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บทคดัยอ่ 
 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาคู่มอือุทยานแห่งชาตภิูพาน ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  เพื่อศกึษาและ
เปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเรยีนรู ้และนิสติทีม่เีพศต่างกนั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้น
การศึกษา คือ นิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 4 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 31 คน ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบสมคัรใจเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการ
เรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตภิูพาน แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัอุทยานแห่งชาตภิูพาน แบบวดัทศันคตต่ิออุทยานแห่งชาตภิูพาน 
และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Paired t-test และ One way ANOVAผลการศึกษาพบว่า คู่มือการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.78/86.23 มีดัชนี
ประสทิธผิลของคู่มอืการเรยีนรู้เท่ากบั 0.7543 แสดงว่า นิสติมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนรู้ร้อยละ 75.43 นิสติมคีะแนน
ความรู ้ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หลงัการเรยีนรูส้งูกว่าก่อนการเรยีนรู ้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ
นิสติทีม่เีพศต่างกนั มคีวามรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ไม่แตกต่างกนั 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to develop PhuPhan 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 PhuPhan National Park leaning manual, knowledge test about PhuPhan National Park, attitude test towards 
PhuPhan 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 89.78/86.23. The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.7543.  The students had more 
knowledge and effected to increased student progress after using the leaning manual at 75.43%. After the leaning the 
students had an average score of knowledge, attitude and environmental ethics more than before leaning significantly 
statistically level of .05. There was no difference between average score of the knowledge, attitude and environmental ethics 
of students with different gender. 
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1. บทน ำ 
 ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติมีบทบาทส าคัญต่อการ
พฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื ทัง้ในมติิสิง่แวดล้อม สงัคมและ
เศรษฐกจิ ดา้นสิง่แวดลอ้ม อุทยานแห่งชาตเิป็นแหล่งรวมของ
สรรพสิง่ที่มีชีวติและไม่มีชวีติซึ่งมปีฏิสมัพนัธ์ต่อกนัอย่าง
เป็นกระบวนการและมีระบบที่น้าไปสู่การผลิตและควบคุม
ตนเองตามธรรมชาต ิอนัส่งผลต่อการด ารงชวีติของมนุษยท์ัง้
ทางตรงและทางอ้อมที่ส าคญั (ทรงธรรม สุขสว่าง, 2560: 1) 
อุทยานแห่งชาติต้องท าหน้าที่อนุรกัษ์สภาพพื้นที่ให้คงอยู่
ตามธรรมชาติ ทัง้นี้รวมทัง้พืชพรรณและสตัว์ป่า ซึ่งเป็น
สิง่มชีวีติในธรรมชาตทิีม่คีวามหลากหลายทางพนัธุกรรมของ
ตนเอง อุทยานแห่งชาตติามระดบัมาตรฐานสากล นอกจากจะ
มคีุณลกัษณะดเีด่นในระดบัชาตแิลว้ยงัตอ้งด าเนินการบรหิาร
และจดัการโดยหน่วยงานของภาครฐั และมเีจา้หน้าทีเ่พยีงพอ
แก่การคุ้มครองป้องกนัพื้นที่ อนุรกัษ์ให้รอดพ้นจากการบุก
รุกท าลาย (ส านกัอุทยานแห่งชาต,ิ 2560: 4-5) 
 ป่าเขาภูพานหรอืทีเ่รยีกกนัโดยทัว่ไปว่า “ป่าเขาชมภู
พาน” จังหวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอุทยาน
แห่งชาตเิพื่ออนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตเิอาไวเ้ป็นการถาวร
เพื่อประโยชน์สว่นรวม กรมป่าไมไ้ดเ้สนอจดัตัง้ป่าภพูาน เป็น
อุทยานแห่งชาตโิดยไดม้ปีระกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่244 ลง
วนัที ่3 พฤศจกิายน 2515 เป็นอุทยานแห่งชาต ิซึง่ลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 170 ลงวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2515 นับเป็นอุทยานแห่งชาติล าดบัที่ 7 ของ
ประเทศ (ส านกัอุทยานแห่งชาต,ิ 2558: เวบ็ไซต)์ 
 อุทยานแห่งชาติภูพาน ประกอบด้วยป่าที่อุดม
สมบูรณ์และมธีรรมชาตทิีส่วยงาม พืน้ป่าแห่งนี้ในอดตีไดช้ื่อ
ว่าเป็นปัญหาทางดา้นการเมอืง และในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่
2 ก็ยงัเป็นแหล่งสะสมอาวุธยุทธภัณฑ์ที่ใช้ส าหรบัต่อต้าน
ทหารกองทพัญีปุ่่ นซึง่นบัเป็นประวตัศิาสตร ์มเีนื้อทีป่ระมาณ 
415,439 ไร่ หรอื 664.70 ตารางกโิลเมตร อุทยานแห่งชาตภิู
พาน ตัง้อยู่ในเขตเทอืกเขาภูพาน มีลกัษณะโครงสร้างทาง
ธรณีเป็นหนิทราย โดยมคีวามสูงอยู่ระหว่าง 200-567 เมตร
จากระดบัน ้าทะเลปานกลาง ลกัษณะภูมอิากาศโดยทัว่ไปของ
อุทยานแห่งชาติภูพาน จะมีอากาศเย็นสบาย สภาพป่าใน
อุทยานแห่งชาตภิูพานประกอบดว้ยชนิดป่าทีส่ าคญั 3 ชนิด 
คอื ป่าเตง็รงั ป่าเบญจพรรณ และป่าดบิแลง้ สตัวป่์าทีอ่าศยั
อยู่ในอุทยานแห่งชาตภิูพานมไีม่น้อยกว่า 162 ชนิด (ส านัก
อุทยานแห่งชาต,ิ 2558: เวบ็ไซต)์ 

 การศกึษาสิง่แวดลอ้มเป็นกระบวนการทางการศกึษา
เพื่ อพัฒนามนุษย์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ส านึก
คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งพฒันา
ศักยภาพของมนุษย์ให้มีความช านาญเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาพร้อมที่จะมสี่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม 
สามารถด ารงชีวิตอย่างประสานสอดคล้องกบัธรรมชาติได้ 
(ภาสินี เป่ียมพงศ์สานต์, 2548: 82) จะเห็นได้สิง่แวดล้อม
ศึกษาเป็นกระบวนการทางการศึกษาที่เน้นการให้ความรู้
เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมทางกายภาพและสิง่แวดล้อมทางสงัคม 
ทัง้ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิง่แวดลอ้มและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อมนุษยท์ีจ่ะสรา้งเจตคติ
พฤตกิรรม ค่านิยมในการอนุรกัษ์ พฒันาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
และคุณภาพชีวิตของตนเองและสงัคมส่วนรวม (วินัย วีระ
วฒันานนท,์ 2546: 80-81)  
 ดงันัน้ ผู้วจิยัไดเ้ลง็เหน็ว่า อุทยานแห่งชาตภิูพานมี
ความส าคญัต่อการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืทัง้ในด้านมติิ
สิ่งแวดล้อม จึงได้ท าการพัฒนาคู่มือการเรียนรู้อุทยาน
แห่งชาตภิูพาน เพื่อสรา้งเสรมิความรู ้ทศันคติ และจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม เป็นการพฒันาคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตภิู
พาน เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาและเรียนรู้เกิดความรู้ ทศันคติ และ
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม ทัง้สนับสนุนให้เกดิความตระหนักต่อ
สิง่แวดล้อม และสามารถน าองคค์วามรู้มาประยุกต์ใชใ้นการ
พฒันาและดูแลรกัษาอุทยานใหม้คีวามยัง่ยนืของทรพัยากร
และสิง่แวดลอ้ม 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 1) เพื่อพฒันาคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตภิูพาน 
ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเรยีนรู ้
 3) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติทีม่เีพศต่างกนั 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นิสิตระดับ
ปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่4 สาขาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้ม
และทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
จ านวน 107 คน 
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 2) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื นิสติชัน้ปีที่ 4 
สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 31 คน ไดจ้ากการ
สมคัรใจเขา้ร่วมการเรยีนรู ้
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตัวแปรต้น ได้แก่  คู่มือการเรียนรู้อุทยาน
แห่งชาตภิูพาน และเพศ 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความรูเ้กีย่วกบัอุทยานแหง่ชาติ
ภูพาน ทัศนคติต่ออุทยานแห่งชาติภูพาน และจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัอุทยานแห่งชาตภิูพาน 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1.1) คู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตภิูพาน 
 2) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นวดัและประเมนิผล 
  2.1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัอุทยานแห่งชาติ
ภูพาน 
  2.2) แบบวดัทศันคตต่ิออุทยานแห่งชาตภิูพาน 
  2.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัอทุยาน
แห่งชาตภิูพาน 
 3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ติดต่อประสานงานกบัเจา้หน้าที ่อุทยานแห่งชาติ
ภูพาน เพื่อขอข้อมูล และลงพื้นที่ศึกษาอุทยานแห่งชาติภู
พาน โดยศกึษาจากเอกสารการสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่ ส ารวจ
และบนัทกึภาพ 
 2) เรยีบเรยีงขอ้มลู เพื่อจดัท าคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยาน
แห่งชาตภิูพาน 
 3) สรา้งคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตภิูพาน โดยใช้
ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี และเอกสาร
งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัอุทยานแห่งชาติภูพาน โดยมเีนื้อหา
ทัง้หมด 4 หน่วยการเรยีนรู ้ดงันี้  
  3.1) บรบิทอุทยานแห่งชาตภิูพาน 
  3.2) ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอุทยาน
แห่งชาตภิูพาน  
  3.3) สภาพปัญหาอุทยานแห่งชาตภิูพาน  
  3.4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอุทยานแห่งชาตภิูพาน  
 4) น าเนื้อหาทีส่มบูรณ์แลว้มาสรา้งเครื่องมอืที่ใช้
ในวดัและประเมนิผล และเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา และ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
ประกอบดว้ยดงันี้ 

  4.1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัอุทยานแห่งชาติ
ภูพาน จ านวน 30 ขอ้ เป็นตวัเลอืก 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ 
ง ตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิให ้0 คะแนน 
  4.2) แบบวดัทศันคติต่ออุทยานแห่งชาติ ภูพาน 
จ านวน 20 ข้อ เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย 
และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
  4.3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ
อุทยานแห่งชาติภูพาน จ านวน 20 ข้อ เป็นตัวเลือก 4
ตัวเลือก คือ ก ข ค และ ง โดยมี 4 ระดับ ได้แก่ เพื่อ
ตนเอง เพื่อญาตมิติร พวกพอ้ง เพื่อสงัคม และเพื่อความ
ถูกตอ้ง 
 5) น าแบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคต ิและแบบ
วัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติภูพาน  
ไปทดลองใช ้(Try Out) กบันิสติชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้ม
ศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคามจ านวน 30 คน 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเรียนรู้ อุทยานแห่ งชาติภูพาน ผู้ วิจ ัยได้
ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยแบ่งออกเป็น 2 
ระยะ ดงันี้ 
 ระยะที ่1 การสรา้งและพฒันาคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยาน
แห่งชาตภิูพาน 
 ระยะที ่2 กระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 2) สถติทิีใ่ชห้าคุณภาพเครื่องมอื  
  2.1) ค่าความสอดคลอ้งและค่าความเหมาะสม 
โดยใชส้ตูรค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC 
  2.2) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)  
  2.3) ค่าอ านาจจ าแนก   
  2.4) ค่าความยากง่าย 
  2.5) ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
  2.6) ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2)  
  2.7) ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.)  
 3) สถติทิีใ่ชใ้นการทดลองสมมุตฐิาน  
  3.1) Paired t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05  
  3.2) One-way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถติ ิ.05 
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4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1) ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิภาพของคู่มือ และประสิทธิผลของคู่มือการ
เรียนรูอ้ทุยานแห่งชาติภพูาน  
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการเรียนรู้ 
 

อุทยานแห่งชาตภิูพาน พบว่าประสทิธภิาพของกระบวนการ 
คิดเป็นร้อยละ 89.78 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์  
คดิเป็นรอ้ยละ 86.23 ดงันัน้ คู่มอืการศกึษาอุทยานแห่งชาต ิ
ภูพาน มปีระสทิธ ิ89.78/86.23 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 
ทีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1) 

ตารางที ่1 ผลวเิคราะหป์ระสทิธภิาพคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตภิูพาน (E1/E2) 
 

หน่วยกำรเรียนรู ้ �̅� S.D. รอ้ยละ เกณฑ ์
ประสิทธิภำพของกระบวนกำร (E1) 26.94 2.48 89.78 เป็นไปตามเกณฑ ์
ประสิทธิภำพของผลลพัธ ์(E2) 25.87 2.78 86.23 เป็นไปตามเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือ (E1/E2)  เท่ำกบั 89.78/86.23 
 
 ผลการศึกษาประสิทธิผลของคู่มือการเรียนรู้
อุทยานแห่งชาตภิูพาน พบว่า ดชันีประสทิธผิลของการ
เรียนรู้อุทยานแห่งชาติภูพาน มีค่าเท่ากับ 0.7543 
หมายความว่า นิสติ มคีวามรูเ้พิม่ขึน้และส่งผลใหน้ิสติมี

ความก้าวหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอื
การเรียนรู้ ร้อยละ 75.43 ผลวิเคราะห์ดชันีประสทิธิผล 
(E.I.) ของคู่มือการเรียนรู้อุทยานแห่งชาติภูพาน (ดัง
ตารางที ่2) 

 
ตารางที ่2 ผลวเิคราะหด์ชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตภิูพาน 
 
ผลรวมคะแนนควำมรู้
ก่อนกำรเรียนรูทุ้กคน 

ผลรวมคะแนนควำมรู้
หลงักำรเรียนรูทุ้กคน 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั 
กำรเรียนรู ้

คะแนนเตม็ของ
กำรทดสอบ 

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

409 802 31 30 0.7543 

4.2) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติ และ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเกี ่ยวกับการเรียนรู้อุทยาน
แห่งชาติภพูาน  
 นิสติทีเ่ขา้ร่วมการเรยีนรูม้คีวามรูก้่อนการเรยีนรู้อยู่
ในระดบัปานกลาง และหลงัการเรยีนรู้อยู่ในระดบัมากที่สุด
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัการเรยีนรู้ พบว่า หลงั
การเรยีนรู้นิสติคะแนนความรู้เฉลี่ยมากกว่าก่อนการเรยีนรู้ 
นิสติมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติ ก่อนการเรียนรู้โดยรวมอยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ย และหลงัการเรยีนรูน้ิสติมคีะแนนเฉลีย่โดยรวม

อยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่างยงิ เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติก่อนและหลงัการเรยีนรู้นิสติมคีะแนนเฉลีย่ทศันคติ
หลงัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ นิสติมีคะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนการเรยีนรูโ้ดยร่วมอยู่ในระดบัเพื่อ
สังคม และหลังการเรียนรู้นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริธรรม
สิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อความถูกต้อง เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงั
การเรยีนรู้ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
หลงัการเรยีนรูม้ากกว่าก่อนการเรยีนรู ้(ดงัตารางที ่3) 
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ตารางที ่3 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัอุทยานแห่งชาตภิูพาน ก่อนและ
หลงัการเรยีนรู ้
 

รำยกำร 
ก่อนกำรเรียนรู ้ หลงักำรเรียนรู ้

t df p 
�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 

ความรูเ้กีย่วกบัอุทยาน
แห่งชาตภิูพาน (N=30) 

13.19 3.66 ปานกลาง 25.87 2.78 มากทีส่ดุ -16.534 30 .000* 

ทศันคตต่ิออุทยาน
แห่งชาตภิูพาน (N=5) 

3.96 0.53 เหน็ดว้ย 4.39 0.35 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-4.377 30 .000* 

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
(N=4) 

2.61 0.47 เพื่อสงัคม 3.63 0.23 
เพื่อความ

ถูกตอ้งดงีาม 
-16.453 30 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.3) การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเกีย่วกบัอุทยานแห่งชาติภพูาน ของนิสิต
ระดบัปริญญาตรีทีมี่เพศต่างกนั 
 4.3.1) นิสิตที่มีเพศต่างกันมีความรู้ เกี่ยวกับ
อุทยานแห่งชาตภิูพาน ไม่แตกต่างกนั 

 4.3.2) นิสติที่มีเพศต่างกนัมี ทศันคติ เกี่ยวกบั
อุทยานแห่งชาตภิูพาน ไม่แตกต่างกนั 
 4.3.3) นิสติทีม่เีพศต่างกนัมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
เกีย่วกบัอุทยานแห่งชาตภิูพานไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4 ผลการเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เกีย่วกบัอุทยานแห่งชาตภิูพาน ของนิสติระดบั
ปรญิญาตรทีีม่เีพศต่างกนั โดยใช ้(One-way ANOVA) 
 

ด้ำน เพศ จ ำนวน 
One-way ANOVA 

�̅� S.D. F p  
ความรูเ้กีย่วกบัอุทยานแห่งชาตภิู

พาน (N=30) 
ชาย 
หญงิ 

12 
19 

25.50 
26.11 

2.54 
2.96 

.342 .563 

ทศันคตต่ิออุทยานแห่งชาตภิพูาน 
(N=5) 

ชาย 
หญงิ 

12 
19 

4.36 
4.41 

0.37 
0.41 

.142 .709 

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม (N=4) 
ชาย 
หญงิ 

12 
19 

3.64 
3.61 

0.13 
0.11 

.441 .512 

 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิภาพของคู่มือ และประสิทธิผลของคู่มือการ
เรียนรูอ้ทุยานแห่งชาติภพูาน  
 1) จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือมี
ประสทิธภิาพ เท่ากบั 89.78/86.23 ซึง่สงูกว่าเกณฑม์าตรฐาน
ที่ตัง้ไว้ 80/80 ส าหรบัการเรยีนรู้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ
ปรชีา ชา้งขวญัยนื และคณะ (2551: 127) ไดใ้หค้วามหมายไว้

ว่า คู่มอื เป็นหนังสอืทีใ่ชค้วบคู่ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง
เป็นหนังสอืทีใ่ชแ้นวทางปฏบิตัใิหก้บัผูใ้ชส้ามารถกระท าสิง่
นัน้  ๆใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายสว่นคู่มอืครนูัน้เป็นหนงัสอืให้
แนวทางและแนะน าเกี่ยวกบัสาระ วธิกีารกจิกรรม สื่อ วสัดุ 
อุปกรณ์และแหล่งขอ้มูล แหล่งอ้างอิงต่าง ๆ  ปกติมกัจะใช้
ควบคู่กบัหนังสอืเรยีนเป็นหนังสอืทีค่รู ได้ศกึษาดว้ยตนเอง 
เป็นไปตามแนวคิดของเรืองชยั จรุงศิรวฒัน์ (2555: 77) ได้
กล่าวว่า คู่มอื เป็นเอกสารหรอืหนังสอืทีจ่ดัท าขึน้เพื่อใหค้รู
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ใช้จดักจิกรรมการเรยีนการสอนสามารถสอนให้เป็นไปตาม
แนวทางของหลกัสตูรหรอืใชเ้ป็นคู่มอืของครใูนการใชห้นังสอื
เล่มใดเล่มหนึ่ง คู่มือที่เขยีนขึน้เป็นแนวทางให้ผู้ใช้คู่มอืได้
ศกึษาท าความเขา้ใจเรื่องทีจ่ะท า และสามารถปฏบิตังิานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพบรรลุส าเรจ็ตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ใช้
คู่ มือมีความสะดวกและสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ภายใต้มาตรฐานที่ใกล้เคียง และเป็นไปตาม
แนวคดิของเกษม จนัทร์แก้ว (2547: 32-33 ) ได้กล่าวไว้ว่า 
การพฒันามนุษยใ์หเ้กดิการลงมอืกระท าเพื่อสิง่แวดลอ้มทีด่ี
ขึน้ ทัง้การปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาที่มอียู่เดมิ และการป้องกนั
ปัญหาใหม่ที่ก าลงัจะเกดิขึน้ในอนาคตโดยการกระท าที่เกดิ
ขึน้มาจากความสมคัรใจไม่ใช่การบงัคบั โดยการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมทีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้มจ าเป็นตอ้งอาศยักระบวนการใน 
การพฒันาจากการ “ไม่รู้” เป็น “รู้” จาก “รู้” เป็น “รู้สกึ” จาก 
“รู้สกึ” เป็น “คิดจะท า” และจาก “คิดจะท า” ไปสู่ “การลงมอื
กระท า” จนเกดิเป็นพฤตกิรรมการรบัรูแ้ละเขา้ใจในการปฏบิตัิ
ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งนัน้ จ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจจึงจะ
สามารถท าให้เกิดผลที่มปีระสทิธภิาพได้ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของเนตรนภสิ ตนัเทดิทติย ์(2557: 15) ไดศ้กึษา การ
อ่ านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั ้น
ประถมศกึษาปีที ่4 ระหว่างการสอน โดยใชชุ้ดสื่อประสมกบั
การสอนแบบ SQ4R ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของ
ชุดสื่อประสม เรื่องการอ่านจบัใจความ กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากบั 
82.25/80.83  สอดคล้องกบังานวิจยัของปัญณวชิญ์ แนวสูง 
และวารินทร์ รัศมีพรหม (2557: 77) ได้ศึกษา การพัฒนา
หนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์เรื่องเครื่องดนตรไีทย ส าหรบันกัเรยีน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า 1) หนังสือ
อเิลก็ทรอนิกส ์เรื่องเครื่องดนตรไีทยซึ่งประกอบด้วยเครื่อง 
ดีด สี ตี  เป่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ  80.00/83.35 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวนิดา สรอ้ยสน และคณะ (2562: 1) 
ได้ศกึษา การส่งเสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า
ในชุมชน ผลการวิจัย พบว่า คู่มือมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
92.91/86.45 
 ดังนัน้ แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เข้าร่วมการเรียนรู้มี
ความรูเ้พิม่มากขึน้ เนื่องจากกระบวนการเรยีนรูม้กีารใชคู้่มอื
ประกอบการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องของอุทยานแห่งชาติ  ภูพาน สามารถพฒันานิสติให้มี
พฤติกรรมตรงตามความมุ่งหวังส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมี
ประสทิธภิาพทางการเรยีนไปในทศิทางทีด่ขี ึน้  

 2) จากผลการศกึษาค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอื มี
ค่ าดัชนีประสิผล (E.I.) เท่ ากับ 0.7543 ซึ่ งส่ งผลให้มี
ความก้าวหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอืการ
เรยีนรู้ร้อยละ 75.43 แสดงให้เหน็ว่านิสติทีเ่ขา้รบัการเรยีนรู้
โดยใช้คู่มือการเรียนรู้นัน้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดของวรทั พฤกษากุลนันท์ (2550: 1) ได้
กล่าวว่า ประสทิธผิล (Effectiveness) หมายถงึ การปฏบิตังิาน
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้(Effectiveness is 
to do right things) หรือความสามารถในการด าเนินการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้จุดส าคัญของประสิทธิผลอยู่ที่
ความสมัพนัธร์ะหว่างผลผลติทีถู่กคาดหวงัตามวตัถุประสงค์
ที่วางไวแ้ละผลผลติจรงิทีม่ขี ึน้เป็นไปตามแนวคดิของศริชิยั 
กาญจนวาส ี(2556: 147-148) ได้อธบิายว่า การประเมนิการ
เรียนการสอนเพื่อพิจารณาว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้บรรลุ
ผลสมัฤทธิห์รอืไม่ควรพจิารณาจากตวัชีว้ดัทีส่ะทอ้นคุณภาพ
หรือความส าเร็จของการดาเนินงาน 2 ด้าน คือ ด้าน
ประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง การบรรลุผลสมัฤทธิ ์
ตามเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคท์ีพ่งึปรารถนา นัน้คอืผลการ
ปฏบิตังิานไม่ว่าจะเป็นผลผลติผลกระทบ ผลลพัธ ์ไดผ้ลตรง
ตามที่คาดหวงัไว้และเป็นที่พงึพอใจหรอืไม่ และเป็นไปตาม
แนวคดิของเผชญิ กจิระการ (2546: 1-6) ได้เสนอแนวทางใน
การหาประสทิธผิลของแผนการเรยีนรูห้รอืสื่อทีส่รา้งขึน้ โดย
ใหพ้จิารณาจากพฒันาการของนกัเรยีนจากก่อนเรยีนและหลงั
เรยีนว่ามคีวามรูค้วามสามารถเพิม่ขึน้อย่างเชื่อถอืไดห้รอืไม่ 
หรอืเพิม่ขึน้เท่าใดซึง่อาจพจิารณาไดจ้ากการค านวณค่า t-test 
แบบ Dependent Samples หรือหาค่ าดัชนีประสิทธิผล 
(Effectiveness Index : E.I.) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนิชา 
สพีรมทอง (2558: 119) ไดศ้กึษา ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นักเรียนชัน้มธัยมศึกษา ปีที่ 4 เรื่อง ยีนและโครโมโซม ที่
เรยีนโดยใชบ้ทเรยีนส าเรจ็รูป และแบบสบืเสาะหาความรู ้ผล
ศึกษาพบว่า ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนส าเร็จรูป มีค่า
เท่ากับ 0.6588 ซึ่งส่งผลให้มีความก้าวหน้าทางการเรียน
เพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนรู้ร้อยละ 65.88 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของจริาพร มาพริก (2558: 137) ได้ศึกษา ฟังก์ชนั
ลอการิทึม ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  5 ผล
การศึกษา พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยมีความ
เหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด ดชันีประสทิธผิลของชุดกจิกรรม 
การเรียนรู้แบบอุปนัย มีค่าเท่ากับ 0.6099  ซึ่งส่งผลให้มี
ความก้าวหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอืการ
เรียนรู้ร้อยละ 60.99 และซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของวุฒิ
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ศกัดิ ์บุญแน่น และคณะ (2562: 43-55) ได้ศกึษา การเรยีนรู้
ระบบนิเวศนาข้าวแบบ อินทรีย์ ดชันีประสทิธิผลของคู่มอื
ฝึกอบรม (E.I.) เท่ากบั 0.7807 นิสติมคีวามรูเ้พิม่ขึน้และสง่ผล
ให้นิสติมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้หลงัจากการใช้
คู่มอืฝึกอบรมรอ้ยละ 78.07  
 ดงันัน้ การพฒันาคู่มอืการเรยีนรู้อุทยานแห่งชาตภิู
พาน เพื่อสรา้งเสรมิความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
โดยใช้คู่มือการเรียนรู้ซึ่งเป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ให้
ผูเ้รยีนเกดิความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องของอุทยานแห่งชาติภู
พาน สามารถพฒันานิสติใหม้พีฤตกิรรมตรงตามความมุง่หวงั
ส่งผลใหก้ลุ่มตวัอย่างมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทศิทาง
ที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาคู่มือการเรียนรู้อุทยาน
แห่งชาตภิูพาน เพื่อสรา้งเสรมิความรู ้ทศันคติ และจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม โดยใชคู้่มอืประกอบการถ่ายทอดความรูโ้ดยผ่าน
กระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติ และ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเกีย่วกับการเรียนรู้อุทยาน
แห่งชาติภพูาน  
 1) ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้
อุทยานแห่งชาติภูพาน พบว่า นิสติที่เข้าร่วมการเรียนรู้มี
ความรูก้่อนการเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง และหลงัการเรยีน
รูอ้ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงั
การเรียนรู้ พบว่า หลงัการเรียนรู้นิสติคะแนนความรู้เฉลี่ย
มากกว่าก่อนการเรยีนรู ้ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของแสงจนัทร ์
โสภากาล (2550: 14-15) ไดใ้หค้วามหมายของความรูห้มายถงึ
การรบัรูเ้กีย่วกบั ขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์รายละเอยีดต่าง ๆ  ที่
เกิดจากการสังเกต การศึกษาประสบการณ์ ทัง้ในด้าน 
สิง่แวดล้อมทางธรรมชาติและสงัคมความรู้พื้นฐาน หรอืภูมิ
หลงัของแต่ละบุคคลทีบุ่คคลไดจ้ดจ าหรอืเกบ็ รวบรวมไวแ้ละ
สามารถแสดงออกในเชงิพฤตกิรรมทีส่งัเกตหรอืวดัได ้เป็นไป
ตามแนวคิดของสุวิทย์ ไพทยวฒัน์ (2550: 74) สรุปความรู้
เป็นข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์รายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้รบั จาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ มีความเข้าใจน าไปใช้ในการ
ปฏบิตังิานสามารถวเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละ ประเมนิผล ซึง่ได้
จากการศึกษาค้นคว้าสงัเกต และจากประสบการณ์ในการ
ท างาน และเป็นไปตามแนวคดิของสมถวลิ ผลสอาด (2555: 
24) ไดส้รุปความหมาย ความรู ้ว่าความรูน้ัน้เริม่ตน้จากระดบั
ง่ายๆ ก่อนแล้วเพิ่มความสามารถในการใช้ความคิดและ
พฒันาสตปัิญญาเพิม่ขึน้เป็นล าดบั    โดยแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ 
คอื ความรู ้ความเขา้ใจ การน าความรูไ้ปใช ้การวเิคราะห ์การ

สงัเคราะห ์และการประเมนิผล และความรู ้นัน้สามารถวดัได้
โดยเครื่องมอืที่ใช้ทดสอบความรู้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คอื
แบบอตันัยและแบบปรนัย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของจุไร
รัตน์ ทองค าชื่นวิวัฒน์ (2553: 64-73) ได้ศึกษา ความรู้ 
ทศันคติ และพฤติกรรมการใช้ สารชวีภาพของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครเพื่อการพฒันาสิง่แวดล้อม ผลการวจิยั 
พบว่าประชาชนทัง้ 3 เขตมคีวามรูเ้กีย่วกบั สารชวีภาพระดบั
ปานกลางและมทีศันคติต่อสารชวีภาพอยู่ในระดบัดคีอืเหน็
ดว้ยประชาชนเขตจตุจกัรและเขตลาดพรา้วมพีฤตกิรรมการใช้
สารชีวภาพในระดับน้อย ส่วนประชาชนเขตบางเขนมี
พฤตกิรรมการใช ้สารชวีภาพในระดบัปานกลาง ความสมัพนัธ์
ระหว่างความรู้เกี่ยวกับสารชีวภาพกับทัศนคติที่มีต่อ
สารชวีภาพของประชาชนทุกเขตมคีวามสมัพนัธก์นัทางบวก
ในระดับน้อยความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ 105 เกี่ยวกับ
สารชวีภาพกบัพฤตกิรรมการใชส้ารชวีภาพและความสมัพนัธ์
ระหว่างทัศนคติที่มีต่อสารชีวภาพกับ พฤติกรรมการใช้
สารชีวภาพของประชาชนเขตจตุจกัรและเขตลาดพร้าว มี
ความสมัพนัธก์นัทางบวกในระดบัน้อย อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัวรรณศกัดิพ์จิติร บุญ
เสรมิ และคณะ (2557: 150) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันากจิกรรม
สิง่แวดลอ้มโดยใชก้ระบวนการสเีขยีว (Green Poem) ส าหรบั
นิสติปริญญาตรี สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษาผลการศึกษา 
พบว่า หลงัการพฒันากจิกรรมสิง่แวดลอ้มโดยใชก้ระบวนการ
กวีสเีขยีว (Green Poem) ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วม
กจิกรรมมคีะแนนความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มก่อน
เขา้ร่วมการพฒันากจิกรรมของ ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมมคีะแนน
เฉลีย่เท่ากบั 16.00 คะแนน ซึง่มคีวามรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง 
และหลงัการ เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 26.46 
คะแนน ซึ่งมีระดับความรู้อยู่ ในระดับมากที่สุด  เมื่ อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลงักจิกรรม ผู้ที่เขา้
ร่วมกจิกรรมมคีวามรูห้ลงักจิกรรมมากกว่าก่อนกจิกรรม และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัSookngam K. and et al. (2021: 32-48) 
ไดศ้กึษา การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมสิง่แวดลอ้มศกึษาตาม
ศาสตร์พระราชาในการอนุรกัษ์ดนิ น ้า และป่าไม ้การศกึษา
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ดนิ น ้า 
และป่าไมต้ามศาสตรพ์ระราชา หลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อน
การฝึกอบรม 
 ดงันัน้ แสดงใหเ้หน็ว่านิสติทีเ่ขา้รบัการเรยีนรูอุ้ทยาน
แห่งชาติภูพาน มคีวามรู้เพิม่ขึน้ เนื่องจากคู่มอืการเรยีนรูม้ ี
ความเหมาะสมและความน่าสนใจของเนื้อหาท าให้นิสติเกดิ
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ความรู้ความเขา้ใจในเนื้อหาของคู่มอืการเรยีนรู้เป็นอย่างดี 
ซึ่งคู่มอืการเรยีนรู้อุทยานแห่งชาตภิูพาน เน้นให้นิสติไดร้บั
ประสบการณ์และความรูใ้หม่ ๆ  เพื่อใหน้ิสติสามารถน าความรู้
และประสบการณที่ได้เกี่ยวกบัการเรยีนรู้อุทยานแห่งชาตภิู
พาน เพื่อสรา้งเสรมิความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
ใหเ้กดิประโยชน์ได ้
 2) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทศันคติ ของนิสติ
กลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการเรยีนรู้ พบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลี่ยทศันคติ ก่อนการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย 
และหลงัการเรียนรู้นิสติมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบั
เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตกิ่อน
และหลงัการเรยีนรู้ พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงั
การเรยีนรูม้ากกว่าก่อนการเรยีนรู ้ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ
พชัรา ตนัตปิระภา (2553: 56-57) กล่าวว่าทศันคตคิอืผลรวม
ของความเชื่อและการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลซึ่ง
น าไปสู่แนวโน้มทีจ่ะกระท าการในวถิทีางหนึ่ง ๆ  เป็นไปตาม
แนวคดิของสุภาภรณ์ พลนิกร (2548: 226) กล่าวว่าทศันคติ
คือวิธีการที่แต่ละคนคิดรู้สึกและการกระท าต่อสภาวะ
แวดลอ้มหรอืปรมิาณของความรูส้กึทัง้ทางบวกและทางลบทีม่ี
ต่อสิง่ที่มากระตุ้นต่าง ๆ  (Stimuli) หรอืเป็นความโน้มเอยีงที่
เกดิจากการเรยีนรูใ้นการตอบสนองต่อวตัถุใด ๆ  (Object) ทัง้
ในดา้นทีด่แีละไม่ดดีว้ยความเสมอตน้เสมอปลาย (Consistent) 
และเป็นไปตามแนวคดิของศุภกนิตย ์พลไพรนิทร ์(2540: 79) 
สรุปว่า ทศันคติ หมายถึง การประเมินค่า ความรู้สกึความ
คิดเห็น หรือความเชื่อของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันมี
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกว่าเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืรูส้กึเฉยๆ
ต่อสิ่งต่ าง ๆ ในสังคม อันเป็นผลมาจากการเรียนรู้
ประสบการณ์ โดยตรงหรอืทางออ้มกบัสิง่นัน้ ปกตบิุคคลจะมี
ทศันคตทิีด่ต่ีอสิง่ทีเ่หน็ดว้ย และทศันคตใินทางไม่ดต่ีอสิง่ที่
ไม่เหน็ดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมยั วรรณอุดร และ
ทพิยว์าร ีสงนอก (2555: 112) ไดศ้กึษา ทศันคตต่ิอการเรยีน
การสอนรายวิ ชาอักษรธรรมอีส านของพระนิ สิต
มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั หน่วยวิทยาบรกิาร
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยั พบว่า ทศันคตต่ิอการเรยีน
การสอนต่ออกัษรธรรมอสีานรวมทัง้ 2 ชัน้ปี เป็นรายดา้นทัง้ 
4 ด้าน จากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านอาจารย์ผู้สอนวิชา
อักษรธรรมอีสานอยู่ ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ ย 4.38 ด้าน
เนื้อหาวิชาอยู่ในระดบัดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.26 ด้านกิจกรรมการ
เรยีนการสอนอยู่ในระดบัด ีที่ค่าเฉลี่ย 4.15 และด้านสื่อการ
เรียนการสอนอยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อพิจารณา

ทัศนคติทัง้ 4 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.27 
สอดคล้องกบังานวิจยัของอรทยั ผิวขาว และบญัญัติ สาลี 
(2559: 150) ได้ ศึ กษา  การพัฒนาคู่ มื อ ฝึ กส่ ง เสริม
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อาเซยีน : ราชอาณาจกัร
กมัพชูา ผลการศกึษา พบว่า มคีะแนนเฉลีย่ทศันคต ิหลงัการ
ฝึกส่งเสริมสูงกว่าก่อนการฝึกส่งเสริม และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของเสาวลกัษณ์ แสงศลิา และคณะ (2561: 19-27) ได้
ศกึษา การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ป่าบุ่งป่าทามส าหรบัพืน้ทีบ่า้น
โนนสมบูรณ์ ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผล
การศกึษา พบว่า ก่อนการบรมชาวบา้นมทีศันคตอิยู่ในระดบั
เหน็ดว้ย (x̅=4.44) และหลงัการอบรมชาวบา้น  มทีศันคตอิยู่
ในระดบัเหน็ด้วยอย่างยิง่ (x̅=4.72) เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนน
เฉลีย่ก่อนและหลงัการอบรมชาวบา้น มคีะแนนเฉลีย่ทศันคติ
ทีด่ขี ึน้ 
 ดงันัน้ การเรียนรู้มผีลท าให้ทศันคติของนิสติที่เขา้
ร่วมการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ เนื่องจากมกีระบวนการจดักจิกรรมโดย
ใชว้ธิกีารเรยีนรู ้มกีระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา
โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการเรียนรู้ คือ คู่มือการเรยีนรู้อุทยาน
แห่งชาตภิูพาน ในการบรรยายใหค้วามรู ้เป็นสือ่ตวักระตุน้ให้
เกดิการเรยีนรู้และทศันคติต่อการเรยีนรู้อุทยานแห่งชาติภู
พานเพิม่มากขึน้ 
 3) ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
ของนิสติกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการเรยีนรู ้พบว่า นิสติมี
คะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนการเรยีนรูโ้ดยร่วมอยู่
ในระดบั เพื่อสงัคมและหลงัการเรียนรู้นิสติมีคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้อง 
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและ
หลังการเรียนรู้  พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มหลงัการเรยีนรูม้ากกว่าก่อนการเรยีนรู ้ซึง่เป็นไป
ตามแนวคดิของประยรู วงศจ์นัทรา (2554: 360-361) จรยิธรรม
สิ่งแวดล้อม หมายถึง หลักที่ควรประพฤติต่อธรรมชาติ
สิง่แวดลอ้ม เพื่อใหธ้รรมชาตสิิง่แวดลอ้มด ารงอยู่ไดต้ามดุลย
ภาพของธรรมชาติสิง่แวดล้อมที่เป็นอยู่อย่างกลมกลืนและ
อย่างยัง่ยืน โดยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นวิธีการจัดการ
สิง่แวดล้อมที่มนุษย์ได้หนัมาจดัการกบัตวัเองหรอืเป็นการ
กลบัมาปรบัปรุงระบบการจดัการมนุษยจ์รยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
มุ่งทีจ่ะเขา้ใจสิง่แวดลอ้ม และสรา้งระบบความสมัพนัธท์ีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างมคีวามเอือ้อาทรซึง่กนัและกนัแมจ้ะ
มกีระบวนการพฒันาเศรษฐกจิเพื่อน าทรพัยากรธรรมชาตไิป
ใชเ้พื่อสนองความต้องการของมนุษยแ์ต่ทรพัยากรธรรมชาติ
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จะไม่ถูกท าลายหมดสิ้นคนที่มีจริยธรรมสิง่แวดล้อมจะรู้ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฉลาด และขณะเดียวกันก็รู้จ ัก
พฒันาและอนุรกัษ์ทรพัยากรทรพัยากรธรรมชาตใิหด้ ารงอยู่
อย่างยัง่ยืน และนัน่คือการรู้จกัหลกัการพฒันาแบบยัง่ยืน 
เป็นไปตามแนวคิดของอรรถเดช สุรชาติ (2558: 23) ให้
ความหมายของจรยิธรรมว่า จรยิธรรม หมายถึง คุณสมบตัิ
ทางความประพฤตทิีส่งัคมมุ่งหวงัใหค้นในสงัคมนัน้ประพฤติ
มคีวามถูกตอ้งในความประพฤตมิเีสรภีาพภายในขอบเขตของ
มโนธรรมเป็นหน้าทีท่ี่สมาชกิในสงัคมจงึประพฤติต่อตนเอง
ต่อผูอ้ื่นต่อสงัคม ทัง้นี้เพื่อก่อใหเ้กดิความเจรญิรุ่งเรอืงขึน้ใน
สงัคมการทีป่ฏบิตัใิหเ้ป็นไปเช่นนัน้ไดผู้้ปฏบิตัจิะตอ้งรูว้่าสิง่
ใดถูกสิง่ใด และเป็นไปตามแนวคิดของศกัดา ไชกิจภิญโญ 
(2547: 3) การสอนแบบสอดแทรกจริยธรรม มีการอาศัย
กระบวนการกระตุน้ ใหเ้กดิการพฒันาซึง่เป็นการท าใหผู้เ้รยีน
เกดิความอยากรู้อยากเหน็อยากเรยีนรู้และไดป้ฏบิตัจินเกดิ
ความ 84 เขา้ใจ  เกดิความเชื่อความศรทัธาและยดึถอืสิง่นัน้
เป็นแนวทางด าเนินชีวิต โดยเฉพาะการสอนสิ่งแวดล้อม
ศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ คือ ให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมหรือจริยธรรมสิง่แวดล้อม อนัจะ
น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาวกิฤตสิิง่แวดลอ้ม การสอนใหผู้เ้รยีน
ได้เพยีงเนื้อหาเป็นสิง่ที่ยงัไม่เพยีงพอ แต่สิง่ที่ส าคญัควรมี
การสอนจริยธรรมสิ่งแวดล้อมควบคู่ ไปด้วย หรือควร
สอดแทรกจรยิธรรมในการเรยีนการสอนไปในขณะเดียวกนั 
นักสิง่แวดล้อมศกึษาจะมเีพยีงความรู้ความเขา้ใจในเนื้อหา
อย่างเดียวไม่พอ จ าเป็นต้องมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
(Environmental Ethic) ซึ่ งเป็นหลักการปฏิบัติ เกี่ยวกับ
สิง่แวดลอ้ม ส าหรบัมนุษยท์ีย่ดึความดงีามความถูกต้องตาม
หลักคุณธรรมและความเมตตาที่พึงปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม 
ทัง้นี้ จะมีผลกระทบต่อชีวิตและต่อมนุษย์ด้วยกัน  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของของณิชกมล ดีวงษา และคณะ 
(2561: 19) ไดศ้กึษา การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชน
โคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่องชุมชนกบั
การ จดัการป่าชุมชนม ีผลการศกึษาพบว่า คะแนนจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมของนิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้ป่าชุมชน
โคกหนิลาด เรื่องชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชน ก่อนการเขา้
ร่วมกจิกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ ความถูกต้องดงีาม มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.29 และหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมโดยรวมอยู่
ในระดบัเพื่อความถูกต้อดีงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.89 เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงั
การเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสงูกว่าก่อนการ 
สอดคลอ้งกลบังานวจิยัของอภญิญา ชมมอน และคณะ (2562: 
28-40) ได้ศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้ทรพัยากรแหล่งน ้า
และสตัว์น ้าในชุมชน ผลการวิจยัพบว่านิสติมคีะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการเขา้ร่วมการส่งเสรมิสงูกว่าก่อน
การส่งเสรมิ และสอดคล้องกบังานวจิยัของWongchantra P. 
and et al. (2008: 941-944) ได้ศกึษา การพฒันากระบวนการ
สอนสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้การเติมจริยธรรมส าหรับ
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี จรยิธรรมดา้นสิง่แวดลอ้มโดยรวม
ใน 4 หวัขอ้ มากกว่านกัเรยีนกลุ่มควบคุม (p <0.05) นกัเรยีน
หญิงในกลุ่มทดลองชี้ให้เห็นความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและ
จรยิธรรมดา้นสิง่แวดลอ้มมากกว่านกัเรยีนชาย (p-0.05) 
 ดงันัน้ การเรยีนรูม้ผีลท าใหจ้รยิธรรมสิง่แวดลอ้มของ
นิสติทีเ่ขา้ร่วมการเรยีนรู้เพิม่ขึน้ เนื่องจากมกีระบวนการจดั
กิจกรรมโดยใช้วิธีการเรียนรู้  มีกระบวนถ่ายทอดทาง
สิง่แวดลอ้มศกึษา โดยใชเ้ครื่องมอืทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้ คือ คู่มือการเรียนรู้อุทยานแห่งชาติภูพาน ในการ
บรรยายใหค้วามรู ้เป็นสือ่หรอืตวักระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละ
มจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตภิูพาน 
5.3 เพือ่ศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเกี ่ยวกับอุทยานแห่งชาติ 
ภพูาน ของนิสิตทีมี่เพศต่างกนั 
 1) นิสติที่มเีพศต่างกนัมคีวามรู้ ไม่แตกต่างกนั เป็น
ผลมาจากปัจจยัดา้นเพศอาจไม่สง่ผลต่อความรู ้ทีไ่ม่แตกต่าง
กนั ทัง้นี้ เป็นผลจากนิสติเพศชายและนิสติเพศหญงิมกีารท า
กจิกรรมการเรยีนรู้ที่เหมอืนกนั ประกอบกบัคู่มอืการเรยีนรู้
อุทยานแห่งชาติภูพานทัง้ 4 หน่วยการเรียนรู้ ที่ใช้ในการ
ถ่ายทอดผ่านกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา จงึส่งผลใหน้ิสติ
ที่มีเพศต่างกันมีความรู้ ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของพรธิดา วิ เชียรปัญญา (2547: 21) ได้ ให้
ความหมายของความรู้ คือกระบวนการของการขัดเกลา
เลอืกใช้และบูรณาการการใชส้ารสนเทศเหล่านัน้จนเกดิเป็น
ความรูใ้หม่ (New knowledge) ความรู ้ใหม่จงึเกดิขึน้จากการ
ผสมผสานความรูแ้ละประสบการณ์เดมิผนวกกบัความรูใ้หม่ที่
ไดร้บัซึง่ความรูด้งักล่าว เป็นสิง่ทีอ่ยู่ภายในบุคคลเป็นความรู้
ที่ไม่ชดัแจ้งซึ่งหากได้รบัการถ่ายทอดออกมาอยู่ในรูปลาย
ลกัษณ์อกัษร กจ็ะกลายเป็นความรูท้ีช่ดัแจง้และความรูจ้ะเกดิ
คุณค่าได้หากมกีารน าไปใชใ้นการตดัสนิใจ และเป็นไปตาม
แนวคิดของประเวศ วะสี (2545: 9) ได้ให้ความหมายของ
ความรู้ว่าเป็นเรื่องของความจริงซึ่งสามารถ พิสูจน์ได้ เช่น 
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ความรูเ้ฉพาะเรื่องการเหน็การเชื่อมโยงของสิง่ต่าง ๆ  ทีท่ าให้
เกดิปัญญา (Wisdom) ซึง่ปัญญาน าไปสู่การเปลีย่นจติส านึก
การเรยีนและเนื้อหา โดยไม่สามรถน าไปปฏบิตัหิรอืพฒันาได ้
และไม่ถือว่าเป็นความรู้อย่างแทจ้รงิโดยวธิกีารให้ได้มา ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ Praimee U. and et al. (2021: 72-
91) ไดศ้กึษา ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ารจดัการขยะมลู
ฝอยและสิง่ปฏกิูลโดยใชปั้ญหาและโจทย์เป็นฐานการเรยีนรู ้
ผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัการ
จดัการขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู ไม่แตกต่างกนั (p > .05) และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกติต ิยงคส์งวนชยั และคณะ (2559: 
165) ไดศ้กึษา ความรู ้เจตคต ิและทกัษะการสือ่ความหมายใน
การอนุรกัษ์ป่าชายเลนของยุวอาสารกัษ์บางป ูผลการศกึษายุ
วอาสารกัษ์บางปสูว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 55.3 เพศชาย 
ร้อยละ 44.7 หลังการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้  เจตคติ 
ทักษะในการสื่อความหมายด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน
เพิม่ขึน้กว่าก่อนอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
หลงัการอบรมยุวอาสารกัษ์บางปูมรีะดบัคะแนนความรูส้่วน
ใหญ่ระดบัมาก ร้อยละ 59.4 ค าเฉลี่ยเจตคติหลงัการอบรม
ดา้นการอนุรกัษ์ป่าชายเลน ส่วนใหญ่ระดบัมากทีสุ่ด ร้อยละ 
73.33 และยุวอาสารกัษ์บางปเูพศชายและหญงิ มคีวามรูด้า้น
การอนุรกัษ์ป่าชายเลนไม่แตกต่างกนั 
 ดังนัน้ การเรียนรู้อุทยานแห่งชาติภูพาน โดยใช้
กระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษาในการบรรยายให้
ความรู้ ส่งผลให้นิสิตที่เข้าร่วมการเรียนรู้  มีความรู้ที่ไม่
แตกต่างกนั เป็นผลจากนิสติเพศชาย และนิสติเพศหญงิมกีาร
เรยีนรูท้ีเ่หมอืนกนั ประกอบกบัการใชคู้่มอืการเรยีนรูอุ้ทยาน
แห่งชาตภิูพานทีม่ปีระสทิธภิาพในการถ่ายทอด จงึส่งผลให้
นิสติทีม่เีพศต่างกนัมคีวามรูเ้กีย่วกบัอุทยานแห่งชาตภิูพาน
ไม่แตกต่างกนั 
 2) นิสติทีม่เีพศต่างกนัมทีศันคต ิไม่แตกต่างกนั เป็น
ผลมาจากปัจจัยด้านเพศอาจไม่ส่งผลต่อทัศนคติ ที่ไม่
แตกต่างกนั ทัง้นี้ เป็นผลจากนิสติเพศชายและนิสติเพศหญงิ
มกีารท ากจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่หมอืนกนั ประกอบกบัคู่มอืการ
เรยีนรู้อุทยานแห่งชาตภิูพานทัง้ 4 หน่วยการเรยีนรู้ ที่ใชใ้น
การถ่ายทอดผ่านกระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษาจงึส่งผลให้
นิสติที่มีเพศต่างกนัมทีศันคติที่ไม่แตกต่างกนั เป็นไปตาม
แนวคิดของจิรวฒัน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ (2554: 25) กล่าวว่า
ทศันคต ิหมายถงึ ความรู ้ความเขา้ใจ ความรูส้กึของ บุคคลมี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือ
สิง่แวดล้อมอนัมแีนวโน้มที่จะให้บุคคลแสดง ปฏิกิริยาและ

กระท าต่อสิง่นัน้ ๆ  ในทางสนับสนุนหรอืปฏเิสธ ทศันคตเิป็น
สิง่ทีไ่ม่สามารถมองเหน็ไดอ้ย่าง ชดัเจน การทีจ่ะรูถ้งึทศันคติ
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไดต้้องใชว้ธิแีปลความหมายของการ
แสดงออก และเป็นไปตามแนวคิดของอดุลย์ จาตุรงค์กุล 
(2550: 219-224) กล่าวว่าทศันคตมิอีงคป์ระกอบต่าง ๆ  อยู่ 3 
ส่วนโดยส่วนที่ เกิดขึ้นก่อนเป็นส่วนของความเข้าใจ 
(Cognitive Component) ซึ่งแสดงออกมาในรูปของความเชื่อ
และค่านิยมสว่นของความเขา้ใจนี้จะก่อใหเ้กดิทศันคตใินสว่น
ของความรู้สกึ(Affective Component) ซึ่งแสดงออกมาในรูป
ของความรู้สึกและเกิดผลลัพธ์เป็นส่วนของพฤติกรรม 
(Behavioral Component)ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วัชรินทร์ธรณ์ สมบูรณ์พงศ์ (2553: 925) ได้ศึกษา ความรู้ 
ทศันคติเกี่ยวกบัภาวะโลกร้อน และพฤติกรรมที่ก่อให้เกดิ
ภาวะโลกร้อน ของประชาชนในต าบลบางเตย อ าเภอสาม
พราน จงัหวดันครปฐม ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่ม ี
เพศ ที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมทีก่่อให้เกดิภาวะโลกร้อนไม่
แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวิจยัของประสาร วงศ์มณีรุ่ง 
(2545: 2) ได้ศึกษา ทศันคติของชุมชนและผลกระทบที่เกดิ
ขึ้นกบัชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลยัแม่โจ้ ผลจากการศกึษา
พบว่า เพศ อายุ และระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีระดบั
ค่าเฉลี่ยของทัศนคติและผลกระทบในด้านภาพลักษณ์ 
ผลกระทบทางเศรษฐกจิ สงัคมศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม
ไม่แตกต่างกนั 
 ดังนัน้การเรียนรู้อุทยานแห่งชาติภูพาน โดยใช้
กระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา ในการบรรยายให้
ความรู้ ส่งผลให้นิสิตที่เข้าร่วมการเรียนรู้มีทัศนคติที่ไม่
แตกต่างกนั เป็นผลจากนิสติเพศชาย และนิสติเพศหญงิมกีาร
เรยีนรูท้ีเ่หมอืนกนั ประกอบกบัการใชคู้่มอืการเรยีนรูอุ้ทยาน
แห่งชาตภิูพานทีม่ปีระสทิธภิาพในการถ่ายทอด จงึส่งผลให้
นิสติที่มเีพศต่างกนัมทีศันคติต่ออุทยานแห่งชาติภูพานไม่
แตกต่างกนั 
 3) นิสิตที่มีเพศต่างกันมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ไม่
แตกต่างกนั เป็นผลมาจากปัจจยัด้านเพศอาจไม่ส่งผลต่อ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ทีไ่ม่แตกต่างกนั ทัง้นี้ เป็นผลจากนิสติ
เพศชายและนิสิตเพศหญิงมีการท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหมอืนกนั ประกอบกบัคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตภิูพาน
ทัง้ 4 หน่วยการเรยีนรู ้ทีใ่ชใ้นการถ่ายทอดผ่านกระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา จงึส่งผลใหน้ิสติทีม่เีพศต่างกนัมจีรยิธรรม
ทีไ่ม่แตกต่างกนั เป็นไปตามแนวคดิของกฤษณ์กว ีจนัทขนัธ ์
(2556: 6) กล่าวว่า จรยิธรรม คอื การสรา้งความหน้าเชื่อถอื 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 5(3), 2022 : 81 - 94 
 

92 

ซึง่มาจากการยดึมัน่ในหลกัปฏบิตัทิีม่จีรยิธรรมทีถ่อืเอาความ
ถูกต้องเที่ยงตรงยุติธรรม และความรอบด้านของการท า
หน้าที่สอดคล้องกับท านองคลองธรรมแห่งสื่อมวลชนที่
อิสระเสรี และความรบัผิดชอบ เพื่อสะท้อนความคิดที่รอบ
ดา้นความเหน็อนัหลาหลายขอ้เทจ็จรงิ แห่งเหตุการณ์ทุกแง่
ทุกมุมทีเ่ป็นธรรมกบัทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยปราศจากความ
แปลกแยกทีท่บัซอ้นความถูกตอ้งเป็นธรรม และวาระซ่อนเรน้
ที่ข ัดแย้งกับผลประโยชน์อันเป็นของส่วนรวมกับหลัก
ศลีธรรม และค่านิยมของสงัคม และเป็นไปตามแนวคดิของภทั
รา นิคมานนท ์(2538: 151) จรยิธรรมเป็นคุณลกัษณะดา้นเจต
พสิยั เป็นคุณลกัษณะทางด้านจติใจ อารมณ์หรอืความรูส้กึ
ของบุคคลการวดัและประเมินจริยธรรมจึงมีวิธีการวดัและ
ประเมนิเช่นเดยีวกบัการวดัดา้นเจตพสิยั ซึง่มธีรรมชาตขิอง
การวดัและประเมนิ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของดวงฤด ีศริิ
พนัธุ์ (2559: 116) ได้ศึกษา ผู้น าเชิงจรยิธรรมของผู้บรหิาร
สถานศกึษาตามความคดิเหน็ของครูโรงเรยีนการกุศลของวดั
พระพุทธศาสนา สงักดัส านักงานการศกึษาเอกชน จงัหวดั
สงขลา ผลการศกึษาพบว่า ครูทีม่เีพศต่างกนัมคีวามคดิเหน็
ต่อภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรยีนการกุศลของวดัในพระพุทธศาสนา สงักดัส านักงาน
การศกึษาเอกชน จงัหวดัสงขลา ในภาพรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกนัและสอดคล้องกบังานวจิยัของสาคร พรหมโคตร 
(2555: 24-30) ไดศ้กึษา พฤตกิรรมทางจรยิธรรมของนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย ผลการวจิยั พบว่า นกัศกึษาทีม่เีพศ
ต่างกนั  มพีฤตกิรรมทางจรยิธรรมไม่แตกต่างกนั 

 ดังนัน้ การเรียนรู้อุทยานแห่งชาติภูพาน โดยใช้
กระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษาในการบรรยายให้
ความรู้ส่งผลให้นิสิตที่เข้าร่วมการเรียนรู้  มีจริยธรรม
สิง่แวดล้อมที่ไม่แตกต่างกนั เป็นผลจากนิสติเพศชายและ
นิสติเพศหญิงมกีารเรียนรู้ที่เหมือนกนั ประกอบกบัการใช้
คู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแหง่ชาตภิูพานทีม่ปีระสทิธภิาพในการ
ถ่ายทอด จึงส่งผลให้นิสิตที่มีเพศต่างกันมีจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัอุทยานแห่งชาตภิูพาน ไม่แตกต่างกนั 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) หน่วยภาครฐัสามารถน าคู่มือการเรียนรู้อุทยาน
แห่งชาติภูพาน ไปเผยแพร่ให้ความรู้กบันิสติหรือสามารถ
น าไปเผยแพร่ใหก้บัผูท้ีส่นใจทีจ่ะศกึษาได ้
 2) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรมกีารส่งเสรมิใหน้กัเรยีน 
นิสติ เยาวชน ประชาชน หรอืบุคคลทัว่ไป ไดรู้จ้กักบัอุทยาน
แห่งชาตภิูพานมากยิง่ขึน้ และท าใหเ้กดิจติส านึกทีจ่ะช่วยกนั
ดแูลพืน้ทีใ่นเขตอุทยานแห่งชาตภิูพาน 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรศกึษาวจิยัเกีย่วกบัพนัธุแ์ละสตัวป่์าเฉพาะถิน่
ในพืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาตภิูพาน 
 2) ควรมีการใช้คู่มือการเรียนรู้เกี่ยวกับอุทยาน
แห่งชาติภูพานไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่น เพื่อ
เปรียบเทยีบความรู้ ทศันคติ จริยธรรมสิง่แวดล้อมกบักลุ่ม
ตวัอย่างเดมิ 
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