
   วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่3(6), 2563 : 17 - 26 
ISSN 2651-0782 

 

 
ผูด้  ำเนินกำรหลกั : พพิฒัน์  เทีย่งผดุง ; อีเมล : teeth_191@hotmail.co.th 

ส่ิงแวดล้อมศึกษำเพ่ือกำรจดักำรน ้ำเสียโดยกำรปลูกต้นกกในชุมชนบ้ำนบวัค้อ 
หมู่ท่ี 10 ต ำบลบวัค้อ อ ำเภอเมือง จงัหวดัมหำสำรคำม 

 

พิพฒัน์ เท่ียงผดงุ1, จไุรรตัน์ ครุโุคตร2 
1,2 คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ต าบลขามเรยีง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 44150 
 

พพิฒัน์ เทีย่งผดุง, จุไรรตัน์ คุรุโคตร. (2563). สิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อการจดัการน ้าเสยีโดยการปลูกต้นกกในชุมชน
บา้นบวัคอ้หมู่ที ่10 ต าบลบวัคอ้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม. วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่3(6), 2563 
: 17 - 26. 

 
บทคดัยอ่ 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคู่มอืสิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อการจดัการน ้าเสยีโดยการปลูกต้นกกในชุมชน
บา้นบวัคอ้ หมู่ที ่10 ต าบลบวัคอ้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ใหม้ปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลตามเกณฑ ์เพื่อ
ศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคตต่ิอการจดัการน ้าเสยี ก่อนและหลงัการฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา 
คอื ชาวบ้านบ้านบวัค้อ หมู่ที่ 10 ต าบลบวัค้อ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ตวัแทนครวัเรอืนละ  
1 คน ได้จากการเลอืกแบบสมคัรใจเขา้ร่วม เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ คู่มอืฝึกอบรม ใบความรู้ แบบวดัความรู้ 
แบบวดัทศันคต ิสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ Paired t-test 
ผลการวจิยัพบว่า คู่มอืฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 92.00/89.77 ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรมมคี่าเท่ากบั 
0.8025 แสดงว่าชาวบา้นมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 80.25 ชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยความรู ้ทศันคติ 
หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสงูกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค ำส ำคญั : สิง่แวดลอ้มศกึษา, การจดัการน ้าเสยี, ความรู,้ ทศันคต,ิ ตน้กก
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Abstract 

 The objectives of this research were to develop a manual of environmental education manual for 
waste water management by planting papyrus in Ban Bua Kho community Moo. 1, Bua Kho  
sub-district, Mueang district, Maha Sarakham province, to be efficient and effective according to the criteria, 
study and compare knowledge, attitude about wastewater management, before and after training. The 
sample used in the study were 30 Bua Kho villagers, Bua Kho sub-district, Mueang district, Maha Sarakham 
province. There were 30 representatives of each household from voluntary participation sampling. The research 
instruments consisted training manual, knowledge test, attitude test. The statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and Paired t-test. The results showed that training manual  
was as effective as 92.00 / 89.77. The effectiveness index of the training manual was depicted at 0.8025, 
indicated that the villagers had progressed in their studies by 8 0 . 2 5%. The villagers had scores on 
knowledge, attitude after participation in activities higher than before participating in activities, statistical 
significance at the level of .05.  
 
Keywords: Environmental Education, Wastewater management, Knowledge, Attitude, Papyr 
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1. บทน ำ 
 ในปัจจุบันแหล่งน ้านัน้มีความส าคัญมาแต่
อดตีการตัง้ถิ่นฐานของมนุษย์มกัจะตัง้อยู่ตามแหล่ง
น ้าและไดใ้ชป้ระโยชน์มากมาย ทัง้ดา้นการคมนาคม
ขนส่ง การอุปโภคบริโภค การเป็นที่รับรองหรือ
ระบายน ้าฝนและน ้าเสยีเป็นแหล่งผลติอาหารจากพชื
และสตัว์ แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร การอุตสาหกรรม 
ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่สืบทอด
วัฒนธรรมและประเพณี เสริมสร้างภูมิทัศน์ให้แก่
ชุมชน ที่โล่งส าหรับระบายอากาศของเมือง และ
ก่อให้เกิดป่าชุมชน นอกจากนี้ แม่น ้า ล าคลอง ยัง
เป็นแหล่งรวมของศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วิถีชีวิตที่สร้างเสริมสบืทอดต่อกนัมาจาก
ชุมชนทีต่ัง้ถิน่ฐานมาแต่โบราณ ซึง่สิง่เหล่านี้นับเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ของชุมชน
นัน้ๆ และมคีุณค่าอย่างยิง่ (สมชาย เดชะพรหมพนัธุ ์
และสรุนิทร ์มจัฉาชพี, 2555 : 10) 
 จากการส ารวจในพื้นทีท่ี่ท าการวจิยัพบว่าใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างมแีหล่งน ้าทีส่ าคญั
หลายแห่งและทัง้แหล่งน ้าที่ได้รับความส าเร็จของ
โครงการพฒันาแหล่งน ้าชุมชน ท าให้ชาวบ้านมีน ้า
อุปโภคและบรโิภคอย่างเพยีงพอ ส่งผลใหม้สีุขภาพ
อนามยัในครอบครวัมคีุณภาพทีด่ ีรวมทัง้การพฒันา
คุณภาพของประชาชนในรูปของคณะกรรมการมกีาร
บรหิารจดัการงานทีด่ ีและปัญหาของแหล่งน ้าชุมชน
ที่ก่อให้เกิดปัญหาที่ส าคัญที่ควรจะได้รับการแก้ไข 
ไดแ้ก่ ปัญหาทางกายภาพ แหล่งน ้าจะถูกท าลายดว้ย
บุคคลท าให้เกิดพื้นที่การก่อสร้างบดบงัทศันียภาพ 
ทีส่วยงาม ท าให้การปรบัเปลีย่นไม่เป็นไปตามการมี
ส่วนร่วมของชุมชนดา้นเศรษฐกจิ เกษตรกรมกีารใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้าค่อนขา้งสงู ส่งผลให้เศรษฐกจิ
ด ีและขณะเดยีวกนัสภาพของแหล่งน ้ามคีวามเสื่อม
โทรม ดา้นสงัคม ในแต่ละแหล่งน ้าชุมชนยงัขาดการมี
ส่วนร่วมและเห็นคุณค่าอย่ างแท้จริง  และด้าน
วัฒนธรรมบางประเพณีและพิธีกรรมไม่ได้กระท า
อย่างต่อเน่ืองและไรผู้ส้บืทอด ซึง่ในแต่ละดา้นยงัขาด
การวางแผน การประสานงาน ตลอดจนการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชดิ ท าให้เกิดปัญหาสะสมมา
เป็นระยะยาวนาน (จรยีา ยิม้รตันบวร, 2561 : 3-4) 

 ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงได้สนใจที่ใช้องค์ความรู้ทาง
สิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อการจดัการน ้าเสยีในชุมชนบา้น
บวัคอ้ ต าบลบวัคอ้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
เพื่อเป็นวธิีในการแก้ปัญหาน ้าเสยีในชุมชน และให้
ชาวบ้านในชุมชนได้มคีวามรู้เกี่ยวกบัการจดัการน ้า
เสยี และผู้วจิยัไดท้ าการเลอืกปัญหาน ้าเสยีในชุมชน
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในชุมชน เพื่อหา
วธิแีก้ไขปัญหาทางสิง่แวดลอ้มที่เกดิขึน้พร้อมทัง้ขอ
ความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วย
แก้ไขปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลสู่การแก้ไขปัญหา
ต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
  2.1. เพื่อพัฒนาคู่มือการจัดการน ้ าเสียใน
ชุมชนบา้นบวัคอ้ หมู่ที ่10 ต าบลบวัค้อ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 และดชันีประสทิธผิล   
           2.3. เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิข์องกระบวนการ
สิง่แวดล้อมศึกษาที่สร้างขึน้ ด้านการพฒันาความรู้
และทศันคตต่ิอการจดัการน ้าเสยีในชุมชนบา้นบวัคอ้ 
หมู่ที1่0 ต าบลบวัคอ้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
ตามกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ชาวบา้นบา้น
บัวค้อ หมู่ที่ 10 ต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม จ านวน 140 ครวัเรอืน  
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ ชาวบ้าน
บา้นบวัคอ้ หมู่ที ่10 ต าบลบวัคอ้ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม จ านวน 30 คน ตัวแทนครัวเรือนละ  
1 คน ไดจ้ากการเลอืกแบบบงัเอญิ  
3.2 ตวัแปรศึกษา 
 3.2.1) ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ คู่มอืการจดัการน ้าเสยี
โดยการปลูกต้นกกในชุมชนในบ้านบัวค้อ หมู่ที่ 10 
ต าบลบวัคอ้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
 3.2.2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
  1. ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการน ้าเสยี 
  2. ทศันคตต่ิอการจดัการน ้าเสยี 
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3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1) เครื่องมอืที่ใช้ในการถ่ายทอด คอื คู่มือ
การน ้ าเสียโดยการปลูกต้นกกในชุมชนบ้านบัวค้อ  
หมู่ที ่10 ต าบลบวัคอ้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
 3.3.2) เครื่องมอืที่ใช้ในการวดัและประเมินผล 
ไดแ้ก ่แบบวดัความรู ้แบบวดัทศันคตต่ิอการจดัการน ้า
เสียโดยการปลูกต้นกกในชุมชนบ้านบัวค้อ หมู่ที่ 
10    
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต าราเอกสาร
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือได้แก่  คู่มือ ฝึกอบรม ใบความรู้  แบบ 
วดัความรู้ แบบวดัทศันคติ การจดัการน ้าเสยีโดยการ
ปลกูตน้กกในชุมชนบา้นบวัคอ้ หมู่ที ่10  
 2) สร้างเครื่ องมือ ได้แก่  คู่ มือฝึกอบรม  
ใบความรู ้แบบวดัความรู้ แบบวดัทศันคต ิการจดัการ
น ้าเสยีโดยการปลูกต้นกก ในชุมชนบ้านบวัค้อ หมู่ที่ 
10 โดยคู่มอืม ีเน้ือหาการเรยีนรู้ทัง้หมด 3 หน่วยการ
เรยีนรู ้ใบความรูม้ ีเนื้อหาการเรยีนรู้ทัง้หมด 3 หน่วย
การเรยีนรู้แบบวดั ความรู้จ านวน 15 ขอ้ เป็นแบบวดั
ความรู้แบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ ใช่ และ ไม่ใช่ 
แบบวดัทศันคติเป็นมาตรา ส่วนประมาณค่า 3 ระดบั 
คอื เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 15 ขอ้ 
 3) น าโครงสร้างคู่มอืฝึกอบรม ใบความรู้ แบบ
วดั ความรู ้แบบวดัทศันคต ิการจดัการน ้าเสยีโดยการ
ปลูกต้นกกในชุมชนบ้านบวัคอ้หมู่ที ่10 ไปปรกึษากบั 
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเรยีบรอ้ย 
 4) ส่งผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อหา
คุณภาพ ของเครื่องมือ และประเมินความสอดคล้อง 
เมื่อวิเคราะห์ คะแนน พบว่า คู่มอืฝึกอบรมมีค่า IOC 
เท่ากบั 1.00 เครื่องมอืแบบวดัความรูม้คี่า IOC เท่ากบั 
0.97 แบบวดัทศันคติมคี่า IOC เท่ากบั 0.98 แสดงว่า
คุณภาพของ เครื่องมอืการจดัการน ้าเสยีโดยการปลูก
ต้นกกในชุมชนบ้านบวัค้อ หมู่ที่ 10 กบัวตัถุประสงค์
ของการวจิยั สามารถน าไปใชใ้นการเรยีนรูไ้ด ้
 5) น าไปวิเคราะห์หาค่าความเหมาะสมของ 
เครื่องมือ คู่มือฝึกอบรมมีค่ า เท่ากับ 4.33 แบบ 
วัดความรู้มีค่า เท่ากับ 4.41 แบบวัดทัศนคติมีค่า

เท่ากบั 4.50 แสดงว่า ค่าความเหมาะสมของเครื่องมอื 
อยู่ในระดบัเหมาะสมมากทีสุ่ด สามารถน าไปใชใ้นการ 
ถ่ายทอดไดแ้บบวดัความรูม้คี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่
ที่ 0.90 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.51 – 
0.68 และค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง 0.35 – 
0.79 แบบวัดทศันคติมีค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 
0.96 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.44 - 0.89 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้  
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การจดัการน ้าเสยีโดยการปลูกต้นกกในชุมชน
บา้นบวัค้อ หมู่ที่ 10 ผู้วจิยัได้ด าเนินการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดงันี้ 
 ระยะที ่1 ศกึษาขอ้มูลเบือ้งต้นเพื่อพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมการจดัการน ้าเสยีโดยการปลกูตน้กกในชุมชน
บา้นบวัคอ้ หมู่ที ่10 
 ระยะที่  2 ออกแบบเครื่ องมือที่ ใช้ในการ
ถ่ายทอดและแบบสอบถาม 
 ระยะที่ 3 จดักจิกรรมการฝึกอบรมการจดัการ
น ้าเสยีโดยการปลูกตน้กกในชุมชนบา้นบวัคอ้ หมู่ที ่10 
และประเมนิผลการฝึกอบรม 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 ในการวิ เค ราะห์ข้อมู ลครั ้ง นี้  ผู้ วิ จ ัย ใ ช้
โปรแกรมประมวลผลส าเรจ็รูปทางคอมพวิเตอร์ ใช้
สถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูมดีงันี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถิติทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 
ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยากง่าย ค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบั และค่าอ านาจจ าแนก 
  3) สถิติเปรยีบเทียบผลก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม ได้แก่ Paired t-test ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
 สิง่แวดล้อมศกึษาเพื่อการจดัการน ้าเสยีโดย
การปลูกต้นกกในชุมชนบ้านบัวค้อหมู่ที่ 10 ต าบล 
บวัคอ้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม มรีายละเอยีด
การเสนอผลการวจิยัตามล าดบั ซึ่งสามารถสรุปผล
วจิยัไดด้งันี้ 
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  1. คู่มอืการจดัการน ้าเสยีโดยการปลูกต้น
กก ที่ผู้วจิยัสร้างขึน้มปีระสทิธิภาพประสทิธิผลของ
คู่มือ  92.00/89.77 ซึ่งสูงกว่ า เกณฑ์ที่ตั ้ง  80 /80  
(ดงัตารางที่ 1) และดชันีประสทิธผิลของคู่มอื (E.I.)  
มคี่าเท่ากบั 0.8025 หมายความว่า ชาวบา้นมคีวามรู้

เพิม่ขึน้และสง่ผลใหช้าวบา้นมคีวามกา้วหน้าทางการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการใช้คู่มือฝึกอบรมร้อยละ
80.25 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด้ 
(ดงัตารางที ่2) 

 

ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืสิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อการจดัการน ้าเสยีโดยการปลกูตน้กกในชุมชนบา้นบวัคอ้ 
หมู่ที ่10 ต าบลบวัคอ้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม (E1/E2) 

หน่วยกำรเรียนรู ้
คะแนนเตม็ 

(N=600) x̅ S.D. 
รอ้ยละของ
คะแนนเฉล่ีย 

 
เกณฑ ์

ประสิทธิภำพของ
กระบวนกำร (E1) 

414 13.80 0.80 92.00 เป็นไปตามเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของ
ผลลพัธ ์(E2) 

404 13.46 0.93 89.77 เป็นไปตามเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือ (E1/E2)  เท่ำกบั 92.00/89.77 
 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืสิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อการจดัการน ้าเสยีโดยการปลกูตน้กกในชุมชนบา้น
บวัคอ้ หมู่ที ่10 ต าบลบวัคอ้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อน
กำรส่งเสริม

ทุกคน 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงั
กำรส่งเสริม

ทุกคน 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั    
กำรส่งเสริม 

คะแนนเตม็ของ
กำรทดสอบ 

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล 

(E.I.) ของคู่มือ 
เกณฑ ์

217 404 30 15 0.8025 ผ่านเกณฑ ์
 

2. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้  
ทศันคติ เกี่ยวกบัการจดัการน ้าเสยีโดยการปลูกต้น
กก  

จากการศกึษา พบว่า ชาวบา้นทีไ่ดเ้ขา้ร่วม
การ ฝึกอบรม เรื่อง การจดัการน ้าเสยีโดยการปลูก
ต้นกกในชุมชนบ้านบวัค้อ หมู่ที่ 10 มีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ก่อนการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (x̅ =7.23) และหลังการฝึกอบรมชาวบ้านมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้ โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  
(x̅ =13.46) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนความรู้ก่อนและ
หลงัการฝึกอบรม พบว่า ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่หลงั

ฝึกอบรมมากกว่าก่อน ฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทาง 
สถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3)  

ในดา้นทศันคตชิาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ก่อน
การฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย (x̅ =2.15)
และหลงัการ ฝึกอบรมชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคติ
โดยรวมอยู่ ใ น ร ะดับ  เห็นด้ วย  ( x̅ =2.85) เ มื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนทัศนคติก่อน  และหลังการ
ฝึกอบรม พบว่า  ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยหลัง 
ฝึกอบรมมากกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 
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ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตเิกีย่วกบัการจดัการน ้าเสยีโดยการปลกูตน้กกในชมุชนบา้นบวัคอ้ หมู่
ที ่10 ต าบลบวัคอ้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ของชาวบา้นก่อนและหลงัการสง่เสรมิ 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม หลงักำรส่งเสริม 

t df p 
�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

ความรู ้
(N=15) 

7.23 2.61 
ปาน
กลาง 

13.46 1.71 มากทีส่ดุ -25.653 29 .000* 

ทศันคต ิ 
(N=15) 

2.15 0.18 ไม่แน่ใจ 2.85 0.08 เหน็ดว้ย -22.792 29 . 000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
5. อภิปรำยผล  
5.1 ผลการพฒันาคู่มือสิง่แวดล้อมศึกษาเพือ่การ
จดัการน ้ าเสียโดยการปลูกต้นกกในชุมชนบ้าน
บวัค้อหมู่ที ่10 ต าบลบวัค้อ อ าเภอเมือง จงัหวดั
มหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 และ
ประสิทธิผลตามเกณฑ ์ 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือ
สิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อการจดัการน ้าเสยีโดยการปลูก
ต้นกกในชุมชนบ้านบัวค้อหมู่ที่ 10 ต าบลบัวค้อ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม มปีระสทิธภิาพของ
คู่มอืการฝึกอบรม E1/E2 = 92.00 / 89.77 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่ตัง้ไว้ ส าหรับสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพื่อการจดัการน ้าเสียโดยการปลูกต้นกกใน
ชุมชนบ้านบวัค้อหมู่ที่ 10 ต าบลบวัค้อ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม ซึ่งเป็นรูปแบบการจดักจิกรรม
อบรมชาวบา้น ใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมเกดิความรู ้ความ
เขา้ใจใน เรื่องการจดัการน ้าเสยีโดยการปลูกต้นกก
ในชุมชนบ้านสามารถพฒันาผู้เขา้ร่วมกจิกรรมให้มี
พฤติกรรมตรงตามความมุ่งหวงั ส่งผลให้ผู้เข้าร่วม
กจิกรรมมผีลสมัฤทธิเ์ป็นไปในทศิทางที่ดขี ึน้ ดงันัน้
จงึแสดงให้เหน็ว่าการจดักจิกรรมการอบรม โดยใช้
คู่มอืสิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อการจดัการน ้าเสยีโดยการ
ปลูกต้นกกในชุมชนบา้นบวัคอ้หมู่ที ่10 ต าบลบวัค้อ 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนสงูขึน้จรงิ จากการศกึษาผลการศกึษา
ผ ล ก า ร พั ฒ น า คู่ มื อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ศึ ก ษ า 
เพื่อการจดัการน ้าเสยีโดยการปลูกต้นกกในชุมชน
บา้นบวัคอ้หมู่ที ่10 ต าบลบวัคอ้ อ าเภอเมอืง จงัหวดั

มหาสารคาม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุพัตรา 
วงศษ์า (2549 :77) ไดก้ล่าวไวว้่า การพฒันากจิกรรม
การเรยีนรู ้หมายถงึ แบบแผนการด าเนินการจดัการ
เรียนรู้ที่ได้รับการจัดเป็นระบบอย่างสัมพันธ์และ
สอดคลอ้งกบัทฤษฎ ีหลกัการการเรยีนรูห้รอืการสอน
ที่รูปแบบนัน้ยึดถือโดยผ่านกระบวนการวิจัยและ
ไดร้บัพสิจูน์และทดสอบว่ามปีระสทิธภิาพ ซึง่รปูแบบ
การสอนจะแสดงขัน้ตอนที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และ
ผูส้อนต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในรูปแบบดงักล่าว 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของ
รูปแบบนัน้ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปรีชา  
ชา้งขวญัยนื และคณะ (2551 : 127) ไดใ้หค้วามหมาย
ไวว้่าคู่มอืเป็นหนังสอืทีใ่ชค้วบคู่ไป กบัการกระท าสิง่
ใดสิง่หนึ่งเป็นหนังสอืที่ใช้แนวทางปฏิบตัิให้กบัผู้ใช้
สามารถกระท าสิง่นัน้ ๆ ให้บรรลุผลตาม เป้าหมาย 
ส่วนคู่มือครูนัน้เป็นหนังสือให้แนวทางและแนะน า
เกีย่วกบัสาระ วธิกีาร กจิกรรม สื่อ วสัดุ อุปกรณ์และ
แหล่งขอ้มูล ปกตมิกัจะใช้ควบคู่กบัหนังสอืเรยีนเป็น
หนังสือที่ครูได้ศึกษาด้วยตนเอง จากความหมาย
ขา้งต้นการพฒันาคู่มือ คือ การพฒันากจิกรรมการ
เรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัทฤษฎ ีหลกัการการเรยีนรูห้รอื
การสอนทีรู่ปแบบนัน้ยดึถอืโดยผ่านกระบวนการวจิยั
และได้รบัพิสูจน์และทดสอบว่ามีประสทิธิภาพและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
ส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ภิญญาพนัธ์ เชื้อจันยอด, (2555: 45) ได้กล่าวไว้ว่า 
ลักษณะคู่มือการจัดการเรียนรู้ที่ดีมีความชัดเจน
ระหว่างเนื้อเรื่องกบัเนื้อหาที่มาจากการค้นคว้าศกึษา 
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ก าหนดวตัถุประสงค์ให้ชดัเจน เนื้อหาสาระที่ให้เน้น  
มีความถูกต้อง ภาษาที่ใช้จะต้องสามารถสื่อให้ผู้ใช้
เขา้ใจตรงกบัผู้เขยีน ไม่คลุมเครอื หรอืท าให้ผู้ใช้เกิด
ความเข้าใจผิด การให้ค าแนะน าและชี้แจงเหตุผล
เกีย่วขอ้งกบัสิง่ทีค่วรท า และไม่ควรท า เขยีนเคลด็ลบั 
หรอืเทคนิควิธกีารต่างๆ ที่จะช่วยให้การกระท านัน้ๆ 
ส าเรจ็ไดเ้ป็นอย่างด ีรวมทัง้การแกไ้ขปัญหาต่างๆ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัวจิยัของกนิษฐา นามใหม่ และน ้าทพิย์ 
ค าแร่ (2560 : 208) ไดท้ าการศกึษา การพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรน ้ า ในจังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรน ้ า ในจังหวัด
มหาสารคาม มีประสิทธิภาพของคู่มือ ฝึกอบรม 
91.33/83.77 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ อ่วมมณี 
(2550 : 239) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาผลการเรยีนรู้
และความสามารถ ในการคิดแก้ปัญหาเรื่องการ
อนุรกัษ์แม่น ้าท่าจนีของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 
โรงเรยีนวดัศลิามูล อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ที่
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ผลการวจิยัพบว่า 
การจัดการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์แม่น ้ าท่าจีนที่
จ ั ด ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ ปั ญ ห า เ ป็ น ฐ า น ไ ด้ ค่ า
ประสทิธภิาพ E1/ E2 เท่ากบั 85.43/86.62 ซึง่เป็นไป
ตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของมะลิ
วนั สมศร,ี ฉลาด จนัทรสมบตัิ, ละออตา พงษ์ฤทศัน์ 
(2558 : 542-556) การพฒันาคู่มอืพฒันาสมรรถนะ
ทางวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา อุดรธานี 
เขต 2 พบว่า คู่มอืมปีระสทิธภิาพ 92.21/90.00 ซึง่สงู
กว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ คือ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ทีต่ัง้ไว ้
 ดงันัน้การจดัการน ้าเสยีโดยการปลูกต้นกก
ในชุมชนบ้านบวัค้อ หมู่ที่ 10 โดยใช้คู่มอืกิจกรรมซึ่ง
เป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนของกิจกรรมให้
ผูเ้รยีนเกดิความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องการจดัการน ้าเสยี
โดยการปลูกต้นกก สามารถพัฒนาชาวบ้านให้มี
พฤตกิรรมตรงตามความมุ่งหวงั ส่งผลใหก้ลุ่มตวัอย่าง
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ แสดงให้
เหน็ว่าการจดัการน ้าเสยีโดยการปลูกต้นกกในชุมชน

บา้นบวัคอ้ หมู่ที ่10 โดยใชคู้่มอืประกอบการถ่ายทอด
ความรู้โดยผ่านกระบวนการสิง่แวดล้อมศึกษา ท าให้
ชาวบา้นทีเ่ขา้ร่วมมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูส้งูขึน้จรงิ 
5.2 ผลศึกษาและเปรียบเทียบความรูเ้กีย่วกบัการ
จดัการน ้ าเสียโดยการปลูกต้นกกในชุมชนบ้าน
บวัค้อหมู่ที ่10 ต าบลบวัค้อ อ าเภอเมือง จงัหวดั
มหาสารคามก่อนและหลงัการส่งเสริม 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
การจดัการน ้าเสยีโดยการปลกูตน้กกในชุมชนบา้นบวั
ค้อ หมู่ที่10  ต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า ชาวบ้านที่เขา้รบัการจดัการน ้า
เสยีโดยการปลูกต้นกกในชุมชนบา้นบวัค้อ หมู่ที่ 10 
ต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 7.23 
คะแนน และหลงัการสง่เสรมิ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ที่ สุ ด  มีค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ  13 .4 6  คะแนน เมื่ อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า 
หลงัการอบรม ชาวบ้านมีความรู้มากกว่าก่อนการ
อบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 แสดงให้
เห็นว่าสิง่แวดล้อมศึกษาเพื่อการจดัการน ้าเสยีโดย
การปลูกต้นกกในชุมชนบ้านบวัค้อ หมู่ที่ 10 ต าบล
บวัค้อ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม มผีลท าให้
ชาวบ้านมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ
พรธดิา วเิชยีรปัญญา (2547: 21) ได้ใหค้วามหมาย
ของความรูไ้วว้่า ความรู ้คอื กระบวนการของการขดั
เกลาเลือกใช้และบูรณาการ การใช้สารสนเทศ
เหล่านัน้จนเกดิความรูใ้หม่ ความรูใ้หม่จงึเกดิขึน้จาก
การผสมผสานความรูแ้ละประสบการณ์เดมิผนวกกบั
ความรู้ใหม่ที่ได้รับซึ่งความรู้ดังกล่าวเป็นสิ่งที่อยู่
ภายในบุคคลเป็นความรู้ที่ชดัแจ้งและความรู้จะเกิด
คุณค่าได้หากได้รบัการน าไปใช้ในการตดัสนิใจ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิ ประเวศ วะส ี(2545 : 9) ไดใ้ห้
ความหมายของความรู ้ว่าเป็นเรื่องของความจรงิซึ่ง
สามารถพิสูจน์ได้ เช่น ความรู้เฉพาะเรื่องการเห็น
การเชื่ อมโยงของสิ่ง ต่างๆ ที่ท า ให้เกิดปัญญา 
(Wisdom) ซึง่ปัญญาน าไปสู่การเปลีย่นจติส านึกการ
เรียนและเนื้อหา โดยไม่สามรถน าไปปฏิบัติหรือ
พฒันาได ้และไม่ถอืว่าว่าเป็นความรูอ้ย่างแทจ้รงิโดย
วิธีการให้ได้มา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิชัย  
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วงษ์ใหญ่ (2530: 130) ได้ให้ความหมายความของ 
“ความรู”้ ไวว้่า ความรูเ้ป็นพฤตกิรรมเบือ้งต้นทีผู่เ้รยีน
สามารถจ าได้ หรือระลึกได้โดยการมองเห็น ได้ยิน 
ความรู้ในขัน้นี้  คือ ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ ค าจ ากัด
ความ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของอนิรุทธิ ์
วรจติร (2557 : 39) ไดศ้กึษาวจิยั การสง่เสรมิการใช้
ประโยชน์น ้าหมกัชวีภาพจากเศษอาหารเพื่อลดการ
ใชส้ารเคมใีนโรงเรยีนบา้นดอนหน่อง ต าบลขามเรยีง 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษา
พบว่า ก่อนการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความ
รู้อยู่ในระดับดี หลังการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้อยู่ในระดบัดี เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลีย่หลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของวรรณศกัดิพ์จิติร บุญเสรมิ, ประยรู วงศจ์นัทรา 
และบญัญัติ สาลี (2558 : 209-210) ได้ท าการศกึษาเรื่อง 
การพฒันากิจกรรมสิง่แวดล้อมโดยใช้กระบวนกวีสเีขยีว 
(Green Poem) ส าหรบันิสิตปริญญาตรีสาขาสิง่แวดล้อม
ศกึษา ผลการวจิยัพบว่า จากการศกึษาบทกวี มีทัง้หมด
จ านวน 88 บทกวีที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมบทกวีสีเขียวเพื่อการ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มมคีวามเหมาะสมระดบัมาก หลงัจากจดั
กจิกรรมกวสีเีขยีวเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมแลว้ พบว่า 
นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้ทศันคต ิและทกัษะในการใชบ้ท
กวเีพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม สงูกว่าก่อนการจดักจิกรรม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบั
วิจัยของ อุกฤต ทีงาม และคณะ (2559 : 209)ได้
ศกึษาเรื่อง การพฒันากจิกรรมค่ายเยาวชนอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า หลังจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อมโดยใช้ กระบวนการสิง่แวดล้อม
ศึกษาเยาวชนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมอย่าง 
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 ดงันัน้จะเหน็ได้ว่าชาวบ้านที่เขา้รบัการฝึกอบรม
การจดัการน ้าเสยีโดยการปลูกต้นกกในชุมชนบ้านบวัค้อ 
หมู่ที่ 10 มคีวามรู้เพิม่ขึน้ เนื่องจากคู่มอืฝึกอบรมมคีวาม
เหมาะสม และความน่าสนใจของเนื้อหาท าใหช้าวบ้านเกดิ
ความรูค้วามเขา้ใจ ในเนื้อหาของคู่มอืฝึกอบรมเป็นอย่างดี

ซึ่งคู่มอืฝึกอบรม เน้นให้ชาวบ้านได้รบัประสบการณ์และ
ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ชาวบ้านสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ทีไ่ดเ้กีย่วกบัวธิกีารจดัการน ้าเสยีไปใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์และสามารถน าความรูไ้ปเผยแพร่ได ้
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบวดัทศันคติต่อ
การจดัการน ้ าเสียโดยการปลูกต้นกกในชุมชน
บ้านบัวค้อ หมู่ที ่10 ต าบลบัวค้อ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม 
 ผลการเปรียบเทียบวัดทัศนคติก่อนการ
ส่งเสริมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.15 คะแนน หลงัการส่งเสริมอยู่ในระดบัเห็นด้วย
อย่างยิง่ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.85 เมื่อเปรยีบเทยีบ
คะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัการสง่เสรมิพบว่า หลงัการ
อบรมชาวบ้าน มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนการ
ส่ง เสริมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ซึง่เป็นไปตามสอดคลอ้งกบัแนวคดิของสรุพงษ์ โสธนะ
เสถยีร (2533 :122) ได้กล่าวถงึ ทศันคตวิ่าเป็นดชันีชี้
ว่าบุคคลนัน้คิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้างวัตถุ
หรือสิ่งแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ ต่างๆ โดย
ทศันคตินัน้มีรากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่งผลถึง
พฤติกรรมในอนาคตได้ ทัศนคติจึงเป็นเพียงความ
พร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า และเป็นมิติของการ
ประเมินเพื่อแสดงว่า ชอบหรือไม่ชอบ ต่อประเด็น
หนึ่ ง ๆ  ซึ่ ง ถื อ เ ป็ น ก า รสื่ อ ส า รภ าย ในบุ ค ค ล 
(Interpersonal Communication) ที่เป็นผลกระทบมา
จากการรับสารอันจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป  
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของฉัตรชยั ปันชาต ิ(2545 : 
7) ให้ความหมายว่า ทศันคติเป็นความรู้และความรู้
ต่อสิง่หนึ่งสิง่ใดในด้านที่ดแีละไม่ดอีาจเป็นลกัษณะ
บวกหรือลบพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ สรุปได้ว่า 
ทศันคติ หมายถึง สภาพทางจิตใจของบุคคลที่เกิด
จากการเรียนรู้และประสบการณ์จากสิ่งแวดล้อม 
ก่อให้เกดิพฤติกรรมในการที่จะตอบสนองต่อบุคคล
สิ่งของหรือเหตุการณ์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งใน
ท านองว่าชอบหรอืไม่ชอบ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิด
ของประภาเพ็ญ สุวรรณ (2542 :  12 ) ได้ ให้
ความหมายไวว้่า ทศันคต ิหมายถงึ การแสดงออกซึง่
วจิารณญาณทีม่ต่ีอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นการอธบิาย
เหตุผลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง ทศันคต ิหรอืความคดิเหน็ 
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มลีกัษณะทีจ่ะอธบิายเหตุผลเฉพาะ ซึง่สอดคลอ้งกบั
วจิยัของวชิรญาณ์ ผลสวสัดิ ์(2560 : 57) ได้ศึกษา
การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการท าสารปราบวชัพชืโดย
ใชน้ ้าสม้สายชสู าหรบัเกษตรกร พบว่า เกษตรกรกลุ่ม
ตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการท าสารปราบ
วชัพชืโดยใช้น ้าสม้สายชูส าหรบัเกษตรกร หลงัการ
ฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัวจิยัของสชุาดา 
ทรงบัญฑิต (2558: 46) ได้ศึกษา การส่งเสริมการ
อนุรกัษ์ผนืป่าตะวนัตก ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการ
ส่งเสรมินิสติมทีศันคติอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ มคีะแนน
ทศันคติก่อนการส่งเสรมิ เท่ากบั 2.46 และหลงัการ
ส่งเสรมินิสติมทีศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย มคีะแนน
หลงัการสง่เสรมิเท่ากบั 2.69 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่ า 
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการ
สง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่างมนียัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของฐกร 
กาญจน์จิรเดช, มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และสมบูรณ์  
สุขส าราญ (2561 : 548-552) รูปแบบการมสี่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหาร จดัการน ้าอย่างยัง่ยืนของ
จงัหวดัอุทยัธานี ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ผลการวจิยัพบว่า ระดบัการมสี่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารจดัการน ้าของจงัหวดัอุทยัธานีตามแนว
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยัง่ยืนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไวภ้าพรวมมรีะดบัการมสี่วนร่วมอยู่ในระดบั 
ปานกลาง แต่มสี่วนร่วมในการด าเนินการมากที่สุด 
รองลงมาเป็นการมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ 
ปัญหาที่ พบด้านการบริหารจัดการน ้ าตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยัง่ยืน  ได้แก่  
ประชาชนไม่ให้ ความส าคัญกับการประชุมกลุ่ม 
องค์กรหรอืกลุ่มผู้ใช้น ้าไม่มปีระสทิธภิาพในดา้นการ
บรหิารจดัการน ้า 
 ดงันัน้จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการฝึกอบรมการ
จดัการน ้าเสยีโดยการปลูกต้นกกในชุมชนบ้านบวัค้อ 

หมู่ที่ 10 มีผลท าให้ทัศนคติของชาวบ้านที่เข้าร่วม
กจิกรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกระบวนการจดักิจกรรม
โดยใช้กระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อมศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการจดักิจกรรม คอื คู่มอืการจดัการ 
น ้าเสยีโดยการปลูกตน้กกในชุมชนบา้นบวัคอ้ หมู่ที ่10 
ในการบรรยายใหค้วามรู้ เป็นสื่อหรอืตวักระตุ้นใหเ้กดิ
การเรียนรู้และมีทัศนคติต่อการเรียนรู้การจัดการ 
น ้าเสยีในชุมชนโดยการปลกูตน้กก 
 
6. ข้อเสนอแนะ  
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้  
 1) หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสามารถน าคู่มือ
ฝึกอบรมการจัดการน ้ าเสียโดยการปลูกต้นกกไป
ประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมแก่นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชน เพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในการจดัการ
น ้าเสยีอย่างมปีระสทิธภิาพ  
 2) สามารถน าขอ้มูลการจดัการน ้าเสยีโดยการ
ปลูกต้นกกไปเผยแพร่ในสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็น
รูปแบบในการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการ
จดัการน ้าเสยีโดยวธิธีรรมชาต ิ
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  
 1) ควรมกีารปรบัให้เขา้กบับริบทผู้เขา้รบัการ
ฝึกอบรมการจดัการจดัการน ้าเสยีด้วยพืชธรรมชาติ
โดยการปลูกต้นกกและควรน าวิจัยเรื่องสิ่งแวดล้อม
ศกึษาเพื่อการจดัการน ้าเสยีในพื้นที่บ้านบวัค้อ หมู่ที่ 
10 ต าบลบวัคอ้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ไปใช้
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มต่างๆ  
 2) ควรมีการพัฒนา สื่อ นวตักรรมในรูปแบบ
ของวดีทิศัน์ และโปสเตอร์ โดยผ่านช่องทางออนไลน์ 
เพื่อให้เกิดความสนใจมากยิ่งขึ้นและการจัดการ 
เกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลาย 
เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิสามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ป 
ปรบัใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ 
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