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บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคู่มอือุทยานแห่งชาตผิาแตม้ ให้มปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล เพื่อศกึษาและ
เปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม กอ่นและหลงัการเรยีนรู ้และศกึษานิสติทีม่เีพศต่างกนั กลุ่มตวัอย่าง
ที่ใชใ้นการศกึษา คอื นิสติระดบัปรญิญาตร ีช ัน้ปีที่ 4 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  จ านวน 31 คน ไดจ้ากการเลือกแบบสมคัรใจ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  ประกอบดว้ยคู่มอืการ
เรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาติผาแต้ม แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัอุทยานแห่งชาติผาแต้ม แบบวดัทศันคติต่ออุทยานแห่งชาติผา
แตม้ และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลูคอื ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และ Paired t-test และ One-way ANOVA ผลการวจิยัพบวา่ คูม่อืมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 80.14/83.74 สว่นดชันีประสทิธผิล
ของคู่มือเท่ากบั 0.7512 แสดงว่านิสิตมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.12 นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ 
ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม หลงัการการเรยีนรูม้ากกว่าก่อนการการเรยีนรู ้อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
นิสติทีม่เีพศต่างกนั มคีวามรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ไมแ่ตกต่างกนั 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to develop Pha Taem 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 Pha Taem National Park leaning manual, knowledge test about Pha 
Taem National Park, attitude test towards Pha Taem  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 80.14/83.74 The effectiveness of the activity 
manual index was equal to 0.7512. The students had more knowledge and effected to increased student progress 
after using the leaning manual at 75.12%. 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. 
 
Keywords  : learning manual, Pha Taem National Park, knowledge, attitude, environmental ethics   
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1.บทน ำ  
 อุทยานแห่งชาติผาแต้มเป็นอุทยานที่มคีวามส าคญั
ทางประวตัิศาสตร์จากที่ท าการส ารวจค้นพบภาพเขียนสี
โบราณสมยักอ่นประวตัิศาสตรท์ีผ่าแตม้ท้องทีบ่า้นกุม่ ต าบล
ห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวดัอุบลราชธานี ประกอบกบั
สภาพป่าในบริเวณใกล้เคียงยังอุดมสมบูรณ์ เป็นอุทยาน
แห่งชาติที่ต ัง้อยู่ทางตะวนัออกสุดของประเทศไทยเป็นจุดที่
พระอาทติย์ขึน้เป็นจุดแรกของประเทศไทยบรเิวณผาชะนะได
และภูผาขาม และในวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2534 อุทยาน
แห่งชาติผาแตม้ ไดข้ึ้นเป็นอุทยานแห่งชาติล าดบัที่ 74 ของ
ประเทศไทย ความสูงของพื้นทีโ่ดยเฉลี่ยประมาณ 200 เมตร  
จากระดบัน ้ าทะเล พื้นที่ทัว่ไปมีหินทรายโผล่เป็นลานหิน
กระจดักระจายทัว่พื้นที ่ดนิทีพ่บในแถบทีร่าบลุ่มเป็นดินร่วน
ปนทราย และดนิเหนียวแถบรมิแมน่ ้า มตีะกอนและฮวิมสัมาก 
และห้วยที่ส าคญั เช่น ห้วยใหญ่ ห้วยสรอ้ย ห้วยหละหลอย 
ห้วยพอก ฯลฯ ห้วยต่างๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่จะไหลลงสู่แม่น ้า
โขง (กรมอุ ทยานแห่ งชาติ  ส ัตว์ ป่ าและพันธุ์ พื ช ,  
2553 : 102) 
 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม สภาพป่าโดยทัว่ไปเป็นป่า
เต็งรงัเสยีส่วนใหญ่ตามพื้นที่มหีินโผล่ลกัษณะเป็นป่าโปร่ง
ต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็ก แต่มีความสวยงามตาม
ธรรมชาติพนัธุ์ไม้ที่ส าคญั ได้แก่ เต็ง รงั เหียง ประดู่ และ
เหมอืดต่างๆ พืชพื้นล่างเป็นพวกไผ่ป่า หญ้าต่างๆข่อยหิน
และยงัมไีมด้อกที่สวยงามขึ้นอยู่ตามซอกลานหินทัว่ไป เช่น 
หยาดน ้าคา้ง แดงอุบล เอน็อา้ เหลอืงพสิมร กระดมุเงนิ ตัง้ไก่
(หวัไกโ่อก) มณีเทวา ขึน้อยู่เป็นจ านวนมากกระจายทัว่พื้นที่ 
สภาพป่าจะเปลีย่นเป็นป่าดบิแลง้ ในบรเิวณทีร่าบลุ่มแถบรมิ
ห้วยหรอืรมิแม่น ้า เนื่องจากมคีวามชุม่ชื้นพอประมาณตลอด
ปี นอกจากนี้  ยังพบป่าสนสองใบที่ข ึ้นเองตามธรรมชาติ
กระจดักระจายในส่วนที่เป็นพื้นราบบนภตู่างๆทัว่พื้นที ่สตัว์
ป่าประเภทสตัว์เลี้ยงลูกดว้ยนมขนาดใหญ่ยงัไม่พบ พบแต่
ขนาดเลก็ลงมา สตัวป่์าทีพ่บไดท้ัว่ไป เชน่ อเีหน็ สนุขัจิ้งจอก 
กระต่ายป่า อเีกง้ ชะมด บา่ง ในฤดแูลง้เมือ่ระดบัน ้าในแม่น ้า
โขงลดลงมาก จะพบเห็นสตัว์ประเภทหมูป่า เลียงผา ว่ายน ้า
ข้ามมาจากฝัง่ประเทศลาวอยู่เสมอๆ เนื่องจากอาณาเขต
บางส่วนอยู่ในล าน ้ าโขงมีปลาน ้ าจืดชนิดต่างๆ มากมาย 
ได้แก่  ปลาบึก ปลาตะเพียน ปลาคลัง  ปลาเทโพ  
ปลากรด ปลาตูนา ปลาหมอ ปลากาย ปลาแข้เป็นต้น นก
นานาชนิดที่พบเห็น เช่น นกขุนทอง นกยูง เหยี่ยว อีกา นก

ขุนแผน นกกระเต็น เป็นต้น (กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า
และพนัธุ์พชื, 2553 : 103) 
 กระบวนการถ่ายทอดหรือสื่อสารองค์ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมให้คนเกิดความรู้เกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ 
เจตคติและค่านิยมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ความตระหนักต่อ
ปัญหาสิง่แวดลอ้ม ทกัษะในการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม การ
มสีว่นรว่มในการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม และการประเมนิผล 
การแกไ้ขปัญหาสิง่แวดล้อมเพื่อให้เกดิคุณภาพสิง่แวดล้อม
และคณุภาพชวีติ เป็นการสรา้งจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เป็นการ
เรยีนรูเ้ชงิระบบ เป็นการบูรณาการเนื้อหาการเรยีนการสอน 
เป็นการเรยีนที่ผูเ้รยีนจะตอ้งมสี่วนร่วมในเป็นการเรยีนทีมุ่ง่
สรา้งความตระหนกั ทศันคต ิและคา่นิยมเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม 
และเป็นกระบวนการเรียนแบบแก้ปัญหา โดยอาศัย
องคป์ระกอบสิง่แวดลอ้มศกึษาอยู่ 4 ประเดน็ คอื องคค์วามรู้
ทางสิ่งแวดล้อมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ บุคคล
กลุ่มเป้าหมายและการบรรจุวตัถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อม
ศึกษาโดยอาจมีแนวทางในการเรียนรู้เป็น 3 อย่าง คือ
การศกึษาใน การศกึษาเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม และการศกึษา
เพื่อสิ่งแวดล้อม และอาศัยหลักการที่ว่าโลกใบเดียวกนั 
มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมการด ารงชีวิตที่ผสม
กลมกลืนกบัสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมที่
เหมาะสม การรูจ้กัตนเองและการสรา้งจติส านึกและพฤตกิรรม
ทีเ่หมาะสม (ประยูร วงศจ์นัทรา, 2559 : 25) 
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจึงมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาและถ่ายทอด
ความรูเ้กีย่วกบัอุทยานแห่งชาติผาแต้มเพื่อเป็นการพัฒนา
คูม่อืการการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาติผาแตม้ เพื่อใหผู้ท้ี่ศกึษา
และเรยีนรูเ้กดิความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และ
สามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใชใ้นการพัฒนาและดูแล
รกัษาอุทยานให้มีความยัง่ยืนของทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม 
 
2. ควำมมุ่งหมำยของงำนวิจยั 
 1) เพื่อพัฒนาคู่มืออุทยานแห่งชาติผาแต้มให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
  2) เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรู ้ ทศันคติ 
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มกอ่นและหลงัการเรยีนรู ้
 3) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ 
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติทีม่เีพศต่างกนั 
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3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรที่ใชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ นิสติระดบั
ปริญญาตรี ช ัน้ ปีที่  4 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 107 คน   
 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นิสิต
ระดบัปรญิญาตร ีช ัน้ปีที่ 4 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศึกษา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  จ านวน  31  คน  ได้จ ากการ เ ลื อก 
แบบสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 1) ตัวแปรต้น ได้แก่ คู่มือการเรียนรู้อุทยาน
แห่งชาตผิาแตม้ และเพศ 
 2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับอุทยาน
แห่งชาติผาแต้ม ทศันคติต่ออุทยานแห่งชาติผาแต้ม และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืที่ใช่ถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอืการเรยีนรู้
อุทยานแห่งชาตผิาแตม้ จงัหวดัอุบลราชธานี  
 2) เครื่องมือในการวัดและประเมินผล ได้แก่ 
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 
แบบวดัทศันคติต่ออุทยานแห่งชาติผาแต้ม และแบบวดั
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัอุทยานแห่งชาตผิาแตม้ 
3.4 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1. ซึ่งผู้วิจ ัยได้ประยุกต์มาจากแนวคิด ทฤษฎี 
และเอกสารงานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง  เพื่อเป็นแนวทางในการ
สรา้ง ไดแ้ก ่คูม่อืการเรยีนรู ้แบบวดัความรู ้ แบบทดสอบ
ทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัอุทยาน
แห่งชาตผิาแตม้ จงัหวดัอุบลราชธานี 
3.5 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1. ศกึษาขอ้มลูเบือ้งต้น จากเอกสาร จากแนวคดิ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือ ได้แก่ คู่มือ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม แบบวัดทัศนคติต่ออุทยาน
แห่งชาตผิาแตม้ และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
 2. น าขอ้มลูมาสรา้งเครือ่งมอืดงันี้  
  2.1) คู่มอืเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาติผาแต้ม ซึ่ง
ประกอบดว้ย 4 หน่วยการเรยีนรู ้ ไดแ้กห่น่วยการเรยีนรู้
ที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 

หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 2 ทรพัยากรธรรมติและสิง่แวดล้อม
อุทยานแห่งชาติผาแต้มหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แหล่ง
ท่องเที่ยวและกจิกรรมนันทนาการในอุทยานแห่งชาตผิา
แต้มและหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การบริหารจัดการใน
อุทยานแห่งชาตผิาแตม้ 
  2.2) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับอุทยาน
แห่งชาตผิาแตม้ เป็นตวัเลอืก 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ 
ง จ านวน 40 ข้อ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 
คะแนนจ านวน 40 ขอ้  
  2.3) แบบวดัทศันคติต่ออุททยานแห่งชาติผา
แต้ม เป็นตัวเลือกแบบ 5 ระดบั คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
จ านวน 20 ขอ้ 
  2.4)  แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม เป็น
ตวัเลอืก 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ โดย
ม ี4 ระดบั ไดแ้ก่ เพื่อตนเอง เพื่อครอบครวั เพื่อสงัคม 
และเพื่อความถูกตอ้ง 
 3. น าเครื่องมือที่สร้างขึ้น ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อตรวจและปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน า  
 4 . น า เ ค รื่ อ ง มือ ที่ ผ่ า น อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึกษ า  
ส่งผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาค่า IOC ของ
เครื่องมอืทัง้ความเหมาะสมของคู่มอืการเรยีนรู ้ พบว่า 
ค่าความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 แสดงว่า  
ค่าความเหมาะสมของคู่มือการเรียนรู้อยู่ ในระดับ 
เหมาะสมมากที่สุด สามารถน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูได ้ 5. หลงัจากผูเ้ชีย่วชาญประเมนิควาสอดคล้อง
และพิจารณาความเหมาะสมของคู่มอืการเรยีนรู ้ พบว่า 
ค่า IOC ของเครื่องมอืทัง้หมด มคี่ามากกว่า 0.5 แสดงวา่ 
เครื่องมือมีความตรงตามเนื้อหาสาระสามรถน าไปเก็บ
รวบรวมขอ้มลูได ้
 6 . น า เ ค รื่ อ ง มือ ที่ ผ่ า นก า ร วิ เ ค ร า ะห์ จ าก
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับนิสิตที่ไม่ใช้กลุ่มตัวกลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั 
ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความยากง่าย ของ
เครือ่งมอื ดงันี้ 
  6.1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับอุทยาน
แห่งชาติผาแต้ม มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.85 มี
ค่าความอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.51 และค่า
ความยากง่ายรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.40 – 0.60 ซึ่งไปตาม
เกณฑม์าตรฐานทีต่ ัง้ไว ้
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  6.2) แบบวดัทศันคติต่ออุทยานแห่งชาติผาแต้ม 
มีค่าความเชื่อม ัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.89 และมีค่าความอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง 0.37 – 0.59 ซึ่งไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทีต่ ัง้ไว ้
  6.3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม มีค่าความ
เชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที ่0.88 มคีา่ความอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 
0.30 - 0.68 ซึง่ไปตามเกณฑม์าตรฐานทีต่ ัง้ไว ้
 7. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมนิผลใหส้มบูรณ์ยิ่งขึน้เพื่อนไปใชใ้นการจดักกิรรมการ
เรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตผิาแตม้ จงัหวดัอุบลราชธานี  
3.6 การเกบ็รวบนวมข้อมลู 
  การเรียนรู้อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ผู้วิจ ัยได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง แบ่งออกเป็น 2 
ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนาคู่มือการเรียนรู้
อุทยานแห่งชาตผิาแตม้  
  ระยะที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อุทยาน
แห่งชาตผิาแตม้ 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิจัยคร ัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามขัน้ตอนดงันี้  
  1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวัดผล 
ทุกฉบบั ซึง่ทุกฉบบัตอ้งตอบอย่างสมบรูณ์ 
  2) ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้รแก
รมส าเรจ็รปูตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบวดัผล 
3.8 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู มดีงัต่อไปนี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคณุภาพเครือ่งมอื 
   2.1 ความเทีย่งตรงของเนื้อหา (IOC) 
   2.2 คา่ความเชือ่ม ัน่ (Reliability) 
   2.3 คา่อ านาจจ าแนก 
   2.4 คา่ความยากงา่ย 
   2.5 ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
   2.6 ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 
   2.7 ดชันีประสทิธผิล E.I. 
  3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ Paired t-test 
และ One-way ANOVA ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 

4. สรปุผลกำรวิจยั  
 การศึกษาอุ ทยานแห่ งชาติผาแต้ม จังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อสรา้งเสรมิความรู ้ทศันคติ และจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม สามารถสรปุไดด้งัต่อไปนี้ 
4.1 การหาประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์  80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศกึษาอุทยานแห่งชาตผิาแตม้ เพื่อสรา้งเสรมิ
ความรู ้ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มใหม้ปีระสทิธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 และดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ พบว่า 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 80.14 และ
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E2) เท่ากบั 83.74 ดงันัน้ คูม่อื
การเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาติภาแต้ม จงัหวดัอุบลราชธานี จงึมี
ประสทิธิภาพเท่ากบั 80.14/83.74 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ต ัง้
ไว ้(ดงัตารางที ่1) แลประสทิธิผลของคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยาน
แห่งชาติผาแต้ม จงัหวดัอุบลราชธานี มคี่าเท่ากบั 0.7512 
หมายความว่านิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสิตมี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึ้นหลงัจากการใชเ้ครื่องมอื
รอ้ยละ 75.12 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้
(ดงัตารางที ่2) 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติ และ
จริยธรรมสิง่แวดล้อม 
 พบว่า ความรู้เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติผาแต้ม  
ก่อนการเรยีนรู้นิสติมมีีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัน้อย (�̅� = 
13.93) และหลงัการเรยีนรูน้ิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ (�̅� = 33.51) สว่นทศันคตติ่ออุทยานแห่งชาติ
ผาแต้ม ก่อนการเรยีนรู้นิสติมคีะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบั ไม่
แน่ใจ (�̅� = 3.37) และหลังการเรียนรู้นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (�̅� = 4.56)  และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม กอ่นการเรยีนรูน้ิสติมมีคีะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดบั เพื่อญาติมิตรพวกพ้อง (�̅� = 2.41)และหลังการ
เรียนรู้นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติอยู่ในระดบั เพื่อความ
ถูกต้องดีงาม (�̅� = 3.34) เมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกบั
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ทศันคติต่ออุทยานแห่งผาแตม้ และ
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการเรยีนรู ้พบว่า นิสติมี
ความรูเ้กีย่วกบัอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ทศันคติต่ออุทยาน
แห่งผาแตม้ และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการเรยีนรูม้ากกว่า
ก่อนการเรียนรู ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5 (ดงั
ตารางที่ 3) และพบว่า นิสิตที่มีเพศต่างกนั มีความความรู้ 
ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ทีไ่มแ่ตกต่างกนั (ดงัตาราง
ที ่4) 
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตผิาแตม้ จงัหวดัอุบลราชธานี (E1/E2) 
 

หน่วยกำรเรียนรู้ คะแนนเต็ม �̅� S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 40 32.06 2.30 80.14 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 40 33.51 1.94 83.74 

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรเรียนรู้ เท่ำกบั 80.14/83.74 

 

ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตผิาแตม้ จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

ผลรวมคะแนน
ควำมรู้ก่อนกำร

เรียนรู ้

ผลรวมคะแนนควำมรู้
หลงักำรเรียนรู้ 

จ ำนวนผูร้่วม
กิจกรรม 

คะแนนเต็มของ
แบบทดสอบ 

ดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

432 1039 31 40 0.7512 
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกบัอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ทัศนคติต่ออุทยานแห่งผาแต้ม และจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มกอ่นและหลงัการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตผิาแตม้ จงัหวดัอุบลราชธานี  
 

รำยกำร 
ก่อนกำร
เรียนรู ้ ระดบั 

หลงักำร
เรียนรู ้ ระดบั t df p 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ความรูเ้กีย่วกบัอุทยาน

แห่งชาตผิาแตม้  
(N =40) 

13.93 2.81 น้อย 33.51 1.94 มากทีสุ่ด -28.226 30 .000* 

ทศันคตติ่ออุทยาน
แห่งชาตผิาแตม้ 

( N = 5) 
3.37 2.25 ไมแ่น่ใจ 4.56 0.11 

เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-23.859 30 .000* 

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
( N = 4) 

2.41 0.39 
เพื่อญาตมิติร
พวกพอ้ง 

3.34 0.29 
เพื่อความ

ถูกตอ้งดงีาม 
-20.678 30 .000* 

*นยัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
 

ตารางที ่4 ผลการเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เกีย่วกบัอุทยานแห่งชาตผิาแต้มของนิสติจ าแนก
ตามเพศ  
 

ด้ำน เพศ จ ำนวน 
One-way ANOVA 

�̅� S.D. F p 

ความรูเ้กีย่วกบัอุทยาน
แห่งชาตผิาแตม้ 

ชาย 
หญงิ 

12 
19 

34.16 
33.10 

1.94 
1.88 

2.27 .142 

ทศันคตติ่ออุทยานแห่งชาติ
ผาแตม้ 

ชาย 
หญงิ 

12 
19 

3.31 
3.36 

0.29 
0.11 

.471 .498 
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จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
ชาย 
หญงิ 

12 
19 

4.59 
4.54 

0.11 
0.10 

1.19 .284 

5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพ และดชันีประสิทธิผลของ
คู่ มือการเรียนรู้อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ ังหวัด
อบุลราชธานี  
 คู่ มื อ การ เ รี ยน รู้ อุ ท ย านแห่ ง ชาติ ผ า แ ต้ ม  
จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า จากการศกึษาประสทิธิภาพของ
คู่มือการเรียนรู้ มีค่าเท่ากบั 80.14/83.74 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ต ัง้ไว ้ส าหรบัการเรยีนรูใ้ห้ความรู ้เกีย่วกบัอุทยาน
แห่งชาติผาแตม้ จงัหวดัอุบลราชธานี โดยใชคู้่มอืการเรียนรู้
ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของการเรียนรู้ให้
ผูเ้รยีนเกดิความรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 
จงัหวดัอุบลราชธานี สามารถพฒันานิสติให้มพีฤตกิรรมตรง
ตามความมุ่งวงั ส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรียนไปในทางที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้
อุทยานแห่งชาตผิาแต้ม จงัหวดัอุบลราชธานี เพื่อสรา้งเสรมิ
ความรู้ ทัศนคติ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้คู่มือ
ประกอบการถ่ายทอดความรู้โดยกระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศกึษา ท าให้นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูม้ผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนรูสู้งขึ้น เป็นไปตามแนวคดิของ พิศูจน์ มไีปล่  
(2549 : 19) กล่าวถึงความหมายของคู่มอืว่าคู่มอืคอื หนังสอื
ทีจ่ดัท าขึน้โดยม ีการก าหนดวตัถุประสงค ์วธิกีารด าเนินงาน
กจิกรรมการวดัผลโดยผูเ้ขยีนที่มปีระสบการณ์ในเรื่อง นัน้  ๆ
น ามาจดัท า ให้อ่านง่ายและสะดวกต่อผูศ้กึษาหรอืผูน้ าไปใช้
จดักจิกรรมไดด้ว้ยตนเอง ตลอดจน สามารถน าไปใชไ้ดต้รง
ตามวตัถุประสงค์ที่ไดก้ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธิภาพและมี
มาตรฐานที่ ใกล้เคียงกนัมากที่สุด เป็นไปตามแนวคิดของ
ปรชีา ชา้งขวญัยนื และคณะ (2551: 127) ไดใ้หค้วามหมายไว้
ว่าคู่มอื หนังสอืที่ใชค้วบคู่ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็น
หนงัสอืทีใ่ชแ้นวทางปฏบิตัิใหก้บัผูใ้ชส้ามารถกระท าสิง่นัน้ๆ 
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายส่วนคู่มือครูนัน้เป็นหนังสือให้
แนวทางและแนะน าเกี่ยวกบัสาระวิธีการกิจกรรมสื่อ วสัดุ 
อุปกรณ์และแหล่งขอ้มลู แหล่งอา้งองิต่าง  ๆปกตมิกัใชค้วบคู่
กบัหนังสอืเรยีน เป็นหนังสอืที่ครูไดศ้กึษาดว้ยตนเอง  และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนิษฐา นามใหม ่และน ้าทพิย์ ค า
แร่ (2560 : 208) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการ
จดัการทรพัยากรน ้าในจงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยั พบว่า 

การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการจัดการทรพัยากรน ้าในจังหวดั
มหาสารคาม มปีระสทิธิภาพของคู่มอืฝึกอบรม 91.33/83.77 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ต ัง้ไว ้สอดคล้องกบังานวิจัย
ของ จุไรรตัน์ ครุโุคตร และคณะ (2561 : 2616) ไดศ้กึษาเรื่อง 
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการจัดการขยะ ส าหร ับนิสิต
สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการศกึษา พบว่า คู่มอื
ฝึกอบรมการจัดการขยะ ส าหรบันิสิตชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 89.45/88.5 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ต ัง้ไว ้สอดคล้องกบังานวิจัย
ของ น ้าทพิย์ ค าแร ่และคณะ (2559 : 543) ไดศ้กึษาเรือ่ง การ
พัฒนาคู่มือฝึกอบรมการบริโภคที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม
ส าหรบันิสติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ฝึกอบรม ผลการศกึษา 
พบว่า ประสทิธิภาพของคู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติร
กบัสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 80.70/83.68 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ ัง้ไว ้แสดงคูม่อืการเรยีนรูอุ้ทยาน
แห่งชาติผาแต้ม จงัหวดัอุบลราชธานี เพื่อสรา้งเสรมิความรู ้
ทั ศ น ค ติ  แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เหมาะสมที่น าไปสู่
กระบวนการเรยีนรู ้สามมารถพฒันานิสติใหม้พีฤตกิรรมตรง
ตามความมุง่หวงั สง่ผลใหก้ลุ่มตวัอย่างมผีลสมัฤทธิท์างเรยีน
ไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการเรยีนรู ้
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวดัอุบลราชธานี พบว่า ดชันี
ประสิทธิผล (E.I.) มีค่าเท่ากับ 0.7512 ซึ่งส่งผลให้มี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอืการ
เรยีนรูร้อ้ยละ 75.12 แสดงให้เห็นว่านิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรม
การเรียนรู้โดยการใช้คู่มือการเรียนรู้นัน้มี ความรู้ความรู้  
เข้าใจมากขึ้นท าให้ค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่าผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ดจุทดงิ จทีา (2555. 25) ไดก้ล่าววา่ ประสทิธิภาพ
ของชุดกจิกรรม คอื ระดบัคุณภาพของชุดกจิกรรมที่วดัจาก
ผลสมัฤทธิร์ะหว่างการเรยีนและผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนการหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เพื่อให้เชื่อม ัน่ได้กิจกรรมที่
สรา้งขึน้นัน้มปีระสทิธภิาพในการสอน และเป็นไปตามแนวคดิ
ของสวุทิย์ มลูค า (2550 : 44) กล่าววา่ กระบวนการทีท่ าให้ผู้
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เขา้รบัการฝึกอบรมเกดิความรู ้ความเขา้ใจ ความช านาญ และ
เกดิทศันคติที่เหมาะสมเกีย่วกบัเรื่องที่อบรมจนกระทัง่ผูเ้ขา้
รบัการฝึกอบรม เกิดการเรียนรู้ และสามารถเปลี่ยนแปลง
ความคดิและประสทิธิผล สอดคล้องกบังานวจิยัของ ประยูร  
วงศจ์นัทรา และคณะ (2559 : 844) ไดศ้กึษาเรือ่ง การพฒันา
คู่มือฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สีเขียว ส าหร ับนิสิตสาขาวิชา
สิง่แวดล้อมศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการศึกษา
พบว่า ดชันีประสิทธิผล (E.I) ของคู่มือหลักสูตรฝึกอบรม 
เท่ากับ 0.8029 คิดเป็นร้อยละ 80.29 และสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ ศิริวรรณ ชุมธีรรตัน์ และจุไรรตัน์ คุรุโคตร 
(2562 : 195) ไดศ้กึษา เรือ่ง การพฒันาคูม่อืการฝึกอบรมการ
จัดการดินในชุมชนบ้านหนองอุ่ม ต าบลนาสีนวน อ าเภอ
กนัทรวิชยั จังหวดัมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ดชันี
ประสิทธิผล (E.I) เท่ากับ 0.6500 คิดเป็นร้อยละ 65.00 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ จิรวรรณ์ปลื้ม ชยัภูมและชฎาพร 
เสนาคุณ (2562 : 61) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาทางพฤกษศาสตร์
พื้นบ้านด้านอาหารและยาในวนอุทยานชีหลง ผลการวิจยั
พบว่า ดชันีประสทิธิผล  (E.I) ของคู่มอืการส่งเสรมิ เท่ากบั 
0.8535 คดิเป็นรอ้ยละ 85.35 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบความรู้  ทัศนคติ และ
จริยธรรมสิง่แวดล้อม 
 1) ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วกบัการ
เรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตผิาแต้ม พบว่า กลุ่มตวัอย่างก่อนการ
เรียนรู้นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดับน้อย (�̅� = 
13.93) และหลงัการเรยีนรู้นิสิตมีคะแนนความรูเ้ฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด (�̅� = 32.06) เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้หลังการเรียนรู้มากกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นตามแนวคิดของ 
วจิารณ์ พานิช (2548 : 5-6) ไดก้ล่าวว่า“ความรู”้ นัน้ มหีลาย
นัยและหลายมติิ คอื ความรู ้คอื สิง่ที่น าไปใชจ้ะไม่หมดหรอื
สึกหรอ แต่จะยิ่งงอกเงยหรืองอกงามขึ้น ความรู้ คือ 
สารสนเทศที่น าไปสู่การปฏิบัติ ความรู้เกิดขึ้น ณ จุดที่
ต้องการใชค้วามรูน้ัน้ ความรูเ้ป็นสิง่ที่เกดิขึ้นกบับรบิทและ
กระตุน้ใหเ้กดิขึน้หน่อยความตอ้งการ ซึง่ในยุคแรก  ๆของการ
พัฒนาด้านการจัดการความรู้มองว่าความรู้มาจากการ
จดัระบบและตีความสารสนเทศตามบริบท ซึ่งสารสนเทศก็
ไดม้าจากการประมวลขอ้มูล ดงันัน้ความรูจ้ะไม่มปีระโยชน์
เลยถา้ไมน่ าไปสู่การกระท าหรอืการตดัสนิใจ และเป็นไปตาม

แนวคดิของ อกัษร สวดัด ี(2549 : 26)  ไดก้ล่าวว่า ความรู้ 
เป็นพฤติกรรมขัน้ตน้ทีผู่เ้รยีนรูเ้พียงแต่เกดิความจ าได ้โดย
อาจจะเป็นการนึกได้หรือโดยการมองเห็น ได้ยิน จ าได้ 
ความรู้สึกชัน้นี้ ได้แก่ความรู้ เกี่ยวกับการจ ากัดความ 
ความหมาย ขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ ์โครงสรา้งและวธิแีกปั้ญหา 
ส่วนความเข้าใจอาจแสดงออกมาในรูปของทักษะด้าน การ
แปล ซึ่งหมายถงึในการเขยีนบรรยาย และการใหค้วามหมาย 
รวมถึงความสามารถในการคาดคะเนว่าจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  เฉลิมพร โปตาเวทย์   
และคณะ (2660 : 12) ไดศ้กึษาเรือ่ง การพฒันาคูม่อือบรมการ
ใช้ประโยชน์จากน ้ าม ันพืชที่ผ่านการใช้แล้วเพื่ออนุร ักษ์
สิง่แวดล้อม ผลการศกึษา พบว่า ก่อนการอบรมนักเรียนมี
คะแนนความรูเ้ฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง หลงัการ
อบรมนักเรยีนมคีะแนนความรูเ้ฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่หลงัการอบรมนักเรยีนมีความรู้
มากกวา่กอ่นการอบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  ธนวตัน์ ไผพุ่ทธ และคณะ (2561 : 
212) ได้ศึกษาเรื่องการเรียนรูส้ภาพทรพัยากรสิง่แวดล้อม
ดา้นกายในชุมชน ผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ย
ความรู ้หลงัการเขา้ร่วมการส่งเสรมิสูงกว่าก่อนการส่งเสริม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ประกาย บญุสว่าง และคณะ (2561 : 54) ไดศ้กึษาเรื่อง 
การส่งเสรมิการปลูกพืชแบบพึ่งพาไร้สารพิษในชุมชนบ้าน
โคกจนัทร์หอม ต าบลเมก็ด า อ าเภอพยคัฆภูมพิิสยั จงัหวดั
มหาสารคามผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ย
ความรูห้ลงัการสง่เสรมิสงูกวา่ก่อนการสง่เสรมิ สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ รชนิีพร ศรคี า และคณะ (2562 : 65) ไดศ้กึษา
เรือ่ง การเรยีนรูท้รพัยากรปศุสตัวใ์นชุมชน ผลการวจิยั นิสติ
มคีะแนนเฉลีย่ความรู ้หลงัการเขา้รว่มการสง่เสรมิสงูกวา่ก่อน
การส่งเสริม อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Thinkamchoet, J. and 
Wongchantra, P. (2018: 2077-2093) ไดศ้กึษาค่ายอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอาเซยีนส าหรบัเยาวชนใน
จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่าเยาวชนมีความรู้ด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมดา้นของอาเซียนสูงขึ้น
หลงัจากเขา้ร่วมอบรมมากกว่าก่อนเข้าร่วมอบรม แสดงให้
เห็นว่านิสิตที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยกระบวนการทาง
สิง่แวดล้อมศกึษามคีวามรูเ้กีย่วกบัอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 
เนื่องจากคู่มอืการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมและน่าสนใจในการ
เรยีนรูก้ารศกึษาอุทยานแห่งชาติผาแต้ม เน้นการเรยีนรู้ใน
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รูปแบบใหม่ เพื่อให้นิสิตเอาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม
กจิกรรมการเรยีนรูไ้ปปรบัใชใ้นชีวติประจ าวนัโดยค านึงถึง
การใช้ทรพัยากรธรรมชาติได้อย่างให้มากที่สุด ดงันัน้ จึง
สามารถน าเอาแบบทดสอบความรูน้ี้ไปใชใ้นการวดัคุณภาพ
ความรูใ้นมคีวามคลา้ยคลงึกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
 2) ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบทศันคติต่ออุทยาน
แห่งชาติผาแต้ม พบว่า กลุ่มตวัอย่างก่อนการเรยีนรู ้นิสติมี
คะแนนเฉลี่ยงของทัศนคติต่ออุทยานแห่งชาติผาแต้ม 
โดยรวมอยู่ในระดบั ไม่แน่ใจ (�̅� = 3.37) และหลงัการเรยีนรู ้
นิสติมคีะแนนเฉลีย่งของทศันคติต่ออุทยานแห่งชาติผาแตม้ 
โดยรวมอยู่ ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (�̅� = 4.56) เมื่อ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่งของทศันคตติ่ออุทยานแห่งชาติผา
แต้มก่อนและหลงัการเรยีนรู ้พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่หลงั
การเรยีนรูม้ากกวา่กอ่นการเรยีนรูอ้ย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็วา่การจดักจิกรรมเรยีนรูเ้กีย่วอุทยาน
แห่งชาติผาแต้ม มีผลท าให้นิสิตมีทัศนคติต่ออุทยาน
แห่งชาติผาแต้มเพิ่มมากขึ้น เป็นไปตามแนวคิดของ มญัช
รตัน์ วริชัวงศ ์(2542: 25) กล่าววา่ ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิทศันคติ
ประกอบดว้ยการเรยีนรูโ้ดยอาจมสีิง่เรา้เป็นตวักระตุน้ จนท า
ให้เกดิความประทบัใจทางบวก คอื ความรูส้กึชอบและความ
ประทบัใจในทางลบ คอื ความรูส้กึไม่ชอบ อาจเกดิจากการ
ยอมรบัทศันคตจิากผูป้ฏบิตั ิเป็นสิง่ชกัจูงใหป้ฏบิตัโิดยแสดง
ออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมที่สามารถสงัเกตได ้เป็นไป
ตามแนวคิดของ พงศ์ส ัณห์  ศรีสมทรัพย์  และปิยะนุช  
เงนิคล้าย, (2550 : 75) ไดใ้ห้ความหมายและอธิบายเกีย่วกบั 
ทศันคตวิา่ความรูส้กึทางใจของแต่ละบุคคล ซึง่เป็นผลมาจาก
การเรยีนรูป้ระสบการณ์ ความนึกคดิและความเชื่อของแต่ละ 
บุคคลความรูส้กึวางใจของแต่ละบุคคลในเรื่องราวใดๆ จะมี
ระดับที่แตกต่างกันออกไป ตัง้แต่ระดับที่เป็นความชอบ
หรอืไม่ชอบ ระดบัที่เป็นประสบการณ์ ที่ไดร้บัการไตร่ตรอง 
จนถงึระดบัทีเ่ป็นการน าไปปฏบิตั ิทศันคต ิของบคุคลจงึเป็น
ตวักระตุน้ใหบ้คุคลเกดิ ความคดิและพฤตกิรรมไปในแนวทาง
ใดแนวทางหนึ่ง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เนตรชนก เจรญิ
สุข (2559 : 91-101) ไดศ้กึษาเรื่อง ประสทิธิผลของโปรแกรม
ฝึกอบรมความปลอดภยัในการใชส้ารเคมกี าจดัศตัรูพืชของ
ชาวนา ในอ าเภอดอนเจดยี์ จงัหวดัสุพรรณบุร ีผลการวจิ ัย
พบวา่ กลุ่มทดลองมทีศันคตเิกีย่วกบัความปลอดภยัในการใช้
สารเคมีก าจัดศตัรูพืชหลังการให้โปรแกรมฝึกอบรมความ
ปลอดภยัในการใช ้สารเคมกี าจดัศตัรูพืชสูงกว่าก่อนการให้
โปรแกรมฝึกอบรมความปลอดภยัในการใช้สารเคมีก าจัด

ศตัรูพืช ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ณัฐกมล อินทร์แก้ว 
และคณะ (2561 : 49) ไดศ้กึษาเรือ่ง การรณรงคก์ารไถกลบตอ
ซงัขา้วแทนการเผาเพื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ผลการวจิยั
พบว่า ก่อนการรณรงค์ชาวบา้นมคีะแนนทศันคตอิยู่ในระดบั
ไม่แน่ใจ หลงัการรณรงค์ชาวบา้นมคีะแนนทศันคติโดยรวม
อยู่ในระดบัเห็นดว้ย เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ
กอ่นและหลงัการรณรงค ์พบวา่ ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ หลงั
การรณรงค์สูงกว่าการรณรงค์ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสาวลกัษณ์ แสงศลิา 
และคณะ (2561 : 19) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการอนุรกัษ์
ป่าบุง่ ป่าทาม ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผล
การศกึษาพบว่า ก่อนการอบรมชาวบา้นมทีศันคติก่อนและ
หลงัการอบรมชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตทิี่ดขี ึน้ อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Phannikar Utthawang et.al. (2012: 308) ไดศ้กึษาเรื่อง การ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการพหุ ปัญญา 
ผลการวจิยัพบว่า นิสติมทีศันคติต่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
ของ นักเรยีนหลงัการใชก้ารเรยีนรูสู้งกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่านิสติที่ไดเ้ขา้
รว่มกจิกรรมโดยกระบวนการทางสิง่แวดลอ้มศกึษามทีัศนคติ
ต่ออุทยานแห่งชาตผิาแตม้ เนื่องจากคู่มอืการเรยีนรูม้คีวาม
เหมาะสมและน่าสนใจในการเรยีนรูก้ารศกึษาอุทยานแห่งชาติ
ผาแตม้ เน้นการเรยีนรูใ้นรปูแบบใหม ่เพื่อใหน้ิสติมทีศันคตทิี่
ได้จากการท ากิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าว ันโดย
ค านึงถงึการใชท้รพัยากร ธรรมชาตไิดอ้ย่างใหม้ากทีส่ดุ  
 3) ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดล้อม 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างก่อนการเรยีนรูน้ิสติมคีะแนนเฉลีย่งของ
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อญาติมิตรพวก
พ้อง (�̅�= 2.41) และหลงัการเรยีนรูน้ิสติมคีะแนนเฉลี่ยงของ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบั ระดบัเพื่อความ
ถูกต้องดงีาม (�̅� = 3.34) เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลีย่งของ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มกอ่นและการเรยีนรู ้พบวา่ นิสติมคีะแนน
เฉลีย่หลงัการเรยีนรูม้ากกว่ากอ่นการเรยีนรูอ้ย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการจัดเรียนรู้เกี่ยว
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีผลท าให้นิสิตมีจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเพิม่มากขึน้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ วนิัย วรีะ
วฒันานนท์ (2547: 43) ได้กล่าวว่า จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
หมายถงึ หลกัการปฏบิตัเิกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มส าหรบัมนุษย์ที่ 
ยึดเอาความถูกต้องดีงาม ความถูกต้องตามหลกัคุณธรรม 
และความเมตตา ทีพ่งึปฏบิตัติ่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่จะมผีลกระทบ
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ต่อชวีติและต่อมนุษย์ดว้ยกนั ในการที่มนุษย์พึงปฏิบตัิต่อ
สิ่งแวดล้อมจึงประกอบไปด้วยรากฐานความเชื่อในเชิง
คุณธรรมที่มคีวามแตกต่างกนัในระดบัที่ก่อใหเ้กดิผลกระทบ
ต่อสิง่แวดล้อมที่แตกต่างกนัออกไป ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของ ประยูร วงศ์จันทรา (2559 :69) ได้กล่าวว่า จริยธรรม
สิ่งแวดล้อมมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างและปลูกฝัง
อบรมให้บุคลคลมจีิตส านึกที่ดตี่อ ธรรมชาติสิง่แวดล้อม ซึ่ง
จะสง่ผลใหปั้ญหาสิง่แวดลอ้มเบาบางลง หรอืน้อยลงจนกระทัง่
ถึงระดบัของ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สมดุลได้ ระหว่าง
มนุษย์ สงัคมและสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื และไมเ่สยีดลุยภาพ 
โดยมแีนวทางในการสรา้งจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม การพฒันาให้
มจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มระดบัสูงขึ้นการปลูกฝังความรูส้กึเป็น
เ จ้ า ข อ ง ร่ ว ม กั น ข อ ง ม นุ ษ ย์ ใ น ธ ร ร ม ช า ติ 
และสิ่งแวดล้อม การท าตนเป็นแบบ อย่างที่ดีต่อส ังคม
สิ่งแวดล้อม การปลูกฝังให้รู้จ ักประมาณในการบริโภค
ทรพัยากรธรรมชาติ การใช ้มาตรการที่เป็นบรรทดัฐานทาง
สงัคม การพฒันาไม่ควรจะเน้นทางเศรษฐกจิมากจนเกินไป
นัน้คอื มดีลุยภาพทางจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ซึง่สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ วนิดา สรอ้ยสน และคณะ (2562 : 1) ไดศ้กึษา
เรื่อง การส่งเสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรป่าไมแ้ละสตัว์ป่าใน
ชุมชน ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม หลังการเข้าร่วมการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ อภญิญา ชมมอน และคณะ (2562 : 28) ไดศ้กึษา
เรือ่ง การสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรแหล่งน ้าและสตัว์น ้ าใน
ชุมชน ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย จริยธรรม
สิ่งแวดล้อม หลังการเข้าร่วมการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวจิยัของ อ้อมฤด ีวเิศษวุฒ ิและคณะ (2562 : 42) ได้
ศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรดนิและการใช้
ประโยชน์ทีด่นิในชมุชนผลการวจิยัพบวา่ นิสติมคีะแนนเฉลีย่
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสูงกว่าก่อน
การเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kannika Sookngam.et.al. 
(2021: 32) ได้ท าการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
สิง่แวดล้อมศกึษาตามศาสตรพ์ระราชาในการอนุรกัษ์ดนิ น ้า 
และป่าไม ้ผลการศกึษาพบว่า นิสติมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อม 
หลงัการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่านิสิตที่ได้เข้าร่วม
กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยกระบวนการทางสิง่แวดล้อมศึกษามี

ความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัด
อุบลราชธานี เนื่องจากคู่มอืมคีวามเหมาะสมและน่าสนใจใน
เนื้ อหาคู่ มื อการ เ รี ย น รู้ อุ ทย านแห่ ง ชาติ ผ าแต้ ม  
จงัหวดัอุบลราชธานี เน้นการเรยีนรูใ้นรูปแบบใหม่ เพื่อให้
นิสติไดม้จีติส านึกต่อใชท้รพัยากรและนุรกัษ์ไวใ้ชอ้ย่างยัง่ยืน
และน าเอาความรูไ้ปเป็นต้นให้เกดิความหวงแหนทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบความรู้  ทัศนคติ และ
จริยธรรมสิง่แวดล้อม ของนิสิตทีมี่เพศต่างกนั 
 1) นิสิตที่มีเพศต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับอุทยาน
แห่งชาติผาแต้ม ไม่แตกต่างต่างกนั ทัง้นี้เป็นผลมาจากนิสติ
เพศชายและเพศหญิงที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรยีนรู้อุทยาน
แห่งชาติผาแต้มมกีารเรยีนรูใ้นรูปแบบเดีย่วกนั พรอ้มทัง้มี
สือ่ประกอบการเรยีนรู ้ไดแ้ก ่คูม่อืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาติ
ผาแต้ม จงัหวดัอุบลราชธานีทัง้ 4 หน่วยการเรยีนรู ้และใบ
ความรูเ้กีย่วกบัอุทยานแห่งผาแตม้ จงัหวดัอุบลราชธานี และ 
ท าให้นิสิตมีความรู้สามารถในการเรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพ 
และผูร้่วมกจิกรรมไดม้สี่วนรว่มในการท ากจิกรรมการเรยีนรู้
ในทุกข ัน้ตอน จึงส่งผลให้นิสิตที่มีเพศต่างกัน มีความรู้
เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของแสงจนัทร ์โสภากาล (2550 : 14-15) 
ได้กล่าวว่า ความรู้ หมายถึงการรบัรู้เกี่ยวกบัข้อเท็จจริง 
เหตุการณ์รายละเอียดต่างๆ ที่ เกิดขึ้นจากการสังเกต 
การศกึษา ประสบการณ์ทัง้ในดา้นสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติ
และสงัคมความรู้พื้นฐาน หรือภูมิหลังของแต่ละบุคคลที่
บคุคลไดจ้ดจ าหรอืเกบ็รวบรวมไวแ้ละไมส่ามารถแสดงออกมา
ในเชงิพฤติกรรม ที่สงัเกตหรอืวดัได ้และเป็นไปตามแนวคดิ
ของ ทิพย์วรรณ หล่อสุวรรณรตัน์ (2549 : 45) ได้กล่าวว่า 
ความรู้ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถอธิบายโดยใช้ค าพูดได้มี
รากฐานมาจากการกระท าและประสบการณ์ มลีกัษณะเป็น
ความเชื่อ ทกัษะ และเป็นวสิยัต้องการการฝึกฝนเพื่อให้เกดิ
ความช านาญ มลีกัษณะเป็นเรื่องส่วนบุคคล มบีรบิทเฉพาะ
ท าให้เป็นทางการและสือ่สารยาก เช่น วจิารณญาณความลบั
ทางการคา้ วฒันธรรมองค์กร ทกัษะ ความเชีย่วชาญในเรือ่ง
ต่าง  ๆซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประเสรฐิ เพชรโสม (2558 
: 108) ไดศ้กึษาเรื่อง ผลการใชเ้กณฑ์วดัสเีขยีว ความรู ้เจต
คติและความพึงพอใจต่อเกณฑ์วดัสเีขยีว ผลการวจิยัพบว่า 
ประชาชนที่เขา้รบัความรู ้เรื่องเกณฑ์วดัสเีขยีวทีม่เีพศ อายุ
และระดบัการศกึษา ต่างกนั มคีวามรูต้่อเกณฑ์วดัสเีขยีวไม่
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Embiring et.al. (2019: 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่5(3), 2565 : 108 - 121 
 

118 

189-199) ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้และทัศนคติของนักเรียน
เกี่ยวกบัระบบนิเวศป่าชายเลนทางตอนเหนือของเกาะสุ
มาตราประเทศอินโดนีเซีย ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมี
ความรูด้กีว่านักเรยีนทีอ่าศยัอยู่นอกพื้นทีท่่องเทีย่วเชงินิเวศ
ป่าชายเลน นักเรียนมีความรู้ต่อการอนุร ักษ์ป่าชายเลน  
ไม่แตกต่างกนั แสดงให้เหน็ว่านิสติทีไ่ดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมการ
เรียนรู้โดยกระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษามีความรู้
เกีย่วกบัอุทยานแห่งชาติผาแต้ม เนื่องจากคู่มอืการเรยีนรูม้ ี
ความเหมาะสมและน่าสนใจในการเรยีนรูก้ารศึกษาอุทยาน
แห่งชาติผาแต้ม เพื่อให้นิสิตมีทัศนคติที่ได้จากการท า
กิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าว ันโดยค านึงถึงการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตไิดอ้ย่างใหม้ากทีส่ดุ 2)  นิ สิ ต ที่ มี เ พ ศ
ต่างกนัมทีศันคติต่ออุทยานแห่งชาติผาแต้ม ไม่ต่างต่างกนั 
ทัง้นี้เป็นผลมาจากนิสติเพศชาย และเพศหญิงที่มคีวามคิด 
วเิคราะห์ ไตร่ตรองทีค่ล้ายคลงึกนั และอาจจะเป็นผลมาจาก
การเขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนรูข้องนิสติเพศชาย และนิสติเพศ
หญิงที่มีความเข้าใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ใช้ในการ
ถ่ายทอดผ่านกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษาไม่ว่าจะเป็นการ
คดิวเิคราะห์ นันทนาการ จึงส่งผลให้นิสติเพศชายและนิสติ
เพศหญงิมคีวามความนึกคดิ และความคดิเหน็ทีม่ไีมแ่ตกต่าง
กนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร (2533 
: 122) ไดก้ล่าวว่า ทศันคติ นัน้มรีากฐานมาจาก ความเชื่อที่
อาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ้ทศันคติ จึงเป็นเพียง
ความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าและเป็นมิติของการ
ประเมนิเพื่อแสดงว่า ชอบหรอืไม่ชอบ ต่อประเดน็หนึ่งๆ ซึ่ง
ถือเป็นการสื่อสารภายในบุคคล ที่เป็นผลมาจากการรบัสาร  
อนัจะมผีลต่อพฤติกรรมต่อไป และซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิด
ของ เกศสดุา เขม้แขง็ (2550 : 13) กล่าววา่ ทศันคต ิทีบ่คุคล
มาแสดงออก มคีวามรูส้กึนึกคดิหรอือารมณ์จากสภาพจิตใจ 
โตต้อบในดา้นดตี่อบคุคลอื่นหรอืเรือ่งราวใดเรือ่งราวหนึ่ง รว่ม
ทัง้หน่วยงาน องค์กรสถาบันและการด าเนินกิจการของ
องคก์ารอื่น  ๆเชน่ กลุ่มชาวเกษตรกร ย่อมมทีศันคตทิางบวก 
หรือ มีความรู้สึกที่ดีต่อสหกรณ์การเกษตร และให้ความ
สนบัสนุนรว่มมอืดว้ย การเขา้เป็นสมาชกิและร่วมในกจิกรรม
ต่าง  ๆอยู่เสมอเป็นตน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สชิฌน์เศก 
ย่านเดมิ (2552 : 24-29) ไดศ้กึษาเรื่อง ทศันคติต่อการเรยีน
การสอนวชิาสงัคตีนิยม ของนิสติมหาวทิยาลยัศรนีครินทร 
วโิรฒ ผลศกึษา พบวา่ นิสติทีม่เีพศแตกต่างกนั มทีศันคตติ่อ
การเรยีนการสอน ดา้นการวางแผนการสอน ดา้นกจิกรรม การ
เรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้าน

คุณลกัษณะอาจารย์ผูส้อน ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ Keles Özgül (2017 : 171-180) ไดศ้กึษาเรื่อง 
ทศันคติของครวูทิยาศาสตร์ก่อนรบัราชการที่มตี่อการศกึษา
ดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื ผลการศกึษาพบว่า ทศันคตดิา้น
การศกึษาดา้นสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนืของครูก่อนรบัราชการ
ที่มเีพศต่างกนั พบว่า ไม่แตกต่างกนั แสดงให้เห็นว่านิสติที่
ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยกระบวนการทางสิง่แวดล้อม
ศกึษามทีศัคตคิตติ่ออุทยานแห่งชาตผิาแตม้ เนื่องจากนิสติที่
เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนในการออกความคิดเห็นในทุก
ข ัน้ตอนของการเรยีนรู ้เพื่อใหน้ิสติมทีศันคตทิีไ่ดจ้ากการท า
กิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าว ันโดยค านึงถึงการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตไิดอ้ย่างใหม้ากทีส่ดุ 
 3) นิสิตที่มีเพศต่างกัน มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม  
ไม่ต่างต่างกนั ทัง้นี้ เป็นผลมาจากคู่มือการเรียนรู้อุทยาน
แห่งชาตผิาแตม้ ทัง้ 4 หน่วยการเรยีนรู ้ไดเ้น้นเกีย่วกบัการมี
ความสัมพันธ์ก ับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และได้มีการเสริมสร้าง
สมัพนัธภาพที่ดรีะหว่างนิสติเพศชาย และนิสติเพศหญงิ ซึ่ง
เนื้อหาในหน่วยการเรยีนรูด้งักล่าวถอืไดว้่าเป็นเรื่องที่อยู่ใน
ความสนใจ เกีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม และใกลต้วัของนิสติเพศ
ชาย นิสติเพศหญิง อีกทัง้ยงัมกีารพิจารณาและการตดัสนิใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อีกด้วย สอดคล้องกบั
แนวคดิของ ประยูร วงศจ์นัทรา (2554 : 360-361) ไดก้ล่าวว่า 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง หลักที่ควรประพฤติต่อ
ธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม เพื่อใหธ้รรมชาตสิิง่แวดลอ้มด ารงอยู่ได้
ตามดุลยภาพของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่อย่ าง
กลมกลืน และอย่างยัง่ยืน โดยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็น
วธิีการจดัการสิง่แวดล้อมที่มนุษย์ไดห้นัมาจดัการกบัตวัเอง 
หรือเป็นการ กลับมาปรับปรุงระบบการจัดการมนุษย์ 
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มมุ่งทีจ่ะเขา้ใจสิง่แวดลอ้ม และสอดคล้อง
กบัแนวคดิของ อรรถเดช สรสุชาติ (2558 : 23) ไดก้ล่าวว่า 
จริยธรรม หมายถึง คุณสมบตัิทางความประพฤติ ที่สงัคม
มุ่งหวงัให้คนในสงัคมนัน้ประพฤติ มคีวามถูกต้องในความ
ประพฤติ  มี เสรีภาพภายในขอบเขตของมโนธรรม 
(Conscience) เป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสังคมพึงประพฤติ
ปฏิบตัิต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสงัคม ทัง้นี้ เพื่อก่อให้เกดิ
ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสงัคมการที่จะปฏิบัติให้เป็นไป
เช่นนัน้ได ้ปฏบิตัิจะต้องรูว้่าสิง่ใดถูกสิง่ใดผดิ ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวจิยัของ สาคร พรหมโคตร (2555 : 24-34) ไดศ้กึษา
เรยีน พฤตกิรรมทางจรยิธรรมของนักศกึษามหาวทิยาลยัราช
ภัฏเลย ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่ างกัน  
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มพีฤตกิรรมทางจรยิธรรมไมแ่ตกต่างกนั และซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Uraiwan Praimee.et.al. (2021: 72-91) ไดศ้กึษา
ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรู้การจดัการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลโดยใช้ปัญหาและโจทย์ เป็นฐานการเรียนรู้ ผล
การศึกษาพบว่า นิสิตที่มีเพศแตกต่างกัน มีจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม ทีไ่มแ่ตกต่างกนั (p > .05) ดงันัน้การพฒันาคู่มอื
การเรียนรู้อุทยานแห่งชาติผาแต้มโดยใช้กระบวนการ
ถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยการบรรยายให้ความรู ้
ส่งผลให้นิสิตที่เข้าร่วมการเรียนรู้มีความรู้ ทัศนคติ และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มที่ไม่แตกต่างกนั แสดงให้เหน็ว่านิสติที่
ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยกระบวนการทางสิง่แวดล้อม
ศกึษาท าให้นิสติมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มในการเรยีนรูอุ้ทยาน
แห่งชาติผาแต้ม เพื่อให้นิสติไดม้จีิตส านึกต่อใชท้รพัยากร
และนุรกัษ์ไวใ้ชอ้ย่างยัง่ยนืและน าเอาความรูไ้ปเป็นตน้ให้เกดิ
ความหวงแหนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 
6.  ข้อเสนอแนะ  

6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 
 1) สถานศึกษาสามารถน าคู่มือการเรียนรู้อุทยาน
แห่งชาต ิจงัหวดัอุบลราชธานี ไปปรบัใชใ้นหลกัสตูรหรอืปรบั
ใชใ้นวชิาเรยีนเพื่อสอดแทรกเนื้อหาและสรา้งองคค์วามรูไ้ด ้
 2) อุทยานแห่งชาติผาแตม้หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วกบั
ท่องเทีย่วสามารถน าคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาต ิจงัหวดั
อุบลราชธานี ไปปรบัใชใ้นการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวกบั
อุทยานแห่งชาตผิาแตม้ได ้
 3) สถานศึกษาสามารถน ารูปแบบกิจกรรมของการ
เรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตผิาแต้ม ไปใชก้บัเยาวชนอื่น  ๆเพื่อให้
เหมาะสมกบัอายุของเยาวชนและเพศ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาพันธุ์ ไม้ที่ ส าคัญในอุทยาน
แห่งชาติผาแต้ม จงัหวดัอุบลราชธานี เช่นพนัธุ์ไมป้ระจ าถิน่
ในอุทยานแห่งชาตผิาแตม้ 
 2) ควรมีการท าสื่อวีดีทัศน์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับ
อุทยานแห่งชาตผิาแตม้ จงัหวดัอุบลราชธานี 
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