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บทคดัยอ่ 
 วจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อสง่เสรมิการผลติน ้ายาลา้งหอ้งน ้าจากน ้าซาวขา้วเพื่อใชป้ระโยชน์ดา้นสิง่แวดลอ้มใน
โรงเรยีน และเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศัคตต่ิอการผลติน ้ายาลา้งหอ้งน ้าจากน ้าซาวขา้วเพื่อใชป้ระโยชน์
ดา้นสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาวจิยั คอื นักเรยีนโรงเรยีนเกิง้วทิยานุกูล 
จ านวน 30 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอื และแผ่นพบัการผลติน ้ายาลา้งหอ้งน ้าจากน ้าซาวขา้วเพื่อ
ใชป้ระโยชน์ดา้นสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคตต่ิอการผลิตน ้ายาลา้งหอ้งน ้าจากน ้า
ซาวขา้วเพื่อใช้ประโยชน์ดา้นสิง่แวดล้อมในโรงเรยีน สถิติทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรู้อยู่ในระดบัต ่า 
( =9.33) หลงัการสง่เสรมินกัเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัสงู ( =15.20) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนความรูก้่อนและหลงัการ
สง่เสรมิ พบว่าคะแนนความรูห้ลงัการสง่เสรมิสงูกว่าคะแนนความรูก้่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัที ่.05 และก่อนการ
ส่งเสรมินักเรยีนมทีศันคติอยู่ในระดบัเหน็ด้วย ( =4.29) ส่วนหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมทีศันคติอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย
อย่างยิง่ ( =4.66) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า นักเรยีนมีทศันคติที่ดขี ึ้นอย่างมี
นยัส าคญัที ่.05 
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Abstract 
 This research aimed to the promoting of production of bathroom remedies from Saunas for 
environmental benefits Koengwittayanukoon school, Koeng sub-district, Muang district, Maha Sarakham. The 
sample consisted of 30 students home who kapok was used in the research include manual activities. test 
your knowledge and attitude to the promoting of production of bathroom remedies from saunas for 
environmental benefits koengwittayanukoon school research. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation and statistical tests using paired simple t-test results showed that 
before the campaign to educate students with the knowledge average fair after receiving a promotion. to 
educate students with the knowledge average at a good level compared to the knowledge of the average 
found knowledge points after averaging promoting higher than before the promotion is statistically significant 
at the 0.05 level attitude before the promotion is in doubt and after. The pre-promotion attitude was uncertain. 
After the promotion at the agreed level. Comparing the average score of attitudes after promotion more 
before promotion statistically significant at .05 
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1. บทน า  
 การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิในปัจจุบนั เป็น
ผลมาจากปัจจยัทางเศรษฐกจิหลายประการ แต่หนึ่งใน
ปัจจยัทีข่บัเคลื่อนการขยายตวัทางเศรษฐกจิไดแ้ก่ การ
บรโิภค ซึ่งการบรโิภคของภาคครวัเรอืนนับเป็นปัจจยั
หนึ่งทีม่คีวามส าคญั ซึง่ส่งผลต่อขนาดของผลติภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: 
GDP) ทัง้นี้ การบรโิภคเป็นส่วนประกอบทีส่ าคญัดา้น
อุปสงค์มวลรวม (Demand Sides) โดยค่าใช้จ่ายใน
การบรโิภคคดิเป็นสดัสว่นเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 52.50 
ของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมานับตัง้แต่ปี พ.ศ.2549 -2559 (เกษตรยัง่ยืน
พึง่ตนเอง, 2558 : เวบ็ไซต)์ 
 จากสภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบนัทีเ่ราไดป้ระสบ
ปัญหากนันัน้ หลายท่านคงทราบว่า ภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยที่ดิง่ตวัลงอย่างน่าตกใจนัน้ได้ส่งผล
ต่อราคาสนิค้าอุปโภคและบริโภคในตลาดได้ปรบัตัว
สงูขึน้ตามไปดว้ย ท าใหเ้หล่าพ่อคา้และประชาชนต้อง
ประสบปัญหาสนิค้าแพง และสนิค้าขายไม่ได ้แถมยงั
ตอ้งประสบกบัปัญหาสนิคา้ขาดตลาด ท าใหร้าคาสนิคา้
ยิง่ขยบัตวัแพงขึน้ไปอกี ซึง่ท่านพ่อบา้นแม่บา้นอาจจะ
ก าลังกลุ้มใจกับรายจ่ายภายในครัวเรือนที่ต้องมี
รายจ่ายเพิ่มขึ้น แต่รายรบัยังมีเท่าเดิม ประกอบกับ
น ้ายาล้างห้องน ้าที่ใช้อยู่เป็นประจ ามีราคาแพงและมี
ส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
สิง่แวดลอ้ม (เกษตรกร เกษตรยัง่ยนืพึง่ตนเอง, 2558 : 
เวบ็ไซต)์ 
 จุลนิทรยี์ EM เป็นน ้าหมกัชวีภาพทีห่าได้ง่าย 
และเป็นน ้าหมกัชีวภาพที่อุดมด้วยจุลินทรีย์และสาร
สกัดที่ได้จากพืชที่หมัก คุณสมบัติของตัวมันจึงเป็น
การช่วยย่อยสลายอนิทรยี์วตัถุ ช่วยกระตุ้นการดูดซมึ
สารอาหารของพืช และเป็นอาหารส าหรับจุลินทรีย ์
ช่วยเร่งการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ใน
ธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการย่อยสลายของ         
เน่าเสีย ซึ่งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืช
หรือสัตว์  รวมถึง เ ป็นประโยชน์ ต่อสิ่งแวดล้อม 
ปลอดภยัต่อผู้ใช้ ทัง้นี้อเีอม็จะมคีุณสมบตัแิตกต่างกนั
ไปตามส่วนผสมทีใ่ส่ลง การเอาอเีอม็มาใส่น ้าตาลเป็น
การเพิ่มให้อาหารเลี้ยงเชื้อมากขึ้น เท่ากับเป็นการ

กระตุ้นให้จุลนิทรยีเ์กดิมากขึน้ สามารถช่วยบ าบดัน ้า
เสีย เพิ่มออกซิเจนในน ้ า ดับกลิ่น แก้ปัญหาท่อตัน 
ขจดัคราบผนังห้อง หรือหากประสงค์จะใช้ในห้องน ้า 
ท าความสะอาดพืน้ใช ้EM ผสมน ้า 100 เท่า เทราดพืน้ 
ล้างท าความสะอาดตามปกติ ส่วนการล้างชกัโครก ,   
โถปัสสาวะ EM ผสมน ้า 50 เท่า เทใส่ชักโครก,                  
โถปัสสาวะ ท่อระบายน ้าทิ้ง ท าให้สะอาดไม่มีกลิ่น 
ช่วยย่อยสลายกากตะกอนแก้ปัญหาท่อตัน ส้วมเต็ม 
และช่วยย่อยสลายอนิทรยีว์ตัถุ อกีทัง้น ามาผสมกบัน ้า
ซาวขา้ว น ้าซาวขา้วสามารถขจดัคราบไขมนัทีต่ิดกบั
ภาชนะให้ล้างออกได้ง่าย ช่วยล้างกลิน่คาวในห้องน ้า
ไดอ้กีดว้ย (เกษตรกร เกษตรยัง่ยนืพึง่ตนเอง, 2558 : 
เวบ็ไซต)์ 
 การใช้จุลนิทรยี ์ธรรมชาติในการบ าบดัน ้าเสยี
ในบ่อปลานิล พบว่ า  จุ ลินทรีย์ตามธรรมชาติมี
ประสิทธิภาพในการย่ อยสารไนโตร เจนในรูป
แอมโมเนียทีเ่กดิจากการขบัถ่ายของปลา และการเน่า
เป่ือยของอาหารไม่ใหต้กคา้งในบ่อเลีย้งปลา และแพลง
ตอนสามารถดงึก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ในการ 
สงัเคราะห์ด้วยแสง ท าให้ความเป็นกรดเป็นด่างมี
ความเป็นกลางมากขึน้ อยู่ในช่วงเหมาะสมในการเลีย้ง
ปลา (ขวญัตา ชมพเูพช็ร, 2546 : บทคดัย่อ) 
 การใชจุ้ลนิทรยีอ์เีอม็ (EM) ในการบ าบดัน ้าเสยี
โรงอาหารมหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม ไดแ้บ่งชุด
การทดลองออกเป็น 5 ชุดการทดลอง โดยเก็บน ้ า
ตวัอย่างด้วยวธิเีกบ็แบบรวม (Composit Sampling) 
จากปลายรางระบายน ้าเสยีโรงอาหารมหาวิทยาลัย  
ราชภฎัมหาสารคาม จากนัน้น าจุลนิทรยีอ์เีอม็ (EM) ที่
บวมไวรสัในน ้าตวัอย่าง 5 ชุดการทดลอง ชุดที ่1 เป็น
ชุดควบคุม ไม่เตมิ จุลนิทรยีอ์เีอม็ ชุดที ่2 เตมิจุลนิทรยี์
อเีอม็ รอ้ยละ 10 ชุดที ่3 เตมิจุลนิทรยีอ์เีอม็รอ้ยละ 20 
ชุดที ่4 เตมิจุลนิทรยีอ์เีอม็ รอ้ยละ 30 และชุดที ่5 เตมิ
จุลินทรีย์อีเอ็ม ร้อยละ 40 น าน ้าตัวอย่าง ทัง้หมด 5 
ชุดมาวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทีร่ะยะเวลา 7, 14 และ 21 
วนั โดยพารามิเตอร์ของคุณภาพ น ้าที่ท าการศึกษา 
ได้แก่ อุณหภูมคิวามเป็นกรดเป็นด่าง ความต้องการ
ออกซิเจนทางเคมี น ้ามนั และไขมนั ผลการทดลอง
พบว่า สามารถใชจุ้ลนิทรยีอ์เีอม็ในการบ าบดัน ้าเสยีได้
ดีในระดบัหนึ่ง ไม่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ
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อุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง แต่มีความต้องการ
ออกซิเจนทางเคมี น ้ามันและไขมัน โดยมีแนวโน้ม
ลดลงตามระยะเวลาของการบ าบดั ชุดการทดลองที ่3 
จะสามารถบ าบดัซีโอดีได้ดีที่สุด โดยมีประสทิธิภาพ
รอ้ยละ 67.2 ทีร่ะยะเวลา 21 วนั และชุดการทดลองที ่
5 จะสามารถบ าบัดน ้ามันและไขมันได้ดีที่สุดโดยมี
ประสทิธภิาพรอ้ยละ 86.4 ที ่ระยะเวลา 21 วนั (ไกรสร 
มะโน, สุภลกัษณ์ พรหมรบั และเพญ็ภกัดิ ์สุรยิะเสน, 
2550 : 59) 
 การใชจุ้ลนิทรยี์อเีอม็บ าบดัของเสยี จากฟาร์ม
สุกร เชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในการบ าบัดของเสียในการ
ทดลองนี้เป็นเชือ้จุลนิทรยีท์ี่เลีย้งเอง และขยายโดยวธิี
กึ่งต่อเนื่ อง การบ าบัดเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการ
ทดลองครัง้นี้ ใชเ้ชือ้จุลนิทรยี์ อเีอม็ผสมกบัน ้า ใช้ลา้ง
คอก และสุกร วธิกีารบ าบดัอกีวธิคีอื ใชจุ้ลนิทรยีผ์สม
ทัง้ในน ้าที่ใชล้้างคอก สุกร และน ้าดื่มของสุกร ผลการ
วเิคราะหท์างเคม ีพบว่า จุลนิทรยีอ์เีอม็สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้บ าบัดของเสียจากฟาร์มสุกรได้ในทาง
ปฏิบตัิ ในบริเวณที่น ้ามีความเข้มข้นของของแขง็สูง 
ค่าบโีอด ีลดลงไปไดถ้งึรอ้ยละ 91.0 ส่วนบรเิวณทีน่ ้ามี
ความเขม้ขน้ของของแขง็ต ่า ค่าบโีอดลีดลงได ้รอ้ยละ 
46.0 การศกึษาครัง้นี้ พบว่า การล้างคอกทุกวนัด้วย
น ้าผสมเชือ้จุลนิทรยีอ์เีอม็สามารถลดปัญหา เรื่องกลิน่
เหม็นได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ มูลสุกรที่บ าบัดด้วย
เชื้อจุลินทรีย์อีเอ็มมีคุณค่าสูงทัง้ด้านปุ๋ ย และอาหาร 
การศึกษาครัง้นี้  พบว่า มูลสุกรจากการบ าบัดด้วย
วธิกีารผสมในน ้าล้างและน ้าดื่มมโีปรตนี ร้อยละ 23.6 
และมสี่วนประกอบของกรดอะมโินทีจ่ าเป็นชนิดต่างๆ 
ในปริมาณที่สูง (สมชยั จนัทร์สว่าง และคณะ 2537: 
67)  
 การผลิตน ้ ายาล้างห้องน ้ าจากน ้ าซาวข้าว 
สามารถน าไปท าความสะอาดห้องน ้า ช่วยขจัดกลิ่น
เหม็นและช่วยขจดัคราบสกปรกตามพื้นห้องน ้าและ                               
โถส้วมได้สะอาดเป็นอย่างดี และยังช่วยรักษา
สิง่แวดลอ้มไม่ให้น ้าเน่าเสยี โดยสงัเกตจากต้นไม้และ
ต้นหญ้าขา้งห้องน ้า เมื่อได้รบัน ้าที่ผสมด้วยน ้ายาล้าง
ห้องน ้าจากสารทางธรรมชาติ ที่เกิดจากการท างาน
ของจุลนิทรยี์   มลีกัษณะเจรญิเตบิโตเรว็ ใบมสีเีขยีว

เขม้กว่าตน้ไมบ้รเิวณใกลเ้คยีงทีไ่ม่ไดร้บัน ้าทีผ่สมดว้ย
น ้ายาลา้งหอ้งน ้าจากน ้าซาวขา้วทีผ่ลติขึน้ 
 จากการส ารวจโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล ต าบล
เกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 16 
มกราคม 2561 มีนักเรียนจ านวน 105 คน พบว่ามี
ปัญหาน ้ าเสียคิดเป็น 44.44 % ไม่มีปัญหาน ้ าเสีย 
55.55 % ในโรงเรยีนเกิง้วทิยานุกลู ไม่มกีารก าจดักลิน่
เหม็น โดยการก าจัดของกลิ่นเหม็นในห้องน ้ าของ
โรงเรียน ทางโรงเรียนได้ซื้อน ้ ายาล้างห้องน ้ าตาม
ท้องตลาดซึ่งเป็นสารเคมีและส่งผลต่อสุขภาพของ
นักเรียนเป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนจึงยินดีให้คณะ                  
ผูจ้ดัอบรมท าการอบรมใหค้วามรู้แก่นักเรยีนโรงเรยีน
เกิง้วทิยานุกลู 
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะรบัส่งเสรมิการ
ผลติน ้ายาล้างห้องน ้าจากน ้าซาวขา้วเพื่อใชป้ระโยชน์
ด้านสิง่แวดล้อมในโรงเรยีน เพื่อให้นักเรยีนมคีวามรู ้
ความเขา้ใจ และทศันคตทิีด่ขี ึน้ต่อการส่งเสรมิการผลติ
น ้ายาลา้งห้องน ้าจากน ้าซาวขา้วดว้ยการใชท้รพัยากร
ใหเ้กดิประโยชน์อย่างสงูสดุ นกัเรยีนสามารถน าความรู้
จากการส่งเสรมิการผลติน ้ายาล้างห้องน ้าจากน ้าซาว
ข้าวน าไปใช้ในครัวเรือนได้และสามารถสร้างรายได้
ใหแ้ก่ครอบครวัไดเ้ป็นอย่างด ี
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อส่งเสรมิการผลติน ้ายาลา้งหอ้งน ้าจากน ้าซาว
ขา้วเพื่อใชป้ระโยชน์ดา้นสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน 
2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูใ้นการผลติน ้ายา
ล้างห้องน ้ าจากน ้ าซาวข้าวเพื่อใช้ประโยชน์ด้าน
สิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน 
2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการผลิต
น ้ายาลา้งห้องน ้าจากน ้าซาวขา้วเพื่อใช้ประโยชน์ด้าน
สิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการส่งเสริม ได้แก่ นักเรียน
โรงเรยีนเกิง้วทิยานุกูล ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม จ านวน 105 คน 
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 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการสง่เสรมิ ไดแ้ก่ นกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นโรงเรยีนเกิ้งวทิยานุกูล ต าบล
เกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน 
ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2. เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1. คู่มอืส่งเสรมิ การผลติน ้ายาลา้งหอ้งน ้า
จากน ้าซาวขา้ว 
  2. แผ่นพบั การผลติน ้ายาลา้งหอ้งน ้าจาก
น ้าซาวขา้ว 
 เครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล 
  1. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการผลิต
น ้ายาลา้งหอ้งน ้าจากน ้าซาวขา้ว 
  2. แบบวัดทัศนคติต่อการผลิตน ้ ายาล้าง
หอ้งน ้าจากน ้าซาวขา้ว 
3.3. วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการออกแบบเกบ็ขอ้มลูวจิยัในครัง้นี้ผูว้จิยัได้
กระท าการเกบ็ขอ้มลูอยู่ 3 ระยะ คอื 
  ระยะที ่1 ส ารวจและศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ 
  1.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับ
โรงเรยีนเกิง้วทิยานุกูล โดยท าการศกึษาคน้ควา้ขอ้มูล
พืน้ฐานจากต ารา เอกสาร บริบทโรงเรยีน และการลง
ส ารวจพืน้ทีจ่รงิ โดยการสมัภาษณ์แบบไม่มโีครงสรา้ง
และมีจุดเน้นในการตอบค าถามเกี่ยวกับปัญหา
สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ในโรงเรยีน 
  1.2 น าผลทีไ่ดจ้ากการส ารวจและสมัภาษณ์
ประมวลสาเหตุของการเกดิปัญหาสิง่แวดลอ้ม 
  ระยะที ่2 การออกแบบถ่ายทอดสิง่แวดลอ้ม
ศกึษา (ขัน้เตรยีมการจดักระบวนการสง่เสรมิ) 
  ในระยะนี้ ผู้วิจ ัยจะท าการสร้างและหา
คุณภาพของเครื่องมอืในการถ่ายทอดเครื่องมอืวดัผล      
ในการส่งเสริมเรื่องการผลิตน ้ ายาล้างห้องน ้ าจาก                  
น ้าซาวขา้วเพื่อใชป้ระโยชน์ดา้นสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน 
เป็นระยะการเตรยีมความพรอ้มของแผ่นพบัและแบบ
วดัผลเพื่อใช้ประกอบในการจดักระบวนการส่งเสริม 
โดยล าดบัขัน้ตอนต่อไปนี้ 
 1) ออกแบบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการ
ถ่ายทอด ไดแ้ก่  

   คู่มือ เรื่อง การผลติน ้ายาล้างห้องน ้าจาก
น ้าซาวขา้วเพื่อใชป้ระโยชน์ดา้นสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน 
   แผ่นพับ เรื่อง การผลิตน ้ายาล้างห้องน ้า
จากน ้าซาวข้าวเพื่อใช้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรยีน 
 2) สรา้งแบบประเมนิใหผู้เ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน ใน
การตรวจหาคุณภาพเครื่องมอื ไดแ้ก่  
  - คู่มอื เรื่อง การผลติน ้ายาล้างห้องน ้าจาก
น ้าซาวขา้วเพื่อใชป้ระโยชน์ดา้นสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน 
  - แผ่นพบั เรื่อง การผลติน ้ายาล้างห้องน ้า
จากน ้าซาวข้าวเพื่อใช้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรยีน 
  - แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการผลิต
น ้ายาลา้งห้องน ้าจากน ้าซาวขา้วเพื่อใช้ประโยชน์ด้าน
สิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน 
  - แบบวัดทัศนคติต่อการผลิตน ้ ายาล้าง
ห้อ งน ้ า จ ากน ้ า ซ าวข้า ว เพื่ อ ใ ช้ป ระ โยช น์ด้ าน
สิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน 
 3) การหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่า
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (IOC) ค่าความเหมาะสม
ของเนื้อหา ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 
และค่าความยากง่าย 
 4) การหาประสิทธิภาพเครื่องมือ  โดยไป
ทดลองกบักลุ่มย่อย เพื่อทดสอบความเหมาะสมของ
เน้ือหา กจิกรรม ระยะเวลา และอุปกรณ์ แลว้น าขอ้มูล
เหล่านัน้มาใชป้รบัปรุงคู่มอืใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 ระยะที่ 3 กระบวนการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อม
ศกึษา (การสง่เสรมิใหค้วามรูแ้ละวดัผล) ในระยะนี้เป็น
ระยะกระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อมศกึษา โดย
ผ่านกระบวนการส่งเสรมิถ่ายทอดให้เกิดความรู้ และ
ทศันคติต่อการผลติน ้ายาล้างห้องน ้าจากน ้าซาวข้าว 
โดยมกี าหนดการส่งเสรมิและรูปแบบในการส่งเสรมิมี
ข ัน้ตอนการด าเนินการดงันี้ 
 ขัน้ตอนด าเนินการสง่เสรมิ 
  1) การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ คือ 
เ ป็นการเตรียมพร้อมของผู้ เ รียนหรือการสร้าง
บรรยากาศในการเรยีนรู้ให้เอื้ออ านวยต่อการส่งเสรมิ 
โดยการจดัสถานที่ให้มีความสะดวกไม่คบัแคบ และ
การสรา้งความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้รบัการส่งเสรมิเพื่อสรา้ง
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บรรยากาศแห่งความเคารพนับถือกันและกัน และ
ความเป็นมติรระหว่างผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
  2) ขัน้กิจกรรม คือ การส่งเสริมครัง้นี้มี
กิจกรรม และมีวิธีการถ่ายทอดความรู้หลากหลาย
รูปแบบได้แก่  การบรรยาย การอภิปรายก ลุ่ม                     
การสาธติ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
  2.1 บรรยายเนื้อหาของน ้าซาวขา้ว 
  2.2 บรรยายเกีย่วกบัประโยชน์ของน ้าซาว
ขา้ว 
  2.3 การสาธติการผลติน ้ายาลา้งหอ้งน ้าจาก
น ้าซาวขา้ว 
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการจัด
กจิกรรม ไดแ้ก่ paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญั .05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
4.1 กิจกรรมการส่งเสริมการผลิตน ้ ายาล้างห้องน ้ า
จากน ้ าซาวข้าวเพือ่ใช้ประโยชน์ด้านสิง่แวดล้อม
ในโรงเรียนเก้ิงวิทยานุกลู ต าบลเก้ิง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม  
 การจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิความรูแ้ละทศันคติ
ต่อการผลิตน ้ายาล้างห้องน ้าจากน ้าซาวข้าวเพื่อใช้
ประ โยช น์ด้านสิ่ง แวดล้อม ใน โรง เ รียนโดยใช้

กระบวนการส่งเสริม จ านวน 2 วัน ซึ่งมี คู่มือการ
ส่งเสรมิ และแผ่นพบั เป็นสื่อประกอบในการบรรยาย
และสาธิตการผลิตน ้ายาล้างห้องน ้าจากน ้าซาวข้าว 
โดยมีผู้เข้าร่วมการส่งเสริม จ านวนทัง้หมด 30 คน 
เป็นเพศชาย จ านวน 16 คน เป็นเพศหญิง จ านวน                
14 คน ช่วงอายุผู้เข้ารับการส่งเสริม อายุ 10 -15 ปี 
ทัง้หมด และมรีะดบัการศกึษาอยู่ในช่วงมธัยมศกึษาปี
ที ่1 จ านวน 7 คน รองลงมาคอื ระดบัมธัยมศกึษาปีที่ 
2 จ านวน 13 คน และระดบัมธัยมศกึษาปีที ่3 จ านวน 
10 คน 
4.2 ผลการเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบัการผลิต
น ้ ายาล้างห้องน ้ าจากน ้ าซาวข้าวเพือ่ใช้ประโยชน์
ด้านสิง่แวดล้อมในโรงเรียนเก้ิงวิทยานุกลู ต าบล
เก้ิง อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม  
 โดยรวมก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่ า 
นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกบัการส่งเสริมการผลิตน ้ายา
ล้างห้องน ้ าจากน ้ าซาวข้าวเพื่อใช้ประโยชน์ด้าน
สิง่แวดล้อมในโรงเรียน ก่อนส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย
ความรูอ้ยู่ในระดบัต ่า 9.33 หลงัส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่
ความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง 15.20 เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า หลงัการ
ส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรูม้ากกว่าก่อนการส่งเสรมิ จงึ
สามารถสรุปได้ว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังการ
สง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

 
ตารางที ่1 การเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการผลติน ้ายาลา้งหอ้งน ้าจากน ้าซาวขา้วเพื่อใชป้ระโยชน์ดา้นสิง่แวดลอ้มใน
โรงเรยีนเกิง้วทิยานุกลู 

รายการ 
ก่อนการส่งเสริม หลงัการการส่งเสริม 

df t p 
 

S.D 
ระดบั
ความรู้  

S.D 
ระดบั
ความรู้ 

ความรู ้
(N=20) 

9.33 
(46.67%) 

2.82 ต ่า 
15.20 

(84.33%) 
2.18 ปานกลาง 29 -9.68 

 
.000* 

 

 
4.3 ผลการเปรียบเทียบทศันคติต่อการผลิตน ้ ายา
ล้างห้องน ้ าจากน ้ าซาวข้าวเพือ่ใช้ประโยชน์ด้าน
สิง่แวดล้อมในโรงเรียนเก้ิงวิทยานุกลู ต าบลเก้ิง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม  

 นักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยทศันคตต่ิอการส่งเสรมิ
การผลิตน ้ ายาล้างห้องน ้ าจากน ้ าซาวข้าวเพื่อใช้
ประโยชน์ด้านสิง่แวดล้อมในโรงเรยีน ก่อนส่งเสริมมี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 4.29 อยู่ในระดบัเหน็ด้วย หลงั
สง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.66 อยู่ในความรูร้ะดบั

X X
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เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนก่อน
และหลังการส่ง เสริม  พบว่า  นักเรียนมีทัศนคต ิ           

เพิม่มากขึน้หลงัการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 

 
ตารางที่ 2 การเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการผลติน ้ายาล้างหอ้งน ้าจากน ้าซาวขา้วเพื่อใช้ประโยชน์ด้านสิง่แวดลอ้มใน
โรงเรยีนเกิง้วทิยานุกลู ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 

รายการ 
ก่อนส่งเสริม หลงัส่งเสริม 

df t P 
  S.D. ระดบั   S.D. ระดบั 

ทศันคติ
(N=5) 

4.29 0.60 เหน็ดว้ย 4.66 0.30 
เหน็ดว้ย 
อย่างยิง่ 

29 -3.08 .000* 

 
5. อภิปรายผล 
5.1 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบัการ
ส่งเสริมการส่งเสริมการผลิตน ้ ายาล้างห้องน ้ าจาก
น ้ าซาวข้าวเพือ่ใช้ประโยชน์ด้านสิง่แวดล้อมใน
โรงเรียนเก้ิงวิทยานุกูล ต าบลเก้ิง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม  
 ผลการศกึษาเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบัการ
ส่งเสรมิการผลติน ้ายาล้างห้องน ้าจากน ้าซาวขา้วเพื่อ
ใชป้ระโยชน์ดา้นสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนเกิง้วทิยานุกูล 
ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวม
ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า ก่อนการส่งเสริม
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
และหลงัการส่งเสริมนักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับสูง 
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม 
พบว่า หลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีวามรูม้ากกว่าก่อน
การส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 จึง
สามารถสรุปได้ว่านักเรียนมีความรู้มากขึ้นกว่าก่อน
การส่งเสริมมีความสอดคล้องกันส่งผลให้นักเรียน                 
มคีวามรู้มากขึน้ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ บุญธรรม 
กจิปรดีาบรสิุทธิ ์(2545: 7) ให้ความหมายว่า ความรู ้
หมายถึง  การระลึกถึง เ รื่ อ งราว ต่ างๆ  ที่ เคยมี
ประสบการณ์มาแล้วได้ และรวมถึงการจ าเนื้อเรื่อง
ต่างๆ ทัง้ที่ปรากฏอยู่ ในแต่ละเนื้ อหาวิชาและที่
เกีย่วพนักบัเนื้อหาวชิานัน้ดว้ย เช่น ระลกึหรอืจ าไดถ้งึ
วตัถุประสงค ์วธิกีาร แบบแผน และเค้าโครงของเรื่อง
นัน้ๆ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของไพศาล หวังพานิช 
(2546: 96-104) กล่าวถงึการวดัความรู ้ความจ าว่าเป็น
การวดั ความสามารถในการระลกึเรื่องราวขอ้เทจ็จรงิ
หรือประสบการณ์ต่างๆ หรือเป็นการวัดการระลึก

ประสบการณ์เดิมที่บุคคลได้รบัจากค าสอนการบอก
กล่าว การฝึกฝนของผู้สอนรวมทัง้จากต าราจาก
สิง่แวดล้อมต่างๆดว้ยค าถามวดัความรู้ สอดคล้องกบั
งานวจิยัของเอนก หาล ีและคณะ (2556: 4) งานวจิยันี้
มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและปรบัใชภู้มปัิญญาของชาว
ต าบลนครชุม อ าเภอเมอืง จงัหวดัก าแพงเพชร ในการ
ลา้งท าความสะอาดพชืผกัและผลไมจ้ากการสมัภาษณ์
ในกลุ่มตวัอย่างที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบการ
ค้าผักและผลไม้สดในพื้นที่ศึกษาพบว่า ชาวบ้านมี                
ภูมปัิญญาในการล้างหลายวธิีได้แก่ สารละลายเกลือ
แกง สารสม้ ผงฟู น ้าสม้สายชู ด่างทับทมิ และน ้าซาว
ข้าว เมื่อน าภูมิปัญญาดังกล่าวมาทดลองใช้ล้าง
ผกัคะน้าเพื่อลดปริมาณสารตกค้าง (เมโธมลิ) พบว่า 
น ้ ายาล้างผักแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการลด
ปรมิาณเมโธมลิทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
(p<0.05) ซึ่งสามารถลดปริมาณเมโธมิลได้ในช่วง 
17.97 - 65.67 เปอร์เซน็ต์ โดยการล้างผกัคะน้าด้วย
สารละลายด่างทบัทิมความเข้มข้น 0.01 เปอร์เซ็นต ์
สามารถลดปริมาณเมโธมิลได้มากที่สุดคือ 65.67 
เปอร์เซ็นต์ซึ่งท าให้ชาวบ้านได้รบัความรู้เป็นจ านวน
มากต่อการให้ความรู้ในครัง้นี้  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นุชนาถ รังคดิลก และจุฑามาศ สัตย
ววิฒัน์ (2554 : 34) ได้ศึกษาเรื่อง เมลด็ลิ้นจี่ เซี่ยงจี ๊
น ้าซาวข้าว ปลอดภัยต่อไตจริงหรือ มีวัตถุประสงค ์
เพื่อศกึษาอาการของผู้ป่วยในการเมลด็ลิ้นจีส่ดมาทุบ
บดต้มรวมกับไตหมู  ( เซี่ยงจี๊ )  และน ้ าซาวข้าว                   
เพื่อศกึษาวเิคราะห์ปรมิาณธาตุจ าเป็นและธาตุที่เป็น
อันตรายต่างๆ ในตัวอย่างอาหารหลายๆ ชนิด ทัง้
เนื้อสตัว์ เครื่องในสตัว์ ผกัและผลไม้ ข้าว รวมทัง้น ้า
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ดื่มและอาหารส าหรบัเดก็เลก็ ผลการศกึษาพบว่า สตูร
สมุนไพรทีถู่กกล่าวถงึนี้เป็นการน าเอาเมลด็ลิน้จีส่ดมา
ทุบบดต้มรวมกบัไตหมู (เซี่ยงจี๊) และน ้าซาวขา้ว ให้
ผู้ป่วยโรคไตดื่มจะท าให้มอีาการดีขึน้ ผู้ป่วยโรคไตก็
สามารถตดัสนิใจไดว้่า สตูรสมุนไพรรกัษาโรคไตนี้ จะ
ช่วยรกัษาบรรเทาอาการของตนเองให้ดีขึ้นได้ หรือ
สมุนไพรนี้จะท าให้อาการโรคไตทีต่นเองเป็นอยู่ยิง่แย่
ลงไปกว่าเดิม เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มปริมาณการ
สะสมของสารพษิในร่างกายมากขึน้ ซึ่งจะยิง่ท าให้ไต
ของเราท าหน้าที่ในการก าจัดสารพิษเพิ่มมากขึ้น 
ดงันัน้การน าสมุนไพรรกัษาโรคมาใช้ ควรจะเลอืกใช้
สมุนไพรทีม่กีารศกึษาความปลอดภยัแลว้หรอืเป็นการ
ใชแ้บบภูมปัิญญาชาวบา้นทีใ่ชก้นัมานาน แสดงใหเ้หน็
ว่า การส่งเสรมิการผลิตน ้ายาล้างห้องน ้าจากน ้าซาว
ขา้วเพื่อใชป้ระโยชน์ดา้นสิง่แวดล้อมในโรงเรยีน โดย
ใช้กระบวนการใช้คู่มือและแผ่นพับประกอบการ
บรรยาย และมกีารตอบ-ถาม ท าให้นักเรยีนมคีวามรู ้
ความเข้าใจในการส่งเสรมิการผลิตน ้ายาล้างห้องน ้า
จากน ้าซาวข้าวเพื่อใช้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรยีนเพิม่มากขึน้ 
5.2 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการส่งเสริม
การผลิตน ้ ายาล้างห้องน ้ าจากน ้ าซาวข้าวเพือ่ใช้
ประโยชน์ด้านสิง่แวดล้อมในโรงเรียนเก้ิงวิทยานุ
กลู ต าบลเก้ิง อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม  
 ผลการเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการส่งเสรมิการ
การผลิตน ้ ายาล้างห้องน ้ าจากน ้ าซาวข้าวเพื่อใ ช้
ประโยชน์ด้านสิง่แวดล้อมในโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล 
ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า 
ก่อนส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 4.29 อยู่ในระดบั
เหน็ดว้ย หลงัสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.66 อยู่ใน
ความรูร้ะดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่
คะแนนก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นักเรียนมี
ทศันคติเพิ่มมากขึน้หลงัการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง เป็นไปตามแนวคิดของ              
สุภาภรณ์พลนิกร (2548: 226) กล่าวว่าทศันคติคือ
วิธีการที่แต่ละคนคิดรู้สึกและการกระท าต่อสภาวะ
แวดล้อมหรือปริมาณของความรู้สกึทัง้ทางบวกและ
ทางลบทีม่ต่ีอสิง่ทีม่ากระตุ้นต่างๆ หรอืเป็นความโน้ม
เอยีงทีเ่กดิจากการเรยีนรูใ้นการตอบสนองต่อวตัถุใดๆ 

ทัง้ในด้านที่ดีและไม่ดีด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย 
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของศุกภนิตย์ พลไพรินทร ์
(2549 : 79) กล่าวว่า ทศันคติ หมายถึง การประเมนิ
ค่าความรูส้กึความคดิเหน็ หรอืความเชื่อของบุคคลต่อ
สิง่ใดสิง่หนึ่ง อนัมีพฤติกรรมที่แสดงออกว่าเห็นด้วย 
ไม่เหน็ด้วย หรือรู้สกึเฉยๆ ต่อสิง่ต่างๆ ในสงัคม อนั
เป็นผลมาจากการเรียนรู้ประสบการณ์ โดยตรงหรือ
ทางอ้อมกบัสิง่นัน้ ปกติบุคคลจะมีทศันคติที่ดต่ีอสิง่ที่
เหน็ด้วย และทศันคติในทางไม่ดี ต่อสิง่ที่ไม่เห็นด้วย 
สอดคล้องกบั ชนาภรณ์ ศกัดิท์อง (2560 : 135) ได้
ศึกษ า เ รื่ อ ง  ก า รท า น ้ า ย าข จัดค ร าบสะสม  มี
วตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาลกัษณะของน ้ายาลา้งหอ้งน ้าที่
ใช้ภายในครัวเรือนเพื่อศึกษาวิธีการท าน ้ ายาล้าง
หอ้งน ้า และใหค้วามรูเ้กีย่วกบัสตูรในการท าน ้ายาลา้ง
หอ้งน ้าที่มปีระสทิธภิาพ เพื่อศกึษาประสทิธภิาพของ
น ้ายาล้างห้องน ้าที่จดัท าขึ้นมาเองว่ามีประสทิธิภาพ
มากน้อยแค่ไหน  ผลการศึกษาพบว่า การท าน ้ายา
ขจดัคราบสะสมประโยชน์ทีไ่ด้รบัการท าโครงการการ
ท าน ้ายาขจดัคราบสะสม โดยมคี่าเฉลีย่ความพึงพอใจ
เท่ากบั 4.83 ซึง่อยู่ในระดบัดเียีย่ม เน่ืองจากการจดัท า
โครงการการท าน ้ายาขจดัคราบสะสมผู้เข้าโครงการ
สามารถท าน ้ายาขจดัคราบสะสมและน ามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ การท าน ้ ายาขจัดคราบสะสม 
ได้รบัความรู้ แนวคิด ทกัษะ โดยมคี่าเฉลี่ยความพึ่ง
พอใจเท่ากบั 4.78 ซึง่อยู่ในระดบัดเียีย่มเนื่องจาก การ
จดัท าโครงการ การท าน ้ายาขจดัคราบสะสม ใหผู้ท้ีใ่ห้
ความรู้ได้รบัทกัษะ แนวคิดจากผู้ที่สนใจในเรื่องที่ให้
ความรู้ได้เ ป็นอย่างดีและน าความรู้ที่ได้มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั แสดงให้เห็นว่า การส่งเสริมการผลิต
น ้ายาลา้งห้องน ้าจากน ้าซาวขา้วเพื่อใช้ประโยชน์ด้าน
สิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน โดยใชก้ระบวนการใชคู้่มอืและ
แผ่นพบัประกอบการบรรยาย และมกีารตอบ-ถาม ท า
ให้นักเรยีนมทีศันคติที่ดใีนการส่งเสรมิการผลติน ้ายา
ล้างห้องน ้ าจากน ้ าซาวข้าวเพื่อใช้ประโยชน์ด้าน
สิง่แวดล้อมในโรงเรยีนเพิม่มากขึน้ และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของวงศร์ววีงศ ์มศีริ ิ(2559: 93) ไดศ้กึษาเรื่อง 
การผลิตน ้ายาล้างท้องน ้าจากสารสกัดธรรมชาติ มี
วตัถุประสงค์เพื่อผลิตน ้ายาล้างห้องน ้าจากสารทาง
ธรรมชาต ิเพื่อตอ้งการประหยดัค่าใชจ้่าย เพื่อต้องการ
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อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อน าสิ่งเหลือใช้มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ เพื่อฝึกทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม                  
ผลการศกึษาพบว่า การผลติน ้ายาลา้งหอ้งน ้าจากสาร
สกัดธรรมชาติ โดยมีส่วนประกอบเป็นน ้ าซาวข้าว 
จุลนิทรยี ์EM และน ้าเปล่า ซึง่สามารถน าไปท าความ
สะอาดห้องน ้า ช่วยขจดักลิน่เหมน็และช่วยขจดัคราบ
สกปรกตามพืน้หอ้งน ้าและโถสว้มไดส้ะอาดเป็นอย่างด ี
และยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้น ้ าเน่าเสีย โดย
สงัเกตจากต้นไมแ้ละต้นหญ้าขา้งหอ้งน ้า เมื่อไดร้บัน ้า
ที่ผสมด้วยน ้ายาล้างห้องน ้าจากสารทางธรรมชาติ ที่
เกดิจากการท างานของจุลนิทรยี ์มลีกัษณะเจรญิเตบิโต
เรว็ ใบมสีเีขยีวเขม้กว่าต้นไม้บรเิวณใกล้เคยีงที่ไม่ได้
รับน ้ าที่ผสมด้วยน ้ ายาล้างห้องน ้ าจากสารทาง
ธรรมชาตทิีผ่ลติขึน้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) ขอ้เสนอแนะเชงิปฏบิตั ิ
  1. ควรน าเครื่องมอืที่ใช้ในการส่งเสรมิอนั
ประกอบดว้ย คู่มอืและแผ่นพบัไปใชใ้นการสง่เสรมิการ
ผลติน ้ายาล้างห้องน ้าจากน ้าซาวขา้วอย่างแพร่หลาย
กบักลุ่มตวัอย่างอื่นๆ 
  2. หากจะน าเครื่องมอืน้ีไปใสใ่นการส่งเสรมิ
หรอืน าไปประยุกต์ใช ้ควรมกีารปรบัตามกจิกรรมและ

บรบิทสภาพปัญหา และความต้องการทีส่อดคล้องกบั
กจิกรรมทีจ่ดัขึน้ 
 2) ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 
  1. ควรจัดให้มีการประชุม ให้ทราบถึง
คุณประโยชน์ของการผลติน ้ายาลา้งหอ้งน ้าจากน ้าซาว
ขา้ว เพื่ออาจเป็นช่องทางของความเป็นไปได้ในการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างช่องทางการตลาด ให้กับ
นกัเรยีน 
  2. ควรน าเอกสาร และวธิกีารจดักจิกรรม
น าไปใชก้บัหมู่บา้นใกลเ้คยีง เพื่อรู้วธิกีารและขัน้ตอน
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และเป็นการส่งเสริมให้
นกัเรยีนไดเ้หน็คุณค่าของน ้าซาวขา้วในครวัเรอืน 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  
 1) ควรศกึษาปัจจยัอื่นๆ ทีม่ผีลต่อความรู ้และ
ทศันคติ ในการส่งเสรมิการผลติน ้ายาล้างห้องน ้าจาก
น ้าซาวขา้วเพื่อใชป้ระโยชน์ดา้นสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน
เกิ้ง วิทยานุกูล  ต าบลเกิ้ ง  อ า เภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม 
 2) ควรมกีารใชส้ื่อในการถ่ายทอดความรูแ้สดง
ให้เห็นภาพมากขึ้นในการส่งเสรมิการผลิตน ้ายาล้าง
ห้อ งน ้ า จ ากน ้ า ซ าวข้า ว เพื่ อ ใ ช้ป ระ โยช น์ด้ าน
สิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนเกิง้วทิยานุกลู ต าบลเกิง้ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
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