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บทคดัยอ่ 
 
 งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการท าน ้ามนัมะพร้าวสกดัเย็น เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ และ
ทศันคติต่อการท าน ้ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ ก่อนและหลงัการส่งเสรมิการท าน ้ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้
ศึกษาวิจยั คือ นิสติระดบัปริญญาตรีชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 30 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบสมัครใจเข้าร่วม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบดว้ย คู่มอืการสง่เสรมิการท าน ้ามนัมะพรา้วสกดัเยน็  ใบความรู ้แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคต ิสถติิ
ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวจิยัพบว่า 
น ้ามนัมะพรา้วสกดัเยน็สามารถท าไดง้่าย และท าเกบ็ไวใ้ชใ้นครวัเรอืนได ้เน่ืองจากวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชท้ า หาไดง้่ายและมี
อยู่ในทอ้งถิน่ ก่อนการสง่เสรมินิสติทีม่คีวามรูอ้ยู่ในระดบัน้อย (�̅�=6.30) หลงัการสง่เสรมินิสติทีม่คีวามรูอ้ยู่ในระดบัมาก 
(�̅�=16.46) และนิสติมทีศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (�̅�=3.74) และหลงัการส่งเสรมินิสติทีม่ทีศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย
อย่างยิง่ (�̅�=4.56) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า นิสติทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีวามรู้
และทศันคตเิพิม่มากขึน้กว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั : การสง่เสรมิ การสง่เสรมิการท าน ้ามนัมะพรา้วสกดัเยน็ ความรู ้ทศันคต ิ
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to study the using making cold pressed coconut oil, to study and 
compare knowledge and the attitude before and after promoting the using making cold pressed coconut oil. 
The sample used in the study were 30undergraduate students in 2nd year, Environmental Education program, 
Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University which were obtained by voluntary 
sampling. The tools for research included promoting the using making cold pressed coconut oil, knowledge 
sheet, knowledge tests and attitude. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation and paired t-test. The results showed that cold pressed coconut oil can easily do it 
yourself and can be kept for household use due to the equipment used to make easy to find and available 
in local. Before promoting, the students were in the low level of knowledge ( �̅�=6.30) . After the promotion, 
the students were in the high level ( �̅�=1 6. 46 )  before the promotion. The attitude was at the low level 
(�̅�=3.74) and after the promotion, the students had the attitude at the highest level (�̅�=4.56) when comparing 
the average scores before and after, it is found that students participating in the promotion had more 
knowledge and attitudes than before promotion statistical significance at the level of .05. 
  
Keywords: Promotion the use of Making cold pressed coconut oil Knowledge Attitude 
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1. บทน ำ  
 ปัจจุบนัการด าเนินชวีติของผู้คนต้องเผชญิกบั
ปัญหามลภาวะทัง้ควันพิษและฝุ่ นละอองต่าง ๆ ซึ่ง
สง่ผลกระทบต่อสขุภาพและผวิพรรณเป็นอย่างมาก จงึ
เป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้คนเริ่มหันมาใส่ใจกับสุขภาพ 
รปูร่าง หน้าตาและผวิพรรณมากขึน้ ซึง่ภาพลกัษณ์ทีด่ี
นัน้จะช่วยสร้างปฏิสมัพันธ์กับผู้คนรอบข้างและการ
ติดต่อสื่อสาร ดงันัน้การทีผู่้คนในปัจจุบนัเริม่หนัมาให้
ความส าคญักบัการดูแลตวัเองมากขึน้ ผลติภณัฑ์ที่มี
ส่วนผสมมาจากธรรมชาตจิงึเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งของ
ผู้บริโภค เนื่ องจากส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติมี    
ความปลอดภัยสูงกว่าส่วนผสมที่มาจากสารเคมี 
มะพร้าวจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนสนใจเนื่องจาก
มะพร้าว เป็นพืชพื้นเมืองของไทย บรรพบุรุษได้น า
มะพร้าวมาใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของ ต้นมะพร้าว 
น ้ามันมะพร้าวมีประโยชน์ต่อสุขภาพความงามของ
มนุษย ์(ณฏัฐธ์นิน พเิชฐศลิ, 2554 : 14) 
 มะพรา้ว เป็นพชืเศรษฐกจิและเป็นผลผลติทาง
การเกษตรของไทยอีกชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญต่อ
ภาคอุตสาหกรรม ประโยชน์ของมะพร้าวนอกจาก
น ามาท าอาหารคาว และอาหารหวานแลว้ เนื้อมะพรา้ว
ยงัสามารถน ามาผลติเป็นน ้ามนัมะพรา้วสกดัเยน็ไดอ้กี
ดว้ย ซึง่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดห้ลายอย่าง เช่น 
ใชท้อดอาหาร ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิต่าง ๆ เช่น ไบโอดเีซล 
ท าเนยเทียม สบู่ น ้ามนัหล่อลื่น มะพร้าวถึงแม้ความ
ต้องการะพร้าวภายในประเทศยงัอยู่ในระดบัสูงและ
ผลผลติมะพร้าวของไทยมีไม่พอต่อความต้องการแต่
ประเทศไทยมีการส่งมะพร้าวผลออกทุกปีและมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ ส าหรบัน ้ามนัมะพร้าวเดมิมี
การส่งออกน้อยเพราะกระทรวงการพาณิชย์ได้ใช้
มาตราการชะลอการส่งออก ต่อมาสถานการณ์น ้ามนั
มะพร้าวได้เปลี่ยนแปลงไปจงึผ่อนผนัใหม้กีารส่งออก
ไปต่างประเทศไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาต ตัง้แต่ ปี 2526 
ผลผลิตน ้ ามันพืชจากแหล่งที่ส าคัญของโลกลดลง  
เป็นเหตุท าให้ราคาน ้ามนัมะพร้าวในตลาดโลกสูงขึน้ 
ประกอบกบัการผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึน้ด้วย 
จึงส่งผลให้ปริมาณการส่งออกเพิ่ม อย่างไรก็ตาม
ปรมิาณการสงออกจะมากหรอืน้อยขึ้นอยู่กบัราคาใน
ตลาดโลกและผลผลิตในประทศเป็นส าคัญตลาด

ต่างประเทศที่น าเขา้มะพร้างผล มะพร้าวแห้ง น ้ามนั
มะพร้าวของไทยที่ส าคัญ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ 
ฮ่องกง อนิเดยี และไตห้วนัน ้ามนัมะพรา้ว เป็นน ้ามนัที่
มคีวามส าคญัชนิดหนึ่งในซกีโลกตะวนัออก มกีารน า
น ้ามันมะพร้าวมาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์  
ต่าง ๆ ทัง้ในอุตสาหกรรมอาหารและโฮลิโอเคมิเคิล 
ทัง้นี้เพราะว่าองค์ประกอบทางด้านเคมแีละกายภาพ
ของน ้ามนัมะพร้าว มีความแตกต่างไปจากน ้ามนัพชื
ชนิดอื่น ๆ ท าให้น ้ามันมะพร้าวสามารถน าไปใช้ได้
อย่างกวา้งขวางทัง้ในดา้นอุปโภคและบรโิภค อกีทัง้ใน
น ้ามันมะพร้าวยังมีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวสายสัน้ 
และสายปานกลางเป็นองคป์ระกอบหลกั ซึง่สามารถไป
ช่วยลดคลอเลสเตอรอล ในเลอืด ท าให้ลดความเสีย่ง
ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ (ศักดิส์ ิทธิ ์ 
ศรวีชิยั, 2544 : 9) 
 จากการศึกษาในปัจจุบันมีการน าน ้ ามัน
มะพรา้วมาใชป้ระโยชน์อย่างหลากหลาย ไดแ้ก่ การน า
น ้ามนัมะพรา้วมาชโลมทาผวิเพื่อป้องกนัผวิแตกในฤดหูนาว 
ท าให้ผวิเต่งตงึนุ่มนวล ลดรอยหยาบกร้านบนใบหน้า 
และน ้ามนัมะพรา้วจะมวีติามนิอ ีช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่
สกึหรอเวลาโดนแสงแดด สามารถป้องกนัแสงอลัตรา้
ไวโอเลตได้ขณะอยู่กลางแดด เป็นมอยส์เจอไรเซอร์
อย่างด ีมสีรรพคุณในการฆ่าเชื้อเมด็ผดผื่นคนัต่าง ๆ 
ไม่มีสวิ ท าให้หน้าขาว ก่อนเข้านอนใช้ส าลชีุบน ้ามนั
มะพรา้วทาใหท้ัว่ใบหน้าปรบัสภาพผวิปกป้องผวิ 2 ขัน้ 
ส่วนผวิพรรณทัว่ไปจะใชค้รมีทาโดยเอาน ้ามนัมะพรา้ว
ผสมกับขี้ผึ้งทาบริเวณข้อศอกที่แตกด้านน ้ ามัน
มะพรา้วจะท าใหผ้วินุ่มนวลประสานรอยแตกย่น น ้ามนั
มะพรา้วสามารถน ามาใส่ผมโดยชโลมเสน้ผมท าใหผ้ม
ด าขึน้ ผมสวยงามมนี ้าหนัก และช่วยบ ารุงหนังศรษีะ 
น ้ามนัมะพร้าวสามารถใช้ปรุงอาหารเหมาะแก่การใช้
ความร้อนสูงและไม่ท าให้เกิดอนุมูลอิสระ ท าให้มี
สุขภาพดี ต้านทานโรคมะเร็ง ต้านทานโรคหัวใจ 
นอกจากนี้น ้ามนัมะพรา้วยงัเป็นบ่อเกดิไบโอดเีซล โดย
การผสมกบัเอทธานอล โซดาไฟหมกัไวแ้ค่ 48 ชัว่โมง 
สามารถใชแ้ทนน ้ามนัดเีซลได ้(อรการ กาค า, 2547 : 17) 
 จากการศกึษาขา้งตน้ผูว้จิยัจงึไดม้คีวามสนใจที่
จะศกึษาและถ่ายทอดความรู้เกีย่วกบัการส่งเสรมิการ
ท าน ้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นส าหรับนิสิตชัน้ ปีที่  2 
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สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เนื่ องจากว่าในปัจจุบันน ้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นมี
คุณประโยชน์ต่อมนุษยอ์ย่างมาก แต่มรีาคาค่อนขา้งสงู 
ดังนั ้นผู้วิจ ัยจึงเห็นว่าหากมีการถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการท าน ้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น อย่างมี
กระบวนการ การจัดท าเป็นหลักสูตร มีการสร้าง
เครื่องมือวัดและการประเมินผลความรู้และทัศนคติ
เกี่ยวกับการท าน ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น เพิ่มทักษะ
แนวคิดการแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ถูกต้องตามหลัก
กระบวนการเรียนรู้ ท าให้นิสิตเกิดองค์ความรู้ใหม่
เพิม่ขึน้และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์และน าไปบูรณาการ
ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุได ้
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อศกึษาการท าน ้ามนัมะพรา้วสกดัเยน็ 
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการ
ท าน ้ามนัมะพรา้วสกดัเยน็ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการท า
น ้ามนัมะพรา้วสกดัเยน็ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นิสิตสาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 356 คน 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวจิยั คอื นิสติชัน้ปีที ่2 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 
30 คน โดยการสมคัรใจเขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
3.2 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวิจยั 
 ตัวแปรต้น คือ การส่งเสริมการท าน ้ ามัน
มะพรา้วสกดัเยน็ 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
  1. ความรูเ้กีย่วกบัการท าน ้ามนัมะพรา้วสกดั
เยน็ 
  2. ทศันคตต่ิอการท าน ้ามนัมะพรา้วสกดัเยน็ 
 
 

3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   1) คู่มอืการส่งเสรมิการท าน ้ามนัมะพรา้วสกดั
เยน็ 
  2) ใบความรูก้ารท าน ้ามนัมะพรา้วสกดัเยน็ 
   3.3.2 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
  1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการท าน ้ามัน
มะพรา้วสกดัเยน็ 
  2) แบบวัดทัศนคติต่อการท าน ้ามันมะพร้าว
สกดัเยน็ 
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานจาก ต ารา เอกสารงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอื 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื ดงันี้ 
  2.1) คู่มือการส่งเสริมมีเนื้อหาการเรียนรู้
ทัง้หมด 3 หน่วยการเรยีนรู้ ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 
ความรู้เกี่ยวกับมะพร้าว หน่วยที่ 2 มารู้จ ักน ้ ามัน
มะพรา้วสกดัเยน็ และ หน่วยที ่3 ขัน้ตอนการท าน ้ามนั
มะพรา้วสกดัเยน็ 
  2.2) แบบทดสอบความรู้ใช้แบบทดสอบ
ความรู้ก่อนและหลังการส่งเสริม ซึ่งมีลักษณะเป็น
แบบทดสอบ 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง ตอบถูกให ้1 
คะแนน ตอบผดิ ให ้0 คะแนน จ านวน 20 ขอ้ 
  2.3) แบบวัดทัศนคติ มีลักษณะเป็นแบบวัด
ตรวจรายการ (Rating Scale) จ านวน 20 ขอ้ แบบเลอืกตอบ 
5 ระดบั ไดแ้ก่ เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็
ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าเครื่องมอืทีส่ร้างขึน้ ส่งอาจารย์ทีป่รกึษา
เพื่อตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมือที่ส่งผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
เพื่อหาค่าคุณภาพของเครื่องมือ และค่าประเมินความ
สอดคลอ้ง พรอ้มทัง้พจิารณาความเหมาะสมของเครื่องมอื 
 5) น า เครื่ อ งมือที่ผ่ านการวิ เคราะห์ โ ดย
ผูเ้ชีย่วชาญไป Try out กบันกัเรยีนทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ ค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความยากง่ายของ
เครื่องมอื ดงันี้ 
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  5.1) แบบทดสอบความรูม้คี่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบัอยู่ที ่0.89 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.33 
– 0.57 และค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง 0.47 – 
0.70 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้ 
  5.2) แบบวัดทัศนคติมีค่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบัอยู่ที ่0.92 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.39  
- 0.80 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 6) ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมนิผลใหส้มบูรณ์ เพื่อน าไปใชใ้นการจดักจิกรรมการ
สง่เสรมิความรูก้ารใชใ้บน้อยหน่าก าจดั ศตัรพูชืในการท า
เกษตรปลอดสารพษิ 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั การส่งเสริมการท า
น ้ามนัมะพร้าวสกดัเย็นส าหรบันิสติชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชา
สิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผู้วิจ ัยได้ท าการแบ่ง 
วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู ออกเป็น 2 ระยะ ดงันี้  
 ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นจาก
เอกสาร ออกแบบและสร้างเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด
การส่งเสรมิการท าน ้ามนัมะพร้าวสกดัเย็น ส าหรบันิสติ
ชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อม
และทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
  1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาจาก
เอกสาร ต ารา สื่อและงานวจิยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่อง
ของการส่งเสรมิการท าน ้ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ เพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดรูปแบบของเน้ือหาในการจัดท า
คู่มอืการส่งเสรมิ เพื่อน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรกึษา และ
น ามาปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรึกษา 
ก่อนน าเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน ปรบัปรุงแกไ้ข
รูปแบบของคู่มือที่ แบบทดสอบความรู้ และแบบวัด
ทัศนคติ ให้สมบูรณ์มากขึ้น หลังได้รับค าแนะน าจาก
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด
ความรูเ้กีย่วกบัการสง่เสรมิการท าน ้ามนัมะพรา้วสกดัเยน็ 
  2) จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด 
ไดแ้ก่ คู่มอืทีใ่ชใ้นการส่งเสรมิ แบบทดสอบความรู ้แบบ
วดัทศันคต ิต่อการท าน ้ามนัมะพรา้วสกดัเยน็  
  3) น าเนื้อหาจากคู่มือที่สมบูรณ์  มาสร้าง
แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิต่อการส่งเสริมการ
ท าน ้ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ น าเสนอต่ออาจารย์ทีป่รึกษา 

น าค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรกึษมาปรบัปรุงแก้ไข และ
น ามาเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้ 3 ท่าน ปรบัปรุงแกไ้ขตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ให้สมบูรณ์ ก่อนน าไปใช้เป็น
เครื่องมอืในการถ่ายทอดความรู ้
  4) น าแบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิต่อ
การส่งเสรมิการท าน ้ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ ไปทดลองใช้ 
(Try Out) กบันิสติสาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษาชัน้ปีที่ 1 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามจ านวน 30 คน  
 ระยะที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกบั
การท าน ้ามนัมะพรา้วสกดัเยน็  
  1) ติดต่ออาจารย์ประจ ารายวิชา เพื่อขอ
อนุญาตในการจัดกิจกรรม การส่งเสริมการท าน ้ ามัน
มะพรา้วสกดัเยน็ 
  2) ขัน้ก่อนเขา้สูก่ระบวนการ การเตรยีมความ
พร้อมให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริม หรือสร้างบรรยากาศให้
เอื้ออ านวยต่อการส่งเสริม โดยการแนะน าตัวท า
ความคุน้เคยกบันิสติผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
  3) ขัน้เขา้สูก่ระบวนการ มดีงัต่อไปนี้ 
   3.1) การละลายพฤติกรรม ด้วยกจิกรรม
นนัทนาการ  

 
ภาพประกอบที ่1 กจิกรรมนนัทนาการ 

   3.2) ให้นิสิตผู้เข้าร่วมการส่งเสริมท า
แบบทดสอบความรู้และแบบวัดทัศนคติต่อการท า
น ้ามนัมะพรา้วสกดัเยน็ ก่อนการสง่เสรมิ 
   3.3) เขา้สู่กระบวนการใหค้วามรูอ้ธบิาย
เกีย่วกบัเนื้อหาของ หน่วยที ่1 ความรูเ้กีย่วกบัมะพรา้ว 
หน่วยที ่2 มารูจ้กัน ้ามนัมะพรา้วสกดัเยน็ และ หน่วยที ่
3 ขัน้ตอนการท าน ้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น  ในขณะที่
ผูบ้รรยายไดบ้รรยายใหฟั้ง ใหน้ิสติผูเ้ขา้ร่วมสง่เสรมิท า
แบบทดสอบระหว่างหน่วยการเรียนรู้ประกอบการ
บรรยาย 
 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 4(5), 2564 : 55 - 65 
 

60 

 
ภาพประกอบที ่2 การส่งเสรมิความรูใ้หแ้ก่นิสติ 

  4) ขัน้การวดัและประเมนิผล และมกีารสรุป
บทเรยีน ในขัน้น้ีเป็นขัน้ตอนสดุทา้ย ซึง่จะเป็นขัน้ตอบ
วตัถุประสงคข์องผูว้จิยั 

 
ภาพประกอบที ่3 ท าแบบทดสอบและสรุปบทเรยีน 

หลงัการส่งเสรมิ 

   4.1) ถาม-ตอบ และทบทวนเนื้ อหา  
ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัเนื้อหาและความรู ้ทีผู่บ้รรยาย
ไดใ้หค้วามรู ้
   4.2) ใหน้ิสติท าแบบทดสอบความรู้และ
แบบวัดทัศนคติต่อการท าน ้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น  
หลงัการสง่เสรมิ   
3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2.สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1) ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) 
   2.2) ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้  
   2.3) ค่าความเชื่อมัน่ 
   2.4) ค่าความยากง่าย 
  3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่ 
Paired t-test นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการศึกษาการท าน ้ ามนัมะพรา้วสกดัเยน็ 
 จากการศึกษาการท าน ้ามนัมะพร้าวสกัดเย็น 
พบว่า น ้ามนัมะพรา้วสกดัเยน็สามารถท าไดเ้องง่าย ๆ 
และท าเกบ็ไวใ้ชใ้นครวัเรอืนได ้เน่ืองจากวสัดุอุปกรณ์ที่

ใช้ท า เช่น มะพร้าว เป็นพืชที่หาได้ง่ายและมีอยู่ใน
ท้องถิ่นของนิสิตอยู่แล้ว น ้ามันมะพร้าวเป็นน ้ามนัที่
สกดัจากเนื้อมะพรา้ว ซึ่งมอีงคป์ระกอบทางเคมแีละมี
คุณลกัษณะทีส่ าคญัของน ้ามนัมะพรา้วคอื มกีรดไขมนั
สายสัน้และปานกลางสงู โดยเฉพาะกรดลอรกิ กรดไมรสิตคิ 
และกรดปาล์มมิติค ดังนั ้นจึงมีก ารน าเอาน ้ ามัน
มะพรา้วมาใชป้ระโยชน์อย่างกวา้งขวาง ทัง้ในสว่นของ
การบริโภคและใช้ในอุตสาหกรรม น ้ ามันมะพร้าว
บริสุทธิเ์ป็นหน่ึงในผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิม่ให้กบั
มะพรา้วของไทย กระบวนการผลติน ้ามนัมะพรา้วสกดั
เยน็ 3 วธิหีลกั คอื การเหวีย่งแยกชัน้ การบบีเยน็ และ
การหมกั 
4.2 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบความรู้ เกีย่วกบั
การท าน ้ ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ ก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม 
 จากการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับการท าน ้ามัน
มะพร้าวสกัดเย็นของนิสิต ก่อนการส่งเสริมนิสิตมี
ความรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัน้อย(�̅�=6.30) และหลงัการ
ส่ ง เสริมนิสิตมีความรู้ โดยรวมอยู่ ในระดับมาก 
(�̅�=16.46) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรู ้ก่อน
และหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิ
มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ หลงัการส่งเสริมมากกว่าก่อน
การส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
(ดงัตารางที ่1)  
4.3 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบทศันคติ ต่อการ
ท าน ้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น ก่อนและหลังการ
ส่งเสริม 
 จากการศึกษา ทศันคติต่อการส่งเสรมิการท า
น ้ามนัมะพรา้วสกดัเยน็ของนิสติก่อนการส่งเสรมิ นิสติ
มีคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(�̅�=3.74) และหลงัการส่งเสริม พบว่านิสติ มีคะแนน
เฉลี่ยของทัศนคติโดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด 
(�̅�=4.56) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของทศันคติ
ก่อน และหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ย
ของทศันคตหิลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่2)  
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ตารางที ่1 การวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการท าน ้ามนัมะพรา้วสกดัเยน็ ก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=30) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

ควำมรู ้
หลงักำรส่งเสริม ระดบั

ควำมรู ้
t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ความรู ้
(N=20) 

6.30 2.69 น้อย 16.46 1.00 มาก -19.113 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางที ่2 การวเิคราะหแ์ละการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการท าน ้ามนัมะพรา้วสกดัเยน็ ก่อนและหลงัการ
สง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test (n=30) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

ทศันคติ 
หลงักำรส่งเสริม ระดบั

ทศันคติ 
t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ทศันคต ิ
(N=5) 

3.74 0.52 มาก 4.56 0.33 มากทีส่ดุ -6.872 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาการท าน ้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น 
ส าหรบันิสิตชัน้ปีที ่2 สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา 
คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
 จากการศึกษาการท าน ้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น 
เพื่อที่นิสติสามารถท าได้เองง่าย ๆ และท าเก็บไว้ใช้ใน
ครวัเรอืนได ้เนื่องจากวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชท้ า เช่น มะพรา้ว 
เป็นพืชที่หาได้ง่ายและมีอยู่ในท้องถิ่นของนิสติอยู่แล้ว 
น ้ามนัมะพร้าวเป็นน ้ามันที่สกัดจากเนื้อมะพร้าว ซึ่งมี
องคป์ระกอบทางเคมแีละมคีุณลกัษณะทีส่ าคญัของน ้ามนั
มะพร้าวคือ มีกรดไขมันสายสัน้และปานกลางสูง 
โดยเฉพาะกรดลอริก กรดไมริสติค และกรดปาล์มมิติค 
ดงันัน้จงึมกีารน าเอาน ้ามนัมะพรา้วมาใชป้ระโยชน์อย่าง
กว้างขวาง ทั ้งในส่ วนของการบริโภคและใช้ ใน
อุตสาหกรรม น ้ ามันมะพร้าวบริสุทธิ เ์ ป็นหน่ึงใน
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะพร้าวของไทย 
กระบวนการผลติน ้ามนัมะพร้าวสกดัเย็น 3 วธิหีลกั คอื 
การเหวีย่งแยกชัน้ การบบีเยน็ และการหมกั ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ Doleschall และคณะ (2016 : 215-220) 
ได้ศึกษาการแยกน ้ามนัมะพร้าวบริสุทธิโ์ดยการเหวี่ยง 

ผลการศกึษาพบว่า การเหวีย่งแยกน ้ามนัมะพรา้วบรสิุทธิ ์
ออกจากน ้ ากะทิสด ต้องใช่ความเร็วรองที่สูงๆ ถึงจะ
สามารถแยกน ้ามนัมะพรา้วบรสิุทธิอ์อกจากน ้ากะทสิดได้
ในปริมาณมาก สภาวะที่เหมาะสมแก่การแยกน ้ ามัน
มะพร้าวบริสุทธิ ์ให้ร้อยละของน ้ามนัมะพร้าวบริสุทธิท์ี่
แยกได้ต่อร้อยละไขมันในน ้ากะทิคัน้สูงสุด คือ เหวี่ยง
แยกที่ความเร็วรอบ 12,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 90 
นาที จะได้ปริมาณน ้ ามันมะพร้าวบริสุทธิ ์93.49 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Seow และ Gwee (1997 : 
189-201) ได้ท าการศกึษาสมบตัิทางเคมขีองน ้ากะท ิซึ่ง
พบว่าโปรตีนในเนื้อมะพร้าวสดมีไม่ต ่ากว่า 6 ชนิด แต่
โปรตีนส่วนใหญ่ คอื อลับูมนิ และโกลบูลนี ท าให้กะทมิี
โปรตีนชนิดนี้เป็นส่วนมากเช่นเดยีวกนั โดยโปรตีนของ
กะทเิพยีง 30% เท่านัน้นัน้ทีล่ะลายในวฏัภาคของน ้า สว่น
โปรตีนที่ไม่ละลายน ้าจะท าหน้าที่เป็นอิมลัชนัซิไฟออร์ 
และองค์ประกอบของโปรตีนส่วนใหญ่ที่อยู่ในสารละลาย 
มคีวามสามารถในการละลายไดน้้อยทีส่ดุอยู่ในช่วง pH 4-
7 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของภาวนิี ใจสว่าง (2545 : 9-12)
ได้ท าการศึกษาอิทธิพลของชนิดของไฮโมจีไนท์เซอร์ 
(homogenizer) และความเข้มขนัของเกลือโซดียมคลอ
ไรค์ต่าง ๆ คือ 0, 25, 50, 75 และ 100 mM ของเกลือ
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โซเดียมคลอไรด์ ที่มีต่อสมบตัิทางกายภาพของน ้ ามัน  
ท าให้คงอยู่ ได้ในหางกะทิที่มีโปรตีนอยู่ เพียง 0.6%  
ผลการทดลองเหล่านี้ให้ขอ้มูลที่เขา้ถึงอทิธพิลของชนิด
ของโฮโมจไีนลเ์ซอร ์และเกลอืโซเดยีมคลอไรด ์ทีม่ผีลต่อ
การเกิดครีมและสมบตัิทางการไหล อิมลัชนัของน ้ามนั
มะพรา้ว เพื่อทีจ่ะไดม้กีารพฒันาต่อไป ซึง่สอดคล้องกบั
งานวิจัยของ ธนานันท์  ตัณฑกูล (2549 : 85) ได้
ท าการศกึษากระบวนการแยกน ้ามนัมะพรา้วบรสิุทธิโ์ดย
การเหวีย่ง  โดยใชเ้ครื่องหมุ่นเหวีย่ง ผลการศกึษาพบว่า 
การเหวีย่งแยกทีใ่หร้อ้ยละของน ้ามนัมะพรา้วทีแ่ยกไดต่้อ
รอ้ยละของไขมนัสงูสดุ คอื กะทสิดปรบัค่ากรดด่าง(pH) ที ่
3.9 สามารถแยกน ้ามันมะพร้าวออกมาได้ดีที่สุดคือใช้
ความเรว็รอบ 8,000 รอบต่อวนิาท ีเป็นเวลา 90 นาท ีได้
ปริมาณร้อยละของน ้ ามันมะพร้าวบริสุทธิ ์93.07 ใช้
พลังงานไฟฟ้า 0.0053 ยูนิต ต่อ1 หน่วยกรัมน ้ ามัน
มะพร้าวบริสุทธิ ์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงชยั  
ยิง่ยวด (2549) ได้ท าการศกึษา การก าจดักลิน่ในน ้ามนั
มะพร้าวบรสิุทธิโ์ดยใช้ถ่านกมัมนัต์ มวีตัถุประสงค์เพื่อ
ก าจดักลิน่ในน ้ามนัมะพร้าวบริสุทธิโ์ดยใช้ถ่านกมัมันต์ 
ผลการศึกษา พบว่า ปริมาณของถ่านกัมมันต์ (5 –15
เปอร์เซน็ต์โดยน ้าหนัก) ที่มต่ีอประสทิธภิาพการดูดซบั
กลิ่น โดยถ่านกัมมันต์สามารถดูดซับเอทานอลที่เป็น
องคป์ระกอบของกลิน่ในน ้ามนัมะพร้าวบรสิุทธิไ์ด้ดทีี่สุด 
ท าการดูดซบัโดยเขย่าที่ความเรว็รอบ 180 รอบต่อนาที 
ทีอุ่ณหภูม ิ35 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 8 ชัว่โมง  
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ เกีย่วกบั
การท าน ้ ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ ส าหรบันิสิตชัน้ปีที ่2 
สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 จากการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับการท าน ้ ามัน
มะพรา้วสกดัเยน็ของนิสติ ก่อนการส่งเสรมินิสติมคีวามรู้

โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย(�̅�=6.30) และหลงัการส่งเสริม

นิสิตมีความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=16.46) เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ ก่อนและหลังการ
ส่งเสริม พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ หลังการ
ส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคู่มือและวิธีการ
ถ่ ายทอดประกอบกับการบรรยายให้ความรู้  มี
ประสทิธภิาพท าใหน้ิสติมคีวามรู้ความเขา้ใจเพิม่มากขึน้

จากกระบวนการมสี่วนร่วม เกดิกระบวนการคดิวเิคราะห์ 
จากการได้ยนิ ได้สมัผสั เรยีนรู้จรงิ นิสติเกดิการเรียนรู้ 
สามารถน าไปถ่ายทอดสบืต่อกนัจนกลายเป็นความรู ้ซึง่
เป็นไปตามแนวคดิของสุรางค์ โค้วตระกุล (2550 : 186) 
ได้ให้ความหมาย ของการเรียนรู้ว่ าหมายถึงการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมซึง่เป็นผลมาจากประสบการณ์ ที่
คนเรามีปฏิสมัพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือจากการฝึกหดั 
รวมทัง้การเปลีย่นแปลงความรูข้องผูเ้รยีน ซึง่เป็นไปตาม
แนวคดิของ กรีติ ยศยิง่ยง (2549 : 52) กล่าวว่า ความรู้
และความเขา้ใจเป็นกระบวนการเกดิความรูน้ าไปสู่ความ
เขา้ใจและน าไปใช้ โดยผ่านการวเิคราะห์และสงัเคราะห์
เป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนอย่างชดัเจน จนถงึขัน้ถ่ายทอด
หรอืสื่อความหมาย ออกมาให้ผู้อื่นรบัรู้ต่อไปได้ แล้วจงึ
มาถงึขัน้น าความรูไ้ปใชจ้ากความเขา้ใจดว้ยการวเิคราะห ์
สงัเคราะห์ และประเมนิผลต่อไป ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของ อรการ กาค า (2547 : 17) กล่าวว่า คุณูปการของ
น ้ามนัมะพร้าวที่สามารถท าออกมาได้หลายผลิตภัณฑ์
และยงัมสีรรพคุณทีค่าดไม่ถงึ น ้ามนัมะพรา้วชโลมทาผวิ
เพื่อปกป้องกันผิวแตกในฤดูหนาว ท าให้ผิวเต่งตึง
นุ่มนวล ลดรอยหยาบกร้านบนใบหน้า น ้ามันมะพร้าว
สามารถน ามาใสผ่มโดยใชช้โลมเสน้ผมท าใหผ้มด าขึน้ ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เกยีรตศิกัดิ ์เจรญิสุข,  ประยูร 
วงศจ์นัทรา และบญัญตั ิสาล ี(2559 : 52) ไดท้ าการศกึษา 
เรื่องการพฒันากจิกรรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์
ผักพื้นบ้านลุ่มน ้าสงครามส าหรับนักเรียนช่วงชัน้ที่ 2 
อ าเภอศรีสงคราม จงัหวดันครพนม ผลการวิจยัพบว่า 
กลุ่มตวัอย่างมคีวามรูเ้กีย่วกบัผกัพืน้บา้น ลุ่มน ้าสงคราม 
โดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น หลงัฝึกอบรมทีม่คีวามรู้
เพิ่มขึ้นจากก่อนการอบรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของยศพล พนัธเ์นียม 
(2560 : 57) ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือการอนุรักษ์พืช
สมุนไพรในป่าชุมชนบ้านเกิ้ง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความรู้
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโดยวธิกีารบวชป่าก่อนและ
หลังการอบรม ส าหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคู 
ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ผล
การศกึษาดา้นความรู ้โดยใชก้ระบวนการทางสิง่แวดล้อม
ศกึษา ก่อนและหลงัการอบรมการอนุรกัษ์ป่าชุมชนโดย
วธิกีารบวชป่า พบว่า หลงัการอบรมนักเรยีนมคีวามรู้สูง
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กว่าก่อนการอบรม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประภา
ภรณ์ บุญบ ารุง(2557: 11) ไดท้ าการส่งเสรมิการการปลูก
ข่าเพื่อใช้ในครัวเรือนและการอนุรักษ์ส าหรับนิสิต
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช ้
คอืนิสติปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา จ านวน 
30 คน ได้จากการสมัครใจเข้าร่วมการส่งเสริม  จาก
การศกึษาพบว่า นิสติมคีวามรู้หลงัการส่งเสรมิมากกว่า
ก่อนการส่งเสริมการปลูกข่าเพื่อใช้ในครวัเรือนและการ
อนุรกัษ์มผีลท าให้ความรู้ และทศันคติของนิสติปรญิญา
ตร ีส าหรบันิสติปรญิญาตร ีสาขาวชิาสิง่แวดล้อมศึกษา
เพิม่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ น ้าทพิย ์ค าแร่ และ
คณะ (2557 : 242-243) ไดท้ าการ ศกึษาเรื่อง สภาพการ
ใชป้ระโยชน์จากสะระแหน่ของชาวบา้น ผลการวจิยัพบว่า 
ชาวบา้นใชป้ระโยชน์จากสะระแหน่ทีป่ลูกเองมากกว่าซือ้
จากตลาด ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากรสะระแหน่ในด้าน
การประกอบอาหาร รองลงมา คอื ด้านสรรพคุณทางยา 
และด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งน ามาท าเป็นชา
สมุนไพร ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้และ
ทัศนคติต่อการใช้ประโยชน์จากสะระแหน่หลังการ
ส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ยุวนิดา สุภา (2557 : 7) ได้ศึกษาเรื่อง 
การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแก่นตะวันส าหรับ
ชาวบ้านท่าขอนยาง    ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทร
วชิยั จงัหวดัมหาสารคาม มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาและ
เปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตต่ิอการปลูกพชืสมุนไพร
แก่นตะวนัก่อนและหลงัการส่งเสรมิการปลูกพชืสมุนไพร
แก่นตะวนั เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างที่เขา้รบั
การส่งสริมคือ ชาวบ้าน จ านวน 30 คน ผลการศึกษา 
พบว่า ความรู้และทศันคติหลงัการส่งเสริมสูงกว่าก่อน
การส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระตับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของจติดาภา อุปเนตร (2557: 51) 
ได้ศึกษาการส่งเสริมการปลูกกล้วยน ้ าว้าโดยใช้ปุ๋ ย
ชีวภาพมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกกล้วยน ้ าว้าโดยใช้ปุ๋ ย
ชวีภาพเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ผลการศกึษา พบว่า
หลงัการสง่เสรมินักเรยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัการสง่เสรมิการ
ปลูกกล้วยน ้ าว้ามากกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการท า
น ้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น ส าหรับนิสิตชัน้ปี ที ่ 2 
สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
 จากการศึกษา ทัศนคติต่อการส่งเสริมการท า
น ้ามนัมะพรา้วสกดัเยน็ของนิสติก่อนการส่งเสรมิ นิสติมี
คะแนนเฉลี่ยของทัศนคติโดยรวมอยู่ ในระดับมาก 
(�̅�=3.74) และหลงัการสง่เสรมิ พบว่านิสติ มคีะแนนเฉลีย่
ของทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.56)  
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยของทศันคตกิ่อน และหลงั
การส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยของทศันคติหลงั
การส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งแสดงให้เหน็ว่าคู่มอืและวิธีการ
ถ่ายทอดประกอบกบัการบรรยาย ท าใหผู้้นิสติมทีศันคติ
ที่ดีขึ้น ซึ่งจะสะสมและถ่ายทอดสบืต่อกนัจนกลายเป็น
ทศันคตทิีด่ ีซึง่เป็นไปตามกบัแนวคดิของ เทพพนม เมอืง
แมนและสวงิ สุวรรณ (2540 : 7-9) กล่าวว่า ทศันคติเป็น
สภาพความพร้อมทางด้านจติของบุคคล ซึ่งเป็นผลรวม
ของความคิดเห็น ความเชื่อของบุคคลที่ถูกกระตุ้นด้วย
ความรูส้กึและท าให ้บุคคลพรอ้มทีจ่ะกระท าสิง่หนึ่งสิง่ใด 
หรือเป็นตัวก าหนดแนวโน้มของบุคคลในการที่จะมี
ปฏกิริยิา ตอบสนอง ในลกัษณะทีช่อบหรอืไม่ชอบต่อสิง่
นั ้น ในที่นี้ อาจเป็นบุคคล สิ่งของ การกระท าและ
สถานการณ์ฯลฯ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ปรียาพร  
วงศ์อนุตรโรจน์ (2552 : 25) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
ทศันคติ หมายถึง การแสดงออกซึ่งวจิารณญาณที่มีต่อ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นการอธิบายเหตุผลที่มีต่อสิง่ใดสิง่
หนึ่ง ทัศนคติหรือความคิดเห็นมีลักษณะที่จะอธิบาย
เหตุผลเฉพาะ ซึง่ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของคมสนัต์ ชุ่ม
อภัย และคณะ (2558: 48-49) ได้ศึกษาการพัฒนา
กจิกรรมฝึกอบรมผูน้ าสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
อ าเภอน ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น ผลการศกึษาพบว่าด้าน
ผูน้ าสิง่แวดลอ้มมทีศันคตต่ิอการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มก่อน
การฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 2.78 อยู่ในระดบัทีไ่ม่
แน่ใจ และหลงัการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 4.87 
อยู่ในระดบัที่เหน็ด้วยอย่างยิง่ เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ย
คะแนนก่อนหลังการฝึกอบรมนักเรียนที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีทัศนคติหลังการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  
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ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ นุชนาถ สอทา (2559: 93) 
ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการศึกษา
สิง่แวดลอ้มชุมชนด้าน ทรพัยากรทางชวีภาพและการใช้
ประโยชน์ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบ
ทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสริม ผลการศึกษา พบว่า 
นิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชา สิ่งแวดล้อม
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีทัศนคติหลังการ
ส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างม ีนัยส าคญัทีร่ะดบั 
.05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของน ้าทพิย ์ค าแร่ และคณะ 
(2559: 543) ได้ศกึษา เรื่องการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการ
บริ โภคที่ เ ป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้ อมส าหรับนิ สิต
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม งานวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อ
เปรยีบเทยีบความรู ้และทศันคตกิ่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสติระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 30 คน ได้มาจากการสมคัรใจเข้า
ร่วมฝึกอบรม ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบ
ความรู้และทัศนคติเรื่ องการบริโภคที่ เป็นมิตรกับ
สิง่แวดลอ้ม ส าหรบันิสติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม หลงั
การส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั.05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของดวงใจ เขมวิ
รัตน์ (2550 : 65) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ทัศนคติและ
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาสถิติ 1 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ผ่านการ
เรยีนแบบร่วมมอื ผลการศกึษาพบว่า 1. นักศกึษาทีผ่่าน
การเรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือ แบบ STAD มี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาสถิติ 1 สูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิต ิณ ระดบันัยส าคญั 0.05 2. นักศกึษา

ที่ผ่านการเรยีนด้วยการเรยีนแบบร่วมมอื มทีศันคติต่อ
วชิาสถติสิงูขึน้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถน าความรู้ที่ได้จากคู่มอืการท าน ้ามนั
มะพรา้วสกดัเยน็ไปประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้และ
น าไปใช้ฝึกอบรมแก่ผู้ที่สนใจ เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เขา้ใจในการท าน ้ามนัมะพรา้วสกดัเยน็ 
 2) สามารถน าคู่มือการส่งเสริมการท าน ้ ามัน
มะพร้าวสกัดเย็น ไปเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็น
ช่องทางในการเรยีนรู้ และศกึษาค้นคว้าเกี่ยวกบัการท า
น ้ามนัมะพรา้วสกดัเยน็ ใหก้บัผูท้ีส่นใจ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีสร้าง และการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  
ในการส่งเสริมโดยใช้คู่มือการส่งเสริมการท าน ้ ามัน
มะพร้าวสกัดเย็น ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีดีทัศน์ 
โปสเตอร ์โดยผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อใหเ้กดิความ
น่าสนใจมากขึน้ 
 2) ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัประสทิธภิาพ
ของน ้ามนัมะพรา้วสกดัเยน็ และขัน้ตอนวธิกีารท าน ้ามนั
มะพรา้วสกดัเยน็ 
 3) ควรมีการศึกษาและจัดท าระบบฐานข้อมูล
เกี่ยวกบัการท าน ้ามนัมะพร้าวสกดัเย็น เพื่อที่จะได้ง่าย
ต่อการสบืคน้ขอ้มลูและน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ 
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