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บทคดัยอ่ 
 
 งานวจิยันี้มวีตุัประสงคเ์พื่อพฒันาคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตภิูเรอื ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อศกึษา
และเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเรยีนรู ้และนิสติทีม่เีพศต่างกนั กลุ่มตวัอย่างที่
ใช้ในศึกษา คือ นิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 4 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 31 คน ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการ
เรยีนรู้อุทยานแห่งชาติภูเรอื แบบทดสอบความรูเ้กี่ยวกบัอุทยานแห่งชาตภิูเรือ แบบวดัทศันคตต่ิออุทยานแห่งชาตภิูเรอื 
และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Paired t-test และ One - way ANOVA ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืการเรยีนรู้มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 82.98/86.12 มดีชั นี
ประสทิธผิลของคู่มอืการเรยีนรู้เท่ากบั 0.7440 แสดงว่า นิสติมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนรู้ร้อยละ 74.40 นิสติมคีะแนน
ความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หลงัการเรยีนรูส้งูกว่าก่อนการเรยีนรู ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 นิสติ
ทีม่เีพศต่างกนั มคีวามรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ไม่แตกต่างกนั 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to develop Phu Ruea National Park learning manual to be with efficiency 
and effectiveness, to study and compare knowledge, attitude, environmental ethics before and after the learning 
and students with gender different. The sample used in the study were 31 the 4th year undergraduate students in 
Environmental Education program, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University, by 
voluntary sampling. The research tools were a Phu Ruea National Park leaning manual, knowledge test about Phu 
Ruea National Park, attitude test towards Phu Ruea National Park and environmental ethics test. The statistics 
used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation paired t-test and One - way ANOVA. 
The results of the research showed that the manual was efficiency of 82.98/86.12. The effectiveness of the activity 
manual index was equal to 0.7440. The students had more knowledge and effected to increased student progress 
after using the leaning manual at 74.40%. After the leaning the students had an average score of knowledge, 
attitude and environmental ethics more than before leaning significantly statistically level of .05. The students was 
no difference between average score of the knowledge, attitude and environmental ethics of student with different 
gender. 
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1. บทน ำ 
 อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย เป็นพื้นที่ป่า
อนุรกัษ์ทีม่คีวามส าคญัมคีวามหลากหลายทางชวีภาพสงูและ
เป็นแหล่งท่องเทีย่ว ราษฎรในพืน้ทีโ่ดยรอบไดร้บัประโยชน์ทัง้
ทางตรงและทางออ้มจากทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียู่อย่างมาก 
เป็นแหล่งรวมของสรรพสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตซึ่งมี
ปฏสิมัพนัธต่์อกนัอย่างเป็นกระบวนการและมรีะบบทีน่ าไปสู่
การผลิตและควบคุมตนเองตามธรรมชาติอันส่งผลต่อการ
ด ารงชวีติของมนุษย์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมที่ส าคญั ได้แก่ 
เป็นแหล่งต้นน ้าล าธาร ศูนย์รวมของความหลากหลายทาง
ชวีภาพ ช่วยควบคุมสภาพภูมอิากาศ บรรเทาความรุนแรงของ
อุทกภยั วาตภยั และความแหง้แล้ง และช่วยลดการพงัทลาย
ของดิน และ เป็นแหล่งก าเนิดของน ้ าใช้สอยในครัวเรือน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและพลงังาน เป็นแหล่งอาหารและ
วัสดุใช้สอยของชุมชนท้องถิ่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและ
นันทนาการ และเอื้อต่อการค้นคว้าวิจัยและการศึกษาหา
ความรูใ้นศาสตรแ์ขนงต่าง ๆ  โดยเฉพาะเรื่องความหลากหลาย
ของชนิดพนัธุ์และสายพนัธุกรรม อุทยานแห่งชาติมีคุณค่า
ด้านความงดงามและความโดดเด่นของทรพัยากรธรรมชาตทิี่
หลากหลาย จงึมศีกัยภาพสงูส าหรบัใชเ้ป็นฐานในการส่งเสรมิ
และพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนืและการบรกิาร อุทยาน
แห่งชาตภิูเรอื มพีืน้ทีค่รอบคลุมทอ้งทีอ่ าเภอภูเรอืและอ าเภอ
ท่าลี ่จงัหวดัเลย อาณาเขตดา้นทศิเหนืออยู่ตดิกบัประเทศลาว 
รูปพรรณสนัฐานของภูเรอืมรีปูร่างลกัษณะเหมอืนเรอืใหญ่บน
ยอดดอยสูงเป็นภูผาสีสันสะดุดตาหินบางก้อนมีลักษณะ
เหมอืนถูกปัน้แต่งไว ้ชาวบา้นเรยีกว่า “กวา้นสมอ” โดยรอบ ๆ  
จะเหน็ยอดดอยเป็นขุนเขาน้อยใหญ่ใกลเ้คยีงเป็นฝ้าขาวด้วย
ละอองน ้า หมอก ปกคลุมไว้ท่ามกลางป่าอันอุดมสมบูรณ์  
มเีนื้อทีป่ระมาณ 120.84 ตารางกโิลเมตร ในปี พ.ศ. 2519 พืน้ที่
ป่าภูเรอืมทีรพัยากร ธรรมชาตทิีส่วยงามส าคญัหลายแห่ง เช่น 
ป่าไม ้น ้าตก ทวิทศัน์ เหมาะทีจ่ะจดัตัง้เป็นอุทยานแห่งชาตไิด ้
กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ จงึได้ให้เจา้หน้าทีไ่ปท าการ
ส ารวจหาขอ้มูลเบือ้งต้นของป่าภูเรือ ทอ้งทีอ่ าเภอภูเรอื และ
อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปรากฏว่า ป่าแห่งนี้อยู่ในเขตป่า 
หมายเลข 23 ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน 
2506 ให้รกัษาไว้ให้เป็นป่าถาวรของชาติ (อุทยานแห่งชาติ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, 2562: 141) 
 อุทยานแห่งชาตภิูเรอืเป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาตขิอง
ประเทศไทยที่ ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว มี
นักท่องเที่ยวหลัง่ไหลมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูเรอืนี้เป็น

จ านวนมาก ในปัจจุบันอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งรองรับ
ปรมิาณนักท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาใชป้ระโยชน์เพื่อด าเนินกจิกรรม
ต่าง ๆ  เป็นอย่างมากหากมองในทางเศรษฐกจิกถ็อืว่าเป็นผลด ี
แต่ในทางกลบักนัหากมองไปยงัตวัแหล่งท่องเทีย่วแลว้จะเหน็
ว่าการปล่อยให้มีการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจนเกินขีด
ความสามารถในการรองรบัไดข้องพืน้ทีอ่าจก่อใหเ้กดิปัญหาใน
การจดัการทรพัยากรธรรมชาตขิองอุทยาน เช่น ปัญหาความ
แออดั สิง่อ านวนความสะดวกไม่เพยีงพอ รวมทัง้อาจก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตจิากกจิกรรมนันทนาการต่าง 
ๆ เมื่ออยู่ในสภาวะเกนิความสามารถในการรองรบัได้จนเกิด
ปัญหาความเสื่อมโทรม ความแออดั อาจส่งผลต่อความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวที่จะลดลงและอาจส่งผลต่อความ
ท่องเที่ยวในระยะยาว (สุนันทา เนตะค า, 2561: 1) จาก
สภาวการณ์ของปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ทัง้ในอดตี ปัจจุบนั 
ล้วนมีสาเหตุมาจากทัศนคติ และการกระท าของคนที่ไม่
ถูกตอ้งต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่สิง่แวดลอ้มทีว่่านี้เป็นทัง้สิง่แวดลอ้ม
ในมติิของสงัคมวฒันธรรมที่มกีารเอาเขา้มาจากถิ่นอื่น หรอื
ชาติอื่นที่ขาดการไตร่ตรองถงึความเหมาะสมในรากเหงา้ของ
ตนเองทรพัยากรธรรมชาติอย่างขาดการยัง้คดิ นักวชิาการมี
ความเห็นตรงกนัว่าการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ สิง่แวดล้อม
ดงักล่าวทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวจะตอ้งเริม่แกไ้ขทีท่ศันคติ
ของคนต่อสิง่แวดล้อม เพราะทศันคติเป็นตวัที่จะน าไปสู่การ
ปฏบิตัแิต่การทีจ่ะเปลีย่นแปลงทศันคตขิองคนต่อสิง่แวดลอ้ม
นัน้ไม่ใช่เรื่องง่าย ในกระบวนการเปลีย่นแปลงทศันคตขิองคน
ต่อสิง่แวดล้อม จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องพฒันาคนให้มคีวามรู้
และความเขา้ใจสิง่แวดลอ้มอย่างแทจ้รงิ เพราะสิง่เหล่านี้จะใช้
เป็นขอ้มูลในการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการปฏบิตัิตนที่เหมาะสม
ต่อสิง่แวดลอ้ม (ธงชยั นิลค า, 2557: 32) 
 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสอดแทรก
สิ่งแวดล้อมศึกษาในหน่วยการเรียนรู้ ผู้สอนควรศึกษา
วิเคราะห์หลักสูตรศึกษาธรรมชาติของผู้เรียน การสอนที่
เหมาะสมกบัธรรมชาติของวชิาจากสภาพปัญหาสิง่แวดล้อม
และความเสื่อมโทรม มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะน ามาเป็น
เครื่องมอือย่างหนึ่งในการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ทางธรรมชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) จะเห็นได้ว
สิง่แวดลอ้มศกึษาเป็นกระบวนการทางการศกึษาทีเ่น้นการให้
ความรู้เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมทางกายภาพ และสิง่แวดลอ้มทาง
สังคม ทัง้ที่ เป็นรูปธรรมและนามธรรมก่อให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้มและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อมนุษยท์ีจ่ะ
สรา้งทศันคต ิเจตคต ิพฤตกิรรม ค่านิยมในการอนุรกัษ์ พฒันา
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คุณภาพสิง่แวดล้อม และคุณภาพชีวติของตนเองและสงัคม
สว่นรวม (วนิยั วรีะวฒันานนท,์ 2546: 80-81)  
 ดงันัน้ ผูว้จิยัไดเ้ลง็เหน็ว่า อุทยานแห่งชาตภิูเรอื เป็น
พืน้ทีท่ีม่คีวามอุดมสมบรูณ์มคีวามหลากหลายทางชวีภาพและ
มทีรพัยากรธรรมชาตทิี่สวยงามส าคญัหลายแห่ง เช่น ป่าไม้ 
น ้ าตก ทิวทัศน์ การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจนเกินขีด
ความสามารถในการรองรบัไดข้องพืน้ทีอ่าจก่อใหเ้กดิปัญหาใน
การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ จึงได้มีการจดักริจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติภูเรือ เพื่อให้เกิดความรู้ 
ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 1) เพื่อพัฒนาคู่มือการเรียนรู้อุทยานแห่งชาติ 
ภูเรอืใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ 
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการเรยีนรู ้
 3) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ 
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติทีม่เีพศต่างกนั 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 1) ประชากร ได้แก่ นิสติระดบัปริญญาตรชีัน้ปีที่ 4 
สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 107 คน  
 2) กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่
4 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษาคณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 31 คน ไดจ้ากการ
เลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ คู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาติ
ภูเรอื และเพศ 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความรูเ้กีย่วกบัอุทยานแหง่ชาติ
ภู เรือ ทัศนคติต่ออุทยานแห่งชาติภูเรือ และจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มือการ
เรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตภิูเรอื จงัหวดัเลย  
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล ได้แก่ 
แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับอุทยานแห่ งชาติภู เรือ 

แบบวดัทศันคติต่ออุทยานแห่งชาติภูเรอื แบบวดัจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัอุทยานแห่งชาตภิูเรอื 
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น จากเอกสาร จากแนวคิด  
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือ ได้แก่ คู่มือ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัอุทยาน
แห่งชาติภูเรือ แบบวัดทัศนคติต่ออุทยานแห่งชาติภูเรือ  
และแบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการเรียนรู้ 
อุทยานแห่งชาตภิูเรอื 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื ดงันี้  
  2.1) คู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตภิูเรอื โดยมี
เนื้อหาการเรยีนรู้ทัง้หมด 4 หน่วยการเรยีนรู้ ประกอบด้วย 
หน่วยที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
หน่วยที่ 2 ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของอุทยาน
แห่งชาติภูเรือ หน่วยที่ 3 แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
นันทนาการในอุทยานแห่งชาติภูเรอื หน่วยที่ 4 การบรหิาร
จดัการในอุทยานแห่งชาตภิูเรอื 
  2.2) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัอุทยานแห่งชาติ
ภูเรอื เป็นตวัเลอืก 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 40 
ขอ้ ตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิให ้0 คะแนน  
  2.3) แบบวัดทัศนคติต่ออุทยานแห่งชาติภูเรือ 
เป็นตวัเลอืก 5 ตวัเลอืก จ านวน 20 ขอ้ ไดแ้ก่ เหน็ดว้ยอย่าง
ยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่  
  2.4) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เป็นตวัเลอืก 4 
ตวัเลอืก ก ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ คอื เพื่อตนเอง เพื่อญาติ
มติรพวกพอ้ง เพื่อสงัคม และเพื่อความถูกตอ้งดงีาม  
 3) น าเครื่องมือทัง้หมดที่สร้างขึ้น ได้แก่  คู่มือ 
แบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ และแบบวดัจรยิธรรม
สิ่งแวดล้อม ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา แล้วน ามา
ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4) น าเครื่องมอืทีผ่่านอาจารยท์ีป่รกึษาสง่ผูเ้ชีย่วชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของเครื่อง และประเมนิความ
สอดคล้องพร้อมหาค่าความเหมาะสมของเครื่องมือ เมื่อ
วเิคราะหค์ะแนนจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่านแลว้ พบว่า คู่มอื
และเครื่องมือมีค่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 ขึ้นไป ค่าความ
เหมาะสมของคู่มอืและเครื่องมอืมคี่าเฉลี่ยมากกว่า 4.00 ขึน้
ไป แสดงว่า เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสม และ
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของงานวิจยั สามารถน าไปเกบ็
รวบรวมขอ้มลูได ้
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 5) หลงัจากใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิความสอดคลอ้งและ
พิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ พบว่า ค่า IOC ของ
เครื่องมอืทัง้หมดมคี่ามากกว่า 0.5 แสดงว่า เครื่องมอืมคีวาม
ตรงตามเนื้อหาสาระ สามารถน าไปปรับปรุง แก้ไขและ
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้และผลการประเมนิความ
เหมาะสมของคู่มือพบว่า คู่มือการเรียนรู้อุทยานแห่งชาต ิ
ภูเรอื พบว่าค่าความเหมาะสมของคู่มอื มคี่าเท่ากบั 4.25 ถอื
ว่ามคีวามเหมาะสมสามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 6) น าเครื่องมอืทีผ่่านการวเิคราะหจ์ากผูเ้ชีย่วชาญไป 
Try out กบันิสติที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหา
ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ และค่าความ
ยากง่าย ของเครื่องมอื ดงันี้ 
  6.1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัอุทยานแห่งชาตภิู
เรอื มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที ่0.898 ค่าอ านาจจ าแนกราย
ข้ออยู่ระหว่าง 0.21 – 0.58 และค่าความยากง่ายรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.30 – 0.60 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  6.2) แบบวดัทศันคตต่ิออุทยานแหง่ชาตภิูเรอืมคีา่
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที ่0.890 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่
ระหว่าง 0.27 – 0.71 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรทีก่ าหนดไว ้
  6.3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบับอยู่ที่ 0.838 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.22 – 0.68 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรทีก่ าหนดไว ้
 7) ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวดั และการ
ประเมนิผลให้สมบูรณ์ยิง่ขึน้เพื่อน าไปใช้ในการจดักจิกรรม
ศกึษาการเรยีนรูเ้กีย่วกบัอุทยานแห่งชาตภิูเรอื 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตภิูเรอื ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองโดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที่  1 การสร้างและพัฒนาคู่มืออุทยาน
แห่งชาตภิูเรอื 
  ระยะที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อุทยาน
แห่งชาตภิูเรอื 

3.6 การวิเคราะหข์้อมูล  
 1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวดัทุกฉบบั ซึ่ง
ทุกฉบบัตอ้งตอบอย่างสมบรูณ์  
 2) ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รปูตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบวดัผล 
3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูมดีงัต่อไปนี้ 
  (1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ 
และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  (2) สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหห์าคุณภาพเครื่องมอื 
ได้แก่ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ค่าความเชื่อมัน่ 
ทัง้ฉบับ (Reliability) ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก  
ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) ค่าประสทิธภิาพของ
ผลลพัธ ์(E2) และค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  (3) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Paired t- 
test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 และ One-way Anova 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั  
4.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และดชันี
ประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการเรียนรู้ อุ ทยานแห่ งชาติภู เรือ ให้มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และดชันีประสทิธผิลของคู่มอื
การเรยีนรู ้พบว่า ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) เท่ากบั 
82.68 และประสทิธภิาพของกระบวนการ (E2) เท่ากบั 86.12 
จึงสรุปได้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้อุทยานแห่งชาติภูเรือมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลตามเกณฑ์ 82.98/86.12 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว (ดงัตารางที ่1)  
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ พบว่า ดัชนี
ประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแหง่ชาตภิเูรอื มี
ค่าเท่ากบั 0.7440 หมายความว่า นิสติมคีวามรู้เพิม่ขึน้และ
ส่งผลใหน้ิสติมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้ หลงัจาก
การใชเ้ครื่องมอืรอ้ยละ 74.40 (ดงัตางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตภิูเรอื (E1/E2) 
 

คู่มือกำรเรียนรู ้ คะแนนเตม็ �̅� S.D รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 40 33.19 1.74 82.98 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 40 34.45 2.01 86.12 

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรเรียนรู ้เท่ำกบั 82.98/86.12 
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ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตภิูเรอื  
 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อนกำร
เรียนรูทุ้กคน 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงักำร
เรียนรูทุ้กคน 

จ ำนวนผูเ้ข้ำ
รบักำรเรียนรู ้

คะแนนเตม็ของ
กำรทดสอบ 

ค่ำดชันีประสิทธิผล (E.I.) 
ของคู่มือ 

529 1068 31 40 0.7440 

4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และ
จริยธรรมสิง่แวดล้อม  
 พบว่า นิสติมีความรู้ก่อนการเรียนรู้อยู่ในระดบัปาน
กลาง (�̅�= 17.06) และหลงักิจกรรมนิสติมคีวามรู้อยู่ในระดบั
มากที่สุด (�̅�= 34.45) ส่วนทัศนคติก่อนการเรียนรู้นิสิตมี
ทศันคติโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย (�̅�= 3.65) และหลงัการ
เรียนรู้นิสิตมีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  
(�̅�= 4.56) และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อนการเรียนรู้นิสิตมี

จรยิธรรมสิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (�̅�= 2.74) 
และหลงัการเรียนรู้นิสติมจีริยธรรมสิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเพื่อความถูกตอ้งดงีาม (�̅�= 3.38) เมื่อเปรยีบเทยีบความรู ้
ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงั พบว่า นิสติมี
ความรู้ ทัศนคติ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการเรียนรู้ 
มากกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ .05 (ดงั
ตารางที่ 3) และพบว่านิสติที่มีเพศต่างกนัมคีวามรู้ ทศันคติ 
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มไม่แตกต่างกนั (ดงัตารางที ่4) 

 
ตารางที ่3 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เรื่อง การเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตภิูเรอื 
ก่อนและหลงัการเรยีนรู ้โดยใช ้Paired t-test (n = 31) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรเรียนรู ้

ระดบั 
หลงักำรเรียนรู ้

ระดบั t df p 
�̅� S.D �̅� S.D 

ความรู ้(N=40) 17.06 2.03 ปานกลาง 34.45 2.01 มากทีส่ดุ -38.331 30 .000* 
ทศันคต ิ(N=5) 3.65 0.44 เหน็ดว้ย 4.56 0.36 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ -8.923 30 .000* 
จรยิธรรม

สิง่แวดลอ้ม (N=4) 
2.74 0.29 เพื่อสงัคม 3.38 0.17 

เพื่อความถูกตอ้ง
ดงีาม 

-11.114 30 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ตารางที่ 4 ผลการเปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม เกี่ยวกบัอุทยานแห่งชาติภูเรอืของนิสติระดบั
ปรญิญาตร ีทีม่เีพศต่างกนั โดยใช ้One-way ANOVA 
 

ด้ำน เพศ จ ำนวน 
One-way ANOVA 

�̅� S.D. F Sig.  

ความรู ้
ชาย 
หญงิ 

13 
18 

34.84 
34.16 

1.81 
2.14 

0.855 0.363 

ทศันคต ิ
ชาย 
หญงิ 

13 
18 

4.48 
4.61 

0.33 
0.38 

1.113 0.300 

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
ชาย 
หญงิ 

13 
18 

3.35 
3.38 

0.17 
0.17 

0.849 0.364 
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5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
คู่มือการเรียนรูอ้ทุยานแห่งชาติภเูรือ  
 จากผลการศึกษาของคู่มือมีประสิทธิภาพ E1 /E2= 
82.98/86.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตัง้ไว้ 80/80 ส าหรบั
การเรยีนรู้ แสดงให้เหน็ว่านิสติที่เข้าร่วมการเรยีนรู้มคีวามรู้
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเรียนรู้มีการใช้คู่มอืการเรียนรู้ ซึง
เป็นไปตามแนวคิดของยุวนุช กุลาตี (2548: 54) ได้กล่าวว่า 
ประสทิธภิาพ (efficiency) หมายถงึ ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยั
ทีน่ าเขา้ (input) และผลลพัธท์ีอ่อกมา (output) เพื่อสรา้งให้เกดิ
ต้นทุนส าหรับทรพัยากรต ่าสุด ซึ่งเป็นการกระท าสิ่งหนึ่งที่
ถูกต้อง (doing things right) โดยค านึงถึงวิธีการ(means) ใช้
ทรพัยากร (resources) ให้เกดิการประหยดัหรอืสิน้เปลอืงน้อย
ทีสุ่ด ประสทิธผิล (effectiveness) คอืความสามารถขององคก์าร
ในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย ที่
ก าหนดไว ้และเป็นไปตามแนวคดิของทริศัมช์ญา พพิฒัน์เพญ็ 
และคณะ (2557: 14) ได้ให้กล่าวว่า ประสทิธิภาพ (efficiency) 
หมายถึง ความสามารถในการลดต้นทุนหรือทรัพยากรต่อ 
หน่วย ของผลผลติทีไ่ดจ้ากการด าเนินงานต ่ากว่าทีก่ าหนดไว้
ในแผน หรอืในทางกลบักนั หมายถงึความสามารถ ในการเพิม่
ผลผลิตหรือผลประโยชน์ต่อหน่วยของต้นทุนที่ใช้ในการ
ด าเนินงานสูงกว่าที่ก าหนดไว้ในแผน โดย ประสทิธภิาพเป็น
อตัราส่วนแสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหว่างผลผลติหรอืผล 
ประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนหรือ ทรัพยากรที่ใช้ในการ
ด าเนินงานจรงิเมื่อ เปรยีบเทยีบกบัแผนทีว่างไว ้ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยอรอนงค์ พลโคกก่อง และคณะ (2561: 76) ได้
ท าการศกึษาเรื่อง การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคก
หนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ปัญหาการทิ้ง
ขยะในป่าชุมชน ผลการศึกษา พบว่า คู่มือกิจกรรมมี
ประสทิธิภาพ เท่ากบั 81.00/89.43 ส่วนดชันีประสทิธิผลของ
คู่มือกิจกรรม เท่ากบั 0.8033 แสดงให้เห็นว่านิสติที่เข้าร่วม
กจิกรรมมคีวามรูเ้พิม่ขึน้และส่งผลใหน้ิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมี
ความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ร้อยละ 80.33 นิสติมคีะแนนเฉลี่ย
ความรูจ้ติอาสาสิง่แวดล้อม และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม หลงัการ
เข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ
ยศพล พนัธ์เนียม (2561: 21) ได้ท าการศกึษาเรื่อง การพฒันา
คู่มือการอนุรกัษ์พชืสมุนไพรในป่าชุมชนบ้านเกิ้ง ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า 
ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 

80.10/91.37 ส่วนดชันีประสทิธิผลของคู่มือฝึกอบรม เท่ากบั 
0.6107 แสดงให้ เห็นว่ านักเรียนที่ ใช้คู่ มือฝึกอบรมมี
ความก้าวหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 61.07 และสอดคล้อง
กบังานวจิยัของสุนิสา วงไชยา และคณะ (2562: 57) การพฒันา
คู่มอืฝึกอบรมการบ าบดัน ้าเสยีจากสยีอ้มกกโดยวธิกีารกรอง มี
ความมุ่งหมาย เพื่อพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการบ าบดัน ้าเสยีจากสี
ยอ้มกกโดยวธิกีารกรอง เพื่อเปรยีบเทยีบความรู ้และวดัทกัษะ
ปฏิบตัิในการบ าบดัน ้าเสยีจากสยี้อมกกโดยวธิกีารกรอง ผล
การศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอื เท่ากบั 83.80/87.25 ค่า
ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือเท่ากับ 0.7874 ก่อนการฝึกอบรม
ชาวบา้นมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัพอใช ้หลงัการฝึกอบรมชาวบ้านมี
ความรู้อยู่ในระดบัดมีาก และชาวบ้านมทีกัษะปฏบิตัิโดยรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงั
ฝึกอบรม พบว่า ชาวบ้านมคีวามรู้หลงัฝึกอบรมมากกว่าก่อน
ฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการ
ฝึกอบรมท าใหช้าวบา้นมคีวามรูเ้พิม่มากขึน้ 
 จากผลการศึกษาของคู่มือมีค่าดัชนีประสิผล (E.I.) 
เท่ากับ 0.7440 ซึ่งส่งผลให้มีความก้าวหน้าทางการเรียน
เพิ่มขึ้นหลงัจากการใช้คู่มอืการเรยีนรู้ร้อยละ 74.40 แสดงให้
เห็นว่านิสิตที่เข้ารับการเรียนรู้โดยใช้คู่มือการเรียนรู้นัน้มี
ความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของวรัท 
พฤกษากุ ลนันท์  (2550: 1) ได้กล่ าวว่ า ประสิทธิผล 
(Effectiveness) หมายถงึ การปฏบิตังิาน ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
หรือเป้าหมายที่ตัง้ไว้ (Effectiveness is to do right things) หรือ
ความสามารถในการ ด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ทีว่างไว ้
จุดส าคญัของประสทิธผิลอยู่ทีค่วามสมัพนัธ์ระหว่างผลผลติที่
ถูก คาดหวงัตาม วตัถุประสงค์ทีว่างไวแ้ละผลผลติจรงิทีม่ขี ึน้
และเป็นไปตามแนวคดิของสุพจน์ ทรายแก้ว (2559: 137-138) 
ไดก้ล่าวว่า ประสทิธผิล หมายถงึ การท ากจิกรรมการด าเนินงาน
ขององค์กรสามารถสร้างผลงานได้สอดรับกับเป้าหมาย/
วตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า ทัง้ในส่วนของผลผลติและ
ผลลพัธเ์ป็นกระบวนการเปรยีบเทยีบผลงานจรงิกบัเป้าหมายที่
ก าหนดไวก้ารมปีระสทิธผิลจงึมคีวามเกีย่วขอ้งกบัผลผลติและ
ผลลพัธ์การด าเนินงานเป็นกระบวนการวดัผลงานที่เน้นด้าน
ปัจจยัน าออก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวุฒศิกัดิ ์บุญแน่น 
(2558: 183) ได้ศึกษาเรื่อง การพฒันาคู่มือการจดัการเรียนรู้
ชีววิทยาและปฏิบตัิการชีววิทยาสิง่แวดล้อมแบบบูรณาการ 
ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรคีณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 58 คน 
ผลการวิจัยพบว่า คู่มือการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาและ
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ปฏิบตัิการชีววิทยาสิง่แวดล้อมแบบบูรณาการ ส าหรบันิสติ
ระดบัปรญิญาตร ีสาขาสิง่แวดลอ้มศกึษาแต่ละหน่วยการเรยีนรู ้
มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 80.55/81.85 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์ทีต่ัง้
ไว้ที่ 80/80 มีดชันีประสทิธผิล (E.I) เท่ากบั 0.751 และนิสติมี
ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ความตระหนักต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ข ัน้
บูรณาการ หลงัการเรยีนมากกว่า ก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอุบล แควน้
ไทยสงค์ และคณะ (2559: 126) ได้ศึกษาการพัฒนาคู่มือ
ฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีน: ประเทศ
บรูไนดารุสซาลาม ผลการศึกษาพบว่า คู่มือฝึกอบรม มี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 85.33/80.22 ส่วนดชันีประสทิธผิลของ
คู่มือฝึกอบรม เท่ากับ 0.444 นิสิตที่ ใช้คู่มือฝึกอบรม
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอาเซยีน :ประเทศบรูไน 
ดารุสซาลาม มคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 44.44 และ
นิสติกลุ่มทดลองมคีะแนนทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรม 
หลงัการฝึกอบรมหลงัสงูมากกว่าก่อนรบัการฝึกอบรม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
วมิล ต้นพกิุล (2561: 76) ได้ศกึษาเรื่อง การพฒันากิจกรรม
การเรียนรู้ ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง พรรณไมใ้นป่าชุมชน ผลการศกึษา คู่มอื
กิจกรรมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.77/90.33 ส่วนดัชนี
ประสทิธผิลของคู่มอืกจิกรรม เท่ากบั 0.8195 นิสติมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้ จติอาสาสิง่แวดล้อม และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงันัน้การเรยีนรูอุ้ทยาน
แห่งชาตภิูเรอื โดยใชคู้่มอืการเรยีนรูซ้ึง่เป็นรูปแบบการเรยีนรู้
ใหผู้เ้รยีนเกดิความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องของการเรยีนรูอุ้ทยาน
แห่งชาติภูเรือ สามารถพัฒนานิสิตให้มีพฤติกรรมตรงตาม
ความมุ่งหวงัสง่ผลใหก้ลุ่มตวัอย่างมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้อุทยาน
แห่งชาตภิูเรอื โดยใชคู้่มอืประกอบการถ่ายทอดความรูโ้ดยผ่า
กระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติ และ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเกีย่วกับการเรียนรู้อุทยาน
แห่งชาติภเูรอื  
 5.2.1 ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับอุทยาน
แห่งชาติภูเรือ พบว่า นิสิตที่เข้าร่วมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
อุทยานแห่งชาติภูเรือ มีความรู้ก่อนการเรียนรู้อยู่ในระดบั
ปานกลาง และหลังการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ

เปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัการเรยีนรู ้พบว่า หลงัการ
เรยีนรู้นิสติคะแนนความรู้เฉลี่ยมากกว่าก่อนการเรยีนรู้ ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดของปณิตา พ้นภัย (2548: 12) คือความ
เข้าใจในเรื่องบางเรื่องหรือสิ่งบางสิ่งซึ่งอาจจะรวมไปถึง
ความสามารถในการน าสิ่งนัน้ไปใช้เพื่อเป็นเป้าหมายบาง
ประการความสามารถในการรบัรูบ้างอย่างนี้เป็นสิง่สนใจหลกั
ของวชิาปรชัญา (ที่หลายครัง้กเ็ป็นเรื่องที่มกีารโต้เถียงกนั
เป็นอย่างมาก) และมสีาขาทีศ่กึษาดา้นนี้โดยเฉพาะ เรยีกว่า
ญาณวทิยา (Epistemolog) ความรู้ในทางปฏบิตัิมกัเป็นสิง่ที่
ทราบในกลุ่มคนและในความหมายนี้เองที่มีความรู้นัน้ถูก
ปรบัเปลีย่นและจดัการในหลาย  ๆแบบเนื้อหา และเป็นไปตาม
แนวคิดของกีรติ ยศยิ่งยง (2550: 3) ได้ให้ความหมาย ของ
ความรู้เป็นทรัพย์สินที่จ ับต้องได้ แต่เป็นสิ่งที่มีค่ามาก
ส าหรบัองคก์ร องคก์รจงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งพฒันาความรูใ้หโ้ดด
เด่นอนัเป็นตน้ทุนทีส่ าคญัขององคก์รเพื่อความไดเ้ปรยีบเชงิ
การแข่งขนัและเพื่อเพิม่คุณค่าในการพฒันาผลติภณัฑ์และ
บรกิารใหม่  ๆเพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บริการ ตัวอย่างเช่น ความรู้ที่เกิดขึ้นมานานแล้ว 
หรอือาจจะเรยีกว่าภูมปัิญญาหรอืที่เรามกัจะคุ้นหูกบัค าว่า
ภูมิปัญญาชาวบ้าน คือ ความรู้ที่มิได้เกิดมาจาก แต่ผู้มี
การศกึษาสงูๆ เท่านัน้ แต่ยงัสามารถถูกผลติขึน้มาจากบุคล
ธรรมดาทัว่ไปหรือที่เรียกว่าชาวบ้านความรู้ที่ได้จากภูมิ
ปัญญาชาวบ้านกม็ไิด้มคีุณค่าที่ยิง่หย่อนไปกว่าภูมปัิญญา
ของนักวชิาการและสงัคมยุคปัจจุบนัได้เชดิชูว่าภูมิปัญญา
ชาวบ้านเป็นความรู้ที่มีคุณค่ายิ่งเพราะความรู้ที่ถูกผลิต
ออกมามิได้มาจากตัวหนังสือในต าราหรือการวิจัยใน
ห้องทดลองหาก แต่เกดิมาจากประสบการณ์ที่ถูกสัง่สมลอง
ผดิลองถูกสบืทอดกนัมาหลายชัว่อายุคนภูมปัิญญาเหล่านี้ได้
เคลอืบแฝงไวด้ว้ยวฒันธรรมทางสงัคมอกีมากมายซึง่ความรู้
ใหม่ ๆ ทางวทิยาศาสตรม์กัมองขา้มและเป็นการยากทีจ่ะใช้
เทคโนโลยหีรอืความรูใ้ด ๆ  มาผลติความรูอ้นัเป็นภูมปัิญญา
เหล่านัน้ได้ในเวลาอนัสัน้ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของเกวล ี
แกว้สขุ (2561: 145) ไดศ้กึษาเรื่อง การเรยีนรูส้ภาพทรพัยากร
สิง่แวดลอ้มดา้นคุณภาพชวีติในชุมชน มวีตัถุประสงคเ์พื่อหา
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และประสทิธผิลของคู่มอืการ
เรยีนรูส้ภาพทรพัยากรสิง่แวดลอ้มตา้นคุณภาพชวีติในชุมชน 
ผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู้ หลงัการเขา้
ร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
พรรณนภัส ปัจจังคะตา และคณะ (2562: 67) การส่งเสริม
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ความรู้การท าผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติส าหรับนักเรียน
โรงเรยีนบา้นดงหวาย ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมจิงัหวดั
ร้อยเอด็ ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืการส่งเสรมิการท าผ้ามดั
ย้อมจากสีธรรมชาติประสิทธิภาพของคู่มือ เท่ ากับ 
92.30/88.16 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการส่งเสรมิ (E.I.) 
เท่ากบั 0.821 และนักเรยีนมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ย
ละ 82.11 มคีะแนนเฉลีย่ความรูแ้ละทศันคต ิหลงัการส่งเสรมิ
สงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
และสอดคล้องกบังานวจิยัของอาภาพร ผวิชยัภูม ิและคณะ 
(2561: 1) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่า
ชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่องวถิี
หาเหด็และขายเหด็ ผลการศกึษา พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่
ความรู้เกี่ยวกับวิถีหาเห็ดและขายเห็ด หลังการเข้าร่วม
กิจกรรมสูงกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Kannika 
Sookngam et.al. (2021: 32-48) ได้ศึกษาเรื่อง ผลของการ
ฝึกอบรมหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาในการอนุรกัษ์ดนิน ้าและ
ป่าต่อแนวคดิของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอ
ดุลยเดช ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้ของนิสติ
เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ดินน ้าและป่าตามแนวคิดของในหลวง
รชักาลที่ 9 จรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน 
(p <.05) แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เข้ารับการเรียนรู้เกี่ยวกับ
อุทยานแห่งชาติภูเรือ มีความรู้เพิ่มขึ้น เนื่องจากคู่มือการ
เรียนรู้มีความเหมาะสมและความน่าสนใจของเนื้อหาท าให้
นิสติเกดิความรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาของคู่มอืการเรยีนรูเ้ป็น
อย่างด ีซึง่คู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตภิูเรอื เน้นใหน้ิสติ
ไดร้บัประสบการณ์และความรูใ้หม่ๆ เพื่อใหน้ิสติสามารถน า
ความรู้และประสบการณทีไ่ด้เกีย่วกบัอุทยานแห่งชาตภิูเรอื 
ใหเ้กดิประโยชน์ได ้
 5.2.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
อุทยานแห่งชาตภิูเรอืก่อนและหลงัการเรยีนรู ้พบว่า นิสติมี
คะแนนเฉลีย่ทศันคต ิก่อนการเรยีนรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัเหน็
ด้วย และหลงัการเรียนรู้นิสติมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคติ
ก่อนและหลงัการเรียนรู้พบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติ
หลงัการเรยีนรูม้ากกว่าก่อนการเรยีนรู ้ซึง่เป็นไปตามแนวคดิ
ของพงศ ์หรดาล (2548: 42) จากความหมายทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 
อาจสรุปไดว้่า ทศันคตหิมายถงึความรูส้กึ ความคดิหรอืความ
เชื่อและแนวโน้มที ่จะแสดงออกซึง่พฤตกิรรมของบุคคล เป็น
ปฏกิริยิาโต้ตอบโดยการประมาณค่าว่าชอบหรอืไม่ชอบ ทีจ่ะ

ส่งผลกระทบต่อการ ตอบสนองของบุคคลในเชงิบวกหรอืเชงิ
ลบต่อบุคคล สิง่ของ และสถานการณ์ ในสภาวะแวดลอ้มของ
บุคคลนัน้  ๆโดยทีท่ศันคตนิี้ สามารถเรยีนรูห้รอืจดัการไดโ้ดย
ใชป้ระสบการณ์ และทศันคตนิัน้สามารถทีจ่ะรูห้รอืถูกตคีวาม
ได้จากสิง่ที่คนพูดออกมาอย่างไม่เป็นทางการ หรอืจากการ
ส ารวจทีเ่ป็นทางการ หรอืจากพฤตกิรรมของบุคคลเหล่านัน้ 
และเป็นไปตามแนวคดิของสร้อยตระกูล อรรถมานะ (2551: 
64) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ ผล
ผสมผสานระหว่างความนึกคิด ความเชื่อ ความคิดเห็น 
ความรู ้และความรูส้กึของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่หนึ่งสิง่ ใดคนใดคน
หนึ่ง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งออกมาในทาง
ประเมิน อาจเป็นไปในทางยอมรับ หรือปฏิเสธก็ได้ และ
ความรู้สึกเหล่านี้  มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมใด
พฤตกิรรมหนึ่งขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวโิรจน์ แสน
ค าภา (2550: 65) ไดศ้กึษา เรื่อง การเปรยีบเทยีบความรู ้และ
ทศันคตใินการจดักจิกรรม ระดบัชัน้ประถมศกึษาศกึษาปีที ่6 
ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม ฝึกทักษะ
กระบวนการในรูปแบบต่าง ๆ กบัการจดัการเรยีนรูต้ามคู่มอื
ครูของ สสวท. ผลการวจิยั พบว่า นักเรยีนได้รบัการจดัการ
เรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรม เป็นกระบวนการฝึกทกัษะในรปูแบบ
ต่างๆ หลงัการเรยีนมทีศันคตใินการจดักจิกรรม สงูกว่าก่อน
เรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของกนัต์ญาณิน สมบรูณ์ และคณะ (2562: 76) ได้
ศกึษาเรื่องการสง่เสรมิการท าสิง่ประดษิฐจ์ากขยะ โดยใชคู้ม่อื 
เพื่อลดปรมิาณขยะทัว่ไป ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี 
ที ่6 โรงเรยีนเทศบาลศรสีวสัดิว์ทิยา ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนมทีศันคตต่ิอ
การท าสิง่ประดษิฐ์จากขยะ โดยใช้คู่มอื เพื่อลดปรมิาณขยะ
ทัว่ไปหลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
รตันกร คุม้หา้งสงู, และคณะ (2562: 52) การศกึษาความหลาก
ชนิดของพรรณไม้พื้นล่าง และวลัยชาติในวนอทุยานชหีลง 
เพื่อวางแผนการอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื ผล
การศกึษา พบว่า นักเรยีนที่เขา้ร่วมฝึกอบรมมคีะแนนเฉลีย่
ทศันคตต่ิอความหลากชนิดของไมพ้ืน้ล่าง และวลัยชาตหิลงั
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Suwakhon 
Phakeewai et.al. (2020: 94-103) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
กจิกรรมค่ายนันทนาการเพื่อสิง่แวดล้อมส าหรบัเยาวชนใน
จงัหวดัร้อยเอด็ของประเทศไทย ผลการวจิยัพบว่า เยาวชน
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เข้าร่วมกจิกรรมค่ายนันทนาการด้านสิง่แวดล้อมเยาวชนมี
ทศันคตดิา้นสิง่แวดลอ้มสงูกว่าก่อนเขา้ค่าย ดงันัน้การเรยีนรู้
มีผลท าให้ทัศนคติของนิสิตที่เข้าร่วมการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากมกีระบวนการจดัการเรยีนรู้โดยใช้วธิกีารเรยีนรู้มี
กระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษาโดยเครื่องมอืทีใ่ช้
ในการเรยีนรู ้คอื คู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแหง่ชาตภิูเรอื ในการ
บรรยายให้ความรู้ เป็นสื่อตวักระตุ้นให้เกดิการเรยีนรู้และมี
ทศันคตต่ิอการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตภิูเรอืเพิม่มากขึน้ 
 5.2.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการเรียนรู้ พบว่า นิสิตมีคะแนน
เฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อนการเรียนรู้โดยร่วมอยู่ใน
ระดับเพื่อสังคม และหลังการเรียนรู้นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้อง 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและ
หลังการเรียนรู้  พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มหลงัการเรยีนรูม้ากกว่าก่อนการเรยีนรู ้ซึง่เป็นไป
ตามแนวคิดของลอร์เรนซ์ โคลเบอร์ก (2555: 45) กล่าวว่า
จริยธรรมเป็นพื้นฐานของความยุติธรรมซึ่งยึดถือเอาการ
กระจายสทิธแิละหน้าทีอ่ย่างเท่าเทยีมกนั โดยมไิดห้มายถงึ 
กฎเกณฑท์ีบ่งัคบัโดยทัว่ไปแต่เป็นกฎเกณฑซ์ึง่มคีวามเป็น
สากลที่คนส่วนใหญ่รบัไว้ในทุกสถานการณ์ไม่มกีารขดัแยง้
กนั เน้นอุดมคตดิงันัน้พนัธะทางจรยิธรรมจงึเป็นการเคารพ
ต่อสทิธิและข้อเรียกร้องของบุคคลอย่างเสมอภาคกนั และ
เป็นไปตามแนวคิดของ วินัย วีระวัฒนานนท์ (2556: 43) 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับ
สิง่แวดล้อมส าหรบัมนุษยท์ีย่ดึเอาความถูกต้องดงีาม ความ
ถูกต้องตามหลกัคุณธรรม และความเมตตา ที่พงึปฏบิตัิต่อ
สิง่แวดล้อมซึ่งจะมผีลกระทบต่อชวีติและต่อมนุษย์ด้วยกนั 
ในการที่มนุษย์พงึปฏบิตัิต่อสิง่แวดล้อมจงึประกอบไปด้วย
รากฐานความเชื่อในเชิงคุณธรรมที่มีความแตกต่างกนัใน
ระดับที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ออกไป ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสเุมธ ผกาหวน และคณะ 
(2561: 8) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้
ป่าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง 
ต้นไม้เด่นในป่าชุมชน ผลการศึกษา นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิง่แวดล้อม หลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อน
การเข้าร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
Prayoon Wongchantra (2008: 941) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันา
กระบวนการสอนการศึกษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้การแข่ง
จรยิธรรมส าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีผลการวจิยัพบวา่ 

นักเรยีนกลุ่มทดลองและนักเรยีนกลุ่มควบคุมทีแ่สดงให้เหน็
ความรูด้า้นสิง่แวดลอ้มของพวกเขาที ่69.00 และ 60.75% ของ
คะแนนทัง้หมด นอกจากนี้ กลุ่มแรกได้ระบุจริยธรรมด้าน
สิง่แวดลอ้มในระดบั 4 (จรยิธรรมเพื่อความด)ี และกลุ่มหลงัที่
ระดับ 3 (จริยธรรมเพื่อสงัคม) นักเรียนกลุ่มทดลองพบว่า
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทัง้และจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
โดยรวมและใน 4 หวัขอ้: ป่าไม้ ทรพัยากรน ้า ขยะและความ
อบอุ่นทัว่โลกมากกว่านกัเรยีนกลุ่มควบคุม (p<0.05) นกัเรยีน
หญงิในกลุ่มทดลองระบุความรูด้า้นสิง่แวดลอ้มและจรยิธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่านักเรียนชาย (p<0.05) สรุปได้ว่า
กระบวนการสอนการศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้มโดยใชก้ารแช่ทาง
จรยิธรรมสามารถพฒันาความรูด้า้นสิง่แวดลอ้มและจรยิธรรม
ด้านสิง่แวดล้อมในระดบัสูงซึ่งสูงกว่ากลุ่มควบคุม ดงันัน้ครู
ควรได้รบัการสนับสนุนให้ด าเนินการในการสอนการศกึษา
ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาตรี และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Prayoon Wongchantra (2011: 77) ได้ศึกษา
เรื่อง ผลของการสอนจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัความรูแ้ละ
จรยิธรรมของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีผลการศกึษาพบว่า 
กระบวนการสอนการศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้มโดยใชก้ารแช่ทาง
จรยิธรรมสามารถพฒันาความรูด้า้นสิง่แวดลอ้มและจรยิธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนในระดับสูงซึ่งสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม ดงันัน้ครูควรสนับสนุนและรวมกลยุทธก์ารเรยีนการ
สอนลงในหลกัสูตรการศกึษาสิง่แวดล้อม และสอดคล้องกบั
งานวจิยัของสุลกัขณา จนัทร์ชมภู และคณะ (2562 : 17-32) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการลดรบั ให้และใช้ขยะ
พลาสติก ผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมการส่งเสรมิสงูกว่าก่อน
การส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงันัน้การ
เรยีนรูม้ผีลท าใหจ้รยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติทีเ่ขา้ร่วมการ
เรียนรู้เพิ่มขึน้ เนื่องจากมกีารเรียนรู้โดยใช้วิธกีารเรยีนรู้มี
กระบวนถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา โดยใชเ้ครื่องมอืทีใ่ช้
ในการเรยีนรู ้คอื คู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแหง่ชาตภิูเรอื ในการ
บรรยายใหค้วามรู ้เป็นสือ่หรอืตวักระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละ
มจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติ และ
จริยธรรมสิง่แวดล้อมขอนิสิตทีมี่เพศต่างกนั 
 5.3.1 นิสติที่มีเพศต่างกนัมคีวามรู้เกี่ยวกบัอุทยาน
แห่งชาตภิูเรอืไม่ต่างกนั ทัง้นี้เป็นผลมาจากนิสติเพศชายและ
เพศหญงิทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตภิูเรอืมี
การเรียนรู้ในรู้แบบเดียวกนัมีการท ากิจกรรมในรูปแบบที่
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เหมอืนกนั พรอ้มทัง้มสีื่อประกอบการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ คู่มอืการ
เรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตทิัง้ 4 หน่วยการเรยีนรู ้และใบความรู้
เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติภูเรือ ที่ใช้ในการถ่ายทอดผ่าน
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา จึงส่งผลให้นิสิตที่มีเพศ
ต่างกนัมคีวามรูเ้กีย่วกบัอุทยานแห่งชาตภิูเรอืไม่แตกต่างกนั 
เป็นไปตามแนวคดิของประภาเพญ็ สุวรรณ (2556: 26) ไดใ้ห้
ค าอธิบายไว้ว่า ความรู้ เป็นพฤติกรรมข้างต้นที่ผู้เรียนรู้
เพยีงแต่เกดิความจ าไดโ้ดยอาจจะเป็นการนึกไดห้รอืโดยการ
มองเหน็ ไดย้นิ จ าได ้ความรูใ้นชัน้นี้ไดแ้ก่ความรูเ้กีย่วกบัค า
จ ากดัความ ความหมาย ขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ ์โครงสรา้งและ
วิธีแก้ไขปัญหาส่วนของความเข้าใจอาจแสดงออกมาใน
รปูแบบของทกัษะดา้น การแปล ซึง่หมายถงึ ความสามารถใน
การเขยีนบรรยายเกี่ยวกบัข่าวสารนัน้ๆ โดยใช้ค าพูดของ
ตนเองและ การให้ความหมาย ที่แสดงออกมาในรูปแบบของ
ความคดิเหน็และขอ้สรุปถงึความสามารถในการคดิ หรอืคาด
ความหมายว่าจะเกดิอะไรขึน้ และเป็นไปตามแนวคดิของสม
ถวิล ผลสะอาด (2555 : 24) ได้สรุปความหมาย ความรู้ ว่า
ความรูน้ัน้เริม่ตน้ จากระดบัง่าย  ๆก่อนแลว้เพิม่ความสามารถ
ในการใชค้วามคดิและพฒันาสตปัิญญาเพิม่ขึน้เป็นล าดบั โดย
แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ คอื ความรู ้ความเขา้ใจ การน าความรูไ้ป
ใช้ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินผล และ
ความรูน้ัน้สามารถวดัไดโ้ดยเครื่องมอืทีใ่ชท้ดสอบความรู ้ซึง่
สอดคล้องกบังานวจิยัของศกัดิศ์ร ีสบืสงิห์ และคณะ (2561: 
77) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ป่าไม้ 
กรณีศึกษา: ป่าดงหันบ้านท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวดั
รอ้ยเอด็ โดยใชก้ระบวนการทางสิง่แวดลอ้มศกึษา ผลการวจิยั
พบว่า 1) ที่มีเพศต่างกันมีวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Embiring et.al. (2019: 189-199) 
ไดศ้กึษาเรื่อง ความรูแ้ละทศันคตขิองนักเรยีนเกีย่วกบัระบบ
นิเวศป่าชายเลนทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราประเทศ
อินโดนีเซีย ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมคีวามรู้เกี่ยวกบั
การอนุรกัษ์ป่าชายเลน ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 ดังนัน้การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้อุทยาน
แห่งชาติภูเรอื โดยใช้กระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้ม
ศกึษา โดยการบรรยายใหค้วามรู ้ส่งผลใหน้ิสติทีเ่ขา้ร่วมการ
เรยีนรูม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอุทยานแห่งชาตภิูเรอืทีไ่ม่ต่างกนั 
 5.3.2 นิสิตที่มีเพศต่างกันมีทัศนคติต่ออุทยาน
แห่งชาติภูเรอืไม่ต่างกนั เป็นผลมาจาก ความคดิหรอืความ
เชื่อ จะแสดงออกซึ่งพฤตกิรรมของบุคคล ที่จะส่งผลกระทบ

ต่อการตอบสนองของบุคคลในเชงิบวกหรอืเชงิลบต่อบุคคล 
จงึส่งผลใหน้ิสติทีม่เีพศต่างกนัมทีศันคตต่ิออุทยานแห่งชาติ
ภูเรอืไม่แตกต่างกนั เป็นไปตามแนวคดิของศกัดิไ์ทย สุรกจิ
บวร (2550: 138) ให้ความหมายของทศันคติไว้ว่า ทศันคติ 
คือ สภาวะความพร้อมทางจิตที่เกี่ยวข้อง กับความคิด 
ความรู้สกึ และแนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลที่มีต่อบุคคล 
สิง่ของสถานการณ์ต่างๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และ
สภาวะความพร้อมทางจิตนี้จะต้องอยู่นานพอสมควร และ
เป็นไปตามแนวคดิของพรทพิย ์บุญนิพทัธ ์(2531: 75) กล่าว
ว่า ทศันคติ หมายถึง เป็นความเชื่อและความรู้สกึทีท่นทาน 
และไดร้บัการจดัระเบยีบ ซึง่มกัเป็นตวัผลกัดนัใหเ้รากระท า
ไปในทศิทางนัน้ๆ ทศันคตจิงึมอีงคป์ระกอบทัง้ดา้นความคดิ 
อารมณ์ และการกระท า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Thinkamchoet, J. et.al. (2018: 2077-2093) ได้ศึกษาค่ าย
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซยีนส าหรบั
เยาวชนในจงัหวดัรอ้ยเอด็ ผลการวจิยัพบว่า เยาวชนทีม่เีพศ
ต่างกันมีทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอาเซยีนไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของพรพรรณ จนัทรแ์ดง (2559 : 44) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรม
การใช้สื่ อสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวทิยาลยัพะเยา ผลการศกึษาพบว่า นิสติมหาวทิยาลยั
พะเยาเพศชายกับเพศหญิงมีทัศนคติต่อการใช้สื่อสงัคม
ออนไลน์และปัญหาการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ไม่แตกต่างกนั 
ดงันัน้การพฒันาคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตภิูเรอื โดยใช้
กระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อมศึกษา ท าให้นิสิตมี
ทศันคตทิีด่ที ัง้เพศชายและเพศหญงิ ส่งผลใหน้ิสติทีเ่ขา้ร่วม
การเรยีนรูม้ทีศันคตต่ิออุทยานแห่งชาตภิูเรอืไม่ต่างกนั 
 5.2.3 นิสิตที่มีเพศต่างกันมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัอุทยานแห่งชาตภิูเรอืไม่ต่างกนั เป็นผลมาจากนิสติ
ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตภิูเรอืทีเ่น้นให้
สอดแทรกคุณธรรมและจรยิธรรม พฤตกิรรมทีแ่สดงออกจงึมี
ส่งผลให้นิสิตที่มีเพศต่างกันมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไม่
แตกต่างกนั เป็นไปตามแนวคดิของกระมล ทองธรรมชาติ 
(2559 : 80) ไดก้ล่าวว่า จรยิธรรม หมายถงึ ธรรม หรอืหลกั
ความประพฤติที่ควรแก่การยึดถือและปฏิบัติตาม และ
เป็นไปตามแนวคดิของฐากร สทิธโิชค (2560: 53) การสอน
จรยิธรรมไม่สามารถสอนหรอืใหค้วามรูแ้ค่ภายในหอ้งเรยีน
เท่านัน้ แต่ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบตัิจรงิ 
การเหน็แบบอย่างที่ดี การอบรมบ่มเพาะจากชวีติจริง อนั
เป็นกระบวนการทีผ่สมผสานหลายสิง่หลายอย่างเขา้ดว้ยกนั
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อย่างลงตวั ครูผูส้อนทุกคนควรสอดแทรกจรยิธรรมเขา้ไปใน
เนื้อหาที่ตนสอน เพื่อให้มีการปลูกฝังและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Uraiwan Praimee 
et.al. (2021: 72-91) ได้ศึกษาผลการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
การจดัการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูลโดยใชปั้ญหาและโจทย์
เป็นฐานการ ผลการศกึษาพบว่า นิสติทีม่เีพศแตกต่างกนั มี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ไม่แตกต่างกนั (p > .05) และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของดวงฤด ีศริพินัธุ ์(2559 :116) ได้ศกึษาเรื่อง
วะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คดิเหน็ของครูโรงเรยีนการกุศล ของวดัในพระพุทธศาสนา 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา ผล
การศกึษาพบว่า ครูที่มเีพศต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อภาวะ
ผูน้ าเชงิจรยิธรรมไม่แตกต่างกนั ดงันัน้การพฒันาคู่มอืการ
เรียนรู้อุทยานแห่งชาติภูเรือ โดยใช้กระบวนการถ่ายทอด
ทางสิ่งแวดล้อมศึกษาและการเรียนรู้ที่เน้นให้สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม ส่งผลให้นิสิตที่เข้าร่วมการเรียนรู้  มี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มไม่ต่างกนั 
 

6. ข้อเสนอแนะ  
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 
 1) สามารถน าคู่มอืการเรยีนรู้อุทยานแห่งชาติภูเรือ 
ไปเผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมอุทยาน
แห่งชาตภิูเรอืได ้
 2) หน่วยงานภาครฐัและเอกชนสามารถน าเอาคู่มอื
การเรยีนรูไ้ปปรบัใชแ้ละเผยแพร่ความรูต่้อไปได ้
 3) คู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตภิูเรอื สามารถเป็น
แหล่งขอ้มูลเพิม่เตมิใหแ้ก่ผูท้ีส่นใจจะศกึษาเกีย่วกบัอุทยาน
แห่งชาตภิูเรอื 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรศึกษาแหล่งข้อมูลจากหลายๆ ที่เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการพฒันาคู่มอื 
 2) ควรมีการเก็บข้อมูลและท าการวิเคราะห์การ
ท่องเที่ยวเชงินิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ และในเขต
พื้นที่อื่น ๆ เพื่อท าการเปรียบเทียบความสัมพันธ์และ
ผลกระทบทางตรงทีเ่กดิขึน้แต่ละเขตพืน้ทีท่ีท่ าการวจิยั 
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