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บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคู่มอืการเรยีนรูเ้ขตห้ามล่าสตัว์ป่าดนูล าพนั ใหม้ปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล เพื่อ
ศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม กอ่นและหลงัการเรยีนรู ้และนิสติทีม่เีพศต่างกนั กลุ่มตวัอย่าง
ที่ใชใ้นการศึกษา คอื นิสติระดบัปริญญาตร ี ช ัน้ปีที่ 4 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 31 คน ซึง่ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วมการเรยีนรู ้ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คูม่อื
การเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าดูนล าพนั แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัว์ป่าดูนล าพนั แบบวดัทศันคตติ่อเขตห้ามล่า
สตัวป่์าดนูล าพนั และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู คอื ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน Paired t-test และ One-way ANOVA ผลการศกึษาพบว่า คูม่อืการเรยีนรู ้มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 81.29/80.75 มคี่า
ดชันีประสทิธผิลของคูม่อืการเรยีนรู ้ เท่ากบั 0.6571 แสดงวา่ นิสติมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนรู ้ รอ้ยละ 65.71 นิสติมคีะแนน
ความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หลงัการเรยีนรูส้งูกวา่ก่อนการเรยีนรู ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และนิสติ
ทีม่เีพศต่างกนั มคีวามรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ไมแ่ตกต่างกนั 
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Abstract 

 
 The purposes of this research were to develop t[he Dunlampan 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 Dunlampan non-hunting Area learning manual, 
knowledge test about Dunlampan Non-hunting Area, attitudes test towards Dunlampan 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 81.29/80.75. The effectiveness index of the learning manual was equal to 0.6571. The 
undergraduate students had more knowledge and effected to increased undergraduate student progress after using the 
learning manual at 65.71%. After the leaning the undergraduate students had an average score of knowledge, attitude 
and environmental ethics more than before learning 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, Attitudes, Environmental ethics 
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1. บทน ำ 
 เขตห้ามล่าสตัว์ป่าล าดูนล าพนั ตัง้อยู่ที่ต าบลนา
เชอืก อ าเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม มเีนื้อทีท่ ัง้หมด 
343 ไร ่มคีวามอุดมสมบรูณ์ เตม็ไปดว้ยพชืพรรณและสตัว์
ป่าหลากหลายชนิด บรเิวณหนองดนูจะเป็นหนองน ้าขนาด
ใหญ่ มีตาน ้ าผุดขึ้นมาตามธรรมชาติตลอด ดินจึงมี
ความชื้นสูง ท าให้สามารถพบเห็นปูทูลกระหม่อม หรอืปู
แป้ง ปนู ้าจดืสสีนัสดใสในบรเิวณนี้อีกดว้ย เขตหา้มล่าสตัว์
ป่าดนูล าพนั มลีกัษณะเป็นป่าธรรมชาต ิมนี ้าไหลเฉพาะที่
ตลอดเวลา หรอืที่เรยีกว่าป่าน ้ าซบั นอกจากนัน้ยังมีพืช
และสตัวท์ีไ่มค่อ่ยพบในทีอ่ื่น ๆ เชน่ ตน้ล าพนัหรอืธูปฤาษี 
เห็ดลาบ ปลาคอกัง้ งูเขา และปูทูลกระหม่อม หรอืปูแป้ง
เป็นปนู ้าจดืทีส่วยทีส่ดุในโลก ตวัขนาดใหญ่กวา่ปนูา ล าตวั
มหีลายส ีเช่น ม่วง สม้ เหลืองและขาว ซึ่งจะพบเฉพาะที่
ป่าดูนล าพันแห่งนี้ เท่านัน้ (ส านักงานวฒันธรรมจังหวดั
มหาสารคาม, 2561: เวบ็ไซต์) 
 สภาพพื้นทีป่่าดนูล าพนั มลีกัษณะพเิศษ โดยป่าแห่ง
นี้จะมสีภาพป่าอยู่ 2 ลกัษณะ คอื1) สภาพป่าเตง็รงั มอียู่
ประมาณ 40% ซึ่งสภาพป่าบางส่วนได้ถูกท าลายไป 
พื้นที่จึงโล่งเตียนดนิเป็นดนิทราย มกีารพงัทลายดนิสูง 
ดนิค่อนขา้งเคม็ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2522 แขวงการ
ทางจังหวดัมหาสารคาม เคยมาท าพื้นที่เป็นที่ท าการ
ชัว่คราว และปลูกต้นไม้ทดแทน เช่นต้น ขี้ เหล็ก  
ต้นกระถินณรงค์ ป่าที่ไม่ถูกท าลายมาก ที่ย ังเหลืออยู่ 
สภาพป่าเป็นป่าเต็งรงันัน้ส่วนใหญ่จะเหลือเป็นลูกไม้ 
ต้นไมก้ย็งัไม่โตนัก 2) สภาพคล้ายป่าพรุ ส่วนนี้จะมอียู่
ประมาณ 60% ของพื้นที่จะเป็นที่อยู่ อ าศัยของปู
ทูลกระหม่อมสภาพดนิจะเป็นดนิเหนียว สเีทาปนด า ซึ่ง
เกิดจากสภาพใบไม้ทับถมกนัมาหลายปี พันธุ์ไม้ส่วน
ใหญ่จะเป็นพชืสมนุไพร ไมเ้ถาวลัย์ชนิดต่างๆ ขึน้มาตาม
ธรรมชาติ ดินบริเวณนี้ มีความอุดมสมบูร ณ์มีและ
ความชืน้สงูระดบัน ้าใต้ดนิมคีวามลึกจากผวิดนิโดยเฉลี่ย
ประมาณ 1-2 เมตร พื้นที่บรเิวณนี้จึงเป็นทีอ่ยู่อาศยัของ
ปทููลกระหมอ่ม นอกจากนี้ป่าดนูล าพนัยงัเป็นแหล่งดูนก
และศกึษาเรยีนรูร้ะบบนิเวศ (ส านกับรหิารจดัการในพื้นที่
ป่าอนุร ักษ์ 9, 2563 : เว็บไซต์)  ในป่าดูนล าพันยังมี
เส้นทางศึกษาธรรมชาติเกี่ยวกบัพืชพันธุ์ สตัว์ป่าและ
สมุนไพรอีกมากมาย การศึกษาถึงระดบัศกัยภาพทาง
นันทนาการของทรัพยากรที่ครอบคลุมตัวชี้ ว ัดทั ้ง
ทางดา้นกายภาพ ชวีภาพ และตวัชี้วดัเชงิคุณภาพที่ใช้

ความรูส้กึและการรบัรูข้องผูใ้ชป้ระโยชน์ในการประเมนิ
ยังช่วยเสริมให้การก าหนดเขตการจัดการพื้ นที่มี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นปัจจยัที่บ่งชี้ถงึความ
เหมาะสมของฐานทรพัยากรในการประกอบกิจกรรม
นันทนาการแต่ละประเภท ทัง้ยงับ่งชี้ถึงขอ้จ ากดัในการ
ใช้ประโยชน์และการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองร ับการใช้
ประโยชน์ทางนนัทนาการ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการจัดการ
เขตหา้มล่าสตัวป่์า อนัน ามาซึง่การคงอยู่ของสิง่แวดล้อม
ทางธรรมชาติในระบบพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยัง่ยนืสบืไป 
 กระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษาเป็นกระบวนการทาง
การศึกษา เพื่อพัฒนาประชากร ให้เกิดความรู้ความ
เขา้ใจเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม ให้มคีวามตระหนักต่อปัญหา
สิง่แวดล้อม และส านึกในคุณค่าของทรพัยากรธรรมชาต ิ
มุ่งพฒันาศกัยภาพของมนุษย์ให้มคีวามช านาญเกีย่วกบั
การแกไ้ขปัญหาพรอ้มที่จะมสี่วนรว่มในการแกไ้ขปัญหา
สิ่งแวดล้อมและ  สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างประสาน
สอดคลอ้งกบัธรรมชาตไิด ้ (ภาสนิี เป่ียมพงศส์าน, 2548: 
9) เมื่อน ากระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษามาใช้ในการ
เรียนรู้เกี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าดูนล าพนั แล้วน ามา
สอนแบบบูรณาการสอดแทรก  เข้าไปในเนื้อหาและ
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาให้สอดคล้องและเหมาะสม 
( เกษม จันทร์แก้ว , 2536: 88-89) ท าให้การ เรียนรู้
เกีย่วกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าดูนล าพนัมปีระสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้ 
 ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงได้เห็นความส าคัญของการศึกษา
ข้อมูลของพื้นที่เขตห้ามล่าสตัว์ป่าดูนล าพันและจัดท า
คูม่อืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าดนูล าพนั เนื่องจากเขต
ห้ามล่าส ัตว์ป่าดูนล าพันมีความส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างยัง่ยืน ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และใน
มติิดา้นสิง่แวดล้อม โดยกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการเรียนรู้ 
คือ นิสิตชัน้ปีที่ 4 เนื่องจากมีความรูแ้ละประสบการณ์
เกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อมในระดบัที่เหมาะสมกบัการเรยีนรู ้
และเพื่อให้นิสติที่เรยีนรูเ้กิดความรู ้ ทศันคติ จรยิธรรม
สิง่แวดล้อม และสามารถน าองค์ความรูม้าประยุกต์ใชใ้น
การพฒันา และดแูลรกัษาเขตหา้มล่าสตัว์ป่าดูนล าพนัให้
มีความยัง่ยืนของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผูว้จิยัคาดว่าผลที่ไดจ้ากการเรยีนรูค้ร ัง้นี้จะมปีระโยชน์
ต่อนิสิต โดยสามารถน าคู่มือนี้ไปเป็นต้นแบบในการ
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เรยีนรูเ้กีย่วกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าดูนล าพนัหรือปรบัให้
เหมาะสมต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัว์ป่าดนู
ล าพนัใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ  
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มกอ่นและหลงัการเรยีนรู ้
 2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ  
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติทีม่เีพศแตกต่างกนั 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่นิสติระดบัปรญิญา
ตร ีช ัน้ปีที ่4 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้ม
และทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 
107 คน 
 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตระดบั
ปริญญาตรี ช ัน้ ปีที่  4 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  
คณะสิ่งแวดล้อมแลทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 31 คน ซึ่งไดจ้ากการสมคัรใจเข้า
รว่มการเรยีนรู ้
3.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 1) ตวัแปรตน้ ไดแ้ก ่การเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัว์ป่าดูน
ล าพนั และเพศ 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่
  2.1)ความรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าดนูล าพนั  
 2.2) ทศันคตติ่อเขตหา้มล่าสตัวป่์าดนูล าพนั 
 2.3) จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกบัเขตห้ามล่า
สตัวป่์าดนูล าพนั 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอด ได้แก่  คู่มือการ
เรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าดนูล าพนั 
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล  ได้แก่ 
แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าดนูล าพนั 
แบบวดัทศันคติต่อเขตห้ามล่าสตัว์ป่าดูนล าพนั แบบวดั
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าดูนล า
พนั 
 

3.4 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
จากต ารา เอกสาร งานวิจยัที่เกีย่วขอ้งเพื่อเป็นแนวทาง
ในการสรา้งคูม่อืการเรยีนรู ้
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครือ่งมอื ดงันี้ 
  2.1) คู่มอืการเรยีนรูเ้ขตห้ามล่าสตัว์ป่าดูนล าพนั 
โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้ทัง้หมด 4 หน่วยการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบั
เ ข ต ห้ า ม ล่ า ส ัต ว์ ป่ า ดู น ล า พัน  ก า ร เ รี ย น รู้ ที่  2  
ปูทูลกระหม่อมสสีนัแห่งป่าดูนล าพนั หน่วยการเรยีนรูท้ี ่
3 ทร ัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
กฎหมาย พ.ร.บ. ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง  และการใช้
ประโยชน์ 
  2.2) แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัเขตห้ามล่าสตัว์
ป่าดูนล าพนั เป็นตวัเลือก 4 ตวัเลือก คอื ก ข ค และ ง 
จ านวน 30 ข้อ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 
คะแนน 
  2.3) แบบวดัทัศนคติ เป็นตัวเลือก 5 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ขอ้ ไดแ้ก ่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไมแ่น่ใจ 
ไมเ่หน็ดว้ย และไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 
  2.4) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เป็นตวัเลอืก 4 
ตัวเลือก ก ข ค และ ง จ านวน 20 ข้อ คือ เพื่อตนเอง 
เพื่อญาติมติรพวกพ้อง เพื่อสงัคม และเพื่อความถูกตอ้ง 
ดงีาม 
 3) น าเครื่องมือทัง้หมดที่สร้างขึ้น ได้แก่ คู่มือการ
เรยีนรูเ้ขตห้ามล่าสตัว์ป่าดูนล าพนั แบบทดสอบความรู้ 
แบบวดัทศันคติ และแบบวดัจริยธรรมสิง่แวดลอ้ม ส่งให้
อาจารย์ที่ปรกึษาพจิารณา แล้วน ามาปรบัปรงุแกไ้ขตาม
ค าแนะน า  
 4) น าเครือ่งมอืทีผ่า่นอาจารย์ทีป่รกึษาสง่ผูเ้ชีย่วชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของเครื่อง และประเมนิ
ความสอดคลอ้งพรอ้มหาคา่ความเหมาะสมของเครื่องมอื 
เมื่อวิเคราะห์คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านแล้ว 
พบวา่ คูม่อืและเครือ่งมอืมคีา่ IOC เฉลีย่มากกวา่ 0.5 ขึน้
ไป ค่าความเหมาะสมของคู่มอืและเครื่องมอืมคี่าเฉลี่ย
มากกวา่ 4.00 ขึน้ไป แสดงวา่ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการอบรม
มีความเหมาะสม และสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของ
งานวจิยั สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) หลังจากให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้อง
และพิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ พบว่า  
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คา่ IOC ของเครือ่งมอืทัง้หมดมคี่ามากกว่า 0.5 แสดงว่า 
เครื่องมือมีความตรงตามเนื้อหาสาระ สามารถน าไป
ปรบัปรุง แกไ้ขและสามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลได้ 
และผลการประเมนิความเหมาะสมของคู่มือการเรียนรู้
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าดูนล าพนั พบว่า ค่าความเหมาะสม
ของคู่มือ มีค่าเท่ากับ 3.74  ถือว่ามีความเหมาะสม
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 6) น าเครือ่งมอืทีผ่า่นการวเิคราะห์จากผูเ้ชีย่วชาญไป 
Try out กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน  
เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
และคา่ความยากงา่ย ของเครือ่งมอื ดงันี้ 
  6.1) แบบทดสอบความรู้ มีค่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบัอยู่ที่ 0.876 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 
0.21-0.69 และคา่ความยากง่ายรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.43-
0.77 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  6.2) แบบวัดทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อม ค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.932 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ร ะหว่าง  0 . 42 -0 . 76  ซึ่ ง เ ป็นไปตามเกณฑ์มาต ร 
ทีก่ าหนดไว ้
  6.3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.894  ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่
ร ะหว่าง  0 . 43 -0 . 76  ซึ่ ง เ ป็นไปตามเกณฑ์มาต ร 
ทีก่ าหนดไว ้
 7) ปรบัปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและการ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่ อน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมศึกษาการเรียนรู้เกี่ยวกับเขตห้ามล่าส ัตว์ 
ป่าดนูล าพนั 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การเรียนรู้เขตห้ามล่าส ัตว์ป่าดูนล าพันผู้วิจ ัย ได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที ่1 การสรา้งและพฒันาคูม่อืการเรยีนรูเ้ขต
หา้มล่าสตัวป่์าดนูล าพนั  
  ระยะที่ 2 การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขต
หา้มล่าสตัวป่์าดนูล าพนั 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิจัยคร ัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามขัน้ตอนดงันี้ 

  1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวดัทุกฉบบั 
ซึง่ทุกฉบบัตอ้งตอบอย่างสมบรูณ์  
  2) ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบ
วดัผล 
3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลคร ัง้นี้ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู 
SPSS ใชส้ถติใินการวเิคราะห์ขอ้มลู ดงันี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย รอ้ยละ
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถติทิีใ่ชห้าคณุภาพเครือ่งมอื 
   2.1) ความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) 
   2.2) คา่ความเชือ่ม ัน่ (Reliability)  
   2.3) คา่ความยากงา่ย  
   2.4) คา่อ านาจจ าแนก  
   2.5) คา่ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1)  
   2.6) คา่ประสทิธภิาพ ของผลลพัธ์ (E1) 
   2.7) คา่ดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  3) สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน ที่ระดบันัยส าคญั
ทางสถติ ิ.05 ไดแ้ก ่Paired t-test และ One-way ANOVA 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4 . 1  ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80  
และดชันีประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้เขตห้ามล่าส ัตว์
ป่าดูนล าพัน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
และดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการ เรียน รู้  พบว่า 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ ากับ 81.29  
และประสทิธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากบั 80.75 
จึงสรุปไดว้่ากจิกรรมการเรยีนรูเ้ขตห้ามล่าสตัว์ป่าดูนล า
พัน  มีป ร ะสิท ธิภ าพและประสิทธิผ ลต ามเกณฑ์  
81.29/80.75ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1)  
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ พบว่า ดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือการเรียนรู้เขตห้ามล่าสตัว์
ป่าดูนล าพนั มคี่าเท่ากบั 0.6571 หมายความว่า นิสติมี
ความรูเ้พิ่มขึ้นและส่งผลใหน้ิสติมคีวามกา้วหน้าทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น หลังจากการใช้เครื่องมือ ร้อยละ 65.71  
(ดงัตางที ่2) 
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคูม่อืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าดนูล าพนั (E1/E2) 
 

หน่วยกำรเรียนรู้ 
คะแนน
เตม็ �̅� S.D. 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

เกณฑ์ 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 30 24.39 1.71 81.29 เป็นไปตามเกณฑ์ 

ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 30 24.23 1.80 80.75 เป็นไปตามเกณฑ์ 

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรเรียนรู้ เท่ำกบั 81.29/80.75 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าดนูล าพนั 
 

ผลรวมคะแนน
ควำมรู้ก่อนกำร
เรียนรู้ทกุคน 

ผลรวมคะแนน
ควำมรู้หลงักำร
เรียนรู้ทกุคน 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั
กำรเรียนรู้ 

คะแนนเต็มของ
กำรทดสอบ 

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

408 751 31 30 0.6571 
 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบัเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าดูนล าพัน ทัศนคติ และจริยธรรม
สิง่แวดล้อม 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วกบัเขตหา้ม
ล่าสตัว์ป่าดูนล าพัน ทัศนคติ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
กอ่นและหลงัการเรยีนรู ้พบวา่ กอ่นการเรยีนรู ้นิสติมคีวาม
รูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง (�̅�= 13.16) และหลงัการเรยีนรูน้ิสติ
มคีวามรูอ้ยู่ในระดบัมาก (�̅�= 24.23) สว่นทศันคต ิกอ่นการ
เรยีนรูม้ทีศันคติอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (�̅�= 3.58) และหลงั

การเรยีนรูน้ิสติมทีศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ (�̅�= 
4.56) และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนการเรยีนรูม้จีรยิธรรม
สิง่แวดล้อม อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม (�̅�= 2.81) และหลงัการ
เรียนรู้นิสิตมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดบัเพื่อความ
ถูกต้อง (�̅�= 3.31) เมื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ  
และจรยิธรรมสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการเรยีนรู้ พบว่า 
นิสติมคีวามรู ้ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการ
เรยีนรูสู้งกว่าก่อนการเรยีนรู ้อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 (ดงัตารางที ่3)  

 
ตารางที่ 3 ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าดูนล าพนั ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
กอ่นและหลงัการเรยีนรูโ้ดยใช ้Paired t-test (n = 31) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรเรียนรู้ 

ระดบั 
หลงักำรเรียนรู้ 

ระดบั t df p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

ความรู ้
(N=30) 

13.16 2.64 ปานกลาง 24.23 1.80 มากทีสุ่ด -21.346 30 .000* 

ทศันคต ิ
(N=5) 

3.58 0.51 เหน็ดว้ย 4.56 0.35 
เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-8.675 30 .000* 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 

(N=4) 
2.81 0.25 เพื่อสงัคม 3.31 0.23 

เพื่อความ
ถูกตอ้ง 
ดงีาม 

-12.028 30 .000* 
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* มนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 

 
ภาพประกอบที่ 4.1 ผลการศกึษาและเปรยีบเทียบความรูเ้กี่ยวกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าดูนล าพนั ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม  

ก่อนและหลงัการเรียนรูโ้ดยใช ้Paired t-test (n = 31) 

 
4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบั
เขตห้ามล่าสตัวป่์าดนูล าพนั ทศันคติ และจริยธรรม
สิง่แวดล้อม ของนิสิตทีมี่เพศต่างกนั 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกบัเขต
ห้ามล่ าส ัตว์ ป่ าดูนล าพัน  ทัศนคติ  และจริยธรรม
สิง่แวดล้อม ของนิสติที่มเีพศต่างกนั พบว่า ความรูข้อง
กลุ่มเพศชาย มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ เท่ากับ 24.40  
และเพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ เท่ากับ24.14 

ทศันคติของกลุ่มเพศชายมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติเท่ากบั 
4.58 และเพศหญิงมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ เท่ากบั 4.55 
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมของกลุ่มเพศชาย มคีะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม เท่ากับ 3.27 และเพศหญิงมี
คะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิ่งแวดล้อม เท่ากบั 3.32 พบว่า 
นิสิตที่มีเพศต่างกนั มีความรู้เกี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์
ป่าดูนล าพัน ทัศนคติ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไม่
แตกต่างกนั (p > .05) (ดงัตารางที ่4) 
 

ตารางที ่4 ผลการเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าดนูล าพนั ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ของนิสติที่มี
เพศต่างกนั โดยใช ้(One-way ANOVA) 
 

ด้ำน เพศ จ ำนวน 
One-way ANOVA 

�̅� S.D. F p 
ควำมรู้ 
(N=30) 

ชาย 
หญงิ 

10 
21 

24.40 
24.14 

2.11 
1.68 

0.134 
 

0.717 
 

ทศันคติ 
(N=5) 

ชาย 
หญงิ 

10 
21 

4.58 
4.55 

0.41 
0.32 

0.057 
 

0.813 
 

จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

(N=4) 

ชาย 
หญงิ 

10 
21 

3.27 
3.32 

0.30 
0.19 

0.384 
 

0.540 
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5. อภิปรำยผล 
 การพฒันาคู่มอืการเรยีนรู้เขตห้ามล่าสตัว์ป่าดูนล า
พัน เพื่อสร้างเสริมความรู้ ทัศนคติ และจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม ผูว้จิยัมปีระเดน็ทีจ่ะน ามาอภปิรายผล ดงันี้ 
5.1 การพฒันาคู่มือการเรียนรู้เขตห้ามล่าสตัว์ป่าดนู
ล าพนั ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการเรียนรู้
เกี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าดูนล าพัน มีประสิทธิภาพ 
(E1/ E2) เท่ากบั 81.29/80/75 ซึง่สงูกวา่เกณฑม์าตรฐาน
ที่ต ัง้ไว ้80/80 ส าหรบัการเรยีนรู ้แสดงให้เห็นว่านิสติที่
เขา้ร่วมการเรยีนรู ้ มปีระสทิธิภาพเพิ่มมากขึ้น และผล
การศึกษาดัชนี ป ร ะสิท ธิผลของคู่ มือ   มีค่ าดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) มีค่าเท่ากับ 0.6571 ส่งผลให้มี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนเพิ่มขึ้น หลงัจากการใชคู้ม่อื
การเรยีนรู ้ รอ้ยละ 65.71 การเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขตห้ามล่า
สตัว์ป่าดูนล าพนั โดยใชคู้่มอืการเรยีนรูเ้ขตห้ามล่าสตัว์
ป่าดูนล าพนั ซึ่งเป็นรูปแบบการจดัการเรยีนการสอนให้
ผูเ้รยีนเกดิความรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งเกีย่วกบัเขตหา้มล่า
สตัวป่์าดนูล าพนั สามารถพฒันานิสติให้มพีฤติกรรมตรง
ตามความมุ่งหวงั ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าการ
จดัการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าดนูล าพนั โดยใช้
คู่มอืประกอบการถ่ายทอดความรู้โดยผ่านกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ท าให้นิสิตที่เข้าร่วมการเรียนรู้มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู้สูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของ ปราณี กรุณวงษ์ (2546: 10) ไดใ้ห้ความหมายว่า 
คูม่อื เป็นหนงัสอืทีใ่ชค้วบคูไ่ปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง 
เพื่อเป็นแนวทางให้ผูใ้ชคู้่มอืน าไปศกึษา ท าความเขา้ใจ
และปฏบิตัิตามให้บรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย เป็นไป
ตามแนวคิดของ ธีระ รุญเจริญ (2548: 118) กล่าวถึง 
ประสทิธภิาพว่า คะแนนเฉลีย่รอ้ยละทีไ่ดจ้ากการด าเนิน
กระบวนการระหว่างเรียนของผู้เรียนทัง้กลุ่มจะมีค่า
ใกลเ้คยีงกบัคะแนนเฉลีย่รอ้ยละทีไ่ดจ้ากการทดสอบหลงั
เรียน  โดยไม่คว รมีค่าแตกต่ างกัน เกินร้อยละ 5  
และเป็นไปตามแนวคิดของ สุพจน์ ทรายแก้ว (2543: 
137-138) ไดใ้หค้วามหมายของ ประสทิธผิล วา่หมายถึง 
การท ากจิกรรมการด าเนินงานขององค์กรสามารถสรา้ง
ผลงานไดส้อดรบักบัเป้าหมาย/วตัถุประสงค์ทีก่ าหนดไว ้
ล่ วงหน้ า  ทั ้ง ในส่วนของผลผลิตและผลลัพธ์ เ ป็น

กระบวนการเปรียบเทียบผลงานจริงกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว้การมีประสิทธิผลจึงมีความเกี่ยวข้องกับ
ผลผลิตและผลลัพธ์การด าเนินงานเป็นกระบวนการ
วัดผลงานที่ เน้นด้านปัจจัยน าออก ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ประยูร วงศ์จนัทรา และคณะ (2559: 844-
856) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรม
ผลิตภัณฑ์สีเขียว ส าหร ับนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการศกึษา พบว่า 
ประสทิธภิาพของคู่มอืหลกัสตูรฝึกอบรม มปีระสทิธิภาพ 
เท่ากบั 80.10/ 86.47 ส่วนดชันีประสิทธิผลของคู่มือ
หลกัสตูรฝึกอบรม เท่ากบั 0.8029 นิสติทีใ่ชคู้ม่อืหลกัสตูร
ฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สีเขียว ส าหร ับนิสิตสาขาวิชา
สิ่ ง แ วดล้อมศึกษา  มหาวิทย าลัยมหาสารคามมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 80.29 และนิสติ
มีคะแนนเฉลี่ยความรูแ้ละทัศนคติหลงัการฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 
.05 สอดคล้องกบังานวจิยัของ น ้าทิพย์ ค าแร่ และคณะ 
(2559: 543-556) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหร ับ
นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า 
ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดล้อม มปีระสทิธิภาพ เท่ากบั 80.70/83.68 ส่วน
ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืฝึกอบรม เท่ากบั 0.790 นิสติที่
ใชคู้่มอืฝึกอบรมมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ย
ละ 79.00 ผลการเปรยีบเทียบความรูแ้ละทัศนคติเรื่อง
การบริโภคที่ เ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส าหร ับนิสิต
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม หลงัการฝึกอบรมสงูกว่ากอ่น
การฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปพชิญา ประภาร และประยูร 
วงศ์จันทรา (2560: 261-281) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
การศึกษาผลการใช้คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา
ชุมชน ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืการจดัการสิง่แวดล้อม
ศึกษาชุมชนมีความเหมาะสมในระดบัมากที่สุดมีดชันี
ประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.536 นิสิตกลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติ และทักษะหลังการการ
จัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาชุมชนสูงกว่าก่อนการการ
จดัการสิง่แวดลอ้มศกึษาชมุชน อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนิษฐา นามใหม่ 
และน ้ าทิพย์ ค าแร่ (2560: 208-218) ได้ท าการศึกษา
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วจิยัเรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการจดัการทรพัยากร
น ้าในจงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยั พบวา่ การพฒันา
คู่มือ ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรน ้ า ในจังหวัด
มหาสารคาม มีประสิทธิภาพของคู่มือ ฝึ กอบรม 
91.33/83.77 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ ัง้ไว ้มดีชันี
ประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.635 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศิวพรรณ อดุมพร และจุไรรตัน์ คุรุโคตร 
(2562: 42-53) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรือ่ง การพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมการจัดการน ้ าเสียในครัวเรือน บ้านดงเกลือ 
ต าบลคู เมือง  อ า เภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อย เอ็ด  
ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืฝึกอบรมการจดัการน ้าเสยีใน
ครวัเรอืน บา้นดงเกลือ ต าบลคูเมอืง อ าเภอเมอืงสรวง 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้มปีระสทิธิภาพ เท่ากบั 
91.53/98.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต ัง้ไว้ และค่าดัชนี
ประสทิธผิล (E.I.) ของคูม่อืฝึกอบรม มคีา่เท่ากบั 0.9620 
ชาวบา้นมคีะแนนเฉลี่ยความรูแ้ละทศันคติ หลงัเขา้ร่วม
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 ดังนัน้การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้เขตห้ามล่าส ัตว์
ป่ า ดู น ล า พัน  เ พื่ อ ส ร้ า ง เ ส ริม ค ว าม รู้  ทัศ น คติ   
และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม โดยใชคู้่มอืการเรยีนรูซ้ึ่งเป็น
รูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ให้ผูเ้รยีนเกิดความรู้ 
ความเขา้ใจในเรื่องของการศกึษาเขตห้ามล่าสตัว์ป่าดูน
ล าพัน เพื่อสร้างเสริมความรู้ ทัศนคติ และจริยธรรม
สิง่แวดล้อม สามารถพฒันานิสติให้มพีฤติกรรมตรงตาม
ความมุ่งหวงั ส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนไปในทศิทางทีด่ขี ึน้ แสดงให้เห็นว่าการจดักจิกรรม
การเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าดูนล าพนั โดยใช้
คู่มอืประกอบการถ่ายทอดความรู้โดยผ่านกระบวนการ
สิง่แวดลอ้มศกึษามปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
5.2 การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้  ทัศนคติ  
และจริยธรรมสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัเขตห้ามล่าสัตว์
ป่าดนูล าพนั ก่อนและหลงัการเรียนรู้ 
 1) ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัเขต
ห้ามล่าสตัว์ป่าดูนล าพนั ก่อนและหลงัการเรยีนรู ้พบว่า 
นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับเขตห้ามล่าส ัต ว์ป่าดูนล าพัน  
หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรยีนรูอ้ย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่าการจดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้โดยใชคู้ม่อืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าดนูล าพนั 
ที่ผู้วิจ ัยได้สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ และส่งตรวจ

ผู้เชี่ยวชาญท าให้เครื่องมือมีความถูกต้อง เหมาะสม 
ส่งผลให้ความรู้ของนิสิตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม
แ น ว คิ ด ข อ ง  ไ พ ศ า ล  ห วั ง พ า ณิ ช  ( 2556: 96)  
ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่า ความรู้ คือ เมื่อบุคคล
ได้ร ับการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ จากการเรียนรู้  
การฝึกฝน การฝึกเรียนรู้ และที่เคยพบเห็นมาผ่าน
ประสาทสัมผัสต่างๆ จะท าให้ได้ทราบข้อเท็จจริง  
หรอืรายละเอยีดของเรือ่งราวอนัจะเป็นประสบการณ์ของ
บคุคล ซึง่จะสะสมและถ่ายทอดสบืต่อกนัไปจนกลายเป็น
ความรู้  การวัดความรู้ความจ าจึงจ า เ ป็นต้อ ง วัด
ความสามารถใน การระลึกเรื่องราวข้อเท็จจริงหรือ
ปร ะสบการ ณ์ต่ า งๆ  ห รือ วัดความร ะลึก ไ ด้จ า ก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ น ว คิ ด ข อ ง 
ราชบณัฑิตยสถาน (2554: 243) ได้ให้ความหมายของ
ความรู้ คือ สิ่งที่ส ัง่สมมาจากการศึกษาการ เรียน  
การคน้ควา้ หรอืประสบการณ์ รวมทัง้ความสามารถเชงิ
ปฏิบตัิและทักษะ สิ่งที่ได้รบัมาจากการ ได้ยิน ได้ฟัง  
การคิด หรือการปฏิบตัิ ความเข้าใจ หรือสารสนเทศที่
ได้ร ับจากประสบการณ์และเป็นไปตามแนวคิดของ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประ เมินคุณภาพ
การศึกษา (2553: 37) ได้ให้ความหมายของความรู้  
คอื สิง่ที่ส ัง่สมมาจากการศึกษา การคน้ควา้ การได้ยิน 
การไดฟั้ง การคดิหรอืปฏบิตัิ ความเขา้ใจ ประสบการณ์ 
รวมทัง้ความสามารถเชงิปฏบิตั ิ และทกัษะทีไ่ดร้บัมาจาก
องค์กร และการเรียนรูใ้นแต่ละสาขา ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ รตันกร คุม้ห้างสูง และชฎาพร เสนาคุณ 
(2562: 52-66) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาความ
หลากชนิดของพรรณไม้พื้นล่างและวัลยชาติ ในวน
อุทยานชีหลงเพื่อวางแผนการอนุร ักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ยนื ผลการศกึษา พบว่านักเรยีนทีเ่ขา้
ร่วมฝึกอบรมมคีะแนนเฉลี่ยความรูเ้กีย่วกบัความหลาก
ชนิดของ ไมพ้ื้นล่างและวลัยชาติ หลงัฝึกอบรมสูงกว่า
ก่อนฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 
สอดคล้อ งกับ ง านวิจัย ขอ ง  สุภ าร ัต น์  อ่ อนก้อน  
(2556: 55) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิการท าน ้ า
หมกัชวีภาพเพื่อคุมวชัพืชในขา้วนาหว่าน บา้นโคกก่อง 
ต าบลคัน ธ าร าษฎร์  อ า เภอกันท รวิช ัย  จัง ห วัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรม
ฝึกอบรมการสง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพเพื่อคมุวชัพืช
ในนาหว่ าน  บ้าน โคกก่อ ง  ต าบลคัน ธ าร าษฎร์   
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อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ก่อนการส่งเสรมิ
เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกบัการส่งเสรมิการท าน ้าหมกั
ชวีภาพเพื่อคมุวชัพชืในนาขา้วนาหวา่น อยู่ในระดบัปาน
กลาง และหลังการส่งเสริมเกษตรกรมีความรู้อยู่ใน
ระดบัสูง มผีลท าให้ความรูแ้ละการปฏบิตัิของเกษตรกร
เพิ่มขึ้น สอดคล้องกบังานวิจัยของ อภิญญา ชมมอน  
และคณะ (2562: 28-40) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทรพัยากรแหล่งน ้ าและสัตว์น ้ าใน 
ผลการวจิยัพบวา่ นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้หลงัการเขา้
รว่มการสง่เสรมิสงูกว่ากอ่นการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สลุกัขณา 
จันทร์ชมภู และคณะ (2562: 17-32) ได้ท าการศึกษา
เรื่อง การส่งเสริมการลด รบั ให้ และใช้ขยะพลาสติก  
ผลการศึกษา พบว่า คู่มือการส่งเสริมการลด รบั ให้  
และใชข้ยะพลาสติก นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้หลงัการ
เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการส่ง เสริม 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบั
ง า น วิ จั ย ข อ ง  Kannika Sookngam, Prayoon 
Wongchantra and Wutthisak Bunnaen (2021: 32-48) 
ไดศ้กึษาเรือ่ง ผลการศกึษาการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม
สิง่แวดลอ้มศกึษาตามศาสตรพ์ระราชาในการอนุรกัษ์ดนิ 
น ้ า และป่าไม้ ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ย
ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ดนิ น ้า และป่าไมต้ามศาสตร์
พระราชา หลงัการฝึกอบรมสงูกวา่กอ่นการฝึกอบรม  
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 2) ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตติ่อเขตห้าม
ล่าสตัว์ป่าดูนล าพนั พบว่า นิสติกลุ่มตวัอย่างมีคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติต่อเขตห้ามล่าสตัว์ป่าดูนล าพัน หลังการ
เรยีนรูสู้งกว่าก่อนการเรยีนรูอ้ย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็วา่การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ โดย
ใชคู้ม่อืการเรยีนรูเ้ขตห้ามล่าสตัว์ป่าดนูล าพนั ผูว้จิยัไดม้ี
การสอดแทรกกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมผ่อนคลายในระหว่างการ เรียนรู้ มีผลให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติที่ดียิ่งขึ้น เมื่อได้เข้าร่วม
กจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าดูนล าพนั 
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ ์
(2540: 11–12) ได้ให้ความหมายว่า ทัศนคติ หมายถึง 
ท่าทีหรอืความรูส้กึของบุคคลต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง เจตคตถิอื
เป็นกิริยาท่าทีความรู้สึกรวม ๆ ของบุคคลที่เกิดจาก
ความพร้อมหรือความโน้มเอียงของจิตใจหรอืประสาท 

ซึ่งแสดงออกเพื่อโต้ตอบต่อสิ่งเร้าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยจะ
แสดงออกในทางสนับสนุนเห็นดี เห็นชอบด้วยหรือ
ต่อต้าน ไม่เห็นดเีห็นชอบดว้ยกไ็ด ้ เป็นไปตามแนวคิด
ของ  ปรียาพร วงศ์อ นุตรโรจ น์  ( 2551: 25) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า ทัศนคติ หมายถึง การแสดงออกซึ่ง
วิจารณญาณที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นการอธิบาย
เหตุผลที่มตี่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง ทศันคติหรอืความคิดเห็นมี
ลักษณะที่จะอธิบายเหตุผลเฉพาะ และเป็นไปตาม
แนวคิดของ  สุ รพ งศ์  โ สธนะ เสถีย ร  ( 2553: 122)  
ไดก้ล่าวถึง ทศันคติ ว่าเป็นดชันีบุคคลนัน้ คดิและรู้สึก
อย่างไรกบัคนรอบข้าง วตัถุและสิ่งแวดล้อมตลอดจน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยทัศนคตินัน้มีรากฐานมาจาก
ความเชือ่อาจสง่ผลต่อพฤตกิรรมในอนาคต ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ อุกฤต ทีงาม (2559:1) ไดท้ าการศกึษา
เรือ่ง การพฒันากจิกรรมค่ายเยาวชนอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม
โดยใชก้ระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา ผลการศกึษาพบว่า 
หลงัจดักจิกรรมค่ายเยาวชนอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้
กระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษาเยาวชนมทีศันคติต่อการ
อนุร ักษ์สิ่งแวดล้อมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ธนุส โพสาราช (2556: 21) ได้ท าการศึกษาเรื่อง เรื่อง
การรณรงคก์ารจดัการและการคดัแยกขยะโดยใชแ้ผ่นพบั
ส าหร ับชุมชนบ้านหินลาด หมู่ที่  2 ต าบลแวงน่าง  
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 
ทัศนคติที่ดีในการจัดการและการคัดแยกขยะส าหร ับ
ชุมชนบา้นหินลาด ก่อนการรณรงค์ชาวบ้าน มคีะแนน
เฉลี่ยทัศนคติอยู่ ในระดับไม่แน่ใจ หลังการรณรงค์
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วย 
แสดงให้เห็นว่าหลังการรณรงค์การจัดการและการคดั
แยกขยะส าหรบัชาวบา้นหนิลาดมผีลท าให้มทีศันคติของ
ชาวบา้นเพิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มติรา วรผาบ 
(2557: 54) ไดท้ าการศกึษาเรือ่ง เรือ่งการสง่เสรมิการคดั
แยกขยะมูลฝอยเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมในโรงเรยีน
ท่าขอนยางพทิยาคม ต าบลท่าของยาง อ าเภอกนัทรวชิยั 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า หลงัการส่งเสรมิ
การคัดแยกขยะมูลฝอยท าให้ทัศนคติของนักเรียน
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคมเพิ่มมากขึ้นอย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พั ช ร า พ ร  ชิ ด ท อ ง  แ ล ะ ค ณ ะ  ( 2561: 65-74)  
ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอืการท าถ่านอดัแท่ง
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จากไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็นพลงังานทดแทน ผลการศกึษา
พบว่า เมื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการท า
ถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็นพลงังานทดแทน 
ก่อนและหลังการเรียนรู้ ชาวบ้านมีคะแนนทัศนคติต่อ
การท าถ่านอัดแท่งจากไมยราบยักษ์ เพื่อเป็นพลงังาน
ทดแทน  ห ลั ง ก า ร อบ ร มสู ง ก ว่ า ก่ อ นก า รอบรม  
และสอดคล้องกับงานวิจัย Diana Vivanti Sigit at al. 
(2019: 1) ไดศ้กึษา การปรบัปรุงความรู ้และทศันคติใน
การอนุรกัษ์ป่าชายเลนและแนวปะการงัผ่านรูปแบบ
เครือข่ายชุมชนสิ่งแวดล้อมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
ทศันคติต่อการอนุรกัษ์ป่าชายเลนและแนวปะการงัก่อน
และหลังการร ักษาแตกต่ างกันอย่ างมีนัย ส าคัญ 
หมายความว่าการรบัรูภ้าคสนามโดยตรงให้ประโยชน์
และการเปลี่ยนแปลงความรู้และทัศนคติเกี่ยวกบัการ
อนุรกัษ์ 
  ดงันัน้กจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขตห้ามล่าสตัว์
ป่าดูนล าพัน มีผลท าให้ทัศนคติของนิสิตที่ เข้าร่วม
กจิกรรมเพิ่มขึน้ เนื่องจากมกีระบวนการจดักจิกรรมโดย
ใชว้ธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรู ้  
มีกระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อมศึกษาโดย
เครื่องมอืที่ใชใ้นการจดักจิกรรม คอื คู่มอืการเรยีนรูเ้ขต
ห้ามล่าส ัตว์ป่าดูนล าพัน ในการบรรยายให้ความรู้  
เป็นสื่อตวักระตุ้นให้เกดิการเรยีนรูแ้ละมีทศันคติต่อเขต
หา้มล่าสตัวป่์าดนูล าพนัเพิม่มากขึน้ 
 3) ผลการศึกษ าแล ะ เ ปรีย บ เทีย บจ ริย ธ ร ร ม
สิง่แวดล้อมเกีย่วกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าดูนล าพนั พบว่า 
นิสิตกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าดูนล าพนั หลงัการเรยีนรูสู้ง
กวา่กอ่นการเรยีนรูอ้ย่างมนียัส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 
แสดงใหเ้หน็วา่การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ โดยใชคู้ม่อืการ
เรยีนรูเ้ขตห้ามล่าสตัว์ป่าดูนล าพนั ที่ผ่านการตรวจโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจ ัยได้มีรูปแบบการสอนให้ผู้เข้าร่วม
กจิกรรมสนุกสนาน เพลิดเพลิน และมสีมาธิในระหว่าง
การเรียนรู้ มีผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีจริยธรรม
สิง่แวดล้อมที่ดยีิ่งขึ้น เมื่อไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้
เกี่ยวกับเขตห้ามล่าส ัตว์ป่าดูนล าพัน ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของ ประภาศรี สีหอ าไพ (2540: 17) ได้ให้
ความหมายวา่ จรยิธรรม หมายถงึ หลกัความประพฤติที่
อบรมกริยิา และปลูกฝังลกัษณะนิสยัให้ผูป้ระพฤตอิยู่ใน
ครรลองและศีลธรรมและคุณค่าของจริยธรรมนั ้นๆ 

ชี้ให้เห็นถึงความเจรญิงอกงามในชวีติอย่างมรีะบบแบบ
แผน ตามวฒันธรรมของบุคคลที่มลีกัษณะจิตใจที่ดงีาม 
เป็นไปตามแนวคิดของอรรถเดช สรสุชาติ (2558: 23) 
ได้กล่าวความหมายจริยธรรมว่า จริยธรรม หมายถึง 
คุณสมบตัิทางความประพฤติที่สงัคมมุ่งหวงัให้คนใน
สงัคมนัน้ประพฤติ มีความถูกต้องในความประพฤติมี
ศ ักยภาพภายในขอบเขตของมโนธรรมเป็นหน้าที่ที่
สมาชิกในสงัคมพึงประพฤติปฏิบตัิต่อตนเอง ต่อผู้อื่น 
และต่อสงัคม ทัง้นี้เพื่อกอ่ใหเ้กดิความเจรญิรุง่เรอืงขึ้นใน
สงัคมการทีจ่ะปฏบิตัิใหเ้ป็นไปเชน่นัน้ไดผู้ป้ฏบิตัจิะต้องรู้
ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด เป็นไปตามแนวคิดของ ประยูร  
วงศ์จันทรา (2554: 172-173) ได้กล่าวว่า จริยธรรม
สิง่แวดล้อม หมายถึง หลกัการที่ควรประพฤติอย่างหนึ่ง
ต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งมผีลท าให้สิง่แวดล้อมด ารงอยู่ อย่าง
เป็นดุลยภาพทางระบบนิเวศ และเอื้อประโยชน์ ให้แก่
สรรพสิ่งอาศยัสิ่งแวดล้อมด ารงชีพอยู่ได้โดย สูญเสีย
ร ะ บบสัมพัน ธ ภ าพ ร ะ ห ว่ า ง ต นกับ สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม  
ซึ่งจริยธรรม สิ่งแวดล้อมไม่สามารถแยกออกได้จาก
จรยิธรรมชวีตี สงัคม และชมุชน โดยศกัยภาพในตัวของ
มนัเองเป็นปัจจัยหลักในการบูรณาการเชื่อมโยงชีวิต
ชุมชน และสงัคมสิ่งแวดล้อมให้ด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยืน  
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ พระปลดัชยัณรงค์ รตันดี
ม ัน่ (2551: 156-157) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิ
ระบบการคิดเชงิจรยิธรรมสิง่แวดล้อมด้วยวธิีสอนแบบ
พระพุทธชินราช ผลการวิจัยพบว่า หลังจากการเรยีน
ด้วย วิธี ส อนแบบพระพุ ท ธชิน ร าช  นัก เ รียนชั ้น
มธัยมศกึษาปีที ่5 มจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มสงูกวา่นกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 ทีเ่รยีนดว้ยวธิสีอนแบบปกต ิอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 สอดคล้องกบังานวิจัย
ขอ ง  พิศ าล  เ ครือ ลิต  แ ล ะคณะ  ( 2559: 158-160)  
ไดท้ าการศึกษาเรื่อง ผลการจดักจิกรรมเสริมหลักสูตร
คา่ยสิง่แวดลอ้ม ทีม่ตี่อจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่เขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรค่าย
สิง่แวดล้อม มจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมหลงัเขา้รว่มกจิกรรม
สูงกว่าก่อนเข่าร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อมรรกัษ์ สวนชผูล 
(2554: 41-47) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ผลการเรียนรู้ใน
รายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิต และการพัฒนา
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสาขาการบริการ  
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ในอุตสาหกรรมการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษาสาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมีค ะแนนจ ริย ธ ร รม
สิง่แวดล้อม หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .014 สอดคล้องกบังานวจิยัของ กลัยา 
เอกราช และคณะ (2562: 43-55) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง 
การเรยีนรูร้ะบบนิเวศนาขา้วแบบอินทรยี์ ผลการศกึษา 
พบวา่ นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดล้อม หลงัการ
เข้าร่วมการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ร ะ ดับ  . 05 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ อ้อมฤด ีวเิศษวุฒ และคณะ 
(2561: 47) ได้ศึกษาเรื่อ ง  การส่ง เสริมการ เรียนรู้
ท ร ัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชน  
ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม หลังอบรมมากกว่าก่อนอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ข อ ง  Prayoon Wongchantra et al. (2017: 504-514)  
ได้ศึกษาเรื่อ ง  การสอนวิทยาศาสตร์สิ่ง แวดล้อม  
เพื่อส่งเสริมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า หลังการเรียนนิสิตมี
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมสูงกว่าก่อน อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
  จากการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าดูนล า
พัน นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มหลงัการเรยีนรูม้ากกว่ากอ่นการเรยีนรู ้ แสดง
ใหเ้หน็วา่นิสติทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมมจีรยิธรรมที่ดมีากยิ่งขึ้น 
เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกบัเขตห้ามล่า
สตัวป่์าดนูล าพนั เนื่องจากมกีระบวนการจดักจิกรรมโดย
ใช้ก ร ะบวนการถ่ ายทอดทางสิ่ ง แ วดล้อมศึกษา  
โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการจดักจิกรรม คอื คู่มอืการเรยีนรู้
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าดูนล าพนั ใชใ้บความรูใ้นการบรรยาย
ให้ความรู ้และเป็นสื่อตวักระตุ้นให้เกดิการเรยีนรูแ้ละมี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มต่อเขตห้ามล่าสตัวป่์าดูนล าพนัเพิ่ม
มากขึน้ 
5.3 การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกับเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าดูนล าพัน ทัศนคติ และจริยธรรม
สิง่แวดล้อม ของนิสิตทีมี่เพศต่างกนั 
 1) การเปรยีบเทียบความรูเ้กีย่วกบัเขตห้ามล่าสตัว์
ป่าดูนล าพนั นิสติที่มเีพศต่างกนั มคีวามรูเ้กีย่วกบัเขต

หา้มล่าสตัวป่์าดูนล าพนั ไมแ่ตกต่างกนั (p > .05) ผูว้จิยั
ได้มีรูปแบบการสอนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน และมีสมาธิในระหว่างการเรียนรู้ มีผลให้
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมที่มเีพศต่างกนั มคีวามรูเ้กีย่วกบัเขต
ห้ามล่าสตัว์ป่าดูนล าพนั ไม่แตกต่างกนั ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของ บดนิทร ์วจิารณ์ (2553: 35) ไดใ้หน้ิยามของ
ความรู้ไว้ว่า ทร ัพย์สินขององค์กรอันได้แก่ประเพณี 
วฒันธรรม เทคโนโลยี การปฏบิตัิงาน ระบบปฏบิตัิงาน
ต่างๆ บนพื้นฐานของความรู้ของความช านาญ อักษร 
สวัสดี  ( 2 552 :  2 6 )  ไ ด้ ให้ค า อ ธิบ ายว่ า  ความรู้   
เป็นพฤติกรรมขัน้ต้นที่ผูเ้รยีนรูเ้พียงแต่เกิดความจ าได้ 
โดยอาจจะเป็นการนึกได้หรือโดยการมองเห็น ได้ยิน  
จ าได ้และเป็นไปตามแนวคดิของ พรธิดา วเิชยีรปัญญา 
(2547: 22) ได้จ าแนกประเภทของความรู้ในหลายมติิ  
แต่มิติที่ได้ร ับความนิยมมากที่สุดคือ มองด้านใน 
“รูปแบบที่มอง” เห็นซึ่งม ี2 ประเภท คอื ความรูโ้ดยนัย
หรือความรู้ที่มองเห็นไม่ช ัดเจน เป็นความรู้ที่เกิดขึ้น
ภายในอาจเกดิจากประสบการณ์ หรอืสญัชาตญาณของ
แต่ละบุคคล และความรู้ที่ช ัดเจนหรือความรู้ที่ เ ป็น
ทางการ เป็นความรูท้ีส่ามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูด 
หรอืลายลกัษณ์อกัษรตามสื่อต่าง ๆ ได ้ซึง่สอดคล้องกบั
งานวิจัยของ  Uraiwan Praimee and Wannasakphijit 
Boonserm (2021: 72-91) ได้ศึกษาเรื่อง ผลการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูก้ารจดัการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 
โดยใชปั้ญหาและโจทย์เป็นฐานการเรยีนรู ้ผลการศกึษา
พบว่า นิสิตที่มีเพศแตกต่างกนั มีความรู้เกี่ยวกบัการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ไม่แตกต่ างกัน  
(P > .05) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สธุรีา อมัพาผล และ
ปฏพิทัธ์ จนัทร์รุ่งเรอืง (2561: 55-66) ไดท้ าการศึกษา 
เรื่อง ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร สงักดั
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่า ในการพัฒนาตนเองใน
ดา้นความรู ้ แต่ละระดบัการท างานเพศชายและเพศหญิง 
มคีวามต้องการพฒันาตนเองไม่แตกต่างกนั สอดคล้อง
กบังานวจิยัของ Rosidin, Undang and Suyatna, Agus 
(2017: 777-785) ไดท้ าการศกึษา เรื่อง ความรูข้องครู
และนักเรยีนเกีย่วกบัภาวะโลกรอ้น : การศกึษาพื้นทีภ่ยั
พบิตัจิากควนัของอนิโดนีเซยี ผลการวจิยัพบวา่ เพศไมม่ี
ผลต่อความรู้ระหว่างครูที่เกิดจากเพศสาขาวิชาหรือ
สาขาวิชาที่พวกเขาสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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Suwakhon Phakeewai and Prayoon Wongchantra 
(2020: 94-103) ไดท้ าการศกึษาเรือ่ง การพฒันากจิกรรม
คา่ยนนัทนาการเพื่อสิง่แวดลอ้มส าหรบัเยาวชนในจงัหวดั
รอ้ยเอด็ของประเทศไทย ผลการวจิยัพบวา่ เยาวชนกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไม่
แตกต่างกนั และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุกฤษฎ์  
ดอนบรรเทา และสุนทร สายค า (2563: 201 -209)  
ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การจดัการความรูต้ามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงสูช่มุชน อ าเภอศรบีญุเรอืง จงัหวดั
หนองบวัล าภ ูผลการวจิยัพบว่า ความรูต้ามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน จ าแนกตามเพศไม่
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ 
 2) การเปรยีบเทียบทศันคตติ่อเขตห้ามล่าสตัว์ป่าดูน
ล าพนั นิสติที่มเีพศต่างกนั มทีศันคติต่อเขตห้ามล่าสตัว์
ป่าดูนล าพนั ไม่แตกต่างกนั (p > .05) เนื่องจากคู่มอืทีม่ ี
ประสิทธิภาพ และผู้วิจ ัยได้มีการสอดแทรกกิจกรรม
นันทนาการ เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมไดก้ระตือรอืรน้ใน
ระหว่างการเรียนรู้ และมีเทคนิคในการสอนให้ผู้เรยีน
เข้าใจได้ง่าย จึงมีผลให้นิสิตเพศหญิงและชายมีการ
เรยีนรูท้ีไ่มแ่ตกต่างกนั ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ ธงชยั 
ส ันติวงษ์ (2537: 166–167) ได้ให้ความหมายของ
ทศันคตวิา่ หมายถงึ “สิง่ซึง่เราท าการอธิบายดว้ยวธิีการ
อ้างอิงถึงสิง่ที่อยู่ในความนึกคดิของผูบ้ริโภคที่เป็นเหตุ
ท าให้มีผลกระทบต่อแบบของพฤติกรรมที่แสดงออก”
เป็นไปตามแนวคิดของ สร้อยตระกูล  อรรถมานะ  
(2551: 64) ให้ความหมายทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือ 
ผสมผสานระหวา่ง ความนึกคดิ ความเชื่อ ความคดิเหน็ 
ความรู้ของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่ งสิ่งใดคนใดคนหนึ่ง 
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งๆ ซึ่งออกมาในทาง
ประเมินค่าอันอาจเป็นไปทางยอมรบัหรือปฏิเสธก็ได้ 
และความคิดเห็นเหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะก่อ ให้ เ กิด
พฤติกรรมโดพฤติกรรมหนึ่งขึน้ และเป็นไปตามแนวคดิ
ของ Allport (1968: 17) ไดใ้หค้วามหมายของทศันคติว่า 
หมายถึง “สภาวะความพร้อมทางจิตและประสาทที่จะ
โตต้อบไดเ้กดิจากประสบการณ์ซึง่จะเป็นแรงทีจ่ะก าหนด
ทิศทาง หรอืมผีลในการเปลี่ยนแปลงของการสนองตอบ
ของบุคคลต่อสิ่งต่ าง ๆ บุคคล หรือสถานการ ณ์ ”  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพรรณ จันทร์แดง 
(2559: 44-54) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤติกรรมการใชส้ือ่สงัคม
ออนไลน์ของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัพะเยา 

ผลการศกึษาพบว่า นิสติมหาวทิยาลยัพะเยาเพศชายกบั
เพศหญงิมทีศันคตติ่อการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์และปัญหา
การใช้สื่อสงัคมออนไลน์ไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบั
งานวิจัยของ Thinkamchoet J. and Wongchantra P. 
(2018: 2077-2093) ไดท้ าการศกึษา เรื่อง ค่ายอนุรกัษ์
ทร ัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียนส าหรบั
เยาวชนในจงัหวดัรอ้ยเอด็ ผลการวจิยัพบว่า ทศันคติไม่
มีความแตกต่างในผลลัพธ์เกี่ยวกับเพศของเยาวชน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กชมน บรรยายกิจ , ปิยะ  
ศักดิ เ์ จ ริญ  แล ะอุ ไ ร  สุท ธิ แ ย้ม  ( 2 562 :  7 9 - 92 )  
ไดท้ าการศึกษา เรื่อง ทศันคติของนักศึกษาต่อการจัด
การศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกนัมีทัศนคติ
โดยรวมและรายดา้นต่อการจดัการศกึษาไม่แตกต่างกนั 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กานตมิา วายลม (2563: 111-
120) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ทศันคติของประชาชนทีม่ตี่อ
การบริหารงานของเทศบาลนครปากเกร็ด ต าบลปาก
เกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี ผลการศึกษา
พบว่า  ผลการ เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลนครปาก
เกรด็ จ าแนกตามเพศ พบวา่ โดยภาพรวมไมแ่ตกต่างกนั 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Alptürk Akçöltekin 
(2020: 28-36) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การตรวจสอบผล
ของทศันคตขิองครทูีม่ตี่อสถติติ่อทศันคตขิองพวกเขาที่มี
ต่อการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา ผลการศึกษาพบว่า  
ไม่มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติระหว่างตัว
แปรต่างๆ เช่น เพศ ซึ่งเป็น ตวัแปรทางประชากรการมี
ส่วนร่วมในการวจิยัทางวทิยาศาสตร์และวุฒิการศึกษา
และทัศนคติต่อสถิติและการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
(p> 0.05)  
 3) การเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัเขต
ห้ามล่าสตัว์ป่าดูนล านิสิตที่มีเพศต่างกนั มีจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเขตห้ามล่ าส ัตว์ ป่ าดูนล าพัน  
ไม่แตกต่างกัน (p > .05) เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างมี
ประสบการณ์ และอยู่ในระดบัชัน้เดียวกนัจึงส่งผลให้ 
นิสิตมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเขตห้ามล่าสตัว์
ป่าดูนล าพันไม่แตกต่างกนั ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ 
โกวทิ ประวาลพฤกษ์ และภณิดา คสูกลุ (2550: 6) ไดใ้ห้
นิยามจริยธรรม หมายถึง ระเบียบสังคม กฎหมาย  
กฎศีลธรรมตามหลักศาสนาและค่านิยมในกลุ่มส ังคม
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เดยีวกนั โดยมสีิง่ทีเ่กีย่วขอ้งอยู่ 3 ประการ คอื ตวัเราเอง 
ผูอ้ื่น และความสมัพนัธ์ระหว่างตนเองและผูอ้ื่น เป็นไป
ตามแนวคิดของ โกวิท ประวาลพฤกษ์ (2541: 123)  
ได้ให้ความหมายว่า จริยธรรม มีความหมาย 2 นัย  
คือ นัยที่หนึ่ ง  จริยธรรมเป็นหลักการและเหตุผลที่
พจิารณาเกีย่วกบัการกระท า การพจิารณาตดัสนิและการ
ตดัสนิใจซึง่เป็นความหมายทคนทัว่ไปเขา้ใจกนัมาดัง้เดมิ 
นัยที่สอง จรยิธรรมเป็นพฤติกรรมหรอืการกระท า เป็น
การตัดสินใจ การพิจารณาตัดสินเป็นคุณธรรมทาง
จริยธรรมที่มีพื้นฐานอยู่บนการกระท า และเจตคติที่
สามารถสงัเกตเห็นได ้ซึ่งความหมายนี้เป็นความหมาย
ในแนวคิดใหม่ และเป็นไปตามแนวคิดของ พิภพ  
วซังเงิน (2555: 7) ให้นิยามจริยธรรม หมายถึง การ
ประพฤติปฏบิตัิที่ถูกต้องดงีาม พูดด ีท าด ีคดิด ีงดเวน้
การกระท าทีส่งัคมไม่ปรารถนา ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ สาคร พรหมโคตร (2555: 24-30) ไดท้ าการศกึษา
เรือ่ง พฤตกิรรมทางจรยิธรรมของนกัศกึษามหาวทิยาลยั
ราชภฏัเลย ผลการวจิยั พบว่า นักศกึษาที่มเีพศต่างกนั 
มพีฤติกรรมทางจรยิธรรมไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ สมุติรา แดงศร ี(2557: 17) ไดท้ าการศกึษา 
เรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อการสรา้งค่านิยมจรยิธรรมองค์กร : 
ก ร ณี ศึกษ า  ก ร ม ส่ ง เ ส ริม คุณภ าพสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ไม่มี
อิทธิพลต่อการสร้างค่านิยมจริยธรรมองค์กร อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิต ิและสอดคล้องกบังานวจิยัของ น ้าผึง้ 
นาพันธ์ และจักรชยั สื่อประเสริฐสิทธ์ (2562: 70-80)  
ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติชายฝัง่ทะเลของประชาชนในชุมชน
วดัชอ่งลม ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ีผลการศกึษา 
พบว่ า  เ พ ศ ไ ม่ มีผ ล ต่ อ พ ฤ ติ ก ร ร มก า ร อ นุ ร ั ก ษ์
ทรพัยากรธรรมชาติชายฝัง่ทะเลของประชาชนในชุมชน
วดัชอ่งลม ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ีสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ Klongyut  Somsak, Singseewo Adisak 
and Suksringarm Paitool (2015: 2599-2605) ไดศ้กึษา
เรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมของนักเรียนระดับ

ประถมศกึษาในการอนุรกัษ์สภาพแวดล้อมของโรงเรยีน 
ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนทีม่เีพศต่างกนัไม่มพีฤติกรรม
ที่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวิจัยของ ศกัดิศ์รี  
สบืสงิห์, นิธินาถ อุดมสนัต์ และสุภมิล บุญพอก (2561 : 
76-86) ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนในชุมชนต าบลท่า
ม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศต่างกัน  
มีวิธีการอนุร ักษ์สิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
  ดงันัน้การเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าดูนล า
พนั นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู ้ ที่มเีพศแตกต่าง
กัน มีความรู้เกี่ยวกับเขตห้ามล่าส ัตว์ป่าดูนล าพัน 
ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดล้อมไมแ่ตกต่างกนั เมือ่ได้
เขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัว์ป่าดูน
ล าพนั 
 
6. ข้อเสนอแนะ  
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 
 1) หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งสามารถน าคู่มอืการเรียนรู้
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าดูนล าพนั ไปประยุกต์ใชก้บันักเรียน 
นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไป ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุได ้
 2) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรมกีารน าคู่มอืไปเผยแพร่
กบันักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบขอ้ปฏบิตัิใน
การท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสตัว์ป่า โดยการจดักจิกรรมให้
ความรูแ้ละเทคนิคใชก้ารเรยีนรูแ้บบรว่มมอืเป็นฐาน 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการสร้างหรือพัฒนาสื่อนวตักรรมในการ
เรียนรู้โดยใช้คู่มือการเรียนรู้เกี่ยวกบัเขตห้ามล่าส ัตว์
ป่าดูนล าพนั โดยรูปแบบต่างๆ เช่น วดิทีศัน์ โปสเตอร์ 
เพื่อใหเ้กดิความน่าสนใจในการเขา้รว่มการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ 
 2) ควรศึกษาเกี่ยวกบัปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุ ระดบั
ก า ร ศึกษ า   ที่ อ า จ จ ะ มีผ ล ต่ อ ค ว าม รู้  ทัศ น คติ   
และจริยธรรมสิง่แวดล้อม เพื่อหาแนวทางในการสรา้ง
หรอืพฒันาองคค์วามรูก้ารเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขตห้ามล่าสตัว์
ป่าดนูล าพนั 

 
7. เอกสำรอ้ำงอิง 
กชมน บรรยายกจิ, ปิยะ ศกัดิเ์จรญิ และอุไร สุทธิแย้ม. (2562). ทศันคติของนักศกึษาต่อการจดัการศกึษามหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ. วารสารบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง,3(1), 79-92. 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่6(1), 2566 : 164 – 180 

178 

กนิษฐา นามใหม่ และน ้าทิพย์ ค าแร่. (2560).  การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการจดัการทรพัยากรน ้าในจงัหวดัมหาสารคาม. 
วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร, 19(1), 208-218. 

กลัยา เอกราช และคณะ. (2562). การเรยีนรูร้ะบบนิเวศนาขา้วแบบอนิทรยี์. วารสารวทิยาการสิง่แวดล้อมไทย, 2(5), 43–
55. 

กานตมิา วายลม. (2563). ทศันคตขิองประชาชนที่มตี่อการบรหิารงานของเทศบาลนครปากเกรด็ ต าบลปากเกรด็ อ าเภอ
ปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ.ี วารสารวจิยัวชิาการ, 3(1), 111-120. 

เกษม จนัทรแ์กว้. (2536). สิง่แวดลอ้มศกึษา. กรงุเทพมหานคร : อกัษรสยามการพมิพ์. 
โกวทิ ประวาลพฤกษ์ และภณิดา คสูกลุ. (2550). เอกสารการสอนชดุวชิาจรยิศกึษา Moral Educatio สาขาวชิาศกึษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช หน่วยที ่1-8. นนทบรุ:ี มหาวทิยาลยั สโุขทยัธรรมาธริาช. 
โกวทิ ประวาลพฤกษ์. (2541). รปูแบบการสอนคดิ คา่นิยม จรยิธรรม และทกัษะ. กรงุเทพฯ: โรงพมิพ์ครุสุภา. 
ธงชยั สนัตวิงษ์. (2537). องคก์ารและการบรหิาร. (พมิพ์คร ัง้ที ่9). กรงุเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช. 
ธนุส โพสาราช. (2556). การรณรงค์การจดัการคดัแยกขยะโดยใชแ้ผน่พบัส าหรบัชมุชนบา้นหินลาด หมูท่ี ่2 ต าบลแวงน่าง 

อ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม.  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์. 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

ธรีะ รญุเจรญิ. (2548). พฤตกิรรมดา้นคณุธรรมของผูบ้รหิารกบัประสิทธผิลของสถานศกึษา อ าเภอบา้นนา สงักดัส านกังาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก. วารสารครุศาสตร ์ อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับรุ,ี 3(1), 107-108. 

น ้าทิพย์ ค าแร่ และคณะ. (2559). การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มส าหรบันิสติ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม. วารสารวชิาการ, 9(3), 543-556. 

น ้าผึง้ นาพนัธ์ และจกัรชยั สือ่ประเสรฐิสทิธ์. (2562). ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตชิายฝัง่ทะเลของ
ประชาชนในชมุชนวดัช่องลม ต.นาเกลอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ.ี วารสารวชิาการศลิปศาสตรป์ระยุกต์, 12(1), 70-
80. 

บดนิทร ์วจิารณ์. (2553). การพฒันาองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้ . กรงุเพทฯ: บรษิทัเอก็ซ์เปอรเ์น็ตจ ากดั 
บญุธรรม กจิปรดีาบรสิทุธิ.์ (2540). ระเบยีบวธิกีารวจิยัทางสงัคมศาสตร.์ (พมิพ์คร ัง้ที ่7). กรงุเทพฯ : เจรญิผล. 
ปพิชญา ประภาร และประยูร วงศ์จันทรา. (2560). การศึกษาผลการใช้คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาชุมชน .

วารสารวชิาการแพรวากาฬสนิธุ์ มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์, 4(2), 261-281. 
ประภาศร ี สหีอ าไพ. (2540). พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม. พิมพ์คร ัง้ที่ 2. กรุงเทพฯ :  ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ประยูร วงศจ์นัทรา และคณะ. (2559). การพฒันาคูม่อืฝึกอบรมผลิตภณัฑ์สเีขยีว ส าหรบันิสติสาขาวชิา สิง่แวดลอ้มศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. วารสารวชิาการ, 9(2), 844-856. 
ประยูร วงศจ์นัทรา. (2554). วทิยาการสิง่แวดลอ้ม. มหาสารคาม : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
ปราณี กรุณวงษ์. (2546). คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา เพือ่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์  

ระดบัประถมศกึษาของโรงเรยีนวดัแสงสรรค์. สารนิพนธ์ กศ.ม.(การบรหิารการศกึษา). กรุงเทพฯ : บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิวโิรฒ. 

ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์. (2551). จติวทิยาสงัคม. กรงุเทพมหานคร : ศนูย์สือ่เสรมิกรงุเทพฯ. 
พรธดิา วเิชยีรปัญญา. (2547)  การจดัการความรู.้ กรงุเทพฯ :  เอก็ซ์เปอรเ์น็ท. 
พรพรรณ จนัทร์แดง. (2559). พฤติกรรมการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ของนิสติระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัพะเยา.วารสาร

มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา, 4(2), 44-54. 
พระปลดัชยัณรงค ์รตันดมี ัน่. (2551). “การสง่เสรมิระบบการคดิเชงิจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มดว้ยวธิีสอนแบบพระพุทธชนิราช.” 

วทิยานิพนธ์ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาสิง่แวดลอ้มศกึษา บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 6(1), 2023 : 164 – 180 

 

179 

พชัราพร ชดิทอง และคณะ. (2561). การพฒันาคูม่อืการทาถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็นพลงังานทดแทน. วารสาร
วทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย, 1(6), 65 –74. พบัลเิคชัน่จ ากดั. 

พภิพ วชงัเงนิ. (2555). จรยิธรรมวชิาชพี Professional Ethic. กรงุเทพฯ : อมรการพมิพ์. 
พศิาล เครอืลติ และคณะ. (2559). ผลการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรคา่ยสิง่แวดลอ้ม ทีม่ตี่อจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1. วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร, 8(1), 158-160. 
ไพศาล หวงัพาณิช. (2556). การวดัผลการศกึษา. กรงุเทพฯ : ไทยพฒันาพาณิช. 
ภาสนิี เป่ียมพงศส์านต์. (2548). สิง่แวดลอ้มศกึษา. กรงุเทพฯ: ธรรมดาเพรส. 
มติรา วรวาบ. (2557). การศกึษาพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6โรงเรยีนในเขต

เทศบาลต าบลท่าเรอืพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบรุ.ี มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  
มติรา วรวาบ. (2557). การศกึษาพฤตกิรรมการจดัการขยะมลูฝอย ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนใน 
รตันกร คุม้หา้งสงู และชฎาพร เสนาคณุ. (2562). การศกึษาความหลากชนิดของพรรณไมพ้ื้นล่างและวลัยชาติในวนอุทยาน

ชหีลงเพื่อวางแผนการอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื. วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย, 2(4), 52–66. 
ราชบณัฑติยสถาน. (2554). พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2554. พมิพ์คร ัง้ที ่2. กรงุเทพฯ : นามมบีุ๊คส์ 
ศกัดิศ์ร ีสบืสงิห์, นิธนิาถ อุดมสนัต์ และ สภุมิล บญุพอก. (2561). การพฒันารูปแบบการอนุรกัษ์ป่าไมก้รณีศกึษา : ป่าดง

หันบ้านท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวดัร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา. วารสารวิชาการ
มหาวทิยาลยัธนบรุ,ี 12(29), 76-86. 

ศวิพรรณ อดุมพร และจุไรรตัน์ คุรุโคตร. (2562). การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการจัดการน ้ าเสยีในครวัเรอืน  บา้นดงเกลือ 
ต าบลคเูมอืง อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัรอ้ยเอด็. วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย, 2(6), 42-53. 

สรอ้ยตระกลู อรรถมานะ. (2551). แนวคดิเกีย่วกบัทศันคตโิครงการวจิยัสิง่แวดลอ้ม. มหาสารคาม : แซทโฟรพ์ริน้ติ้ง 
สาคร พรหมโคตร. (2555). พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัเลย. วารสารวิจยัและพัฒนา

มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย, 7(21), 24-30 
ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา). (2553). อภธิานศพัท์การประกนัคณุภาพการศกึษา. กรงุเทพฯ : 

หา้งหุน้สว่นจ ากดัส านกัพมิพ์ฟิสกิสเ์ซน็เตอร.์ 
ส านักงานวฒันธรรม จงัหวดัมหาสารคาม. (2561). เขตห้ามล่าสตัว์ป่าล าดูนล าพนั. [ออนไลน์]. ไดจ้าก : https://www.m-

culture.go.th/mahasarakham/ewt_news.php?nid=1124&filename=index. [สืบค้น เมื่อว ันที่  10  กันยายน 
2563]. 

ส านักบริห ารจัดการ ในพื้ นที่ ป่ าอ นุ ร ักษ์  9 .  ( 2 563 ) .  เขตห้ามล่ าส ัตว์ ป่ าดูนล าพัน . [ อ อนไล น์ ] .  ไ ด้จ าก 
:http://www.dnp.go.th/Khonkaen/wildlife/dunlumpan.html. [สบืคน้วนัที ่25 สงิหาคม 2563]. 

สธุรีา อมัพาผล และปฏพิทัธ์ จนัทรร์ุง่เรอืง. (2561). ความตอ้งการพฒันาตนเองของบคุลากร สงักดัส านกังานปลดักระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม. วารสารวชิาการเชาธ์อีสท์บางกอก (สาขามุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร)์, 
4(1), 55-66. 

สุพจน์ ทรายแก้ว. (2543). การวดัผลการปฏิบตัิงาน. เอกสารประกอบการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการจัดท าแผนกลยุทธ์. 
กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์. 

สุภารตัน์ อ่อนก้อน. (2556). การส่งเสริมการท าน ้ าหมกัชวีภาพเพือ่คุมวชัพืชในข้าวนาหว่าน บ้านโคกก่อง  ต าบลคนั
ธาราษฎร ์อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม, มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

สุมติรา แดงศร.ี (2557). ปัจจยัทีม่ผีลต่อการสรา้งค่านิยมจรยิธรรมองค์กร : กรณีศกึษา กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม. 
ปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ การจดัการทัว่ไป. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ.ี 

สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร. (2553). แนวคดิเกีย่วกบัทศันคต.ิ โครงการวจิยัสิง่แวดลอ้ม, มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
สลุกัขณา จนัทรช์มภ ูและคณะ. (2562). การสง่เสรมิการลด รบั ใหแ้ละใชข้ยะพลาสตกิ. วารสารวทิยาการสิง่แวดล้อมไทย, 

2(6), 17–32. 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่6(1), 2566 : 164 – 180 

180 

อภญิญา ชมมอน และคณะ. (2562). การส่งเสริมการเรยีนรูท้รพัยากรแหล่งน ้ าและสตัว์น ้ าในชุมชน.วารสารวทิยาการ
สิง่แวดลอ้มไทย, 2(1), 28-40. 
อกัษร สวสัด.ี (2542). ความรูค้วามเขา้ใจและความตระหนักในการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาตอน

ปลาย : กรณีศกึษาในเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร.  วทิยานิพนธ์พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา
พฒันาสงัคม, สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์ 

อมรรกัษ์ สวนชูผล. (2554). ผลการเรยีนรูใ้นรายวชิามนุษย์กบัการด าเนินชวีติ และการพฒันาจรยิธรรมสิง่แวดล้อมของ
นักศกึษาสาขาการบรกิาร ในอุตสาหกรรมการบนิ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ์. 
วารสารบณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์, 8(2),41-47. 

อรรถเดช สรสุชาติ. (2558). ทศันคติ : การใชก้จิกรรมดนตรเีพือ่พฒันาทกัษะดา้นอารมณ์ สงัคม และสติปัญญาเดก็ดว้ย
โปรแกรมดนตร.ี ครีบีนู จเีนียส. มหาวทิยาลยัเนชัน่. 

อ้อมฤด ีวเิศษวุฒ ิและคณะ. (2561). การส่งเสรมิการเรยีนรู้ทรพัยากรดนิและการใชป้ระโยชน์ที่ดนิใน ชุมชน. วารสาร
วทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย, ปีที ่2(1), 2562: 41 – 55. 

อุกฤต ทีงาม. (2559). การพฒันากจิกรรมค่ายเยาวชนอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมโดยใชก้ระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษา.  วารสาร
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม , 10(4), 1-15. 

อุกฤษฎ์ ดอนบรรเทา และสนุทร สายค า. (2563). การจดัการความรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูช่มุชน อ าเภอ
ศรบีญุเรอืง จงัหวดัหนองบวัล าภ.ู วารสารสถาบนัวจิยัพมิลธรรม, 7(1), 201-209. 

Allport, G. W. (1968). Reading in attitude theory and measurement. New York: John Welley & Sons. 
Alptürk Akçöltekin. (2020). Examining the Effect of Teachers' Attitudes towards Statistics on Their Attitudes Towards 

Postgraduate Education. Journal of Educational and Instructional Studies in the World,10(2), 28-36. 
Diana Vivanti Sigit at al. (2019). Improvement of knowledge and attitude in conservation of mangrove and coral 

reefs through environmental education community network model. Journal of Physics :Conference Series, 
3(1317), 1-5. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1317/1/012201. 

Kannika Sookngam, Prayoon Wongchantra and Wutthisak Bunnaen. (2021). The Effect of Environmental Education 
Training Course in Soil, Water and Forest Conservation on the Concept of the King Rama IX of Thailand. 
International Journal of Higher Education, 10(4), 32-48. 

Klongyut Somsak, Singseewo Adisak and Suksringarm Paitool . (2015). A Development of Participation of Primary 
School Students in Conservation of School Environments. academic journals, 10(18), 2599-2605. 

Prayoon Wongchantra et al. (2017). Teaching Environmental Science to Promote Thai Qualifications Framework 
for Higher Education. Environment Asia Proceedings (2017). 504-514. 

Rosidin, Undang and Suyatna, Agus (2017). Teachers and Students Knowledge about Global Warming: A Study 
in Smoke Disaster Area of Indonesia. International Journal of Environmental and Science Education, 
12(4), 777-786. 

Suwakhon Phakeewai and Prayoon Wongchantra. (2020). The Development of Environmental Recreation Camp 
Activities for Youth in Roi-Et Province of Thailand. World Journal of Education, 10(4), 94-103. 

Thinkamchoet J. and Wongchantra P. (2018). The development of camp on natural resources and environmental 
sonservation in the ASEAN for youths in Roi-et province. International Journal of Agricultural Technology, 
14(7), 2077-2093.  

Uraiwan Praimee and Wannasakphijit Boonserm. (2021). The Effects of Learning Activities on Waste and Sewage 
Management Using Question and Problems-Based Learning for Undergraduate Students of 
Mahasarakham University, Thailand. Journal of Educational Issues, 7(1), 72-91. 

https://doi.org/10.1088/1742-6596/1317/1/012201

