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บทคดัยอ่ 

 
 วิจยันี้มีความมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืส่งเสริมการผลิตถ่านอดัแท่งจากไม้ไผ่ ให้มีประสทิธภิาพและประสทิธผิล
เป็นไปตามเกณฑ ์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศัคตกิ่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาวจิยั คอื 
นักเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 33 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย แผ่นพบั คู่มอืสง่เสรมิการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ แบบทดสอบความรู ้และแบบวดั
ทศันคต ิสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวจิยั
พบว่า คู่มอืการสง่เสรมิการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 83.83/81.01 สว่นดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของ
คู่มอืการส่งเสรมิการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่เท่ากบั 0.818 แสดงว่านักเรยีนทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิมคีวามกา้วหน้าในการ
เรยีนรู ้รอ้ยละ 81.80 มคีะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคต ิต่อการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ หลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการ
สง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั  : คู่มอืสง่เสรมิ ความรู ้ทศันคต ิการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ 
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Abstract 
  

 The objectives of this research were to develop promoting manual of briquette charcoal from bamboo 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 bamboo, brochure, 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 83. 83/ 81. 01. The effectiveness index of the manual was 0. 818, it showed that the students 
improved their study by 81.80%. After promoting through a manual, students had an average score of knowledge 
attitude and higher than before the promoting, statistical significance at the level of .05.  
 
Keyword: Manual, Knowledge, Attitude, Production of briquette charcoal from bamboo 
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1. บทน ำ  
 ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นต้นทุนหรือ
วตัถุดบิทีม่นุษยน์ ามาใชเ้พือ่ความเจรญิทางเศรษฐกจิ ประเทศใดก็
ตามที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรพัยากรธรรมชาติ ประเทศนัน้จะมี
ความร ่ารวยและมคีวามเจรญิทางดา้นเศรษฐกจิ แต่เมื่อใดกต็ามที่
มนุษย์น าทรพัยากรธรรมชาติมาใช้ไม่ถูกวธิีก็ท าให้ทรพัยากร 
ธรรมชาตบิางชนิดหมดสิน้ไปจากโลกนี้ได ้ดงันัน้จงึควรทีจ่ะเรยีนรู้
ถึงความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ เรียนรู้ถึงประเภทของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละเขา้ใจถงึทรพัยากร ธรรมชาตเิหล่านัน้เพื่อ
การวางแผนการจัดการที่มีคุณภาพจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เรียกว่า 
“ทรพัยากรธรรมชาต”ิ นัน้คอืสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อมนุษย ์ไม่วา่จะ
โดยทางตรงหรือทางอ้อม และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง ดังนั ้น
ทรพัยากรธรรมชาตจิงึมคีวามส าคญัต่อมนุษยใ์นดา้นต่าง ๆ  ไดแ้ก่
ทรพัยากรธรรมชาต ิเป็นแหล่งของปัจจยัทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชวีติ
ของมนุษย์ คือ เป็นแหล่งที่อยู่อาศยัเป็นแหล่งวตัถุดิบในการ
ก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยั มนุษยน์ าไม ้หนิ ทราย มาก่อสรา้งบา้นเรอืน 
สิง่ปลูกสร้างต่าง ๆ  เป็นแหล่งอาหาร ไม่ว่าจะเป็นพชื สตัว์ เป็น
แหล่งที่มาเครื่องนุ่มห่ม ในอดตีมนุษย์ใชใ้บไมเ้ป็นเครื่องปกปิด
ร่างกาย ในปัจจุบนัน าเสน้ใยจากธรรมชาติ เช่น เสน้ไหม ฝ้าย มา
ถกัทอเป็นเสือ้ผ้าปกปิดร่างกาย เป็นแหล่งที่มาของยารกัษาโรค 
ววิฒันาการจากการเกบ็สว่นต่าง ๆ  ทัง้ของพชืและสตัวม์ารกัษาโรค 
ทีรู่จ้กักนัในชื่อของ “สมุนไพร” ต่อมากไ็ดใ้ชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั
ขึน้มาเปลี่ยนสมุนไพรเป็นยาแผนปัจจุบนั ในประเทศไทยมพีชืที่
สามารถใชเ้ป็นสมุนไพรรกัษาโรคในทอ้งถิน่มากกว่า 779 ชนิด เป็น
ปัจจยัในการด ารงชวีติทีม่นุษยแ์ละสิง่มชีวีติอื่นขาดไม่ได ้ไดแ้ก่ 
อากาศ น ้า เนื่องจากทรพัยากร ธรรมชาตเิป็นส่วนหนึ่งของระบบ
นิเวศทัง้ระบบนิเวศบนบก ระบบนิเวศทางน ้า เช่น ทรัพยากร 
ธรรมชาติประเภทป่าไมม้ปีระโยชน์ต่อองค์ประกอบของผู้ผลติที่
ต้องสร้างอาหารเลี้ยงสิง่มีชวีติบนโลกใบนี้ เป็นต้น (ดิเรก ปัทม
สริวิฒัน์, 2559 : 40) 
 ปัจจุบันจึงมีการน าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรมาใชผ้ลติเชือ้เพลงิในรูปของถ่านอดัแท่ง
ส ารับ ใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนพลังงาน
เชื้อเพลงิจากถ่านไม้และฟืน ที่มปีรมิาณลดลงเรื่อย ๆ  เนื่องจาก 
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หลายชนิดมีคุณสมบัติทางด้าน
เชือ้เพลงิรวมทัง้ ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมพีชืผลทาง
การเกษตรมากมายภายหลงัจากการเกบ็เกีย่วผลผลติจะมเีศษวสัดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นจ านวนมาก เช่น กะลามะพร้าว ซัง
ขา้วโพด แกลบ ฟางขา้ว ชานออ้ย ล าต้นมนัส าปะหลงั กะลาปาลม์ 
และเปลอืกผลไม ้เป็นต้น โดยวสัดุเหลอืทิง้ทางการเกษตรเหล่านี้

ก่อนที่จะน ามาผลติเป็นเชื้อเพลงิต้องผ่านกระบวนการแปรรูปให้
เหมาะสมตามขัน้ตอน คอื การผลติถ่าน การบดย่อย การผสม การ
อดัแท่ง และการตากแหง้ แต่การผลติถ่านอดัแท่งมกัประสบปัญหา
ดา้นคุณภาพ ไดแ้ก่ ถ่านมลีกัษณะเปราะ มคีวนัระหว่างการตดิไฟ 
มคีวามชื้นเมื่อวางทิง้ไว้ในอุณหภูมหิอ้งท าให้เกดิเชือ้รา จุดติด
ยากและระยะเวลาเผาไหมส้ัน้ (ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร, 2554: 
เวบ็ไซต)์ 
 เนื่องจากไมไ้ผ่เป็นไมส้ารพดัประโยชน์ของคนไทยมานาน 
เป็นพชืเศรษฐกจิทีส่ามารถสรา้งราย ไดใ้หก้บัประเทศ ทัง้กนิหน่อ 
เป็นวตัถุดบิในการจกัรสาน การก่อสรา้ง นบัไดว้่าสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได ้ตัง้แต่รากถงึล าตน้ ปัจจุบนัมคีนนิยมหนัมาปลกูไผ่
มากขึ้น เช่น ไผ่ซางหม่น ไผ่กิมซุ่ง ไผ่ตง ไผ่ยักษ์ ไผ่เลี้ยง  
ไผ่สทีอง ไผ่บงหวาน ซึง่ไผ่เหล่านี้ถูกน าไปแปรรูปเป็นสิง่ต่าง  ๆ
มากมาย เช่น เฟอรน์ิเจอร ์ของทีร่ะลกึ กระเป๋า หมวก เครื่องดนตร ี
ตะเกยีบ ไมจ้ิม้ฟัน กระดาษเยื่อไผ่ ภาชนะ ของแต่งบา้น และวสัดุ
ท าตวับา้น เป็นตน้ (สะอาด บุญเกดิ, 2528 : 198 ) 
 ซึ่งโรงเรยีนชุมชนบา้นตูมวทิยาคาร หมู่ที่ 19 อ าเภอยาง
ตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์มตี้นไผ่ขึน้แพร่กระจายอยู่ทัว่ไปบรเิวณ
รอบ ๆ  โรงเรยีนและในชุมชน โดยมตี้นไผ่ดา้มขวาน ต้นไผ่บง และ
ในบริเวณป่าชุมชน จะมีต้นไผ่ขึ้นเองตามธรรมชาติและมีทัง้
ชาวบา้นปลูกเอง เพื่อใชป้ระโยชน์ในด้านการจกัสานโดยไม่มกีาร
น ามาใชป้ระโยชน์ในดา้นอื่นๆ  เช่น การน ามาไมไ้ผ่มาเผาเป็นถ่าน
เพื่อใชใ้นการครวัเรอืน และจ าหน่ายสรา้งเป็นอาชพีเสรมิได ้เพื่อให้
คนในชุมชน ได้ใช้ประโยชน์จากต้นไผ่ให้ได้มากและคุ้มค่ามาก
ทีส่ดุ  
 ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงเห็นความส าคัญของการพัฒนาคู่มือ
ส่งเสริมเพื่อใช้ประกอบในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกบัการผลติ
ถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ใหน้ักเรยีนในโรงเรยีนชุมชนบา้นตูมวทิยา
คาร เพื่อใหน้ักเรยีนสามารถน าความรูก้ารผลติจากถ่านไมไ้ผ่ทีม่ ี
คุณสมบตัทิีเ่ป็นประโยชน์ใชใ้นการเป็นเชือ้เพลงิไดด้ ีและสามารถ
ดูดซบักลิ่นเหมน็อบัไม่พึงประสงค์ต่างๆ  ได้ผลผลิตถ่านไม้ยงั
สามารถจ าหน่ายเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสรมิให้แก่คนในชุมชน 
และเป็นการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรในชุมชนใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 
 
2. วตัถปุระสงค ์
  2.1 เพื่อพฒันาคู่มือส่งเสริมการผลิตถ่านอดัแท่ง
จากไมไ้ผ่ใหน้กัเรยีนในโรงเรยีนชุมชนบา้นตูมวทิยาคาร ใหม้ี
ประสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้
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 2.2 เพื่อเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการผลติถ่านอดั
แท่งจากไม้ไผ่ของนักเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวทิยา
คาร ก่อนและหลงัอบรม 
 2.3 เพื่อเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการผลติถ่านอดัแท่ง
จากไม้ไผ่ของนักเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 
ก่อนและหลงัอบรม 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
ในโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร ต าบลบัวบาน อ าเภอ 
ยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน 33 คน  
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นักเรยีนในโรงเรยีนชุมชนบ้านตูม
วทิยาคาร ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 ต าบลบวับาน อ าเภอยางตลาด 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์จ านวน 33 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 ตวัแปรตน้ คอื การสง่เสรมิการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ 
 ตวัแปรตาม คอื ความรู้เกี่ยวกบัการผลติถ่านอดัแท่ง
จากไมไ้ผ่ และทศันคตต่ิอการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 เครื่องมอืที่ใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มือการ
ส่งเสริมการผลิตถ่านอัดแท่งจากไม้ไผ่ส าหรับนักเรียนใน
โรงเรยีนชุมชนบา้นตูมวทิยาคาร และแผ่นพบัขัน้ตอนการผลติ
ถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ 
 3.3.2 เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ ์ได้แก่ แบบทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกบัการผลิตถ่านอดัแท่งจากไม้ไผ่ และแบบวดั
ทศันคตต่ิอการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ระยะที ่1 การสรา้งและการหาคุณภาพเครื่องมอื  
  1) ศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานจากต ารา เอกสารงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอื 
  2) สร้างเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ได้แก่ คู่มอืการ
ส่งเสริมการผลิตถ่านอัดแท่งจากไม้ไผ่ โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบแผนผังความคิด ได้แก่ หน่วยการส่งเสริมที่ 1 
ลักษณะของไม้ไผ่ หน่วยการส่งเสริมที่ 2 คุณสมบัติและ
ประโยชน์ของถ่านอดัแท่งจากไม้ไผ่ หน่วยการส่งเสริมที่ 3 
ขัน้ตอนการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ ความรู ้แบบวดัทศันคต ิ 
  3) น าเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้ส่งอาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อ
ตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า  

  4) น าเครื่องมอืทีผ่่านอาจารยท์ีป่รกึษาสง่ผูเ้ชีย่วชาญ
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของเครื่องมอื และประเมนิ
ความสอดคล้องพร้อมทัง้หาค่าความเหมาะสมของเครื่องมือ  
เมื่อตรวจวเิคราะหค์ะแนนจากผู้เชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มอื
และเครื่องมอื มคี่า IOC เฉลีย่มากกว่า 0.5 ขึน้ไป ค่าความเหมาะสม
ของคู่มือและเครื่องมือ มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.0 ขึ้นไป แสดงว่า
เครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมมคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบั
วตัถุประสงคข์องงานวจิยั สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
  5) น าเครื่องมอืทีผ่่านการวเิคราะหจ์าก ผูเ้ชีย่วชาญ
ไป Try out กบันกัเรยีนทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อ
หาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ และค่าความ
ยากง่ายของเครื่องมอื ดงันี้  
   5.1) แบบทดสอบความรู้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.88 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.40 - 0.73 
และค่าความยากง่ายระหว่าง 0.46 – 0.67 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   5.2) แบบวดัทศันคติค่าความเชื่อมัน่เท่ากับ 
0.86 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.38 – 0.67 ซึง่เป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  6) ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมนิผลให้สมบูรณ์ยิง่ขึน้ เพื่อนามาใช้ในการจดักจิกรรม
การสง่เสรมิการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ 
 ระยะที ่2 กระบวนการถ่ายทอดความรูส้ ิง่แวดลอ้มศกึษา 
  1) ขออนุญาตใช้สถานที่ในการจัดการกิจกรรม
ส่งเสริม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร ต าบลบวับาน 
อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์
  2) ขัน้น าเข้าสู่กิจกรรม การเตรียมความพร้อม
ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ หรอืสรา้งบรรยายกาศใหเ้อือ้อ านวย 
พรอ้มทัง้แนะน าตวัท าความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
  3) ขัน้กจิกรรมการสง่เสรมิ มขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
   3.1) ละลายพฤตกิรรมดว้ยกจิกรรมนนัทนาการ 
   3.2) ท าแบบทดสอบก่อนการส่งเสริม ได้แก่ 
แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคต ิ 
   3.3) เข้าสู่กระบวนการให้ความรู้อธิบาย
เกีย่วกบัเนื้อหาของ หน่วยที ่1 หน่วยที ่2 และหน่วยที ่3 พรอ้ม
กบัแผ่นพบั และท าแบบฝึกหดัระหว่างหน่วย การส่งเสริมที่
ประกอบกบัการบรรยายทีผู่ว้จิยัไดบ้รรยายใหค้วามรู ้หน่วยที ่
1 ถงึ หน่วยที ่3 ตามล าดบั 
  4) ทดสอบความรู้ และวัดทัศนคติเกี่ยวกับการ
ผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่หลงัการสง่เสรมิ 
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  5) สรุปผลเกีย่วกบัการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ 
โดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูแ้บบวดัทกัษะปฏบิตั ิ
3.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้วดัและประเมนิผลการส่งเสริมการผลติ
ถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ ได้แก่ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการ
ผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ จ านวน 15 ขอ้ มลีกัษณะเป็นค าถาม 
ปลายปิด แบบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง และแบบวดัทศันคติ
ต่อการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ จ านวน 15 ขอ้ มลีกัษณะเป็น
แบบวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า ม ี5 ตวัเลอืก คอื เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่  
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2) สถิติทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่  ค่าความ
สอดคลอ้ง ค่าความยากง่าย ค่าความเชื่อมัน่ และค่าอ านาจจ าแนก 
 3) สถติเิปรยีบเทยีบผลก่อนและหลงัการสง่เสรมิ ไดแ้ก่ 
Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญั ทางสถติ ิ.05 

4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริมการ
ผลติถ่านอดัแท่งจากไม้ไผ่ ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
คดิเป็นรอ้ยละ 83.83 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็น
ร้อยละ 81.01 ดังนั ้น การผลิตถ่านอัดแท่งจากไม้ไผ่  มี
ประสทิธภิาพของคู่มอืส่งเสรมิ เท่ากบั 83.83/81.01 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ ์80/80 ตามทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 
 ค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิการผลติถ่าน
อดัแท่งจากไมไ้ผ่ พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการ
ผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ มคี่าเท่ากบั 0.818 หมายความว่า 
นักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ และนักเรยีนที่
เข้าร่วมการส่งเสริมมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น
หลงัจากการใชคู้่มอืสง่เสรมิรอ้ยละ 81.80 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตารางที ่2) 

ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการสง่เสรมิการผลติถ่านอดัแทง่จากไมไ้ผ่ (E1/E2) 

คณุภำพคูม่ือกำรส่งเสริม คะแนนเตม็ �̅� S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 15 12.57 1.45 83.83 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 15 12.15 1.00 81.01 

ประสิทธิภำพของคู่มือ เท่ำกบั 83.83/81.01 

ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการสง่เสรมิการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ ่

ผลรวมคะแนนควำมรู้
ก่อนกำรส่งเสริม 

ผลรวมคะแนนควำมรู้
หลงักำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบควำมรู ้

ค่ำดชันีประสิทธิผล (E.I.)  

257 415 15 0.818 
 
4.2 ผลกำรศึกษำและเปรียบเทียบกบัควำมรู้ เก่ียวกบั
กำรผลิตถ่ำนอดัแท่งจำกไมไ้ผ ่ก่อนและหลงักำรส่งเสริม 
 จากการศกึษาพบว่า ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนทีเ่ขา้
ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยความรู้เกีย่วกบัการผลติถ่าน
อดัแท่งจากไม้ไผ่ อยู่ในระดบัปานกลาง (�̅�=7.78) และหลงั

การสง่เสรมิมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่ อยู่ในระดบัมาก (�̅�=12.15) 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรู ้พบว่านักเรยีนมคีะแนน
ความรูเ้ฉลีย่หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3
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ตารางที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ ของความรูเ้กีย่วกบัการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ (n=33) 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

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

ความรู ้(N=15) 7.78 2.13 ปานกลาง 12.15 1.00 มาก -13.074 32 .000* 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.3 ผลการศึกษาและการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
ผลิตถ่านอดัแท่งจากไม้ไผ ่ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 จากการศึกษา พบว่า คะแนนทศันคติเฉลี่ยต่อการ
ผลติถ่านอดัแท่งจากไม้ไผ่ก่อนการส่งเสรมิอยู่ในระดบัเห็น
ด้วย (�̅�= 3.77) และหลงัการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ

เกี่ยวกบัต่อการผลิตถ่านอดัแท่งจากไม้ไผ่อยู่ในระดบัเหน็
ดว้ยอย่างยิง่ (�̅�= 4.50) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคติ
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นักเรยีนมคีะแนนทศันคติ
เฉลี่ยหลงัการส่งเสรมิมคี่ามากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 

ตารางที ่4 ผลการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของทศันคตต่ิอการสง่เสรมิการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ (n=33) 

ด้ำน 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

t df p 
�̅� S.D. ระดบัทศันคติ �̅� S.D. ระดบัทศันคติ 

ทศันคต ิ(N=5) 3.77 0.33 เหน็ดว้ย 4.50 0.29 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ -9.58 32 .000* 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของคู่มือ
การส่งเสริมการผลิตถ่านอัดแท่งจากไม้ไผ่ ส าหรับ
นักเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้านตมูวิทยาคาร  
 จากการศึกษาประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิการ
ผลติถ่านอดัแท่งจากไม้ไผ่ ส าหรบันักเรยีนในโรงเรยีนชุมชน
บ้านตูมวิทยาคาร พบว่า ประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1)  
คิดเป็นร้อยละ 83.83 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)  
คดิเป็นร้อยละ 81.01 ดงันัน้ การส่งเสรมิการผลติถ่านอดัแท่ง
จากไมไ้ผ่ ส าหรบันักเรยีนในโรงเรยีนชุมชนบ้านตูมวทิยาคาร  
มปีระสทิธภิาพของคู่มอืส่งเสรมิเท่ากบั 83.83/81.01 ซึง่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 เนื่องจากผู้วิจยัได้ให้ความส าคญัของการ
เรยีนรู้ โดยใช้คู่มอืการส่งเสรมิการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ 
ส าหรบันักเรยีนในโรงเรยีนชุมชน บา้นตูมวทิยาคาร ซึง่เป็นไป
ตามแนวคดิของ ปรชีา ชา้งขวญัยนื และคณะ (2551 : 127) ได้
อธิบายคู่มือที่เกี่ยวกบัการจดัการเรียนว่าคู่มอื คือหนังสอืที่
ผูเ้รยีนใชค้วบคู่ไปกบัต าราทีเ่รยีนปกตโิดยการถ่ายทอดความรู้
ผ่านคู่มอืฝึกอบรม อาจท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัการท าสิง่
ใดสิง่หนึ่งแก่ผู้อื่นโดยมุ่งหวงัใหผู้้เรยีนมคีวามเขา้ใจ ทศันคติ 
และเกดิความตระหนกั สามารถด าเนินการในเรื่องนัน้  ๆไดอ้ย่าง
เหมาะสม และ เรอืงชยั จรุงศริวฒัน์ (2555: 77) ไดก้ล่าวว่า คู่มอื

เป็นเอกสารหรอืหนังสอืทีจ่ดัท าขึน้เพื่อใหค้รูใชจ้ดักจิกรรมการ
เรยีนการสอน สามารถสอนใหเ้ป็นไปตามแนวทางของหลกัสตูร
หรอืใชเ้ป็นคู่มอืของครูในการใชห้นังสอืเล่มใดเล่มหนึ่ง คู่มอืที่
เขยีนขึน้เป็นแนวทางใหผู้ใ้ชคู้่มอืไดศ้กึษาท าความเขา้ใจเรื่องที่
จะท า และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย เพื่อใหผู้ใ้ชคู้่มอืมคีวามสะดวกและสามารถ
ปฏิบตัิงานได้บรรลุวตัถุประสงค์ภายใต้มาตรฐานที่ใกล้เคยีง 
และเป็นไปตามแนวคดิของ นุด ีรุ่งสว่าง (2543: 24) ไดก้ล่าวไว้
ว่า คู่มอืทีด่คีวรมดีงันี้ 1) ดา้นรูปแบบ มขีนาดรูปเล่มเหมาะสม 
ตวัอกัษรอ่านง่าย ชดัเจน มรีปูภาพประกอบเหมาะสมกบัเนื้อหา
และการน าเสนอกจิกรรมแต่ละขัน้ตอนมคีวามชดัเจน 2) ด้าน
เนื้อหา ของคู่มือควรมีวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ชัดเจน 
เหมาะสมเขา้ใจง่าย เนื้อหาความรูม้คีวามเหมาะสมตรงกบัความ
ต้องการและความจ าเป็น 3) ด้านการน าไปใช้มีการก าหนด
ขัน้ตอนการศกึษาคู่มอืไวช้ดัเจน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
น ้าทพิย ์ค าแร่ และคณะ (2559: 543-563) ไดศ้กึษา การพฒันา
คู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มส าหรบันิสติ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ประสทิธภิาพ
ของคู่มือฝึกอบรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ประสทิธภิาพ เท่ากบั 80.70/83.68 และสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ อภญิญา โคตะวนินท ์(2562: 57) ไดศ้กึษา การสง่เสรมิการ
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จัดการขยะจากต้นทาง ด้วยหลัก 3Rs โดยใช้คู่มือ เพื่อลด
ปรมิาณขยะอนิทรยี์ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิว์ ิทยา ต าบลตลาด อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า คู่มือการส่งเสริม มี
ประสทิธภิาพ 86.84/84.34 ต่อการจดัการขยะจากต้นทาง ดว้ย
หลกั 3Rs หลงัการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
อรอุมา สงชะวา และคณะ (2559: 216-228) ได้ศกึษาเรื่อง การ
พฒันาคู่มอือบรมการแก้ไขปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
เพื่อปลูกมันส าปะหลังในจงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษา
พบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอืการอบรม เท่ากบั 82.94/81.23  
 จากผลการศึกษาค่าดชันีประสิทธิผลของคู่มือ มีค่า
ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ ากับ 0.818 ซึ่ งส่ งผลให้มี
ความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นหลงัจากการใช้คู่มือการ
ส่งเสริมร้อยละ 81.80 แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เข้าร่วมการ
สง่เสรมิโดยใชคู้่มอือบรมการเรยีนรูน้ัน้มคีวามรูค้วามเขา้ใจมาก
ขึน้ ท าใหค้่าดชันีผลมคี่าทีผ่่านเกณฑม์าตรฐาน ซึง่เป็นไปตาม
แนวคิดของ Sobel (2013: 36-45) กล่าวว่าการเรียนรู้โดยอิง
สถานทีเ่ป็นการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ในสถานทีจ่รงิในทอ้งถิน่อย่างมี
ความรู้ต่อผู้เรียนเน้นเนื้อหาเกี่ยวกบัท้องถิ่น และบูรณาการ
เนื้อหาต่าง ๆ  เพื่อใหผู้เ้รยีนเหน็ความส าคญัและความสมัพนัธ์
ของสิ่งรอบตัวทัง้ด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
สิง่แวดล้อม การจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ควรสอดคล้องกบั
ความสนใจของผู้เรยีน และความต้องการของสมาชกิในชุมชน 
เน้นการสอนทีย่ดึประสบการณ์ของผูเ้รยีนเป็นหลกั ส่งเสรมิให้
ผู้เรียนเกิดความรักผูกพนัต่อสถานที่ท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้อง
แนวคิดของ เผชิญ กิจระการ และสมนึก ภัททิยธนี (2545 :  
31-35) ได้กล่าวว่ า ดัชนีประสิทธิผล(The Effective ness) 
หมายถงึ ตวัเลขทีแ่สดงถงึความกา้วหน้าในการเรยีนของผู้เรยีน
โดยเปรยีบเทยีบคะแนนที่เพิม่ขึน้จากคะแนนการทดสอบก่อน
เรียนกับคะแนนที่ได้รับจากการทดสอบหลังเรียนเมื่อมีการ
ประเมนิสื่อการสอนที่ผลติขึ้นจะดูที่ประสทิธผิลทางการเรียน
และการวัดประเมินผลสื่อการสอน หรือเป็นการทดสอบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
การหา พฒันาการทีเ่พิม่ขึน้ของผูเ้รยีนโดยอาศยัการหาค่าดชันี
ประสทิธผิล (Effectiveness Index: E.I.) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ชัยธัช จันทร์สมุด (2553: 144) ได้ศึกษาการพัฒนา
หลกัสูตรฝึกอบรมการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมส าหรบั
บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผลการศกึษาพบว่า ดชันี
ประสทิธผิล (E.I.) ของหลกัสตูรฝึกอบรมการวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิง่แวดล้อมส าหรบับุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่า
เท่ากบั 0.7144 หมายความว่า ผูเ้ขา้อบรมมคีะแนนเพิม่ขึ้นร้อย
ละ 71.44 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยศพล พันธ์เนียม  
สุภารัตน์ อ่อนก้อน และสมบัติ อัปมระกา (2561: 17) ได้
ท าการศึกษาการพัฒนาคู่มือการอนุรักษ์เพื่อสมุนไพรในป่า
ชุมชน บ้านเกงิ ต าบลเกงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผล
การศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 0.6107 
ความหมายว่า นกัเรยีนทีใ่ชคู้่มอืการอบรมความกา้วหน้าทางการ
เรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 61.07 
 ดังนัน้การส่งเสริมการผลิตถ่านอัดแท่งจากไม้ไผ่  
ส าหรบันักเรยีนในโรงเรยีนชุมชนบา้นตูมวทิยาคารพร้อมทัง้ใช้
คู่มือ ซึ่งเป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของกิจกรรมให้
ผู้เรยีนเกดิความรู้ ความเขา้ใจ ในเรื่องของการส่งเสรมิการผลติ
ถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ ส าหรบันกัเรยีนในโรงเรยีนชุมชนบา้นตูม
วทิยาคาร ซึง่สามารถพฒันากลุ่มตวัอย่างใหม้พีฤตกิรรมตรงตาม
ความมุ่งหวงั สง่ผลใหก้ลุ่มตวัอย่าง มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นการว่าการจัดการเรียนรู้การ
ส่งเสริมการผลิตถ่านอัดแท่งจากไม้ไผ่ ส าหรับนักเรียนใน
โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคารโดยใช้คู่มือ ประกอบการ
ถ่ายทอดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษาเกิดผลดี
ต่อนกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ เกีย่วกบัการผลิต
ถ่านอดัแท่งจากไม้ไผ่ ส าหรบันักเรียนในโรงเรียนชุมชน
บ้านตมูวิทยาคาร 
 ผลการเปรยีบเทยีบความรูเ้กี่ยวกบัการผลติถ่านอดัแท่ง
จากไมไ้ผ่ โดยรวมก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นักเรยีนทีเ่ขา้
ร่วมการส่งเสรมิ มคีวามรู้ก่อนการส่งเสรมิการผลิตถ่านอดัแท่ง
จากไมไ้ผ่ ของนักเรยีนในโรงเรยีนชุมชนบ้านตูมวทิยาคาร ก่อน
การส่งเสรมิมคีะแนนความรู้เฉลี่ย เท่ากบั 7.78 อยู่ในระดบัปาน
กลาง หลงัการส่งเสรมินักเรยีนที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิ   มคีะแนน
ความรู้เฉลี่ย เท่ากับ 12.15 อยู่ในระดับมาก เมื่อเทียบคะแนน
ความรูเ้ฉลีย่ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่าหลงัจากการส่งเสรมิ
นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมการสง่เสรมิ มคีะแนนความรูเ้ฉลีย่มากกว่าก่อน
การส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เนื่องจากคู่มอื
การส่งเสริมการผลิตถ่านอัดแท่งจากไม้ไผ่ส าหรับนักเรียนใน
โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวทิยาคาร มีความเหมาะสม พร้อมกบัมี
เนื้อหาที่ส าคญั และน่าสนใจต่อการเรียนรู้ท าให้นักเรยีนที่เข้า
ร่วมการส่งเสรมิเขา้ใจในเนื้อหาของคู่มอืเพิม่มากยิง่ขึน้ ซึง่คู่มอื
การส่งเสริมการผลิตถ่านอดัแท่งจากไม้ไผ่ ส าหรบันักเรียนใน
โรงเรยีนชุมชนบ้านตูมวทิยาคาร มุ่งเสรมิสร้างให้นักเรยีนทีเ่ขา้
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ร่วมร่วมการส่งเสรมิได้รบัความรู้ใหม่  ๆและถ่ายทอดความรู้แก่
นักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิได้เรยีนรู้เรื่องทีม่อียู่ในเนื้อหา ซึง่
เป็นไปตามแนวคดิของ บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ ์(2545 : 7) ให้
ความหมายว่า ความรู ้หมายถงึการระลกึถงึ เรื่องราวต่าง ๆ  ทีเ่คย
มปีระสบการณ์มาแลว้ได ้และรวมถงึการจ าเนื้อเรื่องต่าง  ๆทัง้ที่
ปรากฏอยู่ในแต่ละเนื้อหาวชิาและที่เกี่ยวพนักบัเนื้อหาวิชานัน้
ดว้ย เช่น ระลกึหรอืจ าไดถ้ึงวตัถุประสงค ์วธิกีาร แบบแผน และ
เคา้โครงของเรื่องนัน้  ๆเป็นไปตามแนวคดิของ ไพศาล หวงัพานิช 
(2546: 96 -104) กล่าวถึงการวดัความรู้ ความจ าว่าเป็นการวดั 
ความสามารถในการระลกึเรื่องราวข้อเทจ็จรงิหรือประสบการณ์
ต่าง ๆ  หรอืเป็นการวดัการระลกึประสบการณ์เดมิที่บุคคลไดร้บั
จากค าสอนการบอกกล่าว การฝึกฝนของผู้สอนรวมทัง้จาก ต ารา
จากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  ด้วยค าถามวัดความรู้ และเป็นไปตาม
แนวคดิของ ชวาล แพรตันกุล (2545: 11) ใหค้วามหมายว่า ความรู ้
คอื บรรดาขอ้เทจ็จรงิและ รายละเอยีดของเรื่องราว และการกระท า
ใด ๆ  ทีม่นุษยไ์ดส้ะสมและถ่ายทอดต่อ ๆ  กนัมาตัง้แต่ในอดตี และ
เราสามารถรบัทราบสิง่เหล่านี้ได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั สุภา
รตัน์ อ่อนก้อน (2556 : 55) ได้ศกึษา เรื่องการส่งเสรมิการท าน ้า
หมกัชวีภาพเพื่อคุมวชัพชืใน ขา้วนาหว่าน บ้านโคกก่อง ต าบล
คนัธารราษฎร ์อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสาคาม ผลการศกึษา
พบว่า การจดักจิกรรมฝึกอบรมการสง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพ
เพื่อคุมวชัพชืในขา้วนาหว่าน บา้นโคกก่อง ต าบลคนัธารราษฎร์ 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสาคาม โดยวธิกีารส่งเสรมิรวม 2 
วนั ก่อนการส่งเสรมิเกษตรกร มคีวามรู้เกี่ยวกบัการท าน ้าหมกั
ชีวภาพ เพื่อคุมวัชพืชในข้าวนาหว่าน บ้านโคกก่อง ต าบล
คนัธารราษฎร ์อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสาคาม อยู่ในระดบั
ปานกลาง หลงัการส่งเสรมิเกษตรกรมคีวามรู ้อยู่ในระดบัสงู หลงั
การส่งเสรมิเกษตรกรมคีวามรูม้ากกว่าก่อนการส่งเสรมิ และก่อน
การส่งเสรมิเกษตรกรม ีการปฏบิตัอิยู่ในระดบัปานกลางและหลงั
การส่งเสริมเกษตรกรมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก หลังการ
ส่งเสรมิเกษตรกรมกีารปฏบิตัมิากกว่าก่อนการส่งเสรมิ แสดงให้
เหน็ว่าการสง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพ เพื่อคุมวชัพชืในขา้วนา
หว่าน บ้านโคกก่อง ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิชัย 
จงัหวดัมหาสาคาม มีผลท าให้ความรู้และปฏิบตัิของเกษตรกร
เพิม่ขึน้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรรณศกัดิพ์จิติร บุญเสรมิ 
ประยูร วงศ์จนัทรา และบญัญตัิ สาล ี(2558 : 218) ได้ศกึษาเรื่อง 
การพฒันากจิกรรมสิง่แวดล้อมโดยใช้กระบวนกวสีเีขยีว (Green 
Poem) ส าหรับนิสิตปริญญาตรีสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ผล
การศึกษาพบว่า ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมมีคะแนน
ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มเท่ากบั 16.00 คะแนน อยู่

ในระดบัปานกลาง และหลงัการ เขา้ร่วมกจิกรรมมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 26.46 คะแนน อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังกิจกรรม ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้หลงักจิกรรมมากกว่าก่อนกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
 ดงันัน้แสดงให้เหน็ว่า นักเรยีนกลุ่มตวัอย่างที่เข้าร่วม
การส่งเสริมการผลิตถ่านอัดแท่งจากไม้ไผ่ มีความรู้เพิ่มขึ้น
เนื่องจากคู่มอืการส่งเสรมิมคีวามเหมาะสม และน่าสนใจ จงึท าให้
เนื้อหาเหมาะกบันักเรยีนที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิ ท าใหเ้กดิความรู้ 
ความเขา้ใจในเนื้อหาของคู่มอืที่ใชใ้นการส่งเสรมิเป็นอย่างด ีซึง่
คู่มอืการส่งเสรมิการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ ส าหรบันักเรยีน
ในโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคารนั ้นเน้นให้นิสิตได้รับ
ประสบการณ์ และความรู้ใหม่  ๆเพื่อให้นิสติสามารถน าความรู้  
และประสบการณ์ที่ได้เกี่ยวกบัการส่งเสรมิการผลติถ่านอดัแท่ง
จากไมไ้ผ่ ส าหรบันักเรยีนในโรงเรยีนชุมชนบา้นตูมวทิยาคารไป
ใชใ้หเ้กดิประโยชน์อย่างสงูสดุ 
5.3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบทศันคติต่อการผลิตถ่านอดั
แท่งจากไม้ไผ่ ส าหรบันักเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้านตูม
วิทยาคาร 
 ผลการเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการผลติถ่านอดัแท่งจาก
ไมไ้ผ่ ส าหรบันักเรยีนในโรงเรยีนชุมชนบา้นตูมวทิยาคาร พบว่า 
นกัเรยีนทีร่่วมการสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการผลติถ่าน
อดัแท่งจากไมไ้ผ่ ก่อนส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 3.77 อยู่ใน
ระดบัเห็นด้วย หลงัส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.50 อยู่ใน
ความรู้ระดบัเห็นด้วยอย่างยิง่เมื่อเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยคะแนน
ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นักเรียนที่ร่วมการส่งเสริมมี
ทศันคตเิพิม่มากขึน้หลงัการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 เนื่องจากการผลติถ่านอดัแท่งจากไมไ้ผ่ส าหรบันักเรยีน
ในโรงเรยีนชุมชนบา้นตูมวทิยาคาร มคีวามเหมาะสม พรอ้มกบัมี
เนื้อหาที่ส าคัญ และท าให้นักเรียนที่เข้าร่วมการส่งเสริมมี
ทัศนคติเพิ่มขึ้นตระหนักในสิ่งแวดล้อม และค่านิยมที่ดีต่อ
สิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของพชัรา ตนัตปิระภา (2553: 
56-57) กล่าวว่าทศันคต ิคอื ผลรวมของความเชื่อและการประเมนิ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลซึ่งน าไปสู่แนวโน้มที่จะกระท าการใน
วิถีทางหนึ่ง  ๆเป็นไปตามแนวคิดของ ศุภกนิตย์ พลไพรินทร์ 
(2540: 79) สรุปว่า ทศันคติ หมายถึง การประเมนิค่า ความรู้สกึ
ความคิดเห็น หรือความเชื่อของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันมี
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกว่าเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืรูส้กึเฉยๆต่อ
สิ่งต่าง  ๆในสงัคม อันเป็นผลมาจากการเรียนรู้ประสบการณ์ 
โดยตรงหรอืทางออ้มกบัสิง่นัน้ ปกตบิุคคลจะมทีศันคตทิีด่ต่ีอสิง่
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ที่เห็นด้วย และทัศนคติในทางไม่ดี ต่อสิ่งที่ไม่เห็นด้วย และ
เป็นไปตามแนวคดิของ สุภาภรณ์ พลนิกร (2548: 226) กล่าวว่า
ทศันคติ คอื วธิกีารที่แต่ละคนคดิรู้สกึและการกระท าต่อสภาวะ
แวดลอ้มหรอืปรมิาณของความรูส้กึทัง้ทางบวกและทางลบทีม่ต่ีอ
สิง่ที่มากระตุ้นต่างๆ  (Stimuli) หรอืเป็นความโน้มเอยีงที่เกดิจาก
การเรยีนรูใ้นการตอบสนองต่อวตัถุใด  ๆ(Object) ทัง้ในดา้นทีด่แีละ
ไม่ดดี้วยความเสมอต้นเสมอปลาย (Consistent) ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ จุมพล อภิรติมยั (2558 : 31) ได้ท าการศกึษาเรื่อง 
การจดัการปัญหาขยะของเทศบาลนครเชยีงใหม่ ผลการวจิยัพบว่า 
ภาพรวมประชากรตัวอย่างมีทัศนคติเห็นด้วยเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารในการจัดสรรปัญหาขยะ ของเทศบาลนคร
เชยีงใหม่ เพศไม่มอีทิธพิลต่อทศันคต ิอายุมอีทิธพิลต่อทศันคติ
เกี่ยวกับการ จัดการงบประมาณ และต าแหน่งมีอิทธิพลต่อ
ทศันคติเกี่ยวกบักระบวนการบริหารในการจดัการ ปัญหาขยะ
โดยเฉพาะการชีใ้ห้เหน็ความขดัแยง้ของกลุ่มขา้ราชการและกลุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกบักลุ่มลูกจ้าง และซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของมนิตรา วรผาบ (2557 : 60-63) ได้ศกึษาการส่งเสริม
การคดัแยกขยะมลูฝอยเพื่อการอนุรกัษ์ สิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนท่า
ขอนยางพทิยาคม ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า เป็นไปตามสมมุติฐานการ วจิยั 
หลงัการส่งเสริมการคดัแยกขยะมูลฝอยผู้เข้าร่วมมีความรู้และ
ทัศนคติสูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  แสดงให้เห็นว่าการคัดแยกขยะมูลฝอยมีผลท าให้
ความรู้และทศันคติของ นักเรียนโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
เพิม่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกนิษฐา น้อยค าด ีและคณะ 
(2562: 9) ได้ศกึษา การส่งเสรมิการใช้สารก าจดัศตัรูพชืจากน ้า
หมกัใบสะเดา โดยใชโ้ปสเตอรอ์นิโฟกราฟิก ส าหรบัชุมชนบา้นน ้า
จัน้ หมู่ที่ 6 ต าบลบวัค้อ อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ผล
การศกึษาพบว่า ผูเ้ขา้การสง่เสรมิการใชส้ารก าจดัศตัรพูชืจากน ้า
หมกัใบสะเดา มคีะแนนเฉลีย่ของทศันคตหิลงัการส่งเสรมิสูงกว่า
ก่อนการส่งเสรมิ ก่อนส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 3.67 อยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ย และหลงัส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 4.45 อยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ ดัง้นัน้ชาวบา้นมคีะแนนทศันคตเิฉลีย่หลงั
การการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญัที่
ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของเขมศร ขนัทะ และวรรณ
ศกัดิพ์จิติร บุญเสรมิ (2562: 43-44) ไดท้ าการศกึษา การส่งเสรมิ
การใชป้ระโยชน์จากมะกรูดในการดบักลิน่ ของมูลนิธสิิง่แวดลอ้ม
ศกึษา (เสลภูม)ิ ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนบา้นดงหวาย ต าบลเกาะ
แกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการ
ส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการใช้ประโยชน์จาก

มะกรูดในการดบักลิ่นอยู่ในระดบัเหน็ด้วย และหลงัการส่งเสริม
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ อยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อนและหลงัการสง่เสรมิ พบว่า 
หลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการส่งเสริม
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั.05 และสอดคล้องกบังานวจิยั
ของญาณพฒัน์ เฉลยสุข ไพบูลย์ ลิ้มมณี และกรรณิกา  สุขงาม 
(2561: 55) ไดศ้กึษา การส่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้โดย
ใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า การ
เปรียบเทียบทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยใช้
กระบวนการสิง่แวดล้อมศึกษาในโรงเรยีนเกิ้งวทิยานุกูล พบว่า 
ก่อนการส่งเสรมิ มคีะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย และ
หลงัการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติอยู่ในระดบัเหน็ด้วย เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติก่อนและหลังการ ฝึกอบรม 
พบว่า นักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงั การส่งเสรมิมากกว่า
ก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ดงันัน้กจิกรรมการส่งเสรมิการเรยีนรูม้ผีลท าใหท้ศันคติ
ของนักเรียนที่เข้าร่วมการส่งเสริมนัน้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น 
เนื่องจากมกีารจดัการกระบวนการเรยีนรูท้ี่เกี่ยวกบัการถ่ายทอด
ทางสิง่แวดล้อมศึกษา และใช้คู่มอืการส่งเสรมิการผลิตถ่านอดั
แท่งจากไม้ไผ่ ส าหรบันักเรยีนในโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยา
คาร ในการบรรยายใหค้วามรูเ้พื่อเป็นสื่อกระตุ้นให ้นักเรยีนทีเ่ขา้
ร่วมส่งเสริมมีทัศนคติที่ดีต่อการผลิตถ่านอัดแท่งจากไม้ไผ่ 
ส าหรับนักเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร จึงท าให้
นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมการสง่เสรมิมทีศันคตทิีด่มีากเพิม่ขึน้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 สามารถน าคู่มือไปเผยแพร่ให้กบัเยาวชนในชุมชน 
หรอืนักเรยีนในโรงเรยีน เพื่อเป็นความรู้ในการผลติถ่านอดั
แท่งจากไมไ้ผ่ ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการสร้างหรือพฒันาสื่อ โดยใช้คู่มือใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น วดีทีศัน์ โปสเตอร ์ใบปลวิเพื่อใหเ้กดิ
ความสนใจในการร่วมกระบวนการสง่เสรมิเพิม่มากขึน้ 
 2) ควรมีการศกึษาเปรยีบเทยีบรูปแบบของการ
จดัการเรียนรู้ตามหลกัทฤษฎีแนวทางการปฏิบตัิ และ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตถ่านอัดแท่งจากไม้ไผ่
เพิ่มเติม เพื่อน าไปใช้ปรบัปรุงคู่มือในครัง้ถัดไปอนัจะ
น าไปสู่การพัฒนาของกระบวนการจัดกิจกรรมการ
สง่เสรมิอย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลมากยิง่ขึน้
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