handbook, knowledge test and attitude test. 
The statistics used for data analyzed were frequency, percentage, mean, standard deviation and paired t-
test. The results of the research showed that the manual was efficiency of 91.42 /85.00. The effectiveness 
of the activity manual index was equal to 0.7214. The villagers had more knowledge and effect to increased 
villagers progress after the promotion manual at 72.14%. The villagers had the mean scores of knowledge 
and attitude after the promotion  higher than before the promotion at the .05 level of statistical significance. 
 
Keyword : promoting, making charcoal, knowledge, attitude 
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1. บทน ำ 

 ทรัพยากรที่ เกิดขึ้น เองตามธรรมชาติ   
มีประโยชน์สามารถตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ได ้หรอืมนุษยส์ามารถ น ามาใชป้ระโยชน์ได้ 
เช่น บรรยากาศ ดิน น ้ า ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า  
แร่ธาตุ พลงังาน รวมทัง้ก าลงังาน จากมนุษย์ด้วย 
ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึง วัตถุดิบที่ได้จาก
ธรรมชาติเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ ในการตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ ซึ่งสามารถเพิ่มเติม
รายละเอยีดค านิยามของ ทรพัยากรธรรมชาตไิดว้่า 
ทรพัยากรธรรมชาติหมายถงึ สิง่แวดลอ้มธรรมชาติ
ที่มนุษย์สามารถน ามาใช้ ประโยชน์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการทัง้ทางตรงและทางอ้อมของมนุษย์ 
โดยครอบคลุมถึง วตัถุ ธาตุ สสาร และพลงังานใน
รูปแบบต่างๆ ที่อาจจะถูกดัดแปลง เคลื่อนย้าย 
เปลี่ยนแปลงรูปร่าง ขนาด และ สถานะ เพื่อให้
มนุษยส์ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในรปูแบบต่างๆ ได ้
เช่น เพื่อการด ารงชีวิต ใช้อ านวย ความสะดวก 
ความปลอดภยั การพกัผ่อนหย่อนใจ เป็นตน้ โดยจะ
เห็นได้ว่ า  การน าทรัพยากรธรรมชาติ ไปใช้
ประโยชน์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษยน์ัน้ 
อาจจะมีความจ า เป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ใน
ทรพัยากรธรรมชาตนิัน้ ๆ ก่อนจงึจะใชป้ระโยชน์ได ้
(สมชาย เดชะพรหมพันธุ์ และสุรินทร์ มัจฉาชีพ , 
2555 : 10) 
 ทรัพยากรธรรมชาติสามารถเอื้ออ านวย
ประโยชน์ที่ส าคญั และจ าเป็นต่อการด ารงชวีติของ 
มนุษยแ์ละสงัคมของมนุษย ์โดยทรพัยากรธรรมชาติ
จะเป็นแหล่งผลิต และสะสมปัจจยัพื้นฐานเพื่อการ 
ด ารงชวีติของสิง่ทีม่ชีวีติชนิดต่างๆ ในทุกรูปแบบที่
สามารถน าไปใช้เป็นวตัถุดบิในการพฒันาคุณภาพ 
ชวีติของมนุษยไ์ด ้ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึบทบาทหน้าที่
ประการหนึ่ ง คือ ทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นที่ 
รองรบัสิง่ต่างๆ เพื่อใหช้วีติทุกชวีติสามารถด ารงอยู่
ได ้และเมื่อสิง่ที่มชีวีติผลิตของเสยีจากกจิกรรมการ 
ด ารงชวีติแลว้ ของเสยีต่างๆ เหล่านัน้จะไปสะสมตวั
อยู่ในสิง่แวดล้อมธรรมชาติ โดยหากปริมาณ และ 
รูปแบบของของเสยีดงักล่าวอยู่ในวสิยัทีส่ ิง่แวดลอ้ม
ธรรมชาติจะสามารถก าจดัให้หมดสิน้ได้ด้วยตวัเอง 

แล้ว จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาติ และมลพิษสิง่แวดล้อม (วศิน 
องิคพฒันากุล, 2548 : 97)  
 ถ่านไม้ เป็นผลผลิตจากการเผาถ่านที่มี
ประโยชน์ในการใชเ้ป็นเชือ้เพลงิส าหรบัหุงตม้อาหาร 
ช่วยปรบัปรุงบ ารุงดนิ และเป็นสว่นผสมของสารเคมี
ทางอุตสาหกรรมบางชนิด เป็นต้น ในอดตีนิยมเผา
ถ่านไม้แต่ละครัง้ในปริมาณมากด้วยเตาเผาถ่าน
แบบดัง้เดมิ เช่น เตาหลุม เตาดนิ และเตาอฐิ เป็นตน้ 
แต่จากสภาพปัญหาพื้นที่ป่าไม้ลดลง ท าให้ขาด
แคลนไม้ที่ใช้ในการเผาถ่าน รวมถึงปัญหาด้าน
สิง่แวดลอ้ม 
 ถ่านอดัแท่ง เป็นถ่านที่ท าจากวสัดุเหลือใช้
จากธรรมชาต ิซึ่งเป็นกะลามะพร้าว หรอืแกลบและ
สามารถน ามาทดแทนถ่านไม้ธรรมชาติได้ ซึ่งเป็น
การรักษาสิ่งแวดล้อม ถ่านอัดแท่งเหมาะส าหรับ
อาหารป้ิง ย่าง ช่วยให้อาหารมีรสชาดอร่อย น่า
รบัประทาน คุณสมบตัิ ถ่านอดัแท่งจะใหค้วามร้อน
สูงสม ่าเสมอ ติดไฟทนนานกว่าถ่านธรรมดาทัว่ไป 
เนื่องจากถ่านอดัแท่งได้ผ่านกระบวนการอดัความ
รอ้นสงูและผ่านการอบเป็นระยะเวลานาน ซึง่จะช่วย
ให้ถ่านอดัแท่งมีความแน่น แข็ง และทนทานกว่า
ถ่านธรรมดา นอกจากนี้ถ่านอดัแท่งสามารถจุดติด
ไฟไดง้่าย และไม่มปีระกายไฟปะทุ ทีส่ าคญัเถ้าถ่าน
และควนัทีเ่กดิจากถ่านอดัแท่งจะมน้ีอยมาก ซึง่ช่วย
ใหผู้บ้รโิภคเกดิความปลอดภยัต่อสุขภาพ และภาชนะ
ที่ใช้ในการหุงต้มจะไม่ด า (ธัน ชาร์โคล , 2562 : 
เวบ็ไซต)์   
 ส่วนประกอบของต้นไม้เราสามารถน ามาใช้
ประโยชน์มากมากหลายอย่าง เช่น กิง่ไม ้ใบไม ้ราก
ไม้ เปลือกไม้ และเนื้อไม้กล่าวได้ว่าตัง้แต่รากไม้
จนถึงยอดไม้เราสามารถน าไปใช้ ประโยชน์ได้
ทัง้หมดอยู่ทีว่่าเราจะน าไปใชป้ระโยชน์ทางดา้นใดที่
มคีวามเหมาะสมคุม้ค่าทาง เศรษฐกจิ และไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม โดยทัว่ไปต้นไม้ถูกแปรรูปเนื้อไม้
น าไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างหรอืท าผลติภณัฑ์
งานไม้ต่างๆ และเศษไม้จะน าไปเป็นเชื้อเพลงิหรอื
เชื้อเพลงิอดัแท่ง เปลอืกไม้ของต้อนไม้ใช้ท าฉนวน
กนัความรอ้น สกดัยารกัษาโรค สกดัเป็นน ้ามนัต่างๆ
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ได้ เช่น น ้ามนัสน ฯลฯ ส่วนของ ยางไม้ก็น าไปท า
กาวและสกดัเป็นผลติภณัฑส์ารเคมต่ีางๆ แมก้ระทัง้
ขี้ เ ลื่ อยก็ยังสามารถน ามาท า  เ ป็นแผ่นไม้อัด 
(Particle Board) แผ่นกระดาษอดัแขง็ (Hard Board) 
และเยื่อไม้ก็ใช้ท ากระดาษ ฯลฯ การที่จะสร้าง
ผลติภณัฑ์จากส่วนต่างๆของไม้ควรมกีารพจิารณา
ถึง รายละเอียดต่างๆ ประกอบด้วย รวมถึงการ
อ นุ รักษ์ สิ่ ง แ วดล้อมและต้ อ งค า นึ ง ถึ ง ร ะบบ
นิเวศวทิยา เช่น การใชเ้สน้ใยของไม้ การใชเ้ศษไม้
ใหคุ้ม้ค่าโดยเฉพาะเศษไมเ้ก่ามปีรมิาณมากหากไม่
น า ไป ใช้  ให้ เกิดประ โยช น์ก็จ ะท า ให้สูญสีย
ทรัพยากรธรรมชาติโดยเปล่าประโยชน์  (สาคร  
คนัโชต,ิ 2547 : 21) 
 เชื้อเพลงิอดัแท่งเป็นเชื้อเพลงิที่ได้จากการ
น าเอาเศษถ่าน เศษถ่านหิน เศษไม้ หรือเศษวสัดุ
เหลือใช้ ทางการเกษตรต่างๆ มาอดัเป็นแท่งเพื่อ
เพิ่มความหนาแน่นของเชื้อเพลิงจากวัตถุดิบที่มี
ขนาดเลก็ๆ ประโยชน์ที่ได้จากการน าวสัดุเหลอืทิ้ง
มาท าเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนั ้น เป็นวิธีการช่วย
แกปั้ญหาในการ ก าจดัวสัดุเหลอืทิง้ แท่งเชือ้เพลงิที่
ผลิตได้สะดวกต่อการเก็บ การน ามาใช้ การขนส่ง
และยังเป็นการเพิ่ม ปริมาณความร้อนต่อหน่วย
ปรมิาณ ซึง่สามารถน ามาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิทดแทนใน
ครวัเรอืน (ธารนิี มหายศนนัท,์ 2548 : 11) 
 ดงันัน้ ผู้วิจยัได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า 
เศษไมใ้นชุมชนนัน้มจี านวนมากและไม่ไดใ้ชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์ สามารถน ามาท าถ่านอดัแท่ง และน ามาใช้
ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงแทนฟืนไม้ได้เป็นอย่างดี 
ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะส่งเสรมิการท าถ่าน
อดัแท่งจากเศษไม้ในชุมชนบ้านนาสนีวล หมู่ที่ 17 
ต า บลนาสีน ว น  อ า เ ภอกันทร วิชัย  จั ง ห วั ด
มหาสารคาม เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนนาสนีวลมี
ความรูแ้ละทศันคตต่ิอการท าถ่านอดัแทง่จากเศษไมใ้น
ชุมชนบา้นนาสนีวน 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มือการส่งเสริมการท าถ่าน
อดัแท่งจากเศษไม้ในชุมชนบ้านนาสนีวน หมู่ที่ 17 

ต า บลนาสีน วน  อ า เ ภอกันทร วิชัย  จั ง ห วัด
มหาสารคาม ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
 2.2 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการท าถ่านอดัแท่งจากเศษไมใ้นชุมชน 
       2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อ
การท าถ่านอดัแท่งจากเศษไมใ้นชุมชน 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ชาวบ้านใน
ชุมชนบ้านนาสนีวน หมู่ที่ 17 ต าบลนาสนีวน อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 558 คน 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวจิยั คอื ชาวบา้นใน
ชุมชนบา้นนาสนีวน หมู่ที ่17 ต าบลนาสนีวน อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 35 คน ซึ่ง
ไดม้าจากการสมคัรใจเขา้ร่วม 
3.2 ตวัแปรศึกษา 
 3.2.1 ตวัแปรต้น คอื การสง่เสรมิการท าถ่าน
อดัแท่งจากเศษไมใ้นชุมชนโดยใชคู้่มอื 
 3.2.3 ตวัแปรตาม คอื ความรูแ้ละทศันคตต่ิอ
การท าถ่านอดัแท่งจากเศษไมใ้นชุมชน 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 คู่มอืการท าถ่านอดัแท่งจากเศษไม้ใน
ชุมชน    
 3.3.2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการท า
ถ่านอดัแท่งจากเศษไมใ้นชุมชน 
 3.3.3 แบบวดัทศันคติต่อการท าถ่านอดัแท่ง
จากเศษไมใ้นชุมชน 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจยัครัง้นี้ ผู้วิจยัได้ท าการออกแบบ
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอนดงันี้ 
  ระยะที่  1 การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมอื 
   1) การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการ
สร้างคู่มือจากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการท าถ่านอัดแท่งจากเศษไม้ การใช้
ประโยชน์ของถ่านอดัแท่ง เพื่อก าหนดขอบเขตและ
โครงสรา้งเนื้อหาของคู่มอืและเครื่องมอืใชใ้นการวดั
ประเมนิผล ประกอบดว้ย 
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    1.1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกับ
การท าถ่านอดัแท่งจากเศษไม้ในชุมชน มีลกัษณะ
ค าถามแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ ใช่ ไม่ใช่ 
จ านวน 20 ขอ้ 
    1.2) แบบวัดทัศนคติต่อการท า
ถ่านอัดแท่งจากเศษไม้ในชุมชน มีลักษณะเป็น
ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
3 ระดบั คอื เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย จ านวน 
20 ขอ้ 
   2) น าเสนอโครงร่างเน้ือหาทีใ่ชใ้นการ
ส่งเสริมการท าถ่านอัดแท่งจากเศษไม้ในชุมชน 
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรกึษาและน ามาปรบัปรุงแก้ไข
ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีป่รกึษา 
   3) น าคู่มือการส่งสริมการท าถ่านอัด
แท่งจากเศษไมใ้นชุมชน และเครื่องมอืใชใ้นการวดั
ประเมินผลที่ปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 
ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง และความ
เหมาะสม ซึง่พบว่า คู่มอืการสง่เสรมิ มคี่าสอดคลอ้ง 
( IOC) ของเนื้ อหามีค่ า เท่ ากับ 1 และค่าความ
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 แสดงให้เห็นว่า
คู่มือการส่งเสริมการท าถ่านอดัแท่งจากเศษไม้ใน
ชุมชน มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัดมีาก และเครื่อง
ที่ใช้ในการวดัและประเมนิผล มคี่าสอดคล้อง (IOC) 
เท่ากบั 1 และค่าความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.66 แสดงว่า เครื่องมอืที่ใช้ในการวดัและประเมนิ
ผลมีความเหมาะสมอยู่ ในระดับดีมาก แสดงว่า
เครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมมีความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
   4) น าเครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์
จากผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับชาวบ้านในชุมชน
บา้นขเีหนือ หมู่ที ่13 ต าบลเขวาใหญ่ อ าเภอกนัทรวชิยั 
จงัหวดัมหาสารคาม ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 35 คน 
เพื่อหาความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของเครื่องมอืดงันี้ 
    4.1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบั
การท าถ่านอดัแท่งจากเศษไม้ในชุมชน จ านวน 20 
ข้อ มีค่าความยากง่ายในระดับค่อนข้าง่าย คือ  
ค่าต ่าสดุ 0.49 - 0.71 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ใน

ระดบัดมีาก คอื 0.33 – 0.58 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบั มคี่าเท่ากบั 0.85 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
ทีก่ าหนดไว ้
    4.2) แบบวัดทัศนคติต่อการท า
ถ่านอดัแท่งจากเศษไมใ้นชุมชน จ านวน 20 ขอ้ มคี่า
อ านาจจ าแนกอยู่ในระดับดีมาก คือ 0.31 – 0.58 
และ ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั มคี่าเท่ากบั 0.89 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  ร ะ ย ะที่  2  ก ร ะ บวนก า ร ถ่ า ยทอด
สิง่แวดลอ้มศกึษา 
   1) จดักิจกรรมส่งเสริมการท าถ่านอัด
แท่งจากเศษไมใ้นชุมชน 
 

   
 

ภาพประกอบที ่1 กจิกรรมการส่งเสรมิการท าถ่านอดัแท่ง
จากเศษไมใ้นชุมชน 

 

   2) วดัผลความรูแ้ละทศันคตต่ิอการท า 
ถ่านอดัแท่งจากเศษไมใ้นชุมชน 
 

    
 

ภาพประกอบที ่2 วดัผลความรูแ้ละทศันคตต่ิอการท าถ่านอดั
แท่งจากเศษไมใ้นชุมชน 

 

   3) จดักิจกรรมถ่ายทอดความรู้โดยใช้
คู่มอืการส่งเสริม เรื่อง การท าถ่านอดัแท่งจากเศษไม้
ในชุมชน แก่ชาวบ้านชุมชนบ้านนาสนีวน หมู่ที่ 17 
ต าบลนาสีนวน  อ า เ ภ อกันท ร วิ ชั ย  จั ง ห วั ด
มหาสารคาม จ านวน 35 คน และวดัผลความรูร้ะหว่าง 
การสง่เสรมิการท าถ่านอดัแท่งจากเศษไมใ้นชุมชน 
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ภาพประกอบที ่3  ถ่ายทอดความรู ้เรื่อง การท าถ่านอดัแท่ง
จากเศษไมใ้นชุมชน 

 

   4) วดัผลของความรูแ้ละทศันคตต่ิอการ
ท าถ่านอดัแท่งจากเศษไมใ้นชุมชน 

 

     
 

ภาพประกอบที ่4 วดัผลของความรูแ้ละทศันคต ิหลงัการ
ส่งเสรมิ 

 

   5) สรุปผลกิจกรรมการส่งเสริมการท า
ถ่านอดัแท่งจากเศษไมใ้นชุมชน 
   

   
 

ภาพประกอบที ่5 สรุปผลการการส่งเสรมิการท าถ่านอดัแท่ง
จากเศษไมใ้นชุมชน 

 

3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั ้งนี้  ผู้ วิจ ัย ใช้
โปรแกรมประมวลผลส าเรจ็รูปทางคอมพวิเตอร์ใช้
สถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูมดีงันี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถิติทดสอบคุณภาพเครื่องมอื ได้แก่ 
ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยากง่าย ค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบั และค่าอ านาจจ าแนก 
  3) สถติเิปรยีบเทยีบผลก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม ได้แก่ Paired t-test ที่ระดบันัยส าคญัทาง
สถติ ิ.05 

 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
 การสง่เสรมิการท าถ่านอดัแท่งจากเศษไมใ้น
ชุมชน มรีายละเอยีดการเสนอผลการวจิยัตามล าดบั  
ซึง่สามารถสรุปผลวจิยัไดด้งันี้ 
  4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 แ ล ะ ป ร ะ สิท ธิ ผ ล ข อ ง คู่ มื อ ผ ล ก า ร ห า
ประสิทธิภาพของคู่มือ พบว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้
เกี่ยวกับการท าถ่านอัดแท่งจากเศษไม้ในชุมชน 
ระหว่างการส่งเสริม โดยรวมเท่ากบั 640 คิดเป็น
ร้อยละ 91 .แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) เท่ากบั 91.42 ซึง่มปีระสทิธภิาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ และคะแนนเฉลี่ยความรู้
เกี่ยวกับการท าถ่านอัดแท่งจากเศษไม้ หลังการ
ส่งเสรมิ โดยรวมเท่ากบั 595 คดิเป็นร้อยละ 17.00 
แสดงให้เหน็ว่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E2) 
เท่ากบั 85.00 ดงันัน้ ประสทิธภิาพของกระบวนการ
และประสทิธภิาพของผลลพัธข์องคู่มอืการท าถ่านอดั
แท่งจากเศษไม้ในชุมชน เท่ากบั 91.42/85.00 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้ (ดงัตารางที ่1) 
 ค่าดชันีประสทิธผิล พบว่า ดชันีประสทิธผิล 
(E.I.) ของการส่งเสรมิการท าถ่านอดัแท่งจากเศษไม ้
มคี่าเท่ากบั 0.7214 หมายความว่า ชาวบา้นมคีวามรู้
เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผู้เข้าร่วมมีความก้าวหน้า
ทางการสง่เสรมิเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอืการสง่เสรมิ 
ร้อยละ 72 .14 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
สามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการท าถ่านอดัแท่งจากเศษไม ้(E1/E2) 

กำรส่งเสริมกำรท ำถ่ำน 
อดัแท่งจำกเศษไม ้

คะแนนเตม็ (N=700) �̅� S.D. 
รอ้ยละของคะแนน

เฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 640 18.28 0.89 91.42 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 595 17.00 0.93 85.00 

ประสิทธิภำพของคู่มือ (E1/E2)  เท่ำกบั 91.42/85.00 
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการท าถ่านอดัแท่งจากเศษไมใ้นชุมชน  

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงั 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั
กำรส่งเสริม 

คะแนน
เตม็ 

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

เกณฑ ์

323 595 35 20 0.7214 ผ่านเกณฑ ์
 

 4.2 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบคะแนน
เฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการสง่เสรมิการท าถ่านอดัแทง่จาก
เศษไมก้่อนและหลงัการสง่เสรมิ  
 ชาวบา้นชุมชนบา้นนาสนีวน หมู่ที ่17 ต าบล
นาสนีวน อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคามที่
เขา้ร่วมการสง่เสรมิการท าถ่านอดัแท่งจากเศษไมใ้น
ชุมชน พบว่า ก่อนการอบรมมคีะแนนเฉลี่ยความรู้

ในระดับน้อย (�̅�=9.22) และหลังการส่งเสริมมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้ในระดับมากที่สุด (�̅�=16.86) 
เมื่อเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลงั
การส่งเสริม พบว่า ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
หลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการท าถ่านอดัแท่งจากเศษไมก้่อนและหลงัการสง่เสรมิ (n = 35) 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

t df p 
�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

ความรู ้(N = 20) 9.22 1.39 น้อย 16.86 1.67 มากทีส่ดุ -31.70 34 .000* 

*  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
  4.3 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อน
และหลงัการสง่เสรมิการท าถ่านอดัแท่งจากเศษไม ้ 
  พบว่า ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ
ก่อนการส่งเสริมโดยรวมอยู่ ในระดับ เห็นด้วย  
(�̅�= 3.87) และหลังการส่งเสริมผู้ เข้าร่วมการ
ส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ โดยรวมอยู่ในระดบั

เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (�̅�= 4.51) เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า 
ผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการ
ส่งเสรมิก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 
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ตารางที ่4 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตติ ของนิสติ โดยใช ้t-test ก่อนและหลงัการสง่เรมิ (n = 35) 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

t df p 
�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

ทศันคต ิ(N = 5) 3.87 0.43 เหน็ดว้ย 4.51 0.22 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ -9.084 34 .000* 

*  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

 
5. อภิปรำยผล 
 การสง่เสรมิการท าถ่านอดัแท่งจากเศษไมใ้น
ชุมชนบ้านนาสีนวน หมู่ที่  17 ต าบลนาสีนวน  
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจ ัยมี
ประเดน็ทีจ่ะน ามาอภปิรายผลดงัต่อไปนี้ 
5.1 ผลการพฒันาคู่มือการส่งเสริมการท าถ่าน
อดัแท่งจากเศษไม ้
 จากผลการศกึษาการพฒันาคู่มอืการสง่เสรมิ
การท าถ่านอดัแท่งจากเศษไม ้พบว่า มปีระสทิธภิาพ
เท่ากับ 91.42 / 90.14 แสดงให้เห็นว่า คู่มือการ
อบรมมคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพโดยผ่าน
กระบวนการตามขัน้ตอน ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิด
ของ ปรชีา ชา้งขวญัยนื และคณะ (2551 : 127) ได้
ให้ความหมายไว้ว่า คู่มอืเป็นหนังสอืที่ใช้ควบคู่ไป 
กบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็นหนังสอืทีใ่ชแ้นวทาง
ปฏบิตัใิหก้บัผูใ้ชส้ามารถกระท าสิง่นัน้ ๆ ใหบ้รรลุผล
ตามเป้าหมาย ส่วนคู่มือครูนั ้นเ ป็นหนังสือให้
แนวทางและแนะน าเกี่ยวกบัสาระ วธิกีาร กจิกรรม 
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งข้อมูล ปกติมักจะใช้
ควบคู่กบัหนังสอืเรยีนเป็นหนังสอืทีค่รูไดศ้กึษาดว้ย
ตนเอง สอดคล้องกบัแนวคิดของ สุพัตรา วงศ์ษา 
(2542 : 77) ได้กล่าวไว้ว่าการพฒันากิจกรรมการ
เรียนรู้หมายถึง แบบแผนการด าเนินการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้รับการจัดเป็นระบบอย่างสัมพันธ์และ
สอดคล้องกับทฤษฎี หลักการการเรียนรู้หรือการ
สอนที่รูปแบบนัน้ยึดถือโดยผ่านกระบวนการวิจัย
และได้รบัพิสูจน์และทดสอบว่ามีประสทิธิภาพ ซึ่ง
รปูแบบการสอนจะแสดงขัน้ตอนทีผู่เ้รยีนจะไดเ้รยีนรู้
และผู้สอนต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในรูปแบบ
ดงักล่าว เพื่อให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามจุดมุ่งหมาย
ของรูปแบบนั ้นๆ สอดคล้องกับแนวคิดของเผชิญ  

กจิระการ (2546 : 1- 6) ได้เสนอแนวทางในการหา
ประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้หรือสื่อที่สร้างขึ้น 
โดยใหพ้จิารณาจากพฒันาการของนักเรยีนจากก่อน
เรยีนและหลงัเรยีนว่ามคีวามรูค้วามสามารถเพิม่ขึน้
อย่างเชื่อถือได้หรือไม่ หรือเพิ่มขึ้นเท่าใดซึ่งอาจ
พิจ า รณา ได้ จ ากก า รค า น วณค่ า  t-test แบบ 
Dependent Samples หรือ หาค่าดัชนีประสิทธิผล 
(Effectiveness Index : E.I.) ซึ่ ง ส อ ดคล้ อ ง กับ
งานวจิยัของเบญจวรรณ อ่วมมณี (2550 : 239) ได้
ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  ก า ร พัฒน าผ ลก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ
ความสามารถ ในการคดิแก้ปัญหาเรื่องการอนุรกัษ์
แม่น ้ าท่าจีนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรยีนวดัศลิามลู อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ที่
จ ัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัย
พบว่า แผนการจดัการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์แม่
น ้าท่าจนีทีจ่ดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานไดค้่า
ประสิทธิภาพ E1/E2เท่ ากับ  85 .43  /  86 .62  
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของพรนิภา ตูมโฮม และ
ประยูร วงศจ์นัทรา (2559: 190) ไดศ้กึษาเรื่อง การ
พัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอาเซียน : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผล
การศกึษา พบว่า ประสทิธภิาพของคู่ มอืฝึกอบรม มี
ประสทิธภิาพ เท่ากบั 84.53/85.33 ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ พชัรยีา ศรปีระทุม (2559 : 598 – 611) 
ไดศ้กึษาเรื่องการพฒันาการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชปั้ญหา
เป็นฐาน โดยใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA 
เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการถ่ายโยง การเรยีนรู ้
และเจตคติต่อการเรียนการสอน ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการ
เรยีนรูท้ีใ่ชปั้ญหาเป็นฐาน โดยใชส้ถานการณ์ปัญหา
ตามแนว PISA ที่มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 75/75  
ผลการวจิยัพบว่า การจดัการเรยีนรู้ทีใ่ช้ปัญหาเป็น



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่4(3), 2564:  13 - 24 
 

21 
 

ฐาน โดยใช้สถานการณ์ปัญหาตามแนว PISA  
มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 80.31/81. จากผลการศกึษา
ค่าดชันีประสทิธิผลของคู่มือ มีค่าดชันีประสทิธิผล 
(E.I.) เท่ากบั 0.8140 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด
และนิสติมคีวามรู้เพิม่ขึน้ ส่งผลให้มีความก้าวหน้า
ทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอืการส่งเสรมิ
ร้อยละ 81.40 แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เข้ารับการ
ส่งเสรมิโดยการใช้คู่มอืการส่งเสรมิการเรยีนรู้นัน้มี
ความรูค้วามเขา้ใจมากขึน้ ท าใหค้่าดชันีประสทิธผิล
มคี่าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของ ปรชีา ชา้งขวญัยนื และคณะ (2551 : 127) ได้
ให้ความหมายไว้ว่า คู่มอืเป็นหนังสอืที่ใช้ควบคู่ไป 
กบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็นหนังสอืทีใ่ชแ้นวทาง
ปฏบิตัใิหก้บัผูใ้ชส้ามารถกระท าสิง่นัน้ ๆ ใหบ้รรลุผล
ตาม เป้าหมาย ส่วนคู่มือครูนั ้นเป็นหนังสือให้
แนวทางและแนะน าเกี่ยวกบัสาระ วธิกีาร กจิกรรม 
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์และแหล่งข้อมูล ปกติมักจะใช้
ควบคู่กบัหนังสอืเรยีนเป็นหนังสอืทีค่รูไดศ้กึษาดว้ย
ตนเองสอดคลอ้งกบัแนวคดิของเรอืงชยั จรุงศริวฒัน์ 
(2555 : 77) ได้กล่าวว่า คู่มือ เป็นเอกสารหรือ
หนังสอืที่จดัท าขึน้เพื่อใหค้รูใช้จดักจิกรรมการเรยีน
การสอน สามารถสอนให้เป็นไปตามแนวทางของ
หลกัสตูรหรอืใชเ้ป็นคู่มอืของครใูนการใชห้นังสอืเล่ม
ใดเล่มหนึ่ง คู่มอืทีเ่ขยีนขึน้เป็นแนวทางให้ผูใ้ช้คู่มอื
ได้ศกึษา ท าความเข้าใจเรื่องที่จะท า และสามารถ
ปฏบิตัิงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพบรรลุส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย เพื่อให้ผู้ใช้คู่มือมีความสะดวกและ
สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้
มาตรฐานที่ใกล้เคยีง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
กนิษฐา นามใหม่ และน ้าทพิย ์ค าแร่ (2560 : 208) 
ไดท้ าการศกึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการจดัการ
ทรพัยากรน ้าในจงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษา
พบว่า การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการจดัการทรพัยากร
น ้าในจงัหวดัมหาสารคาม  มปีระสทิธภิาพของคู่มอื
ฝึกอบรม 91.33/83.77 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 
ที่ตัง้ไว้ มดีชันีประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 0.635 ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ภูรภีทัร์ ผุดผาและคณะ 
(2561: 94) ได้ท าการศึกษาการพฒันาคู่มืออบรม
การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพของผเีสือ้

ในชุมชนบ้านเกิ้ง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ค่าดชันีประสทิธผิล 
(E.I.) ของคู่มือการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชวีภาพของผเีสือ้ มคี่าเท่ากบั 0.6333 นัน่หมายความ
ว่า นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 63.33 
แสดงใหเ้หน็ว่า จากการพฒันาการอบรมการอนุรกัษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพของผีเสื้อในบ้านเกิ้ง 
ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ท าให้
นักเรียนเกดิความสนใจในคู่มืออบรมเกิดความรู้และ
ทศันคตทิีด่ ี
 ดงันัน้การสง่เสรมิการท าถ่านอดัแท่งจากเศษ
ไม้โดยใช้คู่มือกิจกรรมซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนของกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ 
ความเขา้ใจในเรื่องของ การท าถ่านอดัแท่งจากเศษ
ไม้ในสามารถพัฒนาผู้เข้าร่วมการส่งเสริมให้มี
พฤติกรรมตรงตามความมุ่งหวัง ส่งผลให้กลุ่ม
ตวัอย่างมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทศิทางที่ดี
ขึ้นแสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการท าถ่านอดัแท่ง
จากเศษไม้ในโดยใช้คู่มือประกอบการถ่ายทอด
ความรูโ้ดยผ่านกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา ท าให้
ผู้เข้าร่วมการส่งเสรมิที่เข้าร่วมมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนรูส้งูขึน้จรงิ 
5.2 ผลการศึกษาและเป รียบเทียบความรู้
เกีย่วกบัการท าถ่านอดัแท่งจากเศษไม้ ก่อนและ
หลงัการส่งเสริม 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกับการท าถ่านอัดแท่งจากเศษไม้ พบว่า 
ผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิทีเ่ขา้รบัการสง่เสรมิการท าถ่าน
อดัแท่งจากเศษไม้ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 9.40 คะแนน และหลงัการส่งเสรมิ 
โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 
18.02 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและ
หลงัการส่งเสรมิ พบว่า หลงัการส่งเสรมิ ผู้เขา้ร่วม
การสง่เสรมิมคีวามรูม้ากกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า การ
ส่งเสริมการท าถ่านอัดแท่งจากเศษไม้ มีผลท าให้
ผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ โดยใชเ้ทคนิค
แ ล ะ วิ ธี ก า ร ที่ มี ค ว า ม ห ล ากหล า ย โ ดยผ่ า น
กระบวนการทางสิง่แวดล้อมศึกษา ซึ่งเป็นวิธีการ
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บรรยายใหค้วามรูป้ระกอบกบัการแจกคู่มอื เพื่อช่วย
ใหผู้เ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิเขา้ใจในเนื้อหาเพิม่มากขึน้ 
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ บูรชัย ศิริมหาสาคร 
(2550: 24) วจิารณ์ พานิ (2548 : 5-6) ไดก้ล่าวว่า”
ความรู”้นัน้ มหีลายนัยและหลายมติ ิคอื ความรู ้คอื 
สิง่ที่น าไปใชแ้ละไม่หมด หรอืสกึหลอ แต่จะยิง่งอก
เงยหรอืงอกงามขึน้ ความรู้ คอืสารสนเทศทีน่ าไปสู่
การปฏบิตั ิความรูเ้กดิขึน้ ณ จุดทีต่อ้งการใชค้วามรู้
นัน้ ความรูเ้ป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้กบับรบิทและการกระตุ้น
ให้เกิดขึ้นโดยต้องการ ซึ่งในยุคแรกๆ ของการ
พฒันาศาสตรด์้านการจดัการความรู ้มองว่าความรู้
มาจากการจัดระบบและตีความหมายสารสนเทศ 
(Information) ตามบรบิท   ซึง่สารสนเทศกไ็ดม้าจาก
การประมวลข้อมูล (Data) ดังนัน้ความรู้จะไม่มี
ประโยชน์เลยถ้าไม่น าไปสู่การกระท าหรือการ
ตดัสนิใจ และแสงจนัทร ์โสภากาล (2550: 14-15) ได้
ให้ความหมายของความรู้ว่า การรับรู้ เกี่ยวกับ
ขอ้เท็จจริง เหตุการณ์รายละเอียดต่างๆที่เกิดจาก
การสังเกต การศึกษา ประสบการณ์ ทัง้ในด้าน
สิง่แวดล้อมทางธรรมชาติและสงัคมความรู้พื้นฐาน 
หรือภูมิหลงั ของแต่ละบุคคลที่บุคคลได้จดจ าหรือ
เก็บรวบรวมไว้และสามารถแสดงออกมาในเชิง
พฤติกรรม ที่ส ังเกตหรือวัดได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ทองกร ทศันียะเวช (2546 : 99-105) 
ได้ศกึษาเรื่อง การเปิดรบัข่าวสาร ความรู้ ทศันคติ 
และพฤติกรรมการประหยดัน ้า ผลการศกึษาพบว่า 
นกัเรยีนทีศ่กึษาในโรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ และ
นัก เรียนที่ศึกษาในโรง เรียนที่ ไม่ ได้ เข้าร่ วม
โครงการฯ มคีวามรู ้ทศันคติ และพฤตกิรรมการใช้
น ้าอย่างรูคุ้ณค่าแตกต่างกนั ประกอบกบัการเปิดรบั
ขา่วสารและความรูเ้รื่องวธิกีารใชน้ ้าอย่างรูคุ้ณค่าไม่
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใชน้ ้าอย่างรูคุ้ณค่า
ของนกัเรยีนทศีกึษาในโรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ 
แต่ทศันคตต่ิอการใชน้ ้าอย่างรูคุ้ณค่ามคีวามสมัพนัธ์
กับพฤติกรรมการใช้น ้ าอย่ างรู้คุณค่ าอย่ างมี
นัยส าคญัทางสถิติ และทศันคติต่อการใช้น ้าอย่างรู้
คุณค่า เป็นตวัแปรทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดในการ
อธิบายพฤติกรรมการใช้น ้ าอย่างรู้คุณค่าของ
นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 

สอดคล้องกบังานวิจยัของอาวด ีค าภูแก้ว (2558 : 
51)  ได้ศึกษา การส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าเต็งรัง 
ส าหรับนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมา
หาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการสง่เสรมิการ
อนุรกัษ์ป่าเตง็รงั นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้เท่ากบั 
13.16 อยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ป่าเต็งรัง นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยความรู้  
เท่ากับ 17.60 อยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนแลหลัการอบรม พบว่า 
นิสติทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงั
การอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบวดัทศันคติต่อ
การท าถ่านอดัแท่งจากเศษไม้ ก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการ
ท าถ่านอดัแท่งจากเศษไม ้ของผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ
กลุ่มตวัอย่าง พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนน
เฉลี่ยของทศันคตต่ิอการท าถ่านอดัแท่งจากเศษไม้ 
ก่อนการส่งเสริมอยู่ในระดับไม่แน่ใจโดยค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.28 คะแนน หลงัการส่งเสริมอยู่ในระดบั
เห็นด้ ว ย  โ ดยมีค่ า เฉ ลี่ ย เ ท่ า กับ  2 . 9 0  เมื่ อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสรมิ
พบว่า หลังการส่งเสริมผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมี
คะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า การ
สง่เสรมิท าใหผู้เ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมทีศันคตทิีส่งูขึน้ 
เน่ืองจากการส่งเสรมิใชก้ระบวนการทางสิง่แวดลอ้ม
ศกึษาทีใ่ห้ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิไดม้สี่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของประภาเพ็ญ 
สวุรรณ (2542 : 12) ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2532 : 
25) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทศันคติ หมายถึง การ
แสดงออกซึ่งวิจารณญาณที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
เป็นการอธบิายเหตุผลที่มีต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง ทศันคติ 
หรือความคิดเห็น มีลักษณะที่จะอธิบายเหตุผล
เฉพาะและของมญัชรตัน์ วริชัวงค ์(2542: 25) กล่าว
ว่าปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิทศันคตปิระกอบดว้ย การเรยีนรู้
โดยอาจมีสิง่เร้าเป็นตัวกระตุ้น จนท าให้เกิดความ
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ประทับใจทางบวก คือ ความรู้สึกชอบ.และความ
ประทบัใจในทางลบ คอื ความรู้สกึไม่ชอบ อาจเกดิ
จากการยอมรบัทศันคตจิากผูอ้ื่นและมสีือ่ต่างๆ เป็น
สิง่ชกัจูงให้ปฏิบตัิ โดยแสดงออกมาในรูปแบบของ
พฤตกิรรมทีส่ามารถสงัเกตได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของจรีภา ทองสร้าง (2550 : 37) ได้ท าการศึกษา 
เรื่อง การผลติสื่อส าหรบันักเรยีนประถมศกึษาเพื่อ
สง่เสรมิการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม กรณีศกึษาโรงเรยีน
คลองกุ่ม ส านักงานเขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับ
ความรู้เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมอยู่ในระดบั
ปานกลาง  ด้านทัศนคติ เกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับ
ทศันคติเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดล้ออยู่ในระดบั
ค่อนข้างดีและกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มปานกลาง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วาที สมศรี (2555 : 63-66) ได้
ศกึษาความรูแ้ละทศันคตต่ิอการเตรยีมความพรอ้มสู่
ป ร ะ ช า คม เศ รษฐกิจ อ า เ ซีย นข อ งนั ก เ รี ย น
มธัยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
36 อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ผลการวจิยัพบว่า ดา้น
ทัศนคติของนัก เ รียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่  
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 อ าเภอปง จังหวัด

พะเยา ต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน พบว่า โดยผูต้อบแบบสอบถามมี
ทัศนคติต่อการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนของโรงเรยีนอยู่ในระดบัมาก 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) ชาวบา้นสามารถน าความรูก้ารท าถ่านอดั
แท่ ง จ าก เ ศษ ไม้ ใ นชุ มชน ไปปร ะยุ กต์ ใ ช้ ใ น
ชวีติประจ าวนัได ้เพื่อเป็นการลดการเผาเศษไมจ้าก
ชุมชนอย่างไรป้ระโยชน์ 
 2) ควรส่งเสริมให้ทางชุมชนจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการท าถ่านอัดแท่งจากเศษไม้ในชุมชน 
เพื่ อ ให้ชาวบ้านตระหนักถึงการเผาเศษไม้ที่
ก่อใหเ้กดิมลพษิทางอากาศ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ถ่านอดัแท่งยงัไม่เป็นที่รู้จกัเท่าที่ควรจึง
ต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ชาวบ้านได้รับ
ขอ้มลูขา่วสาร และประโยชน์ของถ่านอดัแทง่จากเศษไม ้
 2) ควรมกีารศกึษาปัจจยัทีอ่าจสง่ผลต่อความ
นิยมในการท าถ่านอดัแท่งจากเศษไมใ้นชุมชน 
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