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บทคดัยอ่ 
 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อ
ศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเรยีนรู ้และนิสติทีม่เีพศต่างกนั กลุ่มตวัอย่างที่
ใชใ้นศกึษา คอื นิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่4 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม จ านวน 31 คน ซึ่งได้จากการสมคัรใจ ประกอบด้วย คู่มอืการเรยีนรู้อุทยานแห่งชาติเขาพระวหิาร แบบทดสอบ
ความรูเ้กีย่วกบัอุทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร แบบวดัทศันคตต่ิออุทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Paired t-test และ F-test One-way 
ANOVA ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืการเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพเท่ากบั 84.83/81.08 มดีชันีประสทิธผิลเท่ากบั 0.7262 แสดงว่า นิสติ
มคีวามก้าวหน้าในการเรียนรู้ ร้อยละ 72.62 นิสติมคีวามรู้ ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม หลงัการเรยีนรู้สูงกว่าก่อนการ
เรยีนรู ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 นิสติทีม่เีพศต่างกนั มคีวามรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ไม่แตกต่างกนั 
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Abstract 
 
 The purposes of this research were to develop Khao Phra Vihear National Park learning manual to be with efficient 
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 Khao Phra Vihear National Park leaning manual, knowledge test about Khao Phra Vihear National Park, 
attitude test towards Khao Phra Vihear 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 84.83/81.06. The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.7262. 
The students had more knowledge and effected to increased student progress after using the leaning manual at 72.62 %. 
After the leaning, the students had an average score of knowledge, attitude and environmental ethics more than before 
the 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. 
 
Keywords:  Learning manual, Khao Phra Vihear National Park, Knowledge, Attitude, Environmental ethics  
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1. บทน ำ 
 ในปัจจุบนัอุทยานแห่งชาติเป็นพื้นที่คุ้มครองประเภท
หนึ่งทีม่เีป้าหมายหลกัในการอนุรกัษ์ ทรพัยากรธรรมชาต ิความ
หลากหลายทางธรรมชาติเพื่อการศึกษาวิจยัและการพักผ่อน
หย่อนใจของ ประชาชน อุทยานแห่งชาตมิบีทบาทส าคญัต่อการ
พัฒนาประเทศอย่างยัง่ยืน ทัง้ในมิติสิ่งแวดล้อม สงัคม และ
เศรษฐกจิ อุทยานแห่งชาติเป็นแหล่งรวมของสรรพสิง่ที่มชีีวิต
และไม่มชีวีติซึง่มปีฏสิมัพนัธต่์อกนัอย่าง เป็นกระบวนการและ
มีระบบที่น าไปสู่การผลิตและควบคุมตนเองตามธรรมชาติอนั
ส่งผลต่อการด ารงชีวิต ของมนุษย์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมที่
ส าคญั (ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า 
และพนัธุ ์พชื, 2560) 
 อุทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร ตัง้อยู่ในทอ้งทีอ่ าเภอน ้า
ยนื กิง่อ าเภอน ้าขุ่น จงัหวดัอุบลราชธานี และอ าเภอกนัทรลกัษ์ 
จงัหวดัศรสีะเกษ มอีาณาเขตตดิต่อกบัประเทศกมัพชูา ถนนและ
บนัไดทางขึน้สู ่ปราสาทเขาพระวหิารทางดา้นบรเิวณผามออแีดง 
ทอ้งทีต่ าบลเสาธงชยั อ าเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรสีะเกษ ซึง่อยู่
ในเขตอุทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร จดัไดว้่าสะดวกทีสุ่ด พืน้ที่
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระวิหาร ป่าฝัง่ล้าโดมใหญ่ ท้องที่
อ าเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรสีะเกษ และอ าเภอน ้ายนื จงัหวดั
อุบลราชธานี เป็นพืน้ที ่กองทพัภาคที ่2 ค่ายสรุนาร ีนครราชสมีา 
ซึง่ไดท้า้การตกลงกบักรมป่าไม ้ก าหนดพืน้ทีป่่าไมช้ายแดนให ้
เป็นพืน้ทีเ่พื่อการอนุรกัษ์ หา้มเขา้ไปและอาศยัอยู่โดยเด็ดขาด 
เนื่องจากพื้นที่ดงักล่าวยงัคงความอุดม สมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้
และเป็นแหล่งต้นน ้าล าธาร มสีตัวป่์านานาชนิดอาศยัอยู่มาก มี
ทศันียภาพทีส่วยงาม ตลอดจนโบราณสถานทีม่คีวามส าคญัทาง
ประวตัิศาสตร์และได้ขอให้กรมป่าไม้ก าหนด และประกาศเป็น
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จากการส ารวจเพื่อด าเนินการ
จดัตัง้เป็นอุทยานแห่งชาตปิรากฏว่า สภาพป่าของพืน้ทีป่่าเป็น
ป่าเบญจพรรณ อยู่ในป่าโครงการไม้กระยาเลยป่าเขาพระวหิาร 
(ศก.7) ผ่านการทา้ไมแ้ลว้ กบัอกีส่วนหนึ่งอยู่ ในป่าโครงการไม้
กระยาเลยป่าฝั ่งซ้ายล้าโดมใหญ่ (อบ.2) มีทัศนียภาพและ
ทวิทศัน์ที่สวยงามอยู่หลายแห่ง อาทเิช่น จุดชมววิผามออแีดง 
จุดชมวิวหน้าผาช่องโพย บริเวณป่าและสวนหินรอยสระตราว 
แหล่ง ตัดหิน สถูปคู่ ภาพสลกันูนต ่าใต้ผามออีแดง ปราสาท
โดนตวล และที่ส าคัญอีกจุดหนึ่งคือ ปราสาทเขาพระวิหาร 
โบราณสถานส าคญัเก่าแก่ทีเ่คยเป็นกรณีพพิาทระหว่างไทยกบั 
กัมพูชา เมื่อปี พ.ศ.2505 ซึ่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้
ตดัสนิให้ตกเป็นสมบตัิของประเทศกมัพูชาแล้ว โดยเดด็ขาดก็

ตาม แต่ถนนและบนัไดทางขึน้สู่ปราสาทเขาพระวหิารนัน้อยู่ด้าน
พืน้ทีข่องประเทศไทย จ าเป็นอย่างยิง่ทีต่อ้งผ่านและอาศยัพืน้ที่
ทางขึน้ดา้นบรเิวณผามออแีดงทีจ่งัหวดัศรสีะเกษ จดัว่าสะดวก
ที่สุด เพราะฉะนัน้การที่ชาวไทยหรือชนชาติต่าง  ๆที่ต้องการ
เดนิทางไปศกึษาหาความรูแ้ละพกัผ่อนหย่อนใจบน ปราสาทเขา
พระวหิาร จงึไม่เป็นปัญหาส าหรบัประเทศไทยแต่อย่างใด ซึ่ง
ตอนนี้ ประเทศไทยโดยจงัหวดัศรสีะเกษไดป้ระสานงานตกลงกบั
จงัหวดัพระวหิาร ประเทศกมัพชูาเรยีบรอ้ยแลว้ ในเรื่องการขอใช้
ประโยชน์ ดา้นการท่องเทีย่วของสถานทีบ่รเิวณส่วนบนปราสาท
เขาพระวหิารแห่งนี้ ร่วมกนัอุทยานแห่งชาต ิเขาพระวหิาร ไดม้ี
พระราชกฤษฎีกาก าหนดที่ดินป่าฝัง่ซ้ายล้าโดมใหญ่ในท้องที่ 
ต าบลโซง อ าเภอน ้ายนื ต าบลโคกสะอาด กิง่อ าเภอน ้าขุน่ อ าเภอ
น ้ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี และป่าเขา พระวหิารในทอ้งทีต่ าบล
เสาธงชยั ต าบลภูผาหมอก อ าเภอกนัทรลกัษ์ ให้เป็นอุทยาน
แห่งชาตติาม พระราชบญัญตัอิุทยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2504 โดยได้
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 14ก ลง วนัที่ 20 
มนีาคม 2541 นับเป็นอุทยานแห่งชาติล้าดบัที่ 83 ของประเทศ 
(อุทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร,  25562)  
 ดงันัน้ ผู้วจิยัได้ให้ความส าคญัในอุทยานแห่งชาติเขา
พระวหิาร ทีม่คีวามส าคญัต่อการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื ทัง้
ในมติสิิง่แวดลอ้ม จงึไดจ้ดัท าการพฒันาคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยาน
แห่งชาติเขาพระวหิาร เพื่อให้ผู้ที่ศกึษาและเรยีนรู้ เกดิความรู้ 
ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัอุทยานแห่งชาตเิขา
พระวหิาร และสามารถน าองคค์วามรูม้าประยุกตใ์ชใ้นการพฒันา
และดูแลรกัษาอุทยานแห่งชาติให้มคีวามยัง่ยืนของทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 1) เพื่อพฒันาคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตเิขาพระ
วหิาร ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติ และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อน และหลงัการเรยีนรู ้
 3) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติ และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติทีม่เีพศต่างกนั 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นิสิตระดับ
ปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่4 สาขาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้ม
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และทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
จ านวน 107 คน 
 2) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื นิสติชัน้ปีที่ 4 
สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 31 คน ไดจ้ากการ
สมคัรใจเขา้ร่วมการเรยีนรู ้
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ คู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาติ
เขาพระวหิาร และเพศ 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความรูเ้กีย่วกบัอุทยานแหง่ชาติ
เขาพระวหิาร ทศันคติต่ออุทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัอุทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 3.3.1 เครื่องมอืที่ใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มอืการ
เรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร  
 3.3.2. เครื่องมือที่ใช้ในวัดและประเมินผล ได้แก่ 
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัอุทยานแห่งชาติเขาพระวหิาร 
แบบวดัทศันคตต่ิออุทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร และแบบวดั
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัอุทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร 
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศกึษาขอ้มูลเบือ้งต้น โดยศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานจาก
ต ารา เอกสาร เอกสารงานวิจยั และแหล่งความรู้ต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัอุทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร เพื่อเป็นแนวทาง
ในการก าหนดรูปแบบของเนื้อหาในการจดัท าคู่มอืการเรยีนรู้
อุทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร 
 2) ติดต่อประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ เพื่อของข้อมูล
และศึกษาสภาพปัจจุบนัของอุทยานแห่งชาติเขาพระวหิาร 
และลงพืน้ทีศ่กึษาสภาพปัจจุบนัของอุทยานแห่งชาตเิขาพระ
วหิาร โดยศกึษาจากเอกสาร การสมัภาษณ์เจา้หน้าที ่ส ารวจ
และบนัทกึขอ้มลู 
 3) เรยีบเรยีงขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาเพื่อจดัท าคู่มอื
การเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร  
 4) สร้างคู่มือการเรียนรู้อุทยานแห่งชาติภู เขา 
พระวหิาร โดยใชข้อ้มูลจากการศกึษาคน้ควา้แนวคดิ ทฤษฎ ี
และเอกสารงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัอุทยานแห่งชาติเขาพระ
วิหาร โดยมีทัง้หมด 4 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้  (1) ข้อมูล 
พื้ นฐานเกี่ ย วกับอุ ทยานแห่ งชาติ เขาพระวิหาร  
(2) ทรัพยากรธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร  
(3) สถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร  
(4) การบรหิารงานของอุทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร 

 5) น าเนื้อหาที่สมบูรณ์แล้วมาสร้างเครื่องมอืทีใ่ชใ้น
วัดและประเมินผล และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และ
ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่ าน และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
ประกอบดว้ยดงันี้ 
  5.1) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัอุทยานแห่งชาติ
เขาพระวหิาร จ านวน 30 ขอ้ เป็นตวัเลอืก 4 ตวัเลอืก คอื ก ข 
ค และ ง ตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิให ้0 คะแนน 
  5.2) แบบวดัทศันคติต่ออุทยานแห่งชาติเขาพระ
วหิาร จ านวน 30 ขอ้ เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดบั คอื เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย 
และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
  5.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัอทุยาน
แห่งชาตเิขาพระวหิาร จ านวน 30 ขอ้ เป็นตวัเลอืก 4 ตวัเลอืก 
คอื ก ข ค และ ง โดยม ี4 ระดบั ไดแ้ก่ เพื่อตนเอง เพื่อญาติ
มติรพวกพอ้ง เพื่อสงัคม และเพื่อความถูกตอ้ง 
 6) น าแบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคต ิและแบบ
วดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัการศกึษาอุทยานแห่งชาติ
เขาพระวหิาร เพื่อสร้างเสรมิความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรม
สิ่งแวดล้อม ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนิสิตชัน้ปีที่  2 
สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคามจ านวน 30 คน 
 ผลการวิเคราะหค่์า IOC 
  ผลการวิเคราะห์ค่า IOC ของคู่มือการเรียนรู้
อุทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร มคี่าเท่ากบั 1.00 ซึง่ทุกดา้นมี
ค่ามากกว่า 0.5 ขึน้ไป ถอืว่าใชไ้ด ้ค่าความเหมาะสมของคูม่อื 
พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 แสดงว่า ค่าความ
เหมาะสมของคู่มอือยู่ในระดบัมากที่สุด สามารถน าไปใช้ใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
  ผลการวเิคราะหค์่า IOC ของแบบทดสอบความรู้
เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารมีค่าเท่ากับ 0.97 
พิจารณาความเหมาะสมของแบบทดสอบความรู้ พบว่า ค่า
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
  ผลการวเิคราะหค์่า IOC ของแบบวดัทศันคตต่ิอ
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารมีค่าเท่ากับ 0.94 พิจารณา
ความเหมาะสมของแบบวดัทศันคต ิพบว่า ค่าความเหมาะสม
อยู่ในระดบัมาก 
  ผลการวิเคราะห์ค่า IOC ของแบบวัดจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารมีค่า 
เท่ากบั 0.98 พิจารณาความเหมาะสมขอแบบวดัจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม พบว่า ค่าความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
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 ผลการทดลองใช้ (Try out) 
  ผลการวิเคราะห์ แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกบั
อุทยานแห่งชาติเขาพระวหิาร มคี่าความยากง่ายรายขอ้อยู่
ระหว่าง 0.20–0.80 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.31–
0.81 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั มที่าเท่ากบั 0.70 ซึง่เป็นไป
ตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้สามารถน าไปใชเ้กบ็ขอ้มลูได ้
  ผลการวิเคราะห์ แบบวัดทัศนคติ ต่ออุทยาน
แห่งชาตเิขาพระวหิาร มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 
0.31–0.70 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั มที่าเท่ากบั 0.98 ซึง่
เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้สามารถน าไปใชเ้กบ็ขอ้มลูได ้
  ผลการวิเคราะห์ แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัอุทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร มคี่าอ านาจจ าแนกราย
ขอ้อยู่ระหว่าง 0.31–0.70 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั มที่า
เท่ากับ 0.99 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ สามารถ
น าไปใชเ้กบ็ขอ้มลูได ้ 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู้วจิยัได้ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลด้วยตนเองโดย
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที่  1 การสร้างเครื่ องมือและหาคุณภาพ
เครื่องมอื 
  ระยะที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อม
ศกึษา 
3.6 การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวจิยัครัง้นี้ ผู้ วจิยัได้ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวดัทุกฉบบั 
ซึง่ทุกฉบบัตอ้งตอบอย่าสมบรูณ์ 
  2) ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รปูตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบวดัผล 
3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 การวเิคราะหข์อ้มูลครัง้นี้ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู 
SPSS ใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

  1) สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี ่ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ 
และสว่นเบีย่งมาตรฐาน  
  2) สถติทิีใ่ชห้าคุณภาพเครื่องมอื ไดแ้ก่ ค่าความ
สอดคล้องและค่าความเหมาะสม โดยใช้สูตรค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง IOC ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั (Reliability) ค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อ ค่าความยากง่าย ค่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) ค่าประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E2) และค่า
ดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  3) สถิติที่ใช้ในการทดลองสมมุติฐาน ได้แก่  
Paired t-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 และOne-way 
ANOVA ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของคู่มือการเรียนรู้
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ทีมี่ประสิทธิภาพ (E1/E2) 
ตามเกณฑ์ 80/80 และวิเคราะห์ดชันีประสิทธิผล (E.I.) 
ของคู่มือการเรียนรูอ้ทุยานแห่งชาติเขาพระวิหาร  
 จากการศึกษาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสทิธผิลของคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร 
พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 
84.83 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 
81.08 ดงันัน้ ผลการศกึษา อุทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร มี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 84.83/81.08 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80 
/80 ตามทีต่ัง้ไว ้และผลศกึษาประสทิธผิลของคู่มอืการเรยีนรู้
อุทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร พบว่า ดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
ของคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร จงัหวดัศรี
สะเกษ มคี่าเท่ากบั 0.7262 หมายความว่า นิสติมคีวามรูเ้พิม่
มากขึ้นและส่งผลให้นิสิตมีความก้าวหน้าทางการเรียน
เพิม่ขึน้ หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูร้อ้ยละ 72.62 ดงั
ตารางที ่1 และตารางที ่2 

 
ตารางที ่1 ผลวเิคราะหป์ระสทิธภิาพคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร (E1/E2) 
 

หน่วยกำรเรียนรู ้ คะแนนเตม็ �̅� S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 30 25.45 1.56 84.83 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2 ) 30 24.32 1.75 81.08 

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรเรียนรูอ้ทุยำนแห่งชำติเขำพระวิหำร เท่ำกบั 84.83/81.08 
 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 5(4), 2022: 54 - 67 
 

59 

ตารางที ่2 ผลวเิคราะหด์ชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร 
 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบก่อน 

ผลรวมคะแนน
ทดสอบหลงั 

จ ำนวนนิสิต แบบทดสอบควำมรู ้
ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

287 754 31 30 0.7262 
 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ 
และจริยธรรมสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัอุทยานแห่งชาติ
เขาพระวิหาร ก่อนและหลงัการเรียนร ู
 พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับ
อุทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร ก่อนการเรยีนรูโ้ดยรวมอยู่
ในระดบัน้อย (�̅� =9.25 ) และหลงัการเรยีนรูโ้ดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ( �̅� = 24.32) นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
ทศันคตต่ิออุทยานแห่งชาติเขาพระวหิาร ก่อนการเรยีนรู้ 
โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (�̅� = 4.10) และหลงัการเรยีนรู้

มคีะแนนเฉลีย่ของทศันคตต่ิออุทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร 
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (�̅� = 4.80) นิสิตมี
คะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัอุทยานแห่งชาติ
เขาพระวหิาร ก่อนการเรยีนรู้โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อเพื่อ
ญาตมิติรพวกพอ้ง (�̅� = 2.27) และหลงัการเรยีนรูม้คีะแนน
เฉลีย่ของจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัอุทยานแห่งชาตเิขา
พระวหิาร โดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม (�̅� = 
3.28) ดงัตารางที ่3 

 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ อุทยานแห่งชาต ิ
เขาพระวหิาร ก่อนและหลงัการเรยีนรู ้
 

ก่อน - หลงั 
ก่อนกำรเรียนรู ้

ระดบั 
หลงักำรเรียนรู ้

ระดบั t df p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

ความรู(้N=30) 9.25 3.21 น้อย 24.32 1.75 มากทีส่ดุ -34.64 30 .000* 

ทศันคต(ิN=5) 4.10 0.64 เหน็ดว้ย 4.80 019 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-6.083 30 .000* 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N=4) 

2.27 0.20 
เพื่อญาติ
มติรพวก
พอ้ง 

3.28 0.12 
เพื่อความ
ถูกตอ้งดี
งาม 

-24.90 30 .000* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
4.3 การเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติ และจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเกีย่วกบัอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
ของนิสิตระดบัปริญญาตรี ทีมี่เพศต่างกนั 
 พบว่า นิสติทีม่เีพศต่างกนัมคีวามรู ้ทศันคต ิและ
จริยธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัอุทยานแห่งชาติเขาพระ
วิหาร ไม่แตกต่างกนั โดยนิสติเพศชายมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้เกี่ยวกบัอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เท่ากบั 
24.87 และนิสติเพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ เท่ากบั 
24.13 ซึง่มคีวามรูเ้กีย่วกบัอุทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร 

ไม่แตกต่างกนั นิสติเพศชายมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อ
อุทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร เท่ากบั 4.85 และนิสติเพศ
หญิงมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติ เท่ากบั 4.78 ซึ่งมีทศันคติ
เกี่ยวกบัอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ไม่แตกต่างกนั 
นิสติเพศชายมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เท่ากบั 
3.27 และนิ สิต เพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ ย จริยธรรม
สิ่งแวดล้อม เท่ากับ 3.28 ซึ่งมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัอุทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร ไม่แตกต่างกนั ดงั
ตารางที ่4 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาต ิ
เขาพระวหิาร ของนิสติระดบัปรญิญาตร ีทีม่เีพศต่างกนั โดยใช ้(One-way ANOVA) 
 

ด้ำน เพศ จ ำนวน 
One-way ANOVA 

�̅� S.D. F p 
ความรูเ้กีย่วกบัอุทยาน
แห่งชาตเิขาพระวหิาร 

ชาย 
หญงิ 

8 
23 

24.87 
24.13 

2.41 
1.48 

1.06 .310 

ทศันคตต่ิออุทยานแห่งชาติ
เขาพระวหิาร 

ชาย 
หญงิ 

8 
23 

4.85 
4.78 

0.12 
0.20 

0.66 .423 

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
ชาย 
หญงิ 

8 
23 

3.27 
3.28 

0.14 
0.12 

0.09 .927 

 
5. อภิปรำยผล 
5.1 การศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสิทธิผลของคู่มือการเรียนรู้อุทยานแห่งชาติเขา
พระวิหาร  
 การศึกษาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ประสทิธผิลของคู่มอืการเรยีนรู้อุทยานแห่งชาติเขาพระ
วหิาร พบว่า ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็น
รอ้ยละ 84.83 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็น
ร้อยละ 81.06 ดงันัน้ ผลการศึกษาอุทยานแห่งชาติเขา
พระวหิาร เพื่อสร้างเสรมิความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรม
สิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.83/81.06 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์80 /80 ตามที่ตัง้ไว้ และผลศึกษา
ประสทิธผิลของคู่มอืการเรยีนรู้อุทยานแห่งชาติเขาพระ
วิหาร พบว่า ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือการเรียนรู้
อุทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร จงัหวดัศรสีะเกษ มคี่าเท่ากบั 
0.726 หมายความว่า นิสติมคีวามรูเ้พิม่มากขึน้และส่งผลให้
นิสติมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้ หลงัการเขา้ร่วม
กจิกรรมรอ้ยละ 81.06  
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ 
และจริยธรรมสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัอุทยานแห่งชาติ
เขาพระวิหาร ก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู ้
 2.1) การศึกษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกี่ยวกบั
อุทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่
ของความรู้เกี่ยวกบัอุทยานแห่งชาติเขาพระวหิาร ก่อน
การเรยีนรูโ้ดยรวมอยู่ในระดบัต ่า (�̅�= 9.25) และหลงัการ
เรียนรู้โดยรวมอยู่ ในระดับสูงมาก (�̅�=24.32) เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับอุทยาน

แห่งชาติเขาพระวิหาร ก่อนและหลงัการเรียนรู้ นิสติมี
คะแนนเฉลีย่หลงัการเรยีนรูส้งูกว่าก่อนการเรยีนรู ้อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 เป็นไปตามแนวคดิของ 
กรีต ิยศยิง่ยง (2549 : 3) ไดใ้หค้วามหมายของความรูว้่า
เป็นทรพัย์สนิที่จบัต้องได้ แต่เป็นสิง่ที่มีค่ามากส าหรบั
องคก์ร องคก์รจงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งพฒันาความรูใ้หโ้ดดเดน่
อนัเป็นต้นทุนทีส่ าคญัขององคก์รเพื่อความไดเ้ปรียบเชงิ
การแข่งขนัและเพื่อเพิ่มคุณค่าในการพฒันาผลติภณัฑ์
และบรกิารใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความ
พึง่พอใจของผูใ้หบ้รกิาร ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ สาย
สุนีย ์ปวุตนิันท ์(2541: 40) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความรู้
หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ข้อมูลและรายละเอียดของ
เรื่องราวและการกระท าใดๆ ที่มนุษย์ได้รับ หรือมี
ประสบการณ์เก็บสะสมไว้ และเราสามารถรบัทราบสิง่
เหล่านัน้ได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ ชวาล แพรตันกุล 
(2552: 201) ได้กล่าวว่า ความรู้เป็นการแสดงออกทาง
สมรรถภาพทางดา้นสมอง ดา้นความจ า โดยใชว้ธิใีหร้ะลกึ
ออกมาเป็นหลกั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุไรรตัน์ คุรุ
โคตร และคณะ (2561: 2616) ได้ศึกษา การพฒันาคู่มือ
ฝึกอบรมการจดัการขยะ ส าหรบันิสติสาขาวชิาสิง่แวดล้อม
ศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า นิสติทีเ่ขา้รบัการอบรมมี
ความรู ้หลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวิจยั
ของวรรณศกัดิพ์ิจติร บุญเสริม และคณะ (2557 : 150) 
ได้ ศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้
กระบวนการสเีขยีว (Green Poem) ส าหรบันิสติปรญิญา
ตร ีสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา ผลการศกึษาพบว่า หลงั
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การพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการกวี 
สีเขียว (Green Poem) มีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อมรู้หลงักจิกรรมมากกว่าก่อนกจิกรรม 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ พงศอ์มร คชศลิา และคณะ (2561: 137) ได้
ศกึษา การสรา้งคู่มอืฝึกอบรมส าหรบัพฒันาคุณลกัษณะ
อาสาสมคัรพทิกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม
หมู่ บ้าน จังหวัดตราด ผลการวิจัยพบว่ า ผลการ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม รู้ ข อ ง อ า ส า ส มั ค ร พิ ทั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  พบว่า 
อาสาสมคัรพิทกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
หมู่บ้านในระยะหลังเข้าอบรม และระยะติดตามผล
หลงัจากเขา้ฝึกอบรม มคีะแนนเพิม่ขึน้สงูกว่าก่อนเขา้รบั
การฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ดังนัน้การจัดกิจกรรมเรียนรู้อุทยานแห่งชาติเขาพระ
วหิาร โดยใชก้ระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา 
ในรูปแบบการบรรยายให้ความรู ้และการใช้เทคนิคการ
ถาม-ตอบระหว่างผู้บรรยาย และนิสติที่เขา้เรยีนรู้ ท าให้
นิสติมคีะแนนเฉลีย่การจดักจิกรรมความรู้อุทยานแห่งชาติ
เขาพระวิหารเพิ่มขึ้นหลังการเรียนรู้  และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของนิธินันท์ ปิติอนันต์ศรี และสมบตัิ อปัมระกา 
(2562: 27-38) ไดศ้กึษา การส่งเสรมิการปลูก พชืสมุนไพร
ในสวนรุกขชาตทิ่าสองคอน ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า นักเรยีนมคีะแนน
เฉลี่ยความรู้ หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการส่งเสริม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ธนวฒัน์ พิมเสนา (2558: 22-31) ได้ศึกษา 
การส่งเสรมิการแก้ไขปัญหาดนิขาดสารอนิทรยีโ์ดยการใช้
ปุ๋ ยคอก ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการส่งเสรมิผู้เขา้รับการ
ส่งเสริมมีคะแนนความรู้เฉลี่ยความรู้ก่อนและหลังการ
ส่งเสรมิ พบว่า ผู้เขา้รบัการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยความรู้
หลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 2.2) ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบผลทศันคตต่ิอ
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร พบว่า ก่อนการเรียนรู้ 
นิสติมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติต่ออุทยานแห่งชาติเขาพระ
วหิาร โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย (�̅�= 4.10) และหลงั
การเรยีนรูม้คีะแนนเฉลีย่ของทศันคตต่ิออุทยานแห่งชาติ
เขาพระวหิาร โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ (�̅�= 
4.80) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติต่อ

อุทยานแห่งชาติเขาพระวหิาร ก่อนและหลงัการเรยีนรู้
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่หลงัการเรยีนรูส้งูกว่าก่อนการ
เรยีนรู ้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เป็นไปตาม
แนวคดิของ สุรางค ์โควต้ระกูล (2544: 366) ไดก้ล่าวว่า 
ทศันคตเิป็นแนวโน้มทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมสนองตอบ
ต่อสิง่แวดลอ้มหรอืสิง่เรา้ ซึง่อาจจะเป็นไปไดท้ัง้คน วัตถุ
สิง่ของ หรอืความคดิทีอ่าจจะเป็นบวกหรอืลบ ถา้บุคคลมี
ทศันคติบวก กจ็ะมพีฤติกรรมที่เผชญิกบัสิง่นัน้ แต่ถ้ามี
ทศันคติลบก็จะหลีกเลี่ยง ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ สุ
วัชรีย์ เดชาธรอมร (2547 : 13-18) ให้ความหมาย
ทัศนคติ คือ ทัศนคติ หรือเจตคติความเชื่อที่คงทนที่
มนุษย์เรียนรู้มาเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง มันเป็นการ
รวมตวัของความเชื่อที่ตัง้เป็นระบบคงทน ซึ่งก่อให้เหน็
ว่า ทศันคตนิัน้เป็นสิง่ทีร่วมตวักนัจากความเชื่อเป็นกลุ่ม
จนกระทัง่มีความมัน่คงและเป็นระบบ และเป็นไปตาม
แนวคิดของ ประยูร วงศ์จันทรา (2559: 73) กล่าวว่า
ทัศนคติเป็นการแสดงออกมาซึ่งการตัดสินใจจากการ
ประเมินค่า  หรือทัศนะเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง
โดยเฉพาะ ซึ่งในการแสดงออกมานี้จะต้องอาศัยพื้น
ฐานความรู้ประสบการณ์และพฤติกรรมระหว่างบุคคล
เป็นเครื่องช่วยในการพิจารณาและประเมินค่าก่อนที่มี
การตดัสนิใจแสดงออก ซึ่งการแสดงออกความคดิเหน็นี้
อาจจะเป็นในการเหน็ดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
น ้าทิพย์ ค าแร่ และคณะ (2559: 543) ได้ศึกษา การ
พ ฒันาคู ่ม ือ ฝ ึก อบ รมกา รบ ร ิโ ภคที ่เ ป็นม ติ รก บั
สิง่แวดล้อม ส าหรบันิสติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผล
การศกึษาพบว่า ผลการเปรยีบเทียบทศันคติเรื่องการ
บ ร ิโ ภคที ่เ ป็นม ิต รก บัสิ ง่ แ ว ดล ้อม  ส า ห ร บั น ิส ติ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม หลงัการฝึกอบรมสูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิที ่ระดบั 
.05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ปพิชญา ประภาร 
แ ล ะป ร ะย ูร  ว ง ศ ์จ นั ท ร า  ( 2560: 261) ไ ด ้ศ กึษ า 
การศึกษาผลการใช้คู่มือการจดัการสิง่แวดล้อมศกึษา
ชุมชน ผลการศึกษาพบว่า นิสติกลุ่มตัวอย่างมคีะแนน
เฉลี่ยทศันคติหลงัการการจดัการสิง่แวดล้อมศกึษา
ชุมชนสูงกว่าก่อนการการจดัการสิง่แวดล้อมศกึษา
ชุมชน อย่างม ีน ัยส าคญัทางสถ ิต ิที ่ระดบั . 05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มุกธดิา ข าม ีและจรีาพร ทพิย์
พลิา (2563: 13) ไดศ้กึษาผลการใหค้วามรูด้า้นความปลดิ
ภยัในการใช้สารเคมกี าจดัศตัรูพชืของเกษตรกรผู้ลูกพริก 
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บา้นนาเยยี ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี 
ผลการศึกษาพบว่า หลังการให้ความรู้เกษตรกรกลุ่ม
ตวัอย่างมทีศันคติเพิม่ขึน้กว่าก่อนการให้ความรู้อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของนุชนาฏ พมิพว์เิศษ และคณะ (2561: 20-29) ได้
ศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิการใชปุ้๋ ยจุลนิทรยีใ์นการเกษตร
เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้าน
ผู ้ร ่วมการส่งเสรมิม ีคะแนนเฉลี ่ยทศันคติหลงัการ
ส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถ ิต ิที ่ระดบั  .05  ดังนัน้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร โดยใช้กระบวนการ
ถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา ในรปูแบบการบรรยายให้
ความรู้  และการใช้เทคนิคการถาม -ตอบระหว่าง
ผู้บรรยายและนิสิตที่เข้าเรียนรู้ ประกอบกับกิจกรรม
นันทนาการในการเพื่อเกิดการส่วนร่วมระหว่างท า
กิจกรรม ท าให้นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่ออุทยาน
แห่งชาตเิขาพระวหิารเพิม่ขึน้หลงัการเรยีนรู ้
 2.3) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร พบว่า 
ก่อนการเรียนรู้นิสติมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อม
เกี่ยวกบัอุทยานแห่งชาติเขาพระวหิารโดยรวมอยู่ในระดบั
เพื่อเพื่อญาตมิติรพวกพอ้ง (�̅�= 2.27) และหลงัการเรยีนรูม้ ี
คะแนนเฉลี่ยของจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับอุทยาน
แห่งชาติเขาพระวหิาร อยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดีงาม 
(�̅�= 3.28) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัอุทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร ก่อนและ
หลงัการเรยีนรู ้พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่หลงัการเรยีนรู้สงู
กว่าก่อนการเรยีนรู้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
เป็นไปตามแนวคิดของ ประยูร วงศ์จนัทรา (2555: 171 - 
172) จริยธรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง หลักการที่ควร 
ประพฤตอิย่างหนึ่งต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่มผีลท าใหส้ิง่แวดล้อม
ด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทางระบบนิเวศ และเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่สรรพสิง่ที่อาศยัสิง่แวดล้อมด ารงชพีอยู่ได้ 
โดยไม่สญูเสยีระบบสมัพนัธภาพระหว่างตนกบัสิง่แวดล้อม 
ซึ่งจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไม่สามารถแยกออกได้จาก
จรยิธรรมชวีติ สงัคม และชุมชน โดยศกัยภาพในตวัของมนั
เองเป็นปัจจยัหลกัในการบูรณาการเชื่อมโยงชีวิต ชุมชน 
และสงัคมสิง่แวดล้อมให้ด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยืนประภาศรี 
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของสอดคล้องกับแนวคิดของ 
กฤษณ์กวี จนัทขนัธ์ (2556 : 6) จริยธรรม คือ การสร้าง

ความหน้าเชื่อถือ ซึ่งมาจากการยึดมัน่ในหลกัปฏิบัติที่มี
จริยธรรมที่ถือเอาความถูกต้องเที่ยงตรงยุติธรรม ที่เป็น
ธรรมกบัทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยปราศจากความแปลกแยก
ที่ทับซ้อนความถูกต้องเป็นธรรม และวาระซ่อนเร้นที่
ข ัดแย้งกับผลประโยชน์อันเป็นของส่วนรวมกับหลัก
ศลีธรรมและค่านิยมของสงัคม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ 
วินัย วีรวัฒนานนท์  (2546: 43) กล่าวว่ า จริยธรรม
สิง่แวดล้อม หมายถึง หลกัการปฏบิตัิเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม 
ส าหรบัมนุษยท์ีย่ดึเอาความถูกต้องดงีาม ความถูกตอ้งตาม
หลักวัฒนธรรม และเคารพเมตตา ที่พึงปฏิบัติ ต่ อ
สิง่แวดลอ้ม ซึง่จะมผีลกระทบต่อชวีติและมนุษยด์ว้ยกนั ใน
การที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมจึงประกอบไปด้วย
รากฐานความเชื่อในเชงิคุณธรรม ที่มคีวามแตกต่างกนัใน
ระดบัที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ พศิาล เครอืลติ และ 
ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์ (2559 : 155) ได้ศกึษา การวจิยัการจดั
กิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ายสิ่งแวดล้อมที่มีต่อจริยธรรม
สิง่แวดล้อมของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ผลการวจิยั
พบว่า นักเรียนเข้าร่วมการเยนรู้ เสริมหลักสูตรค่าย
สิง่แวดลอ้มมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัเขา้ร่วมการเรยีนรู้สงู
กว่าก่อนเข้าร่วมการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ณิชกมล ดวีงษา 
และคณะ (2561: 19) ได้ศึกษา การพัฒนากิจกรรมการ
เรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาดอ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
เรื่องชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชน ผลการศกึษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการเข้า
ร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ 
และจริยธรรมสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัอุทยานแห่งชาติ
เขาพระวิหาร ของนิสิตทีมี่เพศต่างกนั  
 3.1) ผลการศึกษาและการเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกบัอุทยานแห่งชาติเขาพระวหิารของนิสติที่มีเพศ
ต่างกนั มีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัอุทยานแห่งชาติ
เขาพระวหิาร ไม่แตกต่างกนัเป็นผลมาจากความรูข้องแต่
ละบุคคลที่ได้รบัมาจากประสบการณ์คล้ายๆ กนั ประกอบ
กบัคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแหง่ชาตเิขาพระวหิาร ทัง้ 4 หน่วย
การเรยีนรู ้ทีใ่ชใ้นการถ่ายทอดผ่านกระบวนการสิง่แวดลอ้ม
ศกึษา ไม่ว่าจะเป็นการถาม-ตอบ นันทนาการ ฯลฯ จงึส่งผล
ใหน้ิสติเพศชายและเพศหญงิมคีวามเขา้ใจและการรบัรูท้ีไ่ม่
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แตกต่างกัน เป็นไปตามแนวคิดของ เรณู หอมชะเอม 
(2550: 7) ได้กล่าวว่า ความรู้เป็นการรับรู้ข้อเท็จจริง 
กฎเกณฑ ์เรื่องราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่เฉพาะเรื่องหรอืเรื่อง
ทัว่ ๆ ไปที่มนุษย์ได้รบัรู้จากประสาทสมัผสัทัง้ทางตรง 
และทางอ้อมต่อสิง่เร้า หรอืการรบัรู้นัน้ต้องชดัเจน และ
ตอ้งอาศยัเวลา ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของวชิยั วงษ์ใหญ่. 
(2537 : 77) ได้ให้ความหมายของความรู้ว่ า  เ ป็น
พฤติกรรมเบื้องต้นที่ผู้เรียนสามารถจ าได้ระลึกได้ โดย
การมองเหน็ ไดย้นิ ความรูข้ ัน้น้ี คอื ขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ ์
ค าจ ากัด ความเมื่อบุคคลได้รับความรู้มาแล้วจะเกิด
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านความรู้
สติปัญญาตามล าดับขัน้ตอนดังนี้  คือ เริ่มจากผู้เรียน
ได้รบัความรู้หรอืประสบการณ์ขึน้มาใหม่แล้วผู้เรยีนจะ
รูจ้กัใชก้ารสงัเกตใชค้วามคดิในประสบการณ์หรอืความรู้
ใหม่ทีไ่ดร้บัเพิม่เตมิ และเป็นไปตามความคดิของ ภราดร 
จนิดาวงศ์. (2549: 4) กล่าวว่า ความรู้ คอื พลงังานที่มี
อยู่ในตวัของทุกคน ทีไ่ม่สามารถถ่ายทอดทางพนัธุกรรม
ได ้ผูใ้ดมคีวามรูม้ากกเ็สมอืนมพีลงัมาก สามารถตดัสนิใจ
ไดถู้กต้องและท างานใหส้ าเรจ็ไดโ้ดยง่าย และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของพรพรรณ จนัทรแ์ดง (2559 : 44-54) ได้
ศกึษาเรื่อง พฤติกรรมการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ของนิสติ
ระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัพะเยา ผลการวจิยัพบว่า 
สังคมออนไล น์ ในภาพรวมไม่ แตก ต่ างกัน  นิ สิต
มหาวทิยาลยัพะเยาทีม่ชี ัน้ปีต่างกนัมทีศันคตต่ิอสื่อสงัคม
ออนไลน์ไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของ
ศกัดิศ์ร ีสบืสงิห,์ นิธนิาถ อุดมสนัต์ และสุภมิล บุญพอก 
(2561 : 76-86) ไดศ้กึษาวธิกีารและแนวทางการอนุรกัษ์
ป่าไม้ ของชุมชนต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวดั
ร้อยเอด็ ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนในชุมชนต าบลท่า
ม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศต่างกันมี
วธิกีารอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Uraiwan Praimee and Wannasakphijit Boonserm 
(2021: 72-91 ไดศ้กึษาผลการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้การ
จดัการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูลโดยใช้ปัญหาและโจทย์
เป็นฐานการเรียนรู้ผลการศึกษาพบว่า นิสิตที่มีเพศ 
แตกต่างกนั มคีวามรูเ้กีย่วกบัการจดัการขยะมลูฝอยและ
สิ่งปฏิกูล ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุธรีา เลศิวสิทุธิ
ไพบูลย์ (2560:127) ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้ และการ

ปฏบิตัเิกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนชายและนักเรียน
หญิงมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละดา้นผลกระทบทีม่ต่ีอสุขภาพไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภาณุทตัต์ หมุดธรรม (2557: 
30-38) ไดศ้กึษาเรื่อง ความรูต่้อระบบการผลติแบบลนีข
องพนักงานบรษิัทที่เขา้ร่วมโครงการเพิม่ประสทิธิภาพ
การผลติดว้ยเทคนิคแบบลนีในเขตจงัหวดั ผลการศกึษา
พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
73.20 มี พนักงานส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกบัการผลิต
แบบลนีอยู่ในระดบัปานกลาง มคีวามรูเ้กีย่วกบัการผลติ
แบบลนีแตกต่างกนั ส่วนพนักงานที่เพศที่แตกต่างกนัมี
ความความรู ้เกีย่วกบัระบบการผลติแบบลนีไม่แตกต่าง
กนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 3.2) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อ
อุทยานแห่งชาตเิขาพระวหิารของนิสติทีม่เีพศต่างกนั มี
คะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติเขาพระ
วหิาร ไม่แตกต่างกนั เป็นผลมาจากความรูข้องแต่ละบุคคล
ทีไ่ดร้บัมาจากประสบการณ์คลา้ยๆ กนั ประกอบกบัคู่มอืการ
เรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร ทัง้ 4 หน่วยการเรยีนรู ้
ที่ใช้ในการถ่ายทอดผ่านกระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษา ไม่
ว่าจะเป็นการถาม-ตอบ นันทนาการ ฯลฯ จึงส่งผลให้นิสติ
เพศชายและเพศหญงิมคีวามเขา้ใจและการรบัรูท้ีไ่ม่แตกต่าง
กนั เป็นไปตามกบัแนวคดิของ สุชาต ิโสมประยูร (2550: 
110-111) ได้กล่าวว่า ทศันคติเป็นเรื่องที่เกี่ยวกบัภาวะ
แห่งความพร้อมของจิตใจซึ่งมีปฏิกิริยาต่อสิง่แวดล้อม
ต่าง ๆ ทัง้ในลักษณะที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคดิของ สุรพงศ์ โสธนะเสถียร (2553 : 
122) ไดก้ล่าวว่า ทศันคต ิว่าเป็นดชันีบุคคลนัน้ คดิ และ
รูส้กึอย่างไรกบัคนรอบขา้งวตัถุ และสิง่แวดลอ้มตลอดจน
สถานการณ์ต่างๆ โดยทศันคตนิัน้มรีากฐานมาจากความ
เชื่ออาจส่งผลต่อพฤติกรรมในอนาคตและเป็นไปตาม
ความคิดของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2551: 25) 
ทศันคติคอื การแสดงออกซึ่งวจิารณญาณทีม่ต่ีอเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง เป็นการอธิบายเหตุผลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ทัศนคติหรือความคิดเห็นมีลักษณะที่จะอธิบายเหตุ
เฉพาะซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ กชมน บรรยายกจิ, 
ปิยะ ศักดิเ์จริญ และอุไร สุทธิแย้ม (2562 : 79-92) ได้
ท าการศึกษา เรื่อง ทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัด



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่5(4), 2565:  54 - 67 
 

64 

การศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีเพศ และอายุต่างกนัมี
ทัศนคติโดยรวมและรายด้านต่อการจัดการศึกษาไม่
แตกต่างกนั ทัง้นี้ นกัศกึษาทีม่ปีระเภทหลกัสตูรต่างกนัมี
ทศันคตโิดยรวม และดา้นการจดัการเรยีนการสอน ดา้น
ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวิจยัและพัฒนา 
และดา้นการบรกิารวชิาการและวชิาชพี การใหค้ าปรกึษา
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนใน
ด้านทรัพยากรทางการศึกษา และด้านการช่วยเหลือ
สนับสนุนนักศกึษา ไม่พบความแตกต่างและสอดคล้อง
กบังานวจิยัของ กานตมิา วายลม (2563 : 111-120) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงานของเทศบาลนครปากเกร็ด ต าบลปากเกรด็ 
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ีผลการวจิยัพบว่า ผล
การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนที่มต่ีอ
การบรหิารงานของเทศบาลนครปากเกร็ด จ าแนกตาม 
พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ประสาร วงศม์ณีรุ่ง (2545: 2) ไดศ้กึษาเรื่อง 
ทัศนคติของชุมชนและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
โดยรอบมหาวทิยาลยัแม่โจ ้ผลการศกึษาพบว่า เพศ อายุ 
และระดับการศึกษาที่แตกต่างกนัมีระดบัค่าเฉลี่ยของ
ทศันคตแิละผลกระทบในดา้นภาพลกัษณ์ ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Alptürk 
Akçöltekin (2020 : 28-36) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การ
ตรวจสอบผลของทศันคติของครูที่มต่ีอสถิติต่อทศันคติ
ของพวกเขาที่มีต่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผล
การศกึษาพบว่า ว่าไม่มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติระหว่างตวัแปรต่างๆ เช่น เพศ ซึ่งเป็นตวัแปร
ทางประชากรการมสี่วนร่วมในการวจิยัทางวทิยาศาสตร์
และวุฒิการศึกษาและทัศนคติต่อสถิติและการศึกษา
ระดบับณัฑติศกึษา (p> 0.05) และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ  Ceylan Güriçin (2020: 246-316) ได้ศึกษาเรื่ อง 
การก าหนดจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมของผู้สมัครครู
จรยิธรรม ผลการศกึษาพบว่า ผูส้มคัรครทูีม่เีพศต่างกนัมี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มไม่แตกต่างกนั  
 3.3) ผลการศกึษาและการเปรยีบเทยีบจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารของ
นิสิตที่มี เพศต่างกัน  จะมีคะแนนเฉลี่ ยจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ไม่

แตกต่างเป็นผลมาจากความรูข้องแต่ละบุคคลทีไ่ดร้บัมาจาก
ประสบการณ์คลา้ยๆ กนั ประกอบกบัคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยาน
แห่งชาติเขาพระวหิาร ทัง้ 4 หน่วยการเรียนรู้ ที่ใช้ในการ
ถ่ายทอดผ่านกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา ไม่ว่าจะเป็นการ
ถาม-ตอบ  นันทนาการ ฯลฯ จึงส่งผลให้นิสติเพศชายและ
เพศหญงิมคีวามเขา้ใจและการรบัรูท้ีไ่ม่แตกต่างกนั เป็นไป
ตามแนวคดิของประยรู วงศจ์นัทรา (2554: 360-361) ได้
กล่าวว่า จรยิธรรมสิง่แวดล้อม เป็นหลกัที่ควรปฏบิตัต่ิอ
ธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม เพื่อใหธ้รรมชาตสิิ่งแวดลอ้มด ารง
อยู่ได้ตามดุลยภาพตามธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมที่
เป็นอยู่อย่างกลมกลืนและยัง่ยืน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของ วินัย  วีระวัฒนานนท์ (2547: 43) ได้ก ล่าวว่ า 
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ หลกัการปฏบิตัิ เกีย่วกบั
สิ่งแวดล้อมส าหรับมนุษย์ที่ยึดเอาความถูกต้องดีงาม
ความถูกต้องตามหลกัคุณธรรมและความเมตตา ที่พึง
ปฏิบตัิต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ พภิพ 
วซังเงิน (2555 : 7) ให้นิยามจริยธรรม หมายถึง การ
ประพฤติปฏบิตัิที่ถูกต้องดงีาม พูดด ีท าด ีคดิด ีงดเว้น
การกระท าทีส่งัคมไม่ปรารถนา ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ สาคร พรหมโคตร (2555 : 24-30) ไดท้ าการศกึษา
เรื่อง พฤตกิรรมทางจรยิธรรมของนกัศกึษามหาวทิยาลยั
ราชภฏัเลย ผลการศกึษาพบว่า นักศกึษามหาวทิยาลยั
ราชภัฏเลยที่มีเกรดเฉลี่ย ต่างกันมีพฤติกรรมทาง
จรยิธรรมแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตที่ระดบั 
.05 นักศึกษาที่มีเพศ และคณะที่ศึกษาต่างกัน มี
พฤตกิรรมทางจรยิธรรมไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ อมรรักษ์ สวนชูผล (2554 : 41-47) ได้
ท าการศกึษาเรื่อง ผลการเรยีนรูใ้นรายวชิามนุษยก์บัการ
ด าเนินชีวิต และการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของ
นักศึกษาสาขาการบริการ ในอุตสาหกรรมการบิน 
มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชปูถมัภ ์
ผลการศึกษาพบว่า พบว่า ผลการพัฒนาจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มของนกัศกึษาสาขาการบรกิารในอุตสาหกรรม
การบิน หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต หลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 นกัศกึษา
ชายกับนักศึกษาหญิงมีผลการพัฒนาจริยธรรม
สิง่แวดล้อม ไม่แตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิ
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของประดษิฐ ์ปะวนันา (2563: 
149-162) ได้ศึกษา การศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาสถานบันการพลศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 
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นักเรยีนสถาบนัการศกึษา มจีรยิธรรม โดยรวมและทุก
ด้านอยู่ ในระดับมาก นักศึกษาชายและหญิงของ
สถาบนัการศกึษา มคีุณธรรม จรยิธรรม โดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Thienhuong N. Hoang (2008: 47) ได้ศึกษาเรื่อง ผล
ของระดบัชัน้เพศและความมคีุณธรรมจรยิธรรมและการ
เรยีนรูส้ภาพแวดล้อมทางคณิตศาสตรใ์นโรงเรยีนมธัยม 
ผลการวิจัยพบว่า เพศชายและเพศหญิงมีคุณธรรม
จรยิธรรมและการเรยีนรูส้ภาพแวดลอ้มทางคณิตศาสตร์
ในโรงเรียนมธัยม ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ Ceylan 
Güriçin (2020: 246-316) ได้ศึกษาเรื่อง การก าหนด
จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมของผู้สมัครครูจริยธรรม  ผล

การศึกษาพบว่า ผู้สมัครครูที่มีเพศต่างกันมีจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มไม่แตกต่างกนั  
6.2 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมกีารศกึษาใหอุ้ทยาแห่งชาตเิขาพระวหิาร
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชงินิเวศใน เพื่อเป็นการอนุรกัษ์
ระบบนิเวศในอุทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร 
 2) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการ
อนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่ง เป็นสถานที่ที่ส าคัญทาง
ประวตัศิาสตรข์องอุทยานแห่งชาตเิขาพระวหิาร 
 3) ควรมีการเก็บข้อมูลและท าการวิเคราะห์การ
ท่องเทีย่วเชงินิเวศในอุทยานแห่งชาตใินเขตพืน้ทีอ่ื่น ๆ  เพื่อ
ท าการเปรียบเทยีบความสมัพนัธ์ และผลกระทบทางตรงที่
เกดิขึน้แต่ละเขตพืน้ทีท่ีท่ าการวจิยั 
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