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บทคดัยอ่ 
 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคู่มอืการเรยีนรูเ้ขตห้ามล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยตลาด ใหม้ปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเรยีนรู ้และนิสติทีม่เีพศ
ต่างกนั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่4 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 31 คน ซึง่ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วมการเรยีนรู ้เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วจิยั ประกอบดว้ย คู่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าห้วยตลาด แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์า
อ่างเกบ็น ้าหว้ยตลาด แบบวดัทศันคตต่ิอเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยตลาด และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Paired t-test และ One-way ANOVA  
ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืการเรยีนรู ้มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 86.99/84.09 มคี่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการเรยีนรู ้เท่ากบั 
0.6754 แสดงว่า นิสิตมีมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ ร้อยละ 67.54 นิสิตมีคะแนนความรู้ ทัศนคติ และจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม หลงัการเรยีนรู้สงูกว่าก่อนการเรยีนรู ้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และนิสติทีม่เีพศต่างกนั มคีวามรู ้
ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ไม่แตกต่างกนั 
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Abstract 

 
 The purposes of this research were to develop the Angkepnam Huai Talat 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 4 th 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 
Talat Non-hunting Area learning manual, knowledge test about Angkepnam Huai Talat Non-hunting Area, attitudes 
test towards Angkepnam Huai Talat 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 
86.99/84.09. The effectiveness index of the learning manual was equal to 0.6754. The undergraduate students had 
more knowledge and effected to increased undergraduate student progress after using the leaning manual at 
67.54%. 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. 
 
Keywords : Learning manual, Non-hunting Area, Knowledge, Attitude, Environmental ethics 
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1. บทน ำ 
 เขตห้ามล่าสัตว์ ป่าเป็นพื้นที่ ป่ าอนุรักษ์ตาม
กฎหมาย เดมิมุ่งคุ้มครองเฉพาะสตัว์ป่าบางชนิด โดยเหน็
ชดัเจนในบทบญัญตัิมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญตัิสงวน
และคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2503 ต่างจากเขตหา้มล่าสตัวป่์า
ในปัจจุบันที่ก าหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งคุ้มครองทัง้ชนิดพนัธุ์และ
ถิ่นอาศยัของสตัว์ป่าควบคู่กนัไป (ส านักงานอนุรกัษ์สตัว์
ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่าและพนัธุ์พืช, 2560: 18) 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแหล่งคุม้ครองและอยู่อาศยัของ
สตัวป่์าโดยปลอดภยั ท าใหส้ตัวป่์าในพืน้ทีด่งักล่าวมโีอกาส
สบืพนัธุแ์ละขยายพนัธุต์ามธรรมชาตไิดม้ากขึน้  
 เขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน ้าห้วยตลาด จังหวัด
บุรรีมัย ์จดัเป็นพืน้ทีชุ่่มน ้าทีม่คีวามส าคญัระดบันานาชาติ 
ได้จดัตัง้เป็นเขตห้ามล่าสตัว์ป่าเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 
2523 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 97 ตอนที่ 
155 วันที่  7 ตุลาคม 2523 มีเนื้ อที่ทัง้หมด 4,434 ไร่  
นอกจากนี้ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน ้ าห้วยตลาด  
เป็นระบบนิ เวศมีความส าคัญต่อพืช สัตว์ และยังมี
ความส าคญัต่อชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ เน่ืองจากเป็น
แหล่งกกัเก็บน ้าเพื่อใช้ในการเกษตร และอุปโภคบริโภค 
โดยเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยตลาดมลีกัษณะเป็น
ที่ ลุ่มเกิดจากการยุบตัวของแผ่นดิน รับน ้ าจากพื้นที่
ขา้งเคยีงไหลลงแม่น ้ามูล ในฤดฝูนมนี ้าลกึทีสุ่ดประมาณ 5-
7 เมตร ในฤดูแล้งน ้าในอ่างเกบ็น ้าลดลงบริเวณที่ลึกที่สุด
เพยีง 1 เมตร นอกจากนี้ยงัมกีารพบนกชนิดต่าง ๆมาอาศยั
อยู่โดยรอบจ านวนกว่า 100 ชนิด โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง
ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืนเมษายนจะมฝีงูนกมาอาศยั
อยู่มากเป็นพิเศษ บางชนิดใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก 
เช่น นกอีโก้ง นกคู้ท กาน ้าเล็ก นกนางแอ่น กระสานวล 
และนกอื่น ๆ อกีหลากหลายชนิดที่อพยพเข้ามาอาศัยหา
กนิในพืน้ทีด่งักล่าว และพบปลาอย่างน้อย 18 ชนิด และพชื
ที่ขึน้รอบ ๆ อ่างเกบ็น ้าอกีหลายชนิด (ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 2558 : 
เวบ็ไซต)์ 
 ปัญหาสิง่แวดล้อมอนัเป็นปัญหาที่เกิดจากวิถีการ
ด าเนินชวีติที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเจรญิก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มและคุณภาพชวีติ โดยจะเหน็ไดว้่า สิง่แวดล้อม
ศึกษามาจากค าว่าสิ่งแวดล้อม และการศึกษา เนื่องจาก

การศกึษาเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มเป็นมาตรการทีส่ าคญัยิง่ทีจ่ะ
แกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างยัง่ยนื โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่มุ่งให้มนุษย์มีความรู้ ความ
ตระหนัก ทศันคติ เจตคติ ค่านิยม ทกัษะ การมีส่วนร่วม 
และการประเมนิผลแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมที่เกดิขึน้ในทุก
ระดับตั ้งแต่ระดับชุมชน ประเทศและโลก (ประยูร  
วงศ์จนัทรา, 2558: 1) ดงันัน้เมื่อมนุษยไ์ม่เรยีนรู้จากความ
จรงิ มนุษยจ์งึไม่เขา้ใจความเป็นจรงิ และเมื่อไม่เขา้ใจความ
จรงิ ท าใหไ้ม่สามารถสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษย์กบั
สิง่ต่าง ๆให้เกื้อกูล จึงน าไปสู่ภาวะวิกฤตการเรียนรู้ และ
ปัญหาสิง่แวดลอ้มได ้(ประเวศ วะส,ี 2541: 11-12) อย่างไร
กต็ามปัญหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ เป็นปัญหาทีเ่กดิจากการ
ขาดจริยธรรมของมนุษย์ในสังคมแทบทัง้สิ้น (ประยูร  
วงศจ์นัทรา, 2551: 168) 
 จากการศกึษาขอ้มูลของเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็
น ้าห้วยตลาด ผู้วิจ ัยได้น าเทคนิคกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้สิง่แวดล้อมศกึษามาประยุกต์ใช้ โดยได้จดัท าคู่มือ
การเรยีนรู้เขตห้ามล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยตลาด เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นิสติระดับ
ปริญญาตรี ชั ้นปีที่  4 สาขาวิชาสิ่ งแวดล้อมศึกษา  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เพื่อสรา้งเสรมิความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม แลว้ท าการวดัและประมนิผลสิง่แวดลอ้มศกึษา 
โดยประยูร วงศ์จนัทรา (2559: 275) ได้อธิบายว่าการวัด
และประเมินผลสิ่งแวดล้อมเป็นการติดตาม จากการใช้
เครื่องมอือย่างใดอย่างหนึ่งในการประเมินความรู้ เจตคติ 
ทัศนคติ การมีส่วนร่วม ค่านิยม และทักษะในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามประสงค์หลักของ
สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อให้ทราบถึงระดับความรู้ เจตคติ 
ทัศนคติ การมีส่วนร่วม ค่านิยม และทักษะในการแก้ไข
ปัญหาสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่้องการ
และสรุปผลอย่างมกีฎเกณฑ ์
 ดงันัน้ผู้วจิยัไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของเขตหา้ม
ล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยตลาด จงึไดศ้กึษาและจดัท าคู่มอื
การเรยีนรู้เขตห้ามล่าสตัว์อ่างเก็บน ้าห้วยตลาด เพื่อเป็น
การสร้างเสริมความรู้ ทัศนคติ และจริยธรรมสิง่แวดล้อม
เกีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยตลาดแก่นิสติที่
เข้ าร่ วมการเรียนรู้ และสามารถน าไปปรับใช้ ใ น
ชวีติประจ าวนั เผยแพร่ในอนาคตาต่อไป 
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2. วตัถปุระสงค ์
 1) เพื่อพฒันาคู่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่าง
เกบ็น ้าหว้ยตลาดใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 2) เพื่ อศึกษาเปรียบเทียบความรู้  ทัศนคติ   
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเรยีนรู ้
 3) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ  
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ของนิสติทีม่เีพศต่างกนั 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตระดับ
ปริญญาตรีชั ้นปีที่  4 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 107 คน 
 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นิสติระดบั
ปริญญาตรีชั ้นปีที่  4 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 31 คน ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วมการ
เรยีนรู ้
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรต้น ได้แก่ การเรยีนรู้เขตห้ามล่าสตัว์ป่า
อ่างเกบ็น ้าหว้ยตลาด และเพศ 
 2) ตวัแปรตาม 
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้า
หว้ยตลาด 
  2.2) ทัศนคติต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน ้า 
หว้ยตลาด 
  2.3) จรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัต่อเขตหา้มล่า
สตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยตลาด 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด 
  1.1) คู่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้า
หว้ยตลาด 
 2) เครื่องมอืทีใ่ชว้ดัและประเมนิผล 
  2.1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์
ป่าอ่างเกบ็น ้าหว้ยตลาด 
  2.2) แบบวัดทัศนคติต่อเขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่าง
เกบ็น ้าหว้ยตลาด 
  2.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัต่อเขต
หา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยตลาด 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ระยะที ่1 การสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมอื 
  1) ศึกษาข้อมูล โดยการลงพื้นที่เขตห้ามล่าสตัว์
ป่าอ่างเก็บน ้าห้วยตลาด เพื่อที่จะได้น าข้อมูลที่ศึกษามา
ก าหนดรูปแบบในการจดัท าเล่มคู่มอืการเรยีนรู้เขตห้ามล่า
สตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยตลาด 
  2) สรา้งคู่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็
น ้าหว้ยตลาด โดยใชข้อ้มลูจากการศกึษาคน้ควา้ และขอ้มูล
ทีไ่ดจ้ากเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยตลาด มทีัง้หมด 
4 หน่วยการเรยีนรู ้ดงันี้ 
 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัเขตหา้ม
ล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยตลาด 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทรพัยากรนกในเขตห้ามล่า
สตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยตลาด 
 หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 ทรพัยากรพรรณไม้น ้าในเขต
หา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยตลาด 
 หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกบัเขต
หา้มล่าสตัวป่า 
  3) น าเนื้อหาทีส่มบรูณ์มาสรา้งแบบทดสอบความรู ้
แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน ้ าห้วยตลาด ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  
เพื่ อน ามาปรับปรุ งแก้ไข และเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน 
  4) น าแบบทดสอบความรู้  แบบวัดทัศนคติ  
และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์
ป่าอ่างเก็บน ้าห้วยไปทดลองใช้ (Try out) กับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีชั ้นปีที่  2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 30 คน 
 ระยะที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเกี่ยวกับเขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน ้ าห้วยตลาด  
โดยการจดักจิกรรมการเรยีนรู้เกี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่า
อ่างเกบ็น ้าหว้ยตลาด 
  1) รปูแบบการถ่ายทอด 
   1.1) เน้ือหาการเรียนรู้เขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่าง
เก็บน ้ าห้วยตลาด ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้
เกีย่วกบัเขตห้ามล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าห้วยตลาด มเีนื้อหา
สาระการเรยีนรู ้4 หน่วยการเรยีนรู ้ดงันี้ 
   หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 เรื่อง ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบั
เขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยตลาด 
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   หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 เรื่อง ทรพัยากรนกในเขต
หา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยตลาด 
   หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 เรื่อง ทรพัยากรพรรณไม้
น ้าในเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยตลาด 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กฎหมายที่ควรรู้
เกีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่า 
  2) รปูแบบในการเรยีนรู ้
   2.1) ขัน้น าเขา้สูก่จิกรรม เป็นการเตรยีมพรอ้มผู้
เขา้การเรยีนรูห้รอืการสรา้งบรรยากาศใหเ้อือ้อ านวยต่อการ
เรยีนรูโ้ดยการสรา้งความคุน้เคยกบัผูเ้ขา้การเรยีนรู ้เพื่อลด
ความเครยีด 
   2.2) ขัน้จดัการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย การบรรยาย 
โดยมีคู่มือการเรียนรู้ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน ้ า 
ห้วยตลาด ซึ่งเป็นการบูรณาการเทคนิคการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพื่อสรา้งความสนใจ โดยก าหนดเป้าหมายของ
แต่ละกจิกรรม เน้นการเรยีนรูร้่วมกนัระหว่างผูบ้รรยายและ
ผูเ้ขา้ร่วมการเรยีนรู ้เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการเรยีนรูส้นใจกบัสิง่
ทีก่ าลงัท า 
   2.3) ขัน้วัดผลการจัดกิจกรรม เป็นขัน้ตอน
สุดท้ายซึ่งจะเป็นขัน้ตอนวัตถุประสงค์ของผู้วิจยัที่ตัง้ไว้
ตอนแรก โดยในการเรยีนรู้ครัง้นี้วดัผลการประเมนิ 3 ดา้น 
คอื ด้านความรู้ ด้านทศัคติ และด้านจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ของผูเ้ขา้การเรยีนรูท้ีม่ต่ีอกจิกรรมการเรยีนรู ้
3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวิจยั 
 การวิเคราะห์ข้อมูลครัง้นี้ ผู้วิจ ัยใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รปู SPSS ใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
  2) สถติทิีใ่ชห้าคุณภาพเครื่องมอื ได้แก่ ค่าความ
สอดคล้องและค่าความเหมาะสม โดยใช้สูตรค่าดชันีความ
สอดคล้อง IOC ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจจ าแนก
รายขอ้ ค่าความยากง่าย ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ 
(E1) ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) ค่าดชันีประสทิธิผล 
(E.I.)  
 3) สถติทิีใ่ชใ้นการทดลองสมมุติฐาน ไดแ้ก่ Paired 
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 และOne-way ANOVA 
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรศึกษำ 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑแ์ละดชันี
ประสิทธิผลของคู่มือ  
 จากการการศกึษาประสทิธภิาพของคู่มอืการเรยีนรู้
เขตห้ ามล่ าสัตว์ ป่ าอ่ าง เก็บน ้ าห้ วยตลาด พบว่ า 
ประสทิธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 86.99 
และประสทิธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 84.09 
ดงันัน้ ผลการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้า
ห้วยตลาด ที่มีประสิทธิภาพของคู่ มือ  86.99/84.09  
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ (ตารางที่ 1) และค่าดชันีประสทิธผิล
ของคู่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยตลาด 
พบว่า มีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) มีค่าเท่ากับ 0.6754 
หมายความว่านิสิตที่เข้าร่วมการเรียนรู้มีวามรู้เพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้นิสิตมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้หลังจาการ
เรยีนรูร้อ้ยละ 67.54 (ตารางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยตลาด (E1/E2) 
 

หน่วยกำรเรียนรู ้ คะแนนเตม็ �̅� S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 30 26.10 0.83 86.99 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 30 25.23 0.96 84.09 

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรเรียนรูเ้ขตห้ำมล่ำสตัวป่์ำอ่ำงเกบ็น ้ำห้วยตลำดเท่ำกบั 86.99/84.09 
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ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยตลาด 
 

ผลรวมคะแนนควำมรู้
ก่อนกำรเรียนรู ้

ผลรวมคะแนนควำมรู้
หลงักำรเรียนรู ้

จ ำนวนนิสิต คะแนนเตม็ ค่ำดชันีประสิทธิผล (E.I.) 

474 782 31 30 0.6754 

 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้  ทัศนคติ  
และจริยธรรมสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัเขตห้ามล่าสตัว์
ป่าอ่างเกบ็น ้ าห้วยตลาด ก่อนและหลงัการเรียนรู ้
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ 
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็
น ้ าห้วยตลาด พบว่า ก่อนการเรียนรู้นิสิตมีความรู้
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง(�̅�=15.29) และหลงัการ
เรียนรู้นิสิตมีความรู้โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุ ด 
( �̅�=25.23)  ส่วนทัศนคติก่อนการเรียนรู้ มีทัศนคติ
โดยรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ (�̅�=3.21) และหลังการ

เรยีนรู้มทีศันคติโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย (�̅�=4.31) 
และจริยธรรมสิ่งแวดล้อมฃก่อนการเรียนรู้มีจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อสังคม (�̅�=2.69)  
และหลงัการเรยีนรูม้จีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มโดยรวมอยู่ใน
ระดบัเพื่อความถูกตอ้งดงีาม (�̅�=3.57) เมื่อเปรยีบเทยีบ
ความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงั
การเรยีนรู้ พบว่า นิสติมคีวามรู้ ทศันคติ และจรยิธรรม
สิง่แวดล้อมหลงัการเรยีนรู้สูงกว่าก่อนการเรยีนรู้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ตารางที ่3) 

 
ตารางที ่3 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้า
หว้ยตลาด ก่อนและหลงัการเรยีนรู ้(n=31) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรเรียนรู ้

ระดบั 
หลงักำรเรียนรู ้

ระดบั t df p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

ความรู ้
(N=30) 

15.29 1.92 
ปาน
กลาง 

25.23 0.96 มากทีส่ดุ -28.811 30 .000* 

ทศันคต ิ
(N=4) 

3.21 0.24 ไม่แน่ใจ 4.31 0.54 เหน็ดว้ย -11.497 30 .000* 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N=5) 

2.69 0.52 
เพื่อ
สงัคม 

3.57 0.26 
เพื่อความ

ถูกตอ้งดงีาม 
-10.169 30 .000* 
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ความรู้ ทศันคติ จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม

กำรศึกษำและเปรียบเทียบควำมรู ้ทศันคติ และจริยธรรมส่ิงแวดล้อม

ก่อนการเรยีนรู้ หลงัการเรยีนรู้
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4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้  ทัศนคติ  
และจริยธรรมสิง่แวดล้อมของนิสิตทีมี่เพศต่างกนั 
 พบว่า ความรู้ของกลุ่มเพศชายมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 25.00 เพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.33 
ทัศนคติของกลุ่มเพศชายมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 

เพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ ย เท่ ากับ  4.36 จ ริยธรรม
สิง่แวดลอ้มของเพศชายเท่ากบั 3.54 เพศหญงิมคีะแนน
มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั3.58 พบว่า นิสติที่มเีพศต่างกนัมี
ความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกับเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน ้ าห้วยตลาด ไม่แตกต่างกัน  
(p > .05) (ตารางที ่4) 

 
ตารางที ่4 ผลการเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ของนิสติทีม่เีพศต่างกนั 
 

ด้ำน เพศ จ ำนวน 
One-way ANOVA 

�̅� S.D. F Sig. 
ความรู ้
(N=30) 

ชาย 
หญงิ 

10 
21 

25.00 
25.33 

1.05 
0.91 

0.819 0.373 

ทศันคต ิ
(N=5) 

ชาย 
หญงิ 

10 
21 

4.23 
4.36 

0.45 
0.58 

0.439 0.513 

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
(N=4) 

ชาย 
หญงิ 

10 
21 

3.54 
3.58 

0.29 
0.25 

0.205 0.654 

 
5. อภิปรำยผล 
5.1 ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ต า ม เ ก ณ ฑ์   
และประสิทธิผลของคู่มือการเรียนรู้เขตห้ามล่าสตัว์
ป่าอ่างเกบ็น ้ าห้วยตลาด 
 พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)  
คดิเป็นรอ้ยละ 86.99 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
คดิเป็นร้อยละ 84.09 ดงันัน้ คู่มอืการเรยีนรู้เขตห้ามล่า
สตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยตลาดมปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ี ่
86.99/84.09 ซึ่งเป็นไปตามเกฑณ์ 80/80 และค่าดชันี
ประสทิธิผล (E.I.) มีค่าเท่ากบั 0.6754 หมายความว่า 
นิสติมีความรู้เพิม่ขึน้และส่งผลให้นิสติมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนรู้หลังจากการเ รียนรู้ร้อยละ 67 .54  
ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ วทิยา ด่านธ ารงกลู (2546: 8) 
ไดก้ล่าวถงึ ประสทิธภิาพ หมายถงึ ความสามารถในการ
ใช้ ทรพัยากรที่มอียู่อย่างคุ้มค่าเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ประสิทธิภาพจึงมักถูกวัดในรูปแบบของต้นทุนหรือ
จ านวนทรัพยากร ที่ใช้ไปเมื่อเทียบกับผลงานหรือ
ผลผลิตที่ได้ เช่น ต้นทุน แรงงาน เวลาที่ ใช้อัตรา
ผลตอบแทน จากการลงทุน เป็นไปตามแนวคิดของ คง
ศักดิ ์ธาตุทอง (2547: 13) ได้ให้ความหมายของ
ประสิทธิภาพว่า เป็นกระบวนการที่จะท าให้คนเห็น

คุณค่าและเขา้ใจหลกัการของระบบความสมัพนัธร์ะหว่าง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมอันจะน าไปสู่การพัฒนาเจตคติ 
ความตระหนัก และความรบัผิดชอบในการดูแลรกัษา
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาทักษะในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการสร้างจริยธรรมที่ดีในการ
ปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม เพื่ อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  
และเป็นไปตามแนวคดิของ ดุสติ ทองสาย (2559: 76) 
ได้ให้ความหมายของประสทิธผิลว่า เป็นการปฏบิตักิาร 
(Performance) ที่ท าให้เกิดปริมาณและคุณภาพสูงสุด
เพราะในแต่ละกิจกรรมหรือกิจการจะมีวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายในการปฏบิตัิการที่บรรลุถึงวตัถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ทัง้ในด้านปริมาณและคุณภาพ 
ศุภชยั ยาวะประภาษ (2552: 79) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า 
ประสทิธผิล เป็นความสามารถในการบรรลุวตัถุประสงค์
หรอืเป้าหมายของนโยบาย การพจิารณาทางเลอืกโดยใช้
ประสทิธผิลเป็นเกณฑ ์ท าไดโ้ดยการวเิคราะหท์างเลอืก
นัน้ว่าสามารถบรรลุวตัถุประสงค์มากหรือน้อยเพยีงใด 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ แสงรว ีโมมขุนทด, พรนิภา 
ตูมโฮม และน ้าทพิย์ ค าแร่ (2559: 543-544) ได้ศกึษา
การวจิยัเรื่องการพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคที่เป็น
มิ ต ร กับ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ส า ห รับ นิ สิต มห า วิท ย าลัย
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มหาสารคาม ผลการศกึษา พบว่าประสทิธภิาพของคู่มอื
ฝึ กอบรมการบริ โ ภคที่ เ ป็ นมิต รกับ สิ่ ง แ ว ด ล้ อม  
มีประสิทธิภาพ เท่ ากับ  80 .70 /83 .68 ส่วนดัชนี
ประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 0.790 และบางสว่น
สอดคล้องกับงานวิจยัของ ผกามาศ โคตรชมภู, จุไรรัตน์  
คุรุโคตร และชลทิศ พนัธุ์ศิริ (2561: 36-48) ได้ศึกษา
เรื่อง การพัฒนาคู่มือการจัดการป่าชุมชนบ้านวังชัย  
หมู่ที่ 11 ต าบลโนนชัยศรี อ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอด็ ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืฝึกอบรมการจดัการ
ป่าชุมชน มปีระสทิธภิาพของคู่มอืเท่ากบั 86.80/98.48 
ส่ วนดัชนี ป ร ะสิทธิผลของคู่ มือ เท่ ากับ  0 . 9 1 27  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิรวรรณ์ ปลื้มชัยภูมิ  
และชฎาพร เสนาคุณ (2562: 61-75) ได้ศึกษาเรื่อง  
การพัฒนาคู่มือการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิ
ปัญญาทางพฤกษศาสตรพ์ืน้บา้นดา้นอาหารและยาในวน
อุทยานชหีลง ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของคู่มือ
การส่งเสริม เท่ากบั80.60/88.33 ดชันีประสทิธผิลของ
คู่มอืการส่งเสรมิ เท่ากบั 0.8535 สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ยุพนิ โพธิช์ยัทอง และน ้าทพิย ์ค าแร่ (2562: 64-74) 
ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการผลิตปุ๋ ย
อินทรีย์อัด เม็ดจากมูลสัตว์  เพื่ อลดใช้ปุ๋ ย เคมีใน
สิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า  คู่มือ ฝึกอบรมมี
ประสทิธิภาพ 90.60/93.25 ส่วนดชันีประสทิธิผลของ
คู่มือฝึกอบรมเท่ากบั 0.8523 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมี
ความก้าวหน้าในการเรยีนรู้ร้อยละ 85.23 และสอดคล้อง
กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง  Somchoke Sriharuksa, Adisak 
Singseewo and Jitto Ponlakit (2011: 45-50) ไดศ้กึษา
การพฒันาชุดฝึกอบรมสิง่แวดล้อมศึกษา เรื่องขยะมูล
ฝอยในชุมชนส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผลการศึกษา 
พบว่า ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมสภาพแวดล้อม
ศึกษา เท่ากับ 90.61/89.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  
และดชันีประสทิธผิลของการฝึกอบรมเท่ากบั 0.6030 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้  ทัศนคติ  
และจริยธรรมสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัเขตห้ามล่าสตัว์
ป่าอ่างเกบ็น ้ าห้วยตลาด 
 1) การศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัเขต
ห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน ้าห้วยตลาด พบว่า ก่อนการ
เรยีนรูน้ิสติทีเ่ขา้ร่วมการเรยีนรูม้คีวามรู้อยู่ในระดบัปาน
กลาง  และหลังการ เ รียนรู้ อยู่ ใ น ระดับมากที่ สุ ด  

เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัการเรยีนรู้ พบว่า 
หลงัการเรยีนรูน้ิสติที่เขา้ร่วมการเรียนรูม้คีะแนนความรู้
เฉลี่ยมากกว่าก่อนการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่านิสิตมี
ความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ แสงจันทร์ 
โสภากาล (2550: 14-15) ใหค้วามหมายว่า ความรู้เป็น
การรบัรูเ้กีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์รายละเอยีดต่าง ๆ 
ทีเ่กดิจากการสงัเกต การศกึษา ประสบการณ์ ทัง้ในดา้น
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมความรู้พื้นฐาน  
หรอื ภูมหิลงั ของแต่ละบุคคลที่บุคคลได้จดจ าหรือเก็บ
รวบรวมไว้และสามารถแสดงออกมาในเชงิพฤติกรรมที่
สงัเกตหรือวดัได้ และไปตามแนวคิดของ ประภาเพ็ญ 
สุวรรณ (2557: 26) ให้ความหมายว่า  ความรู้ เ ป็น
พฤติกรรมขัน้ต้นที่ผูเ้รยีนรู้เพยีงแต่เกดิความจ าได้ โดย
อาจจะเป็นการนึกได้หรอืโดยการมองเห็น ได้ยิน จ าได้ 
และเป็นไปตามแนวคิดของ บูรชยั ศิริมหาสาคร (2550: 
24) ความรู้ คือ สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิด
เปรียบเทียบเชื่อมโยงกบัความรู้อื่นจนเกิดความเขา้ใจ 
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งได้   
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ปางค า วไิลพรรณ (2560: 
75-84) ได้ศึกษาเรื่อง การเสริมสร้างความรู้ และความ
ตระหนัก เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ ในพื้นที่
ป่าป้องกนัแห่งชาต ิน ้าเงยีบ-น ้ามงั โดยใชก้ารอบรมดว้ย
เทคนิค AIC: กรณีศึกษา หมู่บ้านท่าเฮือ เมืองบลิคัน 
แขวงบลคิ าไซ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
ผลการศึกษาพบว่า หลังการอบรมประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าป้องกนั
แห่งชาติ น ้ าเงียบ-น ้ ามัง สูงกว่าก่อนอบรมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
รชันีกร อ่องอ้น, จุไรรตัน์ คุรุโคตร และชลทิศ พนัธุ์ศิริ 
(2561: 464-474). ได้ศกึษาเรื่องการส่งเสรมิการแปรรูป
เชื้อเพลิงเขยีวจากฟางข้าว ผลการศึกษา พบว่า ก่อน
การส่งเสริมชาวบ้านมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง  
และหลงัการส่งเสริมชาวบ้านมีความรู้อยู่ในระดับมาก 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลงัการ
ส่งเสริม พบว่า หลงัการส่งเสริมมีความรู้มากกว่าก่อน
การส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และสอดคล้องกับงานวิจยัของ รชินีพร ศรค า, ประยูร 
วงศจ์นัทรา และลขิติ จนัทรแ์กว้ (2562: 66-80) ไดศ้กึษา
เรื่อง การส่งเสรมิการเรยีนรู้ทรพัยากรปศุสตัว์ในชุมชน 
ผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการ
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เข้าร่วมการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่งเสริม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
อ้อมฤดี วิเศษวุฒิ, ประยูร วงศ์จันทรา และสุภารัตน์   
อ่อนกอ้น (2562: 41-55) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการ
เรียนรู้ทรพัยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดนิในชุมชน 
ผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลี่ยความรู้หลงัการ
เขา้ร่วมกจิกรรมสงูกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ข อ ง  Prayoon Wongchantra et al. (2017: 385-391)  
ไดศ้กึษาเรื่องกจิกรรมการเรยีนรูม้หาวทิยาลยัสเีขยีวเพื่อ
สิ่งแวดล้อมการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ผลการศกึษา พบว่า ก่อนการเรยีนรูม้คีะแนนเฉลีย่ความ
รู้อยู่ในระดบัสูง หลงัการเรยีนรู้มคีะแนนเฉลี่ยความรูอ้ยู่
ในระดบัมากที่สุด เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้
นิสติมคีวามรูม้ากกว่าก่อนการเรยีนรู ้
 2) การศกึษาเปรยีบและเทยีบทศันคตต่ิอเขตหา้ม
ล่าสตัว์ป่าอ่างเกบ็น ้าห้วยตลาด พบว่า ก่อนการเรยีนรู้
นิสติทีเ่ขา้ร่วมการเรยีนรูม้คีะแนนทศันคตต่ิอเขตหา้มล่า
สตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
และหลงัการเรยีนรูม้คีะแนนเท่าโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็
ด้วย เมื่อเปรียบเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการ
เรยีนรู ้พบว่า หลงัการเรยีนรูเ้ขา้ร่วมการเรยีนรูม้คีะแนน
ทศันคตเิฉลีย่สงูกว่าก่อนการเรยีนรู ้อย่างมนียัส าคญัทาง
สถิติที่ .05 ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ นิศารตัน์ จิรรุ่งแสง
สถติ (2556: 6) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ทศันคต ิคอื ความคดิ
หรือมุมมอง ความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ซึ่งสามารถน าไปสู่การกระท าต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งนัน้ได้ทัง้ในทางสอดคล้องหรอื
อาจจะไม่สอดคลอ้ง ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัตวัแปร หลายอย่างที่
เกดิขึน้ในสถานการณนัน้ ๆ และเป็นไปตามแนวคดิของ 
กัมปนาท ปานสุวรรณ (2558: 7) ให้ความหมายว่า 
ทศันคติเป็นความรู้สกึภายในของบุคคลที่มีต่อสิง่ใดสิง่
หนึ่ งอาจจะเป็นบุคคลกลุ่มคน วัตถุสิ่งของ สถาบัน 
เหตุการณ์ และสถานการณ์ต่าง ๆ อนัมพีฤติกรรมแสดง
ออกมาในรปูการประเมนิค่า ซึง่อาจเป็นไปในทางยอมรบั
หรือปฏิเสธ หรือแสดงออกว่าชอบหรือไม่ชอบ เมื่อมี
ทศันคตไิปในทางใดทางหนึ่งแลว้การทีจ่ะเปลีย่นแปลงให้
รู้สกึไปอีกทางหนึ่งกระท าได้ยาก อศัน์อุไร เตชะสวสัดิ ์
(2548: 168) ทัศนคติ หมายถึง ความมีใจโน้มเอียงที่
บุคคลที่แสดงถึงความชอบหรอืไม่ชอบต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง 

ซึ่งอาจจะเป็นคน สตัว์ สิ่งของ แนวความคิดหรือการ
กระท าต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปพิชญา  
ประภาร และประยูร วงศ์จนัทรา (2560: 261) ได้ศกึษา
เรื่อง การศึกษาผลการใช้คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อม
ศึกษาชุมชน ผลการศึกษาพบว่า นิสิตกลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการจดัการสิง่แวดล้อมศกึษา
ชุมชนสูงกว่าก่อนการจดัการสิ่งแวดล้อมศึกษาชุมชน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วันเพ็ญ กันพล และประยูร วงศ์จันทรา 
(2560: 551-573) ได้ศกึษาเรื่องการศกึษาผลการใช้คู่มอื
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีสิง่แวดลอ้มศกึษา ผลการศกึษา
พบว่า นิสติกลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงัการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสิ่งแวดล้อมศึกษาสูงกว่าก่อน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสิง่แวดล้อมศึกษา อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ยศพล พนัธ์เนียม, สมบตัิ อปัมระกา และสุภารตัน์ อ่อน
ก้อน (2561: 17-26) ได้ศึกษาเรื่องการพฒันาคู่มอืการ
อนุรักษ์พืชสมุนไพรในป่าชุมชน บ้านเกิ้ง ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า  
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการอบรม
พบว่านักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการฝึกอบรม
สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิดา อิ่มรกัษา,  
น ้าทพิย ์ค าแร่ และชลทศิ พนัธุศ์ริ ิ(2561: 61-68) ไดศ้กึษา
เรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการท าปุ๋ ยจากกาบมะพรา้ว 
ผลการศกึษาพบว่า ชาวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคต ิหลงั
การฝึกอบรมสูงกว่ าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัย
ความส าคัญทางสถิติที่ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยัของ 
Suwakhon Phakeewai and Prayoon Wongchantra 
(2020: 94-103) ได้ศึกษาเรื่อง การพฒันากิจกรรมค่าย
นันทนาการสิง่แวดล้อมส าหรบัเยาวชนจงัหวดัร้อยเอด็ 
ผลการศึกษา พบว่า หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
นันทนาการสิ่ ง แ วดล้อม เย าวชนมีทัศนคติด้ าน
สิง่แวดลอ้มสงูกว่าก่อนเขา้ค่าย 
 3) กา รศึกษ า แล ะ เป รีย บ เทียบจ ริย ธ ร รม
สิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเกบ็น ้าห้วย
ตลาด พบว่า ก่อนการเรยีนรู้นิสติที่เขา้ร่วมการเรยีนรูม้ ี
คะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัเขตห้ามล่า
สตัว์ป่าอ่างเก็บน ้าห้วยตลาดโดยรวมอยู่ในระดับเพื่อ
สงัคม และหลงัการเรียนรู้มคีะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
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ระดับเพื่อความถูกต้องดีงาม เมื่อเปรียบเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนและหลงัการเรยีนรู ้พบว่า หลงัการเรยีนรูเ้ขา้
ร่วมการเรยีนรูม้คีะแนนจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเฉลีย่สงูกว่า
ก่อนการเรียนรู้  อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  .05  
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ประยูร วงศ์จนัทรา (2555: 
171-172) ให้ความหมายว่า จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเป็น
หลกัการทีค่วรประพฤตอิย่างหนึ่งต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่มผีล
ท าให้สิง่แวดล้อมด ารงอยู่อย่างเป็นดุลยภาพทางระบบ
นิเวศ และเอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่สรรพสิง่ทีอ่าศยัสิง่แวดลอ้ม
ด ารงชพีอยู่ได ้โดยไม่สญูเสยีระบบสมัพันธภาพระหว่าง
ตนกบัสิง่แวดลอ้ม และเป็นไปตามแนวคดิของ สทิธโิชค 
วรานุสนัติกูล (2556: 301-325) ให้กล่าวถึงจรยิธรรมว่า 
ประการทีห่นึ่งจรยิธรรมในแบบการคดิหาเหตุผลทีใ่ชใ้น
การตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง 
ประการที่สองจริยธรรมในแบบความรู้สึกทางจิตใจ 
การศึกษาจริยธรรมของบุคคลในขอ้นี้คือศกึษาค่านิยม 
ความเชื่อและความรู้สกึชอบและไม่ชอบ ประการที่สาม
จ ริย ธ ร รม ในแบบของกา รแสดงออกภายน อก  
คือ การศึกษาจริยธรรมเป็นส่วนที่ เ ป็นพฤติกรรม
ภายนอกของบุคคล อรรถเดช สรสุรชาติ (2558: 23)  
ให้ความหมายของจริยธรรมว่า จริยธรรม หมายถึง 
คุณสมบัติทางความประพฤติที่ส ังคมมุ่งหวังให้คนใน
สังคมนัน้ประพฤติมีความถูกต้องในความประพฤติมี
เสรีภาพภายใน ขอบเขตของมโนธรรมเป็นหน้าที่ที่
สมาชกิในสงัคมจงึประพฤติต่อตนเองต่อผู้อื่น ต่อสงัคม
ทัง้นี้เพื่อก่อให้เกิดความเจรญิรุ่งเรืองขึน้ในสงัคมการที่
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปเช่นนัน้ไดผู้ป้ฏบิตัจิะต้องรูว้่าสิง่ใดถูกสิง่
ใด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาภาพร ผวิชยัภูม,ิ ประยรู 
วงศ์จนัทรา และลขิติ จนัทร์แก้ว (2563: 1-19) ได้ศกึษา
การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่องวถิหีาเหด็และขายเหด็ ผล
การศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสงูกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ วมิล ต้นพกิุล, ประยูร วงศจ์นัทรา และลขิติ 
จนัทร์แก้ว (2561: 71-88) ได้ศึกษาการพฒันากิจกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เรื่องพรรณไม้ในป่าชุมชน ผลการศึกษา
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หลงัการ
เขา้ร่วมกจิกรรมสงูกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
อรอนงค์ พลโคกก่อง , ประยูร วงศ์จันทรา และลิขิต 
จนัทร์แก้ว (2561: 69-85) ได้ศกึษาการพฒันากจิกรรม
การเรียนรู้ป่าชุมชน โคกหินลาด อ าเภอเมือง จังหวดั
มหาสารคาม เรื่อง ปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชน  
ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสงูกว่าก่อนการเขา้
ร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปนดัดา ฤทธิส์าแดง และคณะ 
(2562: 41-56) ได้ศกึษาเรื่อง การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้า
โดยการท าฝายต้นน ้ าล าธารตามศาสตร์พระราชา  
ผลการศึกษาพบว่านิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มหลงัการเขา้ร่วมการฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการ
เข้าร่ วมการฝึกอบรม อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kannika 
Sookngam, Prayoon Wongchantra and Wutthisak 
Bunnaen (2021: 32-48) ได้ศึกษาเรื่องผลการพัฒนา
หลกัสตูรฝึกอบรมสิง่แวดลอ้มศกึษาตามศาสตรพ์ระราชา
ในการอนุรกัษ์ดนิ น ้า และป่าไม ้ผลการศกึษาพบว่า นิสติ
มคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หลงัการฝึกอบรมสงู
กว่ าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ทีร่ะดบั .05 
5.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้  ทัศนคติ  
และจริยธรรมสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัเขตห้ามล่าสตัวป่์า
อ่างเกบ็น ้ าห้วยตลาด ของนิสิตทีมี่เพศต่างกนั 
 1) การศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัเขต
ห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน ้ าห้วยตลาดของนิสิตที่มีเพศ
ต่างกนั พบว่า ไม่แตกต่างกนั เป็นผลมากจากปัจจยัดา้น
เพศไม่ได้ส่งผลต่อความรู ้ซึ่งการเรยีนรู้เขตหา้มล่าสตัว์
ป่ าอ่ า ง เก็บน ้ าห้วยตลาด โดยผ่ านกระบวนการ
สิง่แวดล้อมศกึษานัน้ เป็นสื่อที่ส าคญัที่ท าให้นิสติได้รบั
ความรูต้ามวตัถุประสงค ์และกจิกรรมการถามตอบที่ระบุ
ในคู่มอืเป็นกจิกรรมที่สามารถปฏบิตัิได้ทุกเพศในระดบั
บุคคลโดยไม่มีความแตกต่างเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวขอ้ง  
จงึส่งผลให้ไม่เกดิความแตกต่างกนั เป็นไปตามแนวคดิ
ของ ทพิวรรณ หล่อสวุรรณรตัน์ (2548: 1-24) ไดอ้ธบิาย
ความหมายของความรู้ไว้ว่า ความรู้ คอื สารสนเทศทีม่ี
คุณค่า ซึง่มกีารน าประสบการณ์ วจิารณญาณ ความคดิ 
ค่านิยม และปัญญาของมนุษยม์าวเิคราะห ์เพื่อน าไปใช้
ในการสนับสนุนการท างานหรอืใชใ้นการแกปั้ญหา และ
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เป็นไปตามแนวคดิของ อญัชล ีศรสีมุทร ์(2552: 9) ไดใ้ห้
ความหมายความรูว้่า ความเขา้ใจทีถู่กตอ้งในเรื่องต่าง ๆ 
ทีเ่กดิขึน้จากการเรยีนรู ้หรอืประสบการณ์ สามารถวดัได้
ว่ามหีรอืไม่ เป็นไปตามแนวคดิของ สุวทิย์ ไพทยวฒัน์ 
(2550: 74) สรุปความรู้เป็นข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์
รายละเอยีดต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัจากประสบการณ์ การเรยีนรู้ 
มีความเข้าใจ น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถ
วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละประเมนิผล ซึง่ไดจ้ากการศกึษา
ค้นคว้า สังเกต และจากประสบการณ์ในการท างาน  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประวทิย ์สทุธบิุญ, เพญ็แข 
ธรรมเสนานุภาพ และประยูร วงศ์จนัทรา (2558: 197-
208) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
สิ่ ง แวดล้อมศึกษา  โดยกระบวนการทัศนศึกษา  
เพื่ อส่ง เสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
ผลการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
นักเรียนเพศชายและเพศหญิงที่เรียนด้วยรูปแบบการ
เรยีนรู้สิง่แวดล้อมศกึษา โดยใชก้ระบวนการทศันศกึษา 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนน
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยหลงัเรียนไม่แตกต่างกนั 
และสอดคลอ้งกบังายวจิยัของ กติต ิยงคส์งวนชยั, สนุทร ี
จีนธรรม และปัณณ์รภัส ถกลภักดี (2553: 165-173)  
ได้ศึกษาเรื่ อง  ความรู้  เจตคติ และทักษะการสื่ อ
ความหมายในการอนุรกัษ์ป่าชายเลนของยุวอาสารกัษ์
บางปู ผลการศึกษาพบว่า ยุวอาสารกัษ์บางปูเพศชาย
และหญิงมคีวามรู้ในการสื่อความหมายดา้นการอนุรกัษ์
ป่าชายเลนไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
อุกฤษฎ์  ดอนบรรเทา และสุนทร สายค า  (2 561:  
203-209) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน อ าเภอศรีบุญเรือง 
จั ง ห วั ด ห น อ ง บั ว ล า ภู  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า  
การเปรยีบเทยีบการจดัการความรูต้ามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงสู่ชุมชน จ าแนกตามเพศ มกีารปฏบิตัิ
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ Benjawan Suparat et al. (2010: 554 - 558) 
ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาและพัฒนาความรู้ ทัศนคติ  
และพฤตกิรรมในการอนุรกัษ์ป่าและปลูกป่าของเยาวชนใน
ชุมชนบ้านเขาพระ จงัหวดันครนายก ผลการวิจยัพบว่า 
ชุดฝึกอบรมหลกัสตูรการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าของเยาวชน
ในชุมชนบา้นเขาพระ จ.นครนายก เยาวชนทีม่เีพศต่างกนั 

แสดงความรู้โดยรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เกียรติภูมิ จันเต (2559: 1-10) ได้ศึกษา
เรื่องการพฒันาศนูยส์ิง่แวดลอ้มศกึษาดา้นภูมปัิญญาการ
อนุรักษ์ผึ้งสายพันธุ์ชันโรง ต าบลปัถวี อ าเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบ
คะแนนด้านความรู้การอนุรักษ์ภูมิปัญญาผึ้งสายพนัธุ์
ชนัโรงของนกัเรยีนเพศชายและเพศหญงิ ไม่แตกต่างกนั 
 2) การศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอเขตหา้ม
ล่าสตัว์ป่าอ่างเกบ็น ้าห้วยตลาดของนิสติที่มเีพศต่างกนั 
พบว่า ไม่แตกต่างกัน เป็นผลมากจากปัจจัยด้านเพศ
ไม่ไดส้ง่ผลต่อทศันคตขิองผูเ้ขา้ร่วมการเรยีนรู ้เป็นไปตาม
แนวคดิของ พงศส์ณัห ์ศรสีมทรพัย ์และปิยะนุช เงนิคลา้ย 
(2550: 75) ไดอ้ธบิายถงึทศันคตวิ่า เป็นความรูส้กึทางใจ
ขอ ง แ ต่ ล ะบุ ค คล  ซึ่ ง เ ป็ นผลมาจ ากการ เ รียนรู้  
ประสบการณ์ ความนึกคดิ และความเชื่อของแต่ละบุคคล 
ความรู้สึกทางใจของแต่ละบุคคลในเรื่องราวใด ๆ  
จะมีระดับที่แตกต่างกันออกไปตั ้งแต่ระดับที่ เ ป็น
ความชอบหรอืไม่ชอบ ระดบัที่เป็นประสบการณ์ทีไ่ดร้บั
การไตร่ตรองจนถงึระดบัทีเ่ป็นการน าไปปฏบิตั ิทศันคติ
ของบุคคลจึงเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดความคิดและ
พฤตกิรรมไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง และเป็นไปตาม
แนวคิดของ เชิดศักดิ ์โฆวาสิทธิ ์(อ้างถึงในรุ่งนภา  
บุญคุ้ม, 2536: 20) ได้ให้ความหมายของทศันคติไว้ว่า 
ทศันคติ หมายถึง ความรู้สกึที่มต่ีอสิง่ต่าง ๆ อนั เป็นผล
เนื่องมาจากการเรยีนรูป้ระสบการณ์ และเป็นตวักระตุน้ให้
บุคคลแสดงพฤตกิรรม หรอืแนวโน้ม ที่จะตอบสนองต่อ
สิ่งเร้านัน้ ๆ ไปในทิศทางใด ทิศทางหนึ่ง อาจเป็นไป
ในทางสนับสนุน หรือคัดค้านก็ได้  ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กับ
ขบวนการอบรมให้เ รียนรู้  ระ เบียบวิธีของสังคม  
ซึง่ทศันคตเิหล่าน้ีเหล่าน้ีจะแสดงออก หรอืปรากฏใหเ้หน็
เด่นชดัในกรณีที่สิง่เร้านัน้ เป็นสิง่เร้าทางสงัคม เป็นไป
ตามแนวคิดของ จิรวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ (2554: 25)  
ได้ให้ความหมายว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู้ ความ
เขา้ใจ ความรูส้กึของ บุคคลมต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึง่เป็นผล
มาจากประสบการณ์หรอืสิง่แวดลอ้มอนัมแีนวโน้มทีจ่ะให้
บุคคลแสดง ปฏิกิริยาและกระท าต่อสิ่งนัน้ ๆ ในทาง
สนับสนุนหรือปฏิเสธ ทัศนคติเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
มองเหน็ไดอ้ย่าง ชดัเจน การทีจ่ะรูถ้งึทศันคตขิองบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ งได้ต้องใช้วิธีแปลความหมายของการ
แสดงออก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กชมน บรรยาย
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กจิ, ปิยะ ศกัดิเ์จรญิ และอุไร สุทธแิย้ม (2562: 79-92) 
ได้ศกึษาเรื่องทศันคติของนักศกึษาต่อการจดัการศกึษา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ ผลการวจิยั
พบว่า นกัศกึษาทีม่เีพศและอายุต่างกนัมทีศันคตโิดยรวม
และรายด้านต่อการจัดการศึกษาไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ สถาพร ชูทองรตันะ, ประยูร 
วงศจ์นัทรา และบญัญตั ิสาล ี(2558: 223-235) ไดศ้กึษา
เรื่องการถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าและน ้ าของกลุ่มชาติพันธุ์ญ้อนครพนม  
ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติก่อนเข้าและหลังรับการ
ถ่ายทอดการจัดกิจกรรม ทัง้เพศชายและเพศหญิงมี
ทัศนคติ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Thinkamchoet J. and Wongchantra P. (2018: 2077-
2093) ได้ศึกษา ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอาเซียนส าหรบัเยาวชนในจงัหวัดร้อยเอ็ด  
ผลการศกึษาพบว่า เยาวชนทีม่เีพศต่างกนัม ีทศันคตจิาก
การเขา้ร่วมค่ายอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
อาเซยีน ไม่มคีวามแตกต่าง สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
Phannikar Utthawang, Prayoon Wongchantra and 
Prasat Neungchalerm (2012: 308-315) ไดศ้กึษาเรื่อง 
การเรียนรู้สิง่แวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการพหุปัญญา 
เพื่อส่งเสรมิความรู ้ทศันคต ิและความตระหนักเกีย่วกบั
การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมของนักศกึษามหาวทิยาลยัราช
ภฏัเชยีงใหม่ ผลการศกึษาพบว่า ระดบัทศันคต ิเกีย่วกบั
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนที่มีเพศต่างกัน  
หลงัเรยีนไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
Kiattisak Charoensook, Prayoon Wongchantra and 
Banyat Salee (2013: 144-147) ไดศ้กึษาเรื่อง กจิกรรม
อบรมการพัฒนาเรื่องการอนุรักษ์ผักพื้นบ้านลุ่มน ้ า
สงคราม ส าหรบันักเรียนประถมศกึษาปีที่ 2 อ าเภอศรี
สงคราม จงัหวดันครพนม ผลการศกึษาพบว่า นักเรยีน
ประถมศึกษาปีที่  2 ในอ าเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนมที่มีเพศต่างกันมีทัศนคติต่อการอนุรักษ์ผัก
พืน้บา้นลุ่มน ้าสงครามไม่แตกต่างกนั 
 3)  ก า รศึกษาและ เปรียบ เทีย บจ ริยธ รรม
สิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเกบ็น ้าห้วย
ตลาดของนิสิตที่มีเพศต่างกัน พบว่า ไม่แตกต่างกัน  
เป็นผลมากจากปัจจยัด้านเพศไม่ได้ส่งผลต่อจรยิธรรม
สิง่แวดล้อม เป็นไปตามแนวคิดของ รุ่งอรุณ เขยีวพุ่ม
พว ง  ( 2 5 5 7 :  1 4 )  ใ ห้ ค ว ามหมายจริย ธ ร รมว่ า  

เป็นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกใหเ้หน็ถงึการปฏบิตัดิ ีปฏบิตัิ
ถูกต้อง อนัเป็นผลมาจากความคดิที่สงัคมหรือบุคคลมี
ความเห็นว่าเป็นการปฏิบัติที่ดี เป็นกรอบก าหนดไว้
เพื่อให้สงัคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความ
ร่มเย็นเป็นสุข มีความรักความสามัคคีและมีความ
ปลอดภยัในการด าเนินชวีติ และเป็นไปตามแนวคดิของ 
ชยัพร วชิชาวุธ และธรีะพร อุวรรณโณ (2544: 8) ไดส้รุป
แนวความคดิเกี่ยวกบัจรยิธรรมและจรรยาซึ่งสอดคลอ้ง
กบัความหมายสากลทีอ่งคก์รดา้นจรยิธรรมประเทศต่าง 
ๆ ใช้อยู่ในปัจจุบัน กล่าวคือหากบุคคลยึดมัน่ความ 
ถูกต้องเที่ยงธรรมภายในจิตใจและกระท าพฤติกรรม
ภายนอกที่ถูกต้องเที่ยงธรรมสอดคล้องกบัภายในจติใจ 
แลว้ ลกัษณะเช่นน้ีจงึเรยีกว่า “Integrity” และเป็นไปตาม
แนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2561: 53) กล่าวว่า 
จรยิธรรมเป็นการแสดงออกของการประพฤตปิฏบิตัใินสิง่
ที่ถูกต้องดงีาม สะท้อนให้เหน็ถึงการมคีุณธรรมภายใน 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ น ้าผึง้ นาพนัธ ์และจกัรชยั 
สื่อประเสรฐิสทิธิ ๋(2562: 70-80) ได้ศกึษาเรื่องปัจจยัทีม่ี
ผลต่อพฤตกิรรมอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตชิายฝัง่ทะเล
ของประชาชนในชุมชนวดัช่องลม ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ 
จ.ชลบุร ีผลการศกึษา พบว่า เพศไม่มผีลต่อพฤตกิรรม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั ่งทะเลของ
ประชาชนในชุมชนวดัช่องลม ต.นาเกลอื อ.บางละมุง จ.
ชลบุร ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รตันากร มะหตักุล, ไช
ยา ภาวะบุตร และชรนิดา พมิพบุตร (2561: 123-132) 
ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการด าเนินงานส่ง เสริม
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนในเครืออคัรสงัฆ
มณฑลท่าแร่ -หนองแสง ผลการศึกษาพบว่า การ
เปรยีบเทยีบประสทิธผิลการด าเนินงานส่งเสรมิคุณธรรม 
จรยิธรรมนักเรยีน จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายดา้น 
ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สกุญัญา หมู่เยน็ 
(2559: 503-512) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมการบรโิภคสนิคา้
สีเขียวของประชาชนใน ต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีเพศ
ต่างกนัไม่มผีลต่อพฤติกรรมการบริโภคสเีขยีวที่แตกต่าง
กนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชัรนิทรธ์รณ์ สมบูรณ์พงศ์ 
(2554: 925-937) ได้ศึกษาเรื่องความรู้ ทศันคติเกี่ยวกบั
ภาวะโลกรอ้น และพฤตกิรรมทีก่่อใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นของ
ประชาชนในต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ผลการศกึษาพบว่า ประชาชนที่มเีพศที่แตกต่าง
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กันมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนไม่แตกต่างกนั 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Uraiwan Praimee and 
Wannasakphijit Boonserm (2020: 72-91)  ไ ด้ ศึกษ า
เรื่อง ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ารจดัการขยะมลูฝอย
และสิง่ปฏกิูล โดยใชปั้ญหาและโจทยเ์ป็นฐานการเรยีนรู ้
ผลการศกึษาพบว่า นิสติที่มเีพศแตกต่างกนัมจีรยิธรรม
สิง่แวดล้อม ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่
ระดบั .05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1) ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1) คู่มอืการเรยีนรู้เขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน ้า
ห้วยตลาด สามารถท าให้นิสิตมีความรู้  ทัศนคติ   
และจรยิธรรมสิง่แวดลอมเพิม่มากขึน้ ดงันัน้ สามารถน า
คู่มอืการเรยีนรูไ้ปเป็นแนวทางในการจดัท าสือ่ในกจิกรรม
การเรยีนรู ้เช่น โปสเตอร ์แผ่นพบั  

 2) คู่มอืการเรยีนรู้เขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน ้า
หว้ยตลาด ชีใ้หเ้หน็ถงึความส าคญัของเขตหา้มล่าสตัวป่์า
อ่างเก็บน ้าห้วยตลาด จึงสามารถน าข้อมูลเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าอ่างเก็บน ้ าห้วยตลาดไปเผยแพร่และศึกษา
คน้ควา้ได ้
6.2) ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น เช่น เกรดเฉลี่ย  
ที่อาจมผีลต่อความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการพฒันาความรู้การเรยีนรู้
เขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าหว้ยตลาด 
 2) ควรมกีารขยายขอบเขตประชากรในการวจิยั
ครัง้ ต่อไป เพื่ อศึกษาประชากรในกลุ่มที่กว้างขึ้น  
และสามารถเปรียบเทียบความสัมพันธ์และความ
แตกต่างได ้
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