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บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์ เพื่อพฒันาคูม่อือุทยานแห่งชาติภูสวนทรายให้มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล เพื่อศกึษา
และเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม กอ่นและหลงัการเรยีนรู ้ และนิสติที่มเีพศต่างกนั กลุ่มตวัอย่าง
ที่ใชใ้นศกึษา คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชี ัน้ปีที่ 4 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 31 คน ซึ่งไดจ้ากการเลือกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 
คู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาติภูสวนทราย แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย  แบบวดัทศันคติ
ต่ออุทยานแห่งชาติภูสวนทราย และแบบวดัจริยธรรมสิ่งแวดล้อม สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ความถี่ รอ้ยละ 
ค่าเฉลี ่ย ส ่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน Paired t-test และ One - way ANOVA ผลการศกึษาพบว่า คู ่มอืการเรยีนรูม้ ี
ประสทิธ ิภาพ เท ่ากบั 86.34/83.65  มดีชันีประสทิธ ิผลของคู ่มอืการเรยีนรู เ้ท ่ากบั 0.7552 แสดงว ่า น ิสติมี
ความกา้วหน้าในการเรียนรูร้ ้อยละ 75.52 นิสติมคีะแนนความรู ้ ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม หลงัการเรยีนรูส้ ูง
กว่าก่อนการเรยีนรู ้อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และนิสติที่มเีพศต่างกนั มีความรู ้ทศันคติ และจรยิธรรม
สิง่แวดล้อม ไม่ต่างกนั 
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Abstract 
 
 The purposes of this research were to develop Phu Suan Sai 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 Suan Sai National Park leaning manual, knowledge test about Phu Suan Sai National Park, attitude test 
towards Phu Suan Sai 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 86.34/83.65. The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.7552. The students 
had more knowledge and effected to increased student progress after using the leaning manual at 75.52%. 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 
 ในปัจจุบันอุทยานแห่งชาติมีความส าคัญต่อการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึมบีทบาท
ต่อการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน ทัง้ในดา้นสงัคม เศรษฐกจิ 
อุทยานแหล่งชาติเป็นแหล่ง ที่มีความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตมีพืชพรรณไม้และยังเป็นแหล่งต้นน ้ าล าธารเป็น
ศนูย์รวมแห่งความอุดมสมบรูณ์ อุทยานแห่ชาตสิว่นใหญ่ถือ
เป็นแหล่งทีม่คีวามส าคญั ทัง้ทางความสวยงามทางธรรมชาติ 
และประวตัศิาสตร ์กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุ์พชื 
ส่งเสรมิปลุกจิตส านึกให้ชุมชน มคีวามรูส้กึหวงแหนและมี
สว่นรว่มในการดแูลทรพัยากรของชาตยิัง่ยนื (ศศธิร โคตรดก, 
2557: 66-73) อุทยานแห่งชาตภิสูวนทราย (นาแหว้) ตัง้อยู่ใน
เขตอ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย ครอบคลุมพื้นที ่3 ต าบล ไดแ้ก่ 
ต าบลนาแหว้ ต าบลแสงภา ต าบเหลาล่ากอหก อ าเภอนาแห้ว 
จงัหวดัเลย มเีนื้อที่ประมาณ 73,225 ไร่ หรอื 117.16 ตาราง
กิโลเมตร ด้วยสภาพขุนเขาที่สูงสลับซับซ้อนกนัในพื้นที่ 
อ าเภอนาแหว้ ประกอบกบัเป็นผนืป่า ทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ 
สภาพป่าโดยส่วนใหญ่เป็นป่าดบิชืน้ ซึง่มทีีร่าบน้อย จุดทีสู่ง
ที่สุดประมาณ 1,408 เมตร จากระดบัน ้าทะเล สภาพอากาศ
ค่อนข้างเย็นสบายตลอด อุทยานแห่งชาติโดยได้พระราช
กฤษฎกีาก าหนดบรเิวณที่ดนิป่าภูเป่ือย ป่าภขูีเ้ถา้ และป่าภู
เรอื ในทอ้งทีต่ าบลแสงภาต าบลเหล่ากอหก และต าบลนาแหว้ 
อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย (ส านกังานอุทยานแห่งชาต,ิ 2563: 
เวบ็ไซต์)  
 อุ ทยานแห่ งชาติภู สวนทรายเ ป็นเทื อกเขา
สลบัซบัซอ้นตามแนวชายแดนไทย-ลาว สนัเขา มลีกัษณะเป็น
ทีร่าบสงู ดา้นตะวนัตกซึง่เป็นพื้นทีป่่าผนืใหญ่ จะมคีวามลาด
ชนัมาก ดา้นตะวนัออกจะมีความลาดชนัน้อย ลาดเทลงไป
ทางด้านตะวันออกมีที่ราบเชิงเขาอยู่บ้าง พื้นที่สูงจาก
ระดบัน ้าทะเลปานกลาง ตัง้แต่ 600 - 1,408 เมตร รวมถึงมี
แหล่งน ้าน ้าล าธารของแม่น ้าเหือง แม่น ้าแพร่ และแม่น ้าภา 
ลักษณะภูมิอากาศ อากาศค่อนข้างเย็นสบายตลอดปี 
เนื่องจากความสมบรูณ์ของป่าธรรมชาติซึง่ม ีมพีชืพรรณและ
สตัว์ป่าในท้องถิ่นทราบว่าบรเิวณเขตป่าอุทยานแห่งชาติภู
สวนทรายเป็นที่อยู่อาศยัของสตัว์ป่าหลากหลายชนิด พอ
จ าแนกไดด้งันี้ สตัวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนม (Mammals) เลยีงผา เกง้ 
เสอื โครง่ หมคีวาย หมป่ีา หมปู่า หมาป่าหมหูริง่ อเีหน็ เมน่ 
บ่าง ลิง พญากระรอกด า กระแต สตัว์แทะ (Rodent) ภูสวน
ทรายถือเป็นป่าที่ยงัมีความอุดมสมบูรณ์ มพีรรณไม้นานา
ชนิด ซึ่งหลายชนิดเป็นอาหารของสตัว์น้อย สตัว์ใหญ่ ที่

อาศยัอยู่ในป่าแห่งนี้ เช่น นกกองกอด หรอื นกแว่น ไก่ฟ้า
หลงัเทา ไกฟ้่าพญาลอ เหยีย่ว กา นกกระจบิ นกกระโดน นก
กาหวา่ ไกป่่า นกเขาชนิดต่าง  ๆสตัวเ์ลื่อยคลาน (Reptiles) มี
หลายชนิดเช่น ตะกวด (แลน) เหี้ย (ตะกวดน ้ า) กิ้งก่า แย้ 
จิ้งเหลน ตวันิ่ม งูชนิดต่าง ๆ ทัง้ที่มพีิษและไม่มพีิษมักจะ
อาศยัอยู่ในป่าเบญจพรรณ สตัวค์รึง่บกครึง่น ้า (Amphibians) 
กบภูเขา เขยีด ปาด อึ่งอ่าง คางคก กะท่าง (Salamandridea) 
หรอืจกักิม้น ้า กิง้กา่น ้า (Insect) มผีเีสือ้อยู่หลายชนิดอยู่ในป่า
ทุกประเภทม ีตัก๊แตน แมลงปีกแขง็ เช่น ดว้งเจาะไม ้มวน 
หนอน บุง้ชนิดต่าง ๆ  ต่อ แตน ผึ้ง ปลาพวกปลาประเภททีม่ ี
เกลด็ เชน่ ปลานิล ปลาไน ปลาชอ่น ทีอ่าศยัอยู่ในแมน่ ้าเหือง
ที่มคีวามลาดชนัมาก บรเิวณน ้าตกและปลาขนาดเล็กอื่น ๆ 
(ส านกังานอุทยานแห่งชาต,ิ 2563: เวบ็ไซต์) อุทยานแห่งชาติ
จงึมคีวามส าคญัต่อการฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
ใหม้คีวามมัน่คง อุทยานแห่งชาต ิเป็นแหล่งท่องเทีย่วมคีวาม
หลากหลายส าหร ับแก่นักท่องเที่ยวที่ มีความสนใจ
ทรพัยากรธรรมชาติทีม่คีวามส าคญัทางระบบนิเวศวทิยา ซึ่ง
มีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็น
ทศันียภาพอนังดงาม น ้าตก ถ ้า และภูเขา หรอืดอกไม ้และ
สตัว์นานาชนิดที่มคีวามส าคญั (ส านักงานอุทยานแห่งชาต,ิ 
2563: เวบ็ไซต์) 
 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยวโดยให้ชุมชน
เขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการการท่องเที่ยวทัง้การก าหนด
ทิศทางการบรหิารจดัการ และการดูแลรกัษาทรพัยากรของ
ชุมชนโดยเฉพาะทรพัยากรทางธรรมชาติ ทรพัยากรทาง
วฒันธรรม และภูมปัิญญาท้องถิ่นที่เป็นตวับ่งชี้ถึงวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ และอัตลักษณ์ ที่ทรงคุณค่าของชุมชนการ
ท่องเที่ยวยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนได้เป็นอย่างดี
การศกึษาการมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมของ
ชมุชนเพื่อพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว (วรศิรา สมเกยีรตกิลุ, 2560: 
47-60) การศกึษาสิง่แวดลอ้มศกึษา คอืกระบวนการทีมุ่ง่สรา้ง
ให้ประชากรมีความล านึก และห่วงใยปัญหาสิ่งแวดล้อม 
รวมทัง้ปัญหาที่เกีย่วขอ้งอื่น ๆ  และมคีวามรู ้ทศันคติ ความ
ตัง้ใจจริง ความมุ่งม ัน่ที่จะหาทางแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่  
ป้องกนัปัญหาใหม ่ทีจ่ะเกดิขึน้ ทัง้ดว้ยตนเอง และดว้ยความ
ร่วมมือกับผู้อื่นซึ่งมีความมุ่งหมายที่จะให้มีการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติ ส่งเสรมิ และรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม 
ควบคูไ่ปกบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม (ปพชิญา ประภาร
, 2560: 260-227) ดังนั ้นการศึกษาสิ่งแวดล้อมเ ป็น
กระบวนการทางการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์ให้เกิดความรู้
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ความเข้าใจเกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม ความตระหนักต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อม ส านึกคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ มุ่งพฒันาศกัยภาพของมนุษย์ให้มีความช านาญ
เกีย่วกบัการแก้ไขปัญหาพรอ้มที่จะมสี่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาสิง่แวดลอ้ม สามารถด ารงชวีติอย่างประสานสอดคล้อง
กบัธรรมชาตไิด ้(ภาสนิี เป่ียมพงศส์านต์, 2548: 8) 
 ดังนั ้นผู้ วิจ ัยได้ เล็ ง เห็นว่ าอุ ทยานแห่ งชาติ 
ภสูวนทรายมคีวามส าคญัต่อการพัฒนาประเทศ ทัง้ในด้าน
สิ่งแวดล้อม จึงได้ท าการพัฒนาคู่มือการเรียนรู้อุทยาน
แห่งชาติภูสวนทราย เพื่อสร้างเสริม ความรู้ ทัศนคติ และ
จรยิธรรม สิง่แวดล้อม เป็นการพฒันาคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยาน
แห่งชาติภูสวนทรายเพื่อให้ผูท้ีศ่กึษา และเรยีนรูเ้กดิความรู ้
ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม และสนบัสนุนใหเ้กดิความ
ตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการแก้ไขปัญหา
สิง่แวดลอ้ม การมสีว่นรว่มในการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม การ
ประเมนิผลในการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม และสามารถน าองค์
ความรูม้าประยุกต์ใชใ้นการพฒันาและดแูลรกัษาอุทยานให้มี
ความยัง่ยนื  
 
2. วตัถปุระสงค ์
 1) เพื่อพฒันาคูม่อืการศกึษาอุทยานแห่งชาติภชูวนทราย 
ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 2) เพื่อศกึษาและเปรียบเทียบความรู ้ทศันคติ และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม กอ่นและหลงัการเรยีนรู ้ 
 3) เพื่อศกึษาและเปรียบเทียบความรู ้ทศันคติ และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติทีม่เีพศต่างกนั 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรที่ใชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญา
ตรชี ัน้ปีที ่4 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 107 คน  
 2) กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตร ีช ัน้ปีที่ 4 
สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 31 คน ไดจ้ากการ
เลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 1) ตัวแปรต้น ได้แก่ คู่มือการเรียนรู้อุทยานแห่งชาติ 
ภสูวนทรายและเพศ 
 

 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่ 
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัอุทยานแห่งชาตภิสูวนทราย 
  2.2) ทศันคตติ่ออุทยานแห่งชาตภิสูวนทราย 
  2.3) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม  
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืที่ใชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอืการเรียนรู้
อุทยานแห่งชาตภิสูวนทราย 
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล ได้แก่  
แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัอุทยานแห่งชาตภิสูวนทราย แบบ
วดัทศันคตติ่ออุทยานแห่งชาติภสูวนทราย แบบวดัจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม  
3.4 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น จากเอกสารจากแนวคิดและ
งานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ 
ได้แก่ คู่มือ แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติต่ อ
สิ่งแวดล้อม และแบบวดัจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกบัการ
เรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตภิสูวนทราย 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครือ่งมอื ดงันี้  
  2.1) คูม่อืการเรยีนรูอุ้ทยานชาตแิห่งภสูวนทราย โดย
มเีนื้อหาการเรยีนรูท้ ัง้หมด 4 หน่วยการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 บรบิทของอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย 
หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 2 ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอุ
ทยาแห่งชาติภูสวนทราย หน่วยการเรยีนที่ 3 สภาพปัญหา
ของอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 4 การ
อนุร ักษ์ทร ัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยาน
แห่งชาตภิสูวนทราย 
  2.2) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัอุทยานแห่งชาตภิู
สวนทราย เป็นตวัเลอืก 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง จ านวน 
20 ขอ้ ตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิให ้0 คะแนน  
  2.3) แบบวดัทศันคต ิเป็นตวัเลอืก 5 ตวัเลอืก จ านวน 
30 ขอ้ ไดแ้ก ่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไมแ่น่ใจ ไมเ่หน็ดว้ย 
และไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่  
  2.4) แบบวดัจริยธรรมสิ่งแวดล้อม เป็นตัวเลือก 4 
ตวัเลอืก ก ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ คอื เพื่อตนเอง เพื่อญาติ
มติรพวกพอ้ง เพื่อสงัคม และเพื่อความถูกตอ้งดงีาม  
 3)  น าเครื่ องมือทั ้งหมดที่ สร้างขึ้ น ได้แก่  คู่ มือ 
แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคติ และแบบวดัจรยิธรรม
สิ่งแวดล้อม ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา แล้วน ามา
ปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน า 
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 4) น าเครื่องมอืทีผ่่านอาจารย์ที่ปรกึษาสง่ผูเ้ชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของเครื่อง และประเมินความ
สอดคล้องพร้อมหาค่าความเหมาะสมของเครื่องมือ เมื่อ
วเิคราะห์คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านแล้ว พบว่า คู่มือ
และเครื่องมือมีค่า IOC เฉลี่ยมากกว่า 0.5 ขึ้นไป ค่าความ
เหมาะสมของคู่มอืและเครื่องมอืมคี่าเฉลี่ยมากกว่า 4.00 ขึน้ไป 
แสดงว่า เครื่องมือที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของงานวิจัย สามารถน าไปเก็บ
รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) หลงัจากให้ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิความสอดคล้องและ
พิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ พบว่า ค่า IOC ของ
เครื่องมอืทัง้หมดมคี่ามากกว่า 0.5 แสดงว่า เครื่องมอืมีความ
ตรงตามเนื้อหาสาระ สามารถน าไปปรบัปรงุ แกไ้ขและสามารถ
น าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้และผลการประเมนิความเหมาะสม
ของคู่มอื พบว่า คู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาติภูสวนทราย 
ค่าความเหมาะสมของคู่มือ มีค่าเท่ากบั 4.20 ถือว่ามีความ
เหมาะสมสามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลได ้
 6) น าเครื่องมอืที่ผ่านการวเิคราะห์จากผูเ้ชีย่วชาญไป 
Try out กบันิสติทีไ่มใ่ชก่ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 31 คน เพื่อหาค่า
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความ
ยากงา่ย ของเครือ่งมอื ดงันี้ 
  6.1) แบบทดสอบความรู ้มคีา่ความเชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบั
อยู่ที่ 0.879 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.22 – 0.53 
และค่าความยากง่ายรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.40 – 0.58 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  6.2) แบบวดัทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อมมีค่าความ
เชือ่ม ัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที ่0.883 คา่อ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 
0.41 – 0.58 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรทีก่ าหนดไว ้
  6.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม คา่ความเชื่อมัน่
ทัง้ฉบบัอยู่ที ่0.881 คา่อ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.34 – 
0.62 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรที่ก าหนดไว ้
 7) ปร ับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและการ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการจัดกิจกรรม
ศกึษาการเรยีนรูเ้กีย่วกบัอุทยานแห่งชาตภิูสวนทราย  
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ระยะที่ 1 การสรา้งและพฒันาคู่มอือุทยานแห่งชาติภู
สวนทราย 
 ระยะที ่2 การจดักจิกรรมการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาติภู
สวนทราย 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวจิยัคร ัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มลูตามขัน้ตอน
ดงันี้ 
 1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวดัทุกฉบบั ซึ่งทุก
ฉบบัตอ้งตอบอย่างสมบรูณ์  
 2) ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเรจ็รูปตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบวดัผล 
3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลูมดีงัต่อไปนี้ 
  (1) สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  (2) สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ 
ได้แก่ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (IOC) ค่าความเชื่อมัน่ 
(Reliability) คา่ความยากง่าย คา่อ านาจจ าแนก คา่ประสทิธิภาพ
ของกระบวนการ (E1) ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)  
และคา่ดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  (3) สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน ที่ระดบันัยส าคญั
ทางสถติ ิ.05 ไดแ้ก ่Paired t-test One-way Anova 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั  
4.1) ผลการการประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และดชันี
ประสิทธิผลของคู่มือ พบว่า การศกึษากจิกรรมการเรยีนรู้
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ให้มปีระสทิธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 และดัชนีประสิทธิผลของคู่มือกิจกรรม พบว่า 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 86.34 และ
ประสทิธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากบั 83.65 จึงสรุปได้
ว่า กิจกรรมการเรียนรู้อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเกณฑ์ 86.34/83.65 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1)  
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ พบว่า ดชันี
ประสทิธิผล (E.I.) ของคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตภิู
สวนทราย  มีค่าเท่ากับ 0.7552หมายความว่านิสิตมี
ความรูเ้พิ่มขึ้นและสง่ผลให้นิสติมคีวามกา้วหน้าทางการ
เรยีนเพิม่ขึน้ หลงัจากการใชเ้ครือ่งมอื รอ้ยละ 75.52 (ดงั
ตารางที ่2)  
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อือุทยานแห่งชาติภสูวนทราย (E1/E2) 
 

หน่วยกำรเรียนรู้ คะแนนเต็ม �̅� S.D ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 31 25.90 2.07 86.34 

ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 31 25.09 1.86 83.65 
ประสิทธิภำพของคู่มือคู่มือกำรเรียนรู้ เท่ำกบั 86.34/83.65 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อือุทยานแห่งชาตภิสูวนทราย   
 

ผลรวมคะแนน
ควำมรู้ก่อนกำร
เรียนรู้ทกุคน 

ผลรวมคะแนน
ควำมรู้หลงักำรกำร

เรียนรู้ทกุคน 

จ ำนวนผูเ้ข้ำร่วม
กำรเรียนรู้ 

คะแนนเต็มของ
กำรทดสอบ 

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

309 778 31 30 0.7552 
 
4.2) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติต่อ
สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม เกีย่วกบัการ
เรียนรู้อุทยานแห่งชาติภสูวนทราย ก่อนและหลงัการ
เรียนรู้ 
พบว่า นิสิตมีความรู้ ก่อนการเรียนรู้อยู่ ในระดับน้อย  
(�̅� = 9.96) และหลงัการเรยีนรูน้ิสติมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัมาก
ทีส่ดุ (𝒙 ̅= 25.09) สว่นทศันคต ิกอ่นการเรยีนรูค้วามรู ้อยู่ใน
ระดับไม่เห็นด้วย (𝒙 ̅= 2.28) และหลังการเรียนรู้นิสิตมี
ทัศนคติโดยรวมอยู่ ในระดับเห็นด้วย (�̅� = 3.43) และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม กอ่นการเรยีนรูม้คีวามรูอ้ยู่ในระดบัเพื่อ

ส ังคม (𝒙 ̅= 2.51) และหลังการเรียนรู้ นิสิตมีจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อความถูกต้องดีงาม  
(�̅� = 3.46) เมื่อเปรยีบเทียบความรู ้ทศันคติ และจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มกอ่น และหลงั พบวา่ นิสติมคีวามรู ้ทศันคต ิและ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการเรยีนรู ้มากกว่าก่อนการเรยีนรู ้
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05  (ดงัตารางที ่3)  
 ส่วนการศึกษาความรู้ ทัศนคติ และจริยธรรม
สิง่แวดล้อมของนิสติที่มเีพศต่างกนั นิสติมคีวามรู ้ทศันคติ 
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มทีไ่มต่่างกนั (ดงัตารางที ่4)  

 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาและเปรยีบเทียบความรู้ ทัศนคติ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม เรื่อง การเรียนรู้ อุทยานแห่งชาต ิ
ภสูวนทราย กอ่นและหลงัการเรยีนรู ้โดยใช ้Paired t-test (n = 31) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรเรียนรู้ 

ระดบั 
หลงักำรเรียนรู้ 

ระดบั t df p 
�̅� S.D �̅� S.D 

ความรู ้
(N=30) 

9.96 2.18 น้อย 25.09 1.86 มากทีสุ่ด -33.51 30 .000* 

ทศันคต ิ
(N=5) 

2.28 0.39 ไมเ่หน็ดว้ย 3.43 0.22 เหน็ดว้ย -14.401 30 .000* 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N=4) 

2.51 0.24 เพื่อสงัคม 3.46 0.13 
เพื่อความ
ถูกตอ้งดี
งาม 

-19.062 30 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
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ตารางที่ 4 ผลการเปรยีบเทียบความรู ้ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ของนิสติระดบัปรญิญาตรี ที่มเีพศต่างกนั One 
way ANOVA 
 

ด้ำน เพศ จ ำนวน 
One-way ANOVA 

�̅� S.D. F p 
ควำมรู้ 
 (N=30) 

ชาย 
หญงิ 

13 
18 

25.30 
24.94 

1.75 
1.98 

0.728 0.602 

ทศันคติ  
(N=5) 

ชาย 
หญงิ 

13 
18 

3.35 
3.49 

1.86 
0.15 

3.213 0.083 

จริยธรรมส่ิงแวดล้อม 
(N=4) 

ชาย 
หญงิ 

13 
18 

3.40 
3.50 

0.12 
0.13 

3.907 0.058 

 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ผลการพัฒนาคู่มือการเรียนรู้  ทัศนคติ และ
จริยธรรมสิง่แวดล้อม 
 จากผลการเรียนรู้ประสิทธิ ภาพของคู่ มื อมี
ประสทิธภิาพ เท่ากบั 86.34/83.65 ซึง่สงูกวา่เกณฑม์าตรฐาน
ที่ต ัง้ไว ้80/80 ส าหรบัการอบรม แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เข้า
รว่มอบรมมคีวามรูเ้พิ่มมากขึ้น เนื่องจากกระบวนการอบรมมี
การใชคู้ม่อืประกอบกจิกรรม ซงึเป็นไปตามแนวคดิของธนพร 
ณฏัฐ์เพยีรกลาง (2555: 23) ไดก้ล่าวไวว้า่ กจิกรรมทีต่อ้งการ
ใหผู้เ้รยีนไดม้กีารฝึกเสรมิ ทกัษะในการเรยีนรูใ้นแหล่งเรยีนรู ้
หมายถึง การท ากจิกรรมการเรยีนรูใ้นแหล่งเรยีนรูท้ี่ตอ้งการ
ใหผู้เ้รยีนฝึก ปฏบิตั ิเพื่อเสรมิใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจและมี
ทกัษะเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่กจิกรรม การเรยีนรูม้กัจะมอียู่ท้าย
บทเรยีน ซึ่งในบางครัง้กจิกรรมการเรยีนรูจ้ะมลีกัษณะเป็น
แบบฝึกหดัใหผู้เ้รยีน ไดฝึ้กปฏบิตัิหรอืเป็นใบงาน ให้ผูเ้รยีน
ปฏบิตัิระหว่างเรยีนรูห้รอืหลงัการเรยีนรูใ้นแหล่งเรยีนรู ้และ
เป็นไปตามแนวคดิของปรชีา ชา้งขวญัยืน และคณะ (2551: 
127) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า คู่มอื เป็นหนังสอืที่ใชค้วบคู่ไป
กบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็นหนังสอืที่ใชแ้นวทางปฏิบตัิ
ให้กบัผูใ้ชส้ามารถกระท าสิง่นัน้ ๆ  ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
ส่วนคู่มอืครูนัน้เป็นหนังสือให้แนวทางและแนะน าเกี่ยวกบั
สาระ วธิกีารกจิกรรม สือ่วสัด ุอุปกรณ์และแหล่งขอ้มลู แหล่ง
อา้งองิต่าง  ๆปกตมิกัจะใชค้วบคูก่บัหนงัสอืเรยีนเป็นหนังสอื
ที่ครู ไดศ้กึษาดว้ยตนเอง และเป็นไปตามแนวคดิของพศิจูน์ 
มไีปล่ (2559: 19) กล่าวถึงความหมายของคู่มอืว่า คู่มอื คอื
หนังสือที่จดัท าขึ้น โดยมีการก าหนดวตัถุประสงค์ วิธีการ
ด าเนินงานกจิกรรมการวดัผลโดยผูเ้ขยีนที่มปีระสบการณ์ใน
เรือ่งนัน้  ๆน ามาจดัท าใหอ้่านงา่ยและสะดวกต่อผูศ้กึษาหรอื

ผูน้ า ไปใชไ้ดก้จิกรรมไดด้ว้ยตนเอง ตลอดจนสามารถน าไปใช้
ไดต้รงตามวตัถุประสงค์ที่ไดก้ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
และมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกนัมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของโศรดา น้อยด ี(2559: 37-45) ไดศ้กึษา การพฒันา
คู่มอืการใชร้ะบบงานทะเบยีนส าหรบัอาจารย์มหาวทิยาลัย
ราชภฏัสรุาษฎรธ์านี ผลการศกึษาพบวา่ ความตอ้งการพฒันา
คู่มอืการใชร้ะบบงานทะเบยีนส าหรบัอาจารย์ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย คอื 1) ดา้นการ
ใช้ภาษา 2) ด้านเนื้อหา 3) ด้านการออกแบบ 4) ด้านการ
น าไปใช ้5) ดา้นรูปเล่มคู่มอืที่พัฒนาขึ้นพบว่าสาระมีความ
เทีย่งตรงเชงิเนื้อหาและสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ และสอดคลอ้ง
กบังานวิจัยของสุรศกัดิ ์แก้วงาม และประยูร วงศ์จันทรา 
(2561: 122) ไดศ้กึษา การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมผูน้ าจิต
อาสาสิง่แวดล้อม ผลการศกึษาพบว่า หลกัสูตรฝึกอบรม มี
ประสทิธิภาพเท่ากบั 93.78/86.01 ดชันีประสทิธิผลของคูม่อื
เท่ากบั 0.6716 นักเรยีนกลุ่มตวัอย่างมคีวามกา้วหน้าในการ
เรยีนรูร้อ้ยละ 67.16 และนกัเรยีนกลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ย
ความรู้ ทัศนคติ และทักษะผู้น าจิตอาสาสิ่งแวดล้อม หลัง
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ 
.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของยศพล พนัธ์เนียม และคณะ 
(2561: 17-26) ได้ศึกษา การพัฒนาคู่มือการอนุร ักษ์พืช
สมุนไพรในป่าชุมชนบา้นเกิ้ง ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลของคู่มือ
ฝึกอบรม แบบวดัความรู ้และแบบวดัทศันคต ิสถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน paired t-test ผล
การศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม มี
ประสทิธภิาพ เท่ากบั 80.10/91.37 สว่นดชันีประสทิธผิลของ
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คู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 0.6107 แสดงให้เห็นว่านักเรยีนที่ใช้
คู่มือฝึกอบรมมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 
61.07 เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการอบรม 
พบว่านักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยความรู ้และทศันคติ หลงัการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวิจัยของวิภารตัน์ ตาล
ทรพัย์ (2561: 6) ไดศ้กึษา การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้า
ชุมชน โคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม เรื่อง
ระเบยีบป่าชมุชน มวีตัถุประสงคเ์พื่อ การพฒันากจิกรรม การ
เรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาดเรื่องระเบียบป่าชุมชน ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลการศึกษาพบว่ า 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 80.77 และ
ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นรอ้ยละ 90.77 ดงันัน้
หลกัสตูรฝึกอบรมผูน้ าจิตอาสาสิง่แวดล้อมจงึมปีระสทิธิภาพ
ของหลกัสตูรฝึกอบรม (E1/E2) เท่ากบั 80.77/90.77 สว่นดชันี
ประสทิธิผลของคู่มอื กจิกรรม เท่ากบั 0.8400 นิสติมคีะแนน
เฉลี่ยความรู ้จิตอาสาสิง่แวดล้อมและจรยิธรรมสิง่แวดล้อม 
หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสูงกว่าก่อนการเขา้รว่มกจิกรรม ซึ่ง
ส่งผลใหม้คีวามกา้วหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึน้หลงัจากการใช้
คู่มืออบรมร้อยละ 84.00 แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เข้ารบัการ
อบรมโดยใชคู้ม่อือบรมการเรยีนรูน้ัน้มคีวามรูค้วามเขา้ใจมาก
ขึน้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของพรนิภา ตูมโฮม และประยูร วงศ์จนัทรา (2559: 190) ได้
ศึกษา การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอาเซียน : สาธารณรฐัอินโดนีเซีย ผลการศกึษา
พบว่า ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกอบรม มีประสิทธิภาพ 
เท่ากบั 84.53/ 85.33 ส่วนดชันีประสิทธิผลของคู่มือการ
ฝึ กอบรม เท่ ากับ 0.6343 นิ สิตที่ ใช้คู่ มือฝึ กอบรม
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน : สาธารณรฐั
อนิโดนีเซยี มคีวามกา้วหน้าในการคดิเป็นรอ้ยละ 63.43 นิสติ
กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยความรู้และทัศนคติหลังการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม และนิสิตกลุ่มทดลองมี
ความรู้ และทัศนคติสูงกว่ากลุ่มควบคุม หลังการฝึกอบรม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และนิสิตกลุ่มทดลองมีความรู้ 
ทศันคติ และทกัษะในการเป็นวทิยากรฝึกอบรมสูงกว่านิสติ
กลุ่มควบคมุอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 แสดงว่าคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาติภูสวนทราย 
มดีชันีประสทิธิผล (E.I.) มคี่าเท่ากบั 0.7552 ซึ่งส่งผลให้มี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอืการ
เรยีนรูร้อ้ยละ 75.52 แสดงให้เห็นว่านิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรม

โดยการใชคู้่มอืการเรยีนรูน้ัน้ม ีความรูค้วามรูเ้ขา้ใจมากขึ้น 
ท าให้ค่าดชันีประสทิธิผลมคี่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สามารถ
พฒันานิสติใหม้พีฤตกิรรมตรงตามความมุง่หวงั สง่ผลใหก้ลุ่ม
ตวัอย่างมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทิศทางทีด่ขี ึ้น แสดง
ใหเ้หน็วา่การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัอุทยานแห่งชาติ
ภสูวนทราย โดยใชคู้ม่อืประกอบการถ่ายทอดความรูโ้ดยผ่าน
กระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษามปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติ และ
จริยธรรมสิง่แวดล้อม 
 5.2.1) ผลการเปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วกบัการศกึษา
อุทยานแห่งชาติภูสวนทรายเพื่อสรา้งเสรมิความรู ้ทศันคติ 
และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม พบว่า นิสติที่เขา้ร่วมการเรียนรู้
เกีย่วกบัการศกึษาอุทยานแห่งชาตภิูสวนทรายเพื่อสรา้งเสรมิ
ความรู ้ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อมมคีวามรูก้่อนการ
เรยีนรูอ้ยู่ในระดบัต ่า และหลงัการเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัสูงมาก 
เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนก่อนและหลงัการเรยีนรูพ้บว่า หลงั
การเรยีนรูน้ิสติคะแนนความรูเ้ฉลี่ยมากกว่าก่อนการเรียนรู้ 
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของอกัษร สวสัดี (2542: 26-28) ได้
กล่าวไวว้่า ความรู ้หมายถึง เรื่องที่เกีย่วกบัการระลึกถึงสิ่ง
เฉพาะ วธิกีารและกระบวนการต่าง  ๆรวมถงึแบบกระสวนของ
โครงการวตัถุประสงค์ในด้านความรู้ โดยเน้นในเรื่องของ
กระบวนการทางจิตวทิยาของความจ า อนัเป็นกระบวนการที่
เชือ่มโยงเกีย่วกบัการจดัระเบยีบ และเป็นไปตามแนวคิดของ
มาโนช เวชพันธ์ (2532: 15-16) ได้กล่าวไว้ว่า ความรู้ 
หมายถึง ข ัน้แรกของพฤตกิรรมที่เกีย่วขอ้งกบัความสามารถ
ในการจดจ า ซึ่งอาจจะโดยการนึกได ้มองเห็น ไดย้ิน หรอืได้
ฟัง ความรูเ้ป็นหนึ่งในข ัน้ตอนของการเรยีนรู ้ โดยประกอบไป
ดว้ยค าจ ากดัความหรอืความหมาย ขอ้เท็จจรงิ ทฤษฎี กฎ
โครงสรา้ง วธิีการแกไ้ขปัญหา และมาตรฐานเป็นตน้ ซึ่งอาจ
กล่าวไดว้า่ ความรูเ้ป็นเรือ่งของการจ าอะไรไดร้ะลกึได ้โดยไม่
จ าเป็นต้องใชค้วามคดิที่ซบัซ้อน หรอืใชค้วามสามารถของ
สมองมากนกั ดว้ยเหตุนี้การจ าไดจ้งึถอืวา่เป็น กระบวนการที่
ส าคญัในทางจติวทิยา และเป็นข ัน้ตอนทีน่ าไปสูพ่ฤติกรรมที่
กอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ การน าความรูไ้ปใชใ้นการวเิคราะห์ การ
สงัเคราะห์การประเมนิผล ซึง่เป็นข ัน้ตอนทีไ่ดใ้ชค้วามคิดและ
ความสามารถทางสมองมากขึ้นเป็นล าดบั และเป็นไปตาม
แนวคิดของส านักงานราชบณัฑิตยสภา (2561: เว็บไซต์) 
บญัญตัศิพัท์วา่ ความรู ้หมายถงึ สาระขอ้มลูแนวคดิหลกัการ
ที่บุคคลรวบรวมไดจ้ากประสบการณ์ในวถิีชีวติ ความรูเ้ป็น
ผลที่ข ึ้นจากการปฏิส ัมพันธ์ก ับสิ่งแวดล้อมทางตรมชาติ 
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สังคมและเทคโนโลยี บุคคลเรียนรู้จากประสบการณ์ 
การศกึษา อบรม การรบัถ่ายทอดทางวฒันธรรม การบัรู ้การ
คิด และการฝึกปฏิบัติ จนสมารถสรุปสาระความรู้  และ
น าไปใช้ประโยชน์ได้หรือพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจัยของเสาวลักษณ์ แสงศิลา และคณะ 
(2561: 19-27) ไดศ้กึษา การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ป่าบุง่ป่าทาม
ส าหรบัพื้นทีบ่า้นโนนสมบรูณ์ ต าบลเกิง้ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า การบรรยายให้ความรู้
เพิ่มเติมกบัชาวบ้านที่เข้ารบัการอบรม ชาวบ้านมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้หลังการอบรม (�̅�= 14.23) มากกว่าก่อนการ
อบรม (�̅�=13.43) อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 05 และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของจุไรรตัน์ ทองค าชืน่ววิฒัน์ (2553: 64 - 74) ได้
ศกึษา ความรู ้ทศันคติ และพฤตกิรรมการใชส้ารชวีภาพของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อการพฒันาสิง่แวดลอ้ม 
ผลการศึกษาพบว่า ความรู้เกี่ยวกบัสารชีวภาพระดบัปาน
กลาง และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนงเยาว ์ชลิวรรณ์ (2562: 
542-549) ไดศ้กึษากาเปรยีบเทยีบความรูก้่อนและหลงัไดร้บั
การสอนสื่อสุขศึกษาด้านโรคมะเร็งของผู้ป่วยมะเร็งปาก
มดลูก ผลการศกึษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยของความรูก้่อนการ
สอนสื่อสุขศกึษาเท่ากบั 7.67 และหลงัการสอนสื่อสุขศกึษา
เท่ากบั 13.23 เมื่อทดสอบความต่างทางสถิติ พบว่าคะแนน
เฉลี่ยความรู้หลังการสอนสื่อสุขศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ แสดงให้เห็นว่านิสิตที่เขา้รบัการอบรม
การศกึษาอุทยานแห่งชาติภสูวนทราย เพื่อสรา้งเสรมิความรู ้
ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม มคีวามรูเ้พิม่ขึน้ เนื่องจาก
คู่มอือบรมมคีวามเหมาะสม และความน่าสนใจของเนื้อหาท า
ให้นิสติเกดิความรูค้วามเข้าใจในเนื้อหาของคู่มอือบรมเป็น
อย่างด ีซึ่งคู่มอือบรมการศกึษาอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
เพื่อสรา้งเสรมิความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เน้น
ใหน้ิสติไดร้บัประสบการณ์ความรูใ้หม่  ๆเพื่อใหน้ิสติสามารถ
น าความรู ้และประสบการณที่ไดเ้กีย่วกบัการศกึษาอุทยาน
แห่งชาติภูสวนทรายเพื่อสร้างเสความรู้ ทัศนคติ และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิประโยชน์ได ้
 แสดงให้เห็นว่านิสิตที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดย
กระบวนการทางสิง่แวดล้อมศกึษามคีวามรูเ้กีย่วกบัอุทยาน
แห่งชาติภูสวนทราย เนื่องจากคู่มือการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมและน่าสนใจในการเรยีนรู้อุทยานแห่งชาติภูสวน
ทราย เน้นการเรยีนรูใ้นรปูแบบใหม่ เพื่อให้นิสติเอาความรูท้ี่
ไดจ้ากการเข้าร่วมกจิกรรมไปปรบัใช้ในชวีติประจ าวนัโดย
ค านึงถึงการใช้ทร ัพยากรธรรมชาติได้อย่างให้มากที่สุด 

ดงันัน้ จึงสามารถน าเอาแบบทดสอบความรูน้ี้ไปใชใ้นการวดั
คุณภาพความรู้ ในมีความคล้ ายคลึ งกันได้อย่ างมี
ประสทิธภิาพ 
 5.2.2) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติ ของ
นิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการอบรม พบว่า นิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยทศันคติ ก่อนการอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัไม่
แน่ใจ และหลงัการอบรมนิสิตมคีะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ย เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคตกิอ่นและ
หลังการอบรมพบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติหลังการ
อบรมมากกวา่กอ่นการอบรม ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของสรอ้ย 
ตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2541: 64) ให้ความหมาย
ของทศันคติไวว้่า ทศันคติ คอื ผลผสานระหว่างความนึกคดิ 
ความเชื่อ ความคดิเห็น ความรู ้และความรูส้กึของบุคคลทีม่ ี
ต่อสิง่หนึ่งสิง่ใด คนใดคนหนึ่ง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง 
 ๆซึง่ออกมาในทางประเมนิคา่อนัอาจไปในทางทีย่อมรบั หรอื

ปฏเิสธกไ็ดแ้ละความรูส้กึเหล่านี้มแีนวโน้มที่อาจก่อให้เกิด
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้นและเป็นไปตามแนวคิดของ 
และเป็นไปตามแนวคดิของพงษ์ หารดาล (2540: 42) ไดก้ล่าว
วา่ทศันคต ิคอื ความรูท้่าท ีความคดิเห็น และพฤตกิรรมของ
คนงานที่มตี่อเพื่อนร่วมงาน ผูบ้รหิาร กลุ่มคน องค์กร หรอื
สภาพแวดลอ้มอื่น  ๆโดยการแสดงออกในลกัษณะของความรู้
หรอืท่าทใีนทางยอมรบัหรอืปฏเิสธ และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของสรุพงษ์ โสธนะเสถยีร (2533: 122) ไดก้ล่าววา่ เป็นดชันีชี้
ว่า บุคคลนัน้ คดิ และรูส้กึอย่างไร กบัคนรอบขา้งวตัถุ หรอื
สิง่แวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดยทศันคติ นัน้มี
รากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคต
ได ้ทศันคต ิจงึเป็นเพยีงความพรอ้มทีจ่ะตอบสนองต่อสิง่เรา้
และเป็นมติิ ของการประเมนิเพื่อแสดงว่า ชอบหรอืไม่ชอบ 
ต่อประเด็นหนึ่ง ๆ ซึ่งถือเป็นการสื่อสารภายในบุคคล 
(Interpersonal Communication) ที่เป็นผลมาจาก การรบัสาร 
อนัจะมผีลต่อพฤตกิรรมต่อไป และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
Maison Metal (2020: 54-61) ได้คึกษา การเปรียบเทียบ
ทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ทศันคติของนักเรยีนในระหว่างกระบวนการการเรยีนรู ้ ผล
การศกึษาพบวา่ ทศันคตขิองนกัเรยีนทีม่ตี่อวชิาวทิยาศาสตร์
นัน้มคีวามต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัในทัง้สามโรงเรยีน โดยมี
อัตราเปรียบเทียบอยู่ที่  0.042 <0.05 และสอดคล้องกบั
งานวิจัยของจิรวรรณ์ ปลื้มชยัภูมิ และชฎาพร เสนาคุณ 
(2562: 61-75) ไดศ้กึษาการพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากภูมิปัญญาทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้านด้าน
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อาหารและยาในวนอุทยานชหีลง ผลการศกึษาพบวา่ นกัเรยีน
มีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติสูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่ างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
กนัต์ญาณิน สมบรูณ์และคณะ (2562: 76-92) ไดศ้กึษาการ
สง่เสรมิการท าสิง่ประดษิฐ์จากขยะ โดยใชคู้ม่อืเพื่อลดปรมิาณ
ขยะทัว่ไป ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรยีน
เทศบาลศรีสวสัดิว์ ิทยา ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวดั
มหาสารคาม ผลการวจิยัพบวา่ หลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อน
การส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ดงันัน้
กิจกรรมการอบรมมีผลท าให้ทัศนคติของนิสิตที่เข้าร่วม
กจิกรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมกีระบวนการจัดกจิกรรมโดยใช้
วิธีการจัดกิจกรรมการอบรม มีกระบวนการถ่ายทอดทาง
สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยเครื่องมือที่ใชใ้นการจัดกิจกรรม คือ 
คูม่อืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตภิูสวนทรายในการบรรยายให้
ความรู ้เป็นสื่อตวักระตุ้นใหเ้กดิการเรยีนรู ้และมทีศันคตติ่อ
การเรียนรู้อุทยานแห่งชาติภูสวนทรายเพิ่มมากขึ้น และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพทิยา ชนุเจรญิชยัและคณะ (2561: 
36-47) ไดศ้กึษา การสง่เสรมิสารอนัตรายไดออกชนิทีเ่กดิจาก
ธรรมชาต ิและการกระท าของมนุษย์ส าหรบันักเรยีนโรงเรียน
เฉลิมพระเกยีรติสมเดจ็พระศร ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ผลการศกึษา
พบว่า นักเรยีนที่เขา้ร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ
หลงัการสง่เสรมิสงูกวา่กอ่นการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั.05 
 แสดงให้เห็นว่านิสิตที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดย
กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษามีทัศนคติต่ออุทยาน
แห่งชาติภูสวนทราย เนื่องจากคู่มือการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม และน่าสนใจในการเรยีนรู้อุทยานแห่งชาติภูสวน
ทราย เน้นการเรยีนรูใ้นรูปแบบใหม่ เพื่อให้นิสติมทีศันคตทิี่
ไดจ้ากการท ากจิกรรมไปปรบัใชใ้ชวีติประจ าวนัโดยค านึงถงึ
การใชท้รพัยากรธรรมชาตไิดอ้ย่างมากทีส่ดุ 
 5.2.3) ผลการศึกษาและเปรียบเทียจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม ของนิสิตกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลงัการอบรม 
พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อนการ
อบรมโดยรว่มอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม และหลงัการอบรมนิสติมี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อ
ความถูกต้องดงีาม เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มกอ่นและหลงัการอบรม พบวา่ นิสติมคีะแนนเฉลีย่
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการอบรมมากกว่าก่อนการอบรม 
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของประยูร วงศ์จันทรา (2558: 171-
172) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ หลกัการทีค่วร ประพฤติ

อย่างหนึ่งต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งมผีลท าให้สิง่แวดล้อมด ารงอยู่
อย่างเป็นดุลยภาพทางระบบนิเวศและเอื้อประโยชน์ให้แก่
สรรพสิ่งที่อาศยัสิ่งแวดล้อมด ารงชีพอยู่ได้ โดยไม่สูญเสยี
ระบบสมัพันธภาพระหว่างตนกบัสิ่งแวดล้อม ซึ่งจริยธรรม
สิง่แวดล้อมไม่สามารถแยกออกไดจ้ากจรยิธรรมชวีติ สงัคม 
และชุมชนโดยศกัยภาพในตัวของมนัเองเป็นปัจจยัหลักใน
การบูรณาการเชื่อมโยงชวีติ ชุมชน และสงัคมสิง่แวดล้อมให้
ด ารงอยู่ไดอ้ย่างยัง่ยืน และเป็นไปตามแนวคดิของวนิัย วรีะ
วฒันานนท์ (2546: 43) ได้กล่าวว่าจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
หมายถงึ หลกัการปฏบิตัเิกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มส าหรบัมนุษย์ที่ 
ยืดเอาความถูกต้องดีงาม ความถูกต้องตามหลกัคุณธรรม 
และความเมตตา ทีพ่ึง่ปฏบิตัติ่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่จะมผีลกระทบ
ต่อชีวิตและต่อมนุษย์ด้วยกนัในการที่มนุษย์พึงปฏิบตัิต่อ
สิ่งแวดล้อมจึงประกอบไปด้วยรากฐานความเชื่อในเชิง
คุณธรรมที่มคีวามต่างกนัในระดบัที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มที ่ต่างกนัออกไป และเป็นไปตามแนวคดิของอรรถ
เดช สรสุชาติ (2558: 17-33) ให้ความหมายจริยธรรมว่า
จริยธรรม หมายถึง คุณสมบตัิทางความประพฤติ ที่สงัคม
มุ่งหวงัให้คนในสคัมนัน้ประพฤติ มีความถูกต้องในความ
ประพฤติ มเีสรภีาพภายในขอบเขตของมโนธรมเป็นหน้าทีท่ี่
สมาชกิในสดัมพึงประพฤตปิฏบิตัติ่อตนเอง ต่อผูอ้ื่น และต่อ
สงัคมทัง้นี้เพื่อกอ่ใหเ้กดิความเจรญิงเรอืงขึน้ในสดัม การทีจ่ะ
ปฏบิตัิให้เป็นไปเช่นนัน้ไดผู้ป้ฏบิตัจิะต้องรูว้่าสิง่ใดถูกสิง่ใด
ผดิ และสอดคล้องกบังานวจิยัของประชุมพร เลาห์ประเสรฐิ 
(2562: 114-121) ได้ศึกษา ผลของการสอนแบสอดแทรก
จรยิธรรมต่อการพฒันาจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มในนิสติปรญิญา
ตรี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการทดลองเท่ากบั 76.93 
(S.D.= 4.48) และ 111.26 (S.D.= 4.49) ตามล าดบั และค่า
คะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการทดลองสงูกว่าก่อน
การทดลองอย่างมนียัส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 (p<0.001) 
ค่าคะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 8 ดา้น พบว่า ก่อนการ
ทดลองกลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบัระดบัจรยิธรรมขัน้
ที ่2 (เพื่อญาตมิติรพวกพอ้ง) (�̅�= 2.14, S.D.= 0.63) หลงัการ
ทดลองกลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบัระดบัจรยิธรรมขัน้
ที่ 3 (เพื่อสงัคม) (�̅�=3.09, S.D.=0.53) และโดยสรุปการสอน
แบบสอดแทรกจรยิธรรมเพื่อพฒันาจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ท า
ใหก้ลุ่มตวัอย่างมคีวามรู ้และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มสงูขึน้ และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของวนิดา สรอ้ยสน (2562: 1-16) ได้
ศกึษา การส่งเสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรป่าไมแ้ละสตัว์ป่าใน
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ชุมชนผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม หลังการเข้าร่วมการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการ
สง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 และสอดคล้อง
กบังานวจิยัของอมรรกัษ์ สวนชูผล (2557: 37-52) ไดศ้กึษา 
ผลการเรียนรูใ้นรายวิชามนุษย์กบัการด าเนินชีวิตและการ
พฒันาจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนักศกึษาสาขาการบรกิารใน
อุตสาหกรรมการบนิ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ใน
พระบรมราชูปถมัภ์ ผลการศกึษาพบว่านักศึกษาสาขาการ
บรกิารในอุตสาหกรรมการบนิ หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติมี
คะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อม เฉลี่ยก่อนเรียน (�̅�= 17.98, 
S.D.= 1.47) และคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียน (�̅�= 20.73, S.D.= 
1.46) เมื่อท าการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน พบว่า ผลการพัฒนาจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มของนกัศกึษาสาขาการบรกิารในอุตสาหกรรมการ
บนิ หลกัสตูรศลิปะศาสตรบณัฑติ หลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 ดังนั ้นกิจกรรมการเรียนรู้มีผลท าให้จริยธรรม
สิง่แวดล้อมของนิสติที่เข้าร่วมกจิกรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมี
กระบวนการจดักจิกรรมโดยใชว้ธิีการจดักจิกรรม มกีระบวน
ถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา โดยใชเ้ครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดั
กจิกรรม คอื คู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาติภูสวนทรายใน
การบรรยายใหค้วามรู ้เป็นสือ่หรอืตวักระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรู้
และมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมต่อการเรียนรู้อุทยานแห่งชาต ิ
ภสูวนทราย 
5.3 ผลศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติ และ
จริยธรรมสิง่แวดล้อมของนิสิตทีมี่เพศต่างกนั 
 5.3.1) ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบความรู้ที่มีเพศ
ต่างกนัของนิสติอบรม พบวา่ไมต่่างกนั ทัง้นี้ เป็นผลจากนิสติ
เพศชายและนิสิตเพศหญิงมีการท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหมอืนกนั ประกอบกบัคูม่อืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาติภูสวน
ทรายทัง้ 4 หน่วยการเรียนรู้ ที่ใช้ในการถ่ายทอดผ่าน
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา จึงส่งผลให้นิสิตที่มีเพศ
ต่างกนั มคีวามรูไ้มต่่างกนั ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ เป็นไป
ตามแนวคดิของ กรีติ ยศยิ่งยง (2549: 3) ไดใ้ห้ความหมาย
ของความรูว้า่เป็นทรพัย์สนิทีจ่บัตอ้งได ้แต่เป็นสิง่ทีม่คี่ามาก
ส าหรบัองคก์ร องคก์รจงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งพฒันาความรู้ให้โดด
เดน่อนัเป็นตน้ทุนทีส่ าคญัขององค์กรเพื่อความไดเ้ปรยีบเชงิ
การแข่งขนัและเพื่อเพิ่มคุณค่าในกาพัฒนาผลิตภณัฑ์และ
บรกิารใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึ่งพอใจ
ของผูใ้ชบ้รกิาร ตวัอย่างเชน่ ความรูท้ีเ่กดิขึน้มานานแล้วหรอื

อาจจะเรยีกว่าภูมิปัญญาหรือที่เรามกัจะคุ้นหูกบัค าว่าภูมิ
ปัญญาชาวบา้นคอืความรูท้ี่มไิดเ้กดิมาจากแต่ผูม้กีารศกึษา
สูง ๆ เท่านัน้แต่ยงัสามารถถูกผลิตขึ้นมาจากบุคลธรรมดา
ทัว่ไป หรือที่เรียกว่าชาวบ้านความรู้ที่ได้จากภูมิปัญญา
ชาวบ้านก็มิได้มีคุณค่าที่ยิ่งหย่อนไปกว่าภูมิปัญญาของ
นักวิชาการ และสังคมยุคปัจจุบ ันได้เชิดชูว่าภูมิปัญญา
ชาวบ้านเป็นความรู้ที่มีคุณค่ายิ่งเพราะความรู้ที่ถูกผลิต
ออกมามิได้มาจากตัวหนังสื่อในต าราหรือการวิจัยใน
หอ้งทดลองหากแต่เกดิมาจากประสบการณ์ทีถู่กส ัง่สมลองผดิ
ลองถูกสบืทอดกนัมาหลายชัว่อายุคนภูมปัิญญาเหล่านี้ได้
เคลือบแฝงไวด้ว้ยวฒันธรรมทางสงัคมอีกมากมายซึง่ความรู้
ใหม่ ๆ  ทางวทิยาศาสตร์มกัมองขา้มและเป็นการยากที่จะใช้
เทคโนโลยี หรอืความรูใ้ดมาผลิตความรูอ้ ันเป็นภูมิปัญญา
เหล่านัน้ไดใ้นเวลาอันสัน้ และสอดคล้องกบัแนวคิดของพร
ธดิา วเิชยีรปัญญา (2547: 21) ไดใ้หค้วามหมายของความรูไ้ว้
วา่ ความรู ้คอื กระบวนการของการขดัเกลาเลอืกใชแ้ละบูรณา
การ การใชส้ารสนเทศเหล่านัน้จนเกดิความรูใ้หม ่ความรูใ้หม่
จึงเกิดขึ้น จากการผสมผสานความรูแ้ละประสบการณ์เดมิ
ผนวกกบัความรูใ้หม่ที่ไดร้บั ซึ่งความรูด้งักล่าวเป็นสิง่ที่อยู่
ภายในบคุคลเป็นความรูท้ี่ชดัแจง้และความรูจ้ะเกดิคุณค่าได้
หากได้รบัการน าไปใช้ในการตัดสินใจ และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ Praimee U. and Wongchantra P.(202: 72-91) 
ไดท้ าการศกึษา ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ารจดัการขยะ
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูลโดยใช้ปัญหาและโจทย์เป็นฐานการ
เรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า นิสิตที่มีเพศต่างกนั มีความรู้
เกีย่วกบัการจดัการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล ไม่ต่างกนั (p > 
.05) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Thinkamchoet J. and 
Wongchantra, P. (2018: 2077-2093) ได้ท าการศึกษา ค่าย
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอาเซียนส าหรบั
เยาวชนในจงัหวดัรอ้ยเอ็ด นิสติที่มเีพศต่างกนั มคีะแนนไม่
ต่างกนั 
 ดงันัน้แสดงให้เห็นว่านิสติที่มเีพศต่างกนั มคีวามรู้
เกีย่วกบัอุทยานแห่งชาตภิสูวนทรายไมต่่างกนั เป็นผลมาจาก
ปัจจยัดา้นเพศอาจไมส่ง่ผลต่อความรูส้ ิง่แวดลอ้ม ทีไ่มต่่างกนั 
ทัง้นี้  เป็นผลจากนิสิตเพศชาย และนิสิตเพศหญิงมีการท า
กจิกรรมการเรยีนรูท้ี่เหมอืนกนั ประกอบกบัคู่มอืการเรยีนรู้
อุทยานแห่งชาติภูสวนทรายทัง้ 4 หน่วยการเรยีนรู ้ที่ใชใ้น
การถ่ายทอดผ่านกระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษา จึงส่งผลให้
นิสติทีม่เีพศต่างกนั มคีวามรูท้ีไ่มต่่างกนั 
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 5.3.2) ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคต ิทีม่เีพศ
ต่างกนัของนิสติอบรม พบว่า ไม่ต่างกนั ทัง้นี้  เป็นผลจาก
นิสติเพศชายและนิสติเพศหญงิมกีารท ากจิกรรมการเรยีนรูท้ี่
เหมอืนกนั ประกอบกบัคูม่อืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาติภูสวน
ทรายทัง้ 4 หน่วยการเรียนรู้ ที่ใช้ในการถ่ายทอดผ่าน
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา จึงส่งผลให้นิสิตที่มีเพศ
ต่างกัน มีทัศนคติไม่ต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ 
เป็นไปตามแนวคดิของศกัดิ ์ สุนทรเสณี (2531: 1) กล่าวถึง
ทัศนคติที่เชื่อมโยงไปถึงพฤติกรรมของบุคคล ว่าทัศนคติ 
หมายถงึ ความสลบัซบัซอ้นของความรูส้กึ หรอืการมอีคตขิอง
บุคคล ในการสรา้งความพรอ้มที่จะกระท าสิง่ ใดสิง่หนึ่งตาม
ประสบการณ์ของบคุคลนัน้  ๆทีไ่ดร้บัมา ความโน้มเอยีงทีจ่ะมี
ปฏกิริยิาต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งในทางที่ด ีหรอืต่อตา้นสิง่แวดลอ้มที่
จะมาถงึทางหนึ่งทางใด ในดา้นพฤตกิรรม หมายถงึการเตรยีม
ตวัหรอืความ พรอ้มที่จะตอบสนอง เป็นดชันีว่าบุคคลนัน้คดิ
ว่ารูส้กึอย่างไรกบัคนรอบขา้งวตัถุ หรอืสิง่แวดล้อมตลอดจน 
สถานการณ์ต่าง  ๆโดยทศันคตนิัน้มรีากฐานมาจาก ความเชื่อ
ที่อาจส่งผลถึงพฤตกิรรมในอนาคตได ้ทศันคติ จึงเป็นเพียง
ความพร้อม ที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า และเป็นมิติของการ
ประเมนิเพื่อแสดงว่าชอบหรอืไม่ชอบ ต่อประเดน็หนึ่ง ๆ  ซึ่ง
ถื อ เ ป็ น ก า ร สื่ อ ส า ร ภ าย ใ น บุ ค ค ล  ( Interpersonal 
Communication) ที่มเีป็น ผลกระทบมาจากการรบัสาร อนัจะ
มผีลต่อพฤตกิรรมต่อไป และเป็นไปตามแนวคดิของ ไดก้ล่าว
ว่า เป็นดชันีชี้ว่า บุคคลนัน้ คดิและรูส้กึอย่างไร กบัคนรอบ
ขา้ง วตัถุหรอืสิง่แวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดย
ทัศนคติ นัน้มีรากฐานมาจาก ความเชื่อ ที่อาจส่งผลถึง
พฤตกิรรมในอนาคตได ้ทศันคต ิจงึเป็นเพยีงความพรอ้มที่จะ
ตอบสนองต่อสิง่เรา้และเป็นมติ ิของการประเมนิ เพื่อแสดงว่า 
ชอบหรือไม่ชอบ ต่อประเด็นหนึ่งๆ ซึ่งถือเป็นการสื่อสาร
ภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ที่เป็นผลมา
จาก การรบัสารอนัจะมผีลต่อพฤตกิรรมต่อไป และเป็นไปตาม
แนวคดิของศกัดิไ์ทย สุรกจิบวร (2545: 138) ให้ความหมาย
ของทศันคติไวว้่า ทศันคติ คอื สภาวะ ความพรอ้มทางจิตที่
เกีย่วขอ้งกบัความคดิ ความรูส้กึ และแนวโน้มของพฤติกรรม
บุคคลที่มตี่อบุคคล สิง่ของ สถานการณ์ต่างๆ ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวจิยัของ Isil K and Meltem K. (2019:18-32) ไดศ้กึษา 
ทศันคติของครูผูส้อนวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม ผลการวิจัย
พบว่าครูวทิยาศาสตร์ที่ให้บรกิารดูแลรกัษามทีศันคติทีด่ใีน
ระดบัปานกลาง นอกจากนี้ยงัพบความต่างทางเพศอย่างมี
นัยส าคญัที่สนับสนุนครูผูดู้แลสตรใีนแง่ของการเคลื่อนไหว

โดยรวมและการเคลื่อนไหวดา้นสิง่แวดล้อมภยัคุกคามด้าน
สิง่แวดลอ้มการสนบัสนุนมตินิโยบายการเติบโตของประชากร
ของ EAI นอกจากนี้ ตามระดับชัน้พบความต่างอย่างมี
นยัส าคญัในความโปรดปรานของครผููด้แูลอาวโุสโดยรวมและ
การใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติของมนุษย์การสนับสนุนมิติ
นโยบายการเติบโตของประชากรของ EAI ผลการวจิยัไดร้บั
การอภิปรายตามผลที่ได้จากการศึกษา และสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ กานติมา วายลม (2563: 111-120) ได้ศึกษา 
ทศันคตขิองประชาชนทีม่ตี่อการบรหิารงานของเทศบาลนคร
ปากเกรด็ ต าบลปากเกรด็ อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี
ผลการศกึษาพบว่า ผลการเปรยีบเทยีบปัจจยัสว่นบคุคลของ
ประชาชนที่มีต่อการบรหิารงานของเทศบาลนครปากเกร็ด 
จ าแนกตามเพศ พบวา่ไมต่่างกนั  
 ดงันัน้แสดงให้เห็นว่านิสติที่มเีพศต่างกนั มทีศันคติ
ต่ออุทยานแห่งชาติภูสวนทรายไม่ต่างกนั เป็นผลมาจาก
ปัจจยัดา้นเพศอาจไม่ส่งผลต่อทศันคตติ่ออุทยานแห่งชาตภิู
สวนทรายที่ไม่ต่างกนั ทัง้นี้  เป็นผลจากนิสิตเพศชาย และ
นิสิตเพศหญิงมีการท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมือนกัน 
ประกอบกบัคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตภิูสวนทรายทัง้ 4 
หน่วยการเรียนรู้ ที่ใช้ในการถ่ายทอดผ่านกระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา จงึสง่ผลใหน้ิสติทีม่เีพศต่างกนั มคีวามรูท้ี่
ไมต่่างกนั 
 5.3.3) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม ที่มี
เพศต่างกนัของนิสติอบรม พบวา่ ไมต่่างกนั ทัง้นี้ เป็นผลจาก
นิสติเพศชายและนิสติเพศหญงิมกีารท ากจิกรรมการเรยีนรูท้ี่
เหมอืนกนั ประกอบกบัคูม่อืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาติภูสวน
ทรายทัง้ 4 หน่วยการเรียนรู้ ที่ใช้ในการถ่ายทอดผ่าน
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา จึงส่งผลให้นิสิตที่มีเพศ
ต่างกัน จริยธรรมที่ไม่ต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของกฤษณ์กว ีจนัทขนัธ์ (2556: 6) กล่าวว่า จรยิธรรม คอื 
การสรา้งความหน้าเชือ่ถอื ซึง่มาจากการยดึมัน่ในหลกัปฏบิตัิ
ที่มีจริยธรรมที่ถือเอาความถูกต้องเที่ยงตรงยุติธรรม และ
ความรอบด้านของการทาหน้าที่สอดคล้องกบัท านองคลอง
ธรรมแห่งสื่อมวลชนที่อิสระ เสร ีและความรบัผิดชอบ เพื่อ
สะทอ้นความคดิทีร่อบดา้นความเหน็อนัหลาหลายขอ้เท็จจรงิ 
แห่งเหตุการณ์ทุกแงทุ่กมมุทีเ่ป็นธรรมกบัทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง
โดยปราศจากความแปลกแยกที่ทบัซ้อนความถูกต้องเป็น
ธรรม และวาระซ่อนเรน้ทีข่ดัแยง้กบัผลประโยชน์อนัเป็นของ
ส่วนรวมกบัหลกัศลีธรรม และค่านิยมของสงัคมและเป็นไป
ตามแนวคดิของประภาศร ีสหีอ าไพ (2550: 24) ให้ค านิยาม
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จรยิธรรม หมายถึง เป็นหลกัในการเรยีนรูก้ริยิาและ ปลูกฝัง
ลักษณะนิส ัยให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรม
คุณค่าทางจริยธรรมชี้ให้เห็นความเจริญงอกงาม ในการ
ด ารงชวีติอย่างมรีะเบยีบแบบแผนตามวฒันธรรมของบุคคลที่
มลีกัษณะทางจติใจที่ดงีามอยู่ใน สภาพแวดลอ้มที่น้อมน าให้
บุคคลมุ่งกระท าความดี ละเว้นความชัว่ มีแนวทางความ
ประพฤตอิยู่ในเรือ่งของความด ีความถูกตอ้ง ความควรในการ
ปฏิบตัิตนเพื่ออยู่ในสงัคมได้อย่างสงบเรียบร้อย และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อื่น มีคุณธรรม และมโนธรรมที่จะสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดโีดยมสี านึกที่จะใชส้ทิธิและหน้าที่ของตน
ตามค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของ สาคร พรหมโคตร (2555: 24-30) 
ไดศ้กึษา พฤตกิรรมทางจรยิธรรมของนักศกึษามหาวทิยาลยั
ราชภฏัเลย ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมี
พฤตกิรรมทางจรยิธรรมไม ่ต่างกนัและสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของวนีสั ภกัดิน์รา และคณะ (2561: 173) ไดศ้กึษา การพฒันา
จรยิธรรมทางเพศวถิีของนักศกึษาโดยการปรึกษากลุ่มเชิง
บูรณาการ ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษาเพศชายและเพศหญงิ
มจีรยิธรรมทางเพศไมต่่างกนั  
 ดังนั ้นแสดงให้เห็นว่า นิสิตที่มีเพศต่างกัน มี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายไม่
ต่างกนั เป็นผลมาจากปัจจยัดา้นเพศอาจไม่ส่งผลจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัอุทยานแห่งชาตภิสูวนทราย ทีไ่มต่่างกนั 
ทัง้นี้  เป็นผลจากนิสิตเพศชายและนิสิตเพศหญิงมีการท า
กจิกรรมการเรยีนรูท้ี่เหมอืนกนั ประกอบกบัคู่มอืการเรยีนรู้

อุทยานแห่งชาติภูสวนทรายทัง้ 4 หน่วยการเรยีนรู ้ที่ใชใ้น
การถ่ายทอดผ่านกระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษา จึงส่งผลให้
นิสติทีม่เีพศต่างกนั มคีวามรูท้ีไ่มต่่างกนั 
 
6. ข้อเสนอแนะ  
6.1) ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 
 1)  สามารถน าคูม่อืกจิกรรมการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาติภู
สวนทรายไปเผยแพร่ใหก้บันักท่องเที่ยวที่เขา้มาเทีย่วชมอุทยาน
แห่งชาติภูสวนทราย เพื่อเป็นการน าความรูข้องอุทยานแห่งชาติ
ภสูวนทรายมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ได ้
 2) สามารถน าคูม่อืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตภิสูวนทราย 
จงัหวดัเลย ไปใชป้ระกอบการจดักจิกรรมรณรงค ์หรอืกจิกรรมการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จ ัดขึ้นภายใน
อุทยานแห่งชาตภิสูวนทรายได ้
6.2) ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป  
 1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกบัปัจจัยด้านอายุและ
ระดับชัน้ที่อาจส่งผลต่อระดับความรู้ ทัศนคติ และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของผูเ้ขา้รว่ม 
 2) ควรมีการพัฒนาสื่อ นวตักรรมในการเรียนรู้
โดยใช้คู่มือการเรียนรู้อุทยานแห่งชาติภูสวนทรายใน
รปูแบบต่าง ๆ เพื่อทีส่รา้งเสรมิใหผู้เ้ขา้ร่วมรบัการเรยีนรู้
เกดิความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มทีด่เีกีย่วกบั
อุทยานแห่งชาตภิสูวนทราย 
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