
วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่1(6), 2561 :  65 - 74 
ISSN 2651-0782 

 

 
ผูด้  าเนินการหลกั : พชัราพร ชดิทอง; อีเมล: twinpetch25@gmail.com 

การพฒันาคู่มือการท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ์ เพ่ือเป็นพลงังานทดแทน 

 

พชัราพร ชิดทอง1, สุภารตัน์ อ่อนก้อน2 

1,2คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 44150 

สมบติั อปัมระกา3 

3สถาบนัวจิยัวลยัรุกเวช มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 44150 

 
พชัราพร ชดิทอง, สมบตั ิอปัมระกา, สภุารตัน์ อ่อนกอ้น. (2561). การพฒันาคู่มอืการท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ์ 
เพื่อเป็นพลงังานทดแทน. วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่1(6), 2561 : 65 – 74. 
 

บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคู่มอืการท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็นพลงังานทดแทน เพื่อ
ศกึษาประสทิธภิาพประสทิธผิลของคู่มอื เพื่อเปรยีบเทยีบความรู ้และทศันคตกิ่อนและหลงัการอบรม กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้
ในการวจิยั คอื ชาวบา้นโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ไดจ้ากการสมคัรใจ
เขา้ร่วมอบรม เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั ได้แก่ คู่มอือบรม แผ่นพบั แบบวดัความรู้ แบบวดัทศันคติ สถิติทีใ่ช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน Paired t-test      
ผลการศึกษาพบว่า คู่มือการอบรมการท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็นพลงังานทดแทน มีประสทิธิภาพ
เท่ากบั 84.16/89.16 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้และมดีชันีประสทิธผิล (E.I) เท่ากบั 0.6919 พบว่า ชาวบา้นมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการอบรมมากกว่าก่อนการอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และก่อนการอบรม
ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคต ิอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย หลงัการอบรมชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคต ิอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็นพลงังานทดแทน ก่อนและหลงั
การอบรม พบว่า ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการอบรมมากกว่าก่อนการอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่  
ระดบั .05  
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Abstract 
 This research aimsed to develop a training handbook for charcoal from giant mimosa as renewable 
energy, and to study the effectiveness of the training handbook and compared knowledge and attitudes 
before and after training. The sample were 30 people of Ban Non-Sombon Community, Kerng Sub-district, 
Muang District, Maha Sarakham Province, selected by the use of voluntary attended training courses. The 
instruments used to collected data included, training analysis handbook, brochures, test about knowledge and 
attitude. The statistics use for analysis data were by a frequency, a percentage, a mean, a standard deviation 
and for testing hypothises the paired-t test. The results of the study showed that the efficiency of the training 
handbook was 84.16/89.16 Lycaenidae and development a training handbook for charcoal from giant mimosa 
as renewable energy was 80/80 the effectiveness index (E.I) 0.6919. When compared mean score of before 
and after in indicated that the villagers had knowledge score more on after than before with significant at .05. 
Before training the villagers had attitude score at agree level and the attitude after training is agree level. 
When compared mean score for before and after it indicated that after the training the villagers had attitude 
score more than before training with significant at .05. 
 
Keywords: training handbook charcoal briquette from giant mimosa as renewable energy, knowledge,  
    attitude 
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1. บทน า  
 พลังงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้โลกปัจจุบัน
ขบัเคลื่อนไปขา้งหน้า มนุษย์ค้นพบแหล่งพลงังานมา
เป็นเวลานาน เช่น พลงังานเชือ้เพลงิ ซึง่แปรรปูมาจาก
พลงังานธรรมชาตทิีส่ะสมมานานนบัศตวรรษทีเ่รยีกว่า
ปิโตรเลียม และชาวโลกได้ใช้พลังงานดังกล่าวมา
พฒันาในทุกๆ ด้าน จนกระทัง่ปัจจุบนัแหล่งพลงังาน
ดังกล่าวก าลังจะหมดลง ท าให้รัฐบาลของหลาย
ประเทศ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการพฒันาวจิยัและศกึษา
การใช ้“พลงังานทดแทน” มานับทศวรรษ นอกจากนี้
การพึง่พาแหล่งพลงังานจากภายนอกเพยีงอย่างเดยีว
ไม่ไดส้ง่ผลกระทบแต่เฉพาะดา้นเศรษฐกจิ แต่ส่งผลถงึ
ความมัน่คงของประเทศด้วย ส าหรบัประเทศที่มภีาค
เกษตรกรรมเป็นพืน้ฐานอย่างประเทศไทย การพฒันา
พลังงานทดแทน เช่น พลังงานชีวมวล ยังช่วยเพิ่ม
มูลค่าให้แก่ผลิตผลทางเกษตร และช่วยให้พี่น้อง
เกษตรกรมีรายได้จากพืชพลงังาน ที่ส าคญัคือ เป็น
พลงังานหมุนเวยีนทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม จงึเรยีกได้
ว่ าตอบโจทย์ได้ทั ้ง ด้ านเศรษฐกิจ  สังคม  และ
สิง่แวดล้อม ตามแนวทางของการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
พลัง ง านจากชีวมวลสามารถน าม า ใช้ ไ ด้ โ ดย
กระบวนการที่ใช้ความร้อน และกระบวนการชีวภาพ 
ฟืนและถ่านเป็นพลงังานชีวมวลประเภทหนึ่งที่ใช้ได้
โดยกระบวนการที่ใช้ความร้อน และใช้กันอย่าง
แพร่หลายซึง่ฟืนและถ่านไดจ้ากไมเ้ป็นสว่นใหญ่เพราะ
ให้ความร้อนสูง ถ่านที่ได้จากไม้ให้ความร้อนสูงถึง 
7,400 กิโลแคลอรี/กโิลกรมั พลงังานประเภทนี้หาได้
ง่ายและสะดวกส าหรบัน าไปใชใ้นการหุงตม้อาหารหรอื
ประโยชน์ในดา้นอื่นๆ แต่ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนัคอื
การขาดแคลนทรพัยากรป่าไม ้ถ่านและฟืน หาไดย้าก
และมรีาคาแพงขึน้ ดงันัน้เราจงึจ าเป็นต้องพฒันาการ
ใช้พลงังานจากชวีมวลให้มปีระสทิธภิาพสูงสุด และมี
การสูญเสียพลงังานโดยเปล่าประโยชน์ให้น้อยที่สุด 
การใช้ถ่านเพื่อการหุงต้ม ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นมาก
ส าหรบัชวีติประจ าวนัของมนุษยโ์ดยเฉพาะในทอ้งถิ่น
ชนบททัว่ไปทีใ่ชถ่้านในการหงุตม้ ใหค้วามอบอุ่นเมื่อมี
อากาศหนาวเย็น ทางเลือกใหม่นอกเหนือจากถ่าน 
และฟืนที่ได้จากไม้นัน้ ยงัมเีชื้อเพลงิชวีมวลที่ได้จาก
สิง่มชีวีติโดยการน ามาเผาใหเ้ป็นถ่าน เช่น ออ้ย แกลบ 

ขีเ้ลื่อย มลูสตัว ์ขยะ วชัพชื เป็นต้น ซึง่ถ่านแต่ละชนิด
ทีไ่ดจ้ากสิง่มชีวีติจะใหค้่าพลงังานความรอ้นทีแ่ตกต่าง
กนัออกไป และประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่
ส าคญัแห่งหนึ่งของโลก โดยประชาชนมากกว่ารอ้ยละ 
50 ประกอบอาชพีเกษตรกรรม ผลพลอยได้ที่ส าคญั
นอกเหนือจากผลผลิตการเกษตรก็คือ วัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร เช่น ฟางขา้ว แกลบ กากออ้ย กากใย 
และทะลายปาล์ม เป็นต้น (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 2554 : เวบ็ไซต)์ 
 ไมยราบยักษ์ เป็นพืชตระกูลถัว่ ซึ่งลักษณะ
พิเศษของไมยราบยักษ์ที่เป็นสาเหตุของการแพร่
ระบาดคือ สามารถขึ้นได้ในดินทุกสภาพแม้ดินที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ต ่า เนื่องจากปมรากสามารถตรงึ
ไนโตรเจนได้ ลกัษณะเป็นไม้พุ่ม พืชยนืต้นที่มรีะบบ
รากลึกโดยลึกมากกว่าพืชอื่นในขนาดเดียวกัน 
สามารถออกดอกไดต้ลอดทัง้ปีและติดเมลด็มาก ฝัก
สามารถหลุดออกเป็นข้อๆ ลอยน ้าได้นับเดือนท าให้
สามารถแพร่กระจายได้ไกล อกีทัง้ล าต้นมหีนามเป็น
อุปสรรคในการก าจดั ถ้าไม่มวีธินี ามาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันให้กับชาวบ้านได้ ไมยราบยักษ์เป็น
วชัพืชที่ก าจดัให้หมดได้ยากมากเพราะเติบโตได้เร็ว
มาก การก าจดัน ามาใชป้ระโยชน์แค่คดัมาเป็นฟืนหรอื
เผาเป็นถ่าน แต่ถ้าน ามาเพิ่มกระบวนการอดัให้เป็น
แท่ง ประสทิธภิาพการใหค้วามรอ้นจะสงูขึน้ การตดิไฟ
จะอยู่ได้นานกว่าถ่านทัว่ไป ความนิยมใช้ถ่านจาก
วัชพืชจะเพิ่มขึ้น และจะส่งผลให้การก าจัดไมยราบ
ยกัษ์หมดไปได้เรว็ขึน้ สามารถน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิง 
แทนการใชพ้ลงังานรปูแบบต่างๆ ในปัจจุบนั  
 บ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง  อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มพีื้นที่ติด
กบัแม่น ้าช ีและลกัษณะในพืน้ทีเ่ป็นป่าบุ่งป่าทาม มนี ้า
ท่วมในฤดูน ้าหลาก พบว่า บ้านโนนสมบูรณ์ เป็นอีก
หมู่บา้นหนึ่งทีก่ าลงัประสบปัญหาการแพร่กระจายพนัธุ์
ของต้นไมยราบยกัษ์ โดยเฉพาะบรเิวณลุ่มน ้าช ีซึง่อยู่
รอบๆ หมู่บา้น    
 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเหน็ความส าคญัของการจดัการ
ต้นไมยราบยกัษ์ซึ่งเป็นชนิดพนัธุ์ต่างถิ่น โดยในการ
ศกึษาวจิยัครัง้นี้จะน าต้นไมยราบยกัษ์มาผลติเป็นถ่าน
ถดัแท่งจากส่วนผสมของวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตร 
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อกีทัง้ยงัจะศกึษาการใชป้ระโยชน์จากต้นไมยราบยกัษ์
ของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อรวบรวมและน ามา
ประยุกต์ให้กบัประชาชนในพืน้ที่ ที่ประสบปัญหาการ
แพร่กระจายพนัธุข์องตน้ไมยราบยกัษ์ 
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบ
ยกัษ์  
2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการท า
ถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ ์เพื่อเป็นพลงังานทดแทน 
ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการท าถ่าน
อัดแท่งจากไมยราบยักษ์ เพื่อเป็นพลังงานทดแทน
ก่อนและหลงัการอบรม   
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ชาวบา้นบา้นโนน
สมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
จ านวน 99 ครวัเรือน จ านวนประชากรทัง้หมด 398 
คน แบ่งเป็นเพศชาย 207 คน และเพศหญงิ 191 คน 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ชาวบา้นบา้น
โนนสมบู ร ณ์  ต าบล เกิ้ ง  อ า เภอ เมือ ง  จังหวัด
มหาสารคาม จ านวน 30 คน ซึ่งไดม้าจากการสมคัรใจ
ในการเขา้ร่วมอบรม 
3.2. เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1. คู่มอืการท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ์ 
เพื่อเป็นพลงังานทดแทน 
  2. แผ่นผบัการท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบ
ยกัษ์ เพื่อเป็นพลงังานทดแทน 
 เครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล 
  1. แบบวัดความรู้เกี่ยวกบัการท าถ่านอัด
แท่งจากไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็นพลงังานทดแทน 
  2. แบบวัดทัศนคติต่อการท าถ่านอดัแท่ง
จากไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็นพลงังานทดแทน 
 
 
 

3.3. วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการพฒันาคู่มอืเรื่องการท าถ่านอดัแท่งจาก
ไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็นพลังงานทดแทน ผู้วิจ ัยได้ท า
การแบ่งการออกแบบและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ออกเป็น 2 ระยะ ดงันี้  
  ระยะที่ 1 คือ การสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือ ในระยะนี้ผู้วิจ ัยจะท าการสร้างและหา
คุณภาพของเครื่องมือในการถ่ายทอด และเครื่องมือ
วดัผลการท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็น
พลงังานทดแทน เป็นระยะการเตรยีมความพรอ้มของ
คู่มอืและแบบวดัผลสมัฤทธิ ์เพื่อใชป้ระกอบการอบรม
ดงันี้ 
   1.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นโดย
การศกึษาจากต าราเอกสาร งานวิจยัที่เกี่ยวข้องและ
เน้ือหาสาระคู่มอืเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งคู่มอืการ
ท าถ่านอัดแท่งจากไมยราบยักษ์ เพื่อเป็นพลังงาน
ทดแทน 
   1.2 สร้างคู่มอือบรมการท าถ่านอดัแท่ง
จากไมยราบยักษ์ เพื่อเป็นพลงังานทดแทน แล้วน า
คู่มอืในการให้ความรู้เกี่ยวกบัการท าถ่านอดัแท่งจาก
ไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็นพลงังานแทน ที่จดัท าขึน้เสนอ
ต่ออาจารยท์ีป่รกึษาตรวจสอบเพื่อขอขอ้เสนอแนะและ
ปรบัปรุงแกไ้ขคุณภาพของเครื่องมอื  
   1.3 น าคู่มือการท าถ่านอัดแท่งจาก
ไมยราบยักษ์  เพื่ อ เ ป็นพลังงานทดแทน ไปให้
ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจ เพื่อพจิารณาความสอดคล้องความ
ถูกต้อง ครอบคลุม และตรวจสอบความเทีย่งตรงตาม
เนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคล้องของแบบวัด
ความรู้และแบบวดัทศันคติกบัวตัถุประสงค์ และคู่มือ
อบรม 
   1.4 ปรับปรุงแก้ไขคู่มืออบรมการท า
ถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ ์เพื่อเป็นพลงังานทดแทน 
ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และน าไปใช้ใน
การอบรม 
   ระยะที่ 2 คือ การถ่ายทอดกระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา จดักจิกรรมการอบรมการท าถ่านอดั
แท่งจากไมยราบยกัษ ์เพื่อเป็นพลงังานทดแทน โดยใช้
คู่มือในการอบรม และใช้แบบทดสอบวดัความรู้และ
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แบบวดัทศันคตใินการประเมนิผลการอบรม ระยะเวลา
ในการอบรม ใชเ้วลา 2 วนั  
 การด าเนินกิจรรมการอบรมผู้วิจ ัยได้ด าเนิน
ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  2.1 ขัน้น าเข้าสู่กิจกรรมเป็นการเตรียม
ความพรอ้มของชาวบา้นหรอืการสรา้งบรรยากาศ เพื่อ
เอือ้อ านวยต่อกจิกรรม สรา้งความคุน้เคยกบัชาวบา้น
และลดความตึงเครยีดทางด้านร่างกายและจติใจของ
ชาวบา้นต่อการอบรม 
  2.2 ขัน้ส่งเสรมิกจิกรรมในการอบรมครัง้นี้
ประกอบด้วยการบรรยาย เทคนิคการอธบิายโดยมี
คู่มอืและแผ่นพบัประกอบในการบรรยาย การก าหนด
เป้าหมายของแต่ละกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรบัการ
อบรมทราบว่าตวัเองก าลงัท าอะไรอยู่ ซึง่ในการอบรม
ผู้วิจ ัยได้น าเทคนิคการบรรยายเทคนิคการอธิบาย
เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมการอบรมเกิดความรู้และทศันคติที่ด ี
ดงันี้ 
   1) การบรรยาย เป็นวิธีการที่ท าให้
ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงการท าถ่านอัดแท่งจาก
ไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็นพลงังานทดแทน โดยมคีู่มอืและ
แผ่นพบัประกอบการบรรยายเป็นเทคนิคที่เหมาะสม
ส าหรบัการใหค้วามรูพ้ืน้ฐาน 
   2) การถามตอบ เป็นวิธีที่ท าให้
ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมโีอกาสโตต้อบกบัผูบ้รรยาย และแสดง
ความคิดเหน็ต่างๆ เพื่อบ่งบอกถึงความสนใจที่มีต่อ
กจิกรรม  
  2.3 ขัน้วดัผลการจดักจิกรรมการอบรม ใน
ขัน้นี้เป็นขัน้สุดทา้ยซึง่จะเป็นขัน้ตอนจุดมุ่งหมายของ
การวจิยัที่ตัง้ไว้ในตอนแรกโดยในการฝึกอบรมครัง้นี้
วดัผลการประเมนิ 2 ดา้น คอื ดา้นความรูเ้กีย่วกบัการ
ท าถ่านอัดแท่งจากไมยราบยักษ์ เพื่อเป็นพลังงาน
ทดแทน และด้านทศันคติต่อการท าถ่านอดัแท่งจาก
ไมยราบยักษ์  เพื่ อ เ ป็นพลัง ง านทดแทน ซึ่ ง มี
รายละเอยีดดงันี้ 
   1) การวดัผลดา้นความรู ้เป็นการวดัผล
จากแบบวัดความรู้เกี่ยวกับการท าถ่านอัดแท่งจาก
ไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็นพลงังานทดแทน ก่อนและหลงั
การอบรมการท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบยักษ์ เพื่อ
เป็นพลงังานทดแทน โดยมีลักษณ์แบบเลือกตอบ 2 

ตวัเลอืก คอื ใช่ ไม่ใช่ ตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิให ้
0 คะแนน 
   2) การวดัผลด้านทัศนคติ เป็นการ
วดัผลมาจากแบบวดัทศันคตต่ิอการท าถ่านอดัแท่งจาก
ไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็นพลงังานทดแทน ก่อนและหลงั
การอบรมการท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบยักษ์ เพื่อ
เป็นพลังงานทดแทน ซึ่งมีลักษณะการตอบแบบ    
มาตราสว่นประมาณค่า 3 ระดบั คอื เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็ดว้ย 
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการจัด
กจิกรรม ไดแ้ก่ paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญั .05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
4.1 ผลการพฒันาคู่มือการอบรมการท าถ่านอดั
แท่งจากไมยราบยกัษ์ เพือ่เป็นพลงังานทดแทน  
 ขัน้ตอนที ่1 การก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้
ได้มีการก าหนดวตัถุประสงค์ แบ่งเป็น 3 ข้อ ได้แก่ 
เพื่อการอบรมการท าถ่านอัดแท่งจากไมยราบยักษ์ 
เพื่อใหช้าวบา้นทีเ่ขา้ร่วมอบรมมคีวามรูเ้กีย่วกบัการท า
ถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ ์เพื่อใหช้าวบา้นทีเ่ขา้รว่ม
มทีศันคติที่ดีต่อการท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ์ 
ขัน้ตอนที ่2 การจดัประสบการณ์เรยีนรู ้คู่มอืการอบรม
การท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็นพลงังาน
ทดแทน ซึง่ประกอบดว้ย 3 หน่วยอบรม หน่วยอบรมที ่
1 ลกัษณะของไมยราบยกัษ์ หน่วยที ่2 ประโยชน์ของ
ไมยราบยกัษ์ หน่วยอบรมที ่3 การท าถ่านอดัแท่งจาก
ไมยราบยักษ์ ขัน้ตอนที่ 3 การอบรม ได้มีการวัด
ความรู้ และทัศนคติที่ดีต่อการท าถ่านอัดแท่งจาก
ไมยราบยกัษ์ จากนัน้เขา้สกูระบวนการอบรม ผูว้จิยัได้
ท าการอบรมด้วยเทคนิคบรรยาย ขัน้ตอนที่ 4 การ
ประเมิน/ข้อมูลย้อนกลับ ได้ท าการวัดและประเมิน
ความรู ้ทศันคตหิลงัจากการอบรม คู่มอืการอบรมการ
ท าถ่านอัดแท่งจากไมยราบยักษ์ เพื่อเป็นพลังงาน
ทดแทน ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 84.16/89.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ ์
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80/80 ที่ตัง้ไว้ และมีดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการ
อบรม มีเท่ากับ 0.6919 หมายความว่าชาวบ้านมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
69.19 
4.2 ชาวบ้านทีเ่ข้าร่วมอบรมการท าถ่านอดัแท่ง
จากไมยราบยกัษ์ เพือ่เป็นพลงังานทดแทน  
 ก่อนอบรมมีคะแนนความรู้อยู่ในระดับปาน
กลาง หลังการอบรมชาวบ้านมีคะแนนความรู้อยู่ใน
ระดบัมากที่สุด เมื่อเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู ้
พบว่า ชาวบา้นมคีวามรูห้ลงัการอบรมสงูกว่าก่อนการ
อบรมอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่าการ
อบรมการท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็น

พลงังานทดแทน มีผลให้ชาวบ้านมคีวามรู้ต่อการท า
ถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ์เพิม่มากขึน้ 
4.3 ชาวบ้านทีเ่ข้ารบัการอบรมเรือ่งการท าถ่านอดั
แท่งจากไมยราบยกัษ์ เพือ่เป็นพลงังานทดแทน 
 ก่อนการอบรมมีทัศนคติอยู่ในระดับไม่แน่ใจ 
หลงัการอบรมชาวบ้านมทีศันคติอยู่ในระดบัเหน็ด้วย
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคต ิพบว่า ชาวบา้น
มทีศันคติหลงัการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่าการอบรมการท า
ถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ ์เพื่อเป็นพลงังานทดแทน 
มผีลท าใหช้าวบา้นมทีศันคตต่ิอการท าถ่านอดัแท่งจาก
ไมยราบยกัษ์เพิม่มากขึน้ 

 
ตารางที ่1 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรู ้และทศันคตต่ิอการท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็นพลงังาน
ทดแทน (n=30) 

ด้าน 
ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

t df p 
 ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั 

 ความรู้ (N=20) 12.96 1.10 ปานกลาง 17.83 0.09 มากทีสุ่ด -21.773 29 .000* 

ทศันคต ิ(N=3) 2.20 0.54 เหน็ดว้ย 2.87 0.24 เหน็ดว้ย -9.544 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรายผล 
5.1.  การพัฒนาคู่มือการท า ถ่านอัดแท่งจาก
ไมยราบยกัษ์ เพือ่เป็นพลงังานทดแทน  
 เมื่อน าไปใชก้บัชาวบา้นชมุชนบา้นโนนสมบรูณ์ 
ชาวบ้านสามารถท าแบบวดัความรู้ระหว่างการอบรม
ไดค้ะแนนรวมเฉลีย่รอ้ยละ 84.16 และมคีะแนนความรู้
หลงัการอบรมรวมเฉลี่ยร้อยละ 89.16 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ประสทิธิภาพที่ตัง้ไว้ แสดงว่า การพฒันาคู่มือ
การท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็นพลงังาน
ทดแทน มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 84.16/89.16 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว้ เนื่องจากผู้วจิยัเน้น
ความส าคญัของการเรียนรู้ โดยการพฒันาคู่มือการ
อบรมทีม่เีน้ือหาตัง้แต่ความหมาย ปัญหาของไมยราบ
ยกัษ์ และการท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ์ ซึ่งมี
การเรยีบเรยีงเน้ือหาสาระความรูใ้หม่ใหม้คีวามชดัเจน 
เพื่อใหช้าวบา้นเกดิความรู ้ความเขา้ใจ สามารถเขา้ใจ
ไดง้่าย ซึง่ลกัษณะของคู่มอืดงักล่าวเป็นไปตามแนวคดิ
ของ ปรชีา ช้างขวญัยนื  (2539: 132-134) ได้เสนอ

แนวทางการพฒันาคู่มือไว้ว่า จะต้องเน้นแนวปฏิบตัิ
เป็นส าคัญวิธีการจัดกิจกรรมนัน้จะต้องเขียนไว้ให้
สามารถปฏิบัติตามขัน้ตอนได้ และควรแสดงภาพ
แผนภูม ิแผนผงั เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนสามารถปฏบิตัิ
ตามขัน้ตอนไดง้่าย ส่วนการเขยีนคู่มอื ต้องใชภ้าษาที่
ผูอ้่านไดร้บัความรูแ้ละความเขา้ใจ ดงันัน้คู่มอืจงึต้องมี
ความชัดเจน มีรายละเอียดครอบคลุม ประเด็นที่
น่าสนใจไว้ทัง้หมด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                
วุฒิศกัดิ ์บุญแน่น และคณะ (2558 : 174 - 190) ได้
ศกึษา เรื่องการพฒันาคู่มอืการจดัการเรยีนรู้ชวีวทิยา
และปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม พบว่า มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.55/81.85 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑท์ีต่ัง้ไว้ที ่80/80 บางส่วนสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของชลทิศ  พนัธุ์ศิริ และบญัญัติ สาลี (2559: 176 - 
188 ) ได้ศึกษา เรื่ อง  การพัฒนาคู่ มือ ฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
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สหพันธ รัฐม า เล เซีย  พบว่ า  คู่ มือ ฝึ กอบรม  มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 92.33/93.22 และบางส่วน
สอดคล้องกบังานวจิยัของ พรนิภา ตูมโฮม และคณะ 
(2559 : 189 - 202) ได้ศึกษา เรื่องการพฒันาคู่มือ
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : 
สาธารณรัฐอินโดนี เซีย  พบว่า คู่มือฝึกอบรม มี
ประสทิธภิาพ เท่ากบั 84.53/85.33 ดงันัน้ จงึแสดงให้
เหน็ว่าคู่มอืการท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ์ เพื่อ
เป็นพลงังานทดแทน มปีระสทิธภิาพทีใ่ชใ้นการพฒันา
ความรู้ ทัศนคติต่อการท า ถ่านจากไมยราบยักษ์ 
เน่ืองจากชาวบา้นทีเ่ขา้ร่วมอบรมมผีลสมัฤทธิเ์พิม่ขึน้
จากก่อนการอบรม 
 ส่วนดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการอบรม
การท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็นพลงังาน
ทดแทน พบว่า มีดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 
0.6919 หมายความว่าชาวบา้นมคีวามกา้วหน้าในการ
เรยีนรู้ร้อยละ 69.19 แสดงให้เหน็ว่าคู่มอืการอบรมมี
ความเหมาะสมส าหรบัชาวบา้น ท าใหช้างบา้นสนใจใน
คู่มืออบรม พร้อมกบัแรงจูงใจเพื่อพฒันาตนเองให้มี
ความรู ้ทศันคต ิ ซึง่บางส่วนสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ
ชยัยงค ์พรหมศว์ง (2520: 2 -7) การหาประสทิธภิาพ
ของคู่มือ หมายถึง การตรวจสอบพัฒนาเพื่อให้งาน
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการน าคู่มือไป
ทดลองใช ้เพื่อปรบัปรุงและน าไปทดลองใชจ้รงิ โดยน า
ผลทีไ่ดม้าปรบัปรุง แกไ้ขใหม้คีวามสมบูรณ์ต่อไป การ
ทดลองใช ้หมายถงึ การน าคู่มอืทีส่รา้งขึน้เป็นต้นแบบ
แล้วน าไปทดลองใช้ตามขัน้ตอน เพื่ อปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพของคู่มือให้เท่าเกณฑ์ที่ก าหนด การ
ทดลองใช้จริง หมายถึง การน าคู่มือที่ทดลองใช้และ
ปรบัปรุงแลว้มาด าเนินการซึง่เป็นเวลาตามทีก่ าหนดใน
ประเภทงานแต่ละชนิดตามแผนที่ก าหนดไว้ ความ
จ าเป็นทีต่อ้งหาประสทิธภิาพในการผลติหรอืสรา้งงาน
ทุกประเภทจะต้องมีการตรวจสอบงานเพื่อเป็นการ
ประกนัว่ามปีระสทิธภิาพจรงิตามที่มุ่งหวงั ซึ่งการหา
ประสิทธิภาพของคู่มือมีความจ าเป็นคือคู่มือจะท า
หน้าทีช่ีแ้นะใหผู้ใ้ชม้แีนวทางในการด าเนินกจิกรรมได้
ดว้ยความมัน่ใจ ซึง่บางส่วนสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
อุบล แควน้ไทย และคณะ (2559 : 124) ไดศ้กึษา การ
พฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม

อาเซยีน : ประเทศเนการาบรูไรดารุสซาลาม การวจิยั
ครั ้งนี้ มีวัต ถุประสงค์ เพื่ อพัฒนาคู่ มือ ฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
ประเทศเนการาบรูไรดารุสซาลาม ผลการศกึษาพบว่า 
ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรมเท่ากับ 04.44 นิสติ
ที่ใช้คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
อาเซียน : ประเทศเนการาบรูไรดารุสซาลามมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 44.44 บางส่วน
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วุฒศิกัดิ ์บุญแน่น และคณะ 
(2558 : 174-190) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง การพฒันาคู่มอื
การจัดการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยา
สิง่แวดล้อมแบบบูรณาการ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญา
ต รี  คณ ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ท รัพ ย า ก ร ศ า ส ต ร ์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืการ
จัดการเรียนรู้ชีววิทยาและปฏิบัติการชีววิทยา
สิง่แวดล้อมแบบบูรณาการ ส าหรบันิสติระดบัปรญิญา
ตรี สาขาสิง่แวดล้อมศึกษา แต่ละหน่วยการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.55/81.85 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ ์ทีต่ัง้ไวท้ี ่80/80 มดีชันีประสทิธผิล (E.I) เท่ากบั 
0.751 และนิสติมคีวามรู้เกี่ยวกบัชวีวทิยาสิง่แวดล้อม 
ความตระหนักต่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม และทกัษะ
ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ข ัน้บูรณาการ หลังการเรียน
มากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05 และบางส่วนสอดคล้องกบังานวิจยัของ สุนันทา 
เหล่าชาติ (2559 : 32) ได้ศกึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิ ส าหรบันิสติชัน้ปีที ่
2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรดิน  ส าหรับนิสิตชัน้ ปีที่  2  สาขาวิชา
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ศึ ก ษ า  ค ณ ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ                    
ทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                      
ผลการศึกษาพบว่ า  คู่ มือ ฝึกอบรมการอนุรักษ์
ทรพัยากรดนิมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 83.02/90.86 ซึ่ง
เ ป็นไปตาม เกณฑ์  80 /80  ที่ตั ้ง ไ ว้  และมีดัชนี
ประสทิธผิล (E.I.) เท่ากบั 0.79 และนิสติทีเ่ขา้รบัการ
ฝึกอบรมมีความรู้  และทัศนคติ ต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรดินหลังการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงันัน้ 
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จงึแสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอืการท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบ
ยกัษ์ เพื่อเป็นพลงังานทดแทน มคีวามเหมาะสม ท าให้
ชาวบ้านมีความสนใจในการท าถ่านอัดแท่งจาก
ไมยราบยกัษ์ ท าใหเ้กดิความรู ้และทศันคตทิีด่ต่ีอการ
ท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ์ 
5.2.  ความรู้ เ กี ่ยวกับการท า ถ่านอัดแท่งจาก
ไมยราบยกัษ์ เพือ่เป็นพลงังานทดแทน  
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบั
การอบรมการท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบยักษ์ เป็น
พลงังานทดแทน ก่อนการอบรมมคีะแนนเฉลี่ยความรู้
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการอบรมชาวบา้นมี
คะแนนเฉลี่ยความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม พบว่า ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการ
อบรมมากกว่าก่อนการอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่าการอบรมท าให้ชาวบ้าน
เกดิความรู้ทีสู่งขึน้ โดยใชเ้ทคนิคและวธิกีารทีม่คีวาม
หลากหลาย โดยผ่านกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม
ศกึษา ซึง่เป็นวธิกีารบรรยายใหค้วามรูป้ระกอบกบัการ
แจกคู่มอืการอบรมและแผ่นพบั เพื่อช่วยให้ชาวบ้าน
เข้าใจในเนื้อหาเพิม่มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิด
ของ ภราดา จนิดาวงศ์ (2549 : 4) กล่าวว่า “ความรู้” 
คอืพลงัที่มีอยู่ในตวัของทุกคนที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ผ่านพนัธุกรรมได ้ผูใ้ดมคีวามรูม้ากกเ็สมอืนมพีลงัมาก 
สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องและท างานได้ส าเร็จได้
โดยง่าย ความรูห้ากไม่ใชห้รอืปล่อยใหผ้่านไปโดยไม่มี
การทบทวนหรอืประยุกต์กจ็ะเกดิการลมืหรอืสูญหาย
และการมคีวามรูแ้ลว้ไม่เผยแพร่หรอืปกปิด ซ่อนเรน้ไว้
อาจเป็นประโยชน์ในช่วงเวลาสัน้ แต่จะเป็นผลเสยีใน
ระยะยาว ทัง้กบัตวัเองหรอืประเทศชาตซิึง่ความรูเ้ป็น
ทรพัย์สนิที่จบัต้องไม่ได้ ที่มีมูลค่าสูงและมกัเป็นคุณ
ค่าที่ถูกมองข้ามและไม่ให้ความส าคัญเท่าที่ควรใน
ประเทศทีก่ าลงัพฒันา โดยความรู้มอียู่รอบตวัของทุก
คน อยู่ทีว่่าจะไม่สนใจหรอืไม่สนใจในการเกบ็มาใชซ้ึ่ง
แหล่งความรู้ที่พบเห็น ซึ่ งบางส่วนสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ วฆิเนศ สนิธุโคตร (2559 : 48) ไดศ้กึษา
เรื่อง การส่งเสริมการปลูกมะระขี้นกเพื่อการใช้
ประโยชน์และการอนุรกัษ์ส าหรบัชุมชนบา้นโนนสวรรค ์
ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ความมุ่ง

หมาย เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูข้องการปลูก
มะระขีน้กเพื่อการใชป้ระโยชน์และการอนุรกัษ์ส าหรบั
ชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านที่เข้าร่วมการ
สง่เสรมิมคีวามรูก้่อนการสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่เท่ากับ 
12.56 อยู่ในระดบัดี หลงัการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 17.66 อยู่ในระดับดีมาก เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า หลัง
ส่งเสรมิชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนส่งเสริม 
อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0 5 บางส่วน
สอดคล้องกบังานวจิยัของ สุภาพร ซ่อนกลิน่ (2556 : 
15) เรื่องการส่งเสรมิการปลูกหวายในพื้นที่ป่าชุมชน
เพื่ออนุรกัษ์ บา้นโคกก่อง ต าบลคนัธารราษฎร ์อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม มคีวามมุ่งหมายเพื่อ
ส่งเสริมการปลูกหวายในพื้นที่ ป่าชุมชนเพื่อการ
อนุรกัษ์บ้านโคกก่อง ก่อนส่งเสริมชาวบ้านมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัปลูกหวายในพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อ
การอนุรกัษ์อยู่ในระดบัดมีาก หลงัการส่งเสรมิชาวบา้น
มคีะแนนเฉลีย่ความรูม้ากกว่าการสง่เสรมิ และหลงัการ
ส่งเสรมิชาวบ้านมคีะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบัมาก
แสดงให้เหน็ว่าการส่งเสรมิการปลูกหวายในพื้นที่ป่า
ชุ ม ช น เพื่ อ ก า ร อ นุ รักษ์  บ้ า น โ ค กก่ อ ง  ต า บ ล
คนัธารราษฎร ์อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
มผีลท าให้คะแนนความรู้การมีส่วนร่วมของชาวบ้าน
เพิม่มากขึน้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ
บางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของ  กันต์กนิษฐ ์                   
ตัง้ธรรมพทิกัษ์ (2557 : 49 - 52) ได้ศกึษาเรื่อง การ
ส่งเสริมการปลูกสมอไทยเพื่ออนุรักษ์สมุนไพรไทย 
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของคู่มือและเพื่อศึกษาและ
เปรยีบเทยีบความรู ้ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ ส าหรบั
นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ก่อน
การส่งเสริมนิสิตมีความรู้โดยรวมอยู่ในระดับพอใช ้
และหลังการส่งเสริมนิสิตมีความรู้อยู่ในระดับดีมาก
อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 ดงันัน้ จงึแสดงใหเ้หน็ว่า
คู่มือการท าถ่านอัดแท่งจากไมยราบยักษ์ เพื่อเป็น
พลงังานทดแทน ช่วยเพิม่ความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั
การท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ์ เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนความรู้ก่อนและหลงัอบรม พบว่า ชาวบ้านมี
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คะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการอบรมมากกว่าก่อนการ
อบรมอย่างมนียัส าคญัทรีะดบั .05 
5.3 ทัศนคติต่อการท าถ่านอัดแท่งจากไมยราบ
ยกัษ์ เพือ่เป็นพลงังานทดแทน  
 ผลการเปรียบเทยีบทศันคติต่อการท าถ่านอดั
แท่งจากไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็นพลงังานทดแทน ชุมชน
บ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า ก่อนการอบรมมีทัศนคติ อยู่ใน
ระดบัไม่แน่ใจ หลงัการอบรมมีทศันคติ อยู่ในความรู้
ระดบัเห็นด้วย เมื่อเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อน
และหลงัการอบรม พบว่า ชาวบา้นมทีศันคตเิพิม่มาก
ขึน้หลงัการอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ซึ่งเสอดคล้องกับแนวคิดของ เครชและครัทช์ฟิลด ์
(Krech and Crutchfield , 1948) ไดใ้หค้วามเหน็ว่า 
ทศันคต ิอาจเกดิขึน้จากการตอบสนองความต้องของ
บุคคล นัน่คอื สิง่ใดตอบสนองความต้องการของตนได ้
บุคคลนัน้กม็ทีศันคตทิีด่ต่ีอสิง่นัน้ หากสิง่ใดตอบสนอง
ความต้องการของตนไม่ได้ บุคคลนัน้กจ็ะมทีศันคตไิม่
ดต่ีอสิง่นัน้ การได้เรยีนรู้ความจรงิต่างๆ อาจโดยการ
อ่านหรอืจากค าบอกเล่าของผูอ้ื่นกไ็ด ้ฉะนัน้บางคนจงึ
อาจเกดิทศันคตไิม่ดต่ีอผูอ้ื่นจากการฟังค าตฉิินทีใ่ครๆ 
มาบอกไว้ก่อนกไ็ด้ การเขา้ไปเป็นสมาชกิ หรอืสงักดั
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คนส่วนมากมกัยอมรบัเอาทัศนคติ
ของกลุ่มมาเป็นของตน หากทศันคตนิัน้ไม่ขดัแยง้กบั
ทัศนคติของตน เกิน ไปทัศนคติส่ วนส าคัญกับ
บุคลกิภาพของบุคคลนัน้ดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ จุฬารตัน์ กลัยา (2557 : 43) ได้ศกึษาเรื่อง การ
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรที่ใช้ในการปรุงอาหาร 
ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนบา้นหนองอุ่ม ต าบลนาสนีวล 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีความมุ่ง
หมายเพื่อ 1) ศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อนและ
หลงัการส่งเสรมิ พบว่า นักเรยีนมทีศันคตเิพิม่มากขึน้
กว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 
.05 บางส่วนสอดคล้องกบังานวจิยัของ ธนัชพร ประ
ทุม (2557 : 37) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการปลูก
ว่านหางจระเข้เพื่ออนุรกัษ์สมุนไพรไทย ส าหรบันิสติ
ปริญญาตรี  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษ า คณะ
สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มคีวามมุ่งหมายเพื่อ
ศกึษาทศันคติต่อการปลูกว่านหางจระเข้เพื่ออนุรกัษ์

สมุนไพรไทย ผลการศึกษา พบว่า ผู้เข้าร่วมการ
ส่งเสรมิมทีศันคติเพิม่มากขึน้ก่อนการส่งเสรมิอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการ
สง่เสรมินี้สามารถสรา้งทศันคตทิีด่ใีนการปลูกว่านหาง
จระเข้เพื่ออนุรักษ์สมุนไพรไทยได้ และบางส่วน
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนัต์กนิษฐ ์ตัง้ธรรมพทิกัษ์ 
(2557 : 49 - 52) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการปลูก
สมอไทย เพื่ ออ นุ รักษ์ สมุนไพรไทย เพื่ อศึกษา
ประสทิธิผลของคู่มือและเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
และทศันคตต่ิอการปลูกสมอไทยเพื่ออนุรกัษ์สมุนไพร
ไทย ก่อนและหลังการส่งเสริม ส าหรับนิสิตระดับ
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า ทศันคติก่อนการ
สง่เสรมิมทีศันคตโิดยรวมอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ และหลงั
การสง่เสรมินิสติมทีศันคตโิดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
เมื่อเปรยีบเทยีบ พบว่า หลงัการส่งเสรมิผูเ้ขา้ร่วมการ
ส่งเสริมมีความรู้และทศันคติสูงกว่าก่อนการส่งเสริม
อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 ดงันัน้ จงึแสดงใหเ้หน็ว่า
คู่มือการท าถ่านอัดแท่งจากไมยราบยักษ์ เพื่อเป็น
พลงังานทดแทน มทีศันคติที่ดีต่อการท าถ่านอดัแท่ง
จากไมยราบยกัษ์ เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อน
และหลงัอบรม พบว่า ชาวบ้านมคีะแนนเฉลีย่ทศันคติ
หลงัการอบรมมากกว่าก่อนการอบรมอย่างมนีัยส าคญั
ทรีะดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) คู่มอือบรมการท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบ
ยกัษ์ เพื่อเป็นพลงัทดแทน ท าให้ชาวบ้านมคีวามรู้ใน
การท าถ่าน สามารถน าไปใชใ้นครวัเรอืนได ้ 
 2) คู่มอือบรมการท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบ
ยกัษ์ เพื่อเป็นพลงัทดแทน เป็นการน าวสัดุเหลอืใชท้าง
การเกษตร มาประยุกตใ์ชเ้ป็นพลงังานทดแทน 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบค่าความร้อน 
ความหนาแน่นของถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ์ และ
ถ่านทัว่ไป 
 2) ควรมกีารศกึษาวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตร
ชนิดอื่น เช่น แกลบ ใบออ้ย ซงัขา้วโพด วชัพชื ฯลฯ 
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