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บทคดัยอ่ 

 งานวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดง เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้
ทศันคต ิก่อนและหลงัการอบรมการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พืน้ทีชุ่่มน ้ากุดแดง กลุ่มตวัอย่างคอื ชาวบา้นโนนสวรรค ์หมู่ที ่
10    ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ซึง่ไดม้าจากการสมคัรใจเขา้ร่วมการฝึกอบรม จ านวน 30 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย คู่มอื แบบวดัความรู้ และแบบวดัทศันคติต่อการส่งเสรมิการ
อนุรกัษ์พืน้ทีชุ่่มน ้ากุดแดง สถิตทิี่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ 
Paired t-test ผลการวจิยัพบว่า การส่งเสรมิการอนุรกัษ์พืน้ทีชุ่่มน ้ากุดแดง ซึง่ไดใ้ชก้ระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดลอ้ม
ศกึษา โดยผ่านกระบวนการอบรมถ่ายทอดใหเ้กดิความรู ้และทศันคตทิีด่ใีนการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พืน้ทีชุ่่มน ้ากุดแดง
โดยใชเ้วลาในการอบรม 2 วนั ก่อนการอบรมชาวบา้นมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัมาก ( x  = 11.76) หลงัการอบรมชาวบา้นมี
ความรูอ้ยู่ในระดบัมาก ( x  = 14.10) เมื่อเปรยีบเทยีบความรู้ก่อนและหลงั พบว่าชาวบา้นมคีวามรู้หลงัการอบรม
มากกว่าก่อนการอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที ่ .05 ส่วนทศันคตกิ่อนการอบรมชาวบ้านมทีศันคตอิยู่ในระดบัไม่
แน่ใจ ( x  = 3.36)  หลงัการอบรมชาวบา้นมทีศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอยา่งยิง่ ( x  = 4.70) เมื่อเปรยีบเทยีบทศันคติ
ก่อนและหลงัการอบรม พบว่าหลงัการอบรมชาวบา้นมทีศันคตมิากกว่าก่อนการอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 แสดงใหเ้หน็ว่าการอบรมนี้สามารถท าใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูแ้ละทศันคตทิีด่ต่ีอการอนุรักษ์พืน้ทีชุ่่มน ้ากุด
แดง ต าบลเกิง้อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
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Abstract 
 The purpose of this research was to promote conservations of Gud Daeng wetland, compare the 
knowledge and the attitudes to the conservations of Gud Daeng wetland. The samples were 30 participants 
of Ban Nonsawan community Moo 10, Koeng sub-district, Mueang district, Maha Sarakham province, 
selected by the use of voluntarily in training. The research tools were manual, knowledge test and attitude 
test. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and paired t-test. The research found 
that the promotion of conservations of Gud Daeng wetland, a study in Kut and the process used to convey 
environmental education through training, to convey the knowledge and attitudes which cause good to 
promotion of conservations of Gud Daeng wetland by spending time training red mutilate 2 days. The findings 
were that before training had knowledge score at more level after training. The results found that the 
participants have a good knowledge with ( x = 11.76). After training the conservations of Gud Daeng, the 
score had higher result than before training with ( x = 14.10) and with significantly different (p<0.05). Before 
training, the participants altitude were uncertain ( x = 3.36) level. Consequently, after training the score had a 
higher level ( x = 4.70) with significantly different (p<0.05). The result of after training revealed that the 
participants had a high knowledge and a good attitude towards conservation of Gud Daeng wetland. 
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1. บทน า 
 พื้นที่ชุ่มน ้า (Wetlands) เป็นภูมิประเทศที่มี
ลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ 
พื้นที่ฉ ่ าน ้า พื้นที่พรุ พื้นที่แหล่งน ้า ทัง้ที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น มีน ้าขงัหรือท่วม
ถาวรหรือชัว่ครัง้ชัว่คราว ทัง้ที่เป็นแหล่งน ้านิ่งและ
แหล่งน ้าไหลรวมทัง้น ้าจดื น ้ากร่อย และน ้าเคม็ รวมไป
ถงึพื้นที่ชายฝัง่ทะเล และพืน้ทีข่องทะเล ในบรเิวณซึ่ง
เมื่อน ้าลดลงต ่ าสุดมีความลึกของระดับน ้าไม่เกิน 6 
เมตร พืน้ทีชุ่่มน ้าในประเทศไทย ประกอบดว้ยป่าชาย
เลน ป่าพรุ หนอง บงึ สนุ่น ทุ่งนา ทะเลสาบ และแม่น ้า 
กระจดักระจายอยู่ ทัว่ประเทศไทย มเีนื้อทีร่วมทัง้หมด 
ประมาณ 21.36 ลา้นไร่ เท่ากบัรอ้ยละ 6.75 ของพืน้ที่
ประเทศ โดยแบ่งกลุ่มตามล าดับความส าคัญตาม
อนุสญัญาแรมซาร ์10 แห่ง พืน้ทีชุ่่มน ้าทีม่คีวามส าคญั
ระดบัทอ้งถิน่ 19,295 แห่ง พืน้ทีชุ่่มน ้าทีม่คีวามสมควร
ไดร้บัการคุม้ครองและฟ้ืนฟู 28 แห่ง (สถาบนัส่งเสรมิ
การสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี 2557: เวบ็ไซต)์ 
 พืน้ทีชุ่่มน ้ากุดแดง มเีนื้อที ่ 272 ไร่ 2 งาน 23 
ตารางวา อยู่ห่างจากตวัจงัหวดั 6 กโิลเมตร พืน้ทีน่ี้อยู่
ในความดูแลของสถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง สถาบัน 
วิจัยรุกขเวช แต่เดิมส่วนนี้เป็นทางไหลของแม่น ้าชี
หลกั ต่อมาทศิทางการไหลเปลีย่นไปจากทางเดมิท าให้
การติดต่อของน ้าเกดิขึน้เฉพาะในช่วงน ้าหลากท าให้
พืน้ทีน่ี้มคีวามหลากหลายทางชวีภาพของพชืและสตัว์
ที่แตกต่างจากบริเวณอื่นๆ การท่วมของน ้าในรอบปี
หนึ่งๆมีน ้ าท่วมโดยเฉลี่ย 3 เดือน ตัง้แต่เดือน
กันยายน-พฤศจิกายน แม่น ้ า  เกิดจากที่ราบด้าน
ตะวนัออกของเทอืกเขาเพชรบูรณ์นับตัง้แต่เขาสนัปัน
น ้า เขาแปปันน ้า เขาเสลยีงตาถาด เขาอุม้น ้า เขายอด
ช ีเขาครอก จนถงึเขาเทวดา ซึง่เป็นแนวภูเขาชายเขต
แดนด้านตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดัชยัภูมิ โดยมี
สาขาหลกั 5 ล าน ้าซึง่ประกอบไปดว้ย ล าน ้าพอง ล าน ้า
ปาว ล าน ้าเซนิ ล าน ้าพรมและล าน ้ายงั แม่น ้าชถีือว่า 
เป็นแม่น ้าที่มคีวามยาวมากที่สุดในประเทศไทย ไหล
ผ่านจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัด
ขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัรอ้ยเอด็ จงัหวดั
ยโสธร จงัหวดัศรสีะเกษ และไหลไปบรรจบกบัแม่น ้า
มูลที่บ้านวงัยาง รอยต่อจงัหวดัศรสีะเกษ กบั จงัหวดั

อุบลราชธานี มคีวามยาวทัง้สิน้ 765 กโิลเมตร พืน้ที่
ชุ่มน ้ากุดแดง ซึ่งเคยเป็นทางไหลของแม่น ้ าชีหลัก 
ต่อมาทศิทางการไหลเปลีย่นไปจากทางเดมิท าใหก้าร
ติดต่อของน ้าเกิดขึ้น ในช่วงหน้าแล้งพื้นที่ชุ่มน ้ากุด
แดงจะขาดจากล าน ้าช ีและในช่วงหน้าฝนพื้นที่ชุ่มน ้า
กุดแดงมกัจะเกิดปัญหาน ้าท่วม เป็นปรากฏการณ์ที่
เกดิขึน้ตามธรรมชาติ เนื่องจากฝนตกในพื้นที่ลุ่มจะมี
ปรมิาณมากและตกติดต่อกนัเป็นเวลานาน จนเกดิน ้า
ไหลบ่ามาตามผวิดนิลงสู่ร่องน ้า ล าธารและแม่น ้านัน้ 
หากล าน ้าตอนใดไม่สามารถรบัปริมาณน ้าได้ก็จะบ่า
ท่วมตลิง่เขา้ไปท่วมพืน้ที่ต่าง ๆ หรอืชุมชนทีไ่ม่มกีาร
ระบายน ้าทีส่มบรูณ์ และเกดิจากการกระท าของมนุษย ์
ดงันัน้เมื่อเกดิฝนตกหนกัเป็นเวลานานในแต่ละครัง้ มกั
ประสบปัญหาท าให้เกิดน ้าท่วมขังบนพื้นที่ หรือ ที่
เรยีกว่า “อุทกภยั” ซึง่ท าให้เกดิความเสยีหายแก่พืน้ที่
เพาะปลูกและทรพัยส์นิต่างๆ ส าหรบัระบบนิเวศพืน้ที่
ชุ่มน ้ า มีบทบาทความส าคัญต่อความสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศ เนื่องจากเป็นไดท้ัง้แหล่งน ้า แหล่งส ารอง
น ้า เป็นขอบเขตกัน้การไหลเขา้ของน ้า ป้องกนัการกดั
เซาะของชายฝัง่ และช่วยในการป้องกนัการตกตะตอน 
รวมถึงกรองแร่ธาตุและสารพิษอื่นๆ พื้นที่ชุ่มน ้ายัง
สามารถอุม้ชปูระชากรสตัวป่์าทีห่ลากหลาย ทัง้สตัวบ์ก
และสตัว์น ้า พื้นที่ชุ่มน ้าเป็นแหล่งด ารงชีวิตที่ส าคัญ
ส าหรบัคนชนบทสว่นใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการสรา้งรายได้
ให้กับผู้คน และยังเป็นแหล่งอาหารที่มีโปรตีน แต่
ปัจจุบันพื้นที่ชุ่มน ้าเหล่านี้ถูกคุกคามจากการบุกรุก 
และการพัฒนาในรูปแบบต่างๆเป็นจ านวนมาก จึง
ส่งผลท าให้เกดิการเสื่อมโทรมของพื้นทีชุ่่มน ้าตามมา 
(วาสนา ผวินวล, 2557 : 12) 
 จากปัญหาดงักล่าวผูว้จิยัจงึไดม้คีวามสนใจทีจ่ะ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน ้ ากุดแดง ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม เพื่อเกิดประโยชน์
ใหก้บัประชาชนทีเ่ขา้ร่วมการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พืน้ที่
ชุ่มน ้ากุดแดง เพื่อได้รับความรู้เกี่ยวกบัการอนุรักษ์
พื้นที่ชุ่มน ้ า และสร้างองค์ความรู้เชิงวิชาการและ
ความรู้จากภูมปัิญญาท้องถิ่นแบบมสี่วนร่วมของนิสติ 
อาจารย ์มหาวทิยาลยั และชุมชน สามารถน าไปสู่การ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มในชุมชน และสามารถบูรณาการให้
เกิดประโยชน์ มีวิธีในการด าเนินการ คือการจัด
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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กจิกรรมอบรมเป็นเครื่องช่วยถ่ายทอดความรู ้เอกสาร
และคู่มือถ่ายทอดความรู้แสดงรายละเอียด เพื่อเป็น
การปลูกฝังให้ประชาชนมคีวามรู้ มคีวามตระหนักถึง
คุณค่า และสามารถน าไปสู่การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมใน
ชุมชนได ้
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์พืน้ทีชุ่่มน ้ากุดแดง ต าบล
เกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัพืน้ทีชุ่ม่
น ้ากุดแดง ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอพืน้ทีชุ่่มน ้า
กุดแดง ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม  
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ คือ ชาวบ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จงัหวดั
มหาสารคาม จ านวน 364 คน เป็นเพศชาย 181 คน 
และเป็นเพศหญงิ 183 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครัง้นี้  คือ 
ชาวบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวนทัง้หมด 30 คน ซึ่งได้มา
จากการสมคัรใจเขา้ร่วมอบรม  
3.2. เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืที่ใช้ในการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอื
อบรมการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดง และ
แผ่นพบัการสง่เสรมิการอนุรกัษ์พืน้ทีชุ่่มน ้ากุดแดง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 
ได้แก่ แบบวดัความรูเ้กีย่วกบัพื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดง และ
แบบวดัทศันคตต่ิอพืน้ทีชุ่่มน ้ากุดแดง 
3.3. วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน ้ ากุดแดง 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดย
แบ่งเป็น 3 ระยะ ดงันี้ 
 ระยะที ่1 ส ารวจและศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้  
 ระยะที่ 2 ออกแบบเครื่องมือในการถ่ายทอด
สิง่แวดลอ้มศกึษา 

 ระยะที ่3 กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดลอ้ม
ศกึษา 
3.4. สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
 1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2) สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 
  2.1 ความเทีย่งตรงของเน้ือหา (IOC) 
  2.2 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 
  2.3 ค่าอ านาจจ าแนก 
  2.4 ค่าความยากง่าย 
 3) สถิตทิีใ่ชท้ดสอบสมมติฐาน คอื Paired t-
test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการส่งเสริมการอนุรักษ์
พื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม สามารถสรุปไดด้งันี้ 
  1. การส่งเสรมิการอนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน ้ากุด
แดง ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม พืน้ที่
ชุ่มน ้ากุดแดง มเีน้ือที ่ 272 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา อยู่
ห่างจากตวัจงัหวดั 6 กโิลเมตร พืน้ทีน่ี้อยู่ในความดูแล
ของสถานีปฏบิตักิารบา้นเกิง้ สถาบนัวจิยัรุกขเวช แต่
เดมิส่วนนี้เป็นทางไหลของแม่น ้าชหีลกั ต่อมาทศิทาง
การไหลเปลีย่นไปจากทางเดมิท าใหก้ารตดิต่อของน ้า
เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงน ้ าหลากท าให้พื้นที่นี้มีความ
หลากหลายทางชวีภาพของพชืและสตัวท์ีแ่ตกต่างจาก
บรเิวณอื่นๆ การท่วมของน ้าในรอบปีหนึ่งๆมนี ้าท่วม
โดยเฉลีย่ 3 เดอืน ตัง้แต่เดอืนกนัยายน – พฤศจกิายน 
ส าหรบัระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน ้า มีบทบาทความส าคญั
ต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เนื่องจากเป็นได้ทัง้
แหล่งน ้า แหล่งส ารองน ้า เป็นขอบเขตกัน้การไหลเขา้
ของน ้า ป้องกนัการกดัเซาะของชายฝัง่ และช่วยในการ
ป้องกนัการตกตะตอน รวมถงึกรองแร่ธาตุและสารพษิ
อื่นๆ พื้นที่ชุ่มน ้ายงัสามารถอุ้มชูประชากรสตัว์ป่าที่
หลากหลาย ทัง้สตัว์บกและสตัว์น ้า พื้นที่ชุ่มน ้าเป็น
แหล่งด ารงชวีิตที่ส าคญัส าหรบัคนในชุมชนส่วนใหญ่ 
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้คน และยังเป็น
แหล่งอาหารที่มโีปรตีน พืน้ที่ชุ่มน ้าจงึเป็นพืน้ที่ส่วน
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หนึ่งของรากฐานการด ารงชีวิตแบบเรียบง่ายและ
พอเพยีงของคนไทย การอนุรกัษ์และยบัยัง้การสญูหาย
ของพื้นที่ชุ่มน ้าจงึเป็นส่วนหนึ่งของการรกัษาวถิีชวีิต
ของคนไทยด้วยเช่นกนั ผู้วจิยัได้ท าการศกึษาและใช้
กระบวนการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยผ่าน
กระบวนการอบรมถ่ายทอดใหเ้กดิความรู ้และทศันคติ
ทีด่ใีนการส่งเสริมการอนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดง กลุ่ม
ตวัอย่างคอื ชาวบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ต าบลเกิ้ง 

อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้มาจากการ
สมคัรใจเขา้ร่วมการอบรม จ านวน 30 คน โดยใชเ้วลา
ในการอบรม 2 วนั เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลประกอบด้วยคู่มอืและแผ่นพบัที่ใช้ประกอบการ
บรรยายในการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดง
เพื่อให้ผู้เข้ารบัการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติม
นอกเหนือจากการบรรยาย 

 
ตารางที ่1 ผลการเปรยีบเทยีบความรู้ก่อนและหลงัการอบรมการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดง ต าบลเกิ้ง   
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 

ด้าน 
ก่อนการฝึกอบรม หลงัการฝึกอบรม  

x  S.D. 
ระดบั
ความรู้ x  S.D. 

ระดบั
ความรู้ 

df t P 

ความรู ้(N=15) 11.76 1.73 มาก 14.10 0.92 มาก 29 -6.214 .000* 

* นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 จากก ลุ่มตัวอย่ า ง  30 คน พบว่ า .ความรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดง 
ก่อนการอบรมชาวบ้านมีความรู้อยู่ ในระดับมาก      
(x̄ = 11.76) และหลงัการอบรมชาวบา้นมคีวามรูอ้ยู่ใน
ระดบัมาก (x̄ = 14.10) ดงันัน้ เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน

เฉลีย่ความรูข้องชาวบา้น หลงัการอบรมชาวบา้นทีเ่ขา้
รบัการอบรมมีคะแนนความรู้มากกว่าก่อนการอบรม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า
ชาวบ้านที่เขา้รบัการอบรมการอนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน ้ากุด
แดงมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ 

 
ตารางที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อนและหลงัการอบรมการสง่เสรมิการอนุรกัษ์พืน้ทีชุ่ม่น ้ากุดแดง ต าบลเกิง้ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม  

ด้าน 
ก่อนการอบรม หลงัการอบรม    

x  S.D. 
ระดบั
ทศันคติ x  S.D. 

ระดบั
ทศันคติ 

df t P 

ทศันคต ิ(N=5) 3.36 0.37 ไมแ่น่ใจ 4.70 0.35 
เหน็ดว้ย 
อย่างยิง่ 

29 -15.47 .000* 

* นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 จากกลุ่มตวัอย่าง 30 คน พบว่า.ทศันคตต่ิอการ
ส่งเสรมิการอนุรกัษ์พืน้ที่ชุ่มน ้ากุดแดง ก่อนการอบรม
ชาวบา้นมทีศันคตอิยู่ในระดบัไม่แน่ใจ.(x̄ =.3.36).และ
หลงัการอบรมชาวบ้านมทีศันคติอยู่ในระดบัเหน็ด้วย
อย่างยิ่ง.(x̄ = 4.70).ดังนัน้ เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลีย่ทศันคตขิองชาวบา้น ทีเ่ขา้รบัการอบรมมคีะแนน
ทศันคติมากกว่าก่อนการอบรม อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่าชาวบา้นทีเ่ขา้รบัการ
อบรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน ้ ากุดแดงมี
ความรูเ้พิม่ขึน้ 
 
5. อภิปรายผล 
 การส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน ้ ากุดแดง 
ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ผู้วิจยัมี
ประเดน็ทีจ่ะน ามาอภปิรายผลดงันี้  
 1. การส่งเสรมิการอนุรกัษ์พืน้ทีชุ่่มน ้ากุดแดง 
ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม โดยการลง
พื้นที่ส ารวจขอ้มูลพื้นฐานเกี่ยวกบัพื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดง 
พบว่า พื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดง ซึ่งเคยเป็นทางไหลของ
แม่น ้าชหีลกั ต่อมาทศิทางการไหลเปลี่ยนไปจากทาง
เดิมท าให้การติดต่อของน ้ าเกิดขึ้น ในช่วงหน้าแล้ง
พืน้ที่ชุ่มน ้ากุดแดงจะขาดจากล าน ้าช ีและในช่วงหน้า
ฝนพื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดงมักจะเกิดปัญหาน ้าท่วม เป็น
ปรากฏการณ์ที่เกดิขึน้ตามธรรมชาติ เนื่องจากฝนตก
ในพื้นที่ ลุ่มจะมีปริมาณมากและตกติดต่อกันเป็น
เวลานาน จนเกิดน ้าไหลบ่ามาตามผิวดินลงสู่ร่องน ้า 
ล าธารและแม่น ้านัน้ หากล าน ้าตอนใดไม่สามารถรบั
ปริมาณน ้าได้ก็จะบ่าท่วมตลิ่งเข้าไปท่วมพื้นที่ต่างๆ 
หรอืชุมชนทีไ่ม่มกีารระบายน ้าทีส่มบูรณ์ และเกดิจาก
การกระท าของมนุษย์ ดงันัน้เมื่อเกิดฝนตกหนักเป็น
เวลานานในแต่ละครัง้ มกัประสบปัญหาท าให้เกดิน ้า
ท่วมขงับนพืน้ที ่หรอื ทีเ่รยีกว่า “อุทกภยั” ซึง่ท าใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่พื้นที่เพาะปลูกและทรัพย์สินต่างๆ 
ส าหรบัระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน ้า มีบทบาทความส าคญั
ต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เนื่องจากเป็นได้ทัง้
แหล่งน ้า แหล่งส ารองน ้า เป็นขอบเขตกัน้การไหลเขา้
ของน ้า ป้องกนัการกดัเซาะของชายฝัง่ และช่วยในการ
ป้องกนัการตกตะตอน รวมถงึกรองแร่ธาตุและสารพษิ
อื่นๆ พื้นที่ชุ่มน ้ายงัสามารถอุ้มชูประชากรสตัว์ป่าที่

หลากหลาย ทัง้สตัว์บกและสตัว์น ้า พื้นที่ชุ่มน ้าเป็น
แหล่งด ารงชวีิตที่ส าคญัส าหรบัคนในชุมชนส่วนใหญ่ 
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้คน และยัง เป็น
แหล่งอาหารที่มโีปรตีน ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ 
ศนัสนีย ์ชแูวว (2546: 2) พืน้ทีชุ่่มน ้า ทัง้ทีเ่ป็นพืน้ทีชุ่่ม
น ้าธรรมชาติ กึ่งธรรมชาติและที่สร้างขึน้หากมีความ
หลากหลายของพืชพรรณและสตัว์ต่างๆ จะช่วยให้
พื้นที่ชุ่ มน ้ านั ้นมีความอุดมสมบูรณ์ยาวนาน มี
กระบวนการทางธรรมชาติที่ด าเนินไปได้อย่างสมดุล 
ไม่ล่มสลายหรอืถูกท าลายให้เสื่อใสภาพลงได้ง่ายและ
เป็นแหล่งทรพัยากรใหผู้ค้นเกบ็เกีย่วไปใชป้ระโยชน์ได้
อย่างยัง่ยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกู้ด (Good, 
1973: 613) ไดใ้หค้วามหมายการส่งเสรมิว่า หมายถงึ 
กระบวนการใหค้วามรู ้และฝึกทกัษะแก่บุคคล ภายใต้
เงื่อนไขบางประการ โดยการจดัการส่งเสรมิ ไม่ได้จดั
กระท าให้ใหญ่โตเหมอืนกบัการจดัการเรียนการสอน 
และเป็นไปตามแนวคิดของ วิจิตร อาวะกุล (2537: 
เ ว็บ ไซต์ )  ไ ด้ ใ ห้ ค ว ามหม ายการส่ ง เ ส ริม  คือ
กระบวนการที่ช่วยเพิ่มพูนความถนัด ความรู้ทาง
ธรรมชาต ิทกัษะ หรอืความช านาญ ความสามารถของ
บุคคลให้มีเทคนิควิชาการ ในการท างาน เพื่อให้
บุคลากรเกิดพฤติกรรมใหม่ หรือเพื่อให้เกดิทกัษะใน
การท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง การ
สง่เสรมิหมายถงึ การพฒันาหรอืฝึกฝนอบรมบุคคลให้
เหมาะสมหรอืเขา้กบังานหรอืการท างาน และพชัรดิา 
ทวโีคตร (2558: 149) ได้ศกึษาวจิยัเรื่องการส่งเสรมิ
การท าเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษเพื่อสิง่แวดล้อม 
ผลการวจิยั พบว่า ก่อนการส่งเสรมินิสติผูเ้ขา้ร่วมการ
สง่เสรมิมคีะแนนความรูเ้ฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัพอใช ้
หลงัการส่งเสริมนิสติผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนน
ความรู้เฉลี่ยอยู่ในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยความรู้ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นิสิต
ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการ
ส่งเสริมมากกกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 ดงันัน้จึงแสดงให้เห็นว่าการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน ้ ากุดแดง เป็นแหล่ง
อาหารโปรตนีส าคญัในทอ้งถิน่ มทีรพัยากรธรรมชาตทิี่
คนสามารถเข้าไปเก็บเกี่ยวน ามาใช้ประโยชน์ได้
มากมายหลายชนิด  ซึ่ งล้วนเ ป็นทรัพยากรที่มี
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ความส าคญัต่อชีวิตประจ าวนั และสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนทีอ่าศยัอยู่บรเิวณรอบพืน้ทีชุ่่มน ้า 
 2. ความรูเ้กีย่วกบัการสง่เสรมิการอนุรกัษ์พืน้ที่
ชุ่มน ้า ผลการเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรมการส่งเสริมการอนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดง 
พบว่า ชาวบา้นทีเ่ขา้รบัการอบรมการอนุรกัษ์พืน้ทีชุ่่ม
น ้ ากุดแดงมีความรู้ก่อนการอบรมอยู่ในระดับมาก               
( x  = 11.76) และหลงัการอบรมอยู่ในระดบัมาก       
( x  = 14.10) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงั
การอบรม พบว่า หลงัการฝึกอบรมชาวบ้านมคีะแนน
ความรูเ้ฉลีย่มากกว่าการอบรมมคีวามเหน็ว่าชาวบา้น
ทีเ่ขา้รบัการอบรมการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน ้า
กุดแดงมีความรู้เพิ่มขึ้น เนื่องจากคู่มืออบรมมีความ
เหมาะสมและความน่าสนใจของเนื้อหาท าให้ชาวบา้น
เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของคู่มืออบรมเพิ่ม
มากขึน้ ซึง่คู่มอือบรมการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พืน้ทีชุ่่ม
น ้ากุดแดงมุ่งเน้นใหช้าวบา้นไดร้บัประสบการณ์ความรู้
ใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัในการปฏบิตัตินใหเ้กดิ
การเปลี่ยนแปลงพฤติไปในการที่ต้อ งการ ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกับ
แนวคดิของ เต็มดวง รตันทศันีย์ (2532: 36-55) ให้
ความหมายว่าสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการ
บูรณาการซึ่งเกี่ยวกบัความสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนัของ
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่
มนุษยส์รา้งขึน้ รวมทัง้การศกึษาถงึความสมัพนัธข์อง
การเพิม่ของจ านวนประชากร มลพษิ การแบ่งปันและ
การจดัการ การใช้ทรพัยากร การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม 
การใชเ้ทคโนโลยอีย่างเหมาะสม การวางแผนตวัเมอืง
และชนบทต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมทัง้มวล ปัจจัยที่มี
อทิธพิลต่อระบบนิเวศ สงัคมเมอืงทีก่ าลงัเสื่อมโทรมลง 
ความกดดนัของประชากร เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนมี
ความตระหนักและเข้าใจสิง่แวดล้อม  ความสมัพนัธ์
ของมนุษย์ต่อสิง่แวดล้อมที่มีพฤติกรรมที่รบัผิดชอบ
และเป็นธุระเพื่อความมัน่ใจในการด ารงชีวิตและ
ปรบัปรุงคุณภาพชวีติและเป็นไปตามแนวคดิของ แสง
จนัทร ์โสภากาล (2550: 14-15)ไดใ้หค้วามหมายของ
ความรูห้มายถงึ การรบัรูเ้กีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์ 
รายละเอียดต่างๆ ที่เกิดจากการสังเกต การศึกษา
ประสบการณ์ ทัง้ในดา้นสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตแิละ

สงัคม ความรู้พื้นฐานหรือภูมิหลงัของแต่ละบุคคล ที่
บุคคลได้จดจ าหรอืเกบ็รวมรวมไว้ และสามารถแสดง
ออกมาในเชิงพฤติกรรมที่ส ัง เกตหรือวัดได้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพชัทชิา กุลสวุรรณ และคณะ 
(2558: 126) ได้ศกึษาวิจยั การศึกษาเปรียบเทียบ
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรโดยใช้หลัง
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  เ จ ต ค ติ ต่ อ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและทักษะทางการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติโดยใช้หลกัเศรษฐศาสตร ์ส าหรบั
นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผล
การศึกษา พบว่า นิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม 
ดงันัน้จะเหน็ไดว้่า หลงัการฝึกอบรมนิสติกลุ่มตวัอย่าง
มรีะดบัความรูท้ี่สงูขึน้กว่าก่อนทีจ่ะได้รบัการฝึกอบรม 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สภุารตัน์ อ่อนกอ้น และ
คณะ (2559: 164) ได้ศกึษาวจิยัเรื่องการพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : 
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ผลการศกึษา พบว่า 
นิสิตก ลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการ
ฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรม ดงันัน้ จะเหน็ไดว้่า 
การอนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม โดยใช้กระบวนการสิง่แวดล้อม
ศึกษา ประกอบไปด้วยการบรรยาย โดยมีคู่มือและ
แผ่นพับ เ ป็นการบรูณาการ เทคนิคการอบรมที่
หลากหลาย เพื่อสรา้งความสนใจ มกีจิกรรมถาม-ตอบ 
เพื่อเป็นการถ่ายทอดให้ชาวบ้านได้รบัองค์ความรู้ที่ดี
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์พืน้ทีชุ่่มน ้ากุดแดง   
 3. ทศันคตต่ิอการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พืน้ทีชุ่่ม
น ้า ผลการเปรยีบเทยีบทศันคตกิ่อนและหลงัการอบรม
การส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน ้ ากุดแดง พบว่า 
ชาวบ้านที่เข้ารับการอบรมการส่งเสริมการอนุรักษ์
พืน้ทีชุ่่มน ้ากุดแดงมทีศันคตกิ่อนการอบรมอยู่ในระดบั
ไม่แน่ใจ ( x  = 3.36) และหลงัการอบรมอยู่ในระดบั
เหน็ดว้ยอย่างยิง่ ( x  = 4.70) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
ก่อนและหลงัการอบรม พบว่า หลงัการอบรมชาวบา้น
ทีไ่ด้รบัการอบรมมคีะแนนทศันคติมากกว่าการอบรม 
แสดงใหเ้หน็ว่าการอบรมการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พืน้ที่
ชุ่มน ้ ากุดแดงมีผลท าให้ชาวบ้านมีทัศนคติต่อการ
ส่งเสรมิการอนุรกัษ์พืน้ทีชุ่่มน ้ากุดแดงเพิม่มากขึน้ ซึ่ง
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คู่มอือบรมการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน ้ากุดแดง
มุ่งเน้นใหช้าวบา้นเกดิความรูส้กึทีม่ต่ีอความส าคญัใน
ดา้นพืน้ทีชุ่่มน ้า พรอ้มเขา้ใจในการอนุรกัษ์พืน้ทีชุ่่มน ้า 
และท าให้ชาวบ้านที่เขา้รบัการอบรมมทีศันคติที่ดีต่อ
การส่งเสรมิการอนุรกัษ์พืน้ทีชุ่่มน ้ากุดแดงเพิม่มากขึน้ 
ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ เทพนม เมอืงแมน (2529: 
3) ไดก้ล่าวว่าทศันคต ิหมายถงึ สภาพความพรอ้มทาง
จติใจของบุคคลที่เป็นผลรวมของความคดิเหน็ ความ
เชื่อของบุคคลทีถู่กกระตุ้นดว้ยอารมณ์ ความรูส้กึ และ
ท าให้บุคคลพร้อมที่จะท าสิ่ง ใดสิ่งหนึ่ งหรือเ ป็น
ตัวก าหนดแนวโน้มของบุคคลในการที่จะมีปฏิกิริยา
ตอบสนองในลกัษณะทีช่อบหรอืไม่ชอบต่อสิง่นัน้ โดย
ผลการวิจัยที่พบการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของ
ระดบัทศันคติของผู้เข้ารบัการส่งเสริมนี้ และเป็นไป
ตามแนวคดิของประยูร วงศจ์นัทรา (2559: 73) กล่าว
ว่าทศันคติเป็นการแสดงออกมาซึ่งการตัดสนิใจจาก
การประเมินค่า หรือทศันะเกี่ยวกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ ซึ่งในการแสดงออกมานี้จะต้องอาศยัพื้น
ความรู้ ประสบการณ์ และพฤติกรรม ระหว่างบุคคล
เป็นเครื่องช่วยในการพจิารณาและประเมนิค่าก่อนที่มี
การตดัสนิใจแสดงออก ซึง่การแสดงออกความคดิเหน็
นี้อาจจะเป็นการเหน็ดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
อภเิดช สมนาม (2557: 50) ไดศ้กึษาเรื่องการส่งเสรมิ
การปลูกต้นสมอไทยเพื่อลดภาวะโลกร้อนส าหรับ
นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นหนองอุ่ม ต าบลนาสนีวล อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลงานวิจัยพบว่า 
ก่อนการสง่เสรมินกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบั
การปลกูตน้สมอไทยเพื่อลดภาวะโลกรอ้นอยู่ในระดบัด ี
หลงัการส่งเสริมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ใน
ระดบัดมีาก เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบั
ความรู้ก่อนและหลังการส่งเสริม พบว่า นักเรียนมี
ความรู้หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ บงกชกร ค าผาด (2558: 53) ไดศ้กึษา
เรื่อง การส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าดิบชื้น ส าหรบันิสิต
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผลงานวจิยัพบว่า ทศันคตต่ิอการอนุรกัษ์ป่าดบิชืน้ของ
นิสิตก่อนและหลังการส่งเสริมนิสิตมีทัศนคติอยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติของ
นิสติ พบว่า หลงัการส่งเสริมนิสติมีคะแนนเฉลี่ยของ
ทศันคตมิากกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาพบว่ามีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ทศันคติหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าการฝึกอบรม 
และบางส่วนสอดคลอ้งกบังานวจิยั ดงันัน้จะเหน็ไดว้่า
หลงัการฝึกอบรมชาวบา้นกลุ่มตวัอย่างมรีะดบัทศันคติ
ที่สูงขึ้นกว่าก่อนที่จะได้รับการฝึกอบรม แสดงว่าให้
เห็นว่า การส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน ้ ากุดแดง 
ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จงัหวัดมหาสารคาม โดยใช้
กระบวนการสิง่แวดล้อมศึกษา ประกอบไปด้วยการ
บรรยาย โดยมีคู่มือและแผ่นพับ เป็นการบรูณาการ
เทคนิคการอบรมทีห่ลากหลาย เพื่อสรา้งความสนใจ มี
กจิกรรมถาม-ตอบ เพื่อเป็นการถ่ายทอดให้ชาวบ้าน
ไดร้บัทศันคตทิีด่ต่ีอการอนุรกัษ์พืน้ทีชุ่่มน ้ากุดแดง 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) คู่มอือบรมการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พืน้ทีชุ่่ม
น ้ากุดแดง สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการจดักจิกรรม
ของชุมชนและการเรยีนการสอนได ้
 2) สามารถน าคู่มืออบรมการส่งเสริมการ
อนุรกัษ์พืน้ทีชุ่่มน ้ากุดแดง ไปเผยแพร่ใหก้บัเยาวชนใน
ชุมชน หรือนักเรียนในโรงเรียนเพื่อเป็นการอนุรกัษ์
พืน้ทีชุ่่มน ้าไวใ้ชป้ระโยชน์ในชุมชนต่อไป 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารพฒันาสื่อ นวตักรรมในการอบรม
โดยใช้คู่มืออบรมการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน ้าในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อทีจ่ะสง่เสรมิใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเกดิความรู ้
และทศันคตทิีด่ต่ีอการอนุรกัษ์พืน้ทีชุ่่มน ้ากุดแดง 
 2) ควรมกีารศกึษาและพฒันาคู่มอืในการศกึษา
ตรวจวดัคุณภาพน ้า เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรยีนรู้ได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 
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