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บทคดัยอ่ 
 วิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคู่มือส่งเสริมการผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลเป็นไปตามเกณฑ ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศัคตกิ่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างที่
ใชศ้กึษาวจิยั คอื นกัเรยีนในโรงเรยีนชุมชนบา้นตูมวทิยาคาร ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 จ านวน 33 คน ซึง่ไดจ้ากการ
เลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ประกอบด้วย คู่มอืส่งเสรมิการผลติถ่านอดัแท่งจากแกลบ โปสเตอร์ 
แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคต ิสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน และ paired t-test ผลการวิจยัพบว่า คู่มือการส่งเสริมการผลิตถ่านอดัแท่งจากแกลบมีประสทิธภิาพ 
เท่ากบั 87.26/83.40 สว่นดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการสง่เสรมิการผลติถ่านอดัแท่งจากแกลบเท่ากบั 0.6809 แสดง
ว่านักเรยีนทีไ่ดร้บั การส่งเสรมิมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรู้ รอ้ยละ 68.09% มคีะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคติ ต่อ
การผลติถ่านอดัแท่งจากแกลบ หลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั  : คูม่อืสง่เสรมิ ความรู ้ทศันคต ิการผลติถ่านอดัแท่งจากแกลบ 
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Abstract  

 The objectives of this research were to develop promoting manual of briquette charcoal from husk        
with efficiency criterion and effective according to the criteria and to study and compare knowledge and 
attitude before and after promotion. The sample used in the research were 33 students of Ban Tum 
Witthayakhan School being selected by purposive samples. The research tools were a manual of promoting 
the production of briquette charcoal from husk, 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 manual was 87.26/83.40. The effectiveness index of manual was 
equal 0.6809, it showed that the students improved their study by 68.09%. After promoting through a manual, 
students had an average score of knowledge and attitude higher than before the promoting, statistical 
significance at the level of .05. 
 
Keyword : Manual, Knowledge, Attitude, Production of briquette charcoal from husk 
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1. บทน ำ 
ปัจจุบนัชาวเกษตรกรมกีารปลูกขา้วเพิม่ขึน้

เป็นจ านวนมาก และส่วนใหญ่จะน าข้าวไปสีจน
กลายเป็นเศษวสัดุเหลือทิ้งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ คือ 
แกลบ เป็นผลพลอยได้จากการสขีา้ว เป็นส่วนผสม
ของเปลือกเมล็ด กลีบเลี้ยง ฟาง และขัว้เมล็ดของ
ข้าวเปลือก องค์ประกอบส่วนใหญ่ของแกลบได้แก่ 
เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส โดยโรงสีสามารถน า
แกลบมาใชป้ระโยชน์ไดห้ลายลกัษณะ ไดแ้ก่ น ามาใช้
เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือแปรรูปเป็นพลังงานที่มี
มูลค่าเพิ่มได้ เช่น การอดัให้เป็นแท่งเชื้อเพลิงแข็ง
เพื่อใช้แทนฟืนหรือถ่าน การแปรรูปโดยกรรมวิธีที่
เรียกว่าการกลัน่สลาย เพื่อให้ได้ก๊าซและน ้ ามัน 
การแปรรูปเป็นก๊าซเชือ้เพลงิ แกลบเป็นสารอนิทรยี์
อย่างหนึ่งทีไ่ม่เน่าสลาย และมคี่าความรอ้นสงูพอทีจ่ะ
ใช้เป็นเชื้อเพลงิได้ดี ในการใช้แกลบเป็นเชื้อเพลงิมี
ข้อเสียเพียงเล็กน้อย เช่น เมื่อท าการเผาไหม้แล้ว
แกลบจะให้ปริมาณ ใช้สกดัสารซิลิก้าเถ้าสูงถึงร้อย
ละ  16-20 แ ต่ เถ้ าจ ากแกลบสามารถน า ไป ใช้
ประโยชน์ได้ การแปรรูปแกลบให้เป็นเชื้อเพลิงที่มี
มูลค่าเพิ่ม (กรมวิจัยและพฒันาข้าว กรมการข้าว , 
2551 : เวบ็ไซต)์ 

จากปัญหาความต้องการใช้พลังงานของ
ประชาชนเพิม่มากขึน้ แต่พลงังานภายในประเทศมี
ปรมิาณน้อยลง การหาแหล่งพลงังานทดแทนจงึเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างมากส าหรับประเทศไทย รัฐบาลมี
นโยบายและแนวทางในการผลติพลงังานทดแทนจาก
แหล่งภายในประเทศ เพื่อให้มพีลงังานเพยีงพอกบั
ความต้องการของประชาชน และช่วยลดผลกระทบ
ต่อสิง่แวดลอ้ม (อจัฉราและคณะ, มปป.) การน าวสัดุ
เหลอืทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
มาใช้ผลติเชื้อเพลงิในรูปของถ่านอดัแท่ง ส าหรบัใช้
ในครวัเรอืนและอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนพลงังาน
เชือ้เพลงิจากถ่านไมแ้ละฟืน ทีม่ปีรมิาณลดลงเรื่อย ๆ
เนื่องจาก วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หลายชนิด  
มีคุณสมบตัิทางด้านเชื้อเพลิงรวมทัง้ ประเทศไทย
เป็นประเทศเกษตรกรรมมีพืชผลทางการเกษตร
มากมายภายหลงัจากการเกบ็เกี่ยวผลผลติจะมเีศษ
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นจ านวนมาก เช่น 

กะลามะพรา้ว ซงัขา้วโพด แกลบ ฟางขา้ว ชานออ้ย 
ล าต้นมันส าปะหลัง กะลาปาล์ม และเปลือกผลไม้ 
เป็นตน้ โดยวสัดุเหลอืทิง้ทางการเกษตรเหล่านี้ก่อนที่
จะน ามาผลติเป็นเชือ้เพลงิต้องผ่านกระบวนการแปร
รปูใหเ้หมาะสมตามขัน้ตอน คอื การผลติถ่าน การบด
ย่อย การผสม การอดัแท่ง และการตากแหง้ แต่การ
ผลติถ่านอดัแท่งมกัประสบปัญหาดา้นคุณภาพ ไดแ้ก่ 
ถ่านมีลักษณะเปราะ มีควันระหว่างการติดไฟ  
มีความชื้นเมื่อวางทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องท าให้เกิด 
เชื้อรา จุดติดยาก และระยะเวลาเผาไหม้สัน้ (ส านัก
เทคโนโลยชีุมชน, 2559 : เวบ็ไซต ์) 

เชื้อเพลิงอัดแท่งเป็นการน าวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรต่างๆ มาอดัเป็นแท่ง เพื่อเพิม่ความ
หนาแน่นของเชื้อเพลิงจากวัตถุดิบที่มีขนาดเล็ก  
ท าให้ช่วยแก้ไขปัญหาการก า จัดวัสดุ เหลือทิ้ง  
และเชื้อเพลิงอัดแท่งยังเพิ่มปริมาณความร้อนต่อ
หน่วยปรมิาตร สามารถน าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิทดแทน
ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี โดย
เชื้อ เพลิงอัดแท่งแบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ 
เชือ้เพลงิเขยีว และถ่านอดัแท่ง (ฐติมิา รุ่งรตันาอุบล, 
2555 : 43) 

การจดัการกบัปัญหาแกลบ ทีถู่กมองว่าเป็น
ของวัสดุเหลือทิ้งจากทางการเกษตร ซึ่งได้จาก
กระบวนการสขีา้ว ในปีหนึ่งๆ มปีรมิาณแกลบสงูถงึ
ป ร ะ ม าณ  5,878. 14 พัน ตัน  จ า กก า ร ส า ร ว จ  
โดยส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ของเหลอืทิง้เหล่านี้บางสว่น ถูกน าไปใช้
ประโยชน์เป็นปุ๋ ย วสัดุปูรองนอน ในโรงเรือนเลี้ยง
เป็ด เลี้ยงไก่ และในยุคที่ประเทศ มีความต้องการ
พลังงานสูง แกลบถูกน ามาเป็นเชื้อเพลิง ทดแทน
พลงังานจากน ้ามนัดบิและ จากสถิติการใช้พลงังาน
ในประเทศไทย ในรายงานพลงังานของประเทศไทย 
โดยกรมพฒันาและส่งเสรมิพลงังาน พบว่า ทดแทน
พลัง ง านได้ เทียบ เท่ าน ้ า มันดิบ  0.63 ล้านตัน 
นอกจากนี้ขี้เถ้า ที่ได้จากการเผาไหม้ของแกลบ  
ยังสามารถส่งออกขายต่างประเทศได้อีก (สรินทร 
ลิม่ปนาท, 2540 : 43 ) 
 ชุมชนบา้นตูม ในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชพีเกษตรกรและการปลูกขา้วทุกครวัเรอืนและส่วน
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ใหญ่จะน าเข้าไปสภีายในหมู่บ้านภายในหมู่บ้านจะมี
โรงสจี านวน 2 แห่ง ภายในโรงสจีะมเีศษวสัดุเหลือทิ้ง
คอืแกลบ โดยไม่มกีารน าไปใชป้ระโยชน์จงึสง่ผลกระทบ
ต่อมลภาวะอากาศ ฝุ่ นฟุ้งกระจายสู่บรรยากาศที่เกิด
จากกจิกรรมโรงสขีา้ว เนื่องจากโรงสขีา้วเป็นแบบเปิด
ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่อยู่อาศัยในบริเวณ
ใกลเ้คยีง และเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาคู่มอื
การส่งเสริมการผลติถ่านอดัแท่งจากแกลบ โดยน าไป
ถ่ายทอดใหก้บันักเรยีนในโรงเรยีนชุมชนบา้นตูมวทิยา
คาร เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนรู้เพื่อให้นักเรียน
สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (อาภาพร  
พวงเพชร, 2562)  

กระบวนการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมศึกษา 
เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้นับตัง้แต่มนุษย์เกดิขึน้
ในโลกได้แก่ การสัง่สอนการบอกเล่าการปลูกฝัง 
รายการฝึกใหท้ าของบรรพบุรุษใหอ้นุชนรุ่นหลงัไดร้บั
มรดกทางวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์  ทาง
วทิยาศาสตร์ธรรมชาติ และวทิยาศาสตรส์งัคม ซึ่งมี
หลายลกัษณะไม่ว่าจะเป็นวธิกีารถ่ายทอดดว้ยวาจา 
การบรรยาย การใช้สื่อต่างๆ และการปฏิบัติเป็น
ตวัอย่าง (ประยรู วงศจ์นัทรา, 2554: 339) 

ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึมคีวามต้องการพฒันาคู่มอื
ส่งเสริมการผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ ส าหรับ
นักเรยีนในโรงเรยีนชุมชนบา้นตูมวทิยาคาร โดยการ
น าเศษแกลบที่เป็นเศษวัสดุเหลือทิ้งมาท าให้เกิด
ประโยชน์ ช่วยลดใชพ้ลงังานจากถ่านไมธ้รรมชาตใิห้
ได้ถ่านอดัแท่งที่มสี่วนผสมจากเศษวสัดุเหลอืทิ้งมา
ผลิตเป็นพลังงานทดแทนที่ต้นทุนต ่ าสามารถหา
วัตถุดิบได้ง่ายและมีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียน
สามารถน าไปปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้

 
2. วตัถปุระสงค ์
 1) เพื่อพัฒนาคู่มือส่งเสริมการผลิตถ่านอดั
แท่งจากแกลบ ส าหรบันกัเรยีนในโรงเรยีนชุมชนบา้น
ตูมวทิยาคาร ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และมี
ประสทิธผิล 

2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการ
ผลติถ่านอดัแท่งจากแกลบ ของนักเรยีนในโรงเรยีน
ชุมชนบา้นตูมวทิยาคาร ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 

3) เพื่อเปรียบเทียบทศันคติต่อการผลิต
ถ่านอดัแท่งจากแกลบ ของนกัเรยีนในโรงเรยีนชุมชน
บา้นตูมวทิยาคาร ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ  
  
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ นักเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนชุมชนบา้นตูม
วิทยาคาร ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวดั
กาฬสนิธุ ์จ านวน 33 คน 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื นกัเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนชุมชนบา้นตูม
วิทยาคาร ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวดั
กาฬสนิธุ ์จ านวน 33 คน โดยวธิเีลอืกแบบเจาะจง  
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ การส่งเสริมการผลิตถ่านอดั
แท่งจากแกลบ ส าหรบันกัเรยีนในโรงเรยีนชุมชนบา้น
ตูมวทิยาคาร             
 ตวัแปรตาม คอื ความรู ้ทศันคต ิเกีย่วกบัการ
ผลติถ่านอดัแท่งจากแกลบ  
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มือ
ส่งเสรมิการผลติถ่านอดัแท่งจากแกลบและ โปสเตอร์ 
เรื่อง การผลติถ่านอดัแท่งจากแกลบ 
 2) เครื่องมอืที่ใช้ในการวดัและประเมนิผล ได้แก่ 
แบบทดสอบความรู้ และแบบวดัทศันคติต่อการผลติ
ถ่านอดัแท่งจากแกลบ 
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 3.4.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอดมขีัน้ตอนใน
การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอืดงันี้ 
  1) คู่มอืส่งเสรมิการผลติถ่านอดัแท่งจาก
แกลบ มขี ัน้ตอนการสรา้งและพฒันาคู่มอื ดงันี้ 
   1.1) ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานเบือ้งตน้ โดย
การศกึษาจากต ารา เอกสารงานวจิยัที่เกีย่วขอ้งและ
การสรา้งคู่มอืเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดรปูแบบ
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เนื้อหาของคู่มือส่งเสริมการผลิตถ่านอัดแท่งจาก
แกลบ ศึกษาเนื้อหาสาระเกี่ยวกบัเนื้อหาที่จะน ามา
จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้การ
สง่เสรมิการผลติถ่านอดัแท่งจากแกลบ ซึง่ใชป้ระกอบ
ในการบรรยาย โดยมเีน้ือหาสาระดงันี้ 
  หน่วยส่งเสริมที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบั
แกลบ 
  หน่วยสง่เสรมิที ่2 ถ่านชวีภาพ 
  หน่วยส่งเสรมิที่ 3 การผลติถ่านอดัแท่งจาก
แกลบ 
   1.2) จดัท าโครงร่างของคู่มอื 
   1.3) น าคู่มือการส่งเสริมที่สร้างขึ้น
ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
   1.4) น าคู่มือส่งเสริมที่ปรบัปรุงแก้ไข
แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่านเพื่อพิจารณา
ความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความถูกต้อง 
ครบถว้น และครอบคลุม ตามหลกัการสรา้งคู่มอื และ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง ตามเนื้อหาน าผลที่ได้ไป
ค านวณหาค่าสมัประสทิธิค์วามสอดคลอ้ง โดยใชส้ตูร 
IOC (บุญชม ศรสีะอาด, 2545: 115) 
 ผลการวิเคราะห์หาค่า IOC พบว่า ทุกด้านมคี่า
มากกว่า 0.50 และหาค่าความเหมาะสมของคู่มอื พบว่า 
ค่าความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.67 แสดงว่า ค่า
ความเหมาะสมของคู่มอือยู่ในระดบัความเหมาะสมมาก
ทีส่ดุ สามารถน าไปใชใ้นการถ่ายทอดได ้
   1.5) ปรบัปรุงคู่มอืให้มคีวามสมบูรณ์
หลงัจากไดร้บัค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ    
  2) โปสเตอร์ เรื่อง การผลิตถ่านอดัแท่ง
จากแกลบผ่านการพจิารณาโดยผู้เชีย่วชาญ จ านวน 
3 ท่าน พบว่า ค่า IOC เท่ากบั 1 ความเหมาะสมมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.67 อยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีส่ดุ 
 3.4.2 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผล 
  การสร้างเครื่องมือในการหาผลสมัฤทธิ ์
ของการสง่เสรมิมขี ัน้ตอนในการสรา้งตามล าดบัดงันี้ 
  1) แบบทดสอบความรูค้วามรูเ้กีย่วกบัการ
ผลติถ่านอดัแท่งจากแกลบ มขี ัน้ตอนการสรา้งและหา
คุณภาพ ดงันี้ 
   1.1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา 
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางใน

การสรา้งแบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการผลติถ่านอดั
แท่งจากแกลบ  
   1.2) สร้างแบบทดสอบความรู้เกี่ยว
การผลติถ่านอดัแท่งจากแกลบ จ านวน 15 ขอ้ ชนิด 
4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค ง ตอบถูกให ้ 1 คะแนน ตอบ
ผดิให ้0 คะแนน  
   1.3) น าโครงร่างแบบทดสอบความรู้
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของ
แบบทดสอบความรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน เพื่อ
พิจารณาความสอดคล้อง พบว่า ค่า IOC เท่ากับ 
1.00 ความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.67 อยู่ใน
ระดบัเหมาะสมมากทีส่ดุ 
   1.4) น าแบบทดสอบความรูไ้ปทดลอง
ใ ช้  ( Try Out)  พบ ว่ า  ค่ า ค ว า ม ย า ก ง่ า ย ขอ ง
แบบทดสอบความรู ้จ านวน 15 ขอ้ ทุกขอ้มคี่าความ
ยากง่ายในระดับที่ใช้ได้ คือ ตัง้แต่ 0.2 – 0.8 และ 
พบว่าทุกขอ้มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ในระดบัทีใ่ชไ้ด ้
คือ มีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึ้นไป และค่า
ความเชื่ อมัน่ทั ้งฉบับ  เท่ ากับ  0.720 แสดงว่ า
แบบทดสอบความรูทุ้กขอ้เป็นไปตามทีค่่ายอมรบัได ้
   1.5) น าแบบทดสอบไปปรบัปรุงแกไ้ข
และน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลู    
  2) แบบวดัทศันคตเิกี่ยวกบัการผลติถ่านอดั
แท่งจากแกลบ ส าหรบันักเรยีนในโรงเรยีนชุมชนบา้นตูม
วทิยาคาร มขี ัน้ตอนการสรา้งและหาคุณภาพดงันี้ 
   (1) น าแบบวดัทศันคต ิใหผู้เ้ชีย่วชาญ
ทัง้ 3 ท่าน พจิารณาความสอดคลอ้ง พบว่า ค่า IOC 
เท่ากบั 1.00 ความเหมาะสมมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.67 
อยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีส่ดุ 
   (2) น าแบบทดสอบไปทดลองใช ้(Try 
Out) พบว่า ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบวัด
ทศันคติ ทุกข้อมคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ในระดบัที่
ใช้ได้ คอื มคี่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป และ
ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั เท่ากบั 0.861 แสดงว่าแบบ
วดัทศันคตทิุกขอ้เป็นไปตามทีค่่ายอมรบัได ้ 
   (3) น าแบบวัดทัศนคติไปปรับปรุง
แกไ้ขและน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
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3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ระยะเวลาในการด าเนินการวจิยั แบ่งออกเป็น 
2 ระยะ ไดแ้ก่ 
  ระยะที ่1 ศกึษาการวธิกีารผลติถ่านอดัแท่ง
จากแกลบ ส าหรบันักเรียนในโรงเรยีนชุมชนบ้านตูม
วทิยาคาร    
  ระยะที ่2 พฒันาคู่มอืส่งเสรมิการผลิตถ่าน
อดัแท่งจากแกลบ ใหก้บันกัเรยีนในโรงเรยีนชุมชนบา้น
ตูมวทิยาคาร     
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 ในการวิ เคราะห์ข้อมูลครั ้ง นี้  ผู้ วิจ ัย ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ใช้สถิติในการ
วเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย 
ค่ารอ้ยละ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1) ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) 
   2.2) ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
   2.3) ค่าความยากง่าย 
   2.4) ค่าความเชื่อมัน่ 
   2.5) ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1)  
   2.6) ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2)  
   2.7) ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.)  
 

  3) สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ 
Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลวิจยั 
 การศกึษาวจิยัเรื่องการพฒันาคู่มอืส่งเสรมิการ
ผลติถ่านอดัแท่งจากแกลบ ส าหรบันักเรยีนในโรงเรยีน
ชุมชนบา้นตูมวทิยาคาร ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์สามารถสรุปไดด้งันี้ 
4.1 ผลการพฒันาคู่มือการส่งเสริมการผลิตถ่านอดั
แท่งจากแกลบ ส าหรบันักเรียนในโรงเรียนชุมชน
บ้านตมูวิทยาคาร 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือส่งเสริม
การผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ พบว่า ประสทิธิภาพ
ของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 87.26 และ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 83.40 
ดงันัน้ คู่มอืการส่งเสรมิการผลติถ่านอดัแท่งจากแกลบ 
มปีระสทิธภิาพของเท่ากบั 87.26/83.40 ซึง่เป็นไปตาม
เกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือส่งเสริมผลิต
ถ่านอดัแท่งจากแกลบ มคี่าเท่ากบั 0.6809 หมายความ
ว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นักเรียนมี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอื
การสง่เสรมิ รอ้ยละ 68.09 (ดงัตารางที ่2) 
 

ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืการสง่เสรมิการผลติถ่านอดัแท่งจากแกลบ (E1 / E2) 
 

คณุภำพคูม่ือกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ �̅� S.D. 
รอ้ยละของ 
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 15 13.09 1.04 87.26 ผ่านเกณฑ ์
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 15 12.51 1.27 83.40 ผ่านเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือส่งเสริม เท่ำกบั 87.26/83.40  
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการผลติถ่านอดัแท่งจากแกลบ 
 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อนกำร
ส่งเสริมทุกคน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงักำร
ส่งเสริมทุกคน 

จ ำนวน
ผูเ้ข้ำรว่ม
กำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบ

ควำมรู ้

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

 
เกณฑ ์

238 413 33 15 0.6809 ผ่านเกณฑ ์
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4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ เกีย่วกบั
การผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ ของนักเรียนใน
โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร ก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม 
 4.3.1 การเปรียบเทียบความรู้ เกี่ยวกบัการ
ผลติถ่านอดัแท่งจากแกลบ ของนักเรยีนในโรงเรยีน
ชุมชนบา้นตูมวทิยาคาร ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ  
 จากการศกึษาพบว่า ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมี
คะแนนเฉลีย่ของความรูเ้กีย่วกบัการผลติถ่านอดัแท่ง

จากแกลบ เท่ากับ 7.23 อยู่ ในระดับปานกลาง  
หลงัการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของความรู้
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ผ ลิ ต ถ่ า น อั ด แ ท่ ง จ า ก แ ก ล บ  
เท่ากบั 12.51 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่าหลงัจาก
การส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการ
ส่ง เสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05  
(ดงัตารางที ่3)

 
ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ ของความรูก้่อนเกีย่วกบัการผลติถ่านอดัแท่งจากแกลบ (n=33) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม (n=33) หลงักำรส่งเสริม (n=33) 

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

ความรู ้(N=15) 7.23 1.38 ปานกลาง 12.51 1.27 มากทีส่ดุ 32 -17.873 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  
4.3. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติ
เกีย่วกับการผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบของ
นักเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 
ก่อนและหลงัการส่งเสริม  
 จากการศกึษาพบว่า ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมี
คะแนนเฉลีย่ของทศันคตต่ิอการการผลติถ่านอดัแท่ง

จากแกลบ เท่ากบั 3.50 อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ หลงัการ
ส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของทศันคติต่อการ
ผลติถ่านอดัแท่งจากแกลบ เท่ากบั 4.30 อยู่ในระดบั
เหน็ด้วยอย่างยิง่ เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อน
และหลงัการส่งเสรมิ พบว่า หลงัการส่งเสรมินักเรยีน
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการส่ง เสริมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่4)

 
ตารางที ่4 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ ของทศันคตต่ิอการสง่เสรมิการผลติถ่านอดัแท่งจากแกลบ (n=33) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม (n=33) หลงักำรส่งเสริม (n=33) 

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

ทศันคต ิ(N=5) 3.50 0.39 ไม่แน่ใจ 4.30 0.15 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 32 -10.899 .000* 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1  ผลกา ร ศึ กษาปร ะ สิท ธิภ าพและดัช นี
ประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริมการผลิตถ่าน
อัดแท่งจากแกลบ ส าหรบันักเรียนในโรงเรียน
ชุมชนบ้านตมูวิทยาคาร 

  จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืส่งเสรมิ
การผลติถ่านอดัแท่งจากแกลบ พบว่า ประสทิธภิาพ
ของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 87.26 และ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 83.40 
ดังนัน้ การส่งเสริมการผลิตถ่านอดัแท่งจากแกลบ  
มีประสิทธิภาพของคู่ มือส่ ง เสริม  87.26 /83.40  
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ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่ตัง้ไว้ ซึ่งเนื้อหา
เหล่านี้มีการเรียบเรียงเป็นขัน้ตอนและถ่ายทอด
ความรู้และทัศนคติของสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อให้
ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถเข้าใจได้ง่าย ท าให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริม
สนใจในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามกับแนวคิดของ 
ปรชีา ชา้งขวญัยนื และคณะ (2551 : 127) กล่าวว่า 
คู่มอื เป็นหนังสอืทีใ่ชค้วบคู่ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่
หนึ่ ง เป็นหนังสือที่ใช้แนวทางปฏิบัติให้กับผู้ใช้
สามารถกระท าสิ่งนัน้ๆ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ส่วนคู่มือครูนัน้เป็นหนังสือให้แนวทางและแนะน า
เกี่ยวกบัสาระ วธิกีารกจิกรรม สื่อ วสัดุ อุปกรณ์และ
แหล่งขอ้มูล แหล่งอ้างองิต่างๆ ปกติมกัจะใช้ควบคู่
กบัหนังสอืเรยีน เป็นหนังสอืทีค่รูไดศ้กึษาดว้ยตนเอง 
และเป็นไปตามแนวคิดของ เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
(2555 : 77) กล่าวว่า คู่มอื เป็นเอกสารหรอืหนงัสอืที่
จดัท าขึ้นเพื่อให้ครูใช้จดักิจกรรมการเรียนการสอน 
สามารถสอนใหเ้ป็นไปตามแนวทางของหลกัสตูรหรอืใช้
เป็นคู่มอืของครูในการใชห้นังสอืเล่มใดเล่มหนึ่ง คู่มอืที่
เขยีนขึ้นเป็นแนวทางให้ผู้ใช้คู่มอืได้ศึกษาท าความ
เขา้ใจเรื่องที่จะท า และสามารถปฏบิตัิงานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพบรรลุส าเรจ็ตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ใช้
คู่มือมีความสะดวกและสามารถปฏิบตัิงานได้บรรลุ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ภ า ย ใ ต้ ม า ต ร ฐ า นที่ ใ ก ล้ เ คี ย ง  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ น ้าทพิย ์ค าแร่ และคณะ 
(2559 : 543-563) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มส าหรบั
นิสติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม พบว่า ประสทิธภิาพ
ของคู่ มือ ฝึ กอบรมการบริ โ ภคที่ เ ป็ นมิต รกับ
สิง่แวดลอ้ม มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 80.70/83.68 ส่วน
ดัชนีประสิทธิภาพผลของคู่มือฝึกอบรม เท่ากับ 
0.790 นิสติทีใ่ชคู้่มอืฝึกอบรมมคีวามกา้วหน้าในการ
เรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 79.00 ผลการเปรยีบเทยีบความรู้
และทศันคตเิรื่องการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ชยัธชั จนัทร์สมุด (2553 : 144) ได้ศกึษาการพฒันา
หลกัสตูรฝึกอบรมการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม

ส าหรับบุ คลากรองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  
ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของ
หลกัสตูรฝึกอบรมการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม
ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่า
เท่ากบั 0.7144 หมายความว่า ผู้เขา้อบรมมคีะแนน
เพิม่ขึน้ ร้อยละ 71.44 แสดงให้เหน็ว่า จากกจิกรรม
การฝึกอบรมที่มคีวามเหมาะสม และให้ผู้เขา้รบัการ
ฝึกอบรมได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกหน่วย
ฝึ ก อบ รม  ช่ ว ย ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ ผู้ เ ข้ า อบ รมตื่ น ตั ว  
และให้ความสนใจในกิจกรรมที่แตกต่างจากที่เคย
ไดร้บัการฝึกอบรมมาก่อน รวมถงึผูเ้ขา้รบัการอบรม
มแีรงจูงใจภายในทีต่้องการพฒันาตนเองใหม้คีวามรู ้
และเกิดความตระหนักในการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบ และการได้รวมกลุ่มกันท ากิจกรรม
แลกเปลีย่นประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการปฏบิตังิาน ท า
ให้ผู้ เ ข้ า รับกา รอบรมได้ เพิ่มพูนความรู้ แ ล ะ
ประสบการณ์จากสถานการณ์จริงที่ปฏิบัติอยู่ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนันทา เหล่าชาติ  
(2559: 32) ได้ศกึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ส าหรับนิสิตชัน้ปีที่ 2 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ผลการศึกษา พบว่า คู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์
ทรพัยากรดนิมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 83.02/90.86 ซึง่
เ ป็นไปตามเกณฑ์ 80 /80 ที่ตั ้ง ไว้  และมีดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.79 และสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ อุบล แคว้นไทยสง และคณะ (2559: 
124) ไดพ้ฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีน : ประเทศเนการาบรูไนดารุสซา
ลาม พบว่า คู่มือฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.33/80.22 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม
เท่ากบั 04.44  
5.2 ผลการเปรียบเทียบความรู้ เกีย่วกบัการผลิต
ถ่านอดัแท่งจากแกลบ ของนักเรียนในโรงเรียน
ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร ก่อนและหลังการ
ส่งเสริม 
 ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมี
คะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกบัการผลติถ่านอดัแท่ง
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จากแกลบ เท่ากบั 7.21 และหลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมี
คะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกบัการผลติถ่านอดัแท่ง
จากแกลบ เท่ากับ 12.51 เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่าหลังจากการ
ส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เนื่องจาก 
คู่มือการส่งเสริมการผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ  
มีความเหมาะสม พร้อมกับมี เนื้ อหาที่ ส าคัญ  
และน่าสนใจต่อการเรยีนรู้ท าให้ผู้เขา้ร่วมการส่งเสริม
เขา้ใจในเนื้อหาของคู่มอืเพิม่มากยิง่ขึน้ ซึง่คู่มอืสง่เสรมิ
การผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ มุ่งเสริมสร้างให้
นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ๆ และถ่ายทอดความรู้แก่
นักเรียนที่มีอยู่ในเนื้อหา ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ 
จันทร์ทิพย์ ชูสมภพ (2547 : 1) ให้ความหมายของ
ความรูว้่า หมายถงึ ขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑแ์ละโครงสรา้ง
ที่มนุษย์ได้รับจากการศึกษาค้นคว้า ประสบการณ์  
การสงัเกต และเก็บสะสมไว้ในระดบัของความจ าได้
สามารถเข้าใจเปรียบเทียบ ตีความและน าไป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้  แ ล ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม แ น ว คิ ด ข อ ง  
ศุภกนิตย์ พลไพรินทร์ (2549 : 22) กล่าวว่า ความรู้
หมายถึง ความสามารถในการคิด เข้าใจ ข้อเท็จจรงิ 
น าไปแก้ปัญหาให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ขณะนัน้
บวกกับประสบการณ์เดิมที่ เกิดจาการเรียนรู้แล้ว
ตัดสินใจประเมินค่าเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งมีความ
ชัดเจนและมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ   
พรนิภา ตูมโฮม และคณะ (2559 : 189 -202) 
ศึ ก ษ า วิ จั ย เ รื่ อ ง  ก า ร พัฒ น า คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรฐัอินโดนีเซีย ผลการศึกษาพบว่า ความรู้
หลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม และนิสติ
กลุ่มทดลอง มคีวามรู ้โดยรวมและรายดา้นทัง้ 5 ดา้น 
สูงกว่ากลุ่มควบคุม และนิสติกลุ่มทดลองมีคะแนน 
ทักษะในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมที่นิสิตประเมิน
ตนเองและวทิยากรเป็นผู้ประเมนิหลงัการฝึกอบรม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และนิสิตกลุ่มทดลองมี
ความรู ้สงูกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ที่ ร ะ ดับ  . 0 5  และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ  
ชลทิศ พันธุ์ศิริ (2559: 176 - 188) ศึกษาวิจัย  
เรื่อง การพฒันาคู่มือฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สหพนัธรฐัมาเลเซยี พบว่า 
นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แ วดล้อมอา เซียน  :  สหพันธ รัฐม า เล เซีย  
มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ร้อยละ 86.85 ส่วน
ความรู ้มคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการฝึกอบรมสงูกวา่
ก่อนการฝึกอบรม และนิสิตกลุ่มทดลองมี ความรู้
โดยรวมและรายด้านทัง้ 5 ด้าน สูงกว่ากลุ่มควบคุม 
และนิสติกลุ่มทดลองม ี26 คะแนน ทกัษะในการเป็น
วทิยากรฝึกอบรมทีน่ิสติประเมนิตนเองและวทิยากร
เป็นผูป้ระเมนิ หลงัการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก และนิสติกลุ่มทดลองมคีวามรู้ สูงกว่านิสติกลุ่ม
ควบคุม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
5.3 ผลการเปรียบเทียบทศันคติเกีย่วกบัการผลิต
ถ่านอดัแท่งจากแกลบ ของนักเรียนในโรงเรียน
ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร ก่อนและหลังการ
ส่งเสริม 
 ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมี
คะแนนเฉลี่ยของทศันคติต่อการผลิตถ่านอดัแท่งจาก
แกลบ เท่ากับ 3.50 อยู่ในระดับไม่แน่ใจ หลังการ
ส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ของทศันคตต่ิอการผลติ
ถ่านอดัแท่งจากแกลบ เท่ากบั 4.30 อยู่ในระดับเห็น
ดว้ยอย่างยิง่ เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงั
การส่งเสรมิ พบว่า หลงัการส่งเสรมินักเรียนมคีะแนน
เฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 เนื่องจากคู่มอืส่งเสรมิการผลติถ่านอดั
แท่งจากแกลบ มีความเหมาะสม พร้อมกบัมีเน้ือหาที่
ส าคญั และท าใหผู้เ้ขา้ร่วมส่งเสรมิการผลติถ่านอดัแท่ง
จากแกลบ ท าให้ทัศนคติของผู้เข้าร่วมการส่งเสริม
เพิม่ขึน้และตระหนักในสิง่แวดลอ้มทศันคต ิเจตคต ิและ
ค่านิยมที่ดีต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ 
สุภาภรณ์ พลนิกร (2548 : 226) กล่าวว่าทัศนคติคือ
วิธีการที่แต่ละคนคิดรู้สึกและการกระท าต่อสภาวะ
แวดลอ้ม หรอืปรมิาณของความรูส้กึทัง้ทางบวกและทาง
ลบทีม่ต่ีอสิง่ทีม่ากระตุ้นต่างๆ (Stimuli) หรอืเป็นความ
โน้มเอยีงทีเ่กดิจากการเรยีนรูใ้นการตอบสนองต่อวตัถุ
ใดๆ (Object) ทัง้ในดา้นทีด่แีละไม่ดดีว้ยความเสมอต้น
เสมอปลาย (Consistent) และสอดคล้องกบัแนวคิดของ 
พชัรา ตนัตปิระภา (2553 : 56-57) กล่าวว่าทศันคต ิคอื 
ผลรามของความเชื่อและการประเมนิสิง่ใดสิง่หนึ่งของ
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บุคคลซึ่งน าไปสู่แนวโน้มที่จะกระท าการในวิธีทาง
หนึ่งๆ เป็นไปตามแนวคดิของ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ นันทพล นันทวงศ ์(2556 : 47) ไดศ้กึษาเรื่อง การ
ส่งเสริมการจัดการปัญหาวัสดุ เหลือทิ้งจากทาง
การเกษตรส าหรับลดปัญหาสิ่งแวดล้อม บ้านกุดเป่ง 
ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
พบว่า ก่อนการส่งเสรมิ ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคติ
ต่อการจดัการขยะในครวัเรอืนสภาพปัญหาใน ครวัเรอืน
ส าหรับลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่ ในระดับเห็นด้วย 
หลงัจากการสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดบั
เห็นด้วย หลงัการส่งเสริมหลงัการส่งเสริมชาวบ้านมี
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติสูงกว่าก่อนส่งเสริมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กนิษฐา น้อยค าดี และคณะ (2562 : 9)  
ได้ศึกษา การส่งเสริมการใช้สารก าจดัศตัรูพืชจากใบ
สะเดาโดยใช้โปสเตอร์อินโฟกราฟิกส าหรับชุมชน  
บ้านน ้าจัน้ หมู่ที่6 ต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ผูเ้ขา้การส่งเสรมิการ
ใช้สารก าจัดศัตรูพืชจากน ้ าหมักใบสะเดา มีคะแนน

เฉลี่ยของทัศนคติหลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการ
ส่งเสริม ก่อนการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.67  
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยและหลงัการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.45 อยู่ ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  ดังนั ้น
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยหลงัการส่งเสริมมากกว่าก่อน
การสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ   
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 6.1.1 สามารถน าสาระความรู้จากคู่มอืไปใช้ใน
การส่งเสริมการผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ ให้แก่
นักเรยีนโรงเรยีนใกล้เคยีงกบัพื้นที่ ที่ศกึษาหรอืคนใน
ครอบครวั เพื่อเป็นแนวทางในการน าความรู้เรื่องการ
ผลติถ่านอดัแท่งจากแกลบไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  
 6.2.1 ควรมีการศึกษา และติดตามผลการ
ผลติถ่านอดัแท่งจากแกลบ เพื่อทราบการพฒันาของ
การผลติถ่านอดัแท่งจากแกลบ
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