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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร ัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคูม่อืการสง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากผกัและผลไมเ้พื่อสุขภาพ 
ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และประสทิธผิลของคูม่อื เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรู ้ทศันคติ ก่อนและ
หลงัการสง่เสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการส่งเสรมิ คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นโรงเรยีนบา้นดงหวาย ต าบล
เกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวดัร้อยเอ็ด จ านวน 30 คน ได้จากการสมคัใจเข้าร่วม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบดว้ย คู่มอื แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทัศนคติ สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ความถี่ รอ้ยละ 
คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิดสอบสมมตฐิาน Paired t-test ผลการศกึษาพบวา่ คู่มอืการส่งเสรมิการ
ท าน ้าหมกัชวีภาพจากผกัและผลไมเ้พื่อสขุภาพ มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 90.50/88.83 ส่วนดชันีประสทิธิผลของคู่มอื
การสง่เสรมิ (E.I.) เท่ากบั 0.8011 นกัเรยีนเขา้รว่มการสง่เสรมิมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 80.11 มคีะแนน
เฉลีย่ความรู ้และทศันคต ิหลงัการสง่เสรมิสงูกวา่กอ่นการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
 
ค าส าคญั : การสง่เสรมิ ความรู ้ทศันคต ิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากผกัและผลไม ้
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Abstract 
 The purposes of this research were to study find the develop manual promoting of bio-fermentation 
from healthy fruits and vegetables to be efficiency according to the criteria 80/80 and the effectiveness of 
the promotion manual and to study and compare knowledge and attitude before and after promoting. The 
sample used in the study were 30 students of the Ban Dong Wai School, Koh Kaew Sub-District, 
Selaphum District, Roi-Et Province, being selected by voluntarily sampling. The tools used in the research 
included promotion manual, knowledge test and attitude test. The statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and hypothesis test tesing; paired t-test. The results 
revealed that the manual was efficiency of 90.50/88.83. The effectiveness of activity manual index was equal 
to 0.8011. The student had more knowledge and effect to increased students progress after using the 
training manual as 80.11. percent. After the promotion experimental students had an average score of 
knowledge and attitude more than before promotion stactistically significanctly at  level .05. 
 
Keywords : Promotion, knowledge, Attitude, Bio-fermentation from vegetables and fruits 
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1. บทน า 
 ชุมชนในแต่ละท้องถิ่นมีการด าเนินชีวิตใน
ลักษณะพึ่งพาอาศัยธรรมชาติแวดล้อมมานาน           
ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ด้วยการอาศัยปัจจัย 4 คือ 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย อาหาร และยารกัษาโรค  
จะขาดสิ่ง ใดสิ่งหนึ่ ง ไปไม่ได้ การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรมนุษย์ ส่งผลให้เกดิการขยายตวัทางสงัคม
เมืองอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกจิเพิ่มมากขึ้นติดตามมา มนุษย์ต้องแข่งขนั 
ดิน้รนต่อสูเ้พื่อให้อยู่รอดในสงัคมดว้ยเหตุปัจจยัทาง
เศรษฐกจิที่บีบรดักจิกรรมของมนุษย์ จึงมเีวลาที่จะ
ดแูลสขุภาพน้อยลงจากโรคภยัไขเ้จ็บใหม่ๆ อยู่เสมอ 
การป้องกนัโรคภยัต่างๆ นัน้ มคีวามสอดคล้องกบั
ปัจจยัพื้นฐานของมนุษย์ คอื ปัจจยั 4 หากปัจจยัทัง้ 
4 มคีวามอุดมสมบรูณ์หรอืเพยีงพอ ย่อมมาตรฐานใน
การป้องกนัชวีิตของมนุษย์เอง มนุษย์ต้องแสวงหา
ปัจจยั 4 มาเพื่อสนองความต้องการ แต่บางครัง้อาจ
หลงลืมสิ่งที่มีประโยชน์ที่อยู่ ใกล้ตัว โดยไปให้
ความส าคญั และสนใจสิง่ที่อยู่ไกลตวัมากจนเกนิไป 
(วนิยั วรีวฒันานนท์, 2551 : 38) 
 ปัจจุบนัประเทศไทยเป็นแหล่งทรพัยากรดา้น
การเกษตร มีพืชผกัผลไม้มากมายเมื่อถึงฤดูกาล
ผลไม้ออกผลก็จะมีมากล้นตลาด ดังนัน้ร ัฐบาลมี
นโยบายส่งเสริมให้น าผลไม้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
พฒันาใหม้ศีกัยภาพมากขึ้นรวมถึงการถึงการตื่นตวั
ของคนไทยในการน าพืชผ ักผลไม้ผลไม้มาใช้
ประโยชน์โดยการหลกีเลีย่งสารเคมกีารใชส้ารเคมใีน
ชวีติประจ าวนักนัอย่างแพร่หลายและมสีารเคมมีพีิษ
อยู่ดว้ยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม
และแกไ้ขปั้ญหามลพษิอย่างเรง่ด่วนโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการแกไ้ขสารมพีิษตกค้างทัง้ในน ้าอากาศและดิน
รวมทัง้ในอาหารล้วนมสีารพิษตกคา้งทัง้สิ้นน ้าหมกั
จากเปลือกผลไมเ้ป็นสารละลายเข้มข้นได้จากการ
หมกัเศษพืชผกัผลไม้กบัสารที่ให้ความหวานจนถูก
ย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์เมื่อผ่านกระบวนการแล้ว
สารละลายเขม้ขน้สนี ้าตาลประกอบไปดว้ยจุลินทรยี์ 
ดงันัน้คณะผูจ้ดัท าจงึคดิคน้น ้าหมกัชวีภาพจากสปัปะ
รดเพื่อใชใ้นประโยชน์ในการล้างห้องน ้าและเป็นมติร

กบัสิง่แวดล้อมอีกดว้ย (อญัชสิา ประสมสุข, 2560 : 
เวบ็ไซต์) 
 น ้าหมกัชวีภาพนี้เกดิจากภูมปัิญญาไทยที่สบื
ทอดการผลติและการใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ ตัง้แต่
ตื่นนอน จวบจนวถิีของการประกอบสมัมาอาชพีการ
ท าเกษตรกรรม กระทัง่จบกจิวตัรประจ าวนัมาชัว่ลูก
ชัว่หลาน เช่น การน ามาเป็นส่วนผสมก าจดัศตัรูพืช 
เป็นปุ๋ ยให้แก่พืชเพื่อลดหรอืทดแทนการใช้สารเคม ี
ผสมในอาหารสตัว์เพื่อส่งเสรมิสุขภาพสตัว์ ล้างคอก
สตัว์ ล้างพื้นท าความสะอาดสุขภณัฑ์เป็นส่วนผสม
เพื่อใชท้ าความสะอาดในครวัเรอืน ตลอดจนการผลิต
เพื่อการบรโิภคเพื่อการส่งเสรมิสุขภาพ โดยเน้นการ
พึ่งพาผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นการน าพาให้เกิด
วิถีชีวิตที่พึ่งพาตนเองไดอย่างพอเพียงและยิ่งใน
ปัจจุบนัได้มีการน าความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เขา้สนับสนุนการสบืทอดภูมิปัญญาของ
ผลิตภณัฑ์น ้าหมกัชวีภาพนี้  ยิ่งเป็นการผลกัดนัให้มี
การผลิตน ้าหมกัชวีภาพ และการน าไปใชป้ระโยชน์
ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพและปลอดภยั และยังไดเ้กิด
ประโยชน์สงูสดุต่อวถิชีวีติ สขุภาพ และเศรษฐกจิของ
ชุมชนผู้ผลิต ผู้ใช้ประโยชน์ได้ เป็นการตอกย ้าถึง
ประโยชน์ของน ้ าหมักชีวภาพในการท าให้ชุมชน
สามารถพึง่พาตนเองไดอ้ย่างพอเพียง การก่อให้เกดิ
กา ร ข ับ เ ค ลื่ อ น เ ศ รษ ฐกิจ พ อ เพี ย ง จ ากผู้ ค น
ภายในประเทศจะชว่ยเสรมิพลงัของประเทศไทย ให้
สามารถพัฒนาได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืน (ไชยวฒัน์ 
ไชยสตุ, 2553 : 4) 
 การจดัการความรู ้ท าได้โดยท าความเข้าใจ
และอบรมปลูกจิตส านักให้นักเรียนที่เข้าร ับการ
ส่งเสรมิมคีวามรู ้ความเข้าใจต่อการส่งเสริมการท า
น ้ าหมกัชีวภาพจากผกัและผลไม้เพื่อสุขภาพ โดย
การใหค้วามรูจ้ะชว่ยใหน้กัเรยีนทีเ่ขา้รบัการส่งเสรมิมี
ความรูค้วามเขา้ใจในการท าน ้าหมกัชีวภาพจากผกั
และผลไม้อย่างถูกต้องตามกรรมวิธี และสามารถ
น าเอาความรู้ที่ได้นี้ไปประยุกต์ใชใ้ห้เกดิประโยชน์
ต่อไป (นงเยาว ์ประเสรฐิสงัข,์ 2561 : สมัภาษณ์) 
 ดังนั ้น ผู้วิจ ัย เห็นว่าควรมีการศึกษาการ
ส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากผกัและผลไม้เพื่อ
สขุภาพนี้ เพื่อท าการรวบรวมไวเ้ป็นองค์ความรู ้และ
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น าองคค์วามรูม้าส่งเสรมิให้แก่นักเรยีนโรงเรยีนบา้น
ดงหวาย ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
รอ้ยเอ็ด ในดา้นการใชป้ระโยชน์ และรกัษาโรคให้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และประสทิธิผลของคู่มอืการส่งเสรมิการท าน ้าหมกั
ชวีภาพจากผกัและผลไมเ้พื่อสขุภาพ  
 2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ก่อน
และหลงัการส่งเสริมการท าน ้ าหมกัชวีภาพจากผกั
และผลไม ้เพื่อสขุภาพ  
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรียบเทียบทัศนคติก่อน
และหลงัการส่งเสริมการท าน ้ าหมกัชวีภาพจากผกั
และผลไม ้เพื่อสขุภาพ  

3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 พ้ืนทีวิ่จยั 
 พื้นที่ในการส่งเสริม คือ โรงเรียนบ้านดงหวาย 
ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภมู ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากร 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการส่งเสรมิ คอื นักเรยีน
โรงเรยีนบา้นดงหวาย ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิ
จงัหวดัรอ้ยเอด็ จ านวน 158 คน  
 2) กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส่งเสริม ได้แก ่
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นของโรงเรยีนบา้นดง
หวาย ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
จ านวน 30 คน ไดม้าจากการสมคัรใจเขา้รว่ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืที่ใชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มือ
การส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากผกัและผลไม้
เพื่อสขุภาพ 
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 
ได้แก่ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการท าน ้ าหมัก
ชีวภาพจากผกัและผลไม้เพื่อสุขภาพ และแบบวดั
ทศันคติต่อการท าน ้าหมกัชีวภาพจากผกัและผลไม้
เพื่อสขุภาพ  

3.4 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครือ่งมอืไดแ้ก ่คูม่อืการสง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพ
จากผกัและผลไมเ้พื่อสุขภาพ แบบวดัความรูเ้กีย่วกบั
การท าน ้าหมกัชีวภาพจากผกัและผลไม้เพื่อสุขภาพ 
และแบบวดัทศันคติต่อการท าน ้าหมกัชวีภาพจากผกั
และผลไมเ้พื่อสขุภาพ  
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครือ่งมอืดงันี้ 
  2.1) คูม่อืการสง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพ
จากผกัและผลไมเ้พื่อสุขภาพ โดยมเีนื้อหาการเรยีนรู้
ทัง้หมด 3 หน่วยการสง่เสรมิ มรีายละเอียดดงันี้ หน่วย
การสง่เสรมิที ่1 มารูจ้กั “น ้าหมกัชวีภาพ” เพื่อสุขภาพ
กนัเถอะ หน่วยการส่งเสรมิที่ 2 มาท าน ้าหมกัชวีภาพ
จากผักและผลไม้ เพื่อสุขภาพกันเถอะ หน่วยการ
ส่งเสรมิที่ 3 คุณประโยชน์ของน ้าหมกัชวีภาพจากผกั
และผลไม ้
  2.2) แผ่นพับการท าน ้าหมกัชวีภาพจาก
ผกัและผลไมเ้พื่อสขุภาพ โดยจดัท าเป็นแบบ 1 แผ่น
ต่อ 1 หน่วยการส่งเสริม มีรายละเอียดดงันี้  ดงันี้ 
หน่วยการสง่เสรมิที ่1 มารูจ้กั “น ้าหมกัชวีภาพ” เพื่อ
สขุภาพกนัเถอะ หน่วยการสง่เสรมิที ่2 มาท าน ้าหมกั
ชวีภาพจากผกัและผลไม ้เพื่อสุขภาพกนัเถอะ และ
หน่วยการส่งเสริมที่ 3 คุณประโยชน์ของน ้ าหมัก
ชวีภาพจากผกัและผลไม ้
  2.3) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการท า
น ้าหมกัชีวภาพจากผกัและผลไม้เพื่อสุขภาพ เป็น
ตวัเลอืก 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ 
ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน จ านวน  
20 คะแนน 
  2.4) แบบวดัทัศนคติต่อการท าน ้ าหมัก
ชวีภาพจากผกัและผลไมเ้พื่อสขุภาพ เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั คอื มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยทีส่ดุ จ านวน 20 ขอ้ 
  2.5) น าเครือ่งมอืทัง้หมดที่สรา้งขึ้น ไดแ้ก ่
คู่มือ แผ่นพับ แบบทดสอบความรู้ และแบบวัด
ทศันคติ ส่งให้อาจารย์ที่ปรกึษาพิจารณา แล้วน ามา
ปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน า 
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  2.6) น าเครือ่งมอืทัง้หมดที่สรา้งขึ้น ไดแ้ก ่
คู่มือ แผ่นพับ แบบทดสอบความรู้ และแบบวัด
ทศันคติ ส่งให้ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 คน เพื่อหาค่า 
IOC ของเครือ่งมอืทัง้หมด 
  2.7) หลงัจากใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิความ
สอดคลอ้งและพจิารณาความเหมาะสมของเครื่องมอื 
พบว่าค่า IOC ของเครื่องมอืทัง้หมด มคี่ามากกว่า 
0.5 แสดงว่า เครื่องมอืมคีวามตรงตามเนื้อหาสาระ 
สามารถน าไปปรบัปรุง แกไ้ขและสามารถน าไปเก็บ
รวบรวมขอ้มลูได ้
  2.8)  น า เครื่อ งมือที่ ใช้ในการวัดและ
ประเมินผล ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ แบบวัด
ทศันคต ิไป Try out กบันกัเรยีนที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาคา่ความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบัและค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อ เครื่องมือที่ใช้ในการวดัและ
ประเมนิผลฉบบันี้มคีา่ความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.70 
และมคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.2 - 0.7 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้  
  2.9) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืที่ใช้ในการ
วดัและประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อน าไปใชใ้น
การจดักจิกรรมการสง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจาก
ผกัและผลไมเ้พื่อสขุภาพ 
3.5. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การส่งเสริมการท าน ้ าหมกัชีวภาพจากผกัและ
ผลไม้เพื่อสุขภาพ ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการเก็บ รวบรวม
ขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยแบง่เป็น 2 ระยะ ดงันี้   
 ระยะที ่1ออกแบบเครือ่งมอืในการถ่ายทอด  
 ระยะที ่2 กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิจยัคร ัง้นี้  ผู้วจิ ัยไดด้ าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  1) ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบวดัผล
ทุกฉบบั ซึง่ทุกฉบบัตอ้งตอบอย่างสมบรูณ์ 
  2) ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบวดัผล 
  
 
 

3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 ในการวิเ ค ร าะห์ ข้อมู ลคร ั ้ง นี้  ผู้ วิจ ัย ใช้
โปรแกรมประมวลผลส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร ์    
ใชส้ถติใินการวเิคราะห์ขอ้มลูดงันี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย 
รอ้ยละ และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพ
เครือ่งมอื ไดแ้ก ่
 - การหาคา่ความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) 
 - หาคา่ความเชือ่ม ัน่ (Reliability) 
 - คา่อ านาจจ าแนก ค่าความยากง่าย 
 - คา่ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
 - คา่ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E2)  
 - คา่ดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  3) สถิติทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ Paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 

4. สรปุผลวิจยั 
 จากการวจิยั เรือ่ง การส่งเสรมิการท าน ้าหมกั
ชวีภาพจากผกัและผลไม ้เพื่อสุขภาพ สามารถสรุป
ไดด้งันี้ 
 4.1 ผลการพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการท าน ้ า
หมักชีวภาพจากผักและผลไม้เพื่อสุขภาพ ให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 จากการศึกษาประสทิธิภาพของคู่มอืการส่งเสริม
การท าน ้าหมกัชวีภาพจากผกัและผลไมเ้พื่อสุขภาพ พบว่า 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นร้อยละ 90.50 
และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นรอ้ยละ 88.83  
ดงันัน้ คู่มอืการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากผกัและ
ผลไมเ้พื่อสุขภาพ จึงมปีระสทิธิภาพของคู่มอืการส่งเสรมิ 
เท่ากบั 90.50/88.83 ซงึเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ ัง้ไว ้
 ส่วนค่าดชันีประสิทธิผลของคู่มือ พบว่า ดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือการส่งเสริมการท าน ้ าหมัก
ชวีภาพจากผกัและผลไม ้เพื่อสุขภาพ มคี่าเท่ากบั 0.8011 
หมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้
นกัเรยีนมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนรูเ้พิ่มขึ้นหลงัจากการ
ใช้คู่มือการส่งเสริม ร้อยละ 80.11 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานทีส่ามรถใชไ้ด ้
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ตางรางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืการสง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากผกัและผลไมเ้พื่อสขุภาพ (E1/E2) 

คณุภาพคู่มือ คะแนนเต็ม  ̅ S.D. 
ร้อยละของคะแนน

เฉลี่ย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 18.10 1.21 90.50 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 20 17.76 1.10 88.83 

ประสิทธิภาพของคู่มือการส่งเสริม เท่ากบั 90.50/88.83 
 
 จากตาร างที่  1 พบว่า  ปร ะสิท ธิภาพของ
ก ร ะ บ วน ก า ร  ( E1)  คิด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  90.50 แ ล ะ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นรอ้ยละ 88.83 ดัง้

นัน้ คู่มอืการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชีวภาพจากผกัและ
ผลไมเ้พื่อสขุภาพ จงึมปีระสทิธภิาพของคูม่อืการส่งเสรมิ 
เท่ากบั 90.50/88.83 ซงึเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ ัง้ไว ้

 

ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I) ของคูม่อืการสง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากผกัและผลไมเ้พื่อสขุภาพ 
ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อน 
การส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงั 
การส่งเสริม 

จ านวนผูเ้ข้ารบั
การส่งเสริม 

คะแนนเต็มของ
แบบทดสอบ

ความรู้ 

ค่าดชันี
ประสิทธิผล 

(E.I.) ของคู่มือ 

 
เกณฑ์ 

263 533 30 20 0.8011 ผา่น 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ดชันีประสทิธิผล (E.I.) ของคู่มอื
การส่งเสริมการท าน ้ าหมักชีวภาพจากผักและผลไม้ เพื่อ
สุขภาพ มคี่าเท่ากบั 0.8011 หมายความว่า นักเรียนมคีวามรู้

เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นักเรยีนมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนรู้
เพิ่มขึ้นหลังจากการใช้คู่มือการส่งเสริม ร้อยละ 80.11 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบความรูก้ารสง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากผกัและผลไมเ้พื่อสขุภาพ 

รายการ 
ก่อนการส่งเริม ระดบั 

ความรู้ 
หลงัการส่งเสริม ระดบั 

ความรู้ 
t df p 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
ความรู ้
(N = 20) 

7.66 2.69 ปานกลาง 17.76 1.10 มาก -3.750 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
 4.2 ผลการวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ย
ความรูเ้กีย่วกบัการสง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากผกั
และผลไมเ้พื่อสขุภาพ 
 จากผลวเิคราะห์และเปรยีบเทียบแบบวดัความรู้
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิการท าน ้ าหมกัชวีภาพจากผกั
และผลไม ้เพื่อสุขภาพ พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิการ
ท าน ้าหมกัชวีภาพจากผกัและผลไมเ้พื่อสขุภาพ ก่อนการ
ส่งเสรมิ มคีะแนนความรู้โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  

( ̅ = 7.66) และหลงัการสง่เสรมิคะแนนความรูโ้ดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ( ̅ =17.76) เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า ผู้เข้าร่วมการ
สง่เสรมิมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่หลงัการสง่เสรมิสูงกว่าก่อน
การการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
(ดงัตารางที ่3) 
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ตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตติ่อการท าน ้าหมกัชวีภาพจากผกัและผลไม ้เพื่อสขุภาพ  

ด้าน 
ก่อนการส่งเสริม หลงัการส่งเสริม 

t df p 
 ̅ S.D. 

ระดบั
ทศันคติ  ̅ S.D. 

ระดบั
ทศันคติ 

ทศันคต ิ(N=5) 3.60 1.19 เหน็ดว้ย 4.52 0.62 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-8.753 19 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 
 4.3 ผลการวเิคราะห์และเปรยีบเทียบคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติต่อการท าน ้าหมกัชีวภาพจากผกัและ
ผลไมเ้พื่อสขุภาพ 
 จากผลวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบทศันคติก่อน
และหลงัการส่งเสริมการท าน ้ าหมกัชวีภาพจากผกั
และผลไม้เพื่อสุขภาพ พบว่า ก่อนการส่งเสริม 
ผู้เ ข้าร่วมมีคะแนนทัศนคติอยู่ ในระดับเห็นด้วย  
( ̅= 3.60) และหลงักาiส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ
อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  ( ̅= 4.52) เมื่อ
เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติก่อนและหลังการ
ส่ง เสริม พบว่า ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนน
ทศันคตหิลงัการสง่เสรมิสงูกวา่กอ่นการส่งเสรมิอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 

5. อภิปรายผล 
 5.1 ผลการศกึษาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80 และประสทิธิผลของคู่มอื การส่งเสรมิการท า
น ้าหมกัชวีภาพจากผกัและผลไมเ้พื่อสขุภาพ 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการ
ส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากผกัและผลไมเ้พื่อ
สุขภาพ พบว่า ประสทิธิภาพของกระบวนการ(E1) 
คดิเป็นรอ้ยละ 90.50 และประสทิธิภาพของผลลพัธ์
(E2) คิดเป็นร้อยละ 88.83 ดัง้นัน้ คู่มือการส่งเสริม
การท าน ้าหมกัชวีภาพจากผกัและผลไม ้เพื่อสุขภาพ
จึงมีประสิทธิภาพของคู่มือการส่ง เสริม เท่ากับ 
90.50/88.83 ซึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว ้
ส าหรบัการสง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากผกัและ
ผลไม้เพื่อสุขภาพ โดยใชคู้่มือการส่งเสริม ซึ่งเป็น
รูปแบบการจัดกิจกรรม ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิด
ความรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งการท าน ้าหมกัชวีภาพจาก
ผกัและผลไม้เพื่อสุขภาพ สามารถพฒันาผู้เข้าร่วม

กจิกรรมใหม้คีวามรูแ้ละทศันคตติรงตามความมุ่งหวงั 
ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมมีผลสมัฤทธิ ์
เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าการจัด
กจิกรรมการส่งเสรมิ โดยใชคู้่มอืการส่งเสริมการท า
น ้ าหมักชีวภาพจากผักและผลไม้เพื่ อสุขภาพ  
มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนรู้สูงขึ้นจริง เป็นไปตาม
แนวคดิของปรชีา ชา้งขวญัยนื (2551 : 127-132) ได้
อธิบายคู่มือที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนว่าคู่มือคือ
หนงัสอืที่ผูเ้รยีนใชค้วบคู่ไปกบัต าราที่เรยีนปกติโดย
การถ่ายทอดความรู้ผ่านคู่มือฝึกอบรม อาจท าให้
ผูเ้รยีนมคีวามรู้เกีย่วกบัการท าสิง่ใดสิง่หนึ่งแก่ผูอ้ื่น
โดยมุง่หวงัให้ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจ ทศันคติ และเกดิ
ความตระหนัก สามารถด าเนินการในเรื่องนัน้ๆ ได้
อย่างเหมาะสม เป็นไปตามแนวคิดของเครือวลัย์  
เผา่ผึง้ (2548 : 39) คูม่อื (Manual) หมายถงึ หนังสอื
หรอืเอกสารทีจ่ดัขึน้อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกดิความรู้
ความเขา้ใจ ตอบขอ้สงสยั หรอืแนวทางในการปฏบิตัิ
กจิกรรมเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งซึ่งตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ช ้โดยมรีูปเล่มกะทดัรดั เหมาะแก่การพกพา 
สวยงาม มภีาพประกอบ อ่านเขา้ใจง่าย และสามารถ
น าไปใชอ้ย่างมปีระสทิธิภาพเพื่อเพิ่มประสทิธิผลใน
เรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง และเป็นไปตามแนวคดิของดุจทดงิ 
จีทา (2555 : 25) ได้กล่าวว่า ประสทิธิภาพของชุด
กจิกรรม คอื ระดบัคุณภาพของชุดกจิกรรมที่วดัจาก
ผลสมัฤทธิร์ะหวา่งการเรยีนและผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีน 
การหาประสทิธิภาพของชุดกิจกรรม เพื่อให้เชื่อมัน่
ไดว้า่ชดุกจิกรรมที่สรา้งขึ้นนัน้มปีระสทิธิภาพในการ
สอน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิัยของ อุบล แคว้นไทย
สงค์ และประยูร วงศ์จันทรา (2559 : 123-135) ได้
ศกึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
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และสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และหาดัชนี
ประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม เพื่ อศึกษาและ
เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม เพื่อศึกษาทักษะในการเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมหลังฝึกอบรม และเพื่อเปรียบเทียบความรู ้
ทัศนคติ และทักษะในการเป็นวิทยากรฝึกอบรม ผล
การศึกษาพบว่า คู่มือฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.33/80.22 สว่นดชันีประสทิธผิลของคูม่อืฝึกอบรมเท่ากบั 
0.444 นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน :ประเทศบรูไนดารุสซาลาม  
มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร ้อยละ 44.44 นิสิตกลุ่ม
ทดลองมคีะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคติหลงัการฝึกอบรม
สงูกวา่กอ่นการฝึกอบรม และนิสติกลุ่มทดลองมคีวามรูแ้ละ
ทศันคติต่อทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซียน : 
ประเทศบรไูนดารสุซาลาม โดยรวม สูงกว่ากลุ่มควบคุมและ
นิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะในการเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมหลังการฝึกอบรมหลังสูงมากกว่าก่อนรบัการ
ฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรทยั ผวิขาว และบญัญตัิ สาล ี
(2559 : 149-162) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน:
ราชอาณาจักรกมัพูชา มีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน:
ราชอาณาจกัรกมัพูชา ที่มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์80/80 
และหาดชันีประสทิธิผลของคู่มอืฝึกอบรม เพื่อศกึษาและ
เปรยีบเทยีบความรูท้ศันคติก่อนและหลงัการฝึกอบรมเพื่อ
ศึกษาทักษะในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมที่นิสิตเป็นผู้
ประเมนิตนเองและวทิยากรเป็นผูป้ระเมนิหลงัการฝึกอบรม
และเพื่อเปรยีบเทียบความรู ้ทศันคติและทกัษะในการเป็น
วทิยากรฝึกอบรมของนิสติกลุ่มทดลองและนิสติกลุ่ม
ควบคุม  กลุ่ มตัว อ ย่ า ง  ผล การศึกษ า  พบว่ า
ประสทิธภิาพของคูม่อืฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 
94.20/92.10 ส่วนดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการ
ฝึกอบรมเท่ากบั 0.8804 นิสติที่ใชคู้่มอืฝึกอบรมคิด
เป็นร้อยละ 88.04 มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทัศนคต ิ
หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมและมี
คะแนนเฉลีย่ทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรม โดย
นิสติประเมนิตนเองและวิทยากรเป็นผู้ประเมนิหลัง

การฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และหลังการ
ฝึกอบรมนิสิตกลุ่มทดลองมีความรู้ทัศนคติ และ
ทกัษะในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมแตกต่างกนักบั
นิสติกลุ่มควบคมุอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 5.2. ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทียบความรูก้่อน
และหลงัการส่งเสริมการท าน ้ าหมกัชวีภาพจากผกั
และผลไมเ้พื่อสขุภาพ  
 จากผลการศกึษาดา้นความรูข้องนกัเรยีนบา้น
ดงหวาย ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ านวน 30 คน โดยใช้กระบวนการทาง
สิง่แวดล้อมศกึษา จากผลวเิคราะห์และเปรยีบเทียบ
แบบทดสอบความรูก้่อนและหลงัการส่งเสรมิการท า
น ้าหมกัชวีภาพจากผกัและผลไม ้เพื่อสุขภาพ พบว่า 
ผูเ้ข้าร่วมการส่งเสริมการท าน ้ าหมกัชีวภาพจากผกัและ
ผลไม้เพื่อสุขภาพ ก่อนการส่งเสริมมีคะแนนความรู้
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( ̅ = 7.66) และหลงัการ
ส่ง เสริมคะแนนความรู้โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  
( ̅ = 17.76) เมือ่เปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูก้่อน
และหลังการส่งเสริม พบว่า ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมี
คะแนนความรูเ้ฉลีย่หลงัการสง่เสรมิสงูกวา่กอ่นการการ
สง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงให้
เหน็วา่การสง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากผกัและ
ผลไมเ้พื่อสขุภาพ โดยใชก้ระบวนการทางสิง่แวดล้อม
ศกึษา ไดใ้ห้ความรู้ ความเข้าใจ ที่สามารถน าไปสู่
การปฏิบัติได้จริงและถูกต้อง เนื่ องจากการได้
ด าเนินการส่งเสริมที่จ ัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
กระบวนการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ก าหนด
วตัถุประสงค์ที่ชดัเจนเป็นอย่างด ีประกอบกบัการใช้
เครื่องมือเพื่อที่จะให้ความรู้ในเรื่องการท าน ้ าหมกั
ชวีภาพจากผกัและผลไมเ้พื่อสขุภาพ ส าหรบันกัเรยีน
โ ร ง เ รี ยนบ้ า น ด งห ว าย ไ ด้ม า กที่ สุ ด  โ ดย ใ น
กระบวนการถ่ายทอดนี้จะใช้คู่มอืการส่งเสรมิการท า
น ้าหมกัชวีภาพจากผกัและผลไม้เพื่อสุขภาพ และ
แผ่นพับ เข้ามาช่วยในการบรรยายเนื้อหาสาระ เพื่อให้
นกัเรยีนที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิเกดิความเขา้ใจง่ายขึ้น และ
เป็นสื่อที่ น่ าสนใจในปัจจุบัน เพื่ อก่อให้ เกิดความ
เปลีย่นแปลงดา้นความรู ้ทศันคติ ความเชื่อที่ด ีจึงท าให้ผู้
เขา้รบัการสง่เสรมิมคีวามสนใจเป็นพิเศษ ท าให้ผลสมัฤทธิ ์
ออกมาในทางที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของอดศิกัดิ ์
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สงิห์สโีว (2554 : 44) ใหค้วามหมายสิง่แวดล้อมศกึษาไวว้่า 
การน าเนื้อหาสาระเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมศกึษาไปถ่ายทอด
ใหก้บัผูค้น จะตอ้งมวีธิีการหรอืระเบยีบปฏบิตัิที่เหมาะสม
จึงจะท าให้การถ่ายทอดความรูม้ปีระสทิธิภาพและเป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ที่ต้องการ และระเบยีบวธิีที่จะน ามาใชน้ี้
ลว้นมอียู่แลว้ในศาสตรท์างการศกึษา ขึ้นอยู่ว่าจะเลือกสรร
ส่วนใดของศาสตร์ทางการศึกษามาร่วมใช้เท่านัน้ เช่น 
หลกัสูตรสิ่งแวดล้อมศกึษาจะมลีักษณะเป็นสหวทิยาการ 
(มใิชว่ทิยากรเชงิเดีย่ว) เป็นการพฒันาความคดิที่เป็นระบบ 
คอื มองทุกสิง่ทุกอย่างแบบองค์รวม และการเรยีนรูต้้องให้
ผูเ้รยีนเป็นผูก้ระท าหรอืผูเ้รยีนเป็นศูนย์กลาง แนวปฏบิตัิ
ดงักล่าวนี้เป็นการคดัสรรคม์าจากสาสตรท์างการศกึษา และ
แนวคิดของประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520 : 26) ได้ให้
ค าอธิบายว่า ความรู้ เป็นพฤติกรรมขัน้ต้นที่ผู้เรียนรู้
เพยีงแต่เกดิความจ้าได ้โดย อาจจะเป็นการนึกไดห้รอืโดย
การมองเห็น ได้ยิน จ าได้ ความรู้ในข ัน้นี้  ได้แก่ ความรู้
เกีย่วกบัค าจ ากดัความความหมาย ขอ้เท็จจริง กฎเกณฑ ์
โครงสรา้ง และวธิีแกไ้ขปัญหา ส่วนความเขา้ใจ อาจแสดง
ออกมาในรูปของทักษะด้าน“การแปล”ซึ่ งหมายถึง 
ความสามารถในการเขียนบรรยายเกี่ยวกบัข่าวสารนัน้  ๆ
โดยใชค้า้พูด ของตนเองและ “การให้ความหมาย” ที่แสดง
ออกมาในรูปของความคิดเห็นและข้อสรุป รวมถึง 
ความสามารถในการ “คาดคะเน” หรอืการคาดหมายว่าจะ
เกดิอะไรขึ้น สอดคล้องกบังานวจิยัของธญันันท์ วรเศรษฐ
พงษ์ (2558 : 3) ไดต้ัง้ศูนย์พฒันาและบริการวชิาการสู่
สงัคมจัดโครงการ ส่งเสรมิด้านการเกษตร เรื่อง “น ้าหมกั
ชวีภาพ”  มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อเรยีนรูแ้ละศกึษาวธิีการท า
น ้ าหมักชีวภาพ  2) เพื่อเป็นแนวทางในการแนะน า
เกษตรกรให้หนัมาใชส้ารที่ผลิตจากธรรมชาติ 3) เพื่อ
ส่งเสริมให้เกษตรกรและชาวบ้านหันมาใช้ปุ๋ ยหมกั
ชวีภาพจากเศษพืชและผกั ผลการศกึษาพบว่า จาก
ผลการส ารวจ ความคดิเห็นของชาวบ้านในชุมชน
บ้านนาสีนวน โดยความคิดเห็นของชาวบ้านต่อ
ปัญหาส่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนมากที่สุด คือ 
ปัญหาน ้ าเน่าเสียเป็นปัญหามากที่สุด เนื่องจาก
ภายในชุมชนมปัีญหาน ้าท่วมขงั เพราะมกีารระบาย
น ้าจากบา้นเรอืนลงสูถ่นน ท่อระบายน ้าของชุมชนไม่
สามารถระบายน ้าไดด้ ีจงึทา้ใหเ้กดิน ้าท่วมขงัและเน่า
เสยีและปัญหาขยะมูลฝอย เป็นปัญหาที่ชาวบา้นให้

ความคดิเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนสาเหตุการ
เกดิปัญหาขยะมลูฝอยคอืการใชส้ิง่ของมากเกนิความ
จ า เ ป็น  และแนวทางแก้ไข  คือ  เก็บขยะตาม
ก าหนดเวลาจากผลการศึกษาที่ปรากฏ เช่นนี้อาจ
เป็นเพราะว่าชาวบ้านในชุมชนมีการบอุปโภค 
บรโิภคเกนิความจ าเป็นส่งผลให้ปรมิาณขยะมากขึ้น 
สอดคล้องกบังานวจิยัของฉัตรชยั สงัข์ผุด (2557 : 
38) ไดศ้ึกษาวิจยัเรื่อง ผลของการเสริมกล้าเชื้อต่อ
การสกดัน ้ามนัมะพรา้วบรสิทุธิด์ว้ยวธิกีารหมกั น ้ามนั
มะพรา้วมคีณุคา่ทางโภชนาการและประโยชน์ต่อสุขภาพจึง
มีบทบาทที่โดดเด่นในอาหารและยาที่ส าคัญได้แก ่
ผลติภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพและเครื่องส าอาง การบรโิภค
น ้ามนัมะพรา้วเป็นที่ยอมรบัจากผูค้นในหลายส่วนของโลก
มานานหลายศตวรรษ ปัจจุบ ันน ้ าม ันมะพร้าวจึงเป็น
วัตถุดิบที่มีอัตราความต้องการสูง วิธีการสกัดน ้ าม ัน
มะพร้าวท าได้หลายวธิี ไดแ้ก่ วธิีทางกายภาพ เคม ีและ
การหมกัดว้ยจุลนิทรยี์หรอืเอนไซม์ การหมกัท าไดโ้ดยการ
น าครมีไปหมกัคา้งคนืแลว้แยกชัน้น ้ามนัออก ผลิตภณัฑ์ที่
ไดเ้รยีกวา่ “น ้ามนัมะพรา้วบรสิทุธิ”์ ซึ่งเป็นวธิีการที่กระท า
ไดง้า่ยและตน้ทุนต ่า งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อคดัเลือก
แหล่งกล้าเชื้อจุลินทรยี์และปรบัสภาวะที่เหมาะสมต่อการ
หมกัสกดัน ้ามนัเพื่อเพิ่มคุณภาพและปรมิาณผลผลิต โดย
แยกเชื้อแบคทีเรยีจากแหล่งผลิตน ้ ามนัมะพร้าวและจาก
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิ
(BIOTEC) มาทดสอบ พบว่าผลการเสริมด้วยกล้าเชื้อ 
Lactobacillus sp.(BCC 38040) ที่เพาะเลี้ยงขยายในอาหาร
เหลว (สตูรน ้ากะทสิด 1000 มลิลิลิตร ประกอบดว้ยน ้าตาล
ซูโครส 20 กร ัม ยีสต์สกัด 5.0 กร ัม โพแทสเซียมได
ไฮโดรเจนทาเทรต 2.0 กรมั แมกนีเซียมซลัเฟต 0.1  กรมั 
และแมงกานีสซลัเฟต 0.1 กรมั) ในปรมิาณ 1.0% โดยปรบั
คา่พเีอชของสว่นครมีเป็น 6.0 หมกัที่อุณหภูม ิ30 องศา
เซลเซยีสเป็นเวลา 24 ชัว่โมงให้ประสทิธิภาพในการ
หมักสกดัน ้ าม ันเท่ากับ 96.93%  คิดเป็นปริมาณ
ผลผลติสงูสดุ 335 กรมัต่อลิตรของน ้ากะทิสด โดยมี
ค่าคุณภาพของน ้ าม ัน ได้แก่ ปริมาณน ้ าค่าเพอร์
ออกไซด ์คา่กรดไขมนัอสิระ และคา่ซาพอนิฟิเคชนั มี
ค่าเท่ากบั 0.11 + 0. 01% , 1.68 + 0.38 meq/kg, 
0.42 + 0.02% และ 258 + 5 ตามล าดับ ซึ่งมี
คณุภาพสงูกวา่เกณฑม์าตรฐานผลิตภณัฑ์ของ มผช.
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670/2547 และมาตรฐานองค์การอาหารและยาตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัที ่57 (พ.ศ. 2524) 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของเพียรพร ภูสีนาค 
(2556 : 54) ไดจ้ดักิจกรรมการส่งเสรมิการท าน ้ า
สมุนไพรจากใบย่านาง เพื่อดูแลสุขภาพในชุมชน 
บ้านจ านัก ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เป็นการจดักจิกรรมเพื่อ ส่งเสรมิความรู้
และการมสีว่นรว่มที่ดตี่อการดื่มน ้าสมุนไพรเพื่อดูแล
สุขภาพ โดยใชแ้บบสอบถามวดัความรู้ และการมี
ส่วนร่วมต่อการส่งเสริมการท าน ้ าสมุนไพรจากใบ
ย่านางเพื่อดูแลสุขภาพในชุมชน ซึ่งสื่อในการ 
ฝึกอบรม คอื คูม่อืฝึกอบรม โปสเตอร์ เป็นสื่อในการ
ส่ง เสริมการฝึกอบรมและมีการสาธิตการท าน ้ า
สมุนไพร จากใบย่านาง จากจ านวนผู้เขา้อบรมทัง้  
30 คน โดยได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการท าน ้ า
สมุนไพรจากใบย่านางเพื่อดูแลสุขภาพในชุมชนใน
การส่งเสรมิจะให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามวดั
ความรู้ และการมีส่วนร่วมก่อนให้ความรู้หลังจาก
ตอบแบบสอบถาม ผูว้จิยัไดอ้บรมให้ความรู้แก่กลุ่ม
ตวัอย่างในการท าน ้ าสมุนไพรจากใบย่านาง และมี
การสาธิตวิธีการท าสมุนไพรจากใบย่านางให้ผู้เข้า
อบรมได้ดู และมีการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกบัผู้
เข้าอบรม หลังจากการส่งเสรมิเสร็จสิ้น จึงให้กลุ่ม
ตวัอย่างตอบแบบทดสอบความรูแ้ละการมสี่วนร่วม
หลงัการส่งเสรมิแสดงให้เห็นว่า การส่งเสรมิการท า
น ้าหมกัชีวภาพจากผกัและผลไม้เพื่อสุขภาพ ด้วย
กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยมีคู่มือการ
ส่งเสริมเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาความรู้ของ
นกัเรยีน และมผีลท าใหน้ักเรยีนมคีวามรูเ้พิ่มมากขึ้น 
ดงันัน้ จึงสามารถน าคู่มือไปใช้อบรมหรือส่งเสริม
ใหก้บัโรงเรยีนชมุชนหรอืหน่วยงานได ้  
 5.3 ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบทศันคติก่อน
และหลงัการส่งเสริมการท าน ้ าหมกัชวีภาพจากผกั
และผลไมเ้พื่อสขุภาพ  
 จากผลการศึกษาด้านทัศนคติของนักเรียน
โรงเรยีนบา้นดงหวาย ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิ
จงัหวดัรอ้ยเอ็ด จ านวน 30 คน โดยใชก้ระบวนการ
ทางสิ่ ง แ วดล้อมศึกษา  จากผลวิ เ คร าะห์แ ล ะ
เปรยีบเทยีบแบบวดัทศันคตกิอ่นและหลงัการส่งเสรมิ

การท าน ้าหมกัชวีภาพจากผกัและผลไมเ้พื่อสุขภาพ 
พบว่า ก่อนการส่งเสรมิ ผู้เขา้ร่วมมีคะแนนทศันคติ
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย ( ̅ = 3.60) และหลงัการสง่เสรมิมี
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง  
( ̅ = 4.52) เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคติก่อน
และหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมี
คะแนนทัศนคติหลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดง
ให้เห็นว่ากระบวนการจดักจิกรรมโดยใชเ้ทคนิคการ
การสง่เสรมิโดยเน้นการบรรยาย เพื่อท าความเขา้ใจ 
และอธิบายถึงการท าน ้ าหมักชีวภาพจากผักและ
ผลไมเ้พื่อสขุภาพ และเลอืกใชเ้ครื่องมอืประกอบการ
บรรยายคือ คู่มือการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชีวภาพ
จากผกัและผลไม ้เพื่อสุขภาพ และแผ่นพบัที่ช่วยใน
การบรรยายทีช่ว่ยใหน้กัเรยีนเขา้ใจง่ายมากขึ้นท าให้
นักเรยีนมีความรูส้กึนึกคดิที่ดตี่อการส่งเสรมิการท า
น ้าหมกัชีวภาพจากผกัและผลไม้เพื่อสุขภาพ ทัง้นี้
เป็นไปตามแนวคดิของประยูร วงศ์จนัทรา (2553 : 
363) ไดก้ล่าววา่สิง่แวดลอ้มศกึษาเป็นการเรยีนรูท้ี่มุ่ง
ถึงความตระหนัก ทัศนคติ และค่านิยมเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมจะต้องมุ่งสร้าง
ความตระหนกั ตอบปัญหาและคณุคา่ทางสิง่แวดล้อม 
สร้างทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เกิด
คา่นิยมต่อสงัคมอนัจะธ ารงรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม
เอาไว้ ดังนัน้กระบวนการเรียนรู้การสอนและการ
ประเมนิผลการเรยีนรูจ้งึมุง่ที่จะตระหนักทศันคติและ
คา่นิยมมากกวา่การเรยีนรูท้ีมุ่ง่ใหค้วามรูแ้ละความจ า
และเป็นไปตามแนวคดิของฉัตรชยั ปันชาติ (2545 : 
7) ให้ความหมายว่า ทศันคติเป็นความรูแ้ละความรู้
ต่อสิง่หนึ่งสิง่ใดในดา้นที่ดแีละไม่ดอีาจ เป็นลกัษณะ
บวกหรือลบพึงพอใจหรือไม่มึงพอใจ สรุปได้ว่า 
ทศันคติ หมายถึง สภาพทางจิตใจของบุคคลที่ เกดิ
จากการเรียนรู้และประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อม 
ก่อให้เกดิพฤติกรรมในการที่จะตอบสนองต่อบุคคล 
สิง่ของหรอืเหตุการณ์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งในท้า
นองว่าชอบหรอืไม่ชอบ และเป็นไปตามแนวคดิของ 
กมลรตัน์ หล้าสุวงษ์ (2539 : 239-242) อธิบายถึง
ลกัษณะของทศันคตทิีส่ าคญัมดีงันี้ 1) ทศันคติเป็นสิง่
ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้หรือการได้รบัประสบการณ์
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ไมใ่ชส่ิง่ทีต่ดิตวัมาแต่ก าเนิด 2) ทศันคติเป็นดชันีที่ชี้
แนวทางการแสดงพฤตกิรรมกล่าวคอื ถ้ามทีศันคติที่
ดกีม็แีนวโน้มที่จะเขา้หา หรอืแสดงพฤติกรรมนัน้ๆ 
ในทางตรงกนัขา้ม ถ้ามทีศันคติที่ไม่ดกีม็ีแนวโน้มที่
จะไม่เขา้หา โดยการถอยหนีหรอืต่อต้านการแสดง
พฤติกรรมนัน้ 3) ทัศนคติสามารถถ่ายทอดจาก
บุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลอื่นๆ ได้ เช่น บิดามารดาไม่
ชอบบุคคลหนึ่ งย่อมมีแนวโน้มท้าให้เด็กไม่ชอบ
บุคคลนัน้ดว้ย 4) ทศันคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้
เนื่องจากทศันคติเป็นสิง่ที่ไดม้าจากการเรยีนรู้หรือ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ถ้าการเรียนรู้หรือ
ประสบการณ์นั ้นเปลี่ยนแปลงไป ทัศนคติย่อม
เปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิัยของ 
ศศวิมิล กุลเกลียง (2556 : 59) ไดศ้ึกษาเรื่องการ
อบรมเชงิปฏบิตัิการใชน้ ้าหมกัชวีภาพจากหอยเชอรี ่
ส าหรบัชุมชนบา้นบงัหวา้ ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม โดยมวีตัถุประสงค์ คือ 
เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตกิอ่นและหลงั
การอบรมเชงิปฏิบตัิการใชน้ ้ าหมกัชวีภาพจากหอยเชอรี ่
ส าหรบัชุมชนบ้านบงัหว้า ผลจากการศึกษา พบว่า 
เกษตรกรหมู่บ้านบงหว้ามีความรู้และทัศนคติ
เกี่ยวกบัการใช้น ้ าหมกัชีวภาพจากหอยเชอรี่ ก่อน
อบรมมีคะแนนความรู้อยู่ในระดับพอใช้ หลังการ
อบรมมคีะแนนความรูแ้ละทัศนคติอยู่ในระดบัด ีจึง
สรุปได้ว่าเกษตรมีความรู้และทัศนคติเพิ่มมากขึ้น
อย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้อง
กบังานวจิยัของบษุบา สนอุทา (2557 : 54) ไดศ้กึษา
การสง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากเศษอาหารใน
ครวัเรอืนบา้นใครนุ่่น ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทร
วชิยั จังหวดัมหาสารคาม โดยมคีวามมุ่งหมายเพื่อ
สง่เสรมิการท าน ้าหมกั ชวีภาพจากเศษอาหารในชุมชน
และเพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรูแ้ละทศันคติต่อการ
ท าน ้าหมกั ชีวภาพจากเศษอาหารในชุมชนบ้านใคร่นุ่น 
ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
กลุ่มตัวอย่างเป็นชาวบ้านใคร่ นุ่นจ านวน 30 คน 

ผลการวจิยั พบวา่ กอ่นการสง่เสรมิประชาชนมคีวามรูเ้ฉลี่ย
อยู่ 64 ในระดบัปรุงปรุง หลังจากได้รบัการส่งเสริมให้
ประชาชนมคีวามรูเ้ฉลี่ยอยู่ในระดบัด ีส าหรบัทศันคติต่อ
การส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากเศษอาหาร พบว่า 
กอ่นการสง่เสรมิประชาชนมทีศันคติอยู่ระดบัไม่แน่ใจ และ
หลังการส่งเสริมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อเปรียบเทียบ 
พบวา่ คะแนนเฉลีย่ของความรูแ้ละทศันคติหลงัการส่งเสรมิ
สูงกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 แสดงใหเ้หน็วา่ การส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจาก
ผกัและผลไมเ้พื่อสขุภาพ ดว้ยกระบวนการทางสิง่แวดล้อม
ศึกษา โดยมีคู่มือการส่งเสริมเป็นองค์ประกอบในการ
พฒันาความคดิความตระหนักของนักเรยีน และมผีลท าให้
นกัเรยีนมทีศันคตทิีส่งูขึน้ ดงันัน้ จึงสามารถน าคู่มอืไปใช้
อบรมหรอืสง่เสรมิใหก้บัโรงเรยีนชมุชนหรอืหน่วยงานได ้

6. ข้อเสนอแนะ  
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้  
 1) ขอ้เสนอแนะเชงิปฏบิตักิาร  
  1.1 ) คู่มือการส่ง เสริมการท าน ้ าหมัก
ชวีภาพจากผกัและผลไม ้เพื่อสุขภาพ สามารถน าไป
เผยแพรใ่หค้วามรูแ้กน่กัเรยีน หรอืชมุชนใกลเ้คยีงได ้
  1. 2 ) ควรมีก ารส่ ง เ ส ริม ให้ นัก เ รียน 
ประชาชน และบุคคลทัว่ไปไดรู้จ้ ักการน าเอาพืชผกั
และผลไม ้มาแปรรปูใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 
 2) ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 
  ควรมีการจัดอบรมและเผยแพร่ข้อมูล
เกีย่วกบัการท าน ้าหมกัชวีภาพจากผกัและผลไม ้เพื่อ
สขุภาพ ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป  
 1) ควรศกึษาเกีย่วกบัการแปรรูปและการใช้
ประโยชน์จากหมักชีวภาพจากผักและผลไม้เพื่อ
สขุภาพใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ  
 2) ควรมกีารศกึษาความเข้าใจและความพึงพอใจ
ของนักเรยีนในการส่งเสรมิการท าน ้ าหมกัชีวภาพจากผกั
และผลไมเ้พื่อสขุภาพ และตดิตามผลการด าเนินงาน 
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