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บทคดัยอ่ 
 

 งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือการเรยีนรู้เขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน ้าสนามบิน ให้มีประสทิธิภาพและ
ประสทิธผิล เพื่อศกึษาและเปรยีบเทียบความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการเรยีนรู้ และนิสติที่มีเพศ
ต่างกนั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษา คอื นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 4 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 31 คน ซึง่ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วมการเรยีนรู ้เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
ประกอบดว้ย คู่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิ แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้า
สนามบนิ แบบวดัทศันคตต่ิอเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิ และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มลู คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน Paired t-test และ One-way ANOVA ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืการ
เรียนรู้ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 89.46/83.33 มีค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการเรียนรู้ เท่ากับ 0.7604 แสดงว่า นิสิตมี
ความกา้วหน้าทางการเรยีนรู ้รอ้ยละ 76.04 นิสติมคีะแนนความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หลงัการเรยีนรูส้งูกว่าก่อน
การเรยีนรู้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และนิสติที่มีเพศต่างกนั มีความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ไม่
แตกต่างกนั 
 
ค ำส ำคญั: คู่มอืการเรยีนรู,้ เขตหา้มล่าสตัวป่์า, ความรู,้ ทศันคต,ิ จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to develop the Angkepnam Sanambin non-hunting Area learning manual to 
be efficient and effective, to study and compare knowledge, attitudes, environmental ethics before and after the 
learning and undergraduate students with gender different. The sample used in the study were 31 the 4th year 
undergraduate students in Environmental Education program, Faculty of Environment and Resource Studies, 
Mahasarakham University, by voluntary participated in the learning. The research tools were a Angkepnam Sanambin 
Non-hunting Area learning manual, knowledge test about Angkepnam Sanambin Non-hunting Area, attitudes test 
towards Angkepnam Sanambin 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 89.46/83.33. The 
effectiveness index of the learning manual was equal to 0.7604. The undergraduate students had more knowledge 
and effected to increased student progress after using the learning manual at 76.04%. After the learning 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. 
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1. บทน ำ 
 เขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิอยู่ห่างจาก
ตัวเมืองบุรีรัมย์ไปทางประโคนชัย 12 กิโลเมตร ตาม
เสน้ทางสายบุรรีมัย-์ประโคนชยั (ทางหลวงหมายเลข 219) 
ในทอ้งทีต่ าบลสะแกซ า อ าเภอเมอืง ตอนทา้ยของอ่างเกบ็
น ้าหว้ยตลาด บรเิวณนี้ก าหนดเป็นเขตหา้มล่าสตัวป่์าเมื่อ
ปี 2535 จากการส ารวจพบว่าในแต่ละปีมีนกชนิดต่าง ๆ 
มาอาศัยอยู่โดยรอบจ านวนกว่า 100 ชนิด โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูแล้ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน ้ าสนามบิน
อ าเภอประโคนชยั เป็น 1 ใน 4 พืน้ทีชุ่่มน ้าทีม่คีวามส าคญั
ระดบันานาชาตขิองบุรรีมัย์ สถานที่ท่องเที่ยวส าหรบัเป็น
แหล่งศกึษาธรรมชาต ิหรอืเขา้ค่ายพกัแรม พกัผ่อนหย่อน
ใจ และกจิกรรมดนูก ซึง่ส ารวจพบแลว้พบนกมากกว่า 170 
ชนิด ได้แก่ นกอ้ายงัว่ ห่านเกรย์แลค็หรอื ห่านเทาปากสี
ชมพูนกกาบบวั นกเป็ดหงส ์เป็ดด าหวัด า เป็นแหล่งดูนก
น ้า ซึ่งนกบางชนิดเป็นนกที่หาชมได้ไม่ง่ายนัก อาทิเช่น 
นกเป็ดหงส์ และนกสายพันธุ์นี้อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์
เข้าไปทุ กที  ปัจจุบันเขตห้ามล่าสัตว์ ป่ าอ่างเก็บน ้ า
สนามบินยงัเป็นพื้นที่ทดลองปล่อยนกกระเรยีนพนัธุ์ไทย
คนืสู่ธรรมชาติด้วย (หน่วยงานของส านักอนุรกัษ์สตัวป่์า, 
2561: เวบ็ไซด)์ 
 ปัญหาสิง่แวดล้อมในปัจจุบนั สาเหตุหลกั ๆ คือ
การขาดความรู้ ความตระหนัก เกี่ยวกับการรักษา
สิง่แวดลอ้ม ซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงอยู่ และ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ เพื่อป้องกนั ปัญหา 
ดังกล่าวทุกคนจึงต้อง ตระหนักถึงปัญหาร่วมกันโดย 
ศึกษาถึงลักษณะของปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการ ป้องกนัเพื่อแกปั้ญหา 
จากการศึกษาพบว่า เขตห้ามล่าสตัว์ป่าน ้าอ่างเก็บน ้า
สนามบนิมลีกัษณะเป็นหนองน ้าขนาดใหญ่ เป็นพืน้ทีชุ่่ม
น ้าที่มนุษย์สร้างขึน้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน ้าของ
คนในท้องถิ่น สภาพพื้นที่โดยรอบค่อนขา้งราบเรยีบถึง
ลูกคลื่นเล็กน้อย ความลาดชันประมาณร้อยละ 1 -3 
วางตัวอยู่แนวเหนือ-ใต้ ส่วนยาวที่สุดประมาณ 2.5 
กโิลเมตร ส่วนกวา้งทีสุ่ดประมาณ 2 กโิลเมตร มนี ้าท่วม
ขงัตลอดปี ประโยชน์จากพื้นที่ที่เหน็ได้ชดัเจนที่สุด คือ 
การเก็บหาผลผลิต ได้แก่ ปลาและพืชพรรณ เพื่อการ
บรโิภคในครวัเรอืนและจ าหน่ายผลผลติที่เกบ็หาได้จาก
แหล่งน ้ าเพื่อเป็นรายได้แก่ครวัเรือน (กว่าร้อยละ 80 
ของชาวบ้านในชุมชนที่ศกึษาส ารวจระบุว่ามกีารเขา้ใช้

ประโยชน์พื้นที่ฯ) และในระดบัชุมชนเขตหา้มล่าสตัวป่์า
อ่างเก็บน ้าสนามบินเป็นแหล่งน ้าดิบหลักส าหรบัผลิต
น ้ าประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนในตัว
อ าเภอประโคนชยั คุณค่าของพืน้ทีชุ่่มน ้าทีชุ่มชนทอ้งถิน่
และประชาชนทัว่ไปได้รบัประโยชน์โดยตรงที่ส าคญัอกี
ประการหนึ่ ง คือ การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ 
โดยเฉพาะอ่างเกบ็น ้าสนามบนิเป็นแหล่งที่อยู่อาศยัของ
นกน ้านานาชนิด ทัง้ที่เป็นนกประจ าถิ่นและอพยพ เขต
ห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน ้าสนามบินจึงมีการจดัสถานที่
อาคารชมวิวและดูนก พร้อม ป้ายความรู้ส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่แวะมาท่องเที่ยวชมววิทวิทศัน์ ดูนกและ
ถ่ายรูป นอกจากน้ีรอบ ๆ อ่างเกบ็น ้ายงัมรีา้นอาหารและ
รสีอรท์บรกิารนกัท่องเทีย่ว จากการไดป้ระโยชน์จากการ
ใช้พื้นที่เป็นสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดผลกระทบ อาทิ เช่น 
การขยายตัวของชุมชนเมือง ส่งผลต่อความต้องการ
บรโิภคทรพัยากรเพิม่มากขึน้ รวมถงึความต้องการใชน้ ้า
ทีเ่พิ่มมากขึน้ ทัง้น ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคในครวัเรอืน 
และน ้าเพื่อการเกษตร มโีครงการก่อสร้างท านบคนัดิน
เพิ่มเติม ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาตวัอ่างเกบ็น ้าเดมิที่มี
อยู่แล้ว กิจกรรมเหล่านี้ย่อมมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ
พืน้ทีชุ่่มน ้า ทัง้ทีเ่ป็นผลกระทบในระยะสัน้ เช่น คุณภาพ
ของน ้า ความขุ่นของน ้า เสน้ทางการไหลของน ้า เป็นต้น 
และผลกระทบระยะยาว เช่น การเปลีย่นแปลงทดแทนที่
ของสงัคมพชื ซึ่งขณะนี้พบว่ามวีชัพชืต่างถิน่รุกล ้าพืน้ที่
ชุ่มน ้ าเป็นบริเวณกว้าง การเปลี่ยนแปลงของสายใย
อาหารที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงไปของคุณภาพแหล่ง
น ้า (ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม, 2552: เวบ็ไซด)์ 
 จากการศกึษาขอ้มูลเบือ้งต้นของเขตหา้มล่าสตัว์
อ่างเก็บน ้าสนามบิน เพื่อสร้างคู่มือเครื่องมือในการจดั
ฝึกอบรมเกีย่วกบั เขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิ 
แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติและแบบวัด
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม และการถ่ายทอดความรู้ แก่นิสติ
สิง่แวดล้อมศึกษาในชัน้ปีที่ 1 สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จากนนัน้น าไปวดัและประเมนิผล (ประยูร 
วงศ์จันทรา , 2559: 275) ได้ก ล่าวว่า การวัดและ
ประเมนิผลสิง่แวดลอ้มซึง่เป็นการตดิตามและประเมนิผล 
โดยใชเ้ครื่องมอือย่างใดอย่างหนึ่งในการประเมนิความรู ้
เจตคติ ทศันคติ การมสี่วนร่วม ค่านิยม และทกัษะการ
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แก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประสงค์หลักของ
สิง่แวดล้อมศกึษา เพื่อให้ทราบถึงระดบัความรู้ เจตคต ิ
ทัศนคติ การมีส่วนร่วม ค่านิยม และทักษะการแก้ไข
ปัญหาสิง่แวดล้อมและผลของการด าเนินกิจกรรมทาง
สิง่แวดลอ้มเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท์ี่ต้องการแลว้วนิิจฉัย
ตดัสนิ ลงสรุปคุณค่าทีไ่ดจ้ากการวดัผลอย่างมกีฎเกณฑ ์
และมคีุณธรรม  
 ดงันัน้ ผูว้จิยัไดเ้ลง็เหน็ว่า เขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่าง
เก็บน ้ าสนามบินมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ
อย่างยัง่ยนื ทัง้ในมติสิิง่แวดลอ้ม จงึไดท้ าการศกึษาเขต
หา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิเพื่อสรา้งเสรมิความรู ้
ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เพื่อให้ผูท้ี่ศกึษาและ
เรยีนรูเ้กดิความรูท้ศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ทัง้
สนบัสนุนใหเ้กดิความตระหนกัต่อสิง่แวดลอ้ม มทีกัษะใน
การแก้ไขปัญหาสิง่แวดลอ้ม การมสี่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหาสิง่แวดล้อม การประเมินผลในการแก้ไขปัญหา 
สิง่แวดล้อมและสามารถน าองคค์วามรูม้าประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาและดูแลรกัษาเขตห้ามล่าสตัว์ป่าให้มีความ
ยัง่ยนืของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์า
อ่างเกบ็น ้าสนามบนิใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคต ิ
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการเรยีนรู ้
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคต ิ
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติทีม่เีพศแตกต่างกนั 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิสิตระดับ
ปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 4 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 107 คน 
 2) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นิสติระดบั
ปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 4 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 31 คน ซึ่งได้จากการสมคัรใจเขา้
ร่วมการเรยีนรู ้
 

3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรยีนรู้เขตห้ามล่าสตัว์
ป่าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิ และเพศ 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
  2.1)ความรู้เกี่ยวกับเขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่าง
เกบ็น ้าสนามบนิ 
  2.2) ทศันคตต่ิอเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้า
สนามบนิ 
  2.3) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัเขตหา้มล่า
สตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิ 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอืการ
เรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิ 
 2) เครื่องมอืที่ใช้ในการวดัและประเมนิผล ได้แก่ 
แบบทดสอบความรูเ้กี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บ
น ้าสนามบินแบบวดัทัศนคติต่อเขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่าง
เกบ็น ้าสนามบนิ แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบั
เขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิ 
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อมูล
พื้นฐานจากต ารา เอกสาร งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเป็น
แนวทางในการสรา้งคู่มอืการเรยีนรู ้
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื ดงันี้ 
  2.1) คู่มอืการเรยีนรู้เขตห้ามล่าสตัว์อ่างเก็บ
น ้าสนามบนิ โดยมเีน้ือหาการเรยีนรูท้ ัง้หมด 4 หน่วยการ
เรยีนรู ้ประกอบด้วย หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 ความรูท้ ัว่ไป
เกี่ยวกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน ้ าสนามบินการ
เรียนรู้ที่ 2 สัตว์ป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน ้ า
สนามบนิ หน่วยเรยีนรูท้ี ่3 ทรพัยากรป่าไมแ้ละพืน้ทีชุ่่ม
น ้า หน่วยเรยีนรูท้ี ่4 พชืในพืน้ทีชุ่่มน ้า 
  2.2) แบบทดสอบความรู้เกีย่วกบัเขตหา้มล่า
สตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิ เป็นตวัเลอืก 4 ตวัเลอืก คอื 
ก ข ค และ ง จ านวน 30 ขอ้ ตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบ
ผดิให ้0 คะแนน 
  2.3) แบบวดัทศันคต ิเป็นตวัเลอืก 5 ตวัเลอืก 
จ านวน 20 ข้อ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่
แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
  2.4) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม เป็น
ตัวเลือก 4 ตัวเลือก ก ข ค และ ง จ านวน 20 ข้อ คือ 
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เพื่อตนเอง เพื่อญาติมติรพวกพ้อง เพื่อสงัคม และเพื่อ
ความถูกตอ้งดงีาม 
 3) น าเครื่องมอืทัง้หมดทีส่รา้งขึน้ ไดแ้ก่ คู่มอืการ
เรีย น รู้ เข ตห้ าม ล่ าสัต ว์ ป่ า อ่ าง เก็บ น ้ า สน ามบิ น 
แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ และแบบวัด
จริยธรรมสิง่แวดล้อม ส่งให้อาจารย์ที่ปรกึษาพิจารณา 
แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า  
 4) น าเครื่องมือที่ ผ่ านอาจารย์ที่ป รึกษาส่ง
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของเครื่อง 
และประเมนิความสอดคลอ้งพรอ้มหาค่าความเหมาะสม
ของเครื่องมอื เมื่อวเิคราะหค์ะแนนจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 
ท่านแล้ว พบว่า คู่มือและเครื่องมือมีค่า IOC เฉลี่ย
มากกว่า 0.5 ขึ้นไป ค่าความเหมาะสมของคู่มือและ
เครื่องมือมีค่ าเฉลี่ยมากกว่า 4.00 ขึ้นไป แสดงว่า 
เครื่องมือที่ ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของงานวิจยั สามารถน าไป
เกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) ห ลังจ าก ให้ ผู้ เชี่ ย วช าญ ป ระเมิน ค วาม
สอดคล้องและพิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ 
พบว่า ค่า IOC ของเครื่องมือทัง้หมดมีค่ามากกว่า 0.5 
แสดงว่า เครื่องมอืมคีวามตรงตามเนื้อหาสาระ สามารถ
น าไปปรับปรุง แก้ไขและสามารถน าไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ และผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือ
การเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิ พบว่า 
ค่าความเหมาะสมของคู่มือ มีค่าเท่ากบั 3.74  ถือว่ามี
ความเหมาะสมสามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 6 ) น า เค รื่ อ งมื อที่ ผ่ าน ก ารวิ เค รา ะห์ จ าก
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่าย ของเครื่องมอื ดงันี้ 
  6.1) แบบทดสอบความรู ้มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบับอยู่ที่ 0.899 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 
0.16-0.76 และค่าความยากง่ายรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.30-
0.86 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  6.2) แบบวัดทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อม ค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบับอยู่ที่ 0.897 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.18-0.78 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรทีก่ าหนดไว ้
  6.3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบับอยู่ที่ 0.865  ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่าง 0.28-0.65 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรทีก่ าหนดไว ้

 7) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและการ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการจัด
กจิกรรมศกึษาการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่าง
เกบ็น ้าสนามบนิ 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิ 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดย
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที ่1 การสรา้งและพฒันาคู่มอืการเรยีนรู้
เขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิ 
  ระยะที่ 2 การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้กี่ยวกบั
เขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิ 
3.6 การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มูล
ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวัด 
ทุกฉบบั ซึง่ทุกฉบบัตอ้งตอบอย่างสมบรูณ์  
  2) ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปตรวจสอบความสมบู รณ์ ของ 
แบบวดัผล 
3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลครัง้นี้ ผู้วิจ ัยใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รปู SPSS ใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ความถี่  ค่ าเฉลี่ย  
รอ้ยละและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  2) สถติทิีใ่ชห้าคุณภาพเครื่องมอื 
   2.1) ความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC) 
   2.2) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)  
   2.3) ค่าความยากง่าย  
   2.4) ค่าอ านาจจ าแนก  
   2.5) ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1)  
   2.6) ค่าประสทิธภิาพ ของผลลพัธ ์(E1) 
   2.7) ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  3) สถิติที่ ใช้ทดสอบสมมติฐาน  ที่ ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 ได้แก่ Paired t-test และ One-
way ANOVA 
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4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ดชันีประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศกึษากจิกรรมการเรยีนรูเ้ขตห้ามล่าสตัวป่์า
อ่างเกบ็น ้าสนามบนิ ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และ
ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการเรยีนรู ้พบว่า ประสทิธภิาพของ
กระบวนการ (E1) เท่ากับ 89.46 และประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E2) เท่ากบั 83.33 จงึสรุปได้ว่ากิจกรรมการ

เรียนรู้ เขตห้ าม ล่ าสัตว์ ป่ าอ่ างเก็บน ้ าสนามบิ น มี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลตามเกณฑ์ 89.46/83.33 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1)  
  ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ พบว่า ดัชนี
ประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการเรยีนรูเ้ขตห้ามล่าสตัวป่์าอ่าง
เกบ็น ้าสนามบนิ มคี่าเท่ากบั 0.7604 หมายความว่า นิสติมี
ความรูเ้พิม่ขึน้และสง่ผลใหน้ิสติมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีน
เพิม่ขึน้ หลงัจากการใชเ้ครื่องมอื รอ้ยละ 76.04 (ดงัตางที ่2) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิ (E1/E2) 
 

หน่วยกำรเรียนรู ้ คะแนนเตม็ �̅�        S.D. รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 30 26.83 1.65 89.46 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 30 25.00 2.14 83.33 

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรเรียนรู ้เท่ำกบั 89.46/83.33 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิ 
 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อนกำร
เรียนรูทุ้กคน 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงักำร
เรียนรูทุ้กคน 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั
กำรเรียนรู ้

คะแนนเตม็ของ
กำรทดสอบ 

ค่ำดชันีประสิทธิผล (E.I.) 
ของคู่มือ 

283 775 31 30 0.7604 
 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบัเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน ้ าสนามบิน ทัศนคติ และ
จริยธรรมสิง่แวดล้อม 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับเขต
ห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเกบ็น ้าสนามบิน ทศันคติ และจรยิธรรม
สิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการเรยีนรู้ พบว่า ก่อนการเรยีนรู ้
นิสติมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัน้อย (�̅�= 9.12) และหลงัการเรยีนรู้
นิสติมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (�̅�= 25.00) สว่นทศันคต ิ
ก่อนการเรยีนรูม้ทีศันคตอิยู่ในระดบัไม่แน่ใจ (�̅�= 2.84) และ

หลงัการเรยีนรูน้ิสติมทีศันคตอิยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (�̅�= 4.46) 
และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ก่อนการเรียนรู้มีจริยธรรม
สิง่แวดล้อม อยู่ในระดบัญาติมิตรพวกพ้อง (�̅�= 2.40) และ
หลงัการเรยีนรู้นิสติมีจรยิธรรมสิง่แวดล้อมอยู่ในระดบัเพื่อ
สังคม (�̅�= 2.90) เมื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และ
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงัการเรยีนรู้ พบว่า นิสติมี
ความรู ้ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการเรยีนรู้สูง
กว่าก่อนการเรยีนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
(ดงัตารางที ่3)  
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ตารางที่ 3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อ่างเก็บน ้ าสนามบิน ทัศนคติ และ 
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเรยีนรูโ้ดยใช ้Paired t-test (n = 31) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรเรียนรู ้

ระดบั 
หลงักำรเรียนรู ้

ระดบั t df p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

ความรู ้
(N=30) 

9.12 2.98 น้อย 25.00 2.14 มากทีส่ดุ -22.433 30 .000* 

ทศันคต ิ
(N=5) 

2.84 0.34 ไม่แน่ใจ 4.46 0.31 เหน็ดว้ย -18.290 30 .000* 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 

(N=4) 
2.40 0.46 

เพื่อญาติ
มติรพวก
พอ้ง 

2.90 0.45 เพื่อสงัคม -3.15 30 .004* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

 
ภาพประกอบที ่4.1 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิ ทศันคต ิ 

และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเรยีนรูโ้ดยใช ้Paired t-test (n = 31) 
 

4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกับ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน ้ าสนามบิน ทัศนคติ 
และจริยธรรมสิง่แวดล้อม ของนิสิตทีมี่เพศต่างกนั 
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน ้ าสนามบิน ทัศนคติ และ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม ของนิสิตที่มีเพศต่างกัน พบว่า 
ความรู้ของกลุ่มเพศชาย มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ เท่ากบั 
25.10 และเพศหญงิมคีะแนนเฉลีย่ความรู ้เท่ากบั 24.95 

ทศันคติของกลุ่มเพศชายมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตเิท่ากบั 
4.52 และเพศหญิงมคีะแนนเฉลี่ยทศันคติ เท่ากบั 4.43 
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมของกลุ่มเพศชาย มีคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม เท่ากับ 2.89 และเพศหญิงมี
คะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อม เท่ากบั 2.91 พบว่า 
นิสติทีม่เีพศต่างกนั มคีวามรูเ้กี่ยวกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์า
อ่างเกบ็น ้าสนามบนิ ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ไม่แตกต่างกนั (p > .05) (ดงัตารางที ่4) 
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ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน ้ าสนามบิน ทัศนคติ และจริยธรรม 
สิง่แวดลอ้ม ของนิสติระดบัปรญิญาตร ีของนิสติทีม่เีพศต่างกนั โดยใช ้(One-way ANOVA) 
 

ด้ำน เพศ จ ำนวน 
One-way ANOVA 

�̅� S.D. F Sig. 
ควำมรู ้
(N=30) 

ชาย 
หญงิ 

10 
21 

25.10 
24.95 

1.66 
2.37 

0.031 
 

0.861 
 

ทศันคติ 
(N=5) 

ชาย 
หญงิ 

10 
21 

4.52 
4.43 

0.38 
0.28 

0.550 
 

0.464 
 

จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

(N=4) 

ชาย 
หญงิ 

10 
21 

2.89 
2.91 

0.38 
0.49 

0.019 
 

0.892 
 

 
5. อภิปรำยผล 
 การพฒันาคู่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็
น ้าสนามบิน เพื่อสร้างเสรมิความรู้ ทัศนคติ และจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม ผูว้จิยัมปีระเดน็ทีจ่ะน ามาอภปิรายผล ดงันี้ 
5.1 การพฒันาคู่มือการเรียนรูเ้ขตห้ามล่าสตัวป่์าอ่าง
เกบ็น ้ าสนามบิน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการเรียนรู้
เกี่ ยวกับเขตห้ ามล่าสัตว์ ป่ าอ่ างเก็บน ้ าสนามบินมี
ประสทิธภิาพ (E1/ E2) เท่ากบั 89.46/83.33 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ตัง้ไว้ 80/80 ส าหรบัการเรยีนรู้ แสดงให้เห็นว่า
นิสติทีเ่ขา้ร่วมการเรยีนรู ้มปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ และผล
การศึกษาดชันีประสทิธผิลของคู่มือ มีค่าดชันีประสทิธิผล 
(E.I.) มคี่าเท่ากบั 0.7604 ส่งผลให้มคีวามก้าวหน้าทางการ
เรยีนเพิ่มขึน้ หลงัจากการใช้คู่มือการเรยีนรู้ ร้อยละ 76.04 
การเรยีนรู้เกี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเกบ็น ้าสนามบิน 
โดยใชคู้่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิ 
ซึง่เป็นรูปแบบการจดัการเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนเกดิความรู ้
ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับเขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน ้า
สนามบนิ สามารถพฒันานิสติให้มพีฤติกรรมตรงตามความ
มุ่งหวงั สง่ผลใหก้ลุ่มตวัอย่างมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปใน
ทศิทางที่ดขี ึน้ แสดงให้เหน็ว่าการจดัการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขต
หา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิ โดยใชคู้่มอืประกอบการ
ถ่ายทอดความรูโ้ดยผ่านกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา ท าให้
นิสติทีเ่ขา้ร่วมการเรยีนรูม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูส้งูขึน้ซึง่
เป็นไปตามแนวคดิของ เรอืงชยั จรุงศริวฒัน์ (2555: 77) ได้
กล่าวว่า คู่มอื เป็นเอกสารหรอืหนังสอืที่จดัท าขึน้เพื่อให้ครู

จดักิจกรรมการเรียนการสอน สามารถสอนให้เป็นไปตาม
แนวทางของหลักสูตรหรือใช้เป็นคู่มือของครูใน การใช้
หนังสอืเล่มใดเล่มหนึ่ง คู่มอืที่เขยีนขึ้นเป็นแนวทางให้ผู้ใช้
คู่มือได้ศึกษาท าความเข้าใจเรื่องที่จะท า และสามารถ
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพบรรลุส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
เพื่อให้ผู้ใช้คู่มือมีความสะดวกและ สามารถปฏิบัติงานได้
บรรลุวตัถุประสงค์ภายใต้มาตรฐานที่ใกล้เคียง เป็นไปตาม
แนวคิดของ วิทยา ด่านธ ารงกุล (2546 : 8) ได้กล่าวถึง 
ประสทิธภิาพ หมายถงึ ความสามารถในการใช ้ทรพัยากรทีม่ี
อยู่อย่างคุม้ค่าเพื่อการบรรลุเป้าหมายประสทิธภิาพจงึมกัถูก
วดัในรูปแบบของ ต้นทุนหรอืจาน เวนทรพัยากร ทีใ่ชไ้ปเมื่อ
เทยีบกบัผลงานหรอืผลผลติทีไ่ดเ้ช่น ต้นทุน แรงงาน เวลาที่
ใชอ้ตัราผลตอบแทน จากการลงทุน และเป็นไปตามแนวคดิ
ของ สุพจน์ ทรายแก้ว (2559 : 137-138) ได้ให้ความหมาย
ของประสทิธผิลว่า หมายถึง การท ากจิกรรมการด าเนินงาน
ขององค์กรสามารถสร้างผลงานได้สอดรับกับเป้าหมาย/
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้ล่วงหน้า ทัง้ในสว่นของผลผลติและ
ผลลพัธเ์ป็นกระบวนการเปรยีบเทยีบผลงานจรงิกบัเป้าหมาย
ทีก่ าหนด ไวก้ารมปีระสทิธผิลจงึมคีวามเกีย่วขอ้งกบัผลผลติ
และผลลพัธก์ารด าเนินงานเป็นกระบวนการวดัผลงานที ่เน้น
ดา้นปัจจยัน าออก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชลทศิ พนัธุ์
ศริ ิและบญัญัติ สาลี (2559 : 176-188) ได้ศกึษาวจิยั เรื่อง 
การพฒันาคู่มอืฝึกเรยีนรูท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
อาเซยีน : สหพนัธรฐัมาเลเซยี  ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืฝึก
เรียนรู้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.33/93.22 ส่วนดัชนี
ประสิทธิผล ของคู่มือฝึกเรยีนรู้ เท่ากบั 0.8685 นิสติที่ใช้
คู่มอืฝึกเรยีนรูท้รพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มอาเซยีน : 
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สหพันธรฐัมาเลเซีย มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ร้อยละ 
86.85 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาที ลพพันธ์ทอง และ
ประยรู วงศจ์นัทรา (2559 : 189-202) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง การ
พัฒนาคู่มือฝึกเรียนรู้ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเซียน : สาธารณรัฐสิงคโปร์ ผลการศึกษา พบว่ า 
ประสิทธิภาพของคู่มือฝึกเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
93.44/84.78 ส่วนดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการฝึกเรยีนรู ้
เท่ากบั 0.7350 นิสติทีใ่ชคู้่มอืฝึกเรยีนรู ้ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อมอาเซี ยน  : สาธารณ รัฐสิ งคโปร์มี
ความกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 73.50 สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ สรุศกัดิ ์แกว้งาม และประยรู วงศจ์นัทรา  (2561 
: 122) ได้ศกึษา การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมผู้น าจติอาสา
สิ่งแวดล้อม ผลการศึกษา พบว่า หลักสูตรฝึกอบรม มี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 93.78/86.01 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 67.16 สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ พชัราพร ชดิทอง และคณะ (2561 : 65 -74) ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาคู่มือการท าถ่านอัดแท่งจาก
ไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็นพลงังานทดแทน ผลการศกึษาพบว่า 
คู่มอืการเรยีนรูก้ารทาถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็น
พลังงานทดแทน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.16/89.16 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ทีต่ัง้ไว ้และมดีชันีประสทิธผิล (E.I.) 
เท่ากบั 0.6919 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สเุมธ ผกาหวน 
และคณะ (2561 : 1-17) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนา
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม เรื่อง ตน้ไมเ้ด่นในป่าชุมชน ผลการศกึษา คู่มอื
กิจกรรมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.67/90.00 ส่วนดัชนี
ประสทิธผิลของคู่มอืกจิกรรม เท่ากบั 0.840  
 ดงันัน้การพฒันาคู่มอืการเรยีนรู้เขตห้ามล่าสตัว์ป่า
อ่างเก็บน ้ าสนามบิน เพื่อสร้างเสริมความรู้ ทัศนคติ และ
จรยิธรรมสิง่แวดล้อม โดยใช้คู่มือการเรยีนรู้ซึ่งเป็นรูปแบบ
การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนเกดิความรู ้ความเขา้ใจใน
เรื่องของการศึกษาเขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเกบ็น ้าสนามบิน 
เพื่อสร้างเสริมความรู้ ทัศนคติ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
สามารถพัฒนานิสิตให้มีพฤติกรรมตรงตามความมุ่งหวัง 
สง่ผลใหก้ลุ่มตวัอย่างมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทศิทาง
ทีด่ขี ึน้ แสดงใหเ้หน็ว่าการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขต
หา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิ โดยใชคู้่มอืประกอบการ
ถ่ายทอดความรู้โดยผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษามี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

5.2 การศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้ทศันคติ และ
จริยธรรมสิง่แวดล้อมเกีย่วกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
อ่างเกบ็น ้ าสนามบิน ก่อนและหลงัการเรียนรู ้
 1) ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบั
เขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิ ก่อนและหลงัการ
เรยีนรู้ พบว่า นิสติมคีวามรู้เกี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่า
อ่างเก็บน ้ าสนามบิน หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการ
เรยีนรูอ้ย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็
ว่าการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ โดยใช้คู่มอืการเรยีนรู้เขต
หา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิ ที่ผู้วจิยัได้สร้างและ
หาคุณภาพเครื่องมอื และสง่ตรวจผูเ้ชีย่วชาญ มผีลท าให้
ความรู้ของนิสติเพิ่มมากขึน้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ 
วจิารณ์ พานิช (2548 : 5-6) ได้กล่าวว่า ความรู้ นัน้ มี
หลายนัยและหลายมติิ คอืความรู้คอื สิง่ที่น าไปใช้จะไม่
หมดหรือสึกหรอ แต่จะยิ่งงอกเงยหรืองอกงามขึ้น 
ความรู้ คือ สารสนเทศที่น าไปสู่การปฏิบัติ ความรู้
เกดิขึน้ ณ จุดทีต่อ้งการใชค้วามรูน้ัน้ ความรูเ้ป็นสิง่ทีเ่กดิ
ขึน้กบับรบิทและกระตุ้นให้เกิดโดยความต้องการซึ่งใน
ยุคแรก ๆ ของการพฒันาศาสตร์ดา้นการจดัการความรู ้
มองว่าความ รูม้าจากการจดัระบบและตคีวามสารสนเทศ 
(information)ตามบรบิท ซึ่งสารสนเทศก็ได้มาจากการ
ประมวลขอ้มลู (Data) ดงันัน้ความรูจ้ะไม่มปีระโยชน์เลย
ถ้าไม่น าไปสู่การกระท าหรือการตัดสินใจ เป็นไปตาม
แนวคิดของ ภราดร จินดาวงศ์ (2549 : 4) กล่าวว่า 
ความรู้ คือ พลังที่มีอยู่ในตัวของทุกคนที่ไม่สามารถ
ถ่ายทอดผ่านพนัธุกรรมได้ ผู้ใดมคีวามรู้มากกเ็สมอืนมี
พลงัมาก สามารถตดัสนิใจไดถู้กตอ้งและท างานใหส้ าเรจ็
ไดโ้ดยง่าย เป็นต้น และเป็นไปตามแนวคดิของ มาโนช 
เวชพนัธ ์(2537 : 15 - 16) ไดก้ล่าวไวว้่า ความรูน้ับเป็น
ครัง้แรกของพฤติกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัความสามารถใน
การจดจ าซึง่อาจจะโดยการส านึกไดม้องเหน็ ไดย้นิหรอื
การได้ฟัง ความรู้นี้ เป็นส่วนหนึ่ งในขัน้ตอนของการ
เรยีนรู ้โดยประกอบดว้ยค าจ ากดัความหรอืความหมาย
ของเทจ็จรงิ ทฤษฎกีฎโครงสรา้งวธิกีารแกไ้ขปัญหาและ
มาตรฐาน เป็นตน้ ซึง่อาจกล่าวไดว้่าความรูเ้ป็นเรื่องของ
การท าอะไรได้ระลกึได้โดยไม่ต้องใชค้วามคดิที่ซบัซ้อน
หรอืใชค้วามสามารถของสมองมากนักดว้ยเหตุนี้การท า
ให้จงึถอืว่าเป็นกระบวนการทีส่ าคญัในทางจติวทิยาและ
เป็นขัน้ตอนที่น าไปสู่พฤติกรรมที่ก่อให้เกดิความเขา้ใจ
การบ้าความรู้ไป ใช้วิเคราะห์การสัง เคราะห์การ
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ป ระ เมิ น ผ ล  ซึ่ ง เป็ น ขั ้น ต อนที่ ใช้ ค ว าม คิ ด แ ล ะ
ความสามารถทางสมองมากขึน้เป็นล าดบั ซึง่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ สุภารัตน์ อ่อนก้อน (2556 : 55) ได้
ท าการศกึษาเรื่อง การสง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพเพื่อ
คุ ม วัชพื ช ในข้าวน าหว่ าน  บ้ าน โคกก่ อ ง  ต าบ ล
คนัธารราษฎร์ อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม  
จากการศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรมฝึกอบรมการ
ส่งเสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพเพื่อคุมวชัพชืในนาหว่าน 
บ้านโคกก่อง ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิชัย 
จงัหวดัมหาสารคาม ก่อนการส่งเสรมิเกษตรกรมคีวามรู้
เกีย่วกบัการสง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพเพื่อคุมวชัพชื
ในนาขา้วนาหว่าน อยู่ในระดบัปานกลาง และหลงัการ
ส่งเสริมเกษตรกรมีความรู้อยู่ในระดับสูง มีผลท าให้
ความรู้และปฏิบตัิของเกษตรกรเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ประยูร วงศจ์นัทรา และ คณะ (2559: 55)  
ไดศ้กึษาเรื่อง การฝึกอบรมเรื่องการจดัการขยะรไีซเคลิ 
ส าหรับ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า หลังการ
ฝึกอบรมนิสติมคีวามรูม้ากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Kannika Sookngam Prayoon Wongchantra and 
Wutthisak Bunnaen (2021 : 32-48) ได้ศกึษาเรื่อง ผล
การศกึษาการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมสิง่แวดลอ้มศกึษา
ตามศาสตรพ์ระราชาในการอนุรกัษ์ดนิ น ้า และป่าไม ้ผล
การศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัการ
อนุรกัษ์ดนิ น ้า และป่าไม้ตามศาสตรพ์ระราชา หลงัการ
ฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พงศอ์มร คช
ศลิา และคณะ (2561: 137) ไดศ้กึษาเรื่อง การสรา้งคู่มอื
ฝึกอบรมส าหรบัพัฒนาคุณลกัษณะอาสาสมัครพิทักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัด
ต ราด  ผ ลก ารศึ กษ าพ บ ว่ า  อ าส าส มัค รพิ ทั ก ษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มหมู่บา้น โดยใชคู้่มอื
ฝึกอบรมทีส่รา้งขึน้ มคีะแนนเฉลีย่ความรูส้งูกว่าก่อนเขา้
รบัการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ วนัเพ็ญ กนัพล และประยูร 
วงศ์จนัทรา (2560: 551-573) ได้ศกึษาเรื่อง การศกึษา
ผลการใชคู้่มอืฝึกประสบการณ์วชิาชพีสิง่แวดลอ้มศกึษา 
ผลการศึกษาพบว่า นิสิตกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้หลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสิ่งแวดล้อม

ศึกษ าสู งก ว่ าก่ อนการฝึ กป ระสบการณ์ วิช าชีพ
สิง่แวดลอ้มศกึษา อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฐติวิรดา เสนาด ีและคณะ 
(2562: 18) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการลดการใช้
พลาสตกิส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนเทศบาลสามคัควีทิยา 
ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมี
วตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบความรู ้และทศันคต ิ
เกีย่วกบัการลดการใชพ้ลาสตกิส าหรบันักเรยีนโรงเรยีน
เทศบาลสามคัควีทิยา ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม ก่อนและหลังการส่งเสริม ผลการศึกษา
พบว่า ผู้เข้าร่วมการส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยความรู้หลงั
การส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ และค่าเฉลี่ยของ
ทศันคตหิลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่.05  
 ดงันัน้กจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัว์
ป่าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิ มผีลท าใหท้ศันคตขิองนิสติทีเ่ขา้
ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้ เน่ืองจากมกีระบวนการจดักจิกรรม
โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษาโดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการ
จดักิจกรรม คือ คู่มือการเรยีนรู้เขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่าง
เก็บน ้ าสนามบิน ในการบรรยายให้ความรู้ เป็นสื่อ
ตวักระตุ้นให้เกดิการเรยีนรูแ้ละมทีศันคตต่ิอเขตห้ามล่า
สตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิ เพิม่มากขึน้ 
  2) ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติต่อเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน ้ าสนามบินพบว่า นิสิตกลุ่ม
ตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตต่ิอเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่าง
เก็บน ้าสนามบิน หลงัการเรยีนรู้สูงกว่าก่อนการเรยีนรู้
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่าการ
จดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใชคู้่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่า
สตัว์ป่าอ่างเก็บน ้าสนามบิน ผู้วิจยัได้มีการสอดแทรก
กจิกรรมนนัทนากาเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมผ่อนคลายใน
ระหว่างการเรยีนรู ้มผีลใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรมมทีศันคติที่
ดยีิ่งขึ้น เมื่อได้เขา้ร่วมกิจกรรมการเรยีนรู้เกี่ยวกบัเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน ้ าสนามบิน  ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของ สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2551: 64) ให้
ความหมายของทศันคตไิวว้่า ทศันคต ิคอื ผลผสมผสาน
ระหว่างความนึกคดิ ความเชื่อ ความคดิเหน็ ความรู ้และ
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิง่ใดคนใดคนหนึ่ง 
สถานการณ์ ใดสถานการณ์หนึ่ ง ซึ่งออกมาในทาง
ประเมนิค่าอนัอาจเป็นไปในทางยอมรบัหรอืปฏเิสธกไ็ด ้
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และความรูส้กึเหล่านี้มแีนวโน้มทีจ่ะก่อใหเ้กดิพฤตกิรรม
ใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ สุภา
ภรณ์ พลนิกร (2548: 226) ไดใ้หค้วามหมายว่า ทศันคต ิ
คอื วธิกีารที่แต่ละคนคดิรูส้กึ และการกระทบต่อสภาวะ
แวดลอ้มหรอืปรมิาณของความรูส้กึทัง้ทางบวกและทาง
ลบทีม่ต่ีอสิง่ทีม่ากระตุน้ต่าง ๆ หรอืเป็นความโน้มเอยีงที่
เกดิขึน้จากการเรยีนรูใ้นการตอบสนองต่อวตัถุใด ๆ ทัง้
ในด้านที่ดีและไม่ดีด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย และ
เป็นไปตามแนวคดิของ มญัชรตัน์ วริชัวงศ์ (2552: 25) 
กล่าวว่า ปัจจัยที่ท าให้เกิดทัศนคติประกอบด้วยการ
เรยีนรู ้โดยอาจมสีิง่เราเป็นตวักระตุน้ จนท าใหเ้กดิความ
ประทับใจทางบวก คือ ความรู้สึกชอบ และความ
ประทบัใจในทางลบ คอื ความรู้สกึไม่ชอบ อาจเกดิจาก
การยอมรบัทศันคตจิากผูอ้ื่นและมสีือ่ต่าง ๆ เป็นสิง่ชกัจงู
ให้ปฏิบตัิ โดยแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมที่
สามารถสังเกต ได้ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ 
กรรณิกา เรอืงเดช และคณะ (2557: 20) ได้ศึกษาเรื่อง 
ประสทิธผิลของการจดัการเรยีนรูท้ีผ่สมผสานการใชว้จิยั
เป็นฐาน และ SECI Model ต่อทัศนคติ ความรู้ และ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ส าหรับสาธารณสุข ของ
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีวทิยาลยัการสาธารสขุสรินิธร 
จงัหวดัยะลา พบว่า คะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการเรยีน
ภาษาองักฤษส าหรบัสาธารณสุขของนักศกึษา หลงัการ
จดัการเรียนรู้ผสมผสานการใช้วิจยัเป็นฐานและ SECI 
Model สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวจิยัของ ฉัตรลดา ดี
พร้อม (2561: 63) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้กระบวนการมี
สว่นร่วมในการลดพฤตกิรรมเสีย่งในการใชส้ารเคมกี าจดั
ศตัรพูชืของเกษตรกรบา้นกอก ต าบลตงแดง อ าเภอจตุร
พตัรพมิาน จงัหวดัรอ้ยเอด็ ผลการวจิยัพบว่า มคีะแนน
เฉลี่ยของทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันและ
ก าจดัศตัรูพืชเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.01 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนุส โพสาราช (2556 : 
21) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง เรื่องการรณรงคก์ารจดัการและ
การคดัแยกขยะโดย ใช้แผ่นพับส าหรบัชุมชนบ้านหิน
ลาด หมู่ ที่  2 ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า ทศันคตทิีด่ใีนการจดัการ
และการคดัแยกขยะส าหรบัชุมชนบ้านหนิลาด ก่อนการ
รณรงค์ชาวบ้าน มีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติอยู่ในระดับไม่
แน่ใจ หลงัการรณรงคช์าวบา้นมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตอิยู่

ในระดับเห็นด้วย แสดงให้เห็นว่าหลังการรณรงค์การ
จดัการและการคดัแยกขยะส าหรบัชาวบ้านหนิลาดมผีล
ท าให้มีทัศนคติของชาวบ้านเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ อุกฤต ทีงาม (2559: 1)  ได้ท าการศกึษา
เรื่อง การพฒันากจิกรรมค่ายเยาวชนอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
โดยใช้กระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษา การศึกษาพบว่า 
หลงัจดักิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมโดยใช้
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเยาวชนมีคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงกว่าก่อนจัด
กิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Evrim Ural และ Guzide 
Dadli (2020: 177-192) ไดศ้กึษาเรื่อง ผลของการเรยีนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานต่อความรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม ทศันคต ิ
และทักษ ะการคิด เชิ งไต ร่ต รองของนั ก เรียนชั ้น
ประถมศกึษาปีที่ 7 ในสิง่แวดล้อมศึกษา ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มทดลองทีส่อนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มคีะแนน
ทศันคติด้านสิง่แวดล้อมหลงัการเรยีนรู้สูงกว่าก่อนการ
เรยีนรู ้ดงันัน้กจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัว์
ป่าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิ มผีลท าใหท้ศันคตขิองนิสติทีเ่ขา้
ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้ เน่ืองจากมกีระบวนการจดักจิกรรม
โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษาโดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการ
จดักิจกรรม คือ คู่มือการเรยีนรู้เขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่าง
เก็บน ้ าสนามบิน ในการบรรยายให้ความรู้ เป็นสื่อ
ตวักระตุ้นให้เกดิการเรยีนรูแ้ละมทีศันคตต่ิอเขตห้ามล่า
สตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิเพิม่มากขึน้ 
  3) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเขตห้าม ล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน ้ า
สนามบิน พบว่า นิสิตกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็
น ้าสนามบนิ หลงัการเรยีนรูส้งูกว่าก่อนการเรยีนรูอ้ย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการจัด
กจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใชคู้่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัว์
ป่าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิ ทีผ่่านผูเ้ชีย่วชาญ และผูว้จิยัไดม้ี
การสอดแทรกกิจกรรมนันทนาการ เกมส์ เพื่ อให้
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมไดก้ระตอืรอืรน้ในระหว่างการเรยีนรู ้มี
ผลใหผู้เ้ขา้ร่วมกจิกรรม มจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มทีด่ยีิง่ขึน้ 
เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับเขตห้ามล่า
สตัว์ป่าอ่างเกบ็น ้าสนามบิน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ 
ประยู ร วงศ์จันทรา (2554 : 360-361) ได้ก ล่าวว่ า 
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จรยิธรรมสิง่แวดล้อม หมายถึง หลกัที่ควรประพฤติต่อ
ธรรมชาติสิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ อรรถ
เดช สรสุชาติ (2558: 23) ให้ความหมายจริยธรรมว่า 
จริยธรรม หมายถึง คุณสมบัติทางความประพฤติ ที่
สงัคมมุ่งหวงัให้คนในสงัคมนัน้ประพฤต ิมคีวามถูกต้อง
ในความประพฤติ มีเสรีภาพ ภายในขอบเขตของมโน
ธรรม (Conscience) เป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสังคมพึง
ประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสงัคม ทัง้นี้
เพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสงัคมการที่จะ
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปเช่นนัน้ได ้ปฏบิตัจิะต้องรูว้่าสิง่ใดถูกสิง่
ใดผดิ ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ แสง จนัทรง์าม (2551 : 
10) ไดก้ล่าวว่า จรยิธรรม หมายถงึ คุณสมบตั ิทางความ
ประพฤติที่สงัคมมุ่งหวงัให้คนในสงัคมนัน้ประพฤติ มี
ความถูกต้องในความ ประพฤติ มีเสรีภาพภายใน
ขอบเขตของมโนธรรม (Conscience) เป็นหน้าที่ที่
สมาชิกในสงัคม พึงประพฤติปฏิบัติต่อตนเองต่อผู้อื่น 
และต่อสงัคม ทัง้นี้เพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรื่องขึ้น 
ในสงัคม การที่จะปฏิบัติให้เป็นไปเช่นนัน้ได้ ผู้ปฏิบัติ
จะต้องรู้ว่าสิ่งใดถูกสิง่ใดผิด ซึ่งสอดคล้องกับวิจยัของ 
อมรรกัษ์ สวนชูผล (2554 : 41-47) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง 
ผลการเรยีนรู้ในรายวชิามนุษย์กบัการด าเนินชวีติ และ
การพฒันาจรยิธรรมสิง่แวดล้อมของนักศกึษาสาขาการ
บรกิาร ในอุตสาหกรรมการบิน มหาวิทยาลยัราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการวิจยัพบว่า 
นักศึกษามคีะแนนเฉลี่ยของจรยิธรรมสิง่แวดล้อม หลงั
เรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.01 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พศิาล เครอืลติ และคณะ 
(2559 : 158-160) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ผลการจัด
กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรค่ายสิง่แวดลอ้ม ที่มต่ีอจรยิธรรม
สิ่ งแ วดล้อมของนั ก เรีย น ชั ้น มัธ ยมศึกษ าปี ที่  1 
ผลการวจิยั พบว่า นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่เข้า
รวมกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรค่ายสิง่แวดล้อม มจีรยิธรรม
สิ่งแวดล้อมหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข่าร่วม
กิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของ พระปลดัชยัณรงค์ รตันดมีัน่ 
(2551 : 156-157) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การส่งเสริม
ระบบการคดิเชิงจรยิธรรมสิง่แวดล้อมด้วยวธิีสอนแบบ
พระพุทธชินราช ผลการวิจยัพบว่า หลงัจากการเรียน
ด้ว ยวิธีสอน แบบพ ระพุ ท ธชิน ราช  นั ก เรีย น ชั ้น
มธัยมศกึษาปีที ่5 มจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มสงูกว่านักเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ทีเ่รยีนดว้ยวธิสีอนแบบปกต ิอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 สอดคล้องกบังานวจิยั
ข อ ง  Prayoon Wongchantra et al. (2017: 504-514) 
ได้ศึกษาเรื่อง การสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อ
สง่เสรมิกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
ผลการศึกษาพบว่า หลังการเรียนนิสิตมีจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มสงูกว่าก่อน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปนัดดา ฤทธิส์ าแดง, 
ประยรู วงศจ์นัทรา และกรรณิกา สขุงาม (2562 : 41-46) 
ได้ท าการศกึษาเรื่อง การอนุรกัษ์ทรพัยากรน ้าโดยการ
ท าฝายต้นน ้าล าธารตามศาสตรพ์ระราชา ผลการศกึษา 
พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หลงัการ
เข้าร่วมการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  จากการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็
น ้ าสนามบิน นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการเรียนรู้มากกว่าก่อนการ
เรยีนรู ้แสดงใหเ้หน็ว่านิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมจีรยิธรรม
ทีด่มีากยิง่ขึน้ เมื่อไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบั
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน ้ าสนามบิน เนื่ องจากมี
กระบวนการจดักจิกรรมโดยใชก้ระบวนการถ่ายทอดทาง
สิง่แวดล้อมศึกษา โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการจดักจิกรรม 
คือ คู่มือการเรียนรู้เขตห้ามล่าสัตว์ป่ าอ่างเก็บน ้ า
สนามบนิ ใชใ้บความรูใ้นการบรรยายใหค้วามรู ้และเป็น
สือ่ตวักระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
ต่อเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิเพิม่มากขึน้ 
5.3 การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบัเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน ้ าสนามบิน ทัศนคติ และ
จริยธรรมสิง่แวดล้อม ของนิสิตทีมี่เพศต่างกนั 
 1) การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกบัเขตห้ามล่า
สตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิ นิสติทีม่เีพศต่างกนัมคีวามรู้
เกี่ยวกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน ้ าสนามบิน ไม่
แตกต่างกัน (p > .05) ผู้วิจ ัยได้มีรูปแบบการสอนให้
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมสนุกสนาน เพลดิเพลนิ และมสีมาธใิน
ระหว่างการเรียนรู้ มีผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีเพศ
ต่างกนั มคีวามรูเ้กี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเกบ็น ้า
สนามบิน ไม่แตกต่างกัน เป็นไปตามแนวคิดของแสง
จนัทร ์โสภากาล (2550 : 14-15) ไดใ้หค้วามหมาย ของ
ความรูห้มายถึง การรบัรู้เกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกิดจากการสังเกต การศึกษา 
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ประสบการณ์ทัง้ในด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ
สงัคมความรู้พื้นฐาน หรือภูมิหลัง ของแต่ละบุคคลที่
บุคคลได้จดจ าหรือเก็บรวบรวมไว้และสามารถแสดง
ออกมาในเชิงพฤติกรรม เป็นไปตามแนวคิดของ 
ราชบณัฑติยสถาน (2525: 57) ไดใ้หค้วามหมายของค า
ว่าความรู้ หมายถึง ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง 
กฎเกณฑ์ และโครงสร้างที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหรือ
ค้นคว้า หรอืความรู้เกี่ยวกบั สถานที่สิง่ของหรอืบุคคล 
ซึง่ไดจ้ากการสงัเกต ประสบการณ์ หรอืรายงาน การรบัรู้
ข้อเท็จจรงิเหล่านี้ต้อง ชดัเจนและต้องอาศยัเวลา และ
เป็นไปตามแนวคิดของ อักษร สวัสดี (2552: 48) ได้
กล่าวว่า ความรู้เป็นพฤติกรรมขัน้ต้นที่ผู้เรียนเพียงแต่
เกิดความในจ าเป็น โดยอาจจะเป็นการนึกได้หรือโดย
การมองเห็นได้ยิน จ าได้ ความรู้ชัน้นี้  ได้แก่ ความรู้
เกี่ ยวกับค าจ ากัดความ  ความหมาย ข้อ เท็จจริง 
กฎเกณฑโ์ครงสรา้งและวธิแีกไ้ขปัญหา สว่นความเขา้ใจ
อาจแสดงออกมาในรูปของทักษะด้านการแปล ซึ่ง
หมายถึง ความสามารถในการเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ข่าวสารนั ้น ๆโดยใช้ค าพูดของตนเอง และการให้
ความหมายที่แสดงออกมาในรูปแบบของความคิดเห็น
และข้อสรุปรวมถึงความสามารถในการคาดคะเน หรือ
การคาดหมายว่าเกิดอะไรขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ข อ ง  Uraiwan Praimee Wannasakphijit Boonserm 
(2021 : 72-91) ได้ศึกษาเรื่อง ผลการจดักิจกรรมการ
เรยีนรูก้ารจดัการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิลู โดยใชปั้ญหา
และโจทยเ์ป็นฐานการเรยีนรู ้ผลการศกึษาพบว่า นิสติที่
มเีพศแตกต่างกนั มีความรู้เกี่ยวกบัการจดัการขยะมูล
ฝอยและสิง่ปฏิกูล ไม่แตกต่างกนั (P > .05) สอดคล้อง
กบัวิจัยของ อุกฤษฎ์ ดอนบรรเทา และสุนทร สายค า 
(2563 : 202-209) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การจัดการ
ความรู้ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 
อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู ผลการวิจัย
พบว่า การเปรียบเทียบการจัดการความรู้ตามหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่ชุมชน จ าแนกตามระดบั
การศึกษา เพศ มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิต ิสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริสิุข นา
คะเสนีย ์(2557: 74-84) ไดศ้กึษา รปูแบบการเรยีนรูข้อง
นักศกึษาคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลรัตนโกสินทร์ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามี
รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่ วนร่ วม  แบบร่วมมือ  

แบบพึง่พา และแบบอสิระ อยู่ในระดบัมาก นักศกึษาทีม่ี
เพศต่างกนั มกีารเรยีนรูไ้ม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ ระดับ  .05  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Phakeewai S. and Wongchantra P. (2020: 94-103) 
ได้ศึกษา การพัฒนากิจกรรมค่ ายนันทนาการเพื่ อ
สิ่งแวดล้อมส าหรับเยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ดของ
ประเทศไทย ผลการศกึษาพบว่า เยาวชนกลุ่มตวัอย่างที่
มเีพศต่างกนั มีความรู้ด้านสิง่แวดล้อม ไม่แตกต่างกนั 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ แววตา เตชาทวีวรรณ 
และคณะ (2559: 1-28) ไดศ้กึษาเรื่อง การประเมนิการรู้
ดิ จิทั ลข อ งนั ก ศึ กษ า  ระดับ ป ริญ ญ าต รี  ใน เข ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า 
นกัศกึษาทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารรูด้จิทิลัไม่แตกต่างกนั  
 2) การเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอเขตหา้มล่าสตัวป่์า
อ่างเก็บน ้าสนามบิน นิสติที่มีเพศต่างกันมีทัศนคติต่อ
เขตหา้มล่าสนามบนิ ไม่แตกต่างกนั (p > .05) เนื่องจาก
คู่มือที่มีประสิทธิภาพ และผู้วิจ ัยได้มีการสอดแทรก
กิจกรรมนันทนาการ เพื่ อให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้
กระตือรอืร้นในระหว่างการเรยีนรู้ และมีเทคนิคในการ
สอนให้ผูเ้รยีนเขา้ใจได้ง่าย จงึมผีลใหน้ิสติเพศหญิงและ
ชายมกีารเรยีนรูท้ีไ่ม่แตกต่างกนั ซึง่เป็นไปตามแนวคดิ
ของ ประภาเพญ็ สุวรรณ (2556: 12) ได้ใหค้วามหมาย
ทศันคติ คอื ความคดิเหน็ซึง่มอีารมณ์เป็นส่วนประกอบ 
เป็นสว่นทีพ่รอ้มจะมปีฏกิริยิาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์
ภายนอกในทิศทางใดทิศทางหนึ่ งอาจเป็นในการ
สนบัสนุนหรอืโต้แยง้คดัคา้นกไ็ด ้เป็นไปตามแนวคดิของ
ปรยีาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2551: 25) ได้ให้ความหมาย
ไวว้่า ทศันคต ิหมายถงึ การแสดงออกซึง่วจิารณญาณที่
มต่ีอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นการอธบิายเหตุผลทีม่ต่ีอสิง่ใด
สิง่หนึ่ง ทศันคติหรอืความคดิเหน็มลีกัษณะที่จะอธบิาย
เหตุผลเฉพาะ เป็นไปตามแนวคิดของ สุรพงศ์ โสธนะ
เสถียร (2553: 122) ได้กล่าวว่า ทัศนคติ ว่าเป็นดัชนี
บุคคลนัน้ คดิ และรู้สกึอย่างไรกบัคนรอบขา้งวตัถุ และ
สิง่แวดลอ้มตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดยทศันคตนิัน้
มีรากฐานมาจากความเชื่ออาจส่งผลต่อพฤติกรรมใน
อนาคต ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ พรพรรณ จนัทร์
แดง (2559: 44-54) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้สื่อ
สงัคมออนไลน์ของนิสติระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั
พะเยา ผลการศกึษาพบว่า นิสติมหาวทิยาลยัพะเยาเพศ
ชายกบัเพศหญิงมีทศันคติต่อการใช้สื่อสงัคมออนไลน์
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และปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กชมน บรรยายกจิ ปิยะ ศกัดิ ์
เจ ริญ  แ ล ะอุ ไร  สุ ท ธิ แ ย้ ม  (2 5 6 2  : 7 9 -9 2 ) ได้
ท าการศึกษา เรื่อง ทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัด
การศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
การวจิยันี้ ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษาที่มเีพศต่างกนัมี
ทัศนคติโดยรวมและรายด้านต่อการจัดการศึกษาไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องของ 
Sembiring, Dian, Djulia, Ely, Syarifuddin (2 0 1 9 : 
7648- 7663) ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้และทัศนคติของ
นักเรียนเกี่ยวกบัระบบนิเวศป่าชายเลนทางตอนเหนือ
ของเกาะ สุมาตราประเทศอนิโดนีเซยี ผลการวจิยัพบว่า
เพศของนักเรยีนมีต่างกนั มีทศันคติไม่แตกต่างกนัทัง้
ภายใน และภายนอกพืน้ทีท่่องเทีย่วเชงินิเวศป่าชายเลน 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กานตมิา วายลม (2563: 111-
120) ได้ศึกษา ทัศนคติของประชาชนที่มี ต่อการ
บรหิารงานของเทศบาลนครปากเกรด็ ต าบลปากเกรด็ 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
ทศันคตขิองประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารงานของเทศบาล
นครปากเกรด็ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ประชาชน
ในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ดที่มีเพศต่างกัน จะมี
ทัศนคติไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สถาพร ชูทองรัตนะ และคณะ (2558: 223 -235) ได้
ศึกษา การถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการอนุรกัษ์
ทรพัยากรป่า และน ้าของกลุ่มชาตพินัธุญ์้อนครพนม ผล
การศึกษาพบว่า ทัศนคติต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่า
และน ้ าของผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่มีเพศ
ต่างกัน พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีทัศนคติไม่
แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประสาร วงศ์
มณีรุ่ง (2545: 2) ได้ศกึษาเรื่อง ทศันคติของชุมชนและ
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัชุมชนโดยรอบมหาวทิยาลยัแม่โจ ้
ผลจากการศึกษาพบว่า ชาวบ้านที่มีเพศแตกต่างกนัมี
ระดับค่ าเฉลี่ยของทัศนคติและผลกระทบในด้าน
ภ าพ ลัก ษ ณ์  ผ ลก ระท บ ท าง เศ รษ ฐกิ จ  สั ง ค ม 
ศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม ไม่แตกต่างกนั 
  3) การเปรียบเทียบจริยธรรมสิ่งแวดล้อม
เกีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิ นิสติทีม่ี
เพศต่างกนั มจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัเขตห้ามล่า
สตัว์ป่าอ่างเก็บน ้าสนามบิน ไม่แตกต่างกัน (p > .05) 
เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างมปีระสบการณ์ และอยู่ในระดบัชัน้

เดยีวกนัจงึส่งผลให ้นิสติมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบั
เขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิไม่แตกต่างกนั ซึง่
เป็นไปตามแนวคิดของ จรัล แก้วเป็ง (2547: 9) ได้
อธบิายว่า จรยิธรรม หมายถึง การประพฤติปฏบิตัิของ
บุคคลที่แสดงออกถึงความดีงามทัง้ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น 
และต่อสงัคม เพื่อใหเ้กดิความสงบสขุความเจรญิรุ่งเรอืง
เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และต่อการพฒันาประเทศชาต ิ
และเป็นไปตามแนวคดิของ วรีะพงศ์ ถิ่นแสนด ี(2550: 
23) ได้กล่าวสรุปความหมายจรยิธรรม ว่าเป็นแนวทาง
ในการประพฤตปิฏบิตั ิและการกระท าทีด่งีามและถูกตอ้ง
ของบุคคลตลอดจนความรู้สกึนึกคิดอนัถูกต้องดีงามที่
ควรประพฤติปฏิบัติในสิ่งนั ้น  ๆ เพื่ อให้ เกิดความ 
เจรญิรุ่งเรอืงแก่ตนเอง และบุคคลอื่นโดยทัว่ไปในสงัคม 
และเป็นไปตามแนวคดิของ เพญ็แข ประจนปัจจนึก และ
คณะ (2551 : 14) ไดใ้ห้ความหมายว่า จรยิธรรม ไว้ว่า
หมายถึงหลักการศีลธรรม ความรู้สึกผิดชอบชัว่ด ี
พฤติกรรมอนัดงีามที่ถูกปลูกฝังอยู่ในตวับุคคลสามารถ
ใช้เป็นแนวทางให้แก่บุคคลในการประพฤติปฏิบัติที่
ถูกต้อง เป็นที่ยอมรบัในสงัคม เป็นเกณฑ์ในการตดัสนิ
พฤตกิรรมของบุคคลว่าดไีม่ด ีควรจะท าหรอืไม่ควรจะท า 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รตันากร มะหตักุล (2561 : 
123 - 132) ได้ศึกษาเรื่อง ประสทิธิผลการด าเนินงาน
ส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม นักเรยีนในโรงเรยีนในเครอื 
อคัรสงัมณฑณท่าแร่ - หนองแสง ผลการวจิยั พบว่า การ
เปรยีบเทยีบประสทิธผิลการด าเนินงานสง่เสรมิคุณธรรม
จรยิธรรมของนักเรยีน จ าแนกตามเพศ โดยรวมและราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยัของ สาคร 
พรหมโคตร (2555: 24 -30) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมทางจรยิธรรมของนักศกึษามหาวทิยาลยัราช
ภัฏเลย ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกนั มี
พฤติกรรมทางจรยิธรรมไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ วนีัส ภกัดิน์รา และคณะ (2561: 173-186) 
ได้ศกึษา การพฒันาจรยิธรรมทางเพศวถิีของนักศกึษา
โดยการปรกึษากลุ่มเชิงบูรณาการ ผลการศกึษาพบว่า 
เพศชายและเพศหญงิมจีรยิธรรมทางเพศวถิใีนระยะหลงั
การทดลองจริยธรรมทางเพศวิถี ไม่ แตก ต่ างกัน 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศกัดิศ์ร ีสบืสงิห,์ นิธนิาถ อุดม
สัน ต์  แ ละสุภิ ม ล  บุ ญ พ อก  (25 61  : 7 6 -86 ) ได้
ท าการศกึษาเรื่อง การพฒันารูปแบบการอนุรกัษ์ป่าไม ้
กรณีศกึษา: ป่าดงหนับา้นท่าม่วง อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดั
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ร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในชุมชนต าบลท่าม่วง 
อ าเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ที่มีเพศต่างกนัมีวิธกีาร
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อมไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิตทิี่ระดบั 0.05  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Klongyut  
Somsak, Singseewo Adisak and Suksringarm 
Paitool (2015 : 2599 -2605 ) ได้ ศึกษ าเรื่ อ ง  การ
พฒันาการมสี่วนร่วมของนักเรยีนระดบัประถมศกึษาใน
การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ผลการวิจัย
พบว่า นกัเรยีนทีม่เีพศต่างกนัมพีฤตกิรรมไม่แตกต่างกนั 
และสอดคล้องกบังานวิจยัของ น ้าผึ้ง นาพนัธ์ และจกัร
ชัย สื่อประเสริฐสิทธ์ (2562: 70-80) ได้ท าการศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาตชิายฝัง่ทะเลของประชาชนในชุมชนวดัช่องลม 
ต.นาเกลอื อ.บางละมุง จ.ชลบุร ีผลการศกึษาพบว่า เพศ
และระดับการศึกษาไม่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตชิายฝัง่ทะเลของประชาชนในชุมชน
วดัช่องลม ต.นาเกลอื อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี 
  ดงันัน้การพัฒนาคู่มือการเรยีนรู้เขตห้ามล่า
สตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิโดยใชก้ระบวนการถ่ายทอด
ทางสิง่แวดลอ้มศกึษาและการเรยีนรูท้ี่เน้นให้สอดแทรก
คุณธรรมจรยิธรรม ส่งผลให้นิสติที่เข้าร่วมการเรยีนรู้มี
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ไม่ต่างกนั 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 
 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าคู่มือการ
เรยีนรู้เขตห้ามล่าสนามบิน ไปสร้างเสรมิความรู้ จรยิะ

ธรรม และทศันคติที่ดต่ีอเขตห้ามล่าสตัว์ป่าอ่างเก็บน ้า
สนามบนิ แก่ ประชาชนทัว่ไปได ้
 2) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ เกี่ยวข้อง
สามารถน าคู่มอืการเรยีนรูเ้ขตห้ามล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้า
สนามบิน ไปเผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยวหรอืผู้ที่สนใจ 
เพื่อน าความรูไ้ปใชเ้พื่อเกดิประโยชน์ 
 3) ควรน าคู่มือเอกสารประกอบการเรียนรู้เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน ้ าสนามบิน ไปใช้ในการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูใ้หแ้ก่เยาวชนทีส่นใจ  
 4) ควรมีการพัฒนาสื่อวีดีทศัน์ที่ใช้ร่วมกบัคู่มือ
การเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าอ่างเกบ็น ้าสนามบนิในการ
จัดการเรียนรู้ ที่สามารน าไปปรับใช้ในการเผยแพร่
ความรูต่้อไป 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรมีการพัฒนาสื่อเป็นรูปแบบของสื่อใน
ระบบออนไลน์  เพื่ อ เป็ นช่ องทางในการเรียนรู้ที่
กวา้งขวางและเพื่อใหเ้กดิความน่าสนใจยิง่ขึน้ 
 2) ควรมกีารสรา้งหรอืพฒันาสื่อในการเรยีนรูโ้ดย
ใช้คู่มอืการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัเขตหา้มล่าสตัว์ป่าอ่างเกบ็น ้า
สนามบินโดยรูปแบบต่างๆ เช่น วีดีทัศน์ โปสเตอร ์
เพื่ อให้เกิดความน่าสนใจในการเข้าร่วมการเรียนรู้
เพิม่ขึน้ 
 3) ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัความหลากหลายทาง
ชีวภาพในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน ้ าสนามบินให้
ค รอบค ลุมและหลากหลายม ากยิ่ งขึ้น  เพื่ อ เพิ่ ม
ประสทิธภิาพของคู่มอื 
 4) อาจจะมกีารศกึษาปัจจยัอื่นๆ เช่น อายุ ชัน้ปี 
สาขาวิชาเรียน ที่อาจจะมีผลสอดคล้องกับความรู ้
ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ในการจดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้
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