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บทคดัยอ่ 

 
  งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการท าน ้าหมกัชวีภาพกลิน่มะกรูดเพื่อก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค์ เพื่อศกึษา
และเปรยีบเทยีบความรู ้และทศันคตต่ิอการท าน ้าหมกัชวีภาพกลิน่มะกรูดเพื่อก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค์ ก่อนและหลงัการ
ส่งเสรมิ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาวจิยั คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและ
ทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั 
ประกอบด้วย คู่มือการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพกลิ่นมะกรูดเพื่อก าจดักลิ่นไม่พงึประสงค์ ใบความรู้ แบบทดสอบ
ความรู้ และแบบวดัทศันคติ สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล คอื ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
paired t-test ผลการวจิยัพบว่า มะกรูดสามารถดบักลิน่เหมน็และไล่แมลงได ้จงึเหมาะแก่การน ามาท าน ้าหมกัชวีภาพกลิน่
มะกรูดเพื่อก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค์ และสามารถน ามาใช้ภายในครวัเรอืนได้ ก่อนการส่งเสรมินิสติมคีวามรู้อยู่ในระดบั
พอใช ้(�̅�=8.03) หลงัการสง่เสรมินิสติมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัดมีาก (�̅�=16.30) ก่อนการสง่เสรมินิสติมทีศันคตอิยู่ในระดบัเหน็
ดว้ย (�̅�=3.93) และหลงัการส่งเสรมินิสติทีม่ทีศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ (�̅�=4.13) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีวามรู้และทศันคติเพิม่มากขึน้กว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05  
 
ค ำส ำคญั  : การสง่เสรมิ ความรู ้ทศันคต ิน ้าหมกัชวีภาพ มะกรดู กลิน่ไม่พงึประสงค ์
 
 
 

mailto:kunlayanee300741@gmail.com




Thai Journal of Environmental Studies Vol. 5(2), 2022: 14 - 24 
ISSN 2651-0782 

 
Coressponding Author: Kunlayanee Oppin; E-mail address: kunlayanee300741@gmail.com  

15 

The promotion of making fermented bio-fermented bergamot to eliminate unwanted odors for 
2nd year students in the Department of Environmental Education, Faculty of Environment  

and Resource Studies, Mahasarakham University 
 

Kunlayanee Oppin1, Wannasakpijitr Boonserm2 
1,2,3Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University 

Kham Riang Sub-District, Kantharawichai District, Maha Sarakham Province 44150 
 

Kunlayanee Oppin, Wannasakpijitr Boonserm. (2022). The promotion of making fermented bio-fermented bergamot to eliminate 
unwanted odors for 2nd year students in the Department of Environmental Education, Faculty of Environment and Resource 
Studies, Mahasarakham University. Thai Journal of Environmental Studies Vol. 5(2), 2022: 14 – 24. 
 

Abstract  
 

 The purposes of this research were to study the making fermented bio-fermented bergamot to eliminate 
unwanted odors,  to study and compare knowledge and the attitude before and after promoting the making  
fermented bio-fermented bergamot to eliminate unwanted odors. The sample used in the study were 30 
undergraduate students in 2nd year, Environmental Education, Faculty of Environment and Resource Studies, 
Mahasarakham University which were obtained by voluntary sampling. The research tools were a manual of 
promoting the making of fermented bio-fermented bergamot to eliminate unwanted odors, brochure, knowledge test 
and attitude test. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and 
paired t-test. The results showed that bergamot can stop bad smell and repel insects, suitable for making fermented 
bio-fermented bergamot to eliminate unwanted odors and can be used within the household.  Before promotion, 
students had knowledge at a fair level (�̅�= 8.03) and after promotion, students had knowledge in a very good level 
(�̅�= 16.30). Before promotion, students had attitude at the low level (�̅�= 3.93) and after the promotion, the students 
had the attitude at the highest level (�̅�= 4.13). when comparing the average scores before and after, it found that 
students participating in the promotion had more knowledge and attitudes than before promotion statistical 
significance at the level of .05. 
 
Keyword : Promotion, knowledge, attitude, Biological fermentation, Kaffir lime, Odors. 
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1. บทน ำ  
  มนุษยอ์าศยัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
เป็นปัจจยัในการด าเนินชวีติมาโดยตลอดและเมื่อมนุษย์มี
ความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมถูกน ามาใช้ประโยชน์ เพื่อการพฒันามากขึ้น
เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของประชากรอย่างมากมายประกอบ
กบัการเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยัง้เป็น
เหตุให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกน ามาใช้
ประโยชน์และถูกท าลายอย่างมากมายและรวดเรว็จนบาง
ชนิดมปีรมิาณลดน้อยลงและบางชนิดมสีภาพเสื่อมโทรมลง 
มนุษย์ไม่อาจด ารงชีวิตอยู่ได้หรืออยู่ได้ก็ไม่ดี ดงันัน้เมื่อ
มนุษย์รู้จกัใช้กต็้องรู้จกัปกป้องรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ
เพื่อให้เกดิประโยชน์อย่างยัง่ยนืได้ยาวนานต่อไป (ประยูร 
วงศจ์นัทรา, 2558: 31) 
 สมุนไพรเป็นพชืที่เกดิเองตามธรรมชาติ บางชนิดมี
การน ามาปลกูและน ามาใชป้ระโยชน์ในการดแูลรกัษาสขุภาพ
มาเป็นระยะเวลายาวนาน บางชนิดสามารถน ามารบัประทาน
เป็นอาหารใหคุ้ณค่าทางอาหารและยงัใหร้สชาตทิีท่ าใหเ้จรญิ
อาหาร สมุนไพรหลายชนิดยงัมีสรรพคุณเป็นยารกัษาโรค 
ช่วยย่อยอาหาร แก้อาการท้องอดืท้องเฟ้อ ในอดตีการปลูก
สมุนไพรมกักระท าการในลกัษณะการปลูกผกัสวนครวัรมิรัว้
หลงับา้นตามทีว่่างเปล่า จะใชป้ระโยชน์กส็ามารถเกบ็เกีย่วได้
ทนัท ีแต่ในระยะหลงัมปีระชากรมากขึน้และส่วนหนึ่งไดเ้ขา้
มาอาศยัอยู่ในเมอืงทีม่กัมพีืน้ทีบ่า้นเรอืนจ ากดั ไม่มพีืน้ทีว่า่ง
เพยีงพอกบัการปลกูผกัสวนครวัต่าง  ๆพชืผกัเพื่อการบรโิภค
ทุกอย่างไดจ้ากการซือ้ขาย แต่สถานการณ์ปัจจุบนักระแสการ
ส่งเสริมจากภาครฐัให้หนัมาใช้สมุนไพรเพิ่มมากขึน้ในการ
ดแูลสขุภาพ ซึง่ท าใหม้ผีูส้นใจปลกูสมุนไพรเพื่อการจ าหน่าย
มากขึ้น นอกจากนี้สมุนไพรบางอย่างที่มีสรรพคุณเป็นยา
สามารถน ามาสกดัเอาสารทีม่อียู่ภายในมาใชท้ าสมุนไพรหรอื
น าไปเป็นส่วนประกอบของการใช้เพื่อการบริโภคหรือการ
อุปโภคในชีวิตประจ าวันด้วย ประโยชน์ของสมุนไพรมี
มากมายความตอ้งการใชส้มุนไพรจงึเพิม่มากขึน้ (จติระพ ีบวั
ผนั, 2548 : 15) 
 ในประเทศไทยมะกรูดสามารถปลูกได้ทุกภาค  
ประชาชนคนไทยนิยมน าผลมะกรดูและสว่นต่าง ๆ  ของผล ใบ 
และต้น น ามาท าประโยชน์ คนไทยแต่ละภาคเรยีกชื่อมะกรดู
ต่างกนัออกไป ชาวเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้นิยมใชใ้บมะกรดู
และผวิมะกรูดเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องปรุงอาหารหลายชนิด 
ไทยเราน าใบมะกรูดมาประกอบเครื่องแกงเผด็ช่วยใหม้กีลิน่

หอม ชูรสชาติของแกงใหโ้ดดเด่นขึน้นอกจากนี้ยงัน าใบและ
ผิวมะกรูดตลอดจนคนัเอาน ้ามะกรูดมาประกอบอาหารอีก
หลากหลายชนิด คติความเชื่อของคนโบราณท่านว่า มะกรูด
เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ งที่ควรปลูกไว้บริเวณบ้าน โดย
ก าหนดใหป้ลกูทศิทางตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อเสรมิมงคลผู้
อาศยัในบา้นใหม้คีวามสุข บางต านานกล่าวถงึความเชื่อของ
คนบ้านป่าที่มต่ีอมะกรูดว่า หากจะเดนิทางบุกป่าฝ่าเขาไป
ทิศไหน ๆ ก็ตาม ถ้าเดินด้วยเกวียนเทียมวัวหรือควายก็
แล้วแต่ ขณะเดินทางอยู่กลางป่าถ้าวัวหรือควายได้กลิ่น
สาบเสอืมนัจะหยุดเดนิไม่กลา้ไปต่อเพราะมนักลวัถูกเสอื สวา
ปามไม่มโีอกาสหายใจต่อไป เจ้าของววัหรือควายจะขูดผวิ
มะกรดูหรอืผวิมะนาวป้ายทีจ่มกูววัหรอืควายเป็นการดบักลิน่
สาบเสอื ท าให้เจ้าหวัหรือควายยอมเดินทางต่อ ดงันัน้การ
เดนิทางเขา้ป่าจงึมกัตดิผลมะกรูดและมะนาวไปดว้ยทุกครัง้ 
เรื่องของการดบักลิน่จากยุคโบราณมาถงึยุคปัจจุบนั เสอืสงิห์
สมงิรา้ยไม่มแีลว้ อกีทัง้ววัควายกไ็ม่มโีอกาสไดเ้ทยีมเกวยีน 
ผูค้นจงึเอามะกรดูมาผ่าครึง่ลกูแลว้ใสไ่วใ้นโถปัสสาวะเป็นการ
ดับกลิ่นแทน บ้างก็ใส่ไว้ในห้องน ้ า ห้องครัว ในตู้เย็น ตู้
กบัข้าว หรือตามมุมอบั เพื่อดูดซบักลิ่นที่ไม่พึงปรารถนา 
ช่วยใหม้กีลิน่หอมของผลมะกรูดหอมสดชื่น และใบมะกรดูใส่
ในถงัขา้วสารป้องกนัมอด ท าให้ขา้วสารมกีลิน่หอมอกีดว้ย 
(มนตร ีแสนสขุ, 2553 : 97) 

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะส่งเสรมิการท าน ้า
หมกัชวีภาพกลิน่มะกรูดเพื่อก าจดักลิน่ไม่พงึประสงคส์ าหรบั
นิสติชัน้ปีที่ 2 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดลอ้ม
และทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เพื่อใหน้ิสติ 
มีความรู้ และทศันคติที่ดีขึน้ต่อการส่งเสริมการท าน ้าหมกั
ชีวภาพกลิ่นมะกรูดเพื่อก าจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์  นิสิต
สามารถน าความรู้จากการส่งเสริมไปใช้ในครวัเรือนได้และ
สามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ครอบครวัไดเ้ป็นอย่างด ี
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อศกึษาการท าหมกัชวีภาพกลิน่มะกรูดเพื่อ
ก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค ์
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกีย่วกบัการ
ท าหมกัชีวภาพกลิ่นมะกรูดเพื่อก าจดักลิ่นไม่พึงประสงค์ 
ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการท า
หมกัชวีภาพกลิน่มะกรูดเพื่อก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค์ ก่อน
และหลงัการสง่เสรมิ 
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3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตสาขาวิชา
สิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 356 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ นิสิตชัน้ปีที่ 2
สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ได้จาก
การเลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปร 
 3.2.1 ตัวแปรต้น คือ การส่งเสริมการท าหมัก
ชวีภาพกลิน่มะกรดูเพื่อก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค ์
 3.2.2 ตวัแปรตาม   
 1) ความรู้เกี่ยวกับการท าหมักชีวภาพกลิ่น
มะกรดูเพื่อก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค ์
 2) ทศันคติต่อการท าหมกัชีวภาพกลิ่นมะกรูด
เพื่อก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค ์  
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   1) คู่มือการส่งเสริมการท าหมักชีวภาพกลิ่น
มะกรดูเพื่อก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค ์
  2) ใบความรู้ เรื่อง การท าหมักชีวภาพกลิ่น
มะกรดูเพื่อก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค ์
 3.3.2 เครื่องมอืในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์
   1) แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการท าหมัก
ชวีภาพกลิน่มะกรดูเพื่อก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค ์
  2) แบบวดัทศันคติต่อการท าหมกัชวีภาพกลิ่น
มะกรดูเพื่อก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค ์
3.4 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานจากต ารา เอกสารงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอื ไดแ้ก่ คู่มอื 
ใบความรู้ แบบทดสอบความรู้ และแบบวดัทศันคติต่อการ
ท าหมกัชวีภาพกลิน่มะกรดูเพื่อก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค์  
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื 
  2.1) คู่มือการส่งเสริมการท าน ้ าหมักชีวภาพ
กลิ่นมะกรูดเพื่อก าจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ โดยมีเนื้อหา
ทัง้หมด 3 หน่วย ประกอบดว้ย หน่วยการส่งเสรมิที ่1 เรื่อง 
ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัน ้าหมกัชวีภาพ หน่วยการสง่เสรมิที ่2 
มะกรูดและสรรพคุณของมะกรูด และหน่วยการส่งเสรมิที ่3 
การท าน ้าหมกัชวีภาพกลิน่มะกรดู 

  2.2) ใบความรู้ เรื่อง การท าหมักชีวภาพกลิ่น
มะกรูดเพื่อก าจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ โดยท าเป็นแบบ 1 
แผ่น ต่อ 1 หน่วยการสง่เสรมิ 
  2.3) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการท าน ้าหมกั
ชวีภาพกลิน่มะกรูดเพื่อก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค์ มลีกัษณะ
เป็นค าถามปลายปิด แบบ 4 ตัวเลือก คือ ก ข ค และ ง 
จ านวน 20 ขอ้ 
  2.4) แบบวดัทศันคต ิมลีกัษณะเป็นแบบวดัแบบ
มาตราส่วนประเมนิค่า (Rating scale) ม ี5 ตวัเลอืก คอืเหน็
ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ จ านวน 20 ขอ้ 
 3) น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นส่งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจและปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่ องมือที่ ผ่ านอาจารย์ที่ ปรึกษาส่ ง
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจหาคุณภาพของ
เครื่องมอื และประเมนิความสอดคล้องพร้อมทัง้หาค่าความ
เหมาะสมของเครื่องมือ เมื่อตรวจวิเคราะห์คะแนนจาก
ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่า คู่มอืและเครื่องมอื มคี่า IOC 
เฉลี่ยมากกว่า 0.5 ขึน้ไป ค่าความเหมาะสมของคู่มอื และ
เครื่องมอื มคี่าเฉลีย่มากกว่า 4.0 ขึน้ไป แสดงว่าเครื่องมอืที่
ใช้ในการส่งเสรมิมคีวามเหมาะสมและความสอดคล้องกบั
วตัถุประสงคข์อง งานวจิยั สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 5) น าเครื่องมอืที่ผ่านการวเิคราะหจ์ากผู้เชีย่วชาญ
ไป Try out กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
เพื่อหาค่าความยากง่ายของ ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ และ
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของเครื่องมอืดงันี้ 
  5.1) แบบทดสอบความรู ้มคี่าความยากง่ายของ
แบบทดสอบความรู้อยู่ระหว่าง 0.40 – 0.73 ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.21 – 0.65 และค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 0.779 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
   5.2) แบบวดัทศันคต ิมคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้
อยู่ระหว่าง 0.37 – 0.74 และค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.903 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 6) ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมนิผลใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ เพื่อน ามาใชใ้นการจดักจิกรรม
การส่งเสริมการท าน ้าหมกัชีวภาพกลิ่นมะกรูดเพื่อก าจัด
กลิน่ไม่พงึประสงค ์
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 การส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพกลิน่มะกรูดเพื่อ
ก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค์ ส าหรบันิสติชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชา
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สิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผูว้จิยัไดท้ าการแบ่งการออกแบบ
และการเกบ็รวบรวมขอ้มลูออกเป็น 2 ระยะ ดงันี้  
 ระยะที ่1 การศกึษาขอ้มูลพืน้ฐานเบือ้งต้นออกแบบ
และสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดการส่งเสรมิการท า
น ้าหมกัชีวภาพกลิ่นมะกรูดเพื่อก าจดักลิ่นไม่พึงประสงค์
ส าหรับนิสิตชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
  1) ศกึษาขอ้มูลเบื้องต้น โดยศกึษาจากเอกสาร
งานวจิยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่องของการส่งเสรมิการท าน ้า
หมกัชวีภาพกลิน่มะกรูดเพื่อก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค ์เพื่อ
เป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบของเนื้อหาในการจดัท า
คู่มอื เพื่อน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรกึษา และน ามาปรบัปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรกึษาก่อนน าเสนอต่อ
ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน ปรบัปรุงแกไ้ขรูปแบบของคู่มอื 
แบบทดสอบความรู ้และแบบวดัทศันคต ิใหส้มบรูณ์มากขึน้ 
หลังได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน าไปใช้เป็น
เครื่องมอืในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมศกึษา
ในหวัขอ้การท าน ้าหมกัชวีภาพกลิน่มะกรูดเพื่อก าจดักลิน่
ไม่พงึประสงค ์
  2) จัดเตรียมเครื่องมือในการถ่ายทอด ได้แก่ 
คู่มือที่ใช้ในการส่งเสริม แบบทดสอบความรู้ แบบวัด
ทัศนคติต่อการท าน ้าหมกัชีวภาพกลิ่นมะกรูดเพื่อก าจดั
กลิน่ไม่พงึประสงค ์ 
  3) น าเนื้อหาจากคู่มือที่สมบูรณ์แล้วมาสร้าง
แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติต่อการท าน ้ าหมัก
ชวีภาพกลิน่มะกรูดเพื่อก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค์ น าเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา น ามาปรบัปรุงแก้ไข ตามค าแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ทัง้ 3 
ท่าน ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
น าไปใช้เป็นเครื่ องมือในกระบวนการถ่ายทอดทาง
สิ่งแวดล้อมศึกษา ในหัวข้อการส่งเสริมการท าน ้ าหมัก
ชวีภาพกลิน่มะกรดูเพื่อก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค ์
  4) น าแบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ ต่อ
การท าน ้าหมักชีวภาพกลิ่นมะกรูดเพื่อก าจัดกลิ่นไม่พึง
ประสงค์  ไปทดลองใช้  (Try Out) กับนิสิตสาขาวิชา
สิง่แวดลอ้มศกึษาชัน้ปีที ่1 คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน 

 ระยะที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อม
ศึกษาโดยการส่งเสริมการท าน ้าหมกัชีวภาพกลิ่นมะกรูด
เพื่อก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค ์
  1) ตดิต่ออาจารยป์ระจ ารายวชิา เพื่อขออนุญาต
ในการจดักจิกรรมการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพกลิ่น
มะกรดูเพื่อก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค ์
  2) ขัน้ก่อนเขา้สู่กระบวนการ การเตรยีมความ
พร้อมให้ผู้เข้าร่วมการส่งเสริม หรือสร้างบรรยากาศให้
เอื้ ออ านวยต่อการส่ งเสริม โดยการแนะน าตัวท า
ความคุน้เคยกบันิสติผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ 
  3) ขัน้เขา้สูก่ระบวนการ มดีงัต่อไปนี้ 
  3.1) การละลายพฤติกรรม ด้วยกิจกรรม
นนัทนาการ  
  3.2) ให้นิ สิตผู้ เข้าร่ วมการส่งเสริมท า
แบบทดสอบความรู้และแบบวดัทศันคติต่อการท าน ้าหมกั
ชวีภาพกลิน่มะกรูดเพื่อก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค์ ก่อนการ
สง่เสรมิ 
  3.3) เข้าสู่กระบวนการให้ความรู้อธิบาย
เกี่ยวกบัเนื้อหาของ หน่วยการส่งเสริมที่ 1 เรื่อง ความรู้
ทัว่ไปเกี่ยวกับน ้ าหมักชีวภาพ หน่วยการส่งเสริมที่ 2 
มะกรูดและสรรพคุณของมะกรูด และหน่วยการส่งเสรมิที ่3 
การท าน ้าหมกัชวีภาพกลิ่นมะกรูด ในขณะที่ผู้บรรยายได้
บรรยายใหฟั้ง ใหน้ิสติผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิท าแบบทดสอบ
ระหว่างหน่วยการสง่เสรมิประกอบการบรรยาย 
 4) ขัน้การวัดและประเมินผล และมีการสรุป
บทเรียน ในขัน้นี้เป็นขัน้ตอนสุดท้าย ซึ่งจะเป็นขัน้ตอบ
วตัถุประสงคข์องผูว้จิยั 
  4.1) ถาม-ตอบ และทบทวนเนื้อหา ท าความ
เขา้ใจเกีย่วกบัเนื้อหาและความรู ้ทีผู่บ้รรยายไดใ้หค้วามรู ้
  4.2) ให้นิสิตผู้ เข้าร่ วมการส่งเสริมท า
แบบทดสอบความรู้และแบบวดัทศันคติต่อการท าน ้าหมกั
ชวีภาพกลิน่มะกรูดเพื่อก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค์ หลงัการ
สง่เสรมิ 

   
ภาพประกอบที ่1 การส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพกลิน่มะกรดูเพือ่

ก าจดักลิน่ไมพ่งึประสงค์ 
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3.5 สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะหข์้อมูล 
 1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื ไดแ้ก่ 
ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั และค่าความยากง่าย 
 3. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก ่Paired 
t-test นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลศึกษาการท าน ้ าหมกัชีวภาพกลิน่มะกรูดเพือ่
ก าจดักลิน่ไม่พึงประสงค ์
 จากการศึกษาการท าน ้าหมกัชีวภาพกลิ่นมะกรูด
เพื่อก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค ์ พบว่า การท าน ้าหมกัชวีภาพ
กลิน่มะกรูดเพื่อก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค์ สามารถท าไวใ้ช้
ภายในครวัเรอืนไดง้่าย ๆ เนื่องจากมะกรูด เป็นสมุนไพรคู่
ครัวไทยมายาวนาน เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องปรุงอาหาร
หลายชนิด เนื่องจากมนี ้ามนัหอมระเหยที่ใหก้ลิน่หอมช่วย
ในการดบักลิน่ รวมถึงมอีงค์ประกอบของสารส าคญัหลาย
ชนิดที่มีคุณสมบัติทางยา คุณสมบัติทางด้านความสวย
ความงาม มะกรูดยงัมปีระโยชน์ในการไล่แลงต่างๆ และยงั
รวมไปถึงการก าจดักลิ่นด้วย ซึ่งในผลมะกรูดมีสารส าคญั 
คอืน ้ามนัหอมระเหย ซึง่มทีัง้ในสว่นของเปลอืก ผล ผวิ และ
ใบ ดงันัน้จึงน าเอามะกรูดมาใช้ในการท าน ้าหมกัชีวภาพ
กลิน่มะกรูดเพื่อก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค์ ส่วนผสมที่ใช้ใน
การหมักเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายภายในท้องถิ่น และสามารถ

ก าจัดกลิ่นเหม็นจากห้องน ้า ท่อระบายน ้าเสีย คอกสตัว์ 
หรอืกลิน่ไม่พงึประสงคอ์ื่นๆภายในครวัเรอืนไดเ้ป็นอย่างด ี 
4.2 ผลศึกษาการเปรียบเทียบความรู้ เกีย่วกบัการท า
น ้ าหมักชีวภาพกลิ ่นมะกรูดเพื อ่ก าจัดกลิ ่นไม่พึง
ประสงค ์ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 จากการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับการท าน ้ าหมัก
ชวีภาพกลิน่มะกรูดเพื่อก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค ์ของนิสติ 
ก่อนการส่งเสริมนิสิตมีความรู้โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ 
(�̅�= 8.03) และหลงัการส่งเสรมินิสติมคีวามรูโ้ดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก (�̅�= 16.30) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความรูก้่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติทีเ่ขา้ร่วมการ
สง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้หลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อน
การส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ดัง
ตารางที ่1) 
4.3 ผลศึกษาการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการท าน ้ า
หมกัชีวภาพกลิน่มะกรูดเพือ่ก าจดักลิน่ไม่พึงประสงค ์
ก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 จากการศึกษา ทศันคติต่อการท าน ้าหมกัชีวภาพ
กลิน่มะกรดูเพื่อก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค ์ของนิสติ ก่อนการ
ส่งเสริมนิสติมีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย (�̅�= 
3.93) และหลังการส่งเสริมนิสิตมีทัศนคติโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ (�̅�= 4.13) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสริม พบว่า นิสติที่เข้า
ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ของทศันคตหิลงัการส่งเสรมิ
มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 (ดงัตารางที ่2)   

 
ตารางที ่1 การวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการท าน ้าหมกัชวีภาพกลิน่มะกรดูเพื่อก าจดักลิน่ไมพ่งึ
ประสงค ์ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

ควำมรู ้
หลงักำรส่งเสริม ระดบั

ควำมรู ้
t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ความรู ้(N=20) 8.03 2.12 พอใช ้ 16.30 1.57 ดมีาก -19.285 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางที ่2 การวเิคราะหแ์ละการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอการท าน ้าหมกัชวีภาพกลิน่มะกรดูเพื่อก าจดักลิน่ไมพ่งึ
ประสงค ์ก่อนและหลงัการสง่เสรมิ โดยใช ้Paired t-test 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม ระดบั

ทศันคติ 
หลงักำรส่งเสริม 

ระดบัทศันคติ t df p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

ทศันคต ิ(N=5) 3.93 0.30 เหน็ดว้ย 4.13 0.12 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ -3.673 29 .000* 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาการท าน ้ าหมกัชีวภาพกลิน่มะกรดูเพือ่
ก าจัดกลิ ่นไม่พึงประสงค์ ส าหรับนิสิตชั ้นปี ที ่ 2 
สาขาวิชาสิ ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 จากการศกึษาการท าน ้าหมกัชวีภาพกลิน่มะกรดูเพือ่
ก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค ์พบว่า การท าน ้าหมกัชวีภาพกลิน่
มะกรดูเพื่อก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค ์สามารถท าไวใ้ชภ้ายใน
ครวัเรอืนไดง้่ายๆ เนื่องจากมะกรูด เป็นสมุนไพรคู่ครวัไทย
มายาวนาน เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องปรุงอาหารหลายชนิด 
เน่ืองจากมีน ้ามนัหอมระเหยที่ให้กลิ่นหอมช่วยในการดบั
กลิ่น รวมถึงมีองค์ประกอบของสารส าคัญหลายชนิดที่มี
คุณสมบตัิทางยา คุณสมบตัิทางด้านความสวยความงาม 
มะกรูดยงัมปีระโยชน์ในการไล่แลงต่าง ๆ  และยงัรวมไปถงึ
การก าจดักลิน่ด้วย ซึ่งในผลมะกรูดมสีารส าคญั คอืน ้ามนั
หอมระเหย ซึง่มทีัง้ในส่วนของเปลอืก ผล ผวิ และใบ ดงันัน้
จงึน าเอามะกรูดมาใชใ้นการท าน ้าหมกัชวีภาพกลิน่มะกรูด
เพื่อก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค ์ส่วนผสมทีใ่ชใ้นการหมกัเป็น
สิง่ที่หาได้ง่ายภายในท้องถิน่ และสามารถก าจดักลิน่เหมน็
จากห้องน ้ า ท่อระบายน ้ าเสีย คอกสัตว์ หรือกลิ่นไม่พึง
ประสงคอ์ื่น ๆ  ภายในครวัเรอืนไดเ้ป็นอย่างด ีซึง่เป็นไปตาม
แนวคิดของกัญจนา ดีวิเศษ (2542 : 179) มะกรูดเป็น
สมุนไพรทีถ่อืไดว้่ามากไปดว้ยประโยชน์ สามารถน ามาเป็น
สมุนไพรดบักลิน่อบัไดด้อีกีด้วย โดยเฉพาะในหอ้งน ้า หรอื
จุดที่มกีลิน่อบั อาจใชม้ะกรูดฝานบาง ๆ  ใส่ลงไปในน ้าแลว้
ตัง้ไว้มุมใดมุมหนึ่งของห้องต่าง ๆ จะช่วยท าให้รู้สกึหอม
สะอาดสดชื่น และยงัช่วยไล่แมลงต่าง ๆ  และยุงไดเ้ป็นอย่าง
ด ีหรอืจะใช้ผวิมะกรูดสดมาหัน่เป็นชิน้เลก็ ๆ  แล้วมาโขลก
จนแหลกละเอยีดผสมน ้าแลว้กรองเอาเฉพาะน ้า จะเอามาใช้
ทาผวิหรอืใส่กระบอกฉีดเพื่อฉีดตามจุดต่าง ๆ  ของบา้นกไ็ด ้
จะท าใหไ้ดก้ลิน่หอมชื่นใจ และไม่มแีมลงหรอืยุงมารบกวนใจ
สมาชกิในบา้นอกี ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของปัญญา ไพศาล

อนนัต ์(2553 : 48) มะกรดู เป็นพชืทีพ่บไดท้ัว่ไปตามทอ้งถิน่ 
เปลอืกผลของมะกรดูมนี ้ามนัหอมระเหยอยู่ประมาณ 4% ซึง่
เป็นส่วนประกอบส าคญัที่สามารถใช้ในการดบักลิ่นเหมน็  
มะกรูดยงัมฤีทธิใ์นการป้องกนัก าจดัยุง และมฤีทธิใ์นการไล่
แมลงต่าง ๆ  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพริยิพงษ์ ลอยเลศิ 
(2557: 14) ได้ศึกษา เรื่อง การศึกษาอิทธิพลของน ้าหมกั
ชีวภาพที่มผีลต่อการก าจดักลิ่น เพื่อเปรียบเทยีบน ้าหมกั
ชีวภาพกลิ่นธรรมชาติ ได้แก่น ้าสกัดชีวภาพกลิ่นมะกรูด 
กลิน่ตะไคร้หอม และกลิน่ใบเตยหอม พบว่า การใชน้ ้าสกดั
ชวีภาพก าจดักลิน่โดยภาพรวม การใชน้ ้าหมกัชวีภาพกลิน่
มะกรูด มีค่าความยาวนานของกลิ่นได้นานกว่า ร้อยละ 
163.27 นาที รองลงมา คือ น ้าหมักชีวภาพกลิ่นใบเตยมี
ความยาวนานของกลิน่ไดน้าน รอ้ยละ 147 นาท ีและน ้าหมกั
ชวีภาพกลิน่ตะไคร้มคีวามยาวนานของกลิน่ได้นานร้อยละ 
127.73 นาท ีการศกึษาความพงึพอในการใชน้ ้าสกดัชวีภาพ
กลิน่ธรรมชาตกิบัน ้าสกดัชวีภาพกลิน่มะกรูดระดบัความพงึ
พอใจที่มต่ีอการใช้น ้าสกดัชวีภาพก าจดักลิ่นอยู่ในระดบัดี
มากที่สุด คอื กลิน่เหมน็และการถ่ายเทในห้องน ้าดขีึน้ ซึ่ง
สอดคล้องกบังานของเขมศร ขนัทะ และ วรรณศกัดิพ์จิติร 
บุญเสริม (2562 : 20-32) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสรมิการใช้
ประโยชน์จากมะกรูดในการดบักลิน่ ของมูลนิธสิิง่แวดลอ้ม
ศกึษา (เสลภูม)ิ ส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นดงหวาย ต าบล
เกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด การวิจยัครัง้นี้มี
วตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการใช้ประโยชน์
จากมะกรูดในการดับกลิ่น ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 และประสทิธผิลของคู่มอื เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบ
ความรู้ ทัศนคติ ก่อนและหลังการส่งเสริม ผลการศึกษา 
พบว่า คู่มอืการสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากมะกรดูในการดบั
กลิ่นมีประสิทธิภาพเท่ ากับ 80.30/89.65 และมีดัชนี
ประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริม (E.I.) เท่ากับ 0.8324 
นักเรียนเขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนรู ้
ร้อยละ 83.24 มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ และทศันคติ หลงัการ



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 5(2), 2022: 14 - 24 
 

21 

ส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของฟ้าธดิา น้อยวงศ์ 
(2557 : 43-44) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการปลูกมะกรูด
เพื่อการใชป้ระโยชน์ในโรงเรยีนส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้น
ใคร่ นุ่น ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกันทรวิจัย จังหวัด
มหาสารคาม เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ก่อนและ
หลงัการส่งเสรมิ พบว่า นักเรยีนมคีวามรู้ก่อนการส่งเสริม
โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ (�̅�= 8.76) หลังการส่งเสริม
นักเรยีนมคีวามรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก (�̅�= 18.80) เมื่อ
เปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการส่งเสรมิ นักเรยีนมคีวามรูห้ลงั
การส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05  
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบัการ
ท าน ้ าหมกัชีวภาพกลิน่มะกรูดเพือ่ก าจดักลิน่ไม่พึง
ประสงค์ ส าหรบันิสิตชัน้ปีที ่2 สาขาวิชาสิง่แวดล้อม
ศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 ผลจากการศึกษาและเปรียบเทยีบความรู้เกี่ยวกบั
การท าน ้ าหมักชีวภาพกลิ่นมะกรูดเพื่อก าจัดกลิ่นไม่พึง
ประสงค์ ส าหรบันิสติชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า ความรู้
เกีย่วกบัการท าน ้าหมกัชวีภาพกลิน่มะกรดูเพื่อก าจดักลิน่ไม่
พงึประสงค ์ของนิสติ ก่อนการส่งเสรมินิสติมคีวามรูโ้ดยรวม
อยู่ในระดับพอใช้ (�̅�= 8.03) และหลังการส่งเสริมนิสิตมี
ความรู้ โดยรวมอยู่ ในระดับดีมาก (�̅�= 16.30) เมื่ อ
เปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ 
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู้ หลงัการส่งเสรมิมากกว่า
ก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดง
ใหเ้หน็ว่า การสง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพกลิน่มะกรดูเพือ่
ก าจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ นิสิตมีความรู้เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดของประภา เพ็ญสุวรรณ (2557 : 26) 
ความรู้ หมายถึง พฤติกรรมขัน้ต้นที่ผู้เรียนรู้เพียงแต่เกดิ 
ความจ าได ้โดยอาจจะเป็นการนึกไดห้รอืโดยการมองเหน็ ได้
ยิน จ าได้ ความรู้ในชัน้น้ี ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกบั ค าจ ากดั
ความ ความหมาย ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ โครงสร้างและ
วธิแีกไ้ขปัญหา ส่วนความเขา้ใจอาจแสดง ออกมาในรปูของ
ทกัษะดา้น “การแปล” ซึง่หมายถงึ ความสามารถในการเขยีน
บรรยายเกีย่วกบัข่าวสารนัน้ ๆ  โดยใชค้ าพดูของตนเอง และ 
“การให้ความหมาย” ที่แสดงออกมาในรูปของความคดิเหน็

และขอ้สรุป รวมถงึความสามารถในการคาดคะเน” หรอืการ
คาดหมายว่าจะเกิดอะไรขึน้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของพร
ธดิา วเิชยีรปัญญา (2547 : 21) ความรู ้คอื กระบวนการของ
การขัดเกลาเลือกใช้และบูรณาการ การใช้สาระสนเทศ
เหล่านัน้จนเกิดความรู้ใหม่ ความรู้ใหม่จงึเกิดขึ้นจากการ
ผสมผสานความรู้และประสบการณ์เดมิพวกผวนกบัความรู้
ใหม่ทีไ่ดร้บัซึง่ความรูด้งักล่าวเป็นสิง่ทีอ่ยู่ภายในบุคคลเป็น
ความรู้ชัดแจ้งและความรู้จะเกิดคุณค่าได้หากได้รับการ
น าไปใชใ้นการตดัสนิใจ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของแสงจนัทร ์
โสภากาล (2550 : 24) ใหค้วามหมายของความรูว้่า การรบัรู้
เกี่ยวกบัขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์รายละเอยีดต่าง ๆ  ที่เกดิขึน้
จากการสังเกต การศึกษา ประสบการณ์ทัง้ในด้าน
สิง่แวดล้อมทางธรรมชาตแิละสงัคม ความรู้พืน้ฐานหรอืภูมิ
หลงัของแต่ละบุคคลทีจ่ดจ า หรอืเกบ็รวบรวมไวแ้ละสามารถ
แสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมที่ส ังเกตหรือวัดได้  ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของศริวิรรณ ชุมธรีรตัน์ (2557 : 41) 
ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการปลูกมะกรูดพืชสมุนไพร
สารพดัประโยชน์ส าหรบันักเรยีนบา้นหนองอุ่ม ต าบลนาสนี
วน อ าเภอกนัทรวิจยั จงัหวดัมหาสารคาม เพื่อศึกษาและ
เปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการส่งเสรมิการปลูกมะกรดูพชื
สมุนไพรสารพัดประโยชน์ส าหรับนักเรียนบ้านหนองอุ่ม 
ต าบลนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ก่อน
และหลงัการส่งเสรมิ ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ 
โดยรวมก่อนการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับ
ปานกลาง (�̅�= 9.90) หลังการส่งเสริม นักเรียนมีคะแนน
เฉลีย่อยู่ในระดบัมาก (�̅�= 14.07) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่
คะแนนก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่าหลังการส่งเสริม
นักเรยีนมคีวามรู้มากกว่าการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของทวิทศัน์ แสง
ศร ี(2561 : 41-42) ได้ศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิการใชม้ะกรูด
ก าจัดยุงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที4่-6 โรงเรยีนเกิง้วทิยานุกลู ต าบลเกิง้ อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้
เกี่ยวกับการใช้มะกรูดก าจัดยุงที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม
ส าหรบัโรงเรยีนเกิง้วทิยานุกลู ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบ
ความรู้ พบว่าก่อนการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ใน
ระดบัปานกลาง (�̅�= 9.00) และหลงัการส่งเสริมมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้อยู่ในระดบัมาก (�̅�= 14.23) เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า 
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการส่งเสรมิ
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มากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 
.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจติดาภา อุปเนตร (2557 : 
51) ได้ศึกษาการส่งเสริมการปลูกกล้วยน ้ าว้าโดยใช้ปุ๋ ย
ชีวภาพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัการส่งเสรมิการปลูกกล้วยน ้าว้าโดยใช้ปุ๋ ยชวีภาพ 
เพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการส่งเสริม ผล
การศกึษา พบว่า นกัเรยีนมคีวามรูก้่อนการสง่เสรมิมคีะแนน
เฉลีย่เท่ากบั 8.17 คดิเป็นรอ้ยละ 40.83 และหลงัการสง่เสรมิ
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.46 คิดเป็นร้อยละ 82.00 เมื่อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนความรูก้่อนและหลงัการสง่เสรมิ 
พบว่า หลังการ ส่งเสริมนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสรมิการปลูกกลว้ยน ้าวา้มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่าง
มนียัส าคญั ทางสถติทิีร่ะดบั .05  
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติต่อการท าน ้ า
หมกัชีวภาพกลิน่มะกรูดเพือ่ก าจดักลิน่ไม่พึงประสงค ์
ส าหรบันิสิตชัน้ปีที ่2 สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 ผลจากการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอการท า
น ้าหมักชีวภาพกลิ่นมะกรูดเพื่อก าจดักลิ่นไม่พึงประสงค์ 
ส าหรับนิสิตชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ทศันคติต่อการท าน ้าหมกั
ชีวภาพกลิ่นมะกรูดเพื่อก าจดักลิ่นไม่พงึประสงค์ ของนิสติ 
ก่อนกาส่งเสรมินิสติมทีศันคติโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย 
(�̅�= 3.93) และหลงัการส่งเสรมินิสติมทีศันคตโิดยรวมอยู่ใน
ระดบัเห็นด้วยอย่างยิง่ (�̅�= 4.13) เมื่อเปรียบเทยีบคะแนน
เฉลีย่ทศันคตกิ่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลี่ยของทศันคติหลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เหน็ว่า การ
ส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพกลิน่มะกรูดเพื่อก าจดักลิน่ไม่
พงึประสงค ์นิสติมคีวามรูเ้พิม่มากขึน้ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิ
ของจริวฒัน์ วงศ์สวสัดิวฒัน์ (2554 : 25) ทศันคติ หมายถึง 
ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สกึของ บุคคลมต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง 
ซึง่เป็นผลมาจากประสบการณ์หรอืสิง่แวดลอ้มอนัมแีนวโน้ม
ที่จะให้บุคคลแสดง ปฏิกิริยาและกระท าต่อสิง่นัน้ๆ ในทาง
สนบัสนุนหรอืปฏเิสธ ทศันคตเิป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถมองเหน็ได้
อย่าง ชดัเจน การทีจ่ะรูถ้งึทศันคตขิองบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้
ต้องใช้วธิแีปลความหมายของการแสดงออก ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของศกัดิ ์สุนทรเสณี (2531 : 2) กล่าวถึง ทศันคติที่

เชื่อมโยงไปถึงพฤติกรรมของบุคคลว่า ทัศนคติหมายถึง 
ความสลบัซบัซอ้นของความรูส้กึหรอืการมอีคตขิองบุคคล ใน
การสร้างความพรอ้มทีจ่ะกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของสชุาต ิโสมประยรู (2520 : 110-111) ใหค้วามหมาย
ว่า ทัศนคติเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภาวะแห่งความพร้อมของ
จติใจ ซึง่มปีฏกิริยิาต่อสิง่แวดลอ้มต่างๆทัง้ในลกัษณะทีเ่ป็น
รูปธรรมและนามธรรม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุกานดา 
ปองไป (2556 : 58-59) ไดศ้กึษาเรื่อง การสง่เสรมิการปลกูพชื
สมุนไพรแบบใชก้ระถางเพื่อเพิม่ความหลากหลายและการใช้
ประโยชน์สมุนไพรอย่างง่าย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
เปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อนและหลงัการส่งเสรมิการท าปุ๋ ยหมกั
ชวีภาพเพื่อใชใ้นการเกษตรปลอดสารพษิ ผลการวจิยัพบว่า 
ชาวบา้นมทีศันคตอิยู่ในระดบัมาก หลงัการสง่เสรมิชาวบา้นมี
ทัศนคติเฉลี่ย อยู่ในระดับมากและมีคะแนนเฉลี่ยหลงัการ
ส่งเสรมิเพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการส่งเสรมิ ผลการเปรยีบเทยีบ 
ระดับทัศนคติต่อการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแบบใช้
กระถางเพิม่ขึน้หลงัการส่งเสรมิอย่างมนีับส าคญั ทางสถติทิี่
ระดบั .05  และสอดคล้องกบังานวจิยัของสุภาณี  ฝ้ายสงีาม 
(2557 : 60) ได้ศึกษาเรื่องการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
สะระแหน่ของชาวบา้นท่าขอนยาง ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและ
เปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติ ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมี
ค่าเฉลี่ยของทศันคติก่อนการส่งเสรมิ อยู่ในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.32 และหลังการส่งเสริมอยู่ในระดบัมาก 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.83 เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอ
การใช้ประโยชน์จากสะระแหน่ก่อนและหลังการส่งเสริม 
พบว่า เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมี
ค่าเฉลี่ยทัศนคติหลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถน าความรู้จากคู่มือไปประยุกต์ใช้ใน
ชวีติประจ าวนัและเผยแพร่แก่คนในชุมชนเพื่อส่งเสรมิการใช้
ประโยชน์จากทรพัยากรในทอ้งถิน่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 
 2) องคก์ารบรหิารส่วนต าบล โรงเรยีน และผูน้ าชุมชน 
ควรมกีารจดักจิกรรมการส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพกลิน่
มะกรดูเพื่อก าจดักลิน่ไม่พงึประสงค ์แก่นกัเรยีนและประชาชน
ทีส่นใจ สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้
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6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารศกึษาวจิยัเพิม่เติมเกี่ยวกบัการแปรรูป
มะกรดูเป็นผลติภณัฑท์ีใ่ชก้ าจดักลิน่ภายในครวัเรอืน 

 2) ควรมกีารปรบัเปลีย่นกลุ่มตวัอย่างจากนิสติมาเป็น
ชาวบ้าน เพื่อท าให้คนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการน า
มะกรดูมาใชใ้นการก าจดักลิน่ 
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