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บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการจดัการน ้าเสยีในครวัเรอืน บา้นดงเกลือ ต าบลคูเมอืง 
อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ใหม้ปีระสทิธภิาพ ตามเกณฑ ์80/80 และประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรมการจดัการ
น ้าเสยีในครวัเรอืน เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคตติ่อการจดัการน ้าเสยีในครวัเรอืน ก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม และศกึษาความพงึพอใจหลงัการฝึกอบรมการจดัการน ้าเสยีในครวัเรอืน กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการฝึกอบรม 
คอื ชาวบา้นดงเกลอื หมูท่ี ่6 ต าบลคเูมอืง อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอ็ด จ านวน 30 คน ซึ่งไดจ้ากการสมคัรใจ
เขา้ร่วมฝึกอบรม เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืฝึกอบรม แผ่นพับ แบบวดัความรู ้แบบวดัทศันคต ิ
และแบบวดัความพงึพอใจ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และสถิติทดสอบสมมติฐาน Paired t - test ผลการศกึษา พบว่า คู่มือฝึกอบรมการจดัการน ้ าเสยีในครวัเรอืน  
บา้นดงเกลอื ต าบลคเูมอืง อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็ ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึ้นมปีระสทิธิภาพ เท่ากบั 91.53/98.67  
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต ัง้ไว ้และค่าดชันีประสทิธิผล (E.I.) ของคู่มอืฝึกอบรม มคี่าเท่ากบั 0.9620 ชาวบา้นมคีะแนน
เฉลีย่ความรูแ้ละทศันคติ หลงัเขา้ร่วมการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
และชาวบา้นมคีา่คะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจหลงัการฝึกอบรม อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
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Abstract 

 The purposes of this research were develop a training manual about waste water management in 
the household, Ban Dong Kleua, Koo Muang sub-district, Muang Suang district, Roi-Et province, to be 
efficient according to criteria 80/80 and effective, to study and compare knowledge, attitude before and 
after training and to study of satisfaction after training about waste water management in the household. 
The sample were 30 villagers of Ban Dong Kleua, Moo 6, Koo Muang Sub-District, Muang Suang District, 
Roi-Et Province being selected by voluntary attended training courses. The tools used in research were 
manuals, knowledge test, attitudes and satisfaction test in waste water management in the household.  
The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and Paired t-
test. The results of the study showed that the efficiency of the training manual was 91.53/98.67, which 
was higher than the reference criteria at 80/80. The effectiveness index of the training manual was 0.9620. 
The villagers had an average knowledge score, attitude, after the training, higher than before with 
statistical significance at the level of .05 and satisfaction for about waste water management in the 
household at the most level.   
 
Keywords :   Training, Waste water management in the household, Knowledge, Attitude
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1. บทน า 
 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วใน 
ช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้ส่งผลเสียต่อสถานการณ์
สิง่แวดลอ้มของประเทศไทย และก่อให้เกดิปัญหาการใช้
ทรพัยากรอย่างไม่ยัง่ยืน ไดแ้ก่ ปัญหาความเสื่อมโทรม
ของทรพัยากรธรรมชาต ิไมว่า่จะเป็นทรพัยากรป่าไม ้ที่ดนิ 
น ้า และทรพัยากรชายฝัง่ รวมทัง้ปัญหามลพิษที่ทวคีวาม
รุนแรงมากขึ้น ทัง้ด้านมลพิษทางน ้ า อากาศ เสียง  
และความสะเทือน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพแก่
ประชากรที่อยู่อาศยัอยู่ในเขตเมอืง ทัง้หมดนี้ล้วนแสดง
ใหเ้หน็ถงึความรนุแรงของปัญหาสิง่แวดล้อมและผลกระทบ
ทีม่ผีลต่อชวีติความเป็นอยู่ของประชาชน (จุไรรตัน์ คุรุโคตร, 
2556 : 62) 
 ปัจจุบ ันสิ่งแวดล้อมที่ เป็นธรรมชาติทัง้ภายใน 
ประเทศและในท้องถิ่น มีแนวโน้มถูกท าลายเพิ่มขึ้น  
ในขณะเดยีวกนัสิง่แวดลอ้มทางวฒันธรรม (ทีม่นุษย์สรา้งขึ้น) 
กลบัเพิม่มาแทนมากขึ้นเป็นล าดบั ทัง้นี้เนื่องจากในปัจจุบนั
จ านวนประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเรว็ มกีารประดษิฐ์
และพฒันาเทคโนโลยีมาใช้อ านวยประโยชน์ต่อมนุษย์เพิ่ม
มากขึ้น ผลมาจากการท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาต ิ 
สง่ผลกระทบต่อมนุษย์หลายประการ มลพษิสิง่แวดลอ้มขยาย
ขอบเขตกวา้งขวางมากขึน้ สง่ผลกระทบโดยตรงต่อการด ารง
อยู่และการมคีณุภาพชวีติทีด่มีนุษย์ (จุไรรตัน์ ครุโุคตร, 2556 
: 57) 
 น ้ าเ ป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ มีความส าคัญ 
อย่ างยิ่ ง สิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถด ารงชีวิตอยู่ ได้ 
ต้องอาศัยน ้ า นอกจากนี้ น ้ ายัง เป็นปัจจัยการผลิต 
ในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคบริการ 
ทรพัยากรน ้าเป็นทรพัยากรที่มีอยู่จ ากดั (สามารถ ใจเตี้ย, 
2557 : 27) และน ้ าเป็นปัจจยัที่ส าคญัปัจจัยหนึ่งต่อการ
ด ารงชวีติของมนุษย์และสิง่มชีวีติ เนื่องจากเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัของเซลล์ มคีวามจ าเป็นต่อหน้าที่และการท างานของ
สิง่มชีวีติ นอกจากนี้น ้ายงัเป็นแหล่งที่อยู่อาศยัของสิง่มชีวีติ
อื่นๆ อันเป็นองค์ประกอบในระบบนิเวศ มนุษย์เรารู้จ ัก
น าเอาน ้ามาอุปโภคและบรโิภคเป็นเวลานานแล้ว แต่น ้าเมื่อ
ผา่นการใชคุ้ณภาพกจ็ะเปลี่ยนแปลงไป อีกทัง้น ้าเป็นตวัท า
ละลายที่ดมีากชนิดหนึ่ง จึงสามารถละลายและช่วยพาสาร
ต่างๆ ให้แพร่กระจายไปยังที่อื่นๆ ที่ห่างไกลออกไปได ้ 
การขาดการวางแผนในเรื่องการใชแ้ละอนุรกัษ์แหล่งน ้าอาจ
ก่อ ให้ เกิด ปัญหาสิ่ งแวดล้อมต่ างๆ ตามมา เช่ น  

ปัญหาน ้ าเน่าเสยี เป็นต้น (ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 
(ราชบรุ)ี, 2561 : เวบ็ไซต์) 
 ประยูร วงศ์จนัทรา (2555 : 136) ไดใ้ห้ความหมาย
ของค าว่า มลพิษทางน ้า หมายถึงสภาวะที่น ้ ามีคุณภาพ
เปลี่ยนไปจากธรรมชาติเดิมจนมีสภาพที่เลวลง และ
สง่ผลต่อการด ารงชวีติของมนุษย์และสิง่มชีวีติในน ้าหรอื
น ้าเสือ่มคณุภาพ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดห้ลายลกัษณะทัง้
ทางกายภาพสรีรภาพ ชีวภาพ และเคมี ซึ่งกณัฑรีย์  
ศรพีงศพ์นัธุ์ (2547 : 6) กล่าวว่า ความหมายของมลพิษ
ทางน ้า คอื ภาวะการที่มสีารปนเป้ือนลงไปในน ้าแล้วท า
ให้สมบัติของน ้ าเปลี่ยนแปลงผิดไปจากสมบัติตาม
ธรรมชาติ จนเราไม่สามารถใช้น ้ านัน้ได้ตามต้องการ  
โดยอาจเป็นพิษหรอือันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ หรอืจนสิง่มชีวีติบางชนิดหรอืหลายชนิดไม่สามารถ
อาศยัอยู่ได ้ท าใหแ้หล่งน ้านัน้สูญเสยีสมดุลธรรมชาติไป 
สว่นน ้าเสยีจากแหล่งชุมชน คอื น ้าที่ถูกใชแ้ล้วจากชุมชน
ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยส่วนผสมของสารอินทรีย์และ
สารอนินทรีย์ต่างๆ ในรูปของขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก 
ขนาดเลก็มาก หรอืขนาดเล็กมากๆ จนไม่สามารถมองดู
ด้วยตาเปล่า และน ้ าเสียยังมีสิ่งมีชีวิตเล็กมมากอาศัย
ปะปนอยู่ดว้ย (เกรยีงศกัดิ ์อุดมสนิโรจน์, 2539 : 64) 
 ปัญหาน ้าเสียหรือน ้ าโสโครกในประเทศไทยใน
ขณะนี้ ก าลัง เป็นปัญหาอยู่โดยเฉพาะในเมืองใหญ่  
เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น บางจังหวดัที่เป็น
เมอืงท่องเทีย่ว เนื่องจากมพีลเมอืงอาศยัอยู่หนาแน่นและ
ขาดการวางผงัเมอืงทีด่ ีประกอบกบัโรงงานอุตสาหกรรม
เพิ่มมากขึ้น แล้วพวกโรงงานและโรงแรม อาคาร
บา้นเรือนมิได้ช่วยกนัก าจัดน ้ าโสโครกก่อนที่จะปล่อย
ไหลลงสู่คลอง แม่น ้า หรอืทะเลเมื่อมแีหล่งน ้าจะท าการ
เจือจางได้ ผลที่ต ามมาก็คือจะท าให้ คลอง  แม่น ้ า  
และทะเล เน่าเสีย มกีลิ่นเหม็น พืชผกัและสตัว์ที่เคย
อาศัยอยู่ ในแหล่ งน ้ านั ้นๆ ไม่สามารถอาศัยอยู่ ได ้ 
(จ ารญู ยาสมทุร, 2555 : 143)  
 จากการที่ผู้วิจ ัยได้ลงพื้นที่ส ารวจปัญหาในชุมชน
บา้นดงเกลอื หมูท่ี ่6 ต าบลคูเมอืง อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดั
รอ้ยเอด็ พบวา่ มกีารปล่อยน ้าเสยีจากครวัเรอืน โดยไม่ไดม้ี
การจัดการที่ถูกวิธี อาจมีส่วนในการสร้างผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มและสขุภาพของประชาชนได ้ 
 ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงต้องการเพิ่มองค์ความรู้ให้ก ับ
ชาวบ้านในเรื่องการจัดการน ้ าเสียในครัวเรือน ผู้วิจ ัย 
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จึงได้พัฒนาคู่มือฝึกอบรมการจัดการน ้ าเสียในครัวเรือน  
บ้านดงเกลือ ต าบลคูเมือง อ าเภอเมืองสรวง จังหวัด
รอ้ยเอด็ เพื่อทีจ่ะใหช้าวบา้นไดม้คีวามรู ้เรื่องการจดัการ
น ้ าเสียในครวัเรือนอย่างถูกวิธี ทัศนคติ และความพึง
พอใจในการฝึกอบรมการจัดการน ้ าเสียในครัวเรือน 
เพื่อที่ชาวบา้นที่เข้าร่วมการฝึกอบรมจะไดน้ าความรูใ้น
การจดัการน ้าเสยีไปปรบัใชอ้ย่างถูกวธิ ี
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการจัดการน ้ าเสีย 
ในครวัเรือน บ้านดงเกลือ ต าบลคูเมือง อ าเภอเมืองสรวง 
จงัหวดัร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสทิธผิลของคูม่อืฝึกอบรมการจดัการน ้าเสยีในครวัเรอืน 
 2 . 2 เพื่ อศึกษาและ เปรียบเที ยบความรู้ต่ อ 
การจดัการน ้าเสยีในครวัเรอืน กอ่นและหลงัการฝึกอบรม 
 2 . 3 เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่ อ 
การจดัการน ้าเสยีในครวัเรอืน กอ่นและหลงัการฝึกอบรม 
 2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจหลังการฝึกอบรม 
การจดัการน ้าเสยีในครวัเรอืน 
  
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากร คือ ชาวบ้านที่อาศยัอยู่ในชุมชน
บ้านดงเกลือ หมู่ที่ 6 ต าบลคูเมือง อ าเภอเมืองสรวง 
จงัหวดัรอ้ยเอ็ด จ านวน 504 คน ชาย จ านวน 232 คน และ
หญงิ จ านวน 272 คน  
 2) กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการฝึกอบรม คอื ชาวบา้นดง
เกลอื หมูท่ี ่6 ต าบลคเูมอืง อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
จ านวน 30 คน ซึง่ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้รว่มฝึกอบรม    
3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา   
 1) ตวัแปรตน้ คอื การฝึกอบรมการจดัการน ้าเสยี
ในครวัเรอืน 
 2) ตวัแปรตาม คอื ความรู้ ทัศนคติ และความ 
พงึพอใจต่อการจดัการน ้าเสยีในครวัเรอืน 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1)  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม ไดแ้ก่ คู่มอืและ
แผน่พบั เรือ่ง การจดัการน ้าเสยีในครวัเรอืน 
 2)  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผล ไดแ้ก ่
แบบวัดความรู้ แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดความ 
พงึพอใจต่อการจดัการน ้าเสยีในครวัเรอืน 

3.4 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
   1.1 ) คู่มือฝึกอบรมการจัดการน ้ า เสียใน
ครวัเรอืน บา้นดงเกลือ ต าบลคูเมอืง อ าเภอเมืองสรวง 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ และคา่ความเหมาะสมของคู่มอืฝึกอบรม
จากผูเ้ชี่ยวชาญ พบว่า ค่า IOC ของคู่มือมีค่าเท่ากบั 
4.67 ซึ่งถือว่าค่าความเหมาะสมมคีวามสอดคล้องและ
เหมาะสม  
  1.2) แผ่นพบัการจดัการน ้าเสยีในครวัเรอืน และ
ค่าความเหมาะสมของแผ่นพับจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า  
ค่า IOC ของแผ่นพับ มีค่าเท่ากบั 4.71 ซึ่งถือว่าค่าความ
เหมาะสมมคีวามสอดคลอ้งและเหมาะสม 
 2) เครือ่งมอืในการวดัและประเมนิผล  
  2.1) แบบวดัความรูเ้กีย่วกบัการจดัการน ้าเสยีใน
ครัวเรือน มีลักษณะค าถามแบบปิดแบบ 2 ตัวเลือก คือ  
ใช่/ไม่ใช่ จ านวน 15 ข้อ มีค่าความยากง่ายของแบบวัด
ความรู้เป็นรายข้อ (p) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20-0.80  
คา่อ านาจจ าแนกรายขอ้ (r) พบวา่ มคีา่อยู่ระหว่าง 0.17-0.43 
และคา่ความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบั มคีา่เท่ากบั 0.635   
   2.2) แบบวดัทัศนคติต่อการจัดการน ้ าเสียใน
ครัวเรือน เป็นแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก คือ เห็นด้วย  
ไมแ่น่ใจ และไม่เห็นดว้ย จ านวน 15 ขอ้ มคี่าอ านาจจ าแนก
รายขอ้ (r) พบวา่ อยู่ระหว่าง 0.23-0.54 และค่าความเชื่อมัน่
ทัง้ฉบบั มคีา่เท่ากบั 0.71 
  2.3) แบบวดัความพึงพอใจต่อการจดัการน ้าเสยี
ในครวัเรือน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ 
มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 10 ขอ้ 
มีค่าความสอดคล้อง พบว่า มีคะแนน IOC อยู่ที่ 1.00 
สามารถน าไปใชไ้ด ้ 
3.5 การด าเนินการวิจยั 
 ระยะที่ 1 ศึกษา ส ารวจข้อมูล เบื้องต้น และ
ออกแบบคูม่อืฝึกอบรมการจดัการน ้าเสยีในครวัเรอืน 
  1) ประสานหัวหน้าชุมชนบา้นดงเกลือ หมู่ที ่
6 เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนโดยลงไป
ส ารวจพื้นทีจ่รงิ และสมัภาษณ์ชาวบา้นเกีย่วกบัปัญหาใน
ชมุชน และขอความอนุเคราะห์สถานทีจ่ดัฝึกอบรม 
  2) ผูว้จิยัสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมอืที่ใชใ้น
การถ่ายทอด เครือ่งมอืวดัและประเมนิผลการพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมการจดัการน ้าเสยีในครวัเรอืน เป็นระยะเตรยีม
ความพร้อมของคู่มือ ฝึกอบรม  และ เครื่อ งมือห า
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ผลสัมฤทธิก์ารฝึกอบรม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  
3 ท่าน ตรวจเครือ่งมอืเพื่อน าเครือ่งมอืที่มคีุณภาพไปใชใ้น
การจดักระบวนการฝึกอบรมการจดัการน ้าเสยีในครวัเรอืน 
 ระยะที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดล้อม
ศกึษา 
  1)  ข ัน้น าสู่การฝึกอบรม เป็นการเตรียมความ
พร้อม หรือเป็นการสร้างบรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการ
ฝึกอบรม เพื่อสร้างความคุ้นเคย และลดความตึงเครียด
ทางดา้นรา่งกายและจติใจของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
  2) ข ัน้ฝึกอบรม กิจกรรมในการฝึกอบรม 
ประกอบดว้ย เทคนิคการบรรยาย เทคนิคการอธิบาย โดยมี
คู่มือและแผ่นพับประกอบในการบรรยาย การก าหนด
เป้าหมายของแต่ละกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม
ทราบวา่ตนก าลงัท าอะไรอยู่ ซึ่งในการฝึกอบรม ผูว้จิยัไดน้ า
เทคนิคการบรรยาย เทคนิคการอธิบาย และวธิีการฝึกอบรม
เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเกดิความรูแ้ละทศันคตทิีด่ ี
 ระยะที ่3 วเิคราะห์และสรปุผล 
  ขัน้นี้ เ ป็นข ัน้สุดท้าย  ซึ่ ง จ ะ เ ป็นข ัน้ตอบ
วตัถุประสงค์ของการวิจัยที่ต ัง้ไว้ในตอนแรก ในการ
ฝึกอบรมครัง้นี้ วดัผลการประเมิน 3 ด้าน คือ ความรู ้
ทศันคติ และความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมการจัดการ
น ้าเสยีในครวัเรือน โดยวดัผลด้านความรู้ก่อนและหลัง
การฝึกอบรม ด้านทัศนคติก่อนและหลังการฝึกอบรม 
และดา้นความพึงพอใจหลังการฝึกอบรมการจดัการน ้ า
เสยีในครวัเรอืน 
 
 
 
  

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) สถติพิื้นฐาน ไดแ้ก ่ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2) สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์หาคุณภาพเครื่องมอื 
ไดแ้ก ่การหาความเทีย่งตรงของเนื้อหา คา่ความยากง่าย
รายข้อ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั  
ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ ค่าประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ์ และคา่ดชันีประสทิธผิล 
 3) สถิติทดสอบสมมติฐ าน ได้แก่  paired  
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลการวิจยั 
 การศึกษาวิจยัเรื่องการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการ
จัดการน ้ าเสียในครวัเรือน บ้านดงเกลือ ต าบลคูเมือง 
อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ผูว้จิยัไดศ้กึษาเนื้อหา 
สามารถสรปุผลการวจิยัไดด้งันี้ 
 4.1) ผลการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการจดัการน ้ า
เสยีในครวัเรอืน  
  จากการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม
การจดัการน ้าเสยีในครวัเรอืน บา้นดงเกลือ ต าบลคูเมอืง 
อ าเภอเมอืงสรวง จังหวดัร้อยเอ็ด ที่ผู้วิจ ัยพัฒนาขึ้นมี
ประสทิธิภาพเท่ากบั 91.53/98.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต ัง้
ไว ้(ดงัตารางที่ 1) และมคี่าดชันีประสทิธิผล (E.I.) ของ
คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร มก า ร จัด ก า ร น ้ า เ สี ย ใ น ค รั ว เ รื อ น  
มคีา่เท่ากบั 0.9620 หมายความวา่ ชาวบา้นบา้นดงเกลือ 
หมู่ที่ 6 ต าบลคูเมอืง อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอ็ด  
มีความก้าวหน้าในการมีความรู้ คิดเป็นร้อยละ 96.20 
(ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืฝึกอบรมการจดัการน ้าเสยีในครวัเรอืน (E1/ E2) 
 

หน่วยการฝึกอบรม คะแนนเต็ม  ̅  S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย เกณฑ์ 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 15 13.73 2.23 91.53 สงูกวา่เกณฑ์ 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 15 14.80 0.41 98.67 สงูกวา่เกณฑ์ 

ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม เท่ากบั 91.53/98.67 
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 จากตาร างที่  1 พบว่า  ปร ะสิทธิภ าพของ
กระบวนการ  (E1) คิดเ ป็น ร้อ ยละ  91.53 แล ะ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คดิเป็นร้อยละ 98.67 

ดงันัน้ ประสทิธิภาพของกระบวนการและประสทิธิภาพ
ของผลลัพธ์ของคู่มือฝึกอบรมการจัดการน ้ าเสียใน
ครวัเรอืน เท่ากบั 91.53/98.67 ซึง่สงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืฝึกอบรมการจดัการน ้าเสยีในชมุชน 
 
ผลรวมคะแนน 

ทดสอบก่อนทุกคน 
ผลรวมคะแนน 

ทดสอบหลงัทกุคน 
จ านวนผูเ้ข้ารบั
การฝึกอบรม 

คะแนนเต็ม
ของความรู้ 

ค่าดชันี 
ประสิทธิผล (E.I.) 

 
เกณฑ์ 

292 444 30 15 0.9620 ผา่นเกณฑ์ 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) 
ของคู่ มือฝึ กอบรมการจัดการน ้ า เสียในครัว เรือน  
มคี่าเท่ากบั 0.9620 หมายความว่า ชาวบา้นบา้นดงเกลือ 
หมู่ที่ 6 ต าบลคูเมือง อ าเภอเมืองสรวง จงัหวดัร้อยเอ็ด  
มคีวามกา้วหน้าในการมคีวามรูร้อ้ยละ 96.20 
 4.2) ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการ
ฝึกอบรมการจดัการน ้าเสยีในครวัเรอืน บา้นดงเกลือ หมู่ที ่
6 ต าบลคเูมอืง อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็  
 
 

 
พบว่ า  ความรู้ เกี่ ย วกับการ ฝึ กอบรมการจัดการ 
น ้ า เสี ย ในครัว เรื อน  ก่ อนแล ะหลั ง การ ฝึ กอบรม 
ของชาวบ้านโดยรวมมีคะแนนค่าเฉลี่ยความรู้ก่อนการ
ฝึกอบรม เท่ากบั 9.37 อยู่ในระดบัปานกลาง และมคีะแนน
ค่าเฉลี่ยความรู้หลังการฝึกอบรม เท่ากบั 14.80 อยู่ใน
ระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลัง 
การฝึกอบรม พบวา่ ชาวบา้นมคีะแนนค่าเฉลี่ยความรูห้ลงั
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคญั 
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3) 
 

ตารางที ่3 ผลเปรยีบเทยีบความรูก้อ่นและหลงัการฝึกอบรมการจดัการน ้าเสยีในครวัเรอืน (n=30) 
 

รายการ 
ก่อนฝึกอบรม หลงัฝึกอบรม 

df t p 
 ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั 

ความรู ้(N=15) 9.37 1.44 ปานกลาง 14.80 0.41 สงู 29 -19.994 .000* 
* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 

 4.3) ผลการเปรยีบเทยีบทศันคติต่อการฝึกอบรม
การจดัการน ้าเสยีในครวัเรอืนบา้นดงเกลือ ต าบลคูเมอืง 
อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอ็ด พบว่า ก่อนฝึกอบรม
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติโดยรวมเท่ากบั 2.31  
อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ และหลงัฝึกอบรมชาวบา้นมคีะแนน

เฉลีย่ ทศันคติโดยรวมเท่ากบั 2.95 อยู่ในระดบัเห็นดว้ย 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรม พบว่า ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติหลัง
ฝึกอบรมสงูกวา่กอ่นฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 (ดงัตารางที ่4) 
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ตารางที ่4 ผลการเปรยีบเทยีบทศันคตกิอ่นและหลงัการฝึกอบรมการจดัการน ้าเสยีในครวัเรอืน (n=30) 
 

รายการ 
ก่อนฝึกอบรม หลงัฝึกอบรม 

df t p 
 ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั 

ทศันคต ิ(N=3) 2.31 0.24 ไมแ่น่ใจ 2.95 0.12 เหน็ดว้ย 29 -13.656 .000* 
* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 

 
 4.4) ผลการศกึษาความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม
การจดัการน ้าเสยีในครวัเรอืนบา้นดงเกลือ ต าบลคูเมอืง 
อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ชาวบ้านมี
คา่เฉลี่ยความพึงพอใจหลงัการฝึกอบรมโดยรวมเท่ากบั 
4.73 อยู่ในระดบัมากที่สุด พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ผูฟั้งมคีวามรูเ้พิม่ขึน้หลงัการ
เข้าร่วมการฝึกอบรมครัง้นี้ เท่ากับ 4.77 และข้อที่มี
คะแนนน้อยทีส่ดุ คอื สามารถน าไปปฏบิตัิไดจ้รงิ เท่ากบั 
4.23 
 
5. อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจยัเรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการ
จั ด ก า ร น ้ า เ สี ย ใ น ค รั ว เ รื อ น  บ้ า น ด ง เ ก ลื อ  
ต าบลคูเมอืง อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ผู้วจิยัขอ
อภปิรายผลการศกึษาตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
  1) ผลการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการจดัการน ้ า
เสยีในครวัเรอืน จากผลการศึกษาประสทิธิภาพเท่ากบั 
91.53/98.67 ดงันัน้ คู่มอืฝึกอบรมการจดัการน ้าเสยีใน
ครัวเรือน จึงมีประสิทธิภาพ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต ัง้ไว ้
เนื่องจากคูม่อืฝึกอบรมการจดัการน ้าเสยีในครวัเรอืนผ่าน
การพัฒนารูปแบบอย่างเป็นระบบ โดยมีข ัน้ตอนการ
ด าเนินการ คอื ข ัน้การพฒันาเนื้อหาสาระคู่มอืฝึกอบรม
การจดัการน ้าเสยีในครวัเรอืน ซึ่งไดศ้กึษาขอ้มูลเบื้องต้น
เกีย่วกบัเนื้อหาส าหรบัการฝึกอบรมการจดัการน ้าเสยีใน
ครวัเรอืน โดยผ่านกระบวนการปรบัปรุงแกไ้ขตรวจสอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาตามขัน้ตอนที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคิดของ  ปรีช า  ช้า ง ข วัญยืน  แ ล ะคณะ  
(2551 : 127) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า คู่มอืเป็นหนังสอืที่
ใ ช้ ค ว บ คู่ ไ ป กั บ ก า ร ก ร ะ ท า สิ่ ง ใ ด สิ่ ง ห นึ่ ง  
เป็นหนงัสอืทีใ่ชแ้นวทางปฏบิตัิให้กบัผูใ้ชส้ามารถกระท า
สิง่นัน้ๆ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ส่วนคู่มอืครูนัน้เป็น
หนังสือให้แนวทางและแนะน าเกี่ยวกบัสาระ วิธีการ
กจิกรรม สือ่ วสัดอุุปกรณ์ แหล่งขอ้มลู แหล่งอา้งองิต่างๆ 

ปกติจะใช้ควบคู่กบัหนังสือเรียน เป็นหนังสือที่ครูได้
ศกึษาดว้ยตนเอง สอดคล้องกบัแนวคดิของ ภญิญาพชัญ์ เชื้อ
จนัทรย์อด (2555 : 5) ทีผ่ลการศกึษาสรุปว่า ลกัษณะของ
คูม่อืทีด่คีวรระบวุา่เป็นคูม่อืของใคร ก าหนดวตัถุประสงค์
ชดัเจน ใหห้ลกัการและค าแนะน าผูใ้ชเ้กีย่วกบัความรูก้าร
เตรียมตวั ข ัน้ตอนการใช้ควรใชภ้าษาที่เข้าใจง่าย และ
ควรออกแบบคู่มือให้สวยงามน่าสนใจ ซึ่งบางส่วน
สอดคล้องกบังานวิจัยของ เกียรติศ ักดิ ์เจริญสุข และ
คณะ (2559 : 51) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง การพฒันากจิกรรม
ฝึกอบรมเพื่อส่ง เสริมการอนุร ักษ์ผ ักพื้นบ้านลุ่มน ้ า
สงคราม.ส าหรบันักเรยีน ช่วงชัน้ที่ 2 อ าเภอศรสีงคราม 
จงัหวดันครพนม ผลการวิจยัพบว่า กิจกรรมฝึกอบรม
เพื่อสง่เสรมิการอนุรกัษ์ผกัพื้นบา้นลุ่มน ้าสงคราม ส าหรบั
นกัเรยีน ชว่งชัน้ที ่2 อ าเภอศรสีงคราม จงัหวดันครพนม  
มีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.23/86.55 แสดงให้เห็นว่า  
คู่มือที่ผ่านการพัฒนารูปแบบอย่างเป็นระบบ โดยผ่าน
กระบวนการปรับปรุงแก้ไขตรวจสอบตามขัน้ตอนที่
ถู ก ต้ อ ง  จ ะ มีป ร ะ สิท ธิ ภ าพต า ม เ กณฑ์  8 0 / 8 0  
ตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้สอดคลอ้งกบังานวจิยับางสว่นของ 
วาที ลพพนัธ์ทอง และคณะ (2559 : 137) ไดว้ิจยัเรื่อง
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีนสาธารณรฐัสงิคโปร์ งานวจิยัมคีวาม
มุ่งหมายเพื่อพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอาเซียนสาธารณรฐัสงิคโปร์ เพื่อศกึษา
ดชันีประสทิธิผลของคู่มอืฝึกอบรม ผลการศกึษา พบว่า 
ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรมมปีระสิทธิภาพเท่ากบั 
93.44/84.78 ส่วนดชันีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม
เ ท่ า กั บ  0 . 7 3 5 0  นิ สิ ต ที่ ใ ช้ คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซียนสาธารณรฐั
สงิคโปร์มคีวามก้าวหน้าในการเรียนคดิเป็นรอ้ยละ 73.50 
สว่นดชันีประสทิธิผลของคู่มอืฝึกอบรมการจดัการน ้าเสยี
ในครวัเรอืน มคีา่เท่ากบั 0.9620 หมายความว่า ชาวบา้น
บ้านดงเกลือ หมู่ที่ 6 ต าบลคูเมือง อ าเภอเมืองสรวง 
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จงัหวดัรอ้ยเอ็ด มคีวามกา้วหน้าในการมคีวามรู ้คดิเป็น
รอ้ยละ 96.20 เนื่องจากการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมมคีวาม
เหมาะสมส าหรบัชาวบา้น ท าให้ชาวบา้นเกิดความสนใจ
ในคูม่อืฝึกอบรมมกีารพฒันาตนเองให้มคีวามรู ้ทศันคต ิ
และมคีวามพงึพอใจต่อการฝึกอบรมการจดัการน ้าเสยีใน
ครัว เ รือน  เพื่ อ ให้ เ กิดการท า งานเ ป็น ไปอย่ า งมี
ประสทิธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิัยบางส่วนของ พร
นิภา ตูมโฮม และคณะ (2559 : 190) ไดศ้กึษาการพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน
สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี งานวจิยัมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา
คู่มือฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และเพื่อศึกษาดัชนี
ประสทิธิผลของคู่มอืฝึกอบรม ผลการศกึษาพบว่า ดชันี
ประสิทธิผลของคู่มือการฝึกอบรมเท่ากบั 0.6343 นิสิตที่ใช้
คู่มือฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน
สาธารณรัฐอินโดนีเซียมีความก้าวหน้าในการเรียน 
คดิเป็นร้อยละ 63.43 นิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้และทัศนคติหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม สอดคล้องกบังานวิจัยบางส่วนของมิ่งกมล  
มุงคุณ (2559 : 57) ได้ศึกษาการพัฒนาคู่มอืฝึกอบรม
การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า ส าหรบันิสติช ัน้ปีที่ 2 สาขาวชิา
สิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานวิจัยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
พฒันาคู่มือฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ า และเพื่อ
ศกึษาดชันีประสทิธิผลของคู่มือฝึกอบรมผลการศึกษา 
พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการฝึกอบรมเท่ากับ 
0.7419 นิสิตที่ใช้คู่มือฝึกอบรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้ า  
มคีวามกา้วหน้าในการเรยีนคิดเป็นรอ้ยละ 74.19 นิสติกลุ่ม
ทดลองมคีะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคตหิลงัการฝึกอบรมสูง
กวา่กอ่นการฝึกอบรม 
 2)  ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วกบั
การจัดการน ้ า เสีย ในครัว เรือน  ผลการศึกษาและ
เปรียบเทียบความรู้ พบว่า ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ย
ความรูห้ลงัฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม เนื่องจากคู่มอื
แ ล ะ กร ะบ วนกา ร ฝึ กอบร ม  เนื่ อ ง จ า กคู่ มือ แ ล ะ
กระบวนการฝึกอบรมการจัดการน ้ าเสียในครวัเรือนมี
ความเหมาะสม ช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่ เข้าร่วมร ับการ
ฝึกอบรมมคีวามรูเ้พิ่มมากขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม 
ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของกีรติ ยศยิ่งยง (2549 : 4)  

ไดใ้หค้วามหมายของความรูว้่า ความรู ้คอื ความคดิเห็น
ของแต่ละบุคคลที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์จนเกดิความเขา้ใจ และน าไปใชป้ระโยชน์ใน
การตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ จนได้รบัการยอมรบั
โดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสงัคม ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ
ของวจิารณ์ พานิช (2548 : 5-6) ไดก้ล่าวถึง “ความรู้” 
นัน้มหีลายในและหลายมติ ิคอืความรู ้คอื สิง่ทีน่ าไปใชจ้ะ
ไม่หมดหรือสึกหรอแต่จะยิ่งงอกเงยหรืองอกงามขึ้น 
ความรู ้คอืสารสนเทศทีน่ าไปสู่การปฏบิตัิ ความรูเ้กดิขึ้น 
ณ จุดที่ต้องการใชค้วามรู้นัน้ความเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกบั
บริบทและกระตุ้นให้เกิดขึ้นโดยความต้องการ ซึ่งใน 
ยุคแรกๆ ของการพฒันาศาสตรใ์นดา้นการจดัการความรู้
มองวา่ความรูม้าจากการจดัระบบและตีความสารสนเทศ 
(information) ตามบรบิท ซึ่งสารสนเทศกไ็ด้มาจากการ
ประมวลขอ้มลู (data) ดงันัน้ความรูจ้ะไม่มปีระโยชน์เลย
ถ้ า ไม่น า ไปสู่ ก า รท า ห รือก ร ะบวนการตัดสิน ใ จ  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยบางส่วนของ เสาวลักษณ์  
แสงศลิา และคณะ (2558 : 45-46) ไดศ้กึษาการรณรงค์
การลดปรมิาณการปล่อยน ้าเสยีออกจากครวัเรอืนส าหรบั
ชุมชนบ้านนาสีนวน หมู่ที่ 17 ต าบลนาสีนวน อ าเภอ
กนัทรวิชยั จังหวดัมหาสารคาม จากการศึกษาพบว่า 
ชาวบ้านมีความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณการปล่อย 
น ้าเสียออกจากครวัเรือนหลังการรณรงค์มากกว่าก่อน
การรณรงค์ คะแนนความรูเ้ฉลี่ยก่อนการรณรงค์อยู่ใน
ระดบัมาก และหลงัการรณรงค์ชาวบ้านมคีวามรู้อยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มิง่กมล มุงคุณ 
(2559 :  60)  การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการอนุร ักษ์
ทรพัยากรน ้า ส าหรบันิสติช ัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดล้อม
ศึกษา  คณะ สิ่ ง แ ว ดล้อ ม แล ะทรัพย ากร ศ าสต ร ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้วิจ ัยมีประเด็นที่น ามา
อภิปรายผลความรู้เกี่ยวกบัการอนุร ักษ์ทร ัพยากรน ้ า  
ผลการเปรยีบเทยีบความรูก้อ่นและหลงัการฝึกอบรมการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า โดยใชคู้ม่อืพบว่า นิสติที่เขา้รบัการ
ฝึกอบรมการอนุรกัษ์น ้ า มีความรู้ก่อนฝึกอบรมอยู่ใน
ระดบัปานกลางและหลังการฝึกอบรมอยู่ในระดบัมาก 
เพื่อเปรยีบเทียบกบัคะแนนก่อนและหลังการฝึกอบรม 
และสอดคล้องกบังานวจิยัของกติติยา กระโทก (2555 : 
56-57) การส่งเสรมิการวดัคุณภาพน ้ า ส าหรบันักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรยีนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 
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ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม พบว่า
นกัเรยีนมคีะแนนความรูเ้กีย่วกบัการตรวจวดัคุณภาพน ้า 
ก่อนการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยความรูอ้ยู่ในระดบัดแีละ
หลงัการสง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ความรูอ้ยู่ในระดบัด ีแสดง
ให้เห็นว่า หลังการส่งเสริมมีความรู้โดยการบรรยาย
เนื้อหาสาระเกีย่วกบัการส่งเสรมิการตรวจวดัคุณภาพน ้า 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการการส่งเสริมส าหร ับ
นักเรียนโดยการบรรยายเป็นกระบวนการถ่ายทอด
ความรูโ้ดยใช ้คูม่อืและโปสเตอร์ประกอบการบรรยายใน
การสง่เสรมิคร ัง้นี้ เพื่อกอ่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจ 
 3) ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบทศันคติต่อการ
จดัการน ้าเสยีในครวัเรอืน จากการวดัผลทศันคติต่อการ
จดัการน ้าเสยีในครวัเรอืน พบวา่ ชาวบ้านมคีะแนนเฉลี่ย
หลงัการฝึกอบรมสงูกวา่กอ่นการฝึกอบรม เนื่องจากคู่มอื
และกระบวนการฝึกอบรมการจดัการน ้าเสยีในครวัเรอืนมี
ความเหมาะสม ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่เข้าร่วมรบัการ
ฝึกอบรมมทีศันคตเิพิม่มากขึ้นกว่าก่อนเขา้ร่วมฝึกอบรม 
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ประยูร วงศ์จนัทรา (2559 : 
73) กล่าววา่ทศันคตเิป็นการแสดงออกมาซึง่การตดัสนิใจ
จากการประเมนิค่าหรอืทศันะเกีย่วกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ ซึ่งในการแสดงออกมานี้จะต้องอาศยัความรู้
ประสบการณ์และพฤตกิรรมระหวา่งบคุคลเป็นเครื่องช่วย
ในการพิจารณาและประเมินค่าก่อนที่มีการตัดสินใจ
แสดงออก ซึง่การแสดงออกความคดิเห็นนี้อาจจะเป็นใน
การเห็นดว้ย สอดคล้องกบัแนวคิดของอุทุมพร ไพลิน 
(2540 : 17) กล่าวว่า ทศันคติ เป็นความรูส้กึเอนเอียง
ของจิตใจที่มีต่อประสบการณ์ที่มนุษย์เราได้รบัอาจจะ
มากหรอืน้อยกไ็ดแ้ละทศันคตินี้จะแสดงออกในทางดา้น
พฤตกิรรมสองลกัษณะ คอื การแสดงออกในลกัษณะของ
ความพึงพอใจเห็นด้วยนี่ชอบทัศนคติเช่นนี้ท าให้คน
อยากปฏิบตัิอยากได้อยากเขา้ใกล้สิง่นัน้ลกัษณะเช่นนี้
เรียกว่า ทัศนคติทางบวกอีกลักษณะหนึ่ง คือ ทัศนคติ
ทางลบ คนจะแสดงออกท านองไม่พึงพอใจไม่ชอบ
หรอืไมเ่หน็ดว้ยท าใหเ้กดิความเบือ่หน่ายชงิชงั อยากหนี
อยากอยู่ให้ห่างจากสิง่นัน้ ส่วนทศันคติอีกแบบหนึ่ง คอื 
ความรู้สึกเฉยเฉยไม่ชอบไม่เกลียดเป็น ทัศนคติแบบ
กลางกลาง สอดคล้องกบัแนวคิดของสุรพงษ์ โสธนะ
เสถยีร (2533 : 122) ทศันคติ หมายถึง ดชันีชี้ว่าบุคคล
นั ้น  คิดแล ะรู้สึกอย่ าง ไรกับคนรอบข้า งวัตถุหรือ

สิง่แวดลอ้มตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดยทศันคตินัน้มี
รากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมใน
อนาคตได้ ทัศนคติจึง เ ป็น เพียงความพร้อมที่จ ะ
ตอบสนองต่อสิง่เร้า และเป็นมิติของการประเมนิ เพื่อ
แสดงว่าชอบหรอืไม่ชอบต่อประเดน็หนึ่งๆ ถือเป็นการ
สื่อสารภายในบุคคล ( Interpersonal Communication)  
ที่ เ ป็นผลกระทบมาจากการร ับสารอันจะมีผลต่อ
พฤติกรรมต่อไปซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของยุวนิดา 
สภุา และคณะ (2556 : 95) ไดศ้กึษาเรือ่งการรณรงค์การ
จดัการน ้ าเสยีจากครวัเรือนส าหรบัชุมชนบ้านเก่าน้อย 
หมูท่ี ่2 ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการศึกษา พบว่า การจัดกิจกรรมการรงณรงค์การ
จดัการน ้ าเสยีจากครวัเรือนส าหรบัชุมชนบ้านเก่าน้อย 
เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อรงณรงค์ให้ความรู้และการมี
ทัศนคติที่ดีในการจัดการน ้ าเสียจากครัวเรือนส าหร ับ
ชุมชนบ้านเก่าน้อย ก่อนการรณรงค์ชาวบ้านมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้อยู่ในระดับปานกลาง หลังการรณรงค์
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วย 
แสดงให้เห็นว่าหลังการรณรงค์การจัดการน ้ าเสียจาก
ครวัเรอืนส าหรบัชาวบา้นเก่าน้อยมผีลท าให้ความรูแ้ละ
ทัศนคติของชาวบ้านเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
บางสว่นของจกัร ีกลา้ขยนั (2556 : 54) ไดท้ าการศกึษา
เรือ่งการส่งเสรมิการแกไ้ขปัญหาน ้าบาดาลขุ่นโดยใชถ้งั
กรองน ้าอย่างง่ายส าหรบัชุมชนบา้นจ านัก ต าบลหนอง
ปลิง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ก่อนการ
ส่งเสรมิชาวบา้นมีคะแนนทัศนคติเฉลี่ยอยู่ในระดบัปาน
กลาง และหลงัการสง่เสรมิชาวบา้นมคีะแนนทศันคติเชงิ
บวกมากเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก เมื่อท าการเปรียบเทียบ
คะแนนทศันคติเฉลี่ยหลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการ
ส่ ง เ ส ริมอ ย่ า งมีนั ย ส า คัญ ทา งสถิติ ที่ ร ะ ดับ  . 0 5  
การฝึกอบรมเรือ่งการส่งเสรมิการแกไ้ขปัญหาน ้าบาดาล
ขุ่นโดยใช้ถงักรองน ้าอย่างง่ายชุมชนบา้นจ านัก ต าบล
หนองปลิง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ชาวบา้นที่
เขา้รบัการฝึกอบรมมทีศันคติเพิ่มขึ้นหลงัจากได้รบัการ
ฝึกอบรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไชยยุทธ์  
โพธิส์าราช (2557 : 56) ไดท้ าการส่งเสรมิการใชถ้งัดกั
ไขมนัเพื่อดกัของเสยีสู่แหล่งน ้าชุมชนบา้นกุดเป่ง ต าบล
แก่ ง เลิ ง จ าน  อ า เภอเมือ ง  จัง หวัดมหาสารคาม 
ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมการใช้ถังดกัไขมนัเพื่อ 
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ดกัของเสยีสูแ่หล่งน ้าชุมชนบา้นกุดเป่ง หลงัการส่งเสรมิ
ชาวบา้นมทีศันคตเิพิม่มากขึ้นกว่าก่อนการส่งเสรมิอย่าง
มนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็วา่การส่งเสรมิการใช้
ถงัดกัไขมนัเพื่อดกัของเสยีสูแ่หล่งน ้าชุมชนบา้นกุดเป่งมี
ผลท าให้ทศันคติของชาวบา้นเพิ่มขึ้น จากกระบวนการ
ส่งเสรมิแนวทางการแกไ้ขปัญหาน ้าเสยีในชุมชน แสดง
ใหเ้หน็วา่ การสง่เสรมิแนวทางการแกไ้ขปัญหาน ้าเสยีใน
ชมุชน โดยใชก้ระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษา ประกอบไป
ดว้ยการใช ้ความรูโ้ดยใชแ้ผน่พบั เป็นการบูรณาการการ
สง่เสรมิที่สรา้งความรูแ้ละจิตส านึกที่ดตี่อแนวทางแกไ้ข
ปัญหาน ้าเสยีในชุมชน และเป็นการถ่ายทอดให้แก่ผูเ้ขา้
รบัการส่งเสริมได้มีทัศนคติที่ดีต่อแนวทางการแก้ไข
ปัญหาน ้าเสยีในชุมชนบา้นหวาย หมู่ที่ 20 ต าบลนาสนีวน 
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
   4) ผลการศกึษาความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม
การจัดการน ้ าเสียในครัวเรือน จากการศึกษาความ 
พึงพอใจหลงัการฝึกอบรม พบว่า ชาวบ้านที่เข้ารบัการ
ฝึกอบรมมคีะแนนเฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดย
มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.73 เนื่องจากการฝึกอบรมการ
จัดการน ้ าเสียในครัวเรือนมีประสิทธิภาพ มีความ 
พึงพอใจในการฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ
หลุย จ าปาเทศ (2533 : 34) ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความต้องการได้บรรลุ เป้าหมาย พฤติกรรมที่แสดง
ออกมาก็จะมีความสุข ส ังเกตได้จากสายตา ค าพูด  
และการแสดงออก จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า 
คว ามพึ ง พอ ใจ  ห มายถึ ง  คว าม รู้สึ กที่ ดี  พอ ใ จ  
มคีวามชอบ มคีวามเตม็ใจ มคีวามสบายใจ ไดร้บัการยก
ย่องในการจดัการเรยีนการสอน ผูเ้รยีนมคีวามพอใจใน
การ เรียน ท า ให้ผู้ เ รียน เกิดการ เรียนรู้ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ มีการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความพึงพอใจ และมีความสนใจและรู้สึกรกัที่จะเรียน 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของพณิ ทองพูน (2529 : 35) กล่าว
วา่ ความพงึพอใจ หมายถึง ความรูส้กึชอบหรอืยินดเีต็ม
ใจหรอืมเีจตคตทิีด่ขีองบคุคลต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง ความพอใจ
จะเกดิขึ้นเมื่อไดร้บัการตอบสนองความต้องการทัง้ทาง

วตัถุและดา้นจติใจ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยับางส่วนของ 
ภาณุวฒัน์ จิตรจิระวาณิชย์ และคณะ (2559 : 53) ได้
ศกึษาวิจยัเรื่อง การพฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง 
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัมลพษิทางน ้า ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรยีนอสัสมัชญั ผลการวจิยัพบว่า 
ความพงึพอใจต่อหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส์ของนักเรยีนกลุ่ม
ทดลองมีค่า เฉลี่ย เท่ ากับ  4 . 27  อยู่ ใน เกณฑ์มาก 
สอดคล้องกบังานวิจัยบางส่วนของ กนิษฐา นามใหม ่
(2560 : 208-218) การพฒันาคู่มือฝึกอบรมการจัดการ
ทรพัยากรน ้าในจงัหวดัมหาสารคาม จากการวดัความพึง
พอใจในการฝึกอบรมการจดัการทรพัยากรน ้าในจงัหวดั
มหาสารคาม พบว่านิสิตปรญิญาตรีช ัน้ปีที่ 3 มีคะแนน
เฉลีย่ระดบัความพงึพอใจในการฝึกอบรมอยู่ในระดบัมาก 
แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการจัดการ
ทรพัยากรน ้ าในจงัหวดัมหาสารคาม นัน้มุ่งเน้นให้นิสิต
เกิดความรู้สึกมีความสุข และรวมทัง้ได้รบัความรู้และ
ทกัษะต่างๆ ทีไ่ดส้อดแทรกในกจิกรรมฝึกอบรม 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1) ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) คู่มือฝึกอบรมการจัดการน ้ าเสียในครวัเรือน 
สามารถท าให้ชาวบ้านมีความรู ้และทศันคติ หลังการ
ฝึกอบรมการจัดการน ้ าเสยีในครวัเรอืน ดงันัน้ สามารถ
น าคู่มือฝึกอบรมไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมไดต้่อไป 
 2) การพัฒนาคู่มอืฝึกอบรมการจดัการน ้าเสยีใน
ครวัเรือน ชี้ให้เห็นความส าคญัของปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาน ้าเสยีในครวัเรอืน และแนวทางการจดัการน ้าเสยี
ในครวัเรือน ดังนัน้  จึงสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงใน
ชวีติประจ าวนั 
6.2) ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารศึกษาปัจจัยการจดัการน ้ าเสียของ
ชมุชน เชน่ ปัจจยัดา้นการระบายน ้า และศกึษาเกีย่วกบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการรบัผดิชอบ 
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