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บทคดัย่อ 

 
 งานวจิยัมคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้ าที่เสื่อมโทรม ตามยุทธศาสตร์การบริหาร
จดัการทรพัยากรน ้า ใหม้ปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรู ้และทศันคต ิกอ่นและหลงัการสง่เสรมิ กลุ่ม
ตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา คอื นิสติระดบัปรญิญาตร ีช ัน้ปีที่ 2 สาขาวชิาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 30 คน ซึง่ไดจ้ากการเลือกแบบสมคัรใจ เครือ่งมอืที่ใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คูม่อืการส่งเสริมการ
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ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คอื ความถี่ ค่าเฉลี่ย รอ้ยละ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน Paired t-test ผลการศึกษาพบว่า คู่มอืการส่งเสริม 
มปีระสทิธิภาพ เท่ากบั 82.66/81.16 มดีชันีประสทิธิผลของคู่มอื เท่ากบั 0.6007 แสดงว่า นิสติมคีวามกา้วหน้าในการส่งเสรมิรอ้ยละ 
60.07 นิสติมคีะแนนความรู ้ทศันคต ิหลงัการสง่เสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to develop manual of promoting conservation and restoration of 
degraded watershed forests on water resources management strategies to be with efficiency and effectiveness, to 
study and compare knowledge, attitude before and after promotion. The sample used in the study were 30 the 2th 

year undergraduate students in Environmental Education program, Faculty of Environment and Resource Studies, 
Mahasarakham University, by voluntary sampling. The research tools were a manual of promoting conservation 
and restoration of degraded watershed forests on the water resources management strategies, knowledge test, 
and attitude test. The statistics used for data analysis were frequency, mean, percentage, standard deviation paired 
t-test. The results of the research showed that the manual was effective of 82.66/81.16. The effectiveness of the 
manual index was equal to 0.6007. The students had more knowledge and effected to increased students progress 
after using the promotion at 60.07%. After the promotion, the students had an average score of knowledge and 
attitude more than before the promotion significantly statistically level of .05.  
  
Keywords : Promoting manual, Conservation and restoration, Degraded watershed forests, Water resources 

management strategies, Knowledge, Attitude 
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1. บทน ำ 
 ทรพัยากรป่าไม ้ป่าเป็นทรพัยากรธรรมชาติที่คนส่วน
ใหญ่กล่าวถงึ และมุง่เน้นใหค้วามส าคญัการจดักจิกรรมและการ
ด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อมเกอืบทุกกจิกรรมจะมุ่งเน้นที่การ
ปลูกป่า การรกัษาป่าแม้แต่การท่องเที่ยวป่าก็ต้องเน้นการ
ท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ (ecotourism) ป่าไมน้ับว่าเป็นทรพัยากร
ทีม่คีณุคา่มากมายมหาศาล จดัเป็นหวัใจส าคญัของสิง่แวดล้อม
ทีม่คีวามส าคญั และเกีย่วโยงกบัทรพัยากรน ้า ดนิ อากาศ หาก
พื้นที่ป่าหมดไป หรอืลดลงจะเกดิปัญหามากมายมหาศาลการ
เรยีนรูเ้ร ื่องป่าและแนวทางการอนุรกัษ์ป่า จะท าให้เกดิความรู ้
ความเขา้ใจ เกดิความรกัและหวงแหน ตลอดจนสามารถช่วยกนั
ป้องกนั การลดลง และพยายามให้มพีื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น เพื่อให้
ทรพัยากรป่าไมค้งเหลือเป็นมรดกอนัล ้าค่า เคยีงคูป่ระเทศและ
ลูกหลานไทยในอนาคต (ศศนิา ภารา, 2550: 45) และป่าไมเ้ป็น
ทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีวามส าคญัต่อการด ารงชวีติของมนุษย์ 
ทรพัยากรป่าไมอ้ านวยประโยชน์อย่างมหาศาลทัง้ทางตรง และ
ทางอ้อม ประโยชน์ทางตรง คอื ป่าไมใ้ห้เนื้อไมผ้ลิตผลจากป่า
เป็นแหล่งปัจจยัสี ่ไดแ้ก ่ทีอ่ยู่อาศยั อาหารเครือ่งนุ่งห่ม และยา
รกัษาโรค และเป็นแหล่งวตัถุดบิอุตสาหกรรมส าคญั  ๆหลาย
อย่าง ส่วนทางอ้อม ป่าไมช้่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เป็น
แหล่งน ้ าล าธาร ช่วยอนุรกัษ์ดินและน ้ าป้องกนั และบรรเทา
ความรุนแรงของวาตภยั และอุทกภยั ลดมลภาวะทางอากาศ
มลภาวะทางน ้ า และสิ่งแวดล้อมช่วยรกัษาความสมดุลทาง
ธรรมชาติ เป็นแหล่งที่อยู่อาศยัของสตัว์ป่านานาชนิด เป็น
แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติ และอื่น ๆ  อีกมากมาย ที่ผ่านมา
มนุษย์ไดน้ าทรพัยากรป่าไมไ้ปใชใ้นการด ารงชวีติและพฒันา
ประเทศ เพื่อให้เกดิความมัน่คงทางเศรษฐกจิมากจนเกนิก าลงั
การผลติของธรรมชาตทิี่สามารถทดแทนได ้จงึท าใหท้รพัยากร
ป่าไมล้ดลงอย่างรวดเรว็ สง่ผลใหม้นุษย์ประสบกบัภยัพบิตัิทาง
ธรรมชาตใินรปูแบบต่าง  ๆทัง้ภาวะฝนแลง้ การเกดิอุทกภยัวาต
ภยั ดนิถล่ม หน้าดนิพงัทลายและมลภาวะต่าง  ๆ(ปรชีา ยิง่งาม
แกว้, 2550: 1) 
 ปัจจุบนัพื้นที่ป่าต้นน ้ าเสื่อมโทรมมาก เนื่องมาจาก 
สาเหตุประการแรก คือ การบุกรุกท าลายพื้นที่ป่าไม้ เพื่อ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปการท าเกษตรกรรม ทัง้นี้เนื่องจากจ านวน
ประชากรของประเทศเพิ่มมากขึน้ท าใหเ้กดิการบุกรุกท าลายป่า
ไม้ เพื่อบุกเบิกพื้นที่ท ากิน ลักลอบตัดไม้ป้อนโรงงาน
อุตสาหกรรม และเผาถ่าน นอกจากนี้ การเรง่การด าเนินงานบาง
โครงการ เช่น การก่อสรา้งถนนสรา้งเขือ่น ฯลฯ ท าให้มกีารตดั
ไม ้โดยไม่ค านึงถึงการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้กม็ผีลท าให้

พื้นที่ป่าไมล้ดน้อยลง และพื้นที่ป่าบางแห่งอยู่ในสภาพเสื่อม
โทรม พื้นที่ต้นน ้าล าธารเป็นแหล่งผลิตน ้ าให้แก่ล าธาร ส่วน
ใหญ่จะประกอบด้วยภูเขา หรือเนินสูงที่มีความลาดชัน
ค่อนขา้งมาก ส าหรบัพื้นที่ต้นน ้าล าธารซึ่งปกคลุมดว้ยสภาพ
ป่าไม้ตามธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ ป่าไม้จะช่วยป้องกนั
น ้าฝนขณะฝนตก มใิห้กดัเซาะชะพาดนิผวิหน้าและช่วยรกัษา
ความสมบูรณ์ และความชุ่มชื้นมิให้เสื่อมสูญไป ส่วนเศษไม้
ใบไมท้ีท่บัถมผพุงัอยู่บนผวิดนินัน้กจ็ะชว่ยดูดซบัน ้าฝน ท าให้
น ้ามโีอกาสไหลซมึลงไปเกบ็สะสมอยู่ในดนิไดม้าก แล้วจึงคอ่ย
ไหลระบายออกจากดนิลงสู่ล าธาร และล าห้วยอย่างสม ่าเสมอ
ตลอดเวลา ดงันัน้ป่าไมจ้งึมคีวามส าคญัทีช่่วยใหล้ าน ้าล าธารมี
น ้าไหลตลอดทัง้ปี(ปรชัญาวธุ สวุรรณชาตร,ี 2552: 1) 
 การเปลีย่นแปลงพื้นที่ป่าไมไ้ปเป็นพื้นที่ท าการเกษตร 
หรอืใชป้ระโยชน์ที่ดนิรูปแบบอื่น  ๆบรเิวณต้นน ้าล าธาร เป็น
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (structure) ของระบบนิเวศต้นน ้า 
เริม่ต้นจากการเปลี่ยนแปลงการปกคลุมดนิของพืช การลดลง
ของจ านวนชัน้เรอืนยอด และความแน่นทบึในการปกคลุมผิวดนิ 
ท าให้น ้าฝนตกลงสู่พื้นดนิเรว็ขึ้นและแรงมากขึ้น ผวิดนิจึงถูก
อดัแน่นความพรนุ หรอืชอ่งวา่งภายในชัน้ดนิทัง้หมดลดลงจาก
เดิม โดยเฉลี่ยตลอดความลึกของชัน้ดินร้อยละ 3.82 เมื่อ
โครงสรา้งเปลี่ยนแปลงไปการท างานตามหน้าที่ (function) ของ
ระบบนิเวศต้นน ้าจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามไปดว้ย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความสามารถในการดูดซับน ้ าฝนของผิวดนิจะลดลง 
โดยเฉลี่ยร้อยละ 48.36 และส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงการ
ใหบ้รกิาร (Services) ของระบบนิเวศตน้น ้า เชน่ การควบคุมการ
พงัทลายของดนิ และการเอื้ออ านวยน ้าท่าให้กบัล าธาร ทัง้นี้  
เป็นเพราะการดูดซบัน ้าฝนของดนิที่น้อยลง ท าให้น ้าฝนที่ตก
ตามมาภายหลงักลายเป็นน ้าไหลบา่หน้าผวิดนิแทนซมึลงไปใน
ดนิ และกดัเซาะเอาผวิหน้าดินที่อุดมไปดว้ยธาตุอาหารชนิด
ต่าง  ๆออกไปจากพื้นที ่จาการศกึษาของส่วนวจิยัตน้น ้าพบว่า 
การท าลายป่าตน้น ้า ท าใหเ้กดิการกดัเซาะพงัทลายดนิเพิ่มมาก
ขึ้น โดยเฉลี่ย 10.02 เท่าของป่าธรรมชาติในขณะเดยีวกนั การ
เปลีย่นแปลงสดัสว่น ระหวา่งน ้าฝนทีซ่มึลงไปในดนิ กบัน ้าฝนที่
แปรสภาพไปเป็นน ้าไหลบ่าหน้าผวิดนิท าให้สดัส่วนของน ้ าที่
เป็นองคป์ระกอบของน ้าท่าทีไ่หลในล าธาร เกดิการเปลีย่นแปลง
ตามไปดว้ยจากการจ าลองเหตุการณ์การไหลของน ้าท่าในล าธาร 
หลงัการเปลี่ยนแปลงป่าดบิแล้งไปเป็นสวนยางพาราบนพื้นที่
ลาดชนัทีจ่งัหวดัระยองพบว่า ปรมิาณน ้าท่าจะไหลเพิ่มมากขึ้น
รอ้ยละ 22.44-16.17 = 6.27 ของฝนที่ตกลงมาทัง้หมดและไหล
แรงขึ้นรอ้ยละ 54.07 แต่ช่วงระยะเวลาในการไหลของน ้าท่าจะ
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ลดลงจาก 11 เดอืน เหลอืเพยีง 8 เดอืน เท่านัน้ ผลกระทบดงัที่
ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้  เป็นสาเหตุส าคัญที่ก่อให้ เกิด
เหตุการณ์น ้าป่าไหลหลาก และอุทกภยัในช่วงฤดูฝนกบัปัญหา
การขาดแคลนน ้าใชใ้นชว่งฤดแูลง้ (พงษ์ศกัดิ ์วทิวสัชตุกิลุ และ
คณะ 2555: 4)  
  ดงันัน้ ผูว้จิยัไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของป่าต้น
น ้า จึงสนใจที่จะสง่เสรมิการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้าทีเ่สือ่ม
โทรม ตามยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า ส าหรบั
นิสติสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมความรู้ และ
ทศันคติ การวจิยัคร ัง้นี้น ามาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพัฒนา
คู่มือฝึกอบการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านการส่งเสริมการ
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้ าที่เสื่อมโทรมตามยุทธศาสตร์การ
บรหิารจดัการทรพัยากรน ้า โดยใชก้ระบวนการถ่ายทอดความรู้
ผา่นคูม่อืประกอบในการบรรยาย 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคูม่อืการสง่เสรมิการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู
ป่าต้นน ้ าที่เสื่อมโทรม ตามยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ
ทรพัยากรน ้า ทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วกับการ
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าตน้น ้า ทีเ่สือ่มโทรม ตามยุทธศาสตร์การ
บรหิารจดัการทรพัยากรน ้า กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ 
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าตน้น ้าทีเ่สื่อมโทรม ตามยุทธศาสตร์การ
บรหิารจดัการทรพัยากรน ้า กอ่นและหลงัการสง่เสรมิ  
 
3.วิธีกำรด ำเนินงำน 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากร 
  ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัคร ัง้นี้ ไดแ้ก่ นิสติระดบั
ปริญญาตรี ช ัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิง่แวดล้อมและ ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
จ านวน 86 คน 
 2) กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัคร ัง้นี้ ไดแ้ก่ นิสติระดบั
ปริญญาตรีช ัน้ปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ
สิง่แวดล้อมและ ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
จ านวน 30 คน ซึง่ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้รว่มการสง่เสรมิ 
 

3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา  
 1) ตัวแปรต้น ได้แก่ การส่งเสริมการอนุร ักษ์และ
ฟ้ืนฟูป่าต้นน ้ าที่เสื่อมโทรม ตามยุทธศาสตร์ การบริหาร
จดัการทรพัยากรน ้า 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าตน้
น ้ าที่ เสื่อมโทรม ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
ทรพัยากรน ้า 
  2.2) ทศันคตติ่อการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้าที่
เสือ่มโทรม ตามยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการ ทรพัยากรน ้า  
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคร ัง้นี้ ไดแ้ก ่
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มือการ
ส่งเสริมการอนุร ักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้ าที่ เสื่อมโทรม  
ตามยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล ได้แก่ 
แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้ าที่
เสื่อมโทรม ตามยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้ า 
และแบบวดัทศันคตติ่อการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้าที่เสื่อม
โทรมตามยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า  
3.4 การสร้างเครือ่งมือและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มือการ
ส่งเสริมการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้ าที่เสื่อมโทรม ตาม
ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า มขี ัน้ตอนในการ
ด าเนิน ดงันี้ 
  1.1 ศกึษาคน้ควา้ขอ้มูลเบื้องต้น โดยการศึกษา
จาก แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิ 
  1.2 ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างเนื้อหาของ
คูม่อืใหส้อดคลอ้งกบักรอบแนวคดิในการศกึษา 
  1.3 สรา้งคู่มอืการส่งเสรมิการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู
ป่าต้นน ้ าที่เสื่อมโทรม ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรพัยากรน ้า ผูว้จิยัไดแ้บง่เนื้อหาสาระเป็นหน่วยการส่งเสรมิ 
3 หน่วย ดงันี้  
   หน่วยการสง่เสรมิที ่1 การอนุรกัษ์ป่าตน้น ้า 
   หน่วยการสง่เสรมิที ่2 ปัญหาของทรพัยากรน ้า 
   หน่วยการสง่เสรมิที ่3 ยุทธศาสตรก์ารบรหิาร
จดัการทรพัยากรน ้า 
  1.4 น าคูม่อืการสง่เสรมิทีส่รา้งขึน้เสนออาจารย์ที่
ปรกึษา ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษา และความเทีย่งตรง
ของเนื้อหา แลว้น ามาปรบัปรงุแกไ้ข  
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  1.5 น าคูม่อืการสง่เสรมิทีป่รบัปรงุแกไ้ขแล้วเสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบและประเมินความเหมาะสม 
ความสอดคลอ้งของเนื้อหาคูม่อื จ านวน 3 ท่าน ดงันี้  
   1. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณศกัดิพ์ิจิตร 
บุญเสริม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาคณะ
สิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น ้ าทิพย์ ค าแร่ 
อาจารย์ประจ าสาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อม
และทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
   3. อาจารย์สภุารตัน์ อ่อนกอ้น อาจารย์ประจ า
สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
 การประเมนิความเหมาะสมของคูม่อืการส่งเสรมิ โดย
ผูเ้ชีย่วชาญ ถ้าค านวณค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 3.5 คะแนนขึ้นไป ถือ
ว่าใชไ้ด ้ขอ้ใดที่ไดค้ะแนนต ่ากว่านี้จะพิจารณาเหตุผลเป็น
รายขอ้ เพื่อน ามาปรบัปรงุคูม่อื โดยหลงัจากทีผู่เ้ชีย่วชายเป็น
ผู้ประเมินความเหมาะสมของคู่มือ ค่าเฉลี่ยคะแนนมีความ
เหมาะสมในระดบั เหมาะสมมาก เท่ากบั 4.33 (ดงัตาราง
ภาคผนวกที ่ค.1) 
  1.6 น าคูม่อืทีผ่า่นการประเมนิความเหมาะสม ไป
หาความสอดคล้องของคู่มือกับเนื้อหากิจกรรมการการ
ส่งเสรมิ ตรวจสอบความครอบคลุม ความถูกต้องชดัเจนโดย
ให้ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน ดงัรายชื่อที่กล่าวไวข้้างต้น 
เป็นผูป้ระเมนิ  
   โดยหลังจากให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมิน
ความสอดคลอ้ง พจิารณาความเหมาะสมและ ความครอบคลุม
เนื้ อหาของคู่มือ ซึ่งมีค่า IOC เท่ากับ 0.94 (ดังตาราง
ภาคผนวกที ่ค.2) 
 2) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัและประเมนิผล 
  ผูว้จิยัไดส้รา้งเครือ่งมอืวดัและประเมนิผล ดงันี้  
   2.1 แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์
และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมตามยุทธศาสตร์การบริหาร
จดัการทรพัยากรน ้า มขี ัน้ตอนการสรา้งและหาคณุภาพ ดงันี้  
    1. ศกึษาขอ้มูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบทดสอบ
ความรู ้
    2.น าข้อมูลมาสร้าแบบทดสอบความรู้
เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้ าที่เสื่อมโทรมตาม
ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า แบบเลือกตอบ 4 
ตวัเลอืกคอื ก ข ค ง 

    3. น าแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมตามยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้ า ที่สร้างให้อาจารย์ที่ปรึกษา
พจิารณา แลว้น ามาปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารย์
ทีป่รกึษา  
    4. น าแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมตามยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้ า ซึ่งปร ับปรุงแก้ไขแล้วไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้อง
ครอบคลุม และตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดย
พิจารณาความสอดคล้องของแบบสอบถามกบัวตัถุประสงค์
และคูม่อื 
    5. น าแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมตามยุทธศาสตร์การ
บรหิารจดัการทรพัยากรน ้า ไปทดลองใช ้(Try out) กบันิสิต
ระดบัปรญิญาตร ีช ัน้ปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 
คน น ามาหาความยากง่ายของแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบั
การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมตามยุทธศาสตร์
การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า เป็นรายขอ้ (p) อยู่ระหว่าง 
0.40-0.77 (ดงัตารางภาคผนวกที่ ง.1) ค่าอ านาจจ าแนกราย
ขอ้ (r) อยู่ระหวา่ง 0.31 ขึน้ไป (ดงัตารางภาคผนวกที ่ง.2) และ
ค่าความเชื่อม ัน่ทัง้ฉบบั โดยวิธีหาค่าสมัประสิทธิแ์อลฟา 
(Alpha Coefficient) ของ Cronbach เท่ากบั 0.986 (ดงัตาราง
ภาคผนวกที ่ง.3) 
   2.2 แบบวดัทศันคตติ่อการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู
ป่าต้นน ้ าที่เสื่อมโทรม ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรพัยากรน ้า มขี ัน้ตอนการสรา้งและการหาคณุภาพ ดงันี้  
    1. ศกึษาคน้ควา้ขอ้มูลพื้นฐานจากต ารา 
เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบ
วดัทศันคต ิ
    2. น าขอ้มูลมาสร้างแบบวดัทัศนคติต่อ
การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมตามยุทธศาสตร์
การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้ า ซึ่งประกอบดว้ยค าถามที่มี
ลกัษณะการตอบแบบมาตราส่วนประเมนิค่า (Rating Scale) 3 
ระดบั คอื เหน็ดว้ย ไมแ่น่ใจ และไมเ่หน็ดว้ย  
   3. น าแบบวัดทัศนคติต่อการอนุร ักษ์และ
ฟ้ืนฟูป่าตน้น ้าทีเ่สือ่มโทรมตามยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการ
ทรพัยากรน ้าทีส่รา้งใหอ้าจารย์ทีป่รกึษาพจิารณา แล้วน ามา
ปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารย์ทีป่รกึษา 
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   4. น าแบบวัดทัศนคติต่อการอนุร ักษ์และ
ฟ้ืนฟูป่าต้นน ้ าที่เสื่อมโทรม ตามยุทธศาสตร์การบริหาร
จดัการทรพัยากรน ้า ซึ่งปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ 
เพื่อพจิารณาตรวจสอบและประเมนิความความเหมะสม ความ
ถูกตอ้ง ครอบคลุม และตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนื้อหา  
   5. น าแบบวดัทศัคติอการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู
ป่าต้นน ้ าที่เสื่อมโทรม ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรพัยากรน ้า ทีป่รบัปรงุแกไ้ข แลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบั
นิสติระดบัปรญิญาตร ีช ัน้ปีที ่2 ทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
30 คน น ามาหาคา่อ านาจจ าแนกรายขอ้ (r) อยู่ระหวา่ง 0.20–
0.80 (ดงัตารางภาคผนวกที ่ง.4) และคา่ความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบั
โดยวิธีหาค่าส ัมประสิทธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) ของ 
Cronbach เท่ากบั 0.946 (ดงัตารางภาคผนวกที ่ง.5) 
3.5 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ระยะที ่1 การสรา้งเครือ่งมอืและหาคณุภาพเครือ่งมอื 
  ในระยะนี้ผูว้จิยัจดัท าการสร้างเครื่องมอืและหา
คณุภาพเครือ่งมอืในการถ่ายทอด ทีเ่ป็นระยะการเตรยีมความ
พรอ้มของคูม่อื และแบบวดัผลและประเมนิผล เพื่อใชป้ระกอบ
ในการจดักระบวนการสง่เสรมิ ดงันี้  
   1) การออกแบบเครือ่งมอืในการถ่ายทอด 
    1.1) ศกึษาขอ้มลูเบื้องต้น โดยศกึษาจาก
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วขอ้งกบัเนื้อหาสาระของคู่มอื เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างคู่มือการส่งเสริมการอนุรกัษ์และ
ฟ้ืนฟูป่าตน้น ้าทีเ่สือ่มโทรมตามยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการ
ทรพัยากรน ้า 
    1.2) น าคู่มอืการส่งเสรมิการอนุรกัษ์และ
ฟ้ืนฟูป่าตน้น ้าทีเ่สือ่มโทรมตามยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการ
ทรพัยากรน ้าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรกึษา และปรบัปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน าของอาจารย์ทีป่รกึษา 
    1.3) น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
ปรบัปรุงแกไ้ขคู่มอืการส่งเสรมิการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้น
น ้าที่เสื่อมโทรมตามยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการทรพัยากร
น ้ า ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหลังจากรับฟังค าแนะน าจาก
ผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อน าไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการถ่ายทอด 
   2) เครือ่งมอืวดัและประเมนิผล 
    2.1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมตามยุทธศาสตร์การ
บรหิารจดัการทรพัยากรน ้า มขี ัน้ตอนในการออกแบบ ดงันี้ 
     1) ศกึษาขอ้มูลพื้นฐานเบื้องต้น โดย
การศกึษาจากต ารา เอกสารงานวจิยัที่เกีย่วขอ้งและเนื้อหา

สาระคู่มอื เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งคู่มอืการส่งเสรมิการ
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมตามยุทธศาสตร์การ
บรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 
     2) จดัท าแบบทดสอบความรูเ้กี่ยวกบั
การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าตน้น ้าที่เสื่อมโทรม ตามยุทธศาสตร์
การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า จ านวน 20 ขอ้ ชนิดเลอืกตอบ 
4 ตวัเลือก คอื ก ข ค ง ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผดิให้ 0 
คะแนน และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อขอ
ขอ้เสนอแนะ และปรบัปรงุแกไ้ขคณุภาพเครือ่งมอื 
     3) น าแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมตามยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้ า ส่งผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน  
เพื่อปรบัปรุง แกไ้ขให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น หลงัไดค้ าแนะน า
จากผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อน าไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการสง่เสรมิ 
     4) น าแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมตามยุทธศาสตร์
การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า ไปทดลองใชก้บั นิสติระดบั
ปรญิญาต ีชัน้ปีที ่2 ทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน  
     5) จดัท าแบบทดสอบความรูเ้กี่ยวกบั
การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมตามยุทธศาสตร์
การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า ทีส่มบรูณ์  
    2.2) แบบวดัทศันคติต่อการอนุรกัษ์และ
ฟ้ืนฟูป่าต้นน ้ าที่เสื่อมโทรม ตามยุทธศาสตร์การบริหาร
จดัการทรพัยากรน ้า มขี ัน้ตอนในการออกแบบ ดงันี้ 
     1) ศกึษาขอ้มูลพื้นฐานเบื้องต้น โดย
การศกึษาจากต ารา เอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเป็นการ
ก าหนดรูปแบบเนื้อหาในการสร้างแบบวดัทัศนคติต่อการ
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าตน้น ้าทีเ่สื่อมโทรม ตามยุทธศาสตร์การ
บรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 
     2) จัดท าแบบวัดทัศนคติต่อการ
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าตน้น ้าทีเ่สื่อมโทรม ตามยุทธศาสตร์การ
บรหิารจดัการทรพัยากรน ้า จ านวน 25 ขอ้ ซึ่งมลีกัษณะการ
ตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดบั 
คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรกึษาตรวจสอบ เพื่อขอขอ้เสนอและปรบัปรงุแกไ้ข 
      3) น าแบบวัดทัศนคติต่อการ
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าตน้น ้าทีเ่สื่อมโทรม ตามยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้ า  ส่งผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่ าน  
เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขให้สมบูรณ์ มากยิ่งขึ้นหลงัไดค้ าแนะน า
จากผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อน าไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืในถ่ายทอด 
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     4) น าแบบวดัทัศนคต่อการอนุรกัษ์
และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม ตามยุทธศาสตร์การบรหิาร
จดัการทรพัยากรน ้าต่อไปทดลองใชก้บันิสติระดบัปรญิญาตร ี
ช ัน้ปีที่ 2 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและ
ทรพัยากรศาสตร ์จ านวน 30 คน 
     5) จัดท าแบบวัดทัศนคติต่อการ
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าตน้น ้าทีเ่สื่อมโทรม ตามยุทธศาสตร์การ
บรหิารจดัการทรพัยากรน ้าทีส่มบรูณ์  
 ระยะที ่2 กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดลอ้มศกึษา 
  1) ท าการส่งเสริมตามก าหนดการในการจัด
กิจกรรม ระยะเวลาในส่งเสริมใช้ระยะเวลา 2 ว ัน โดยมี
ก าหนดการในการจดักจิกรรมการสง่เสรมิ (ดงัตารางที ่3.1) 
  2) การด าเนินการสง่เสรมิผูว้จิยัไดด้ าเนินการ ดงันี้ 
   2.1 ข ัน้น าเขา้สูก่จิกรรม 
    ขัน้เข้าสู่กิจกรรมการเตรียมพร้อมหรือ
สรา้งบรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการส่งเสริม โดยการสร้าง
ความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้รว่มการสง่เสรมิ เพื่อลดความตรงึเครยีด
ทางรา่งกาย และจติใจ ชว่ยใหม้สีมาธดิขี ึน้ลดความกงัวล 
   2.2 ข ัน้กจิกรรม 
    ในการส่งเสริมคร ัง้นี้ มีกิจกรรมให้
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ ทราบว่าตนเองท าอะไรอยู่ โดยมคีู่มอื
การส่งเสรมิการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าตน้น ้าทีเ่สือ่มโทรม ตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรพัยากรน ้ า ประกอบการ
บรรยาย ซึง่ในการสง่เสรมิ ผูว้จิยัมเีทคนิคและวธิีการส่งเสรมิ
เพื่อใหเ้ขา้รว่มการสง่เสรมิเกดิความรู ้ดงันี้  
     1. การบรรยาย เป็นวิธีที่ ท าให้
ผูเ้ขา้ร่วมการส่งเสรมิ ทราบถึงการส่งเสรมิการการอนุร ักษ์
และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม ตามยุทธศาสตร์การบรหิาร
จดัการทรพัยากรน ้า ซึง่มเีนื้อหารสาระประกอบไปดว้ย หน่วย
การส่งเสรมิที ่1 การอนุรกัษ์ป่าต้นน ้า หน่วยการส่งเสรมิที ่2 
ปัญหาของทรัพยากรน ้ า และหน่วยการส่งเสริมที่  3 
ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า  
   2.3 ขึ้นอภิปราย/วิเคราะห์ คือ หลังจากที่
ผูเ้ขา้รว่มการสง่เสรมิ ไดร้บัประสบการณ์จากกจิกรรมที่จดัให้
แลว้ ควรมโีอกาสไดท้ าการ 
   2.4 ข ัน้วดัผลการจดักจิกรรม 
    ในข ัน้นี้เป็นข ัน้ตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นข ัน้
ตอบวตัถุประสงค์ของผู้วิจ ัย ที่ต ัง้ไว้ตอนแรก โดยในการ
สง่เสรมิคร ัง้นี้ วดัผลการประเมนิ 2  
ดา้น คอื ดา้นความรู ้และดา้นทศันคต ิ

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1. สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพเครือ่งมอื 
  2.1 ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) 
  2.2 คา่ความเชือ่ม ัน่ (Reliability) 
  2.3 คา่อ านาจจ าแนก 
  2.4 คา่ความยากงา่ย 
  2.5 ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
  2.6 ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 
  2.7 ดชันีประสทิธผิล E.I. 
 3. สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน คอื Paired t-test และ 
One-way ANOVA ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการพฒันาคู่มือการส่งเสริมการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู
ป่าต้นน ้ าทีเ่สือ่มโทรม ตามยุทธศาสตร์การบริหาร
จดัการทรพัยากรน ้ า โดยการวดัและประเมนิผลของความรู้ 
และทศันคติ ดว้ยแบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์และ
ฟ้ืนฟูป่าตน้น ้าที่เสื่อมโทรม ตามยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการ
ทรพัยากรน ้าและแบบวดัทศันคติต่อ การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่า
ตน้น ้าทีเ่สือ่มโทรม ตามยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากร
น ้า พบว่า คู่มอืการส่งเสริมการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้ าที่
เสื่อมโทรม ตามยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรพัยากรน ้ ามี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.66/81.16 (ดังตารางที่  1) ดัชนี
ประสิทธิผลของคู่มือการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้ าที่เสื่อม
โทรม ตามยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรพัยากรน ้ า พบว่า 
ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของการสง่เสรมิการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่า
ตน้น ้าทีเ่สือ่มโทรมตามยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการทรพัยากร
น ้า  
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกับการ
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้ าทีเ่สือ่มโทรม ตามยุทธศาสตร์
การบริหารจดัการทรพัยากรน ้ า พบวา่ ผูเ้ขา้รว่มการส่งเสรมิ
มคีวามรูก้อ่นการสง่เสรมิอยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการสง่เสรมิ
อยู่ในระดบัมาก เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการ
สง่เสรมิ พบวา่ หลงัการสง่เสรมิผูเ้ขา้ร่วมการสง่เสรมิ มคีะแนน
เฉลี่ยมากกว่าก่อนการส่งเสริม จึงสรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมการ
ส่งเสรมิมคีวามรูห้ลงัการส่งเสรมิเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการส่งเสริม 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติิที ่.05 ในดา้นทศันคตติ่อการอนุรกัษ์
และฟ้ืนฟูป่าตน้น ้าทีเ่สือ่มโทรม มคีา่เท่ากบั 0.6007หมายความ
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ว่า ผู้เข้าร่วมรบัการส่งเสริม มีความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้
ผูเ้ขา้ร่วมรบัการส่งเสริมมีความก้าวหน้าในการเรียนรูร้ ้อยละ 
60.07 (ดังตารางที่ 2) ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรพัยากรน ้ า ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม ตามยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรพัยากรน ้ า พบว่า ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมี

ทศันคติก่อนการส่งเสรมิอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย หลงัการส่งเสรมิ
อยู่ในระดบัเห็นดว้ย เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่า หลังการส่งเสริมผู้เข้าร่วม มีคะแนนเฉลี่ย
มากกว่ากอ่นการสง่เสรมิ จงึสรปุไดว้่าผูเ้ขา้ร่วมมทีศันคติหลงั
การสง่เสรมิเพิ่มขึน้กว่ากอ่นการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิี ่.05 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืการสง่เสรมิการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้าที่เสือ่มโทรม ตามยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน ้า (E1/E2) 
 
 

หน่วยกำรส่งเสริม คะแนนเต็ม �̅� S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 20 16.53 1.47 82.66 

ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 20 16.23 1.40 81.16 

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรส่งเสริม เท่ำกบั 82.66/81.16 

 
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาดชันีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือการส่งเสรมิการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม ตาม
ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 
 

ผลรวมคะแนน
ควำมรู้ก่อน  
กำรส่งเสริม 

ผลรวมคะแนน
ควำมรู้หลงั  
กำรส่งเสริม 

จ ำนวนผูเ้ข้ำร่วม 
กำรส่งเสริม 

คะแนนเต็มของ
ควำมรู้หลงั 
กำรส่งเสริม 

ค่ำดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) 

ของคู่มือ 
317 487 30 20 0.6007 

 
ตารางที ่3 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคตติ่อการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าตน้น ้าทีเ่สือ่มโทรม ตามยุทธศาสตรก์าร
บรหิารจดัการทรพัยากรน ้า โดยใช ้Paired t-test (n=30) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรส่งเสริม 

ระดบั 
หลงักำรส่งเสริม 

ระดบั t df P 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

ความรู ้(N=20) 10.56 2.71 ปานกลาง 16.23 1.40 มาก -10.557 29 .000* 
ทศันคต ิ
(N = 3) 

2.47 0.25 เหน็ดว้ย 2.93 0.10 เหน็ดว้ย -11.134 29 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
5. อภิปรำยผล 
 การส่งเสริมการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้าที่เสื่อม
โทรม ตามยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า ผูว้จิยั
ขออภปิลาย ผลการศกึษาตามรายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
  1. ผลการพฒันาคูม่อืการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้น
น ้าทีเ่สือ่มโทรม ตามยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการทรพัยากร

น ้า และการวเิคราะห์หาค่าดชันีประสทิธิผล (E.I.) ของคู่มือ
การสง่เสรมิคูม่อืการสง่เสรมิการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้ าที่
เสือ่มโทรม ตามยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า มี
ประสทิธิภาพเท่ากบั 82.66/81.16 และดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
ของคู่มอืส่งเสรมิ มคี่าเท่ากบั 0.6007 หมายความว่า นิสติที่
เขา้ร่วมการส่งเสรมิความรูเ้พิ่มขึ้นและส่งผลให้ผูเ้ขา้ร่วมรบั
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การส่งเสริมมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร ้อยละ 60.07 
เนื่องจากคู่มอืการส่งเสรมิการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้ าที่
เสื่อมโทรม ตามยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้ า 
ผ่านการพัฒนารูปแบบอย่างเป็นระบบ โดยมีข ัน้ตอนการ
ด าเนินการ คอื ข ัน้การพฒันาเนื้อหาสาระคู่มอืการอนุร ักษ์
และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม ตามยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการทรพัยากรน ้ า ซึ่งได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
เนื้อหาส าหรบัการส่งเสรมิการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้ าที่
เสื่อมโทรม ตามยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้ า 
โดยผ่านกระบวนการปรบัปรุงแกไ้ขตรวจสอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา ตามขัน้ตอนที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นไปควบคู่ไปกบัการ
กระท าสิง่ใดสิง่หนี่ง เป็นหนังสอืที่ใชต้ามแนวคดิของ ปรชีา 
ช้างขวญัยืน และคณะ (2551: 127) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
คู่มือเป็นหนังสือที่ใช้แนวทางปฏิบัติให้ก ับผู้ใช้สามารถ
กระท าสิง่นัน้ ๆ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ส่วนคู่มอืครูนัน้ 
เป็นหนังสือให้แนวทางและแนะน าเกี่ยวกับสาระ วิธีการ
กจิกรรม สือ่ วสัดอุุปกรณ์ และแหล่งขอ้มลู แหล่งอา้งองิต่าง  ๆ
ปกติจะใชค้วบคู่กบัหนังสอืเรยีน เป็นหนังสอืที่ครูได้ศึกษา
ด้วยตนเอง และเป็นไปตามแนวคิดของ ราชบณัฑิตสถาน  
(2538: 126) คู่มือ หมายถึง สมุดหรือหนังสือที่แต่งขึ้นใช้
ประกอบวชิา หรอือ านวยความสะดวกเกีย่วกบัการศกึษาเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง และเป็นไปตามแนวคดิของ ปรชีา ชา้งขวญัยืน 
(2539: 132-134) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาคู่มือไว้ว่า 
จะตอ้งเน้นแนวปฏบิตัเิป็นส าคญัวธิกีารจดักจิกรรมนัน้จะต้อง
เขยีนไวใ้หส้ามารถปฏบิตัติามข ัน้ตอนไดแ้ละ ควรแสดงภาพ
แผนภูมิแผนผงั เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนสามารถปฏิบัติตาม
ขัน้ตอนไดง้า่ยสว่นการเขยีนคูม่อืตอ้ง ใชภ้าษาทีผู่อ้่านไดร้บั
ความรูแ้ละความเขา้ใจ ดงันัน้ คู่มอื จึงต้องมีความชดัเจนมี
รายละเอียดครอบคลุม ประเด็นที่น่าสนใจไว้ทัง้หมด ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ พรนิภา ตูมโฮม และประยูร วงษ์
จันทรา (2559: 189-202) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน: 
สาธารณรฐัอินโดนีเซียน ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธิภาพ
ของคู่มอืการฝึกอบรม มปีระสทิธิภาพ เท่ากบั 84.53/85.33  
ส่วนดชันีประสทิธิผลของคู่มอืการฝึกอบรม เท่ากบั 0.6343 
และสอดคล้องกบังานวจิยัของ จตุพร ประแดง และไพบูลย์ 
ลิ้มมณ (2562: 33) ไดศ้กึษา เรือ่ง การสง่เสรมิการท าไบโอชาร์ 
(Biochar) เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารงุดนิ ผลการศกึษา พบวา่ คูม่อืการ
สง่เสรมิการท าไบโอชาร ์ เพื่อเป็นปุ๋ ยบ ารงุดนิมปีระสทิธิภาพ 
เท่ากบั 89.87/87.17 และมีดชันีประสิทธิผลของคู่มือ (E.I.) 

เท่ากบั 0.5967 ชาวบา้นมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 
59.67 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ยุพิน โพธิช์ยัทอง และ
น ้ าทิพย์ ค าแร่ (2562: 64) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมการผลิตปุ๋ ยอินทรยี์อัดเม็ดจากมูลสตัว์ เพื่อลดใช้
ปุ๋ ยเคมใีนสิง่แวดล้อม ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืฝึกอบรม มี
ประสิทธิภาพ 90.60/93.25 ส่วนดชันีประสิทธิผลของคู่มือ
ฝึ กอบรมเท่ ากับ 0.8523 ผู้ เข้าร่ วมการ ฝึ กอบรมมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 85.23 ผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรม
มีคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของSomchoke Sriharuksa, et al. 
(2011: 45-50) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม
ศึกษา เรื่องขยะมูลฝอยในชุมชนส าหร ับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นอ าเภอเมอืงสกลนคร ผลการวจิยั 
พบวา่ประสทิธภิาพของชดุฝึกอบรมสภาพแวดลอ้มการศึกษา
เท่ากบั 90.61/89.90 ซึ่งสูงกว่าขอ้ก าหนดของเกณฑ์การตัง้
ค่า 80/80 และดชันีการฝึกอบรมเท่ากบั 0.6030 หลงัจากการ
ฝึกอบรมมปีระสิทธิภาพและอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านสามารถแสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะของผู้เข้าร่วมและทักษะในการด าเนินงานเป็น
รายบุคคลและโดยรวมระดบัที่เพิ่มขึ้นมนีัยส าคญัทางสถิติ
อย่างมาก (p <0.05) หลงัการอบรมผลปรากฏว่าความรู้การ
ด าเนินการแบบมีส่วนร่วมและทักษะการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่มีอายุต่างกัน
ประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกนัและกลุ่มประชากรที่
แตกต่างกนัไมม่คีวามแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ข อ ง  Suwakhon Phakeewai and Prayoon Wongchantr 
(2020: 94-103) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนากิจกรรมค่าย
นนัทนาการเพื่อสิง่แวดล้อมส าหรบัเยาวชนในจงัหวดัรอ้ยเอ็ด
ของประเทศไทย ผลการวิจัยนี้  ชี้ให้เห็นคู่มือกิจกรรมค่าย
นนัทนาการดา้นสิง่แวดลอ้มส าหรบัเยาวชนในจงัหวดัรอ้ยเอ็ด
มีประสิทธิผล เท่ากับ85.17/83.44 และดัชนีประสิทธิผล
เท่ากบั 0.6117 หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนันทนาการ
สิง่แวดล้อมเยาวชนมจี านวนมากขึ้นความรูด้า้นสิง่แวดล้อม
และทศันคตดิา้นสิง่แวดลอ้มมากกวา่กอ่นเขา้รว่มคา่ย 
 2. ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วกบั
การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าตน้น ้าที่เสื่อมโทรม ตามยุทธศาสตร์
การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า นิสติทีเ่ขา้รว่มการสง่เสรมิ มี
คะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม 
เนื่องจากคูม่อื และกระบวนการสง่เสรมิการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู
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ป่าต้นน ้ าที่เสื่อมโทรม ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรพัยากรน ้า มคีวามเหมาะสม และมเีทคนิควธิกีารสง่เสริมที่
มีความหลากหลาย ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีส่วนร่วมใน
กจิกรรมทุกหน่วยกจิกรรมการส่งเสรมิ ซึ่งช่วยกระตุน้ใหผู้ท้ี่
เข้าการส่งเสรมิ มีความรู้เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการส่งเสรมิ  
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ กีรติ ยศยิ่งยง (2549: 4) ได้ให้
ความหมายของความรูว้่า ความรู ้คอื ความคดิเหน็ของแต่ละ
บุคคลที่ผ่านกระบวนการคดิวเิคราะห์และสงัเคราะห์จนเกิด
ความเข้าใจ และน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจใน
สถานการณ์ต่าง ๆ จนไดร้บัการยอมรบัโดยคนกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งในสงัคม และเป็นไปตามแนวคิดของ วิชยั วงษ์ใหญ่ 
(2537: 77) ได้ให้ความหมายของความรู้ว่า เป็นพฤติกรรม
เบื้องต้นที่ผูเ้รยีนสามารถจ าไดร้ะลึกได ้โดยการมองเห็น ได้
ยนิ ความรูข้ ัน้นี้ คอื ขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ ์ค าจ ากดัความ เมือ่
บุคคลได้รบัความรู้มาแล้วจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางด้านความรู้ สติปัญญาตามล าดบั เริ่มจาก
ผูเ้รยีนไดร้บัความรู ้หรอืประสบการณ์ขึน้มาใหม ่แลว้ผูเ้รยีน
จะรู้จ ักใช้การสงัเกต ใช้ความคิดในประสบการณ์ที่ได้ร ับ
เพิ่มเติมมานัน้ สรุปความรู้ให้เป็นความรู้ความเข้าใจของ
ตนเอง และเป็นไปตามแนวคิดของ แสงจันทร์ โสภากาล 
(2550: 14-15) ให้ความหมายว่า ความรู้ หมายถึง การรบัรู้
เกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิเหตุการณ์รายเอยีดต่าง ๆ  ที่เกดิขึ้นจาก
การสงัเกตการศกึษาประสบการณ์ทัง้ในดา้น สิง่แวดล้อมและ
สงัคมความรูพ้ื้นฐานหรอืภูมหิลงัของแต่ละบุคคลที่บุคคลได้
จดจ าหรือเก็บรวบรวมไว้และ สามารถแสดงออกมาในเชิง
พฤติกรรมที่สงัเกต หรอืวดัได ้ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
พงศ์อมร คชศลิา และคณะ (2561: 137) ไดศ้กึษา เรื่อง การ
สร้างคู่มือฝึกอบรมส าหรบัพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัคร
พิทกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อมหมู่บา้น จงัหวดั
ตราด ผลการศึกษา พบว่า ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรม มีคะแนน
เฉลี่ยก่อนการอบรม เท่ากบั 23.43 คะแนน คะแนนเฉลีย่หลงั
การอบรม เท่ากบั 34.87 และคะแนนเฉลี่ยระยะติดตามผล 
เท่ากบั 33.50 คะแนน และผลการเปรียบเทียบความรู้ของ
อาสาสมัครพิทักษ์ทร ัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
หมู่บา้น พบว่า อาสาสมคัรพิทักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มหมูบ่า้น ในระยะหลงัเขา้อบรมและระยะตดิตามผล
หลงัจากเขา้ฝึกอบรม มคีะแนนเพิม่ขึน้สงูกวา่กอ่นเขา้รบัการ
ฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .01 และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ธิชากร เอกทศัน์ และคณะ (2560: 
329) ได้ศึกษา เรื่อง การศึกษาผลการใช้คู่มือสหกิจศึกษา

ส าหรบัสิ่งแวดล้อมศึกษา ผลการศึกษา พบว่า คู่มือสหกจิ
ศกึษาส าหรบัสิง่แวดล้อมศกึษา มคีวามเหมาะสมระดบัมาก
ที่สุด และดชันีประสทิธิผลเพิ่มเป็นรอ้ยละ 85.70 นิสติกลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู ้ทัศนคติสูงกว่าก่อน สหกิจ
ศกึษาส าหรบัสิง่แวดล้อมศกึษาอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริวิรรณ ชมุธรีรตัน์ 
และจุไรรตัน์ ครุโุคตร (2562: 195) ไดศ้กึษา เรือ่ง การพฒันา
คูม่อืการฝึกอบรมการจดัการดนิในชมุชนบา้นหนองอุ่ม ต าบล
นาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษา 
พบว่า คู่มือฝึกอบรมการจัดการดินในชุมชนบ้านหนองอุ่ม 
ต าบลนาสีนวน อ าเภอกนัทรวิชยั จังหวดัมหาสารคาม มี
ประสทิธิภาพเท่ากบั 81.71/93.71 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ต ัง้
ไว้ที่  80/80 มีด ัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.65 และ
เกษตรกรมคีวามรู ้หลงัการฝึกอบรมมคีะแนนเฉลี่ยมากกว่า
ก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ(P<0.001) และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของ Sharafi Kiomars และคณะ (2014: 
52) ไดศ้กึษา การส ารวจบทบาทการฝึกอบรมในดา้นความรู้ 
และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของนักเรียนในชนบทของ 
โรงเรยีนมธัยมชัน้ปีที ่1 ในการเชือ่มต่อกบัปัญหาสิง่แวดลอ้ม: 
ประเทศขา้งเคยีงของเมอืงเคอรม์าชาห์ม ีผลการศกึษา พบว่า 
มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญั ระหว่างความรูแ้ละระดบั
ทศันคติของนักเรยีนที่เกีย่วขอ้งกบัปัญหาสิง่แวดล้อมก่อน
และหลังการฝึกอบรม (P<0.001) ดงันัน้ หลังการฝึกอบรม
ความรูแ้ละทศันคตเิฉลีย่เพิม่ขึน้ 6.64 และ 11.44% ตามล าดบั 
นอกจากนี้หลังจากการฝึกอบรมความรู้และทัศนคติ ของ
นักเรียนในระดบัมาตรวดัแบบลิเคิร์ท ที่มีเกณฑ์มากที่สุด 
เพิ่มขึ้นจาก 50 เป็น 94% และ 32 เป็น 88% ตามล าดบั และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของ Kannika Sookngam, et al. (2021: 
32-48) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
สิง่แวดล้อมศกึษาตามศาสตรพ์ระราชาในการอนุรกัษ์ดนิ น ้า 
และป่าไม ้ผลการศกึษา พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู้
เกีย่วกบัการอนุรกัษ์ดนิ น ้า และป่าไมต้ามศาสตร์พระราชา 
หลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 3. ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบทศันคติต่อการ
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าตน้น ้าทีเ่สื่อมโทรม ตามยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรพัยากรน ้ า นิสิตที่เข้าร่วมการส่งเสริม มี
คะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม 
เนื่องจากคู่มอืการส่งเสรมิ และกระบวนการส่งเสรมิมีความ
เหมาะสม และมเีทคนิควธิกีารสง่เสรมิมคีวามหลากหลาย ซึง่
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เป็นไปตามแนวคิดของ โสภา ชูพิกุลชยั (2521: 57) ได้ให้
ความหมายของค าว่า ทัศนคติ หมายถึง การรวบรวม
ความรูส้กึนึกคิด ความเชื่อ ความคดิเห็นและความจรงิ ซึ่ง
ไดแ้ก่ความรูต้่าง ๆ รวมทัง้ความรูส้กึซึ่งเป็นการประเมนิค่า
ทัง้ทางบวกและทางลบ ซึง่ทัง้หมดจะเกีย่วพนักนั ทศันคตเิมือ่
ก่อรูปขึ้นมาแล้วยากที่จะเปลีย่นแปลงได ้เพราะมแีนวโน้มที่
จะคงอยู่ตลอดเวลา คอื มนุษย์จะยอมเปลีย่นแปลงความรูส้กึ
นึกคดิของตนโดยปราศจากการบงัคบั หรอืต่อสูเ้พื่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงเป็นไปไดย้ากมาก และเป็นไปตามแนวคดิ
ของ ประยูร วงศจ์นัทรา (2559: 73) กล่าววา่ ทศันคตเิป็นการ
แสดงออกมา ซึ่งการตดัสนิใจจากการ ประเมนิค่าหรอืทศันะ
เกีย่วกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งในการแสดงออกมานี้
จะตอ้งอาศยัพื้นความรู ้ประสบการณ์และพฤติกรรม ระหว่าง
บคุคลเป็นเครือ่งช่วยในการพจิารณา และประเมนิคา่ก่อนที่มี
การตดัสนิใจแสดงออก ซึง่การแสดงออกความคดิเหน็นี้อาจจะ
เป็นในการเห็นดว้ย และเป็นไปตามแนวคดิของ สรอ้ยตระกูล 
(ตัวยานนท์) และเป็นไปตามแนวคิดของ สุรพงษ์ โสธนะ
เสถยีร (2533: 122) ทศันคต ิหมายถงึ ดชันีชีว้า่บคุคลนัน้ คดิ
และรูส้กึอย่างไรกบัคนรอบขา้งวตัถุหรอืสิง่แวดลอ้ม ตลอดจน
สถานการณ์ต่าง  ๆโดยทศันคตนิัน้มรีากฐานมาจากความเชื่อ
ที่อาจส่งผลถึง พฤติกรรมในอนาคตได ้ทศันคติจึงเป็นเพยีง
ความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า และเป็นมิติของการ
ประเมิน เพื่อแสดงว่าชอบ หรือไม่ชอบต่อประเด็นหนึ่ง ๆ   
ซึ่ งถื อ เ ป็ นการสื่ อสารภายในบุ คคล  ( Interpersonal 
Communication) ที่เป็นผลกระทบมาจากการรบัสาร อนัจะมี
ผลต่อพฤติกรรมต่อไป ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ฐาปนี 
ศรจี านง และคณะ (2559: 128) ไดศ้กึษา เรือ่ง การพฒันาคูม่อื
เกษตรกรรม แบบผสมผสานตามโครงการฟารม์ตวัอย่างหนอง
หมากเฒ่า ตามพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชนิีนาถ จงัหวดัสกลนคร ผลการศกึษา พบวา่ การ
ฝึกอบรมส่งผลให้เกษตรกร มีทัศนคติหลังการฝึกอบรม
มากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 
.05 และสอดคล้องกบังานวิจัยของ ปพิชญา ประภาร และ
ประยูร วงศ์จนัทรา (2560: 261) ไดศ้กึษา เรื่อง การศกึษาผล
การใชคู้่มอืการจดัการสิง่แวดลอ้มศกึษาชุมชน ผลการศกึษา 
พบว่า คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาชุมชน มีความ
เหมาะสมในระดบัมากที่สุดมีดชันีประสิทธิผลมีค่าเท่ากบั 
0.536 นิสติกลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่ความรูท้ศันคติสูงกว่า
กอ่นการการจดัการสิง่แวดลอ้มศกึษาชมุชน อย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ วรญิญา 

ซญิวงษา และคณะ (2556:55) ไดศ้กึษา เรือ่ง การสง่เสรมิการ
แกไ้ขปัญหาดนิเสื่อมคุณภาพด้วยปุ๋ ยหมกัชวีภาพ ส าหรบั
ชุมชนบ้านหัวนาค า ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวดั
มหาสารคาม ผลการศกึษา พบว่า ชาวบา้นหวันาค า ต าบล
หนองปลงิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม มทีศันคตติ่อการ
ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมคุณภาพด้วยปุ๋ ยหมัก
ชีวภาพก่อนและหลังการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาดินเสื่อม
คณุภาพดว้ยปุ๋ ยหมกัชวีภาพ หลงัการสง่เสรมิสงูกวา่กอ่นการ
ส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ Heide Kilian และJhoanna G. Ferreira (2013: 
193) ไดศ้กึษา เรือ่ง ผลกระทบต่อทศันคตขิองวธิกีารเฉพาะที่
ใชใ้นโปรแกรมสิง่แวดลอ้มศกึษา ผลการวจิยัพบว่า แมว้่าทัง้
สองวธิีจะมปีระสทิธิภาพในการเปลี่ยนทัศนคติ แต่รูปแบบ
การบรรยายช่วยให้ทัศนคติเปลี่ยนไปมากขึ้นในช่วง สาม
เดือน และสอดคล้องกบังานวิจัยของ Hsin-Ping และ Yore 
(2005: 419-448) ไดศ้กึษา เรื่อง การเปรยีบเทียบ พฤติกรรม 
ทัศนคติ ความตระหนักอารมณ์ และความรู้ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อม ระหว่างนักเรียน ชัน้ปีที่ 5 ประเทศแคนากับ
ประเทศไต้หวนั เปรยีบเทียบภายในกลุ่ม หรอืระหวา่งกลุ่มก็
ตาม นอกจากนี้การศึกษา พบว่า โทรทัศน์เป็นแหล่งที่ให้
ขา่วสารดา้นสิง่แวดล้อมที่มอีทิธพิลมากที่สุดส าหรบันักเรียน
ทัง้สองกลุ่ม และตวัแปรดา้นอารมณ์ ดา้นการเรยีนการสอน
แบบได้ปฏิบัติจริงหรือได้รู้ถึ งคุณค่าของการศึกษา
สิง่แวดลอ้ม ใหผ้ลสมัฤทธิส์งูกวา่ ตวัแปรดา้นการเปรยีบเทยีบ
การสอนแบบใหอ้งคค์วามรูเ้พยีงอย่างเดยีว 
 
6 ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. สามารถน าคูม่อืการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน ้า
ทีเ่สือ่มโทรม ตามยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 
ไปประยุกต์ใชก้บัหลกัสตูรทีเ่กีย่วกบัเนื้อหาในรายวชิาต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 
 2. ควรส่งเสรมิการอนุรกัษ์ป่าต้นน ้าและฟ้ืนฟูป่า
ต้นน ้าที่เสื่อมโทรม กบัผูค้นที่อาศยัโดยรอบพื้นที่ป่าต้นน ้ า 
เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มการสง่เสรมิไดเ้ขา้ใจ และเหน็ความส าคญัใน
การอนุรกัษ์ป่าตน้น ้าเพิม่มากยิง่ขึน้ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการส่งเสริม
วา่มปัีจจยัใดบา้งทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการสง่เสรมิอนัน าไปสู่การ
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พัฒนากระบวนการส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ต่อไป  
 2. ควรศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทัศนคติ 
ระหว่างคนที่อยู่รอบป่าต้นน ้ากลางน ้า และคนที่อยู่ปลายน ้า 

ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างการหรือไม่อย่างไร เพื่อหา
แนวทางในการส่งเสริมให้คนทัง้สามกลุ่ม มีความรู้และ
ทศันคตใินการอนุรกัษ์ป่าตน้น ้าอย่างยัง่ยนืต่อไป 
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