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บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคู่มอืการเรยีนรู้เขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเกบ็น ้าห้วยจรเขม้าก ให้มปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเรยีนรูแ้ละนิสติทีม่เีพศต่างกนั 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษา คอื นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 4 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 31 คน ซึง่ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วมการเรยีนรู ้เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 
คู่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก 
แบบวดัทศันคตต่ิอเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
คอื ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน Paired t-test และ One-way ANOVA ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืการเรยีนรู้ มี
ประสทิธภิาพ เท่ากบั 87.84/84.30 มคี่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการเรยีนรู ้เท่ากบั 0.7701 แสดงว่านิสติมมีคีวามกา้วหน้าทางการ
เรียนรู้ ร้อยละ 77.01 นิสติมีคะแนนความรู้ ทศันคติ และจริยธรรมสิง่แวดล้อม หลงัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และนิสติทีม่เีพศต่างกนั มคีวามรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ไม่แตกต่างกนั 
 
 
ค ำส ำคญั : คู่มอืการเรยีนรู,้ เขตหา้มล่าสตัวป่์า, ความรู,้ ทศันคต,ิ จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 
 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 6(2), 2023 : 94 – 110 
ISSN 2651-0782 

__________________________________________ 
Coressponding Author : Pornkamon Boonsuphap ; E-mail address : pornkamon19022541@gmail.com 

95 

The development of Angkepnam Huai Chorakhemak Non-hunting Area learning manual for 
enhancing knowledge, attitude, and environmental ethics. 

 
Pornkamon Boonsuphap1, Prayoon Wongchantra1, Uraiwan Praimee1 Phanat Phothibat4 

1,2,3Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University 
Kham Riang Sub-District, Kantharawichai District, Maha Sarakham province 44150 

4Faculty of Fine-Applied Arts and Cultural Science, Mahasarakham University 
Kham Riang Sub-District, Kantharawichai District, Maha Sarakham province 44150 

 
Pornkamon Boonsuphap, Prayoon Wongchantra, Uraiwan Praimee, Phanat Phothibat. (2023) . The development 
of Angkepnam Huai Chorakhemak Non-hunting Area learning manual for enhancing knowledge, attitude, and 
environmental ethics. Thai Journal of Environmental Studies Vol. 6(1), 2023 : 94 110. 
 

ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to develop Angkepnam Huai Chorakhemak Non-hunting Area learning manual 
to be efficient and effective, to study and compare knowledge, attitudes, environmental ethics before and after the learning 
and undergraduate 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 participated in the learning. The research tools were a Angkepnam Huai Chorakhemak Non-hunting Area 
learning manual, knowledge test about Angkepnam Huai Chorakhemak Non-hunting Area, attitudes test towards 
Angkepnam Huai Chorakhemak Non-hunting Area and environmental ethics test. The statistics used for data analysis 
were frequency, percentage, mean, standard deviation and the statistics used in hypothesis testing using Paired t-test 
and One-way ANOVA. The results of the research showed that the manual was efficiency of 87.84/84.30. The 
effectiveness index of the learning manual was equal to 0.7701. The undergraduate students had more knowledge and 
effected to increased student progress after using the leaning manual at 77.01%. After the leaning the undergraduate 
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  
 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน ้ าห้วยจรเข้มาก 
สภาพพื้นที่เป็นอ่างเกบ็น ้าขนาดใหญ่ เป็นทะเลสาบน ้า
จดื สร้างขึน้เพื่อการชลประทานและการประปา มพีื้นที่ 
3,876 ไร่ อยู่ใน ต.บา้นบวั ต.เสมด็และ ต.สะแกโพรง อ.
เมือง จ.บุรีรัมย์ มีทัง้นกประจ าถิ่นและนกอพยพตาม
ฤดกูาลมาอาศยัอยู่เป็นจ านวนมากกว่า 170 ชนิด จงึเป็น
อกีสถานที่หนึ่งที่เหมาะส าหรบัการดูนกและพกัผ่อนใน
จงัหวดับุรรีมัย ์มพีืน้ทีท่ีไ่ดร้บัการจดัใหเ้ป็นพืน้ทีชุ่่มน ้าที่
มคีวามส าคญัระดบันานาชาต ิถึง 4 แห่ง ซึ่งเขตหา้มล่า
สตัว์ป่าอ่างเก็บน ้าห้วยจรเข้มาก ได้รบัการจดัล าดบัให้
เป็นพื้นที่ชุ่มน ้าที่มคีวามส าคญัระดบันานาชาติ รวมทัง้
เป็นพืน้ทีท่ดลองปล่อยนกกระเรยีนพนัธุไ์ทยแห่งแรกของ
ไทย ในโครงการนกกระเรยีนพนัธุไ์ทย คนืสู่ฟ้าอสีานใต้ 
พื้นที่ชุ่มน ้าบุรรีมัย์ นกชนิดที่พบเป็นจ านวนมาก ได้แก่ 
นกยางโทนน้อย (Egretta intermedia) นกเดา้ดนิอกแดง 
(Anthus cervinus) นกนางแอ่นทรายสรอ้ยคอด า(Riparia 
riparia) และนกเด้าดินทุ่ง(Anthus - novaeseelandiae) 
นอกจากนี้ยงัพบเหยี่ยวทุ่ง (Circus spilonotus) เหยี่ยว
ด่างด าขาว (C. melanoleucos) นกหวัโต หลงัจุดสทีอง 
(Pluvialis fulva) นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง (Emberiza 
aureola) เป็นต้น บรเิวณอ่างเกบ็น ้าอนักวา้งใหญ่ ร่มรื่น
ด้วยแมกไม้ จึงเป็นสถานที่พักผ่อนแห่งหนึ่งของชาว
บุรรีมัย ์และเป็นสถานทีจ่ดังานมหกรรมว่าวอสีาน  ในวนั
เสาร-์อาทติย ์ทีส่องของ เดอืนธนัวาคม ทุกปี จะมกีารท า
ว่าวมาแข่งขนักนั มกีารประกวด ขบวนแห่ 12 นักษัตร 
และการประกวด ธดิาฟ้า อสีานจากสาวงามทัว่ภาคอสีาน 
เ ป็นสถานที่ศึกษา พันธุ์พืชน ้ า  นกน ้ านานาชนิด 
(กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา, 2563 : เวบ็ไซต)์ 
 เขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก เป็น
อ่างเกบ็น ้าชลประทาน สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2505 อยู่ห่าง
จากอ่างเก็บน ้าห้วยตลาดประมาณ 1 กิโลเมตร สภาพ
พื้นที่โดยรอบค่อนขา้งราบเรยีบ อ่างเกบ็น ้าทัง้หมดเป็น
พืน้ทีลุ่่ม รบัน ้าจากพืน้ทีข่า้งเคยีง ในฤดูแลง้น ้าแหง้ ส่วน
ทีล่กึทีส่ดุเพยีง 2 เมตร ในฤดฝูนมนี ้าลกึทีส่ดุประมาณ 5-
7 เมตร ทัง้สองขา้งมหีมู่บา้นต่างๆ ลอ้มรอบ ลกัษณะดนิ
ทีพ่บมคีวามอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งต ่า บรเิวณทีลุ่่มทีไ่ม่มี
น ้าขงัท านา (ส านักนโยบายและแผนสิง่แวดลอ้ม, 2542 : 
เวบ็ไซต)์ 

 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน ้ าห้วยจรเข้มาก 
สภาพพื้นที่เป็นอ่างเกบ็น ้าขนาดใหญ่ เป็นทะเลสาบน ้า
จดื สร้างขึน้เพื่อการชลประทานและการประปา มพีื้นที่ 
3,876 ไร่ อยู่ใน ต.บา้นบวั ต.เสมด็และ ต.สะแกโพรง อ.
เมือง จ.บุรีรัมย์ มีทัง้นกประจ าถิ่นและนกอพยพตาม
ฤดกูาลมาอาศยัอยู่เป็นจ านวนมากกว่า 170 ชนิด จงึเป็น
อกีสถานทีห่นึ่งทีเ่หมาะส าหรบัการดูนกและพกัผ่อน เป็น
แหล่งน ้าทีใ่ชใ้นการพกัผ่อนหย่อนใจของคนทีอ่ยู่โดยรอบ
และยังเป็นแหล่งน ้าที่ก่อประโยชน์ในด้านชลประทาน
ส าหรบัชาวจงัหวดับุรรีมัย ์อ่างเกบ็น ้ามพีืน้ทีก่วา้งขนาด
ใหญ่ ท าใหเ้ป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศยัของสตัวน์านาชนิด จงึมี
ความส าคญัในดา้นการขยายพนัธุส์ตัวต่์างๆ จงึท าใหอ้่าง
เก็บน ้าห้วยจระเข้มาก จึงอยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้ 
และจดัตัง้เป็นเขตหา้มล่าสตัวป่์าขึน้เพื่อปกป้องและดูแล
สัตว์ต่างๆที่อยู่ภายในบริเวณอ่างเก็บน ้ า ให้มีการ
เจรญิเติบโต และมกีารขยายพนัธุ์ ก่อให้เกดิระบบนิเวศ
ขึ้นมากมาย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2563 : 
เวบ็ไซต)์ 
 กระบวนการสิง่แวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการ
ทางการศกึษา เพื่อพฒันาประชากรให้เกดิความรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ใหม้คีวามตระหนักต่อปัญหา
สิง่แวดลอ้ม และส านึกในคุณค่าของทรพัยากรธรรมชาติ 
มุ่งพฒันาศกัยภาพของมนุษยใ์หม้คีวามช านาญเกีย่วกบั
การแกไ้ขปัญหาพรอ้มทีจ่ะมสี่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา
สิ่งแวดล้อมและ สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างประสาน
สอดคลอ้งกบัธรรมชาตไิด ้(ภาสนิี เป่ียมพงศส์าน, 2548 
: 54) เมื่อน ากระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษามาใชใ้นการ
เรียนรู้เกี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน ้าห้วยจรเข้
มาก แล้วน ามาสอนแบบบูรณาการสอดแทรก เขา้ไปใน
เนื้อหาและกิจกรรมสิง่แวดล้อมศึกษาให้สอดคล้องและ
เหมาะสม (เกษม จนัทร์แก้ว, 2536 : 88-89) ท าให้การ
เรียนรู้เกี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน ้าห้วยจรเข้
มากมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 ดังนั ้นผู้วิจ ัยจึง ได้ เล็ง เห็นความส าคัญของ
การศกึษาสภาพพืน้ทีข่อง เขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้า
หว้ยจรเขม้าก จงึไดจ้ดัท าคู่มอืการเรยีนรู ้เขตหา้มล่าสตัว์
ป่าอ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก โดยใหค้วามรู ้ทศันคต ิและ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม ให้กับนิสิตเพื่อที่จะเพิ่มพูนองค์
ความรูห้รอืผูท้ี่สนใจในเรื่องนี้ ไดม้แีนวทางในการศกึษา
ในหลาย ๆ ด้าน และยงัมกีารศกึษาปัญหา และหาแนว
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ทางการแก้ไขในเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเข้
มาก และเป็นการรกัษาสภาพของธรรมชาติให้สมบูรณ์
ยิง่ขึน้ 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 1) เพื่อพฒันาคู่มอืการเรยีนรู้เขตห้ามล่าสตัว์ป่า
อ่ าง เก็บน ้ าห้วยจรเข้มากให้มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล 
 2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ 
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการเรยีนรู ้
 3) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ 
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติทีม่เีพศต่างกนั 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตระดับ
ปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 4 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 107 คน 
 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นิสิต
ระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 4 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศึกษา 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 31 คน ซึง่ไดม้าจากการเลอืกแบบ
สมคัรใจเขา้ร่วมการเรยีนรู ้
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนรู้เขตห้ามล่าสตัว์ป่า
อ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก และ เพศ 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
  1) ความรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็
น ้าหว้ยจรเขม้าก 
  2) ทศันคติต่อเขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเกบ็น ้า
หว้ยจรเขม้าก  
  3) จริยธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัเขตห้ามล่า
สตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่ คู่มือการ
เรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก 
 2)  เครื่ องมือวัดผลและประ เมินผล ได้แก่  
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บ
น ้าห้วยจรเขม้าก แบบวดัทศันคติต่อเขตหา้มล่าสตัวป่์า

อ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อ
เขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก 
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมู ล ศึกษาข้อมูล
เบื้องต้น โดยศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากต ารา เอกสาร 
เอกสารงานวจิยั และแหล่งความรูต่้าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน ้าห้วยจรเข้มาก เพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดรูปแบบของเนื้อหาในการจดัท าคู่มอื
การเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้า หว้ยจรเขม้าก 
 2) สรา้งคู่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็
น ้ าห้วยจรเข้มาก โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า
แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัเขต
ห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน ้าห้วยจรเขม้าก โดยมีทัง้หมด 4 
หน่วยการเรยีนรู ้ดงันี้ 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเขต
หา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก 
  หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 ทรพัยากรนกในเขตหา้ม
ล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก  
  หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 ระบบบรหิารจดัการของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
  หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 ประโยชน์ของเขตห้าม
ล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก 
 3) น าเนื้อหาที่สมบูรณ์แล้วมาสร้างแบบทดสอบ
ความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษา และผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน 
และน ามาปรบัปรุงแกไ้ข 
 4) น าแบบทดสอบความรู้ แบบวดัทศันคติ และ
แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เกีย่วกบัการศกึษาเขตหา้ม
ล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก เพื่อสรา้งเสรมิความรู ้
ทัศนคติ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ไปทดลองใช้ (Try 
Out) กบันิสติชัน้ปีที ่2 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบั ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่าย ของ
เครื่องมอื ดงันี้ 
  4.1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัเขตหา้มล่า
สตัว์ป่าอ่างเก็บน ้าห้วยจรเข้มาก มีค่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบับอยู่ที่ 0.951 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 
0.34 – 0.85 และค่าความยากง่ายรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.37 
– 0.73 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
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  4.2) แบบวัดทัศนคติต่อเขตห้ามล่าสตัว์ป่า
อ่างเกบ็น ้าห้วยจรเขม้ากมคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 
0.985 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.72-0.96 ซึง่
เป็นไปตามเกณฑม์าตรทีก่ าหนดไว ้
  4.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมมคี่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.937 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่
ระหว่ าง 0.48 – 0.82 ซึ่ง เ ป็นไปตามเกณฑ์มาตรที่
ก าหนดไว ้
 5) ปรบัปรุงเครื่องมอืแลว้น าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การออกแบบการเกบ็ขอ้มูลวจิยั แบ่งออกเป็น 2 
ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที ่1 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื  
  ระยะที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดสิง่แวดล้อม
ศกึษา เกี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน ้าห้วยจรเข้
มาก โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้เขตห้ามล่าสตัว์ป่า
อ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก สื่อทีใ่ช ้คอื คู่มอืการเรยีนรูเ้ขต
หา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก 
3.6 การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจ ัยได้ด าเนินกาวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ขัน้ตอนดงันี้ 
 1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวดัทุกฉบบั 
ซึง่ทุกฉบบัตอ้งตอบอย่างสมบรูณ์  
 2) ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบ
วดัผล 
3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 การวเิคราะหข์อ้มลูครัง้นี้ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป 
SPSS ใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้  

  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ความถี่  ค่าเฉลี่ย  
รอ้ยละ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

  2) สถติทิีใ่ชห้าคุณภาพเครื่องมอื 

   2.1) ค่าความสอดคล้องและค่าความ
เหมาะสม โดยใชส้ตูรค่าดชันีความสอดคลอง IOC 
   2.2) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 
   2.3) ค่าอ านาจจ าแนก 
   2.4) ค่าความยากง่าย 
  3) สถิติที่ใช้ในการทดลองสมมุติฐาน ได้แก่ 
Paired t-test, F-test (One-Way ANOVA) ทีร่ะดบันัยส าคญั
ทางสถติ ิ.05 
 

4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และดชันี
ประสิทธิผลของคู่มือ 
 การหาประสทิธภิาพของคู่มอืการเรยีนรูเ้ขตห้ามล่า
สตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก พบว่า ประสทิธภิาพของ
กระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 87.84 และประสทิธภิาพ
ของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 84.30 ดังนัน้ คู่มือการ
เรียนรู้เขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน ้าห้วยจรเข้มาก จึงมี
ประสทิธิภาพ 87.84/84.30 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 
(ดงัตารางที ่1) 
 สว่นค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการเรยีนรู้
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน ้าห้วยจรเขม้าก มคี่าเท่ากบั 
0.7701 นิ สิตมีความรู้ เพิ่มขึ้นและส่ งผลให้นิสิตมี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้ หลงัจากการใชคู้่มอื
การเรียนรู้เขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน ้าห้วยจรเขม้าก 
รอ้ยละ 77.01 (ดงัตารางที ่2) 

 
ตารางที่ 1. ประสทิธภิาพของคู่มอืการศกึษาเขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเกบ็น ้าห้วยจรเขม้าก เพื่อสร้างเสรมิความรู้ ทศันคต ิ
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม (E1/E2) 
 

หน่วยกำรเรียนรู ้ คะแนนเตม็ �̅� S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 30 26.35 1.28 87.84 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 30 25.29 1.91 84.30 

ประสิทธิภำพของคู่มืออบรม เท่ำกบั 87.84/84.30 
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ตารางที่ 2. ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการศกึษาเขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเกบ็น ้าห้วยจรเขม้ากเพื่อสร้างเสรมิความรู้ 
ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อนกำร
เรียนรูทุ้กคน 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงักำร
เรียนรูทุ้กคน 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั
กำรเรียนรู ้

คะแนนเตม็ของกำร
ทดสอบ 

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

295 784 31 30 0.7701 

 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกับ
เขตห้ามล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้ าห้วยจรเข้มาก ทศันคติ 
และจริยธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการเรียนรู ้
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับเขต
ห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน ้าห้วยจรเข้มาก ทัศนคติ และ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการเรียนรู้  พบว่า 
นิสติมคีวามรูก้่อนการเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัน้อย (�̅� = 9.52) 
และหลงักจิกรรมนิสติมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (�̅� = 
25.29) ส่วนทศันคต ิก่อนการเรยีนรู้มคีวามรูอ้ยู่ในระดบั
เห็นด้วย (�̅� = 3.50) และหลังกิจกรรมนิสิตมีทัศนคติ

โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (�̅� = 4.56) และ
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนกจิกรรมมคีวามรู้อยู่ในระดบั
เพื่อญาติมิตรพวกพ้อง (�̅� = 2.38) และหลังกิจกรรม
นิสติมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มโดยรวมอยู่ในระดบัเพื่อสงัคม 
(�̅� =  2.71) เมื่อเปรียบเทียบความรู้  ทัศนคติ และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการเรยีนรู ้พบว่า นิสติ
มคีวามรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการการ
เรยีนรู ้มากกว่าก่อนการการเรยีนรูอ้ย่าง มนีัยส าคญัทาง
สถติทิี ่.05 (ดงัตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3. ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้ากทศันคต ิและจรยิธรรม
  สิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเรยีนรูโ้ดยใช ้Paired t-test (n = 31) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรเรียนรู้ 

ระดบั 
หลงักำรเรียนรู้ 

ระดบั t df p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

ควำมรู้ 
(N=30) 

9.52 1.96 น้อย 25.29 1.91 มากทีส่ดุ -31.352 30 .000* 

ทศันคติ 
(N=5) 

3.50 0.75 เหน็ดว้ย 4.56 0.25 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

- 
7.349 

30 .000* 

จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

(N=4) 
2.38 0.55 

เพื่อญาติ
มติรพวก
พอ้ง 

2.71 0.53 เพื่อสงัคม -2.351 30 .025* 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ภาพประกอบที ่4.1 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก  
ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเรยีนรู ้

 
4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบัเขต
ห้ามล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้ าห้วยจรเข้มาก ทศันคติ และ
จริยธรรมสิง่แวดล้อม ของนิสิตทีมี่เพศแตกต่างกนั 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัเขต
ห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน ้าห้วยจรเข้มาก ทัศนคติ และ

จริยธรรมสิ่งแวดล้อม ของนิสิตที่มีเพศต่างกัน พบว่า 
นิสิตที่มีเพศต่างกัน มีความรู้ ทัศนคติ และจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม ทีไ่ม่แตกต่างกนั (ดงัตารางที ่4) 
 
 

 
ตารางที่ 4. ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับเขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน ้าห้วยจรเข้มาก ทัศนคติ และจริยธรรม  
สิง่แวดลอ้ม ของนิสติทีม่เีพศแตกต่างกนั โดยใช ้(One-way ANOVA) 
 

ด้ำน เพศ จ ำนวน 
One-way ANOVA 

�̅� S.D. F Sig. 

ควำมรู ้(N=30) 
ชาย 
หญงิ 

9 
22 

24.22 
25.72 

1.20 
2.00 

4.374 0.045 

ทศันคติ (N=5) 
ชาย 
หญงิ 

9 
22 

4.50 
4.59 

0.16 
0.28 

0.769 0.388 

จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

(N=4) 

ชาย 
หญงิ 

9 
22 

2.88 
2.65 

0.36 
0.57 

1.220 0.278 

 

5. อภิปรำยผล 
 การพฒันาคู่มอืการเรยีนรู้เขตหา้มล่าสตัว์ป่าอ่าง
เกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก เพื่อสรา้งเสรมิความรู ้ทศันคต ิและ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ผูว้จิยัมปีระเดน็ทีจ่ะน ามาอภปิราย
ผล ดงันี้ 
5.1 การพฒันาคู่มือการเรียนรู้เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
อ่างเก็บน ้ าห้วยจรเข้มาก ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการเรียนรู้
เกีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้า  หว้ยจรเขม้าก มี
ประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 87.84/84.30 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑม์าตรฐานทีต่ัง้ไว ้80/80 แสดงใหเ้หน็ว่านิสติทีเ่ขา้
ร่วมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และผล
การศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มอืมคี่าดชันีประสทิธผิล 
(E.I.) เท่ากบั 0.7701 ส่งผลให้มคีวามก้าวหน้าทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น หลังจากการใช้คู่มือการเรียนรู้ ร้อยละ 
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77.01 การเรยีนรู้เกี่ยวกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้า
ห้วยจรเข้มาก โดยใช้คู่มือการเรยีนรู้เขตห้ามล่าสตัว์ป่า
อ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก ซึง่เป็นรูปแบบการจดัการเรยีน
การสอนใหผู้เ้รยีนเกดิความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องเกีย่วกบั
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน ้าห้วยจรเข้มาก สามารถ
พฒันานิสติใหม้พีฤตกิรรมตรงตามความมุ่งหวงั สง่ผลให้
กลุ่มตวัอย่างมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทศิทางทีด่ี
ขึน้ แสดงใหเ้หน็ว่าการจดัการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่า
สตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก โดยใชคู้่มอืประกอบการ
ถ่ายทอดความรู้โดยผ่านกระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษา 
ท าใหนิ้สติทีเ่ขา้ร่วมการเรยีนรูม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู้
สูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ คณิต จิตเจริญทวีโชค 
(2548: 43) ไดใ้หค้วามหมายว่า คู่มอืเป็นหนังสอืทีเ่ขยีน
ขึน้มาเพื่อให้ความรู้กบัผู้อ่านในการท ากจิกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งโดยมุ่งหวงัให้ผู้อ่านได้ศึกษาท าความเข้าใจ
ด้วยตนเองและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็น
แนวทางด าเนินการไดอ้ย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นไป
ตามแนวคิดของ วิทยา ด่านธ ารงกุล (2546: 8) ได้
กล่าวถงึ ประสทิธภิาพ หมายถงึ ความสามารถในการใช ้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ประสทิธภิาพจงึมกัถูกวดัในรูปแบบของ ต้นทุนหรอืการ
เวรคนืทรพัยากรทีใ่ชไ้ปเมื่อเทยีบกบัผลงานหรอืผลผลติ
ที่ได้เช่น ต้นทุน แรงงาน เวลาที่ใช้อัตราผลตอบแทน 
จากการลงทุน และเป็นไปตามแนวคดิของ ดุสติ ทองสาย 
(2559: 76) ใหค้วามหมายของประสทิธผิล หมายถงึ การ
ปฏิบัติการ (Performance) ที่ท าให้เกิดปริมาณและ
คุณภาพสูงสุดเพราะในแต่ละกิจกรรมหรือกิจการจะมี
วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการปฏิบัติการที่บรรลุถึง
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ทัง้ในด้าน
ปรมิาณและ คุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุร
ศกัดิ ์แก้วงาม และประยูร วงศ์จนัทรา (2561: 146) ได้
ศึกษาเรื่อง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมผู้น าจิตอาสา
สิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 93.78/86.01 ส่วนดชันีประสทิธผิล
ของหลักสูตรฝึกอบรมเท่ากับ 0.6716 สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ลิขติ จนัทร์แก้ว และคณะ (2562: 28) ได้
ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรแหล่งน ้า 
และสัตว์น ้ า ในชุมชน ผลการศึกษาพบว่ า  คู่ มือมี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 90.31/83.95 ส่วนดชันี ประสทิธผิล
ของคู่มือ เท่ากับ 0.6225 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

จริวรรณ์ ปลืม้ชยัภูม ิและชฎาพรเสนาคุณ (2562: 61-75) 
ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากภูมปัิญญาทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้านด้าน
อาหารและยาในวนอุทยานชีหลง ผลการวิจัยพบว่า 
ประสทิธภิาพของคู่มอืการส่งเสรมิ เท่ากบั 80.60/88.33 
ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการส่งเสริม เท่ากับ 0.8535 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประยูร  วงศจ์นัทรา และคณะ 
(2559: 55) ไดศ้กึษาเรื่อง การสง่เสรมิการจดัการธนาคาร
ขยะ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม
ศกึษา มหาวยิาลยัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า คู่มอื
การส่งเสริมการจัดการธนาคารขยะมีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 82. 20/82. 66 สว่นประสทิธผิลของคู่มอืมคี่าดชันี
ประสิทธิผล (E.I) เท่ากับ 0. 7500 และสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ พฒันา ชนะพนัธุ ์และคณะ (2552: 81-97) ได้
ศึกษา การอนุรักษ์ทรัพยากรดินโดยการห่มดินตาม
ศาสตร์พระราชา ผลการวิจัย พบว่า คู่มืออบรมมี
ประสทิธภิาพ เท่ากบั 87.39 / 81.25 ดชันีประสทิธผิล ของ
คู่มือการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.6703 แสดงว่านิสิตมี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 67.03  
 ดงันัน้การพฒันาคู่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์า
อ่างเกบ็น ้าห้วยจรเขม้าก เพื่อสร้างเสรมิความรู้ ทศันคติ 
และจริยธรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้คู่มือการเรียนรู้ซึ่งเป็น
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องของการศึกษาเขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่าง
เกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก เพื่อสรา้งเสรมิความรู ้ทศันคต ิและ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สามารถพฒันานิสติใหม้พีฤตกิรรม
ตรงตามความมุ่งหวงั ส่งผลใหก้ลุ่มตวัอย่างมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ แสดงใหเ้หน็ว่าการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้า
ห้วยจรเขม้าก โดยใช้คู่มอืประกอบการถ่ายทอดความรู้
โดยผ่านกระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษามีประสทิธภิาพ
และประสทิธผิล 
 
 
5.2 การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติ และ
จริยธรรมสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัเขตห้ามล่าสตัวป่์าอ่าง
เกบ็น ้ าห้วยจรเข้มาก ก่อนและหลงัการเรียนรู ้
 1) ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กี่ยวกบั
เขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก ก่อนและหลงั
การเรยีนรู ้พบว่า นิสติมคีวามรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัว์
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ป่าอ่างเกบ็น ้าห้วยจรเขม้าก หลงัการเรยีนรู้สูงกว่าก่อน
การเรยีนรูอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงให้
เหน็ว่าการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใชคู้่มอืการเรยีนรู้
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเกบ็น ้าห้วยจรเขม้าก ที่ผู้วจิยัได้
สรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื และสง่ตรวจผูเ้ชีย่วชาญ มี
ผลท าให้ความรู้ของนิสิตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของ สมถวิล ผลสะอาด (2555: 24) ได้สรุป
ความหมาย ความรู ้ว่าความรูน้ัน้เริม่ตน้ จากระดบัง่าย ๆ 
ก่อนแลว้เพิม่ความสามารถในการใชค้วามคดิและพฒันา
สตปัิญญาเพิม่ขึน้ เป็นล าดบั โดยแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ คอื 
ความรู้ ความเข้าใจ การน าความรู้ไปใช้ การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ และการประเมินผล และความรู้นัน้
สามารถวดัได้โดยเครื่องมอืที่ใช้ทดสอบความรู้ เป็นไป
ตามแนวคดิของ อลศิรา กฤษมานิต (2546: 20) กล่าวว่า 
ความรู ้หมายถงึ สิง่ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรู ้ประสบการณ์การ
รบัรู้ ความคุ้นเคย ความเข้าใจ ตลอดจนข่าวสารซึ่งเป็น
ขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ์ ที่ถูกต้องชดัเจน ซึ่งแต่ละคนอาจมี
ความรู้แตกต่างกันไปตามการรับรู้ ความเข้าใจ และ
ความคุ้นเคย ของแต่ละคน และเป็นไปตามแนวคิดของ 
ญาฐณีิ บูรณเกษมชยั (2553: 18) ได้กล่าวว่า ความรู้เป็น
สิ่งที่ส ัง่สมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือ
ประสบการณ์รวมทัง้ความสามารถเชิงปฏิบตัิและทักษะ
ความเข้าใจหรอืสารสนเทศที่ได้รบั มาจากประสบการณ์ 
สิง่ที่ได้รบัมาจากการได้ยนิ ได้ฟัง การคดิหรอืการปฏบิตัิ
องค์วิชาในแต่ละสาขา รวมถึงการที่เราใช้ประสบการณ์ 
ค่านิยม สารสนเทศ ความช านาญ และสญัชาตญาณในตวั
เราเพื่อก าหนด สิ่งแวดล้อม และกรอบการประเมิน
สารสนเทศ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ได้รับมาเพื่อ
น ามาใชป้ระโยชน์ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิตยาภรณ์ 
สไุกรธ ิและคณะ (2562: 69) ไดศ้กึษาเรื่อง การสง่เสรมิการ
มีส่วนร่วมของนักเรียน ในการจดัการธนาคารขยะ ใน
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ผลการศึกษา
พบว่า ก่อนการส่งเสรมิผูน้ านักเรยีนมคีวามรูอ้ยู่ในระดบั
ปานกลาง  หลังการส่ ง เสริมอยู่ ใ นระดับสู ง  เมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการส่งเสริม 
พบว่า ผู้น านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังการส่งเสริม 
มากกว่าก่อนการส่งเสริมอย่างมนีัยส าคญั ที่ระดบั .05 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุนิสา วงศไ์ชยา และน ้าทพิย์ 
ค าแร่ (2562: 57-68) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนา
คู่มอืฝึกอบรมการบ าบดัน ้าเสยีจากสยี้อมกกโดยวธิกีาร

กรอง ผลการศกึษา พบว่า ก่อนการฝึกอบรมชาวบา้นมี
ความรู้อยู่ในระดับพอใช้ หลังการฝึกอบรมชาวบ้านมี
ความรู้อยู่ในระดับดีมาก และชาวบ้านมีทักษะปฏิบัติ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
ก่อนและหลังฝึกอบรม พบว่า ชาวบ้านมีความรู้หลัง
ฝึกอบรมมากกว่าก่อนฝึกอบรม สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ สุลกัขณา จนัทร์ชมภู และคณะ (2562: 17-32) ได้
ท าการศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิการลด รบั ใหแ้ละใชข้ยะ
พลาสตกิ ผลการศกึษา พบว่า นิสติมคีวามรูห้ลงัการเขา้
ร่วมการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ ร ะดับ  .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Thinkamchoet J. and Wongchantra P. (2018: 152-
164) ได้ศึกษาค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอาเซียนส าหรบัเยาวชนในจงัหวัดร้อยเอ็ด 
ผลการวจิยัพบว่า การเรยีนรูด้า้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อมด้านความรู้การเป็นผู้น าของอาเซียนสูงขึน้
หลงัจากเข้าร่วมค่ายมากกว่าก่อนเข้าร่วมค่ายอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิญญา ชมมอนและคณะ 
(2562: 28-40) ได้ท าการศึกษาเรื่องการส่งเสริมการ
เ รียนรู้ ท รัพยากรแห ล่ งน ้ า และสัตว์น ้ า ในชุมชน 
ผลการวจิยัพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการเขา้
ร่วมการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 2) ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอเขต
ห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน ้าห้วยจรเข้มาก พบว่า นิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อเขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน ้า
ห้วยจระเข้มาก หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้  
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่าการ
จดักจิกรรมการเรยีนรู้โดยใช้คู่มอืการเรยีนรู้เขตห้ามล่า
สัตว์ ป่ าอ่ าง เก็บน ้ าห้วยจรเข้มาก ผู้วิจ ัย ได้มีการ
สอดแทรกกจิกรรมนนัทนาการ เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรม
ผ่อนคลายในระหว่างการเรยีนรู ้มผีลใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรม 
มีทัศนคติที่ดียิ่งขึ้น เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ์ (2537: 166-
167) ได้ให้ความหมายของ ทศันคติ หมายถึง สิง่ซึ่งเรา
ท าการอธบิายดว้ยวธิกีารอา้งองิถงึสิง่ทีอ่ยู่ในความนึกคดิ
ของผู้บริโภคที่เป็นเหตุท าให้มีผมกระทบต่อแบบของ
พฤติกรรมที่แสดงออก เป็นไปตามแนวคิดของ สร้อย
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ตระกูล อรรถมานะ (2550: 64) ได้ให้ความหมายของ
ทศันคต ิคอื ผลผสมผสานของความรูส้กึนึกคดิ ความเชือ่ 
ความคดิเหน็ ความรู้ และความรู้สกึของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่
ใดสิง่หนึ่ง คนใดคนหนึ่งหรอืสถานการณ์ใดสถานการณ์
หนึ่งๆ ซึ่งออกมาในรูปการประเมินค่าอันอาจเป็นไป
ในทางยอมรบัหรือปฏิเสธก็ได้ และความรู้สกึเหล่านี้มี
แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึน้ 
และเป็นไปตามแนวคดิของ สงวน สุทธเิลศิอรุณ (2525: 
3) ไดใ้หค้วามหมายของทศันคตวิ่า หมายถงึ สภาพจติใจ
หรือความรู้สกึนึกคิดของบุคคล หรือความคิดเห็นของ
บุคคลที่มต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง โดยแสดงพฤติกรรมย่างหนึ่ง
ออกมาเป็นที่ปรากฏต่อบุคคลหรือสาธารณชนก็ตาม 
ลว้นเป็นการกระท าเป็นการกระท าอนัเกดิจากทศันคตทิีด่ี
อยู่ทัง้สิน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิัยของ วนัเพญ็ กนัพล 
และคณะ (2560 : 551) ได้ศกึษาเรื่อง การศกึษาผลการ
ใช้คู่มือฝึกประสบการณ์ วิชาชีพสิง่แวดล้อมศึกษา ผล
การศกึษาพบว่า นิสติกลุ่มตวัอย่างมทีศันคตหิลงัการฝึก
ประสบการณ์วิชาชพีสิง่แวดล้อมศึกษาสูงกว่าก่อนการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสิ่งแวดล้อมศึกษา อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
จุฬารตัน์ นนัทรศัม ีและคณะ (2561: 59) ไดท้ าการศกึษา
เรื่องการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าในโรงเรียนเฉลิมพระ
เกยีรติสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ร้อยเอด็ในพระราชูปถมัภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ผล
การศกึษา พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ทศันคติ
ก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นักเรยีนที่เขา้ร่วมการ
ส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการส่งเสริมสูงกว่า
ก่อนการส่งเสริม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ปพิชญา ประภาร และคณะ 
(2560: 261) ไดศ้กึษาเรื่อง การศกึษาผลการใชคู้่มอืการ
จดัการสิง่แวดลอ้มศกึษาชุมชน ผลการศกึษาพบว่า นิสติ
ก ลุ่มตัวอย่ า งมีคะแนนเฉลี่ ย  ทัศนคติ ต่ อจัดการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาชุมชนสูงกว่าก่อนการการจัดการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ร ะดับ  .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Phannikar 
Utthawang et al. (2012: 308) ไดศ้กึษาเรื่อง การเรยีนรู้
สิง่แวดล้อมศกึษาแบบบูรณาการพหุปัญญาเพื่อส่งเสรมิ
ความรู้ ทศันคติและความตระหนักเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์
สิง่แวดล้อมของนักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ 
ผลการศกึษา ชาวบา้นทศันคต ิหลงัการส่งเสรมิมากกว่า

ก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 
และสอดคล้องกบังานวจิยัของ จารุวรรณ วงค์อามาตย์ 
และคณะ (2562: 82) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากต้น เถาวัลย์เปรียง ผลการศึกษาพบว่า 
นักเรียนมีทัศนคติสูงกว่าก่อนการส่งเสริมอย่ างมี
นยัส าคญัทาง สถติทิีร่ะดบั .05 
 ดงันัน้กจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์า
อ่างเกบ็น ้าห้วยจรเขม้าก มผีลท าให้ทศันคติของนิสติที่เขา้
ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้ เนื่องจากมกีระบวนการจดักจิกรรมโดย
ใช้วธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรู้ มกีระบวนการถ่ายทอดทาง
สิง่แวดล้อมศึกษาโดยเครื่องมือที่ใช้ในการจดักิจกรรม คือ 
คู่มอืการเรยีนรู้เขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก 
ในการบรรยายใหค้วามรู ้เป็นสื่อตวักระตุ้นใหเ้กดิการเรยีนรู้
และมทีศันคตต่ิอเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก
เพิม่มากขึน้ 
 3) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน ้าห้วย
จรเขม้าก พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
เกีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก หลงั
การเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรู้ โดยใช้คู่มอืการเรยีนรู้เขตหา้มล่าสตัว์ป่าอ่างเกบ็
น ้าห้วยจรเขม้าก ที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญ และผู้วจิยัได้มกีาร
สอดแทรกกิจกรรมนันทนาการ เกมส์ เพื่อให้ผู้เขา้ร่วม
กิจกรรมได้กระตือรือร้นในระหว่างการเรียนรู้ มีผลให้
ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม มจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมทีด่ยีิง่ขึน้ เมื่อ
ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์า
อ่างเก็บน ้ าห้วยจรเข้มาก ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ 
ฐากร สทิธโิชค (2560: 53) การสอนจรยิธรรมไม่สามารถ
สอนหรือให้ความรู้แค่ภายในห้องเรียนเท่านัน้ แต่ต้อง
เรียนรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง การเห็น
แบบอย่างที่ดี การอบรมบ่มเพาะจากชีวิตจริง อนัเป็น
กระบวนการทีผ่สมผสานหลายสิง่หลายอย่างเขา้ดว้ยกนั
อย่างลงตวั ครูผู้สอนทุกคนควรสอดแทรกจรยิธรรมเขา้
ไปในเนื้อหาที่ตนสอน เพื่อให้มีการปลูกฝังและพัฒนา
อย่างต่อเนื่ อง เป็นไปตามแนวคิดของ ธงชัย นิลค า 
(2556: 34-35) จรยิธรรมเป็นสาขาหนึ่งของปรชัญาเป็น
รากฐานที่ก่อให้เกดิความคดิ เจตคติ และการปฏบิตัิต่อ
สิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึง่นอกเหนือไปจากการศกึษาหรอืมคีวามรู้
เกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ เป็นไปตามแนวคดิของ รตันา เจรญิ
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ศร ี(2554 : 61) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ หลกัการ
ปฏบิตัเิกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มส าหรบัมนุษยท์ีย่ดึความดงีาม 
ความถูกต้องตามหลกัคุณธรรม และความเมตตาที่พึง
ปฏิบตัิต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งจะมีผลกระทบต่อชวีติและต่อ
มนุษยด์ว้ยกนั ในการทีม่นุษยพ์งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้มจงึ
ประกอบไปด้วยรากฐานความเชื่อในเชิงคุณธรรมที่มี
ความแตกต่างในระดับที่ก่ อ ให้เกิดผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมที่แตกต่างกนัไป ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัย
ของ วนิดา สรอ้ยสน, ประยูร วงศจ์นัทรา และ ลขิติ จนัทร์
แกว้ (2562: 1 - 16) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการเรยีนรู้
ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่าในชุมชน ผลการวจิยัพบว่า 
นิสติมคีะแนนจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หลงัการเขา้ร่วมการ
ส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ประชุมพร เลาหป์ระเสรฐิ (2562: 45) ไดศ้กึษาเรื่อง 
ผลของการสอนแบบสอดแทรกจริยธรรมต่อการพฒันา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม ในนิสิตปริญญาตรี ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พระ
มหาวชิรวิชญ์ คามพินิจ (2555: 55-56) ได้ศึกษาเรื่อง 
ศึกษาความเป็นภาวะผู้น าทางจริยธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาของผูบ้รหิารสถานศกึษา เขตภาษีเจรญิ
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่มีวุฒิ
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและสงูกว่าปรญิญาตรมีคีวาม
คิดเห็นต่อความเป็นภาวะ ผู้น าทางจริยธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนาของผู้บรหิารสถานศกึษา โดยรวมและ
รายดา้นแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Prayoon Wongchantra 
(2011: 77) ได้ศึกษาเรื่อง ผลของการสอนจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัความรู้และจรยิธรรมของนักศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีผลการศกึษาพบว่า กระบวนการสอน
การศึกษาด้านสิง่แวดล้อมโดยใช้การแช่ทางจริยธรรม
สามารถพฒันาความรูด้า้นสิง่แวดลอ้มและจรยิธรรมดา้น
สิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนในระดบัสงูซึง่สงูกว่ากลุ่มควบคุม 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Kannika Sookngam 
Prayoon Wongchantra and Wutthisak Bunnaen 
(2021: 32-48) ได้ศึกษาเรื่ อง  ผลของการฝึกอบรม
หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาในการอนุรกัษ์ดนิน ้าและป่าต่อ
แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ผลการวจิยัพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรม

สิง่แวดลอ้มหลงัอบรมสงูกว่าก่อนอบรมอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิี ่.05 (p <.05) 
 จากการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็
น ้าห้วยจรเขม้าก นิสติที่เข้าร่วมกิจกรรมมคีะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการเรียนรู้มากกว่าก่อนการ
เรยีนรู ้แสดงใหเ้หน็ว่านิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมจีรยิธรรมที่
ดีมากยิ่งขึ้น เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกบั
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเกบ็น ้าห้วยจรเขม้าก เนื่องจากมี
กระบวนการจดักจิกรรมโดยใชก้ระบวนการถ่ายทอดทาง
สิง่แวดลอ้มศกึษา โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม คอื 
คู่มือการเรียนรู้เขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน ้าห้วยจรเข้
มาก ใช้ใบความรู้ในการบรรยายให้ความรู้ และเป็นสื่อ
ตวักระตุ้นใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อ
เขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้ากเพิม่มากขึน้ 
5.3 การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบัเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน ้ าห้วยจรเข้มาก ทัศนคติ และ
จริยธรรมสิง่แวดล้อม ของนิสิตทีมี่เพศแตกต่างกนั 
 1) การศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัเขต
ห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก พบว่า นิสติทีม่ี
เพศต่างกนั มคีวามรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็
น ้าหว้ยจระเขม้าก ไม่แตกต่างกนั (p > .05) เป็นไปตาม
แนวคิดของ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2550: 26) ได้ให้
ค าอธิบายว่า ความรู้ เป็นพฤติกรรมขัน้ต้นที่ผู้เรียนรู้
เพียงแต่เกิดความจ าได้ โดยอาจจะเป็นการนึกได้หรือ
โดยการมองเห็น ได้ยิน จ าได้ ความรู้ในชัน้นี้  ได้แก่ 
ความรู้เกี่ยวกบัค าจ ากดัความ ความหมาย ข้อเท็จจรงิ 
กฎเกณฑ ์โครงสรา้งและวธิแีกไ้ขปัญหา สว่นความเขา้ใจ
อาจแสดงออกมาในรูปของทักษะด้าน “การแปล” ซึ่ง
หมายถึง ความสามารถในการเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ข่าวสารนั ้นๆ โดยใช้ค าพูดของตนเอง และ “การให้
ความหมาย” ที่แสดงออกมาในรูปของความคิดเห็นและ
ขอ้สรุป รวมถึงความสามารถในการ “คาดคะเน” หรอืการ
คาดหมายว่าจะเกิดอะไรขึ้น และเป็นไปตามแนวคิดของ 
ชวาล แพรตันกุล (2546: 201) ความรู้เป็นการแสดงออก
ทางสมรรถภาพทางดา้นสมองดา้นความจ า โดยใชว้ธิใีห้
ระลกึออกมาเป็นหลกั และเป็นไปตามแนวคดิของ วนิยั วี
ระวฒันานนท์และบานชื่น สพีนัผ่อง (2537: 35) ได้ให้
ความหมายว่า การศกึษา สิง่แวดลอ้ม หมายถงึการศกึษา
ทีมุ่่งเน้นเฉพาะเนื้อหาสาระเรื่องสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั ควร
ค่าใน การเรียนรู้ อนัจะเป็นพื้นฐานความรู้ที่ส าคญั ใน
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การด ารงชีวิตของมนุษย์ เช่น  การศึกษาในเรื่ อง 
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา นิเวศวิทยา ประชากรกับ 
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติดิน ป่าไม้ สัตว์ พืช 
อาหาร น ้า อากาศ แร่ พลงังาน สารพษิ มลภาวะ เป็นตน้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Uraiwan Praimee and 
Wannasakphijit Boonserm (2021: 72-91) ได้ศึกษา
เรื่อง ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ารจดัการขยะมลูฝอย
และสิง่ปฏกิลู โดยใชปั้ญหาและโจทยเ์ป็นฐาน การเรยีนรู ้
ผลการศึกษาพบว่า นิสติที่มีเพศแตกต่างกนั มีความรู้
เกีย่วกบัการจดัการขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู ไม่แตกต่าง
กัน (P > .05) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุกฤษฎ์ 
ดอนบรรเทา และสุนทร สายค า (2563: 202-209) ได้
ท าการศกึษา เรื่อง การจดัการความรู้ตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงสูชุ่มชน อ าเภอศรบีุญเรอืง จงัหวดั
หนองบวัล าภู ผลการวิจยัพบว่า การเปรียบเทียบการ
จดัการความรู้ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสู่
ชุมชน จ าแนกตามเพศ มกีารปฏบิตัไิม่แตกต่างกนั อย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สม
รตัน์ ข ามาก (2559: 153-169)  ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรม
การดูแลตนเองของผู้ ป่ วยโ รคความดันโลหิตสู ง 
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลนางเหล้า อ าเภอสทงิ
พระ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า เพศที่ต่างกนัมี
ความรู้เกี่ยวกกบัพฤติกรรมการดูแลตนเองไม่แตกต่าง 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ Benjawan Suparat et al. 
(2010: 554 - 558) ได้ศกึษาเรื่อง การศกึษาและพฒันา
ความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมในการอนุรกัษ์ป่าและปลูก
ป่าของเยาวชนในชุมชนบา้นเขาพระ จงัหวดันครนายก ผล
การศึกษาพบว่า เยาวชนที่มีเพศต่างกันมีความรู้ ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Suwakhon Phakeewai and Prayoon Wongchantra (2021: 
94) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันากจิกรรมค่ายนันทนาการเพื่อ
สิง่แวดล้อมส าหรบัเยาวชนในจงัหวดัร้อยเอ็ดของประเทศ
ไทย พบว่าเยาวชนกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศที่แตกต่างกันมี
ความรูด้า้นสิง่แวดลอ้มไม่ต่างกนั 
 2) การศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอเขตหา้ม
ล่าสตัว์ป่าอ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก นิสติที่มเีพศต่างกนั 
มคีวามรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยจระเข้
มาก ไม่แตกต่างกนั (p > .05) เป็นไปตามแนวคิดของ 
พรทพิย ์บุญนิพทัธ ์(2531: 75)  ทศันคต ิหมายถงึ เป็น
ความเชื่อและความรู้สึกที่ทนทาน และได้รับการจัด

ระเบยีบ ซึง่มกัเป็นตวัผลกัดนัใหเ้รากระท าไปในทศิทาง
นัน้ๆ ทศันคตจิงึมอีงคป์ระกอบทัง้ดา้นความคดิ อารมณ์ 
และการกระท า เป็นไปตามแนวคดิของ สุพณิ เกชากุปต์ 
(2546: 46-47) กล่าวว่าองค์ประกอบของทัศนคติมี 3 
ส่วน คือ องค์ประกกอบด้านความรู้สึกหรืออารมณ์   
องค์ประกอบด้านความคดิความเชื่อ และ องค์ประกอบ
ดา้นพฤตกิรรม และเป็นไปตามแนวคดิของ ธรีะพร อรุณ
วรรณโน (2528: 162 -163)  ใหค้วามหมายองคป์ระกอบ 
ของทัศนคติไว้ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้าน
ปัญญา องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู้สึก และ
องค์ประกอบด้านพฤติกรรม ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัย
ของ วรวรรณ องค์ครุฑรกัษา (2563: 39-51) ได้ศกึษา 
ทศันคตขิองผูร้บัสารและจุดดงึดดูของสื่อของพืน้ทีส่เีขยีว
ในเขตเมอืง ผลจากการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่เีพศ
ต่างกนั มทีศันคตต่ิอจุดดงึดูดของสื่อของพืน้ทีส่เีขยีว ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพรรณ 
จนัทรแ์ดง (2559: 44) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมการใชส้ือ่
สงัคมออนไลน์ของนิสติระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
พะเยา ผลการศกึษาพบว่า นิสติมหาวทิยาลยัพะเยาเพศ
ชายกบัเพศหญิงมีทศันคติต่อการใช้สื่อสงัคมออนไลน์
และปัญหาการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ไม่แตกต่างกันซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กชมน บรรยายกิจ ,ปิยะ 
ศักดิ เ์ จ ริญ  และ อุไร  สุทธิแย้ม  (2562:  79 -92 )ได้
ท าการศึกษาเรื่องทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัด
การศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีทัศนคติ
โดยรวมและรายดา้นต่อการจดัการศกึษาไม่แตกต่างกนั 
ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ Alptürk Akçöltekin (2020: 
28-36) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การตรวจสอบผลของ
ทศันคตขิองครูทีม่ต่ีอสถติต่ิอทศันคตขิองพวกเขาทีม่ต่ีอ
การศึกษา ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ทศันคติต่อสถิติและการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี 
(p <0.01; r = 0.972 **) และเพศไม่มคีวามแตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
สถาพร ชทูองรตันะ, ประยรู วงศจ์นัทรา และบญัญตั ิสาล ี
(2558: 223-235) ได้ศกึษาเรื่องการถ่ายทอดภูมปัิญญา
พืน้บา้นในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าและน ้าของกลุ่มชาติ
พนัธุ์ญ้อนครพนม ผลการศกึษาพบว่า ทศันคติก่อนเขา้
และหลงัรบัการถ่ายทอดการจดักจิกรรม ทัง้เพศชายและ
เพศหญงิมทีศันคตไิม่แตกต่างกนั 
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 3) การศกึษาและเปรยีบเทยีบจรยิธรรมเกีย่วกบัเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน ้ าห้วยจรเข้มาก นิสิตที่มีเพศ
ต่างกนั มคีวามรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ย
จรเขม้าก ไม่แตกต่างกนั (p > .05) ซึง่เป็นไปตามแนวคดิ
ของ ชัยพร วิชชาวุธ (2552: 8) ได้สรุปแนวความคิด
เกีย่วกบัจรยิธรรมและจรรยาซึง่สอดคลอ้งกบัความหมาย
สากลที่องค์กรด้านจริยธรรมประเทศต่างๆ ใช้อยู่ใน
ปัจจุบนั กล่าวคือหากบุคคลยึดมัน่ความ ถูกต้องเที่ยง
ธรรมภายในจิตใจและกระท าพฤติกรรมภายนอกที่
ถูกต้องเที่ยงธรรมสอดคล้องกับภายในจิตใจ แล้ว 
ลักษณะเช่นนี้ จึง เรียกว่า “ Integrity” ซึ่ง เป็นไปตาม
แนวคิดของ จรัล แก้ว เ ป็ง  (2546:  9)  ได้ก ล่าวว่ า 
จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่
แสดงออกถึงความดีงามทัง้ต่อตนเองต่อผู้อื่น และต่อ
สงัคม เพื่อให้เกิดความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม และต่อการพฒันาประเทศชาติ ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคดิของ วีระพงศ์ ถิ่นแสนดี (2550: 23) 
ไดก้ล่าวสรุปความหมายจรยิธรรมว่าเป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏบิตัิ และการกระท าที่ดงีามและถูกต้องของ
บุคคลตลอดจนความรู้สกึนึกคิดอันถูกต้องดีงามที่ควร
ประพฤตปิฏบิตัใินสิง่นัน้ๆ เพื่อใหเ้กดิความเจรญิรุ่งเรอืง
แก่ตนเอง และบุคคลอื่นโดยทัว่ไปในสงัคม ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยั น ้าผึง้ นาพนัธ ์และจกัรชยั สื่อประเสรฐิสทิธ ์
(2562: 70-80)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติชายฝัง่ทะเลของ
ประชาชนในชุมชนวดัช่องลม ต.นาเกลอื อ.บางละมุง จ.
ชลบุร ีผลการศกึษาพบว่า ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั ไม่มี
ผลต่อพฤตกิรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตชิายฝัง่
ทะเลของประชาชนในชุมชนวดัช่องลม ต.นาเกลอื อ.บาง
ละมุง จ.ชลบุร ีซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รตันากร มะ
หตักุล (2561: 123-132) ได้ศกึษาเรื่อง ประสทิธผิลการ
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนใน
โรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑณท่าแร่ - หนองแสง 
ผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบประสิทธิผลการ
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สาคร พรหมโคตร (2555: 24-
30) ได้ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมทางจริยธรรมของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลการวิจัย พบว่า 
นักศึกษาที่มีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมทางจริยธรรมไม่
แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวิจยัของสุมิตรา แดงศรี 
(2557: 17) ได้ท าการศึกษา เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการ
สรา้งค่านิยมจรยิธรรมองคก์ร : กรณีศกึษา กรมส่งเสรมิ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลดา้นเพศไม่มอีทิธพิลต่อการสรา้งค่านิยมจริยธรรม
องคก์ร อย่างมนียัส าคญัทางสถติสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Klongyut Somsak, Singseewo Adisak และ Suksringarm 
Paitool (2015: 2559-2605) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันาการมี
ส่วนร่วมของนักเรียนระดับประถมศึกษาในการอนุรักษ์
สภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนที่
มเีพศต่างกนัไม่ไดบ้่งบอกถงึพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั 
 ดงันัน้การเรยีนรู้เกี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่าง
เกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก นิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู ้ที่
มีเพศแตกต่างกนั มีความรู้เกี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่า
อ่ าง เก็บน ้ าห้วยจรเข้มาก ทัศนคติและจริยธรรม
สิง่แวดล้อมไม่แตกต่างกนั เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้เกี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน ้าห้วยจรเข้
มาก 
 
6. ข้อเสนอแนะ   
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 
 1) เขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้ากและ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง สามารถน าข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษา น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นแหล่ง
เรยีนรูท้ีน่่าสนใจ 
 2) เขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน ้าห้วยจรเข้มาก
และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ควรศกึษาขอ้มูลและท าความ
เขา้ใจก่อนน าไปใช ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการสร้าง สื่อต่างๆ ในการเผยแพร่ให้
ความรู้แก่บุคคลที่สนใจ เช่น วีดีโอวีดีทัศน์ โปสเตอร์ 
แผ่นพบั 
 2) ควรศกึษาเกี่ยวกบัการพฒันาพื้นทีเ่ขตหา้มล่า
สัตว์ป่าอ่างเก็บน ้ าห้วยจรเข้มาก เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยจรเขม้าก 
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