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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยันี้ มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ และทศันคติ ในการพฒันาคู่มอือบรมการใช้
ประโยชน์จากน ้ามันพืชที่ผ่านการใช้แล้วเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4-6 โรงเรยีนเกิง้วทิยานุกูล ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ซึง่ไดม้าจากการสมคัรใจเขา้
ร่วมอบรม จ านวน 30 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย เครื่องมอืในการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอื 
แผ่นผบั เครื่องมอืในการวดัผลและประเมนิผล ไดแ้ก่ แบบวดัความรู ้แบบวดัทศันคติ สถติิทีใ่ชใ้นการวิ เคราะหข์อ้มูล 
คอื ค่าความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิดสอบใช ้ไดแ้ก่ Paired t-test ผลการศกึษา พบว่า ก่อน
การอบรมนักเรยีนมคีะแนนความรู้เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการอบรมนักเรยีนมคีะแนนความรู้เฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลีย่หลงัการอบรมนักเรยีนมคีวามรูม้ากกว่าก่อนการอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และทศันคตกิ่อนการอบรมนกัเรยีนมทีศันคตอิยู่ในระดบัไม่แน่ใจ หลงัการอบรมนักเรยีน
มทีศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ด้วย เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตินักเรยีนมทีศันคตหิลังการอบรมสูงกว่าก่อนการ
อบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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Abstract 
 The purpose of this study was to study and compare knowledge, attitude before and after The 
Development of training manual of The benefits of used vegetable oil training of Koeng Witthaya Nukul 
School, Tambon Koeng, Muang District, Maha Sarakham Province. The sample were 30 students for 
students grade 4-6 in Koeng Witthaya Nukun School, Tambon Koeng, Mueang District, Maha Sarakham 
Province. The research tools were manual, knowledge test and attitude test. The data were analyzed by 
percentage, mean, standard deviation and paired t-test. The finding were that before training, students had 
knowledge score at moderate level. After training, the students scoved at fair level. When compaired means 
score between before and after it indicated that students had knowledge score better on after more than 
before with significant at .05. Before training, students had attitude score an uncertain level. After training, 
they had scoved at agree level. When compaired means score between before and after it indicated that 
attitude score better on after more than before with significant at .05. 
 
Keywords : Trainning manual, The benefits of used vegetable oil, knowledge, attitude 
 
 
 
 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่1(3), 2561 : 12 - 22 
 

14 

1. บทน า  
           ปัจจุบนัน ้ามนั มคีวามส าคญัต่อชวีติประจ าวนั
มาก เนื่องจากครวัเรอืนใช้น ้ามนัเป็นวตัถุดบิหลกัใน
การประกอบอาหาร น ้ามนัทีใ่ชป้ระกอบอาหารทัว่ๆไป 
ม ี2 ชนิด คอื น ้ามนัพชืและน ้ามนัสตัว ์เมื่อ 30 กว่าปี
ก่อน น ้ามนัทีใ่ชป้ระกอบอาหารในครวัเรอืน มเีพยีงแค่
น ้ ามันหมูและน ้ ามันมะพร้าวเท่านั ้น  ต่อมาเมื่ อ
อุตสาหกรรมการผลิตก้าวหน้า ก็มีน ้ามนัปรุงอาหาร
จากพืชนานาชนิดทยอยออกมาให้เราได้รู้จ ักและ
เลือกใช้มากมาย เช่น น ้ามนัร าข้าว น ้ามนัถัว่เหลือง 
น ้ามนังา น ้ามนัจากดอกค าฝอย น ้ามนัจากเมลด็ฝ้าย 
น ้ามนัจากดอกและเมลด็ทานตะวนั และน ้ามนัปาล์ม
โอเลอนี เป็นต้น (ภาวนา ทองคุ้ม, 2557: เวบ็ไซต์)  
           ครัวเรือนส่วนใหญ่นิยมใช้น ้ามันพืชในการ
ประกอบอาหารอย่างแพร่หลาย เนื่องจากหาซื้อง่าย 
และราคาถูกกว่าน ้ามนัอื่นๆ และภายในครวัเรอืนหรอื
ตามรา้นอาหาร น ้ามนัพชืหรอืน ้ามนัสตัว์ถูกใช้ในการ
ประกอบอาหารเป็นจ านวนมากและกถ็ูกก าจดัทิ้งเป็น
จ านวนมากเช่นกนั โดยทัว่ไปจะถูกทิ้งผ่านท่อระบาย
น ้ าท าให้แหล่งน ้ าในบริเวณชุมชนเกิดการเน่าเสีย
เน่ืองจากไขมนัเมื่อมกีารแพร่กระจายลงสู่แหล่งน ้ากจ็ะ
ไม่ย่อยสลายอกีทัง้ยงัเพิ่มปรมิาณมากขึ้นจนเกดิการ
สะสมและลอยตวัอยู่บรเิวณผวิน ้าปิดกัน้การถ่ายเทของ
ออกซิเจนและท าลายระบบการย่อยสลายของสาร
จุลนิทรยีใ์นน ้าซึง่เป็นตน้เหตุของการเน่าเสยีของแหล่ง
น ้ าตามธรรมชาติในที่สุด (วิจิตร เถื่อนชื่น , 2552: 
เว็บไซต์) เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้เกิดมลพิษต่อ
สิง่แวดล้อมเนื่องจากคุณสมบตัิของน ้ามนัไม่สามารถ
ละลายน ้าได้ หากทิ้งลงสู่พื้นดิน ก็จะท าให้ดินเสื่อม
คุณภาพ หากทิง้ลงในแม่น ้าล าคลองกจ็ะท าใหเ้กดิการ
เน่าเสยี สง่กลิน่เหมน็ ท าลายสิง่แวดลอ้มและสง่ผลให ้
สตัวน์ ้าตาย 
 สบู่เป็นของใช้ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนิน
ชวีติประจ าวนัของเรามากพอสมควร วตัถุดบิหลกัของ
การใชส้บู่ขจดัคราบสกปรกออกจากผวิหนงั ร่างกายจะ
สะอาดมากขึน้กว่าการล้างน ้าเพยีงอย่างเดยีว ในอดตี
สบู่มไิดถู้กใชส้ าหรบัการท าความสะอาดร่างกายเพยีง
อย่างเดยีวแต่ใช้เป็นสบู่อเนกประสงค์ที่ใชส้ าหรบัสระ
ผม ซักผ้า ล้างจาน ท าความสะอาดสิง่ของเครื่องใช้

ต่างๆ ต่อมาเมื่อมีการค้นพบสารซักฟอกซึ่งเป็น
สารเคมีสงัเคราะห์ที่มีคุณสมบัติในการขจดัคราบสิ่ง
สกปรกให้มปีระสทิธภิาพดกีว่าสบู่ บทบาทของสบู่จงึ
ลดลงไปเหลอืเพยีงท าความสะอาดร่างกายส่วนการท า
สะอาดเสือ้ผา้สิง่ของเครื่องใชห้รอืแมแ้ต่แชมพูสระผม
นัน้กห็ายไปใชส้ารซกัฟอกแทน แน่นอนว่าสารซกัฟอก
ซึง่เป็นสารเคมสีงัเคราะห์ย่อมมคีวามเสีย่งต่อผวิหน้า
และร่างกาย ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม เช่นท าให้
แม่น ้ าล าคลองเน่าเสียมากกว่าสบู่ สบู่ในปัจจุบันมี
ความความแตกต่างจากสบู่ธรรมชาตใินอดตีอยู่ไม่น้อย 
(คมสนัต ์หุตะแพทย,์ 2543: 13)   
  จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เราควรใช้
ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัของเรา โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่การด าเนินชวีติประจ าวนัทีต่อ้งใชจ้่ายอย่างประหยดั
และคุ้มค่า สิ่งของใดที่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกก็
สมควรน ามาประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ      
การอบรม คือ เป็นการกระบวนการที่จ ัดขึ้นเพื่อให้
ผู้ เข้าร่วมการอบรมเกิดความเข้า ใจ มีทัศนคติ 
ความสามารถ และทักษะความช านาญในการใช้
ประโยชน์จากน ้ ามันพืชที่ผ่านการใช้แล้วจากใน
ครวัเรือน มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
น ามาผลิตเป็นสบู่ที่ใช้ท าความสะอาด ซกัผ้าขีร้ิ้ว ถุง
เท้า หม้อและภาชนะต่างๆ เป็นต้น  นอกจากจะช่วย
ประหยดัค่าใชจ้่ายในครวัเรอืนทีต่้องซือ้สบู่แลว้ ยงัเป็น
การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม จากการน าน ้ามนัพชืใชแ้ลว้มา
ใช้ซ ้า ไม่ต้องน าไปทิ้ง จนท าให้เกิดเป็นมลพิษทาง
สิ่งแวดล้อม การใช้น ้ ามันจากพืชมาท า เป็นสบู่ได้มี
การศกึษาอย่างกวา้งขวางโดยที ่Bhattacharyya และ 
Chatterjee (2007) ไดท้ าการศกึษา การใชน้ ้ามนัปาลม์
มาผลิตเป็นสบู่ ส าหรับใช้ในห้องน ้ าและพบว่ามี
ประสทิธภิาพในการคงตวัและเหมาะส าหรบัการผลิต
เ ป็น ผลิตภัณฑ์ใช้ท าความสะอาด  (วิจิตร  อาวะกุล,                                                                                    
540 :  17)  ดงันัน้ผูว้จิยัจงึต้องการพฒันาคู่มอือบรมการ
ใชป้ระโยชน์ของน ้ามนัพชืทีผ่่านการใชแ้ลว้ในครวัเรอืน
เพื่ อ อ นุ รักษ์ สิ่ ง แ ว ดล้ อม  ส า ห รับนั ก เ รี ย นชั ้น
มธัยมศกึษาปีที ่4-6 โรงเรยีนเกิง้วทิยานุกูล ต าบลเกิง้ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม โดยมวีตัถุประสงค์
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เพื่อพฒันาคู่มือการอบรมการใช้ประโยชน์จากน ้ามนั
พชืที่ผ่านการใช้แล้วเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดล้อม และเพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติต่อการใช้
ประโยชน์จากการประโยชน์ของน ้ามนัพชืทีผ่่านการใช้
แล้วเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการอบรม 
โดยใชคู้่มอืและแผ่นพบัในกระบวนถ่ายทอดการอบรม
การใชป้ระโยชน์น ้ามนัพชืทีผ่่านการใชแ้ลว้เพื่ออนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม ท าใหน้กัเรยีนไดร้บัความรูแ้ละสามารถน า
ความรู้ทีไ่ด้ไปปรบัใช้ในชวีติประจ าวนั ซึง่นอกจากจะ
ช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในครวัเรอืนแล้ว ยงัมสี่วนช่วย
ลดมลพษิทางสิง่แวดลอ้มไดอ้กีดว้ย 
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อการพัฒนาคู่มืออบรมการใช้ประโยชน์จาก
น ้ามันพืชที่ผ่านการใช้แล้วเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรยีนเกิ้ง
วทิยานุกลู ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
ทีม่ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80  
 2.2  เพื่อศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มอือบรมการใช้
ประโยชน์จากน ้ามนัพืชที่ผ่านการใช้แล้วเพื่ออนุรกัษ์
สิง่แวดล้อม ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 -6 
โรงเรยีนเกิง้วทิยานุกูล ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม  
2.3 เพื่อเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคต ิก่อนและหลัง 
การอบรมการใช้ประโยชน์จากน ้ามนัพชืที่ผ่านการใช้
แล้วเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4-6 โรงเรยีนเกิง้วทิยานุกูล ต าบลเกิง้ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที่ ใ ช้ ในการศึกษาครั ้งนี้  ได้แก่ 
นกัเรยีนโรงเรยีนเกิง้วทิยานุกูล ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม  จ านวน 105 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการอบรม ได้แก่นักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4-6 โรงเรยีนเกิง้วทิยานุกูล ต าบล
เกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน 
ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วมกจิกรรมอบรม 
 

3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. เครื่องที่ใช้ในการถ่ายทอดหรือสื่อสาร 
ไดแ้ก่ คู่มอือบรมการใชป้ระโยชน์จากน ้ามนัพชืทีผ่่าน
การใชแ้ลว้เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ส าหรบันักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4-6 โรงเรยีนเกิง้วทิยานุกูล ต าบลเกิง้ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม  
 2. เครื่องมอืในการวดัและประเมนิผล ไดแ้ก่ 
แบบวดัความรูเ้กีย่วกบัการใชป้ระโยชน์จากน ้ามนัพชืที่
ผ่านการใช้แล้วเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดล้อม และแบบวัด
ทศันคตต่ิอการใชป้ระโยชน์จากน ้ามนัพชืทีผ่่านการใช้
แลว้เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
3.3 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

ระยะที ่1 ศกึษาและส ารวจขอ้มลูเบือ้งตน้ 
1) ศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานเบือ้งต้นเกีย่วกบัการใช้

ประโยชน์จากน ้ ามันพืชที่ใช้แล้ว โดยท าการศึกษา
ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการใช้
ประโยชน์จากน ้ามนัพชืทีใ่ชแ้ลว้ เพื่อเป็นแนวทางใน 

การก าหนดรูปแบบการท าคู่มอื แผ่นพบั แบบ
วัดความรู้และแบบวัดทัศนคติ เพื่อเสนออาจารย์ที่
ปรกึษา น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารย์
ทีป่รกึษา  
  ระยะที ่2 สรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอืวจิยั
 1) จดัท าคู่มือการพฒันาคู่มืออบรมการใช้
ประโยชน์จากน ้ามนัพืชที่ผ่านการใช้แล้วและแผ่น
พบัการใชป้ระโยชน์จากน ้ามนัพชืทีผ่่านการใชแ้ลว้ 
 2) จดัท าแบบวดัความรู้เกี่ยวกบัการพฒันา
คู่มอือบรมการใช้ประโยชน์จากน ้ามนัพชืทีผ่่านการใช้
แลว้เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม จ านวน 20 ขอ้ มขี ัน้ตอน
ในการออกแบบคือ ศกึษาข้อมูลเบื้องต้น จัดท าโครง
ร่างแบบทดสอบความรู ้  
  3) จดัท าแบบวดัทศันคตเิกี่ยวกบัการพฒันา
คู่มอือบรมการใช้ประโยชน์จากน ้ามนัพชืทีผ่่านการใช้
แลว้เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม มขี ัน้ตอนในการออกแบบ
คือ ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น จัดท าโครงร่างแบบวัด
ทศันคต ิจ านวน 15 ขอ้ 
 4) น าแบบวดัความรู ้และแบบวดัทศันคต ิให้
ผูเ้ชี่ยวชาญพจิารณาความถูกต้องของเนื้อหา และหา
คุณภาพเครื่องมือให้มีความเหมาะสมก่อนน าไปใช้ 
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  ระยะที่  3  ถ่ายทอด/สื่อสารองค์ความรู้  
  1) ตดิต่อผูอ้ านวยการโรงเรยีนเกิง้วทิยานุกูล 
เพื่อขออนุญาตในการลงพื้นที่และจัดกิจกรรมอบรม
การใช้ประโยชน์จากน ้ามนัพืชที่ผ่านการใช้แล้วเพื่อ
อนุรักษ์สิง่แวดล้อม กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4-6 โรงเรยีนเกิง้วทิยานุกูล ต าบลเกิง้ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
 2) เนื้อหาการอบรมคือการใช้ประโยชน์จาก
น ้ามันพืชที่ผ่านการใช้แล้วเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ต าบล เกิ้ ง  อ า เภอ เมือ ง  จังหวัดมหาสารคาม 
ประกอบด้วยการบรรยายให้ค วามรู้ เ กี่ ย วกับ
ความหมายความส าคญั และประโยชน์การใชป้ระโยชน์
จากน ้ามนัพชืทีผ่่านการใชแ้ลว้ 
 3) สื่อที่ใช้ในการอบรม คือ คู่มือส าหรบัการ
อบรมการใช้ประโยชน์จากน ้ามนัพชืที่ผ่านการใชแ้ล้ว
เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม      
 4) วดัผลก่อนการอบรมของแบบวดัความรู ้และ
แบบวดัทศันคติต่อการอบรม เรื่องการใช้ประโยชน์จาก
น ้ ามันพืชที่ผ่านการใช้แล้วในครัวเรือนเพื่ออนุรักษ์
สิง่แวดลอ้ม 
 5) จัดอบรมการใช้ประโยชน์จากน ้ ามันพืชที่
ผ่านการใชแ้ลว้ในครวัเรอืนเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  

1. ด้านความรู ้คอื แบบวดัความรูเ้กี่ยวกบั
การใช้ประโยชน์จากน ้ ามันพืชที่ผ่านการใช้แล้วใน
ครัวเรือนเพื่ออนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม ต าบลเกิ้ง อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม  

2. ดา้นทศันคต ิคอื แบบวดัทศันคตต่ิอการ
อบรม การใชป้ระโยชน์จากน ้ามนัพชืทีผ่่านการใชแ้ลว้
ในครวัเรอืนเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ต าบลเกิง้ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 

6) วดัผลระหว่างการอบรม เรื่องการใช้
ประโยชน์จากน ้ามนัพชืที่ผ่านการใช้แล้วในครวัเรอืน
เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

7) วดัผลหลงัการอบรมของแบบวดัความรู ้
และแบบวัดทัศนคติหลังการอบรม เรื่ องการใช้
ประโยชน์จากน ้ามนัพชืที่ผ่านการใช้แล้วในครวัเรอืน
เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

8) สรุปผลการอบรมเรื่อง การใชป้ระโยชน์จาก
น ้ามันพืชที่ผ่านการใช้แล้วในครัวเรือนเพื่ออนุรักษ์
สิง่แวดล้อม ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
โรงเรยีนเกิง้วทิยานุกูล ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม โดยมขีัน้ตอนในการจดักิจกรรมในการ
อบรม ขัน้ตอนในการจดักจิกรรมอบรมการใชป้ระโยชน์
จากน ้ามนัพชืทีผ่่านการใชแ้ลว้ในครวัเรอืนเพื่ออนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม ดงัตารางที ่2 

ขัน้น าเขา้สูก่ารอบรม: ขัน้น าเข้าสู่การอบรม
เป็นการเตรยีมความพรอ้มของผู้เขา้รบัการอบรมหรอื
เป็นการสร้างบรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการอบรม
เพื่อสร้างความคุ้นเคยและลดความตึงเคียดทางด้าน
ร่างกายและจติใจของผูเ้ขา้รบัการอบรม 
 ขัน้อบรม : กิ จ ก ร รม ในกา รอบ รมครั ้ง นี้
ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้  โดยมีคู่มือ
ประกอบในการบรรยาย การก าหนดเป้าหมายของแต่
ละกจิกรรมเพื่อใหผู้้เขา้รบัการอบรมทราบว่าตนก าลงั
ท าสิ่งใดอยู่ ซึ่งในการอบรมผู้วิจ ัยได้น าเทคนิคการ
บรรยาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ และ
ทศันคตทิีด่ ี   
 ขัน้วดัผลการอบรม: ในขัน้นี้เป็นขัน้สุดท้าย 
ซึ่งจะเป็นขัน้ตอบจุดมุ่งหมายของการวิจัยที่ตัง้ไว้ใน
ตอนแรก โดยในการส่งเสรมิครัง้นี้วดัผลการประเมนิ 2 
ด้าน คอื ด้านความรู้เกี่ยวการใช้ประโยชน์จากน ้ามนั
พชืที่ผ่านการใช้แลว้เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และด้าน
ทศันคตต่ิอการใชป้ระโยชน์จากน ้ามนัพชืทีผ่่านการใช้
แลว้เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
  1. การวดัผลด้านความรู้ เป็นการวดัผลจาก
แบบสอบถามความรู้การใช้ประโยชน์จากน ้ามนัพชืที่
ผ่านการใช้แล้วเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ก่อน ระหว่าง 
และหลงัการอบรมการใชป้ระโยชน์จากน ้ามนัพชืทีผ่่าน
การใชแ้ลว้ในครวัเรอืน  
  2. การวดัผลด้านทศันคต ิเป็นการวดัผลจาก
แบบวดัทศันคตต่ิอการใชป้ระโยชน์จากน ้ามนัพชืทีผ่่าน
การใช้แล้วในครัวเรือน ก่อน ระหว่าง และหลังการ
อบรมการใช้ประโยชน์จากน ้ามนัพชืที่ผ่านการใชแ้ล้ว
เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
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3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 ในการวเิคราะหข์อ้มูลครัง้นี้ ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรม
ประมวลผลส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ใช้สถิติในการ
วเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้  
  1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
  2.1 ความเทีย่งตรงของเน้ือหา (IOC) 

 2.2 ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อโดยใช้                      
I-tem-total correlation  
   2.3 ค่าความเชื่อมัน่ใช้ Alpha Coeffciient
  2.4 ค่าความยากง่าย   
  3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ Paired                     
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 การศกึษาวจิยัเรื่อง การพฒันาคู่มอือบรมการ
ใชป้ระโยชน์จากน ้ามนัพชืทีผ่่านการใชแ้ลว้เพื่ออนุรกัษ์
สิง่แวดล้อม ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4-6 
โรงเรยีนเกิง้วทิยานุกูล ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและขอ้มูลต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งในการใชป้ระโยชน์จากน ้ามนัพชืทีผ่่านการใช้
แลว้เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม จากนัน้ไดท้ าการอบรมแก่
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเกิ้งวทิยานุ
กูล ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม                   
ซึง่ประกอบไปดว้ยการบรรยายและการสาธติ ไดศ้กึษา
เปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคติ และทกัษะปฏบิตัิการท า
สบู่ จ ากน ้ ามันพืชที่ผ่ านการใช้แล้ว เพื่ ออ นุรักษ์
สิง่แวดลอ้ม ซึง่สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี้ 

 1. การพฒันาคู่มอือบรมการใชป้ระโยชน์จาก
น ้ามนัพชืทีผ่่านการใชแ้ลว้เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  

ผู้วิจ ัยได้พัฒนาคู่มือการใช้ประโยชน์จาก
น ้ามนัพชืทีผ่่านการใชแ้ลว้เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มโดย
ใชก้ระบวนการของ tyler ซึ่งประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน 
ดงันี้             

ขัน้ตอนที่ 1 การก าหนดวัตถุประสงค์การ
เรยีนรู ้ 

ขัน้ตอนที ่2 การจดัประสบการเรยีนรู ้ 
ขัน้ตอนที ่3 การอบรม  
ขัน้ตอนที ่4 การประเมนิ/ขอ้มลู 

 ย้อนกลับจากนั ้น  ผู้ เชี่ยวชาญได้ท าการ
ประเมินความเหมาะสมของเนื้อหา และกิจกรรมใน
คู่มืออบรม โดยมีกิจกรรมในคู่มืออบรมทัง้หมด 3 
หน่อยอบรม ประกอบไปด้วย หน่วยอบรมที่1 น ้ามนั
พชืคอือะไร หน่วยอบรมที2่ การใชป้ระโยชน์จากน ้ามนั
พืชที่ผ่านการใช้แล้ว หน่วยอบรมที่3 วิธีท าสบู่จาก
น ้ามนัพชืที่ผ่านการใช้แล้ว ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ประเมนิ
ความเหมาะสมกจิกรรมในการอบรมมคีวามเหมาะสม
ในการใชใ้นการพฒันาคู่มอือบรมการใชป้ระโยชน์จาก
น ้ามนัพชืทีผ่่านการใชแ้ลว้เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มืออบรม
การใช้ประโยชน์จากน ้ามนัพืชที่ผ่านการใช้แล้วเพื่อ
อ นุ รักษ์ สิ่ ง แ วดล้อม  พบว่ าปร ะสิทธิภ าพของ
กระบวนการ (E1)  คิดเ ป็นร้อยละ 87 .45  และ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 92.35  
ดงันัน้ การอบรมการใชป้ระโยชน์จากน ้ามนัพชืทีผ่่าน
การใชแ้ลว้เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม มปีระสทิธภิาพของ
คู่มอือบรม 87.45/92.35 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ตามทีต่ัง้ไว ้ 

ตารางที ่1 ผลการหาประสทิธภิาพของคู่มอืการอบรม 
หน่วยอบรม คะแนนเตม็  ̅ S.D. ร้อยละ 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 17.49 0.80 87.45 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 20 18.47 0.63 92.35 

ประสิทธิภาพของคู่มือการอบรมเท่ากบั 87.45/92.35 
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 2. ผลการศกึษาดชันีประสทิธภิาพของคู่มอื
อบรมการใช้ประโยชน์จากน ้ามนัพชืที่ผ่านการใชแ้ล้ว
เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม จากการศกึษาดชันีประสทิธผิล
ของคู่มอือบรมการใชป้ระโยชน์จากน ้ามนัพชืทีผ่่านการ
ใชแ้ลว้เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม พบว่า ดชันีประสทิธผิล 

(E.I.) ของการอบรมการใช้ประโยชน์จากน ้ามนัพชืที่
ผ่านการใช้แล้วเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีค่าเท่ากับ 
0.8009 หมายความว่า นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4-6 
โรงเรยีนเกิง้วทิยานุกูล ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม มีความรู้เพิ่มขึ้น คดิเป็นร้อยละ 80.09

 
ตารางที ่2 ผลการศกึษาดชันีประสทิธภิาพของคู่มอือบรม 

ผลการรวมคะแนน
ก่อนทดสอบ 

ผลการรวมคะแนน
หลงัทดสอบ 

จ านวนผูเ้ข้าร่วมการ
อบรม 

จ านวนข้อ ดชันีประสิทธิผล (E.I) 

333 554 30 20 0.8009 

 
 3. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้
ทศันคติ และการวัดการปฏิบตัิการใช้ประโยชน์จาก
น ้ามนัพชืทีผ่่านการใชแ้ลว้เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

ผลการศกึษาเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการ
ใชป้ระโยชน์จากน ้ามนัพชืทีผ่่านการใชแ้ลว้เพื่ออนุรกัษ์
สิง่แวดล้อม ผลการศกึษาพบว่า นักเรยีนนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4-6 โรงเรยีนเกิง้วทิยานุกูล ต าบลเกิง้ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม มคีะแนนเฉลีย่ความรู้

หลงัอบรมมากกว่าก่อนการอบรม อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 (p < .05) แสดงใหเ้หน็ว่าการอบรม
การใช้ประโยชน์จากน ้ามนัพืชที่ผ่านการใช้แล้วเพื่อ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม มผีลท าใหน้ักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่4-6 โรงเรยีนเกิง้วทิยานุกูล ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม มคีวามรูเ้พิม่ขึน้มากกว่าก่อนการ
อบรม 

 
ตารางที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากน ้ามันพืชที่ผ่านการใช้แล้วเพื่ออนุรักษ์
สิง่แวดลอ้ม 

ด้าน 
ก่อนการอบรม หลงัการอบรม 

df t p 
 ̅ S.D. ร้อยละ  ̅ S.D. ร้อยละ 

ความรู ้
(N=20) 

11.10 1.35 55.50 18.47 1.17 92.35 29 -20.815 .000* 

  
4. ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อ

การใช้ประโยชน์จากน ้ามนัพืชที่ผ่านการใช้แล้วเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่านักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4-6 โรงเรยีนเกิง้วทิยานุกูล ต าบลเกิง้ 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคตต่ิอการใชป้ระโยชน์จากน ้ามนัพชืทีผ่่านการใช้
แล้วเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดล้อม หลงัการอบรมมากกว่า
ก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05 
(p < .05) แสดงใหเ้หน็ว่าการอบรมการใชป้ระโยชน์
จากน ้ามนัพชืทีผ่่านการใชแ้ลว้เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
มผีลท าใหน้กัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4-6 โรงเรยีนเกิง้

วทิยานุกลู ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
มทีศันคติต่อการใช้ประโยชน์จากน ้ามนัพชืที่ผ่านการ
ใช้แล้วเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดล้อม เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อน
การอบรม เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ค าถามที่
มคีะแนนเฉลีย่สงูสดุไดแ้ก่ นกัเรยีนคดิว่าน ้ามนัพชืทีใ่ช้
แลว้ใช้ท าน ้ายาก าจดัคราบอเนกประสงคไ์ด ้รองลงมา
คอื นกัเรยีนคดิว่าการท าสบู่จากน ้ามนัพชืทีผ่่านการใช้
แล้วมปีระโยชน์ และคะแนนเฉลี่ยต ่าสุด คือ นักเรยีน
คดิว่าสบู่ทีท่ าจากน ้ามนัพชืทีใ่ชแ้ล้วสามารถน าไปใชถู้
ตวัได ้ตามล าดบั 
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ตารางที ่4 การศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการใชป้ระโยชน์จากน ้ามนัพชืทีผ่่านการใชแ้ลว้เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

ด้าน 
ก่อนการอบรม(N=3) หลงัการอบรม(N=3) 

df t p 
 ̅ S.D. 

ระดบั
ทศันคติ  ̅ S.D. 

ระดบั
ทศันคติ 

ทศันคต ิ
(N=3) 

2.10 0.40 ไมแ่น่ใจ 2.67 0.17 เหน็ดว้ย 29 -7.677 .000* 

* นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

 

5. อภิปรายผล 
 การพัฒนาคู่มืออบรมการใช้ประโยชน์จาก
น ้ามนัพชืที่ผ่านการใช้แล้วเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดล้อมใช้
ประโยชน์จากน ้ามนัพืชที่ผ่านการใช้แล้วเพื่ออนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อมผู้วิจ ัยมีประ เด็นที่จะน ามาอภิปราย
ดงัต่อไปนี้ 
 5.1 คู่มอือบรมการใชป้ระโยชน์จากน ้ามนัพชื
ที่ผ่านการใช้แล้วเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส าหรับ
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4-6 โรงเรยีนเกิง้วทิยานุ
กูล ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม เมื่อ
น าไปพัฒนาใช้กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล พบว่า นักเรียนสามารถท า
แบบทดสอบระหว่างอบรม (E1) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  
87.45  และมีคะแนนจากการทดสอบหลงัอบรม (E2) 
รวมเฉลี่ยร้อยละ 92.35   ซึ่ง เ ป็นไปตามเกณฑ์
ประสทิธิภาพที่ตัง้ไว้ แสดงว่า การพฒันาคู่มืออบรม
การใช้ประโยชน์จากน ้ามนัพืชที่ผ่านการใช้แล้วเพื่อ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว ้
เนื่องจากผูว้จิยัได้เน้นความส าคญัของการเรยีนรู ้โดย
คู่มอือบรมการใช้ประโยชน์จากน ้ามนัพชืทีผ่่านการใช้
แลว้เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ไดม้เีน้ือหาความรูเ้บือ้งตน้
เกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์จากน ้ามนัพชื ซึง่เป็นไปตาม
แนวคิดของ ปรชีา ช้างขวญัยนื (2551: 127) ได้ให้
ความหมายไวว้่าคู่มอื เป็นหนงัสอืทีใ่ชค้วบคู่ไปกบัการ
กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นหนังสือที่ใช้แนวทางปฏิบัติ
ให้กับผู้ใช้สามารถกระท าสิ่งนัน้ๆ ให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายส่วนคู่มือครูนัน้เป็นหนังสอืให้แนวทางและ
แนะน าเกีย่วกบัสาระ วธิกีารกจิกรรม สือ่ วสัดุ อุปกรณ์
และแหล่งขอ้มลู แหล่งอา้งองิต่างๆ ปกตมิกัจะใชค้วบคู่
กบัหนังสอืเรยีน เป็นหนังสอืที่ครูไดศ้กึษาด้วยตนเอง 
และซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ เรืองชัย จรุงศิรวฒัน์ 
(2555: 77) ไดใ้ห้ความหมายไว้ว่า คู่มอื เป็นเอกสาร

หรือหนังสือที่จ ัดท าขึ้นเพื่อให้ครูใช้จัดกิจกรรมการ
เรยีนการสอน สามารถสอนให้เป็นไปตามแนวทางของ
หลกัสูตรหรือใช้เป็นคู่มือของครูในการใช้หนังสอืเล่มใด
เล่มหนึ่ง คู่มือที่เขียนขึ้นเป็นแนวทางให้ผู้ใช้คู่มือได้
ศึกษาท าความเข้าใจเรื่องที่จะท า  และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุส าเร็จตาม
เป้าหมาย เพื่อใหผู้้ใช้คู่มอืมคีวามสะดวกและสามารถ
ปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้มาตรฐานที่
ใกล้เคียง ซึ่งสอดคล้องกับกบังานวิจยั น ้าทิพย์ และ
คณะ (2559: 4) ไดศ้กึษาเรื่อง การบรโิภคทีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้ม ส าหรบันิสติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ผลการศึกษาพบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอืการอบรม
การบริโภคที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม มีประสทิธิภาพ 
เท่ากบั 80.70/83.68  ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
นุชจนาถ  สอทา (2559: 91) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันา
คู่มอือบรมการศกึษาสิง่แวดลอ้มชุมชนดา้นทรพัยากร
ทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ มีวตัถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาคู่มือ ฝึกอบรบเรื่ องการพัฒนาคู่มืออบรม
การศกึษาสิง่แวดลอ้มชุมชนดา้นทรพัยากรทางชวีภาพ
และการใช้ประโยชน์ และศึกษาเปรียบเทียบความรู้
และทศันคติก่อนและหลงัการฝึกอบรม ผลการศึกษา
พบว่า นิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่2 สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
ทศันคติหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั .05 และซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
อรอุมา สงชะวา และคณะ (2559: 216-228) ไดศ้กึษา
เรื่อง การพัฒนาคู่มืออบรมการแก้ไขปัญหาดินขาด
ความอุดมสมบรูณ์เพื่อปลูกมันส าปะหลังในจังหวัด
มหาสารคาม การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อพฒันา
คู่มอืฝึกอบรมการพฒันาคู่มอือบรมการแกไ้ขปัญหาดนิ
ขาดความอุดมสมบรณ์ูเพื่อปลกูมนัส าปะหลงัในจงัหวดั
มหาสารคาม ที่มปีระสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80และ
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หาดชันีประสทิธผิลของคู่มือฝึกอบรม เพื่อศกึษาและ
เปรยีบเทยีบความรู ้เจตคต ิทกัษะการปฏบิตัแิละความ
พงึพอใจ ผลการศกึษาพบว่าประสทิธภิาพของคู่มอืการ
อบรม เท่ากบั 82.94/81.23 ส่วนดชันีประสทิธผิลของ
คู่มอือบรม มคี่าเท่ากบั 0.435 นิสติทีใ่ชคู้่มอือบรมการ
แก้ไขปัญหาดินขาดความอุดมสมบรูณ์เพื่อปลูกมัน
ส าปะหลงัในจงัหวดัมหาสารคามมคีวามก้าวหน้าคิด
เป็นรอ้ยละ 43.50   
 5.2 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก
น ้ามันพืชที่ผ่านการใช้แล้วเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4-6 โรงเรยีนเกิ้ง
วทิยานุกลู ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
จากการวดัผลการวดัความรู้ พบว่า นักเรียนส าหรับ
นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรยีนเกิ้งวิทยา    
นุกูล ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม มี
คะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการอบรม พบว่า ก่อนอบรม
มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 11.10 คดิเป็นร้อยละเท่ากบั 
55.50 หลงัอบรมมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 18.47 คดิเป็น
รอ้ยละเท่ากบั 92.35 แสดงใหเ้หน็ว่าคู่มอือบรมการใช้
ประโยชน์จากน ้ามนัพืชที่ผ่านการใช้แล้วเพื่ออนุรกัษ์
สิง่แวดล้อม มีความเหมาะสม พร้อมกบัมีเนื้อหาที่
ส าคัญ และน่าสนใจต่อการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเกิด
ความเขา้ใจในเนื้อหาของคู่มอืเพิม่มากยิง่ขึน้ ซึง่คู่มอื
อบรมการใช้ประโยชน์จากน ้ามนัพชืที่ผ่านการใชแ้ล้ว
เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม มุ่งเสรมิสรา้งใหน้ักเรยีนไดร้บั
ความรูใ้หม่และเกดิแนวคดิสรา้งสรรค ์ทีม่อียู่ในเนื้อหา 
เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ต่อไป ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของ แสงจนัทร ์โสภากาล (2550: 14-15) ไดใ้ห้
ความหมายของความรูว้่า การรบัรูเ้กีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ 
เหตุการณ์รายละเอียดต่างๆที่เกิดจากการสังเกต
การศึกษา ประสบการณ์ ทัง้ในด้านสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสงัคมความรู้พื้นฐาน หรือภูมิหลงั ของ
แต่ละบุคคลที่บุคคลได้จดจ าหรือเก็บรวบรวมไว้และ
สามารถแสดงออกมาในเชงิพฤตกิรรม ทีส่งัเกตหรอืวดั
ได้  แ ล ะ เ ป็น ไปตามแนวความคิดขอ ง  บู รชัย             
ศริมิหาสาคร (2550: 24) ไดใ้หค้วามหมายของความรู้
ไว้ว่า ความรู้ คือ สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิด
เปรยีบเทยีบเชื่อมโยงกบัความรูอ้ื่นจนเกดิความเขา้ใจ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได ้จาก

การอบรมการใช้ประโยชน์จากน ้ามันพชืที่ผ่านการใช้
แล้วเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พบว่า ก่อนอบรมมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 11.10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
เท่ากบั 55.50 หลงัอบรมมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 18.47 
คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 92.35 เมื่อวิเคราะห์เพื่อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนก่อนและหลงัอบรม พบว่า 
หลงัการอบรมการใชป้ระโยชน์จากน ้ามนัพชืทีผ่่านการ
ใช้แล้วเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดล้อม มคีวามรู้มากกว่าก่อน
การอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจัยของ ศตวรรษ สิทธิชยั (2557: 
63) ที่ศกึษาและเปรยีบเทยีบ ความรู้ก่อนและหลงัผล
การศกึษา พบว่า ก่อนการส่งเสรมิชาวบา้น มคีะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดบัน้อย และหลงัการส่งเสรมิชาวบ้านมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด หลังการส่งเสริม
ชาวบ้านมีความรู้สูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เหน็ว่าการ
สง่เสรมิการปลูกพชืกลบัหวัส าหรบัชาวบา้นมผีลท าให้
ความรู้ของชาวบ้านเพิม่ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ณัฐธนพงษ์ วิชัยวงศ์ (2559: 70) ที่ศึกษาและ
เปรยีบเทยีบความรู ้ในเรื่องการสง่เสรมิอนุรกัษ์ตน้พยงู
ในโรงเรยีนมะกอกวทิยาสรรค์ ต าบลขามเรยีง อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นักเรียนมี
คะแนนเฉลีย่หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และซึง่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ อรทัย ผิวขาว และบัญญัติ สาล ี
(2559: 150) ทีศ่กึษาและเปรยีบเทยีบความรูก้่อนและ
หลงั ในเรื่องการพฒันาคู่มอือบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม อาเซียน : ราชอาณาจกัรกมัพูชา งานวิจยัมี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคู่มอือบรมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม อาเซยีน : ราชอาณาจกัรกมัพูชา ทีม่ี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และหาค่าดัชนี
ประสทิธผิลของคู่มอือบรม เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบ
ความรู ้ทศันคต ิก่อนและหลงัการอบรม ผลการศกึษา 
พบว่า ประสิทธิภาพของคู่มืออบรม มีประสทิธิภาพ
เท่ากบั 94.20/92.10 ส่วนดชันีประสทิธิผลของคู่มือ
การอบรม เท่ากบั .08804 นิสติทีใ่ชคู้่มอือบรมคดิเป็น
รอ้ยละ 88.04 มคีะแนนเฉลีย่ ความรู ้ทศันคต ิหลงัการ
อบรมสงูกว่าก่อนการอบรม  
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 5.3 ทศันคตต่ิอการใชป้ระโยชน์จากน ้ามนัพชื
ที่ผ่านการใช้แล้วเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  จากการ
วดัผลทศันคติ พบว่านักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4-6 
โรงเรยีนเกิง้วทิยานุกูล ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม มีคะแนนเฉลี่ยหลงัการอบรมมากกว่า
ก่อนการอบรม พบว่า ก่อนอบรมมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 
2.10 และหลงัอบรมมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 2.67 แสดง
ให้เหน็ว่าคู่มืออบรมการใช้ประโยชน์จากน ้ามนัพืชที่
ผ่านการใชแ้ล้วเพื่ออนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม ท าให้ทศันคติ
ของนกัเรยีนเพิม่ขึน้ และท าใหน้กัเรยีนมทีศันคตทิีด่ต่ีอ
การใช้ประโยชน์จากน ้ามนัพืชที่ผ่านการใช้แล้วเพื่อ
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ศกัดิ ์
สนุทรเสณี (2531: 2) กล่าวถงึ ทศันคต ิทีเ่ชื่อมโยงไป
ถึงพฤติกรรมของบุคคลว่า ทัศนคติหมายถึง ความ
สลบัซบัซ้อนของความรู้สกึ หรอืการมอีคติของบุคคล
ในการสร้างความพร้อมที่จะกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งตาม
ประสบการณ์ของบุคคลนัน้ๆทีไ่ดร้บัมา ความโน้มเอยีง
ที่จะมปีฏกิิรยิาต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งในทางที่ดหีรอืต่อต้าน
สิง่แวดลอ้มทีจ่ะมาถงึทางหนึ่งทางใดในดา้นพฤตกิรรม 
หมายถงึ การเตรยีมตวัหรอืความพรอ้มทีจ่ะตอบสนอง 
และซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ มัญชรัตน์ วิรัชวงศ ์
(2542: 25) กล่าวว่าปัจจัยที่ท าให้เกิดทัศนคติ
ประกอบดว้ยการเรยีนรูโ้ดยอาจมสีิง่เรา้เป็นตวักระตุ้น 
จนท าให้เกิดความประทบัใจทางบวก คอื ความรู้สกึ
ชอบ และความประทบัใจในทางลบ คอื ความรู้สกึไม่
ชอบ อาจเกดิจากการยอมรบัทศันคตจิากผูอ้ื่นและมสีื่อ
ต่างๆ เป็นสิ่งชักจูงให้ปฏิบัติ โดยแสดงออกมาใน
รูปแบบของพฤติกรรมที่สามารถสงัเกตได้ จากการ
อบรมการใช้ประโยชน์จากน ้ามนัพชืที่ผ่านการใชแ้ล้ว
เพื่ อ อ นุ รักษ์ สิ่ ง แ ว ดล้ อม  ส า ห รับนั ก เ รี ย นชั ้น
มธัยมศกึษาปีที ่4-6 โรงเรยีนเกิง้วทิยานุกูล ต าบลเกิง้ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม มีคะแนนเฉลี่ยต่อ
ทศันคตต่ิอการใชป้ระโยชน์จากน ้ามนัพชืทีผ่่านการใช้
แลว้เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ก่อนอบรมอยู่ในระดบั ไม่
แน่ใจ โดยมคีะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 2.10 คะแนน หลงั
อบรมอยู่ในระดบั เหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 2.67 
คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลัง
อบรม พบว่า หลงัการอบรมนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่4-6 โรงเรยีนเกิง้วทิยานุกูล ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัมหาสารคาม มคีะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการ
อบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ และสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ชลทศิ พนัธุ์ศริ ิและบญัญตั ิสาล ี(2559: 177) ที่
ศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อนและหลงัการอบรม 
ในเรื่องการพัฒนาคู่มืออบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีน : สหพนัธรฐัมาเลเซยี การวจิยันี้มคีวาม
มุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอือบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน : สหพันธรัฐมาเลเซีย ที่มี
ป ร ะ สิท ธิภ าพตาม เ กณฑ์  80/ 80 แ ล ะห าดัช นี
ประสทิธผิลของคู่มอือบรม ผลการศกึษา พบว่า คู่มอื
อบรม มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 92.33/93.22 ส่วนดชันี
ประสทิธผิลของคู่มืออบรม เท่ากบั 0.8685 นิสติที่ใช้
คู่มอือบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน 
: สหพนัธรฐัมาเลเซยี มคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูใ้น
การเรยีนรู ้รอ้ยละ 86.85 สว่นความรู ้ทศันคตขิองนิสติ
กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคตหิลงัการ
อบรมสงูกว่าก่อนการอบรม และนิสติกลุ่มทดมคีะแนน
เฉลีย่ความรู ้หลงัการอบรมสงูกว่าก่อนการอบรม และ
นิสติกลุ่มทดลองมคีวามรูแ้ละทศันคตโิดยรวมและราย
ดา้นทัง้ 5 ดา้น สูงกว่ากลุ่มควบคุม และซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ สงวนศกัดิ ์กติตวิุฒไิกร (2558: 34) ที่
ศกึษาและเปรียบเทยีบทศันคติเรื่อง การส่งเสริมการ
จดัการรถขนขยะส าหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการส่งเสริมนิสิตมี
คะแนนทศันคตเิฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย หลงั
การส่งเสริมผู้เข้าร่วมการส่งเสริม มีคะแนนทัศนคติ
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า
นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติที่ดีขึ้น อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถติิที่ระดบั .05 และซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ 
สุชาดา สักโก ที่ศึกษาและเปรียบเทียบเรื่อง การ
สง่เสรมิการจดัการขยะโดยใชห้ลกัการ 7R เพื่ออนุรกัษ์
สิง่แวดล้อมส าหรบันิสติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผล
การศกึษา พบว่า นิสติระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ทศันคติหลงัการอบรมสูงกว่าก่อนการ
อบรมอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 
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6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 

1. โรงเรยีนน าคู่มอืการพฒันาคู่มอือบรมการใช้
ประโยชน์จากน ้ามนัพืชที่ผ่านการใช้แล้วเพื่ออนุรกัษ์
สิง่แวดล้อม ไปเผยแพร่ให้กบันักเรยีนในระดบัชัน้อื่น
ดว้ย 

2. ประชาชนหรอืบุคคลทัว่ไป สามารถน าคู่มอื
การพฒันาคู่มอือบรมการใชป้ระโยชน์จากน ้ามนัพชืที่
ผ่านการใช้แล้วเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไปใช้ใน
ชวีติประจ าวนัได ้

3. สามารถน าขอ้มลูการใชป้ระโยชน์จากน ้ามนั
พชืที่ใช้แล้ว ไปเป็นแนวทางในการพฒันาในรูปแบบ
สบู่เป็นผลติภณัฑจ์ าหน่ายได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. การจดักจิกรรมการถ่ายทอดความรู้ควรมี
ความชดัเจน และเหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายเหน็ภาพ และเกดิความรูเ้พิม่มากขึน้ 

2. ควรมกีารพฒันาสื่อการอบรม โดยใชส้ื่อเพื่อ
ช่วยในการถ่ายทอด เช่น การน าเสนอในรูปแบบของวี
ดีทัศน์ เพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิด
ความรูไ้ดอ้ย่างชดัเจน 

 
7. เอกสารอ้างอิง 
คมสนัต ์หตุะแพทย.์ (2543). สบู่ธรรมชาต.ิ กรุงเทพฯ : เกษตรกรรมธรรมชาต ิ
ชลทศิ พนัธุศ์ริ ิและบญัญตั ิสาล.ี (2559). การพฒันาคู่มอือบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : 

สหพนัธรฐัมาเลเซยี. วารสารสิง่แวดลอ้มศกึษา-สสศท. 7(14) : 177. 
น ้าทพิย ์ค าแร่ และคณะ. (2559). การพฒันาคู่มอือบรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มส าหรบันิสติมหาวทิยาลยั

มหาสารคาม. วารสารสาขามนุษยศ์าสตร ์สงัคมศาสตร ์และศลิปะ, 9(3), 543. 
บรูชยั ศริมิหาสาคร. (2550). จดัการความรูสู้ค่วามเป็นเลศิ Knowledge Management to Excellence Organization. 

กรุงเทพฯ : แสงดาว 
ปรชีา ชา้งขวญัยนื และคณะ. (2551).  เทคนิคการเขยีนและผลติต าร า. พมิพค์รัง้ที ่5. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 
ภาวนา ทองคุม้. (2557). สบู่พอเพยีงจากน ้ามนัใชแ้ลว้. [ออนไลน์]. ไดจ้าก : http://www.krupawana.igetweb.com. 

[สบืคน้เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2561]. 
มญัชรตัน์ วริชัวงศ.์ (2542). แนวคดิเกีย่วกบัทศันคต.ิ วทิยานิพนธว์ทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ. สาขาเทคโนโลยกีาร

บรหิารสิง่แวดลอ้ม : มหาวทิยาลยัมหดิล. 
ศตวรรษ สทิธชิยั. (2557). การสง่เสรมิการปลกูพชืกลบัหวัส าหรบัชาวบา้นท่าขอนยาง. โครงการวจิยัส าหรบั

สิง่แวดลอ้มศกึษา สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  
แสงจนัทร ์โสภากาล. (2550). ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความรูค้วามเขา้ใจของบุคลากรเกีย่วกบัองคก์ารบรหิารสว่น

ต าบล. คณะศลิปะศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย. 
อรทยั ผวิขาว และบญัญตั ิสาล.ี (2559). การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคูม่อือบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มอาเซยีน : ราชอาณาจกัรกมัพชูา. วารสารสิง่แวดลอ้มศกึษา-สสศท, 14(7), 150. 
 
 
 


