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บทคัดย่อ 
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์น้ำา สำาหรับนิสิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม เพือ่ศึกษาดชันปีระสทิธผิลของคู่มอืฝกึอบรมและเพือ่เปรยีบเทยีบความรู้และทศันคต ิกอ่น
และหลังการฝึกอบรม ตัวอย่าง คือ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน 30 คน ได้
มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือ แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ และ
แบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน และ การทดสอบที ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์น้ำา  
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 90.00/89.04 ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม เท่ากับ 0.7559 นิสิตที่ใช้
คู่มือฝึกอบรมมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 75.55 ก่อนการฝึกอบรมนิสิตมีความรู้อยู่ใน
ระดับมากเมื่อหลังการฝึกอบรมนิสิตมีความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด และก่อนการฝึกอบรมนิสิตมีทัศนคติ
อยู่ในระดับเห็นด้วยเมื่อหลังการฝึกอบรมนิสิตมีทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบ 
ค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการฝึกอบรมนิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้และทัศนคติหลังการฝึกอบรมสูงกว่า 
ก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คำ�สำ�คัญ: คู่มือฝึกอบรม การอนุรักษ์น้ำา ความรู้ ทัศนคติ 
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Abstract
The purposes of this research were to develop of water conservation training manual 

for undergraduate student Mahasarakham University, to an study effectiveness indexing  
of the training manual, and to compare knowledge and attitude before and after of  
training. The sample was undergraduate students in Mahasarakham University, acquired by  
a random sampling of 30 people. The research tools were manuals, knowledge test and 
attitude test. The statistics used for analyze data were frequency, percentage, means, the 
standard deviation, and paired t-test. The results revealed that the training manual was  
efficiency of 90.00/89.04. The effective index of the training manual was equal to 0.7559. 
The manual of water conservation training manual for undergraduate student Mahasarakham 
University, had growth in learning 75.55 percent. Before training, students had knowledge 
score at more level, after training, students had knowledge score at the most and before 
training, students had attitude at the most agree level. When compared means score before 
and after training, the experimental students had an average score of knowledge and attitude 
after the training more than before training at the level of statistical significance.05 
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บทนำา
น้ำาเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความ

สำาคัญและเป็นสิ่งจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตของ
มนุษย์รวมไปถึงพืชและสัตว์ก็จำาเป็นต้องใช้น้ำาใน
การดำารงชวีติประจำาวนั น้ำาเปน็สัญลกัษณ์แหง่การ
เริ่มต้นการดำารงอยู่และการส้ินสุดของสรรพสิ่งทั้ง
หลายบนโลก น้ำาทำาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่
สิ่งมีชีวิตทั้งมวล วิถีชีวิตของมนุษย์มีความผูกพัน
กบัสายน้ำามาเน่ินนาน มกีารใช้น้ำาเพ่ือประโยชนใ์น
ดา้นต่างๆ ทัง้ดา้นอปุโภคและบรโิภค มนษุย์นำาน้ำา
มาใชใ้นการดำาเนนิชวีติประจำาวนัตา่งๆ เช่น การใช้
น้ำาในการชำาระล้างร่างกาย การใช้น้ำาในการแปรง
ฟัน การใช้น้ำาในการชำาระล้างภาชนะการใช้น้ำาใน
การเช็ดถูพื้น การใช้น้ำาในการซักผ้า รวมท้ังด้าน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เมื่อมีการเพิ่มขึ้น
ของประชากรมนุษย์ก็มีความต้องการในการใช้น้ำา
มากข้ึน ก่อให้เกิดปญัหาเกีย่วกบัทรพัยากรน้ำาด้วย

เช่นกันดังนั้นการใช้ทรัพยากรน้ำาจะต้องคำานึงถึง
ปริมาณน้ำาที่เพียงพอต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์
และสิง่มชีวีติทัง้หลายบนโลกนีม้ากยิง่ขึน้ เพือ่ไมใ่ห้
เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำาในอนาคตได้ (พัฒนา 
มูลพฤกษ์, 2546: 37)

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบาย
วางเป้าหมายการดำาเนินการของมหาวิทยาลัย
อย่างชัดเจน ในการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียว (Green University) โดยเริ่มต้นในปี พ.ศ.
2552 เป็นต้นมาได้มีการจัดระบบบริหารจัดการ
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำาคัญ
ในการวางแผนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การอนุรักษ์น้ำาสำาหรับ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งในเรื่องการ
อนุรักษ์น้ำาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านการ
อนุรักษ์พลังงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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คือ ให้นิสิตตระหนักถึงความสำาคัญของน้ำา ซึ่ง
นโยบายดังกล่าวข้างต้น จะประสบความสำาเร็จ
ได้จำาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนิสิตที่เรียนอยู่
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพราะถือว่าเป็น
ประชากรส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัย ดังนั้น นิสิต
จำาเป็นต้องมีความรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์น้ำาจึงจะทำาให้การดำาเนินการภายใต้
นโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว สำาเร็จไปได้ด้วยดี 
(ธนภร ปฐมวณิชกุล, 2556: เว็บไซต์) 

กระบวนการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมศึกษา 
เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้นับต้ังแต่มนุษย์เกิด
ขึ้นในโลก ได้แก่ การสั่งสอน การบอกเล่า การ
ปลูกฝังและการฝึกให้ทำาของบรรพบุรุษ ให้อนุชน
รุน่หลงัไดร้บัมรดกทางวฒันธรรมและวทิยาศาสตร ์
ทั้งวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สังคม 
ซึ่งมีหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นวิธีการถ่ายทอด
ด้วยวาจา บรรยาย การใช้สื่อและการปฏิบัติเป็น
ตัวอย่าง (ประยูร วงศ์จันทรา, 2553: 339) จะ
เห็นได้ว่ากระบวนการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมศึกษา
เป็นกระบวนท่ีเห็นได้เด่นชัดในเรื่องการถ่ายทอด
ความรู้ เมื่อมีการนำากระบวนสิ่งแวดล้อมศึกษา
มาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ในการอนุรักษ์น้ำา จะ
สามารถช่วยให้มีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบ
ต่างๆ ได้อย่างมากมาย เช่น การใช้คู่มือประกอบ
การบรรยายเพื่อช่วยเพ่ิมความเข้าใจให้กับนิสิต
มหาวทิยาลยัมหาสารคามใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการ
อนรุกัษน้์ำาและมทีศันคตทิีดี่ตอ่การอนรุกัษน์้ำาเพ่ิม
มากขึ้น เนื่องจากคู่มือเป็นสื่อที่รวบรวมขึ้นเพ่ือ
ใช้ประกอบหรืออำานวยความสะดวกเกี่ยวกับการ
ศกึษาเรือ่งใดเรือ่งหนึง่และเป็นสือ่ทีง่่ายตอ่การนำา
มาใช้กับนิสิตนักศึกษา ประชาชนหรือบุคคลทั่วไป 
อีกทั้งยังเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายอีกด้วย 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาคู่มือฝึก
อบรมการอนุรักษ์น้ำา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

80/80 สำาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ซึ่งคู่มือการฝึกอบรมเป็นสิ่งสำาคัญในการใช้จัด
กิจกรรมฝึกอบรมจึงควรได้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ เพราะเป็นสื่อที่ช่วยพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจของผู้เรียนหรือผู้เข้าฝึกอบรม และ
มี เป้าหมายสำาคัญเพื่อให้นิ สิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคามมีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์น้ำาอันนำาไปสู่การเห็นถึงความสำาคัญของ
น้ำาและเข้าใจส่วนประกอบของน้ำาวัฏจักรน้ำา และ
ประเภทของน้ำาตามแหล่งน้ำาธรรมชาติ อันนำาไป
สู่การปฏิบัติตามวิธีการประหยัดน้ำา เพื่อเป็นส่วน
หนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและยังสอดคล้อง
กบันโยบายมหาวิทยาลยัสเีขยีว Green University 
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์

น้ำาสำาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ
ฝึกอบรมการอนุรักษ์น้ำาสำาหรับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

3. เพื่อเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกับการ
อนุรักษ์น้ำาสำาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ก่อนและหลังการฝึกอบรม

4. เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
อนุรักษ์น้ำาสำาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ก่อนและหลังการฝึกอบรม

สมมุติฐานการวิจัย
1. นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามมี 

ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำาหลังการฝึกอบรม 
สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม
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2. นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามมี
ทศันคติต่อการอนุรกัษ์น้ำาหลงัการฝกึอบรมสงูกวา่
ก่อนการฝึกอบรม

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 

ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จัย คือ นิสิต
ระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปกีารศกึษา 2558 เป็นนสิติทีส่มคัร
เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการอนุรักษ์น้ำาสำาหรับ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน 120 คน

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตระดับ
ปริญญาตรี ท่ีสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการ
อนุรักษ์น้ำาสำาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จำานวน 30 คน ซึ่งได้จากการกำาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามเกณฑ์ร้อยละ 25 (จุมพล สวัสดิยา
กร, 2520) และได้จากการสุม่อยา่งงา่ยโดยใช้การ
จับฉลากรายชื่อ 

เครื่องมือที่ใช้ในง�นวิจัย

1. คู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์น้ำา สำาหรับ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากการศึกษา
ความสอดคล้องของคู่มือและความเหมาะสมของ
คู่มือจากผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิเคราะห์หาค่า IOC 
พบว่า ทุกด้านมีค่ามากกว่า 0.5 และค่าความ
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ค่าความเหมาะ
สมของคูม่อือยูใ่นระดับเหมาะสมอย่างย่ิง สามารถ
นำาไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้ได้

2. แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการ
อนรุกัษน์้ำา เปน็แบบทดสอบซ่ึงมีลักษณะแบบเลอืก
ตอบ ก ข ค และ ง จำานวน 25 ขอ้ พบวา่ ค่าความ
ยากง่ายของแบบทดสอบความรู้ ทุกข้อมีค่าความ
ยากงา่ยในระดบัทีใ่ช้ได้ คือ มีคา่ตัง้แต ่0.20–0.80 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของล้วน สายยศ และอังคณา 
สายยศ (2543: 185) และค่าอำานาจจำาแนก 

รายข้อโดยการอ้างอิงตามเกณฑ์ มีค่าตั้งแต่ 0.31 
ขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของรังสรรค์ มณีเล็ก 
และคณะ (2546: 35) พบว่า คุณภาพของ 
ขอ้คำาถามทกุขอ้มคีา่อำานาจจำาแนกรายขอ้ในระดบั
ทีใ่ช้ได ้คอื มคีา่อำานาจจำาแนกตัง้แต ่0.37 - 0.66 และ
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบทดสอบความรู้  
(Reliability) ได้จากการทดสอบความเช่ือมั่นด้วย 
Cronbach’s alpha มีค่าเท่ากับ 0.9 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.70 ข้ึนไปเป็นไปตามเกณฑ์ของล้วน 
สายยศ (2544: 310-311)

3. แบบวัดทัศนคติต่อการอนุรักษ์น้ำา มี
ลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 
และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำานวน 25 ข้อ พบว่า ข้อ
คำาถามทุกข้อมีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อในระดับ
ที่ใช้ได้ คือ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.44-0.78 
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ รังสรรค์ มณีเล็ก และ
คณะ (2546: 35) ที่มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ
จะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.31 ข้ึนไป สำาหรับความเช่ือ
มั่นทั้งฉบับของแบบวัดทัศนคติ (Reliability) ได้
จากการทดสอบความเชื่อมั่นด้วย Cronbach’s 
alpha พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.940 แสดงว่าแบบวัด
ทศันคตทิกุขอ้เปน็ไปตามทีเ่กณฑข์องลว้น สายยศ 
(2544: 310-311)

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ผู้วิจัยแบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออก
เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาคู่มือฝึก
อบรมการอนุรักษ์น้ำาสำาหรับนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และระยะที่ 2 การใช้คู่มือในการ
ฝึกอบรม

ระยะที่  1 คือ การพัฒนาคู่มือฝึก
อบรมการอนุรักษ์น้ำา สำาหรับนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องจาก
งานวิจัย เอกสาร ตำาราต่างๆ 
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2) กำาหนดวัตถุประสงค์และกำาหนด
ขอบข่ายเนื้อหาสาระต่างๆ ของคู่มือ และเขียน
เนือ้หาของคู่มอืตามวตัถุประสงค์ จากน้ันออกแบบ
รปูเลม่และออกแบบภาพประกอบในคูม่อื ซึง่คู่มอื
มีหน่วยฝึกอบรมจำานวน 4 หนว่ยเนือ้หาสาระของ
คู่มือฝึกอบรม ประกอบด้วย 

หน่วยที่ 1 เรื่อง ความสำาคัญของน้ำา 
หน่วยที่ 2 เรื่อง ส่วนประกอบของน้ำาและวัฏจักร
ของน้ำา หน่วยที่ 3 เรื่อง ประเภทของน้ำาตามแหล่ง
น้ำาธรรมชาติ และหน่วยที่ 4 เรื่อง วิธีประหยัดน้ำา

3) นำาไปให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความ
สอดคล้องของคู่มือและความเหมาะสมของคู่มือ 

4) นำาไปใช้กับกลุ่มทดลองเ พ่ือหา
คุณภาพของเครื่องมือ 

ระยะที่ 2 คือ การใช้คู่มือในการฝึก
อบรม จากการพัฒนาจากระยะที่ 1 คือ คู่มือฝึก
อบรมการอนุรักษ์น้ำา สำาหรับนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผูว้จิยัได้นำาคูม่อืมาใช้ในการฝึกอบรม
โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ประชาสัมพันธ์รับนิสิตที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมการฝึกอบรมการอนุรักษ์น้ำา โดยวิธีแจก
ใบปลิวและเฟสบุ๊ค (Facebook)

2. ติดต่อนิสิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง แจ้ง
กำาหนดการฝึกอบรมการอนุรักษ์น้ำา ระยะเวลาที่
ใช้ในในการฝึกอบรม จำานวน 2 วัน สำาหรับสถาน
ที่ฝึกอบรม คือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. จัดกิจกรรมฝึกอบรมการอนุรักษ์น้ำา 
และวัดความรู้และทัศนคติ ก่อนและหลังการฝึก
อบรม สำาหรับกิจกรรมการฝึกอบรมได้นำาคู่มือที่
ผ่านการพัฒนาจากระยะท่ี 1 คือ คู่มือฝึกอบรม
การอนุรักษ์น้ำา ซึ่งมีขั้นตอนการฝึกอบรม ดังนี้

1. ชี้แจงขั้นตอนในการฝึกอบรมโดยมี
การใช้คู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์น้ำา สำาหรับนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบการฝึกอบรม

2. ทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre - Test) 
โดยใช้แบบทดสอบความรู้และแบบวัดทัศนคติ
ต่อการอนุรักษ์น้ำาที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นใช้วัดผลก่อน
การฝึกอบรม

3. ดำาเนินการฝึกอบรมโดย ใช้คู่มือฝึก
อบรมการอนุรักษ์น้ำา สำาหรับนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด
ความรู้ รวมเวลา 12 ชั่วโมง อบรมจนครบตาม
เวลาที่กำาหนดไว้ในแผน โดยมีการวัดความรู้ของ
ผู้เข้าฝึกอบรมทุกหน่วยการเรียนรู้

4. ทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post 
- Test) โดยใช้แบบทดสอบความรู้และแบบวัด
ทัศนคติต่อการอนุรักษ์น้ำา

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของคู่มือฝึก
อบรมการอนุรักษ์น้ำา สำาหรับนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ตามเกณฑ์ (E

1
/E

2
) 80/80 โดย 

80 ตัวแรก หมายถึง ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของ
คะแนนที่นิสิตได้จากการทำาแบบทดสอบระหว่าง
การเรียน ส่วน 80 ตัวหลัง หมายถึงค่าเฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละของคะแนนที่นิสิตได้จากการทำาแบบ
ทดสอบหลังเรียนโดยใช้คู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์
น้ำา สำาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2. เปรยีบเทยีบความรูแ้ละทัศนคตติอ่การ
อนุรักษ์น้ำาของนิสิต ระหว่างก่อนและหลังการฝึก
อบรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

2.1 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์น้ำา จำานวน 25 ข้อ โดยตอบถูกให้ 1 
คะแนน และตอบผิดให้ 0 คะแนน คะแนนเต็ม 
25 คะแนน 

2.2 แบบวัดทัศนคติต่อการอนุรักษ์น้ำา 
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จำานวน 25 ข้อ โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 5 
ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่
เหน็ดว้ย และไมเ่ห็นด้วยอย่างย่ิง และนำาคะแนนที่
ไดไ้ปหาคา่เฉล่ียซ่ึงมเีกณฑใ์นการแปลความหมาย 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2543: 99-100)

 ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง นิสิต
เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์น้ำา

 ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง นิสิต
เห็นด้วยต่อการอนุรักษ์น้ำา

 ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง นิสิต
ไม่แน่ใจต่อการอนุรักษ์น้ำา

 ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง นิสิต
ไม่เห็นด้วยต่อการอนุรักษ์น้ำา

 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง นิสิต
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์น้ำา

ผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพคู่มือของกระบวนการ 

(E
1
) คดิเปน็รอ้ยละ 90.00 และประสทิธิภาพของ

ผลลัพธ์ (E
2
) คิดเป็นร้อยละ 89.04 ดังนั้น คู่มือ

ฝึกอบรมการอนุรักษ์น้ำา จึงมีประสิทธิภาพของ
คู่มือการฝึกอบรม เท่ากับ 90.00/89.04 ซึ่งเป็น
ไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (ดังตาราง 1) 

2. ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการฝึก
อบรมการอนุรักษ์น้ำาสำาหรับนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีค่าเท่ากับ 0.755 หมายความว่า
นิสิตมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 75.50 
(ตาราง 2)

3. ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์น้ำาของนิสติ 
พบวา่ ก่อนการฝึกอบรม ด้านทีน่สิิตมคีวามรูเ้กีย่ว
กับการอนรุกัษน์้ำามากทีส่ดุ คอื ด้านวธิปีระหยัดน้ำา 
ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.07 รองลงมา คือ ด้านความ
สำาคัญของน้ำา ค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2.03 ด้านส่วน
ประกอบของน้ำาและวัฏจักรน้ำา ค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 

1.86 และด้านนิสิตมีความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์
น้ำา น้อยที่สุด คือ ด้านประเภทของน้ำาตามแหล่ง
น้ำาธรรมชาติ ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.50 (ตาราง 3) 

ค่าเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
น้ำาของนิสิตก่อนการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.80 และหลังการ
ฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 22.26 เมือ่เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของความรู้
เกีย่วกบัการอนรุกัษน์้ำาของนสิติ พบว่า เปน็ไปตาม
สมมตฐิานของการวจัิย นสิติมคีา่เฉลีย่ความรูห้ลงั
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตาราง 4) 

4. ทัศนคติต่อการอนุรักษ์น้ำาของนิสิต 
พบว่า ก่อนการฝึกอบรม ด้านที่นิสิตมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ด้านความสำาคัญของน้ำา ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.36 และหลังการฝึกอบรมด้านที่นิสิตมี
คา่เฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ดา้นวธิปีระหยดัน้ำา คา่เฉลีย่
เท่ากับ4.75 ส่วนก่อนการฝึกอบรมด้านที่นิสิตมี
ทัศนคติน้อยที่สุด คือ ด้านส่วนประกอบของน้ำา
และวฏัจกัรน้ำา คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.00 และหลงัการ
ฝึกอบรมด้านที่นิสิตมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้าน
ประเภทของน้ำาตามแหล่งน้ำาธรรมชาติ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.59 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของทัศนคติ
ต่อการอนุรักษ์น้ำาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่นิสิต
มคีวามรูเ้พิม่ขึน้มากทีส่ดุ คอื วธิปีระหยดัน้ำา กอ่น
การฝึกอบรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และหลังการ
ฝึกอบรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 (ตาราง 5)

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทัศนคติ
ต่อการอนุรักษ์น้ำาของนิสิตก่อนการฝึกอบรม โดย
รวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12 
และหลงัการฝึกอบรม โดยรวมอยูใ่นระดับเหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ คา่เฉลีย่เทา่กับ 4.68 เมือ่เปรยีบเทยีบคา่
เฉลีย่ของทศันคตติอ่การอนรุกัษน์้ำาของนสิติ พบวา่ 
เปน็ไปตามสมมตฐิานของการวจิยั นสิติมคีา่เฉลีย่
ทศันคตหิลงัการฝกึอบรมสงูกวา่กอ่นการฝกึอบรม
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตาราง 6) 
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ต�ร�ง 1 ประสิทธิภาพของคู่มือการฝึกอบรมการอนุรักษ์น้ำา (E
1
/E

2
)

ประสิทธิภ�พคู่มือก�รฝึกอบรม คะแนนเต็ม S.D. ร้อยละ

ประสิทธิภาพคู่มือของกระบวนการ (E
1
) 25 22.50 0.20 90.00

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E
2
) 25 22.26 0.27 89.04

ประสิทธิภาพของคู่มือการฝึกอบรม 90.00/89.04

ต�ร�ง 2 ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์น้ำา

ผลรวมคะแนน
ความรู้ก่อนการ

ฝึกอบรม

ผลรวมคะแนนความรู้หลัง
การฝึกอบรม

จำานวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม

คะแนนเต็มของความรู้
หลังฝึกอบรม

ค่าดัชนีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ

414 668 30 25 0.7559

ต�ร�ง 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำา ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรมจำาแนกเป็นรายด้าน (n=30) 

 

คว�มรู้เกี่ยวกับก�รอนุรักษ์น้ำ� คะแนนเต็ม
ก่อนก�รฝึกอบรม หลังก�รฝึกอบรม ค่�เฉลี่ยที่

เพิ่มขึ้นS.D. S.D.

1. ด้านความสำาคัญของน้ำา 6 3.50 1.30 5.53 0.68 2.03

2..ด้านส่วนประกอบของน้ำา
 และวัฏจักรน้ำา

6 3.60 1.32 5.46 0.68 1.86

3. ด้านประเภทของน้ำาตามแหล่ง
น้ำาธรรมชาติ

6 3.36 1.21 4.86 0.97 1.50

4. ด้านวิธีประหยัดน้ำา 7 3.33 1.29 6.40 0.96 3.07
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ต�ร�ง 4 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของความรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษน์้ำาของนสิติกอ่นและหลงัการฝกึ
อบรมของนิสิต (n=30) 

 

คว�มรู้
ก่อนก�รฝึกอบรม หลังก�รฝึกอบรม

t df p
S.D. ระดับ S.D. ระดับ

ความรู้
(คะแนนเต็ม 25)

13.80
(55.20%)

0.50 มาก
22.26
(89.04%)

0.27
มาก
ที่สุด

-31.347 29 .000*

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ต�ร�ง 5 คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของระดับทศันคตติอ่การอนรุกัษน์้ำา ก่อนและ หลงัการ
ฝึกอบรมจำาแนกเป็นรายด้าน (n=30) 

ทัศนคติต่อก�รอนุรักษ์น้ำ�
ก่อนก�รฝึกอบรม หลังก�รฝึกอบรม

S.D. ระดับทัศนคติ S.D. ระดับทัศนคติ

1. ด้านความสำาคัญของน้ำา 4.36 0.35 เห็นด้วย 4.71 0.22 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

2. ด้านส่วนประกอบของน้ำาและ
วัฏจักรน้ำา

4.00 0.31 เห็นด้วย 4.68 0.25 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

3. ด้านประเภทของน้ำาตามแหล่งน้ำา
ธรรมชาติ

4.02 0.26 เห็นด้วย 4.59 0.32 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

4. ด้านวิธีประหยัดน้ำา 4.06 0.30 เห็นด้วย 4.75 0.18 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ต�ร�ง 6 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการอนุรักษ์น้ำา ของนิสิตก่อนและหลัง การฝึก
อบรมของนิสิต (n=30) 

ทัศนคติ
ก่อนก�รฝึกอบรม หลังก�รฝึกอบรม

t df p
S.D. ระดับ S.D. ระดับ

ทัศนคติ
(คะแนนเต็ม 5)

4.12 0.22 เห็นด้วย 4.68 0.16
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง

-10.998 29 .000*

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
1. คู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์น้ำาสำาหรับ

นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 90.00/89.04 หมายความว่านิสิตได้
คะแนนจากการทำาแบบทดสอบความรูร้ะหวา่งการ
ฝึกอบรม คดิเปน็รอ้ยละ 90.00 และคะแนนเฉลีย่
จากการทำาแบบทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม
คิดเป็นร้อยละ 89.04 แสดงว่าคู่มือฝึกอบรมท่ี
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด
ไว้ และจากการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างการ
จัดกจิกรรมฝกึอบรม พบวา่ ผูเ้ขา้ฝกึอบรมให้ความ
ร่วมมือกับทุกๆ กิจกรรม เช่น กิจกรรมด้านความ
สำาคัญของน้ำา และกิจกรรมด้านวิธีประหยัดน้ำา 
เป็นตน้ มกีารทดสอบความเข้าใจโดยใช้เทคนิคการ
ถามตอบระหวา่งการฝกึอบรม ซึง่ผูเ้ขา้ฝกึอบรมให้
ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรมเป็น
อย่างดี และการที่คู่มือมีประสิทธิภาพที่เหมาะสม
มีสาเหตุมาจากผู้วจิยัได้ศึกษาแนวคิดเกีย่วกบัการ
พัฒนาคู่มือจากงานและเอกสารต่างๆ และได้นำา
มาปรับใช้ในการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์
น้ำาสำาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้วิจัย
ได้พัฒนาคู่มือ โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสารงาน
วิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคู่มือเพื่อกำาหนด
กรอบโครงร่างคู่มือ ซึ่งผู้วิจัยคำานึงถึงลักษณะของ
คู่มือที่ดี คือ 1) ด้านเนื้อหา เนื้อหาสาระหรือราย
ละเอียดของคู่มือควรตรงกับเรื่องที่ศึกษา ควร
เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของผู้ท่ีจะศึกษา 2) 
ด้านรูปแบบ ตัวอักษรที่ใช้ควรมีรูปแบบที่ชัดเจน
อ่านง่าย ควรมีภาพหรือตัวอย่างประกอบเนื้อหา 
ลกัษณะการจดัทำารปูเลม่ควรทำาใหน่้าสนใจ การใช้
ภาษาควรให้เข้าใจง่ายเหมาะกับผู้ใช้คู่มือ 3) ด้าน
การนำาไปใช้ ข้อมูลที่มีในคู่มือผู้อ่านสามารถนำาไป
ประยุกต์ใช้ได้ (คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ และมาเรียม  
นลิพนัธุ,์ 2542: 17-18) สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ
สามารถ ปรุงสุวรรณ์ (2544: 83) ได้ให้ความรู ้

เก่ียวกับคู่มือที่ดีควรมีลักษณะในประเด็นหลักๆ 
ดา้นเนือ้หาทีถ่กูตอ้งและครอบคลมุสาระของคูม่อื
นั้นๆ การจัดเรียงการนำาเสนอเป็นข้ันตอนเข้าใจ
ง่าย รายละเอียดของคู่มือต้องเข้าใจง่าย ผู้ศึกษา
คูม่อืเมือ่อ่านแลว้สามารถนำาไปปฏิบตัติามได ้จาก
นัน้ผูว้จิยัไดส้รา้งคู่มือฝกึอบรมการอนรุกัษน์้ำาและ
นำาคู่มือไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้อง
ของคู่มือและความเหมาะสมของคู่มือ และนำา
คู่มือฝึกอบรมไปใช้โดยการนำาคู่มือท่ีได้จากการ
พัฒนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรม สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรพร  
สันติวิจิตร (2553: 62-71) ซึ่งมีขั้นตอนในการ
พัฒนาคู่มือ ดังนี้ ขั้นที่ 1 พัฒนาคู่มือ ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการ
และศึกษาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง เพื่อกำาหนดกรอบโครงร่างคู่มือ ขั้นที่ 
2 หาคุณภาพคู่มือ โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
ใช้แบบทดลองกลุ่มเดียววัดผล 2 ครั้ง คือ วัดผล
ก่อนการใช้คู่มือและวัดผลหลังการใช้คู่มือ และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอรอุมา สงชะวา 
และคณะ (2559: 217) ที่ผลการศึกษา พบว่า  
คู่มือฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาดินขาดความ
อุดมสมบูรณ์เพื่อปลูกมันสำาปะหลังในจังหวัด
มหาสารคามมปีระสทิธภิาพเทา่กับ 82.94/81.23 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของชลทิศ พันธุ์ศิริ 
และบัญญัติ สาลี (2559: 177) ที่ผลการศึกษา 
พบว่า คู่มือฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
92.33/93.22 จากการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการ
อนรุกัษน์้ำา สำาหรบันสิติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ซึง่ไดม้กีารวางแผนและผา่นขัน้ตอนการสรา้งอยา่ง
เป็นระบบรวมทั้งได้ผ่านการประเมินความถูก
ต้องความเหมาะสมด้านเน้ือหากับวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญจึงทำาให้คู่มือมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด 

2. ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการฝึก
อบรมการอนุรักษ์น้ำาสำาหรับนิสิตมหาวิทยาลัย
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มหาสารคาม มีค่าเท่ากับ 0.755 หมายความว่า 
นิสิตที่เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้คู่มือดังกล่าวมี
ความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 75.55 
ซึ่งการที่นิสิตมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่ม
ขึ้นหลังจากการใช้คู่มือฝึกอบรม เนื่องจากคู่มือ
ฝึกอบรมการอนุรักษ์น้ำาสำาหรับนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคามที่พัฒนาขึ้นน้ันได้ผ่านกระบวนการ
สร้างอย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ
และคู่มือยังมีแบบทดสอบระหว่างหน่วยฝึกอบรม
และมีเน้ือหาสาระที่มีความเหมาะสมกับนิสิตที่
เข้ารับการฝึกอบรม มีเนื้อหาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย
มีการอธิบายภาพประกอบ สามารถสร้างความรู้
ความเข้าใจในการฝึกอบรมและทำาให้น่าสนในยิ่ง
ขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ 
(2554: 9-10) ทีท่ราบวา่ลักษณะของคู่มอืน้ันตอ้ง
มีความเหมาะสมกับผู้ที่ศึกษาค้นคว้า มีความทัน
สมยัให้ความรู้ท่ีถูกตอ้ง ชัดเจน เขา้ใจงา่ย สามารถ
สร้างความรู้ ความเข้าใจปฏิบัติตามแนวทางขั้น
ตอน วธิกีารไดอ้ยา่งเหมาะสม จากผลการศกึษายัง
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของสภุารตัน ์ออ่นกอ้น และ
ประยูร วงศ์จันทรา (2559: 164) ผลการศึกษา 
พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือฝึกอบรม เท่ากับ 
0.7329 นสิติทีใ่ชคู้ม่อืฝกึอบรมมคีวามกา้วหนา้ใน
การเรยีนรูค้ดิเปน็รอ้ยละ 73.29 และสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของพรรณี ภิบาลวงษ์ (2557: 79-80) 
ผลการวิจัย พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.6766 แสดง
ว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 
67.66 จากการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์
น้ำา สำาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซ่ึงมี
การพัฒนาขึ้นนั้นได้ผ่านกระบวนการสร้างอย่าง
มีประสิทธิภาพและนิสิตสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง สามารถศกึษา ทบทวน ทำาแบบทดสอบได้
ตามความตอ้งการ จงึทำาให้นิสติมีความกา้วหน้าใน
การเรียนเพิ่มขึ้น

3. การเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกับการ
อนุรักษ์น้ำาสำาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า หลังการฝึก
อบรมผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์
น้ำาสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม แสดงให้เห็นว่านอก
จากคูม่อืฝกึอบรมการอนรัุกษน์้ำาทีม่ปีระสิทธภิาพ
แล้ว กระบวนการฝึกอบรมก็มีผลทำาให้ความรู้
ของนิสิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกระบวนการทาง 
สิ่งแวดล้อมศึกษามีกิจกรรมการถ่ายทอดความ
รู้โดยใช้เทคนิคการบรรยาย กิจกรรมทดสอบ
ความเข้าใจโดยใช้เทคนิคการถามตอบระหว่าง
การฝึกอบรม กิจกรรมอภิปราย และกิจกรรม
นนัทนาการ ซึง่นสิติไดใ้หค้วามรว่มมอืกบักจิกรรม
ต่างๆ เป็นอย่างดีและนอกจากนั้นยังมีเคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ คือ คู่มือฝึกอบรม
การอนุรักษ์น้ำา เป็นสื่อที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม 
เพื่อทำาให้นิสิตที่เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้
เกิดความเข้าใจมีความกระตือรือล้นไม่เบื่อหน่าย 
นิสิตเกิดความสนใจและสามารถพัฒนาตนเอง
ได้มากย่ิงข้ึน สอดคล้องกับแนวคิดของประยูร 
วงศ์จันทรา (2553: 6) กล่าวว่าองค์ประกอบ
สิ่งแวดล้อมศึกษา มีเอกลักษณ์อยู่ 4 ประเด็น 
คือ 1) องค์ความรู้ทางสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้แก่ 
องค์ความรู้ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งสิ่ง
แวดล้อมทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทางวัฒนธรรม 2) กระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การสื่อสารองค์ความรู ้
ทางสิ่งแวดล้อมสู่คน (ประชาชน) ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา 3) บุคคล
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้รับการถ่ายทอดหรือ
สื่อสารองค์ความรู้ทางสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา 4) 
การบรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ได้แก่ เพื่อให้เกิดความรู้ทางสิ่งแวดล้อม ความ
ตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ และ 
ค่านยิมทีด่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม ทกัษะในการแก้ไขปญัหา 
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สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมให้การแก้ไขปัญหาส่ิง
แวดล้อม และการประเมินผลการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกับอนุรักษ์น้ำาสำาหรับนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพัชทชิา  
กุลสุวรรณ และคณะ (2558: 127) ที่ผลการ
ศึกษา พบว่า นิสิตที่เรียนด้วยคู่มือการจัดการ
เรียนการสอนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณ
าการมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Limmanee (2558) ที่ผลการศึกษา  
พบว่า นิ สิตมีความรู้ เกี่ยวกับการถ่ายภาพ 
สิ่งแวดล้อมศึกษาหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ น้ำาทิพย์ คำาแร่ และ
คณะ (2559: 553-554) พบว่า เมื่อใช้คู่มือฝึก
อบรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว
นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมหลังฝึกอบรมมากกว่าก่อนฝึกอบรม 
จากการฝึกอบรมการอนุรักษ์น้ำาสำาหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการถ่ายทอดความรู้ 
โดยใชก้ระบวนการฝกึอบรมโดยมเีครือ่งมอืทีใ่ช้ใน
การถ่ายทอดความรู ้คอื คู่มอืฝกึอบรมการอนรุกัษ์
น้ำาจึงทำาให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์น้ำาเพิ่มขึ้น

4. การเปรียบเทียบทัศนคติต่อการ
อนุรักษ์น้ำาสำาหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า หลังการฝึก
อบรมนิสติมทีศันคตติอ่การอนรุกัษน์้ำาสงูกวา่กอ่น
การฝึกอบรม เนื่องจากผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการ
ทางสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการที่เน้น
กับนิสิตที่เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นหลักเพื่อทำาให้
นิสิตที่ เข้าร่วมการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการ
จัดการจัดกิจกรรมมีอิสระในการแสดงความคิด
เห็นในการอภิปรายและมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดภายในกลุ่ม เกิดการเรียนรู้ภายในกลุ่มและมี
แนวคิดที่แปลกใหม่สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของนสิติทำาใหน้สิติมแีนวคดิทีเ่ปลีย่นไปในทางทีดี่  
และมีพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อการอนุรักษ์น้ำา 
มากยิ่งขึ้น ซ่ึงจากการฝึกอบรมในครั้งนี้นิสิตมี
การเรียนรู้และเกิดความเข้าใจส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของ Rokeach (1970: 112) ที่ให้ความหมาย
ของทัศนคติว่า เป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจ
ที่มีต่อประสบการณ์ที่มนุษย์เราได้รับอาจจะมาก
หรือน้อยก็ได้ เป็นการผสมผสานหรือจัดระเบียบ
ความเชื่อที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งผลรวมของความ
เชื่อนี้จะเป็นตัวกำาหนดแนวโน้มของบุคคลที่จะ
มีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะที่ชอบหรือไม่ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Yung (2012: 277-
290) ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มองว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นส่ิงที่
สำาคญัโดยมทีศันคตดิา้นสิง่แวดลอ้มอยูใ่นระดบัสงู 
และสอดคล้องงานวิจัยของพรนิภา ตูมโฮม และ
ประยูร วงศ์จันทรา (2559: 197) ที่ผลการศึกษา 
พบว่า นิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ 
หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมการอนุรักษ์น้ำาสำาหรับนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการฝึกอบรม 
โดยมีการใช้เทคนิคการถาม-ตอบระหว่างการฝึก
อบรม เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนความคิดภายใน
กลุ่มเกิดการเรียนรู้ภายในกลุ่มมีแนวคิดที่แปลก
ใหม่มีการเปิดวีดีทัศน์เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำาให้
นิสิตได้ดูเพื่อให้นิสิตได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนและ
มีความเข้าใจมากขึ้น มีกิจกรรมนันทนาการและ
เกมละลายพฤติกรรมให้นิสิตที่เข้าร่วมการฝึก
อบรมได้เล่น (คมสันต์ ชุ่มอภัย และคณะ, 2558) 
เพื่อให้นิสิตเกิดทักษะและกระบวนการคิดและ
ช่วยลดความตรึงเครียด อีกทั้งยังมีคู่มือฝึกอบรม
การอนุรักษ์น้ำาที่ผู้วิจัยได้สร้างข้ึนประกอบการจัด
กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อให้นิสิตมีทัศนคติที่ต่อการ
อนุรักษ์น้ำาเพิ่มขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ� ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 มหาวิทยาลัยมหาสารคามสามารถ
นำาคู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์น้ำาไปปรับใช้ให้กับ
นิสิตในแต่ละสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้นิสิตมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำามากยิ่งขึ้น

1.2 ประชาชน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาค
รัฐและเอกชน สามารถนำาผลการศึกษาในครั้งนี้
ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์น้ำาเพื่อให้

บุคลากรและบุคคลอื่นๆ ได้รู้จักวิธีการใช้น้ำาอย่าง
ประหยัดและรู้คุณค่า

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ� วิจัยต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบการจัด
กิจกรรมฝึกอบรมการอนุรักษ์น้ำาที่เหมาะสมกับ
นิสิตในสาขาวิชาต่างๆ 

2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบของสื่อที่
เหมาะสมที่ใช้เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์
น้ำาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตและวีดีทัศน์
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