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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้มคีวามมุง่หมายเพื่อศกึษาสภาพการใชป้ระโยชน์จากมลูสตัว ์เพื่อพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการท าถ่านจาก
มลูสตัวเ์พื่อลดการท าลายทรพัยากรป่าไม ้และเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตต่ิอการท าถ่านจากมูลสตัว์
ส าหรบัชาวบา้นในชุมชนบา้นโคกจนัทรห์อม ต าบลเมก็ด า อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาสภาพการใชป้ระโยชน์จากมูลสตัว ์คอื ชาวบา้นทีอ่าศยัในชุมชนบา้นโคกจนัทรห์อม 
จ านวน 125 ครวัเรอืน และกลุ่มตวัอย่างทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการฝึกอบรม จ านวน 46 คน ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วมการ
ฝึกอบรม เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจยั คอื แบบสอบถามการใช้ประโยชน์จากมูลสตัว์ คู่มอื แผ่นพบั แบบวดัความรูแ้ละ
แบบวดัทศันคต ิสถติิทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน และ Paired            
t-test ผลการศกึษาพบว่า ชาวบา้นทุกคนเคยใชป้ระโยชน์จากมูลสตัว์ โดยมชีาวบา้น รอ้ยละ 92.80 ไม่เคยรบัรูข้อ้มูล
เกีย่วกบัการท าถ่านจากมูลสตัว ์เมื่อฝึกอบรมใหก้บัชาวบา้น พบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอื เท่ากบั 81.30 / 87.60 ค่า
ดชันีประสทิธิผลของคู่มือเท่ากบั 0.7574 ก่อนการฝึกอบรมชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดบัน้อย และมี
ทศันคติอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ หลงัการฝึกอบรมชาวบ้านมคีะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบัมากที่สุด และทศันคตอิยู่ใน
ระดบัเห็นด้วย เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการฝึกอบรม พบว่า ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ ยความรู้และ
ทศันคติหลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่าการฝึกอบรมท าให้
ชาวบา้นมคีวามรูแ้ละทศันคตเิพิม่มากขึน้ 
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Abstract 
 This research aimed to study the utilization of animal manure. to develop a training manual for 
charcoal making. and to study and compare the knowledge and attitude towards the charcoal-based charcoal 
for the villagers in Ban Khok Chan Hom, Tambon Megam, Amphoe Phayakkhaphum Phisai in Maha 
Sarakham province. Before and after training The sampling group used to study the condition of using animal 
dung were the villagers living in Ban Khok Chan Hom village, 125 households, The participants in the training 
were 46 participants from the training. The instruments used in the study were questionnaire, utilization of 
dung, manuals, leaflets, quizzes, and attitude measures. The statistics used in the data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and Paired t-test. The results showed that all villagers used 
the livestock manure with 92.80% had no data. about making charcoal When training for villagers, the 
efficiency of the manual was 81.30 / 87.60. The effectiveness index of the manual was 0.7574 with the 
attitude being uncertain. After the training, the villagers had the highest score in terms of knowledge. And the 
attitude is at the level of agreement. Comparing the average scores before and after the training, it was 
found that villagers had average knowledge, and attitude after training more than before training at the .05 
level with knowing more and increasing attitudes. 
 
Keywords : Practice Trainer, making charcoal, Ditch development, knowledge, attitude. 
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1. บทน า  
 การหุงต้มหรอืป้ิงย่างอาหารหลายๆ อย่างของ
ชาวบ้านยงัคงนิยมใช้ถ่านไม้เป็นแหล่งเชื้อเพลิง ให้
พลงังานความร้อน ซึง่ถ่านทีใ่ชส้่วนใหญ่กล็ว้นแลว้แต่
ได้มาจากทรัพยากรป่าไม้ ที่นับวันมีแต่จะลดลงไป 
หรอืเกดิใหม่ไม่ทนัการใช้สอย ถึงแม้ปัจจุบนัจะมกี๊าซ
หุงต้มแต่ชาวบ้านก็ยังคงใช้เตาไฟที่ใช้ ถ่านเป็น
เชือ้เพลงิ 
 ถ่านชีวภาพ เป็นการน ามวลชีวภาพ ซึ่งเป็น
วสัดุเหลอืใชห้รอืเหลอืทิ้งจากกจิกรรมภาคการเกษตร
มาแยกสลายด้วยความร้อนแทนการเผาทิ้ง เพื่อแยก
คาร์บอนจากมวลชวีภาพมาอยู่ในรูปของถ่านชวีภาพ 
เมื่อใสถ่่านชวีภาพลงในดนิ จะสามารถกกัเกบ็คารบ์อน
ซึ่งมีสภาพเสถียรให้อยู่ในดินได้เป็นระยะเวลานาน 
นอกจากนัน้ถ่านชีวภาพยังช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น 
เพื่อเพิม่ผลผลติทางการเกษตร ลดการใช้ปุ๋ ยเคม ีท า
ใหม้โีอกาสเพิม่รายไดม้ากขึน้ การผลติถ่านชวีภาพซึง่
เป็นการเผาเศษไม้และเศษของเหลอืทิ้งจากกจิกรรม
การเกษตรกรรม ในเตาควบคุมอุณหภูมิเป็นหนึ่ง
เทคโน โลยีที่ จ ะสามารถลดปัญหาการท าลาย
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มได ้ตามทฤษฎแีละ
วธิปีฏบิตัิทีเ่ป็นทีรู่้จกักนัโดยทัว่ไป โครงการผลติถ่าน
ชีวภาพ ไบโอซาร์ เพื่อการปรบัปรุงบ ารุงดินที่เสื่อม
โทรมใหส้ามารถใชเ้พื่อการเพาะปลูกพชืไดว้่าเป็นการ
น า ค า ร์ บ อ น ม า ฝั ง ดิ น  แ ท น ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ขึน้สู่บรรยากาศคาร์บอนที่มมีาก
สว่นใหญ่เป็นวสัดุอนิทรยีส์าร เช่น ต้นไม ้ซึง่เมื่อมกีาร
สงัเคราะหแ์สง ปรมิาณคาร์บอนในต้นไมจ้ะมปีรมิาณ
รอ้ยละ 50 ของน ้าหนกัตน้ไมน้ัน้ๆ และเมื่อตายจะย่อย
สลายเองตามธรรมชาต ิหรอืการเผาทิ้งกจ็ะปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สู่ช ัน้บรรยากาศ ท าให้เกิดก๊าซ
เรอืนกระจกไมแ้ละเศษวสัดุเหลอืใชใ้นการเกษตรกรรม
สามารถน ามาผลิตเป็นถ่านชวีภาพได้ เช่น เศษไม้ที่
ตอ้งตดัทิง้หรอืแต่งกิง่ เศษเหลอืทิง้จากการเกบ็ผลผลติ
แล้ว เช่น ข้าวโพด ซงัข้าว แกลบ ไม้ล้มลุก มูลสตัว์
ต่างๆ เช่น มูลววั หมู ไก่ วสัดุทัง้หมดทีจ่ะน ามาใชท้ า
ถ่านชีวภาพและเป็นเชื้อเพลิงที่ดีจะต้องตากให้แห้ง
ทีสุ่ด เพราะวสัดุธรรมชาตมิคีวามชื้นมากเมื่อเผากจ็ะ
เกดิควนัมาก ก่อให้เกดิปัญหาด้านมลพษิทางอากาศ

ไดเ้ช่นกนั (หม่อนไม้, 2558 : เวป็ไซต์) ส าหรบัถ่าน
ชวีภาพจากมูลสตัว ์เป็นการใชมู้ลสตัวท์ีม่กีากใย เช่น 
เซลลูโลส เฮมเิซลลูโลส และอื่นๆ ทีย่่อยไม่ได ้ซึ่งเป็น
ชวีมวล เป็นแหล่งคาร์บอนใช้เป็นพลงังานได้ดี ถ่าน
พวกนี้สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดห้ลายทาง เช่น ใช้
เป็นพลงังานใหค้วามรอ้น ใชฝั้งลงไปในดนิเพื่อเป็นปุ๋ ย 
ช่วยดูดซับไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และเป็นที่อยู่ของ
จุลนิทรยี ์(รกับา้นเกดิ, 2556 : เวบ็ไซต)์ 
 จากการส ารวจชุมชนบา้นโคกจนัทรห์อม ต าบล
เม็กด า อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
จ านวน 181 ครวัเรอืน พบว่า ชาวบา้นทุกหลงัคาเรอืน
ในชุมชนบ้านโคกจนัทร์หอมมีการใช้เตาถ่านเพื่อนึ่ง
ข้าวเหนียวหรือประกอบอาหารประเภทป้ิงหรือย่าง 
นอกจากนี้ยงัพบว่า มชีาวบา้น จ านวน 36 ครวัเรอืนที่
เลีย้งสตัว์ไวใ้นพื้นที่บรเิวณบา้น คดิเป็นรอ้ยละ 19.89 
ของจ านวนครวัเรอืนทัง้หมดในชุมชน แบ่งเป็นเลีย้งววั 
จ านวน 116 ตัว และเลี้ยงควายจ านวน 14 ตัว โดย
ชาวบา้นทุกครวัเรอืนทีเ่ลีย้งสตัวใ์นพืน้ทีบ่รเิวณบา้นจะ
น าเอามูลสตัวไ์ปใช้ท าปุ๋ ยคอกเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ 
(ศศิประภา เผ่าสุขดี, ส ารวจเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 
2560) 
 ดงันัน้ ผู้วิจ ัยจึงต้องการพฒันาคู่มือฝึกอบรม
การท าถ่านจากมูลสตัว์เพื่อลดการท าลายทรพัยากร   
ป่าไม้ ส าหรับชาวบ้านในชุมชนบ้านโคกจันทร์หอม 
ต า บล เม็กด า  อ า เภอพยัคฆภู มิพิสัย  จัง ห วัด
มหาสารคาม โดยจดัฝึกอบรมเพื่อให้ชาวบ้านท าถ่าน
จากมลูสตัวใ์นชุมชน เพื่อใหช้าวบา้นเกดิความรู ้ความ
เขา้ใจในการท าถ่านจากมูลสตัว์และมทีศันคติต่อการ
ท าถ่านจากมูลสตัว ์อกีทัง้ยงัสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ป
ใชป้ระโยชน์ในชวีติประจ าวนัต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ของ
ชาวบ้าน ในชุมชนบ้านโคกจนัทร์หอม ต าบลเม็กด า 
อ า เ ภ อพยัคฆภู มิพิ สัย  จั ง ห วัด มห า ส า ร ค าม                        
เ ป็น ป่ าสงวนแห่ งช าติ  เขตรักษาพันธุ์ ส ัตว์ ป่ า                               
มโีครงการปลกูป่าเขา้มาในชุมชน 
2.2 เพื่อพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการท าถ่านจากมูลสตัว์
เพื่อลดการท าลายทรพัยากรป่าไม้ส าหรบัชาวบ้านใน
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ชุมชนบ้านโคกจันทร์หอม ต าบลเม็กด า อ าเภอ                   
พยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ใหม้ปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ ์80/80  
2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้และทศันคตต่ิอ
การท าถ่านจากมูลสัตว์ของชาวบ้านในชุมชนบ้าน             
โคกจนัทร์หอม ต าบลเม็กด า อ าเภอพยคัฆภูมิพิสยั 
จงัหวดัมหาสารคาม ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 พื้นทีวิ่จยั 
 พื้นที่ที่ใช้ในการวิจยั คือ บ้านโคกจนัทร์หอม 
ต า บล เม็กด า  อ า เภ อพยัคฆภู มิพิสัย  จัง ห วัด
มหาสารคาม 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ชาวบ้าน                   
บ้านโคกจันทร์หอม ต าบลเม็กด า อ าเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 181 ครัวเรือน 
จ านวน 631 คน 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาการใชป้ระโยชน์
จากมูลสัตว์ คือ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้าน             
โคกจนัทร์หอม ต าบลเม็กด า อ าเภอพยคัฆภูมิพิสยั 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 125 ครวัเรอืน ครวัเรอืน
ละ 1 คน ได้จากการน าจ านวนครวัเรือนไปค านวณ
ตามสูตรค านวณการก าหนดกลุ่มตวัอย่างของทาโร่ยา
มาเน่ ที่มีความคลาดเคลื่อน 0.05 (Yamane,Taro 
1993 : 88) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพฒันาคู่มือฝึกอบรม 
คือ ชาวบ้านที่อาศยัอยู่ในชุมชนบ้านโคกจนัทร์หอม 
ต า บล เม็กด า  อ า เภอพยัคฆภู มิพิสัย  จัง ห วัด
มหาสารคาม จ านวน 46 ครวัเรอืน ครวัเรอืนละ 1 คน 
มาจากการใช้หลกัเกณฑ์ก าหนดเป็นร้อยละ 25 ของ
จ านวนครวัเรอืนทัง้หมดในชุมชนบา้นโคกจนัทร์หอม 
(ธรีวุฒ ิเอกะกุล, 2543) โดยเลอืกจากครวัเรอืนทีส่มคัร
ใจเขา้ร่วมการฝึกอบรม 
3.3 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ การฝึกอบรมการท าถ่านจาก 
มูลสัตว์เพื่อลดการท าลายทรัพยากรป่าไม้ ส าหรับ
ชาวบ้านในชุมชนบ้านโคกจันทร์หอม ต าบลเม็กด า 
อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 

 ตวัแปรตาม ได้แก่ 1. ความรู้เกี่ยวกบัการท า
ถ่านจากมูลสตัว์ และทัศนคติต่อการท าถ่านจาก               
มลูสตัว ์
3.4 ระยะเวลาในการวิจยั 
 ระยะที่ 1 ศึกษาการใช้ประโยชน์จากมูลสตัว์
ของชาวบา้นในชุมชนบา้นโคกจนัทรห์อม ต าบลเมก็ด า 
อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม  
 ระยะที ่2 การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการท าถ่าน
จากมูลสตัวเ์พื่อลดการท าลายทรพัยากรป่าไม้ส าหรบั
ชาวบ้านในชุมชนบ้านโคกจันทร์หอม ต าบลเม็กด า 
อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
3.5 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษาการใชป้ระโยชน์
จากมูลสตัว์ ได้แก่ แบบสอบถามการใชป้ระโยชน์จาก
มูลสัตว์ของชาวบ้านในชุมชนบ้านโคกจันทร์หอม 
ต า บล เม็กด า  อ า เภอพยัคฆภู มิพิสัย  จัง ห วัด
มหาสารคาม 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มือ
ฝึกอบรมการท าถ่านจากมูลสตัว์ส าหรับชาวบ้านใน
ชุมชนบ้านโคกจนัทร์หอม และแผ่นพบั เรื่อง การท า
ถ่านจากมลูสตัว ์
 3. เครื่องมือในการวัดและประเมินผล ได้แก่ 
แบบวดัความรู้เกี่ยวกับการท าถ่านจากมูลสตัว์ และ
แบบวดัทศันคตต่ิอการท าถ่านจากมลูสตัว ์
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพ
เครื่องมอื ไดแ้ก่  
  - การหาความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) 
  - ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)  
  - ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยากง่าย  
  - ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
  - ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
  - ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.)  
 3) สถติทิดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ Paired t-test 
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
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4. สรปุผลการวิจยั 
4.1 การใช้ประโยชน์จากมูลสตัวข์องชาวบ้านโคก
จนัทร์หอม ต าบลเม็กด า อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จงัหวดัมหาสารคาม 
 จากการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกบัชาวบ้าน            
โคกจนัทร์หอม ต าบลเม็กด า อ าเภอพยคัฆภูมิพิสยั 
จงัหวัดมหาสารคาม จ านวน 125 คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 125 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 77 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.60 เพศชาย จ านวน 
48 คน  คิด เ ป็นร้อยละ  38.40 ส ามารถสรุ ปผล
การศกึษาไดด้งันี้ 
 1) การใช้ประโยชน์จากมูลสตัว์ของชาวบ้าน
โ คก จัน ท ร์ ห อม  ผ ลก า ร ศึ กษ าพบว่ า  ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารใช้ประโยชน์จากมูลสตัว์
ในการท าปุ๋ ยคอก คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 รองลงมา คอื 
ท าน ้าหมกั คดิเป็นรอ้ยละ 11.20 ส่วนการใชป้ระโยชน์
จากมลูสตัวด์า้นทีน้่อยทีส่ดุ คอื จุดไล่ยุง คดิเป็นรอ้ยละ 
4.00 นอกจากนี้ยงัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามทุกคนไม่
เคยมกีารใช้ประโยชน์จากมูลสตัวใ์นด้านการใช้ท ายา
ฆ่าแมลง ใชค้ลุกกบัเมลด็พนัธุพ์ชืเพื่อไม่ใหแ้มลงเจาะ
กนิ ใชเ้ป็นสว่นผสมในน ้ายาท าความสะอาด ใชท้ าถ่าน 
และใชท้ าแก๊สชวีภาพ 
 2) การรบัรูเ้กีย่วกบัการท าถ่านจากมูลสตัวข์อง
ชาวบ้านโคกจนัทร์หอม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยรบัรู้ขอ้มูลเกี่ยวกับการ
ท าถ่านจากมูลสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 92.80 ส าหรับ
แหล่งข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามรบัรู้ขอ้มูลเกี่ยวกบั
การท าถ่านจากมูลสตัว์มากที่สุด คือ รบัรู้ข้อมูลจาก
โทรทศัน์ คดิเป็นร้อยละ 4.00 รองลงมา คอื วทิยุและ
หนังสอืพมิพ ์คดิเป็นรอ้ยละ 1.60 นอกจากนี้ยงัพบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามไม่เคยมกีารรบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัการ
ท าถ่านจากมูลสัตว์จากแผ่นพับ/  ใบปลิว หนังสือ/
เอกสาร ผูใ้หญ่บา้น และญาต ิ
4.2 การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการท าถ่านจาก                
มูลสตัว ์
 ผู้วิจยัได้พฒันาคู่มือฝึกอบรมการท าถ่านจาก
มูลสตัว์ โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมของ Tyler ซึ่ง
ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงันี้ ข ัน้ตอนที ่1 การก าหนด

วัต ถุปร ะสงค์ก า ร เ รียนรู้  ข ั ้นตอนที่  2 ก า รจัด
ประสบการณ์เรยีนรู ้ข ัน้ตอนที ่3 การฝึกอบรม ขัน้ตอน
ที ่4 การประเมนิ/ขอ้มลูยอ้นกลบัจากนัน้ผูเ้ชีย่วชาญได้
ท าการประเมนิความเหมาะสมของเน้ือหา และกจิกรรม
ในคู่มือฝึกอบรม โดยมีกิจกรรมในคู่มือฝึกอบรม
ทัง้หมด 4 หน่วยฝึกอบรม ประกอบไปด้วย หน่วย
ฝึกอบรมที่ 1 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับมูลสัตว์ หน่วย
ฝึกอบรมที่ 2 ถ่านชีวภาพ หน่วยฝึกอบรมที่ 3 ถ่าน
จากมลูสตัว ์หน่วยฝึกอบรมที ่4 วธิที าถ่านจากมูลสตัว ์
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ประเมนิความเหมาะสมกิจกรรมใน
การฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมในการใช้ในการพฒันา
คู่มอืฝึกอบรมการท าถ่านจากมลูสตัว ์
 จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม
การท าถ่านจากมูลสัตว์ พบว่า ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 81.30 และ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 87.60 
ดังนัน้ คู่มือฝึกอบรมการท าถ่านจากมูลสัตว์ จึงมี
ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมเท่ากบั 81.30 / 87.60 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้
4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ และ
ทศันคติต่อการท าถ่านจากมูลสตัว ์
 1) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัการท าถ่านจากมูลสตัว์ ผลการศึกษาพบว่า 
ความรู้เกี่ยวกบัการท าถ่านจากมูลสตัว์ของผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรมโดยรวมอยู่ ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากบั 9.78 และหลงัการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบั
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.52 เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับการท าถ่านจาก                  
มูลสตัว์ของผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม พบว่า เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้หลังการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 2) ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อ
การท าถ่านจากมลูสตัว ์ผลการศกึษาพบว่า ทศันคตต่ิอ
การท าถ่านจากมลูสตัวข์องผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมก่อน
การฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ และหลงัการ
ฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยของทศันคติต่อการท าถ่านจากมูลสตัว์
ของผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรม พบว่า  เ ป็นไปตาม
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สมมติฐานการวิจัย ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติหลังการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการ

ฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 
ตารางที่ 1 ผลการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบความรู้และทศันคติต่อการท าถ่านจากมูลสตัวเ์พื่อลดการท าลายทรพัยากร                 
ป่าไม ้ส าหรบัชาวบา้นในชุมชนบา้นโคกจนัทรห์อม ต าบลเมก็ด า อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 

ประเดน็
การศึกษา 

ก่อนฝึกอบรม หลงัฝึกอบรม 
df t P 

 ̃ S.D. ระดบั  ̃ S.D. ระดบั 
ความรู ้ 9.78 0.44 น้อย 17.52 0.18 มากทีสุ่ด 45 -17.456 .000* 
ทศันคต ิ 2.30 0.45 ไมแ่น่ใจ 2.87 0.12 เหน็ดว้ย 45 -9.543 .000* 

 
5. อภิปรายผล 
5.1 การศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์จากมูลสตัว์
ของชาวบ้านโคกจนัทรห์อม ต าบลเมก็ด า อ าเภอ
พยคัฆภมิูพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม 
 การใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ของชาวบ้าน               
โ ค ก จัน ท ร์ ห อม  ผ ลก า ร ศึ กษ าพบว่ า  ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารใช้ประโยชน์จากมูลสตัว์
ในการท าปุ๋ ยคอก คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 รองลงมา คอื 
ท าน ้าหมกั คดิเป็นรอ้ยละ 11.20 ส่วนการใชป้ระโยชน์
จากมลูสตัวด์า้นทีน้่อยทีส่ดุ คอื จุดไล่ยุง คดิเป็นรอ้ยละ 
4.00 นอกจากนี้ยงัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามทุกคนไม่
เคยมกีารใช้ประโยชน์จากมูลสตัวใ์นด้านการใช้ท ายา      
ฆ่าแมลง ใชค้ลุกกบัเมลด็พนัธุพ์ชืเพื่อไม่ใหแ้มลงเจาะ
กนิ ใชเ้ป็นสว่นผสมในน ้ายาท าความสะอาด ใชท้ าถ่าน 
และใช้ท าแก๊สชีวภาพ การใช้ประโยชน์ดังกล่าว
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของบุญฤทธิ ์ชุมทอง (2554 : 1) 
การใชป้ระโยชน์จากปุ๋ ยมูลสตัวเ์พื่อลดต้นทุน และเพิม่
ผลผลิตเป็นที่นิยม คือ การใส่ปุ๋ ยมูลวัว และมูลไก่ 
ใหแ้ก่หญา้ พบว่า หญา้หวานทีใ่สปุ่๋ ยมลูไก่มคี่าน ้าหนัก
ใบแห้ง 5.87 กรัมต่อต้น และมีค่าการสะสมน ้าหนัก
แหง้รวม 15.32 กรมัต่อตน้ มากกว่าหญา้หวานทีใ่ส่ปุ๋ ย
มลูววั ซึง่น ้าหนกัใบแหง้ และน ้าหนกัแหง้รวมของหญ้า
หวานมคี่าสงูสุดที่อตัรา 4 ตนัต่อไร่ และต ่าสุดที่อตัรา  
1 ตนัต่อไร่ มคี่าต ่าสดุ ดงันัน้ การใสปุ่๋ ยมลูไก่ในอตัราที่
สูงขึ้น มีผลท าให้การเจริญเติบโต และการสะสม
น ้ าหนักแห้งของหญ้าหวานเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม     
ไม่พบสหสัมพันธ์ ร ะหว่ า งชนิดของปุ๋ ยมู ลสัตว ์                 
และอตัราการใสปุ่๋ ย  
 

5.2 การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการท าถ่านจาก                
มูลสตัว ์ส าหรบัชาวบ้านในชุมชนบ้านโคกจนัทร์
หอม ต าบลเมก็ด า อ าเภอพยคัฆภมิูพิสยั จงัหวดั
มหาสารคาม  
 เมื่อน าไปพัฒนาใช้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
โดยการท าแบบทดสอบระหว่างฝึกอบรม (E1) ไดค้ะแนน
รวมเฉลี่ย 81.03 และมีคะแนนจากการทดสอบหลัง
ฝึกอบรม (E2) รวมเฉลี่ยร้อยละ 87.60 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตัง้ไว้ เนื่ องจากผู้วิจ ัยได้เน้น
ความส าคัญของการเรียนรู้ โดยคู่มือฝึกอบรมการท า
ถ่านจากมูลสตัว์ ได้มีเนื้อหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ความรู้ทัว่ไปของมูลสตัว์ ถ่านชวีภาพ ถ่านจากมูลสตัว ์
และวิธีท าถ่านจากมูลสัตว์ ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้มีการ           
เรยีบเรียงเป็นขัน้ตอนและถ่ายทอดความรู้และทศันคติ
ของสิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมเกดิ
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเข้าใจได้ง่าย ท าให้
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสนใจในการเรียนรู้ ซึ่งเนื้อหาที่
ผู้วิจ ัยได้เน้นเป็นส าคัญต่อการเรียนรู้  ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของปรชีา ชา้งขวญัยนื และคณะ (2551 : 127) 
ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า คู่มอืเป็นหนังสอืทีใ่ชค้วบคู่ไปกบั
การกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็นหนังสอืที่ใช้แนวทางปฏบิตัิ
ให้กับผู้ใช้สามารถกระท าสิ่งนั ้นๆ ให้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย ส่วนคู่มอื ครูนัน้เป็นหนังสอืให้แนวทางและ
แนะน าเกีย่วกบัสาระ วธิกีาร กจิกรรม สื่อ วสัดุ อุปกรณ์
และแหล่งข้อมูล ปกติมักจะใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน 
เป็นหนังสอืที่ครูได้ศกึษาด้วยตนเอง และสอดคล้องกบั
แนวคดิของศกัรนิทร ์สวุรรณโรจน์ และคณะ (2535 : 89) 
ได้กล่าวไว้ว่า การจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้ ต้อง
ค านึงถึงองค์ประกอบที่ส าคญั เพื่อให้การจดัท าคู่มอืใน
การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้
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ประโยชน์ในการจดัการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ มี
ผูน้ าเสนอองคป์ระกอบของคู่มอืปฏบิตังิาน และคู่มอืการ
จดัการเรยีนรูไ้ว้สอดคล้องกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของอุบล แคว้นไทยสงค์ และคณะ (2559 : 124) ได้
ศกึษาวจิยัการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : ประเทศเนการาบรูไนดารุสซา
ลาม การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซียน: 
ประเทศบรูไนดารุสซาลามที่มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์
80/80 และหาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรมเพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ทัศนคติก่อนและหลัง
ฝึ กอบรม  ผลการศึกษาพบว่ าคู่ มื อ ฝึ กอบรมมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 85.33/80.22 ส่วนดชันีประสทิธผิล
ของคู่มอืฝึกอบรมเท่ากบั 04.44 นิสติทีใ่ช้คู่มอืฝึกอบรม
ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อมอาเซยีน: ประเทศบรูไน
ดารุสซาลามมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้้อยละ 44.44 
นิสติกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลี่ยความรู้และทศันคติหลงั
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของวาท ีลพพนัธ์ทอง และคณะ (2559 : 189-
202) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : 
สาธารณรฐัสงิคโปร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสติปริญญาตร ี
ชัน้ปีที่ 1 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อม
และทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ได้มา
โดยการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับฉลากเป็นกลุ่ม
ทดลองที่ใช้คู่มอืการฝึกอบรม จ านวน 30 คน และกลุ่ม
ควบคุมที่ไม่ได้ใช้คู่มือการฝึกอบรม จ านวน 30 คน
เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัย  ได้แก่  คู่ มือฝึกอบรม 
แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคติ และแบบวดัทกัษะ
ในการเป็นวิทยากร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบสมมติฐาน t-test และ F-test (One– Way 
MANOVA)  ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอื
ฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 93.44/84.78 ส่วนดชันี
ประสทิธผิลของคู่มอืการฝึกอบรม เท่ากบั 0.7350 นิสติ
ที่ใช้คู่มือฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
อาเซียน : สาธารณรฐัสงิคโปร์มีความก้าวหน้าในการ
เรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 73.50 และนิสติกลุ่มทดลองมคีวามรู ้
ทศันคต ิและทกัษะในการเป็นวทิยากร สงูกว่านิสติกลุ่ม

ควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของน ้ าทิพย์ ค าแร่ และคณะ 
(2559 : 543-563) ได้ศึกษาเรื่อง การพฒันาคู่มือ
ฝึกอบรมการบริโภคที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมส าหรับ
นิสติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม งานวจิยัมวีตัถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม ส าหรบันิสติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม และ
เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรมและ
เปรียบเทียบความรู้ และทัศนคติก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตระดับปริญญาตร ี
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ไดม้าจากการ
สมัครใจเข้าร่วมฝึกอบรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ คู่มอืฝึกอบรม แผ่นพบั แบบทดสอบ ความรู้และ
แบบวดัทศันคติ ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของ
คู่มือฝึกอบรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ประสทิธภิาพ เท่ากบั 80.70/83.68 สว่นดชันีประสทิธผิล
ของคู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 0.790 นิสติทีใ่ชคู้่มอืฝึกอบรม
มคีวามกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 79.00 ผลการ
เปรียบเทียบความรู้และทศันคติเรื่องการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อม ส าหรับนิ สิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม หลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า การ
พัฒนาคู่ มื อ ฝึ กอบรมการท า ถ่ านจ ากมู ลสัต ว ์                    
มปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้
5.3 ความรู้และทัศนคติเกีย่วกับการท าถ่านจาก  
มูลสตัว ์ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 
 1. ผลการเปรยีบเทยีบความรูเ้กี่ยวกบัการท า
ถ่านจากมูลสตัว์ ก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า 
หลังการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้
เกี่ยวกับการท าถ่านจากมูลสัตว์สูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ร ะดับ  . 05 
เนื่องจากคู่มือ และกระบวนการฝึกอบรมการท าถ่าน
จากมูลสัตว์ มีความเหมาะสม และมีเทคนิควิธีการ
ฝึกอบรมทีห่ลากหลาย ท าให้ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมมี
ความรู้หลังการฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของเต็มดวง รตัน
ทศันีย ์(2536 : 36-55) ใหค้วามหมายว่า สิง่แวดลอ้ม
ศึกษา เ ป็นกระบวนการบู รณาการซึ่ ง เกี่ ย วกับ
ความสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนัของมนุษย์กบัสิง่แวดล้อม
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นรวมทัง้
การศึกษาความสมัพันธ์ของการเพิ่มขึ้นของจ านวน
ประชากร มลพษิ การจดัการและการใชท้รพัยากร การ
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมคีวาม
ตระหนกั และเขา้ใจสิง่แวดลอ้มรวมไปถงึความสมัพนัธ์
ของมนุษย์ต่อสิง่แวดล้อมให้มพีฤติกรรมที่รบัผดิชอบ
ต่อผลที่เกิดขึ้นกับสิง่แวดล้อม สอดคล้องกบัแนวคิด
ของกรีต ิยศยิง่ยง (2549: 3) ความรูเ้ป็นทรพัยส์นิทีจ่บั
ต้องไม่ได ้แต่เป็นสิง่ทีม่คี่ามากส าหรบัองค์กร องค์กร
จึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาความรู้ให้โดดเด่นอันเป็น
ต้นทุนที่ส าคญัขององค์กรเพื่อความไดเ้ปรยีบเชงิการ
แขง่ขนัและเพื่อเพิม่คุณค่าในการพฒันาผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตัวอย่างเช่น ความรู้ที่เกิด
ขึน้มานานแลว้หรอือาจจะเรยีกวา่ ภูมปัิญญา หรอืทีเ่รา
มกัจะคุน้หกูบัค าว่า      ภูมปัิญญาชาวบา้น คอื ความรู้
ที่มไิด้เกิดมาจากแต่ผู้มกีารศกึษาสูงๆ เท่านัน้ แต่ยงั
สามารถถูกผลติขึน้มาจากบุคคลธรรมดาทัว่ไปหรอืที่
เรยีกว่า ชาวบา้น ความรูท้ีไ่ดจ้ากภูมปัิญญาชาวบา้นก็
มิได้มีคุณค่ าที่ ยิ่ งหย่ อนไปกว่ าภู มิ ปัญญาของ
นกัวชิาการและสงัคมยุคปัจจุบนัไดเ้ชดิชูว่า ภูมปัิญญา
ชาวบ้านเป็นความรู้ที่มีคุณค่ายิ่งเพราะความรู้ที่ถูก
ผลติออกมามไิดม้าจากตวัหนังสอืในต าราหรอืการวจิยั
ในหอ้งทดลองหากแต่เกดิมาจากประสบการณ์ทีถู่กสัง่
สมลองผิดลองถูกสบืทอดกนัมาหลายชัว่อายุคน ภูมิ
ปัญญาเหล่านี้ได้เคลือบแฝงไว้ด้วยวัฒนธรรมทาง
สงัคมอีกมากมายซึ่งความรู้ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร ์
มักมองข้ามและเป็นการยากที่จะใช้เทคโนโลยีหรือ
ความรู้ใดๆ มาผลติความรู้อนัเป็นภูมปัิญญาเหล่านัน้
ไดใ้นเวลาอนัสัน้ และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของพรธดิา 
วเิชยีรปัญญา (2547: .21) ได้ให้ความหมายของ
ความรู้ คอื กระบวนการของการขดัเกลาเลอืกใช้และ
บรูณาการการใชส้ารสนเทศเหล่านัน้จนเกดิเป็นความรู้
ใหม่ (New knowledge) ความรูใ้หม่จงึเกดิขึน้จากการ
ผสมผสานความรู้และประสบการณ์เดิมผนวกกับ
ความรู้ใหม่ที่ได้รับซึ่ง ความรู้ดังกล่าวเป็นสิ่งที่อยู่
ภายในบุคคลเป็นความรูท้ีไ่ม่ชดัแจง้ ซึง่หากไดร้บัการ
ถ่ายทอดออกมาอยู่ ในรูปลายลักษณ์อักษรก็จะ
กลายเป็นความรู้ที่ชดัแจ้งและความรู้จะเกดิคุณค่าได้

หากมีการน าไปใช้ในการตัดสินใจและเป็นไปตาม
แนวคดิของวชิยั วงษ์ใหญ่ (2530 : 130) ไดใ้หค้วาม
หมายความของความรู้ไว้ว่า ความรู้เป็นพฤติกรรม
เบื้องต้นที่ผู้เรียนสามารถจ าได้ หรือระลกึได้โดยการ
มองเห็น ได้ยิน ความรู้ในขัน้นี้  คือ ข้อเท็จจริง 
กฎเกณฑ์ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอนุวฒัน์ อ่อน
ประสงค ์(2556 : 47) การส่งเสรมิการหมกัปุ๋ ยคอกมูล
ววัใชใ้นการเกษตรเพื่อลดสารเคม ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อ
ส่งเสรมิการหมกัปุ๋ ยคอกมูลววัใชใ้นการเกษตรเพื่อลด
สารเคมี ต าบลแก่ง เลิงจาน อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่า การจัดกิจกรรมการ
ส่งเสรมิการหมกัปุ๋ ยคอกมูลววัใชใ้นการเกษตรเพื่อลด
การใชส้ารเคม ีชาวบา้นมคีวามรูก้่อนส่งเสรมิมากกว่า
หลงัการส่งเสรมิ แสดงให้เหน็ว่าการส่งเสรมิการหมกั
ปุ๋ ยคอกมลูววัใชใ้นการเกษตรเพื่อลดการใชส้ารเคม ีซึง่
มีผลความรู้ของชาวบ้านเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบางส่วน
สอดคล้องกบังานวจิยัของภทัรพงษ์ พละ (2557: 49) 
ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการท าปุ๋ ยชีวภาพจากมูล
สตัวใ์นโรงเรยีนท่าขอนยางพทิยาคม อ าเภอกนัทรวชิยั 
จงัหวดัมหาสารคาม กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั คอื 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าขอนยาง
พิทยาคม จ านวน 30 คน พบว่า ก่อนการส่งเสริม
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ ในระดับปานกลาง 
และหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความรู้อยู่
ในระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบพบว่า หลงัการส่งเสรมิ
นักเรียนมีความรู้สูงกว่าก่อนการส่ งเสริมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 และบางส่วนสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของพชัทชิา กุลสวุรรณ (2558: 126 - 141) 
ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือการเรียนการสอน
เศรษฐศาสตร์สิง่แวดล้อมแบบบูรณาการ ส าหรบันิสติ
ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม จากการศกึษา 
พบว่า นิสติมคีวามรูเ้กีย่วกบัเศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 
หลังมากกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมมีผลท าให้
ความรูข้องผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมเพิม่ขึน้ 
 2. ผลการเปรียบเทยีบทศันคติต่อการท าถ่าน
จากมูลสตัว์ พบว่า ทศันคติต่อการท าถ่านจากมูลสตัว์
ของผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่
ในระดบัไม่แน่ใจ และหลังการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ใน
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ระดับเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของ
ทัศนคติต่อการท าถ่านจากมูลสตัว์ของผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม พบว่ า เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 เนื่ องจากคู่มือ และกระบวนการ
ฝึกอบรมการท าถ่านจากมลูสตัว ์มคีวามเหมาะสม และมี
เทคนิควธิกีารฝึกอบรมทีห่ลากหลาย ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมการ
ฝึกอบรมมีทศันคติต่อการท าถ่านจากมูลสตัว์หลงัการ
ฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม ซึง่เป็นไปตามแนวคดิ
ของสุรพงษ์ โสธนะเสถียร  (2533: 122) ได้กล่าวถึง 
ทศันคต ิว่า เป็นดชันีชีว้่า บุคคลนัน้ คดิและรูส้กึอย่างไร 
กับคนรอบข้าง  วัต ถุหรือสิ่ งแวดล้อมตลอดจน
สถานการณ์ต่างๆ โดยทัศนคติ นัน้มีรากฐานมาจาก 
ความเชื่อทีอ่าจสง่ผลถงึพฤตกิรรมในอนาคตได ้ทศันคต ิ
จึงเป็นเพียงความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า และ
เป็นมิติของการประเมิน เพื่อแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบ 
ต่อประเด็นหนึ่งๆ ซึ่งถือเป็นการสื่อสารภายในบุคคล 
(Interpersonal Communication) ที่เป็นผลกระทบมา
จากการรบัสาร อนัจะมผีลต่อพฤตกิรรมต่อไป ซึง่เป็นไป
ตามแนวคดิของมญัชรตัน์  วริชัวงค ์(2542: 25) กล่าวว่า 
ปัจจยัที่ท าให้เกิดทศันคติประกอบด้วยการเรียนรู้โดย
อาจมสีิง่เรา้เป็นตวักระตุ้น จนท าใหเ้กดิความประทบัใจ
ทางบวก คอื ความรูส้กึชอบ และความประทบัใจในทาง
ลบ คือ ความรู้สึกไม่ชอบ อาจเกิดจากการยอมรับ
ทศันคติจากผู้อื่นและมสีื่อต่างๆ เป็นสิง่ชกัจูงให้ปฏบิตั ิ
โดยแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมที่สามารถ
สงัเกตได้ และเป็นไปตามแนวคดิของอธภิทัร สายนาค 
(2543: 26) ทศันคติสามารถเปลี่ยนแปลงไดเ้น่ืองจาก
ทศันคติเป็นสิง่ที่ได้มาจากการเรยีนรู้หรอืประสบการณ์
ของแต่ละบุคคล ถ้าการเรียนรู้หรือประสบการณ์นัน้
เปลี่ยนแปลงไปทัศคติย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย จาก
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของทัศนคติพอจะสรุปได้ว่า 
ทศันคติเกดิจากการเรยีนรู้หรือประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะแวดล้อม ถ้า
เกิดขึน้แล้วจะมีลกัษณะมัน่คงและเปลี่ยนแปลงได้ยาก
ทศันคตจิะมบีทบาทช่วยใหบุ้คคลไดป้รบัปรุงและพฒันา
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของวชิรญาณ์ นาชัย
บูรณ์ (2558 : 51) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการปลูก

รางจืดเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในชุมชน เพื่อ
ศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อนและหลงัการส่งเสรมิ
การปลูกรางจืด เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมี
ทศันคติก่อนการส่งเสริมอยู่ในระดับไม่เห็นด้วย ส่วน
หลงัการส่งเสริมผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีทศันคติอยู่ใน
ระดบัเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและ
หลงัการส่งเสรมิ พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมทีศันคติ
มากว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Ozgul, etal (2004 : 1527-
1546) ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมของ
นักเรยีนตุรกชีัน้ปีที่ 4-8 จ านวน 458 คน โดยวเิคราะห์
ความแตกต่างดา้นทศันคตริะหว่าง เพศ ระดบัการศกึษา 
คะแนน วชิาวทิยาศาสตร์ สถานภาพทางเศรษฐกจิของ
นักเรียนและสถานที่ตัง้ของโรงเรียน พบว่า เพศและ
ระดับ การศึกษาของนักเรียนมีทัศนคติเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกันนักเรียนที่มีคะแนนวิชา
วทิยาศาสตร์สูง มีทศันคติเชิงบวกต่อสิง่แวดล้อม และ
นักเรียนที่มีรายได้สูงกบันักเรียนที่อาศัยอยู่ในเมืองมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมสูงกว่านักเรียนที่
ครอบครวัมรีายไดต้ ่า และอาศยัอยู่แถบชานเมอืง แสดง
ใหเ้หน็ว่าการฝึกอบรมส่งผลให้ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมมี
ทศันคตทิีด่ขี ึน้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งสามารถน าคู่มอืการท า
ถ่านจากมูลสัตว์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ฝึกอบรมแก่นิสติ นักศึกษา และประชาชน เพื่อให้เกิด
ความรูค้วามเขา้ใจในการท าถ่านจากมลูสตัว ์
 2. สามารถน าขอ้มูลการท าถ่านจากมูลสตัว์ ไป
เผยแพร่ในรูปแบบสื่อต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางในการ
เรยีนรู ้และศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัการท าถ่านจากมลูสตัว์ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการปรับเนื้อหาคู่มือฝึกอบรมการท า
ถ่านจากมูลสัตว์ และน าไปใช้ให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการ 
 2. ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัการท าถ่านจาก
มลูสตัวแ์ละขัน้ตอนวธิกีารท าถ่านจากมลูสตัวม์ากยิง่ขึน้ 
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