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บทคดัยอ่ 
 

 งานวจิยันี้มวีตุัประสงคเ์พื่อพฒันาคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตติาพระยา ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อศกึษา
และเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการเรยีนรู ้และนิสติทีม่เีพศต่างกนั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้น
ศึกษา คือ นิสติระดบัปริญญาตรีชัน้ปีที่ 4 สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม จ านวน 31 คน ซึ่งได้จากการเลอืกแบบสมคัรใจ เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิัย ประกอบด้วย คู่มอืการเรยีนรู้อุทยาน
แห่งชาตติาพระยา แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัอุทยานแห่งชาตติาพระยา แบบวดัทศันคตต่ิออุทยานแห่งชาตติาพระยา และแบบ
วดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน Paired t-test และ 
One - way ANOVA ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืการเรยีนรู้มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 83.15/81.29 มดีชันีประสทิธผิลของคู่มือการ
เรยีนรู้เท่ากบั 0.7260 แสดงว่า นิสติมคีวามก้าวหน้าในการเรยีนรู้ร้อยละ 72.60 นิสติมคีะแนนความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม หลงัการเรยีนรู้สงูกว่าก่อนการเรยีนรู ้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 นิสติทีม่เีพศต่างกนั มคีวามรู ้ทศันคติ 
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ไม่แตกต่างกนั 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to develop Ta Phraya National Park learning manual to be with efficiency and 
effectiveness, to study and compare knowledge, attitude, environmental ethics before and after the learning and students 
with gender different. The sample used in the study were 31 the 4th year undergraduate students in Environmental Education 
program, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University, by voluntary sampling. The research 
tools were a Ta Phraya National Park leaning manual, knowledge test about Ta Phraya National Park, attitude test towards 
Ta Phraya National Park and environmental ethics test. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation paired t-test and One - way ANOVA. The results of the research showed that the manual was 
efficiency of 83.15/81.29. The effectiveness of the activity manual index was equal to 0.7260. The students had more 
knowledge and effected to increased student progress after using the leaning manual at 72.60%. After the leaning the 
students had an average score of knowledge, attitude and environmental ethics more than before leaning significantly 
statistically level of .05. The students was no difference between average score of the knowledge, attitude and environmental 
ethics of student with different gender. 
 
Keywords : learning manual, Ta Phraya National Park, knowledge, attitude, environmental ethics  
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1. บทน ำ 
 อุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นเทือกเขาสูงจาก
เทอืกเขาบรรทดัตลอดแนวจนไปถงึเทอืกเขาพนมดงรกั เป็น
แนวเขตติดต่อระหว่ างไทยกับสาธารณรัฐกัมพูชา
ประชาธปิไตย ตัง้แต่หลกัเขตประเทศที ่24 ถงึ หลกัเขตที ่28 
วางตั ้งในแนวทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก สูงจาก
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 206-579 เมตร ยอดเขาที่สูงทีสุ่ดคอื 
ยอดเขาพรานนุช ความสูง 579 เมตรจากระดับน ้ าทะเล  
มคีวามลาดชนัเฉลีย่ทัง้พืน้ทีป่ระมาณ 35 เปอรเ์ซน็ต์ บรเิวณ
ที่ตัง้อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูงโคราช  
ซึง่มคีวามสงูเฉลีย่ประมาณ 100 - 200 เมตร จากระดบัน ้าทะเล 
ประกอบดว้ยเขาเขาวง เขาสะแกกรอง เขาบรรทดั เขาเนินหนิ 
เขาพนมแม่ไก่ เป็นต้นน ้ าล าธารของล าสะโดน ห้วยซับ
กระโดน ล านางรอง ล าจนัหนั หว้ยตรุมะเมยีง หว้ยแหง้ หว้ย
ละหอกพลวง ห้วยดนิทราย ห้วยนาเหนือ ห้วยพลู และหว้ย
เมฆา อุทยานแห่งชาติตาพระยาเป็นส่วนหนึ่งในเทือกเขา
พนมดงรัก ตัง้อยู่ ในแนนวทิศตะวันออกยาวไปทางทิศ
ตะวนันตก มีเนื้อที่ประมาณ 371,250 ไร่ หรือ 594 ตาราง
กโิลเมตร โดยครอบคลุมเนื้อที ่2 จงัหวดั ไดแ้ก่ สระแกว้และ
บุรรีมัย ์มอีาณาเขตตดิต่อกบัประเทศกมัพชูา (ส านักอุทยาน
แห่งชาต ิกรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื, 2553 : 
74) 
 อุทยานแห่งชาตติาพระยาอยู่ทีก่ารมเีสน้ทางเดนิ
ศึกษาธรรมชาติไว้รองรับนักท่องเที่ยวหลายเส้นทาง 
เพราะนอกจากจะไดเ้รยีนรูเ้รื่องราว เกีย่วกบัพนัธุไ์มแ้ละ
สตัว์ป่า และยงัสามารถไปถงึจุดชมววิบนเทอืกเขาพนม
ดงรกั ภายในเขตอุทยานแห่งชาตติาพระยา ยงัมสีถานที่
เป็นแห่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตอิย่างลานดอกกระเจยีว 
และแหล่งท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์ เช่น ช่องโอบก 
ลานหนิตดั อุทยานแห่งชาตติาพระยาไดป้ระกาศใหเ้ป็น
อุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฏีกาก าหนด
บรเิวณที่ดนิป่าบา้นกรวด แปลงทีห่า้ และป่าดงใหญ่ ใน
ท้องที่ต าบลบงึเจรญิ ต าบลจนัทบเพชร ต าบลสายตะกู 
ต าบลหนองไม้งาม ต าบลปราสาท อ าเภอบ้านกรวด 
ต าบลโนนดนิแดง ต าบลล านางรอง กิง่อ าเภอโนนดนิแดง 
อ าเภอละหานทราย ต าบลส าโรงใหม่ ต าบลหนองแวง 
ต าบลตาจง อ าเภอละหานทราย จงัหวดับุรรีมัย์ และป่า
ตาพระยา ในทอ้งทีต่ าบลทพัราช ต าบลทพัไทย อ าเภอตา
พระยา จังหวัดสระแก้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เล่ม 113 ตอนที่ 65 ก ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2539  

เป็นอุทยานแห่งชาติ ล าดับที่ 82 (ส านักอุทยานแห่งชาติ  
กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื, 2553 : 75) 
 การจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่มีความ
สลบัซบัซ้อน ขึ้นกบัลกัษณะของบุคคล ทกัษะการสอน และ
ความรูค้วามเชีย่วชาญในสาขาวชิา ผูส้อนจงึควรเขา้ใจและปรบั
ทศันคติต่อการสอนใหเ้ป็นไปตามหลกัการสอนดงักล่าว การ
เรียนการสอนที่ดีจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสทิธิภาพ ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทาง
สร้างสรรค์ และร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความสุข 
ดงันัน้ผูส้อนควรค านึงถงึหลกัพืน้ฐานในการสอน ลกัษณะการ
สอนทีด่แีละปัจจยัส่งเสรมิการเรยีนรู ้ตลอดจนรูจ้กัใชห้ลกัการ
สอนให้สอดคล้องกบัหลกัจติวทิยาการเรยีนรู้ที่ท าให้ผู้เรียน
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
(วณีา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลมิ, 2554: 82) คู่มอืเป็น
หนงัสอืทีใ่ชค้วบคู่ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง เป็นหนงัสอืที่
ใช้แนวทางปฏบิตัิให้กบัผู้ใช้งานบรรลุผลตามเป้าหมาย การ
อบรมตอ้งอาศยัเครื่องมอืในการถ่ายทอด คู่มอืเป็นหนงัสอืทีใ่ช้
ควบคู่ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็นหนังสอืที่ใชแ้นวทาง
ปฏิบัติให้กับผู้ใช้สามารถกระท าสิ่งนัน้ๆ ให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายส่วนคู่มือนัน้เป็นหนังสือให้แนวทางและแนะน า
เกี่ยวกับสาระ วิธีการกิจกรรม สื่อ วัสดุ  อุปกรณ์และ
แหล่งขอ้มลู แหล่งอา้งองิต่าง  ๆปกตมิกัจะใชค้วบคู่กบัหนงัสอื
เรยีน เป็นหนงัสอืทีไ่ดศ้กึษาดว้ยตนเอง (วนาล ีวริยิะพนัธุ ์และ
คณะ, 2562 : 234)  
 ดงันัน้ ผูว้จิยัไดเ้หน็ว่าอุทยานแหง่ชาตติาพระยา เป็น
พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามแห่งหนึ่งของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามอุดมสมบรูณ์มคีวาม
หลากหลายทางชวีภาพและมทีรพัยากรธรรมชาติทีส่วยงาม
ส าคัญหลายแห่ง การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจนเกินขดี
ความสามารถในการรองรบัไดข้องพืน้ทีอ่าจก่อใหเ้กดิปัญหา
ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิจงึไดม้กีารเรยีนรูใ้หค้วามรู้
เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติตาพระยา เพื่อให้เกิดความรู้ 
ทัศนคติ และจริยธรรมสิ่งล้อม เพื่อการบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตทิีย่ ัง่ยนืสบืไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์
 1.2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการศกึษาอุทยานแห่งชาติ
ตาพระยา ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 1.2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ 
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเรยีนรู ้ 
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 1.2.3 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ 
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติทีม่เีพศต่างกนั 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1) ประชากรที่ใช้ในการศกึษา ได้แก่ นิสติระดบั
ปริญญาตรีชัน้ปีที่ 4 สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 107 คน  
 2) กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่
4 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 31 คน ไดจ้ากการ
เลอืกแบบสมคัรใจ 
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตัวแปรต้น ได้แก่ คู่มือการเรียนรู้อุทยาน
แห่งชาตติาพระยา และเพศ 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
  2.1) ความรูเ้กีย่วกบัอุทยานแห่งชาตติาพระยา  
  2.2) ทศันคตต่ิออุทยานแห่งชาตติาพระยา 
  2.3) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม  
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอืการ
เรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตติาพระยา  
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล ได้แก่ 
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัอุทยานแห่งชาตติาพระยา แบบ
วดัทศันคติต่ออุทยานแห่งชาติตาพระยา แบบวดัจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม  
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศกึษาขอ้มูลเบือ้งต้น จากเอกสารจากแนวคดิ
และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือ ได้แก่ คู่มือ แบบทดสอบความรู้ แบบวัด
ทศันคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
เกีย่วกบัการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตติาพระยา 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื ดงันี้  
  2.1) คู่มือการเรียนรู้อุทยานชาติแห่งตาพระยา 
โดยมีเนื้ อหาการเรียนรู้ทัง้หมด 4 หน่วยการเรียนรู้  
ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 ขอ้มูลพื้นฐานของอุทยานแห่งชาติ
ตาพระยา หน่วยที่ 2 ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มใน
อุทยานแห่งชาติตาพระยา หน่วยที่ 3 แหล่งท่องเที่ยวใน

อุทยานแห่งชาติตาพระยา หน่วยที่ 4 การบริหารจดัการใน
อุทยานแห่งชาตติาพระยา 
  2.2) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับอุทยาน
แห่งชาติตาพระยา เป็นตัวเลือก 4 ตัวเลือก คือ ก ข ค 
และ ง จ านวน 40 ขอ้ ตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิให ้0 
คะแนน  
  2.3) แบบวัดทศันคติ เป็นตัวเลือก 5 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ  
ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่  
  2.4) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม เป็นตวัเลอืก 4 
ตวัเลอืก ก ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ คอื เพื่อตนเอง เพื่อญาติ
มติรพวกพอ้ง เพื่อสงัคม และเพื่อความถูกตอ้งดงีาม  
 3) น าเครื่องมือทัง้หมดที่สร้างขึ้น ได้แก่ คู่มือ 
แบบทดสอบความรู้  แบบวัดทัศนคติ และแบบวัด
จริยธรรมสิง่แวดล้อม ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา 
แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 
 4)  น า เครื่ องมือที่ผ่ านอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของเครื่อง 
และประเมนิความสอดคล้องพร้อมหาค่าความเหมาะสม
ของเครื่องมอื เมื่อวเิคราะหค์ะแนนจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 
ท่านแล้ว พบว่า คู่มือและเครื่องมือมีค่า IOC เฉลี่ย
มากกว่า 0.5 ขึ้นไป ค่าความเหมาะสมของคู่มือและ
เครื่องมือมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.00 ขึ้นไป แสดงว่า 
เครื่ องมือที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของงานวิจยั สามารถน าไป
เกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) หลงัจากให้ผู้เชี่ยวชาญประเมนิความสอดคล้อง
และพจิารณาความเหมาะสมของเครื่องมอื พบว่า ค่า IOC ของ
เครื่องมอืทัง้หมดมคี่ามากกว่า 0.5 แสดงว่า เครื่องมอืมคีวาม
ตรงตามเนื้อหาสาระ สามารถน าไปปรับปรุง แก้ไขและ
สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้และผลการประเมนิความ
เหมาะสมของคู่มอืพบว่า การเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตติาพระยา 
พบว่าค่าความเหมาะสมของคู่มอื มคี่าเท่ากบั 4.46 ถือว่ามี
ความเหมาะสมสามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 6)  น า เ ค รื่ อ ง มือที่ ผ่ า นก า ร วิ เ ค ร า ะห์จ าก
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 31 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่าย ของเครื่องมอื ดงันี้ 
  6.1) แบบทดสอบความรู ้มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั
อยู่ที ่0.864 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.53 และ



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่6(1), 2566 :  1 - 15 

5 

ค่าความยากง่ายรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.40 – 0.58 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  6.2) แบบวัดทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อมค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที ่0.876 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 
0.35 – 0.59 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรทีก่ าหนดไว ้
  6.3) แบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ค่าความเชื่อมัน่
ทัง้ฉบบัอยู่ที ่0.883 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.39 – 
0.62 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรทีก่ าหนดไว ้
 7) ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและการ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการจดักิจกรรม
ศกึษาการเรยีนรูเ้กีย่วกบัอุทยานแห่งชาตติาพระยา 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเรียนรู้อุทยานแห่งชาติตาพระยา ผู้วิจ ัยได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนาคู่มืออุทยาน
แห่งชาตติาพระยา 
  ระยะที่ 2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้อุทยาน
แห่งชาตติาพระยา 
3.6 การวิเคราะหข์้อมูล  
 การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มูล 
ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวัดทุก
ฉบบั ซึง่ทุกฉบบัตอ้งตอบอย่างสมบรูณ์  
  2) ผู้วิจ ัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รปูตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบวดัผล 
3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูมดีงัต่อไปนี้ 
  (1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

  (2) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพ
เครื่องมอื ไดแ้ก่  
   (2.1) ความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (IOC)  
   (2.2) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)  
   (2.3) ค่าความยากง่าย  
   (2.4) ค่าอ านาจจ าแนก  
   (2.5) ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1)   
   (2.6) ค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
   (2.7) ค่าดชันีประสทิธผิล (E.I.) 
  (3) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
   3.1) Paired t-test 
   3.2) One-way Anova 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั  
4.1) ผลการการประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ดชันีประสิทธิผลของคู่มือ 
 การเรียนรู้อุทยานแห่งชาติตาพระยา ให้มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และดชันีประสทิธผิลของ
คู่มอืกจิกรรม พบว่า ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 
คดิเป็นรอ้ยละ 83.15 และประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 
คิดเป็นร้อยละ 81.29 ดังนัน้ คู่มือการเรียนรู้อุทยาน
แห่งชาติตาพระยา จงึมปีระสทิธภิาพ 83.15/81.29 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว(้ดงัตารางที ่1)  
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ พบว่า ดัชนี
ประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตติา
พระยา มคี่าเท่ากบั 0.7506 หมายความว่า นิสติมคีวามรู้
เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสติมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีน
เพิ่มขึ้น  หลังจากการใช้ เครื่ องมือ  ร้อยละ 75.06  
(ดงัตรางที ่2 ) 

 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอือุทยานแห่งชาตติาพระยา (E1/E2) 
 

หน่วยกำรเรียนรู ้ คะแนนเตม็ �̅� S.D รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 40 33.16 2.52 83.15 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 40 32.48 2.40 81.29 

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรเรียนรู ้เท่ำกบั 83.15/81.29 
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ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอือุทยานแห่งชาตติาพระยา  
 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อนกำร
เรียนรูทุ้กคน 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงักำรกำร

เรียนรูทุ้กคน 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรว่ม
กำรเรียนรู ้

คะแนนเตม็ของกำร
ทดสอบ 

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

393 1008 31 40 0.7260 
 
2) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติต่อ
สิ ่งแวดล้อม และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม เกีย่วกับ 
การเรียนรู้อุทยานแห่งชาติตาพระยา ก่อนและหลงั
การเรียนรู ้
 พบว่า นิสติมคีวามรู้ ก่อนการเรยีนรู้อยู่ในระดบั
น้อย (�̅�= 12.68) และหลงัการเรยีนรูน้ิสติมคีวามรู้อยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ (�̅�= 32.48) สว่นทศันคต ิก่อนการเรยีนรู้
ความรู้อยู่ในระดับเห็นด้วย (�̅�= 3.80) และหลังการ
เรยีนรูน้ิสติมทีศันคตโิดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
(�̅�= 4.92) และจริยธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนการเรียนรู้มี
ความรู้อยู่ในระดับเพื่อสังคม (�̅�= 2.50) และหลังการ

เรียนรู้ นิสติมีจริยธรรมสิง่แวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดบั
เพื่อความถูกต้องดีงาม (�̅�= 3.48) เมื่อเปรียบเทียบ
ความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงั 
พบว่า นิสติมคีวามรู้ ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
หลงัการเรยีนรู ้มากกว่าก่อนการเรยีนรู ้อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิี ่.05 (ดงัตารางที ่3) 
 จากการศึกษาความรู้ ทัศนคติ และจริยธรรม
สิง่แวดลอ้มของนิสติทีม่เีพศต่างกนั พบว่า นิสติมคีวามรู ้
ทัศนคติ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ที่ไม่แตกต่างกัน  
(ดงัตารางที ่4) 

 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติ และจริยธรรมสิง่แวดล้อม เรื่อง การเรียนรู้อุทยานแห่งชาติ  

ตาพระยา ก่อนและหลงัการเรยีนรู ้โดยใช ้Paired t-test (n = 31) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรเรียนรู ้

ระดบั 
หลงักำรเรียนรู ้

ระดบั t df p 
�̅� S.D �̅� S.D 

ความรูเ้กีย่วกบัอุทยาน
แห่งชาตติาพระยา 

(N=40) 
12.68 3.34 น้อย 32.48 2.40 มากทีส่ดุ -27.970 30 .000* 

ทศันคตต่ิออุทยาน
แห่งชาตติาพระยา 

(N=5) 
3.80 1.41 เหน็ดว้ย 4.92 0.18 

เหน็ดว้ย
อย่างยิง่ 

-8.297 30 .000* 

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
(N=4) 

2.50 0.58 
เพื่อ
สงัคม 

3.48 0.34 
เพื่อความ
ถูกตอ้งดี
งาม 

-9.798 30 .000* 

  * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางที ่4 ผลการเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ของนิสติระดบัปรญิญาตร ีทีม่เีพศต่างกนั โดยใช ้
One-way ANOVA 
 

ด้ำน เพศ จ ำนวน 
One-way ANOVA 

�̅� S.D. F Sig. 
ความรูเ้กีย่วกบัอุทยาน 
แห่งชาตติาพระยา 

ชาย 
หญงิ 

12 
19 

32.00 
32.84 

2.76 
2.11 

.919 .346 

ทศันคตต่ิออุทยาน 
แห่งชาตติาพระยา 

ชาย 
หญงิ 

12 
19 

4.34 
4.17 

0.91 
0.32 

.586 .450 

จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
ชาย 
หญงิ 

12 
19 

3.86 
3.69 

0.64 
0.23 

1.45 .293 

 
5. อภิปรำยผล 
 การศึกษาอุทยานแห่งชาติตาพระยา เพื่อสร้าง
เสรมิความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ผู้วจิยัมี
ประเดน็ทีจ่ะน ามาอภปิรายผลดงันี้ 
5.1 ผลการพัฒนาคู่ มื อ กา ร เ รี ยนรู้  ทัศนค ติ   
และจริยธรรมสิง่แวดล้อม 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการเรียนรู้ 
การศึกษาอุทยานแห่งชาติตาพระยา เพื่อสร้างเสรมิความรู้ 
ทศันคติ และจริยธรรมสิง่แวดล้อม พบว่า ประสทิธผิลภาพ
ของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 83.15 และประสทิธภิาพ
ของผลลพัธ ์(E2) คดิเป็นรอ้ยละ 81.29 ดงันัน้ คู่มอืการเรยีนรู้
การศึกษาอุทยานแห่งชาติตาพระยาเพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม มปีระสทิธภิาพของคู่มอื
การเรยีนรู ้83.15/81.29 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80  เนื่องจาก
ผูว้จิยัไดใ้หค้วามส าคญัของการเรยีนรู ้โดยใชคู้่มอืการเรยีนรู้ 
การศึกษาอุทยานแห่งชาติตาพระยา เพื่อเสรมิสร้างความรู้ 
ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ
ปรชีา ชา้งขวญัยนื และคณะ (2551: 127) ไดใ้หค้วามหมายไว้
ว่า คู่มอื เป็นหนังสอืทีใ่ชค้วบคู่ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง
เป็นหนังสอืทีใ่ชแ้นวทางปฏบิตัใิห้กบัผูใ้ชส้ามารถกระท าสิง่
นัน้  ๆใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายสว่นคู่มอืครนูัน้เป็นหนงัสอืให้
แนวทางและแนะน าเกี่ยวกบัสาระ วธิกีารกจิกรรม สื่อ วสัดุ 
อุปกรณ์และแหล่งข้อมูล แหล่งอ้างอิงต่างๆ ปกติมกัจะใช้
ควบคู่กบัหนังสอืเรยีน เป็นหนังสอืทีค่รู ไดศ้กึษาดว้ยตนเอง 
และเป็นไปตามแนวคิดของนุดี รุ่งสว่าง (2543: 24) ได้ให้
ความหมายไวว้่า คู่มอืทีด่คีวรม ีดงันี้ 1) ดา้นรปูแบบ มขีนาด
รปูเล่มเหมาะสม ตวัอกัษรอ่านง่าย ชดัเจน มรีปูภาพประกอบ
เหมาะสมกบัเนื้อหาและการน าเสนอกจิกรรมแต่ละขัน้ตอนมี

ความชดัเจน 2) ด้านเนื้อหาของคู่มือควรมีวตัถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ชดัเจน เหมาะสมเขา้ใจง่าย เนื้อหาความรูม้คีวาม
เหมาะสมตรงกบัความต้องการและความจ าเป็น 3) ด้านการ
น าไปใช้มกีารก าหนดขัน้ตอนการศกึษาคู่มอืไว้ชดัเจน และ
เป็นไปตามแนวคดิของพศิูจน์ มไีปล่ (2549: 19) หนังสอืที่
จดัท าขึน้ โดยมกีารก าหนดวตัถุประสงค์ วธิกีารด าเนินงาน
กจิกรรมการวดัผลโดยผู้เขยีนทีม่ปีระสบการณ์ในเรื่องนัน้  ๆ
น ามาจดัท าให้อ่านง่ายและสะดวกต่อผู้ศึกษาหรือผู้น า ไป
ใชไ้ดก้จิกรรมไดด้ว้ยตนเอง ตลอดจนสามารถน าไปใชไ้ดต้รง
ตามวตัถุประสงคท์ี่ได้ก าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และมี
มาตรฐานที่ใกล้เคยีงกนัมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของชษิณุพงศ ์พนัธบ์ุตร และคณะ (2561: 44 – 60) ไดศ้กึษา
เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ป่า ชุมชนโคกหินลาด 
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่องสตัว์ป่าในป่าชุมชน  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสตัว์ป่าในป่าชุมชนโคกหินลาด 
เพื่อพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกหนิลาด เรื่องสตัว์
ป่าในป่าชุมชนให้มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผล
การศึกษาพบว่า คู่มือกิจกรรมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
80.44/89.78 และสอดคล้องกับงานวิจัยของวิภารัตน์  
ตาลทรัพย์ และคณะ (2561: 6) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
กจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชน โคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดั
มหาสารคาม เรื่องระเบียบป่าชุมชน ผลการศึกษาพบว่า
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) คดิเป็นรอ้ยละ 80.77 และ
ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) คดิเป็นร้อยละ 90.77 ดงันัน้
หลกัสตูรฝึกอบรมผูน้ าจติอาสาสิง่แวดลอ้มจงึมปีระสทิธภิาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรม (E1/E2) เท่ากับ 80.77/90.77  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติวรดา เสนาดีและอดิศักดิ ์ 
สงิหส์โีว (2562: 12-25) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการลดการ
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ใช้พลาสติกส าหรบันักเรียนโรงเรียนเทศบาลสามคัควีทิยา 
ต าบลตลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษา
พบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอืมคี่าเท่ากบั 86.80/84.80  
 จากผลการศึกษาคู่มือ มีค่าดัชนีประสิผล (E.I.) 
เท่ากับ 0.7260 ซึ่งส่งผลให้มีความก้าวหน้าทางการเรียน
เพิม่ขึน้หลงัจากการใชคู้่มอือบรมร้อยละ 72.60 แสดงใหเ้หน็
ว่านิสติทีเ่รยีนรูโ้ดยใชคู้่มอือบรมการเรยีนรูน้ัน้มคีวามรูค้วาม
เข้าใจมากขึน้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของอนันท์ งามสะอาด 
(2551: 1) กล่าวว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง 
ผลส าเร็จ ของงานที่เป็นไปตามความมุ่งหวงั (Purpose) ที่
ก าหนดไว้ในวตัถุประสงค ์(Objective) หรอืเป้าหมาย (Goal) 
และเป้าหมายเฉพาะ (Target) ไดแ้ก่ 1) เป้าหมายเชงิปรมิาณ 
จะก าหนดชนิดประเภทและจ านวนของผลผลิต สุดท้าย 
ต้องการที่ได้รบัเมื่อการด าเนินงานเสรจ็สิน้ลง 2) เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ จะแสดงถึงคุณค่าของผลผลิตที่ได้รบัจากการ
ด าเนินงานนัน้ๆ 3) มุ่งเน้นทีจุ่ดสิน้สุดของกจิกรรม หรอืการ
ด าเนินงานว่าได้ผลตามที่ตัง้ไว้หรือไม่และที่ ส าคญัต้องมี
ตวัชีว้ดั (Indicator) ทีช่ดัเจน และเป็นไปตามแนวคดิของ วรทั 
พฤกษากุ ลนั นท์  (2550: 1) กล่ าวว่ า  ประสิทธิ ผล 
(Effectiveness) หมายถงึ การปฏบิตังิานใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
หรือเป้าหมายที่ตัง้ไว้ (Effectiveness is to do right things) 
หรอืความสามารถในการด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงคท์ี่
วางไว้จุดส าคญัของประสทิธผิลอยู่ที ่ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ผลผลิตที่ถูกคาดหวงัตามวตัถุประสงค์ที่วางไว้และผลผลติ
จรงิที่มขี ึน้ และเป็นไปตามแนวคดิของศุภชยั ยาวะประภาษ 
(2553: 19) กล่าวว่า ประสทิธผิล หมายถึง ความสามารถใน
การบรรลุ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการการ
พจิารณาทางเลอืกโดยการใชป้ระสทิธผิลเป็นเกณฑท์ าไดโ้ดย 
วเิคราะห์ว่าทางเลอืกนัน้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์หรือไม่
มากน้อยเพยีงใดโดยการเปรยีบเทยีบผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ จรงิใน
รปูของหน่วยของผลผลติหรอืบรกิารกบัผลทีค่าดว่าจะเกดิขึน้
เอง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของวิภารตัน์ ตาลทรพัย์ และ
คณะ (2561: 1) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้
ป่าชุมชนโคกหนิลาด อ าเภอเมอืงจงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง 
ระเบยีบป่าชุมชน ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธผิลของคู่มอื
กจิกรรมระเบยีบป่าชุมชน มคี่าเท่ากบั 0.8400 หมายความวา่ 
กลุ่มตวัอย่างมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนรูร้อ้ยละ 84.00 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยนิธินันท์ ปิติอนันต์ศรี และสมบัติ  
อปัมระกา (2562: 27-38) ไดศ้กึษาเรื่อง การส่งเสรมิการปลูก
พืชสมุนไพรในสวนรุกขชาติท่าสองคอน ต าบลท่าสองคอน 

อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า  
ดชันีประสทิธผิลของคู่มอื (E.I.) เท่ากบั 0.760 นักเรยีนเข้า
ร่วมการส่งเสริมมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 76  
มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ หลังการส่งเสริมมากกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยเขมศร ขนัทะ และวรรณศักดิพ์ิจิตร บุญเสริม 
(2562: 20-29) ไดศ้กึษาเรื่อง การสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จาก
มะกรูดในการดบักลิน่ของมลูนิธสิิง่แวดล้อมศกึษา (เสลภูม)ิ 
ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนบา้นดงหวาย ต าบลเกาะแกว้ อ าเภอ
เสลภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ผลการศกึษาพบว่า ดชันีประสทิธผิล
ของคู่มอืการส่งเสรมิ (E.I.) เท่ากบั 0.8324 นักเรยีนเขา้ร่วม
การส่งเสริมมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ร้อยละ 83.24  
มคีะแนนเฉลี่ยความรู ้อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 
ดงันัน้การศึกษาอุทยานแห่งชาติตาพระยา เพื่อสร้างเสริม
ความรู้ ทัศนคติ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม โดยใช้คู่มือ
กิจกรรมซึ่งเป็นรูปแบบการจดักจิกรรมอบรมให้ผู้เรยีนเกดิ
ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องของการศกึษาอุทยานแห่งชาตติา
พระยา เพื่อสร้างเสริมความรู้ ทัศนคติ และจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม สามารถพฒันานิสติใหม้พีฤตกิรรมตรงตามความ
มุ่งหวงัส่งผลใหก้ลุ่มตวัอย่างมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปใน
ทศิทางทีด่ขี ึน้ แสดงใหเ้หน็ว่าการจดักจิกรรมอบรมการศกึษา
อุทยานแห่งชาติตาพระยา เพื่อสร้างเสริมความรู้ ทศันคติ  
และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม โดยใช้คู่มอืประกอบการถ่ายทอด
ความรูโ้ดยผ่านกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ  
และจริยธรรมสิง่แวดล้อม 
 1) ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับอุทยาน
แห่งชาตติาพระยา พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการเรยีนรู ้ก่อนการเรยีนรู้
มคีะแนนความรูเ้ฉลีย่อยู่ในระดบัน้อย มคี่าเท่ากบั 3.34 และ
หลงัการเรยีนรู ้มคีะแนนความรูเ้ฉลีย่ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มี
ค่าเท่ากบั 32.48 เมื่อเทยีบคะแนนความรูเ้ฉลีย่ก่อนและหลงั
การเรียนรู้ พบว่า หลังการเรียนรู้มีคะแนนความรู้เฉลี่ย
มากกว่าก่อนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของมาโนช  
เวชพนัธ ์(2532: 15-16) ไดก้ล่าวไวว้่า ความรูน้บัเป็นครัง้แรก
ของพฤติกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการจดจ าซึ่ง
อาจจะโดยการส านึกไดม้องเหน็ ไดย้นิหรอืการไดฟั้ง ความรู้
นี้เป็นส่วนหนึ่งในขัน้ตอนของการเรยีนรู ้โดยประกอบดว้ยค า
จ ากดัความหรอืความหมายของเทจ็จรงิ ทฤษฎ ีกฎโครงสรา้ง 
วธิกีารแกไ้ขปัญหาและมาตรฐาน เป็นต้น ซึง่อาจกล่าวไดว้่า
ความรู้เป็นเรื่องของการท าอะไรได้ระลึกได้โดยไม่ต้องใช้
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ความคิดที่ซบัซ้อนหรือใช้ความสามารถของสมองมากนัก 
ดว้ยเหตุนี้การท าใหจ้งึถอืว่าเป็นกระบวนการทีส่ าคญัในทาง
จิตวิทยาและเป็นขัน้ตอนที่น าไปสู่พฤติกรรมที่ก่อให้เกิด
ความเขา้ใจ การน าความรู้ไปใช้วเิคราะห์การสงัเคราะหก์าร
ประเมินผล ซึ่งเป็นขัน้ตอนที่ใช้ความคิดและความสามารถ
ทางสมองมากขึ้นเป็นล าดับ และเป็นไปตามแนวคิดของ 
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2544: 26) ได้ให้ค าอธิบายว่า ความรู้
เป็นพฤตกิรรมขึน้ตอนทีผู่เ้รยีนรูเ้พยีงแต่เกดิความจ าไดโ้ดย
อาจจะเป็นการนึกได้หรือโดยการมองเห็น ได้ยิน จ าได้ 
ความรู้ ในชัน้นี้  ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับค าจ ากัดความ 
ความหมาย ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ โครงสร้างและวิธีแก้ไข
ปัญหา ส่วนความเขา้ใจอาจแสดงออกมาในรูปของทกัษะดา้น 
“การแปร” ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการเขยีนบรรยาย
เกี่ยวกบัข่าวสารนัน้ ๆ โดยใช้ค าพูดของตนเองและการให้
ความหมาย ทีแ่สดงออกมาในรปูของความคดิเหน็และขอ้สรุป 
รวมถงึความสามารถในการคาดคะเนหรอืการคาดความหมาย
ว่าจะเกดิอะไรขึน้ และเป็นไปตามแนวคดิของกรีติ ยศยิง่ยง 
(2549: 41) ได้ให้ความหมายของความรู้ว่า เป็นทรพัย์ที่มนั
แตะต้องไม่ได้แต่เป็นสิง่ทีค่่ามาก ส าหรบัองค์การองคก์รจงึ
จ าเป็นทีต่้องพฒันาความรูใ้หโ้ดดเด่นนัน้เป็นตน้ทุนทีส่ าคญั
ขององคก์ร เพื่อไดเ้ปรยีบเทยีบเชงิการแขง่ขนัเพื่อเพิม่คุณคา่
ในการพฒันาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ  เพื่อตอบสนอง
ความต้องการ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตัวอย่างเช่น 
ความรูท้ีเ่กดิขึน้มานานแลว้หรอือาจจะเรยีกว่าภูมปัิญญาหรอื
ทีเ่รามกัจะคุน้หกูบัค าว่าภูมปัิญญาชาวบา้น คอื ความรูไ้ม่ได้
เกดิมาจากผูม้กีารศกึษาสงูเท่านัน้ แต่ยงัสามารถถูกผลติขัน้
จากบุคคธรรมดาทัว่ไปหรอืเรยีกว่า ขาวบา้น ความรูท้ีไ่ดจ้าก
ภูมปัิญญาชาวบา้นกไ็ดม้คีุณค่าทีย่ิง่หย่อนไปกว่าภูมปัิญญา
ของนักวิชาการและสังคมยุคปัจจุบันได้เชิดชูภูมิปัญญา
ชาวบ้านเป็นความรู้ที่มีคุณค่ายิ่งเพราะความรู้ที่ถูกผลิต
ออกมามิใต้มาจากตัวหนังสือในต าราหรือการวิจัยใน
ห้องทดลอง หากแต่เกดิมาจากประสบการณ์ทีถู่กสัง่ทดลอง
ผดิลองถูกสบืทอดกนัมาหลายชัว่อายุคน ภูมปัิญญาเหล่านี้
ให้เคลือบแฝงไว้ด้วยวัฒนธรรมทางสงัคมอีกมากมาย ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของนารีรตัน์ แสนภักดี และไพบูลย์  
ลิ้มมณี (2562: 68-80) ได้ศึกษาเรื่อง การอนุรกัษ์ป่าชุมชน
โดยวิธีการบวชป่า ส าหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคู 
ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
ผลการศกึษาพบว่า นักเรียนมคีวามรู้อยู่ในระดบัปานกลาง 
หลงัการอบรมอยู่ในระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่

ความรูก้่อนและหลงัการอบรม พบว่า นักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่
ความรูห้ลงัการอบรมมากกว่าก่อนการอบรมอย่างมนียัส าคญั 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยันวลจนัทร ์กกฝ้าย และคณะ (2558: 
138) ได้ศกึษาเรื่อง ความรู้ แรงบนัดาลใจและการมสี่วนร่วม
ของนักเรียนที่มี ต่ อการอนุรักษ์ ป่ าไม้ของโรงเรียน  
ผลการศกึษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยเรื่องความรู้การอนุรกัษ์ป่า
ไม้โรงเรียน สิ่งแวดล้อมศึกษา ของนักเรียน มีผลสมัฤทธิ ์
กจิกรรมหลงักจิกรรม มคีะแนนเฉลีย่สงูกว่าก่อนกจิกรรม และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของสุลกัขณา จันทร์ชมภู และคณะ 
(2562: 17-32) ไดศ้กึษาเรื่อง การสง่เสรมิการลด รบั ใหแ้ละใช้
ขยะพลาสตกิ ผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ความรู้
หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมการส่งเสรมิสงูกว่าก่อนการส่งเสรมิ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอรอนงค์ พลโคกก่อง และคณะ (2561: 76)  
ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูป่้าชุมชน 
โคกหนิลาด อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เรื่อง ปัญหาการ
ทิ้งขยะในป่าชุมชน ผลการศกึษาพบว่า นิสติกลุ่มตวัอย่างมี
คะแนนเฉลีย่ความรูห้ลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมสงูกว่าก่อนการ
เขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดง
ใหเ้หน็ว่านิสติทีเ่ขา้ร่วมการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตติาพระยา 
เพื่อสร้างเสรมิความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม มี
ความรูเ้พิม่ขึน้ เนื่องจากคู่มอืการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมและ
ความน่าสนใจของเนื้อหา ท าใหน้ิสติเกดิความรูค้วามเขา้ใจใน
เน้ือหาของคู่มือการเรียนรู้เป็นอย่างดี ซึ่งคู่มือการเรียนรู้
อุทยานแห่งชาตติาพระยา เพื่อสรา้งเสรมิความรู ้ทศันคต ิและ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม เน้นให้นิสิตได้รับประสบการณ์และ
ความรูใ้หม่ ๆ  เพื่อใหน้ิสติสามารถน าความรูแ้ละประสบการณ
ทีไ่ดเ้กีย่วกบัการเรยีนรู้อุทยานแห่งชาตติาพระยา เพื่อสรา้ง
เสริมความรู้ ทัศนคติ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ประโยชน์ได ้
 2) ผลการเปรียบเทียบทศันคติต่ออุทยานแห่งชาต ิ
ตาพระยา พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมการเรยีนรูม้คีะแนนเฉลีย่ทศันคติ
ต่ออุทยานแห่งชาติตาพระยา ก่อนการเรยีนรูม้คีะแนนเฉลีย่ 
เท่ากบั 3.80 อยู่ในระดบัเห็นด้วย หลงัการเรียนรู้มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.92 อยู่ ในความรู้ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังการเข้าการ
เรียนรู้ พบว่า ผู้เข้าร่วมการเรียนรู้มีทัศนคติต่ออุทยาน
แห่งชาติตาพระยา เพิ่มมากขึ้นหลังการเข้าการเรียนรู้  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามแนวคดิ
ของนิพนธ์ แจ้งเอยีม (2525: 118) กล่าวว่า ทศันคติคอืสิง่ที่
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อยู่ภายในจติใจของบุคคลที่จะตอบสนองต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งซึง่
เราไม่สามารถสงัเกตหรอืวดัได ้โดยตรงแต่เรากส็ามารถรู้ได้
โดยดูจากพฤติกรรมของบุคคลว่าจะตอบสนองต่อสิ่งเร้า
อย่างไรเรากจ็ะทราบทนัท ีและเป็นไปตามแนวคดิของพพิฒัน์ 
ชารุนันกร (2557: 222) ไดอ้ธบิายความหมายของทศันคตวิ่า 
ความโน้มเอยีงที่จะตอบสนองในสิง่ที่ชอบหรอืไม่ชอบต่อสิง่
เราทีก่ าหนดใหค้ าว่าสิง่เรา้ทีใ่ชใ้นความหมายของทศันคตนิัน้
กนิความหมายกว้างมากเพราะอาจจะเป็นบุคคลการกระท า
เหตุการณ์เหตุผลความเห็นประเพณีสถาบันหรือประเด็น
ต่าง  ๆและเป็นไปตามแนวคดิของ ประภาเพญ็ สวุรรณ (2544: 
64-65) กล่าวถงึ การเกดิทศันคตวิ่าทศันคตเิป็นสิง่ทีเ่กดิจาก
การเรยีนรู ้(Learning) จากแหล่งทศันคต ิ(Source of Attitude) 
ต่าง ๆ ที่อยู่มากมายและแหล่งที่ท าให้คนเกิดทัศนคติ 
ทศันคตหิลายอย่างของบุคคลเกดิขีน้ เนื่องจากเกีย่วขอ้งกบั
สถาบนั เช่น ครอบครวัโรงเรยีนหรอืหน่วยงาน ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของประยูร วงศ์จนัทรา และคณะ (2559: 56-65) 
ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการจดัการธนาคารขยะ ส าหรบั
นิ สิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการศกึษาพบว่า ทศันคตกิ่อน
การส่งเสรมินิสติมทีศันคติโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วยและ
หลงัการส่งเสรมินิสติ มทีศันคตโิดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย  
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสรมิ  
นิสติมทีศันคตหิลงัการสง่เสรมิมากกว่าก่อนการสง่เสรมิอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p<.001) และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
ผกามาศ เรืองแก้ว และคณะ (2561: 1-11) ได้ศึกษาเรื่อง  
การพฒันาคู่มอืการสง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากกากถัว่
เหลอืง ผลการศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่ทศันคต ิหลงั
การส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของพิทยา  
ชุนเจริญชัย และคณะ (2561: 36-47) ได้ศึกษาเรื่องการ
ส่งเสริมสารอนัตรายไดออกชนิที่เกิดจากธรรมชาติและการ
กระท าของมนุษย์ส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรติ
สมเดจ็พระศร ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ผลการศกึษาพบว่า ก่อนการ
ส่งเสรมินักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมมคีะแนนเฉลีย่ทศันคต ิอยู่ในระดบั
เหน็ดว้ย และหลงัการส่งเสรมินักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ทศันคติ
อยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิง่เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ทศันคติก่อนและหลงัการส่งเสรมิ พบว่า นักเรยีนที่เขา้ร่วม
การส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการส่งเสริมสูงกว่า
ก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phannikar Utthawang et.al.  

(2012: 308) ได้ศกึษาเรื่อง การเรยีนรู้สิง่แวดลอ้มศกึษาแบบ
บูรณาการพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมความรู้ทศันคติและความ
ตระหนักเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมของมหาวทิยาลยั
ราชภฏัเชยีงใหม่ ผลการศกึษาพบว่า ระดบัความรู้ทศันคติ
และความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
นักเรยีนโดยทัว่ไปภายหลงัการใช้การเรยีนรูแ้บบบูรณาการ
พหุปัญญาและการเรียนปกติสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้ การเรยีนรูม้ผีลท าให้
ทัศนคติของนิสิตที่เข้าร่วมการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เน่ืองจากมี
กระบวนการจดักจิกรรมโดยใชว้ธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรู ้มี
กระบวนการถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษาโดยเครื่องมอืทีใ่ช้
ในการจดักจิกรรม คอื คู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตติาพระ
ยา ในการบรรยายให้ความรู้ เป็นสื่อตัวกระตุ้นให้เกิดการ
เรยีนรูแ้ละมทีศันคตต่ิอการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตติาพระยา
เพิม่มากขึน้ 
 3) ผลการเปรียบเทยีบจริยธรรมสิง่แวดล้อม พบว่า  
ผูเ้ขา้การเรยีนรูม้คีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนการ
เข้าร่วมการเรียนรู้มคีะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 2.50 อยู่ในระดบั
เพื่อสงัคม หลงัการเขา้การเรยีนรูม้คีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.48 
อยู่ในระดบัเพื่อความถูกต้องดงีาม เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ย
คะแนนก่อนและหลงัการเขา้ร่วมการเรยีนรู้พบว่า ผู้เขา้ร่วม
การเรยีนรูม้จีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเพิม่มากขึน้หลงัการเรียนรู้
ฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตาม
แนวคดิของประยูร วงศ์จนัทรา (2555: 171-172) จรยิธรรม
สิง่แวดล้อม หมายถึง หลกัการที่ควรประพฤติอย่างหนึ่งต่อ
สิง่แวดลอ้ม ซึง่มผีลท าใหส้ิง่แวดลอ้มด ารงอยู่อย่างเป็นดุลย
ภาพทางระบบนิเวศและเอื้อประโยชน์ใหแ้ก่สรรพสิง่ทีอ่าศยั
สิง่แวดลอ้มด ารงชพีอยู่ได ้โดยไม่สญูเสยีระบบสมัพนัธภาพ
ระหว่างตนกบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มไม่สามารถ
แยกออกไดจ้ากจรยิธรรมชวีติ สงัคม และชุมชน โดยศกัยภาพ
ในตัวของมนัเองเป็นปัจจยัหลกัในการบูรณาการเชื่อมโยง
ชวีติ ชุมชน และสงัคมสิง่แวดล้อมใหด้ ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยนื 
และเป็นไปตามแนวคดิของชยัพร วชิชาวุธ (2552 : 8) ไดส้รุป
แนวความคิดเกี่ยวกบัจริยธรรมและจรรยาซึ่งสอดคล้องกบั
ความหมายสากลทีอ่งคก์รดา้นจรยิธรรมประเทศต่างๆ ใชอ้ยู่
ในปัจจุบนั กล่าวคอืหากบุคคลยดึมัน่ความ ถูกตอ้งเทีย่งธรรม
ภายในจิตใจและกระท าพฤติกรรมภายนอกที่ถูกต้องเที่ยง
ธรรมสอดคลอ้งกบัภายในจติใจ แลว้ ลกัษณะเช่นนี้จงึเรยีกว่า 
“Integrity” และเป็นไปตามแนวคดิของบุญม ีแท่นแกว้ (2542: 
25) กล่าวถงึ ความหมายของจรยิธรรมว่า ธรรมชาตหิรอืหลกั
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ที่บุคคลควรประพฤติจัดว่าเป็นคุณธรรมที่แสดงออกทาง
ร่างกายในลกัษณะที่ดงีามถูกต้องอนัเป็นสิง่ที่ประสงค์ ของ
สังคมและจริยธรรมจะมีได้จ าต้องอาศัยหลักค าสอนทาง
ศาสนาอนัได้แก่ ศลี (precept) อนัหมายถึง หลกัหรอืเกณฑ์
การประพฤติปฏิบัติเพื่อดัดหรือฝึกหัดกายและวาจาให้
เรยีบรอ้ย ใหเ้ป็นปกต ิกล่าวคอืจะพดู หรอืท าสิง่ใดใหเ้ป็นไป
ตามปกต ิอย่าใหผ้ดิปกต ิ(ผดิศลี) เช่น พูดใหถู้กต้อง พูดให้
เป็นธรรม ท าให้ถูกต้อง ให้เป็นธรรม เมื่อพูดหรือการท า
ถูกต้องเป็นธรรมย่อมมีความสุข ความสบาย เยือกเย็น  
ไม่เดือดร้อนอันเป็น ผลจาการมีความสุขสบาย เยือกเย็น  
ไม่เดอืดรอ้นดงักล่าว จงึเป็นผลของการมศีลีหรอืเป็นผลแห่ง
การมี คุณธรรมในจิตใจ เมื่อมีคุณธรรมในจิตใจแล้วก็เป็น
สาเหตุให้ประพฤติจริยธรรมได้ถูกต้อง ดังนัน้ คุณธรรม  
และศีลจึงเป็นโครงสร้างของจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของประชุมพร เลาห์ประเสรฐิ (2562: 114-121) ได้
ศกึษาเรื่อง ผลของการสอนแบบสอดแทรกจรยิธรรมต่อการ
พฒันาจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มในนิสติปรญิญาตร ีผลการศกึษา
พบว่า คะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หลงัการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรักษ์  สวนชูผล  
(2557: 37-52) ไดศ้กึษาเรื่อง ผลการเรยีนรูใ้นรายวชิามนุษย์
กบัการด าเนินชวีติและการพฒันาจรยิธรรมสิง่แวดล้อมของ
นักศึกษาสาขาการบริการในอุ ตสาหกรรมการบิน 
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชปูถมัภ ์ผล
การศึกษาพบว่า นักศึกษาสาขาการบรกิารในอุตสาหกรรม
การบิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มีคะแนนจริยธรรม
สิ่งแวดล้อม เฉลี่ยก่อนเรียน (�̅� = 17.98, S.D.=1.47) และ
คะแนน เฉลีย่หลงัเรยีน (�̅� = 20.73, S.D. = 1.46) เมื่อท าการ
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนกบัคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน 
พบว่า ผลการพฒันาจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนักศกึษาสาขา
การบริการในอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกับ
งานวจิยัฐากร สทิธโิชค และอรพณิ ศริสิมัพนัธ ์(2560: 50-66) 
ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมี
คะแนนการพฒันาจรยิธรรมสิง่แวดล้อม 5 ด้าน ก่อนเรยีนมี
คะแนนเฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางและหลงัเรยีนอยู่ใน
ระดับดี ดังนั ้นกิจกรรมการเรียนรู้มีผลท าให้จริยธรรม
สิง่แวดล้อมของนิสติที่เขา้ร่วมกิจกรรมเพิม่ขึ้น เนื่องจากมี
กระบวนการจดักจิกรรมโดยใชว้ธิกีารจดักจิกรรม มกีระบวน

ถ่ายทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา โดยใชเ้ครื่องมอืทีใ่ชใ้นการจดั
กจิกรรม คอื คู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตติาพระยา ในการ
บรรยายใหค้วามรู ้เป็นสือ่หรอืตวักระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละ
มจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัอุทยานแห่งชาตติาพระยาและ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Prayoon Wongchantra (2011: 77) 
ได้ศกึษาเรื่อง ผลของการสอนจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกีย่วกบั
ความรู้และจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผล
การศึกษาพบว่า จริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนิสิตหลังเรียน
มากกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
ดงันัน้กจิกรรมการเรยีนรูม้ผีลท าใหจ้รยิธรรมสิง่แวดลอ้มของ
นิสติที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึน้ เนื่องจากมีกระบวนการจดั
กิจกรรมโดยใช้วิธกีารจดักิจกรรม มีกระบวนถ่ายทอดทาง
สิง่แวดลอ้มศกึษา โดยใชเ้ครื่องมอืทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม คอื 
คู่มอืการเรยีนรู้อุทยานแห่งชาตติาพระยา ในการบรรยายให้
ความรู ้เป็นสือ่หรอืตวักระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละมจีรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มต่อการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตติาพระยา 
5.3 ผลศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทศันคติ และ
จริยธรรมสิง่แวดล้อมของนิสิตทีมี่เพศต่างกนั 
 1) นิสิตที่มีเพศต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับอุทยาน
แห่งชาติตาพระยาไม่ต่างกนั เป็นผลมาจากปัจจยัด้านเพศ
อาจไม่สง่ผลต่อความรู ้ทัง้นี้เป็นผลจากนิสติเพศชายและนิสติ
เพศหญิง เป็นผู้ที่มคีวามสนใจและต้องการที่จะมคีวามรู้ให้
ส าเร็จผลตามความปรารถนา จึงมีความรบัผิดชอบในการ
เรียนรู้และมีความใฝ่รู้เหมือนกัน จึงส่งผลให้นิสติที่มีเพศ
ต่างกัน มีความรู้ เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติตาพระยา  
ไม่ต่างกนั ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของพรธดิา วเิชยีรปัญญา 
(2547: 21) ได้ให้ความหมาย ไว้ว่า ความรู้ คอื กระบวนการ
ของการขดัเกลาเลือกใช้และบูรณาการ การใช้สารสนเทศ
เหล่านัน้จนเกิดความรู้ใหม่ ความรู้ใหม่จงึเกิดขึน้ จากการ
ผสมผสานความรูแ้ละประสบการณ์เดมิผนวกกบัความรูใ้หม่ที่
ไดร้บั ซึง่ความรูด้งักล่าวเป็นสิง่ทีอ่ยู่ภายในบุคคลเป็นความรู้
ทีช่ดัแจง้และความรูจ้ะเกดิคุณค่าไดห้ากไดร้บัการน าไปใชใ้น
การตดัสนิใจ และเป็นไปตามแนวคดิของบุญธรรม กจิปรดีา
บริสุทธิ  ์ (2549: 55) ได้ ให้ความหมายไว้ว่ า ความรู้   
เป็นขอ้เทจ็จรงิทีม่ถีูก มผีดิซึง่ถูกหรอืผดิเป็นไปตามหลกัวชิา
และเหตุผลเชงิวทิยาศาสตรท์ีส่ามารถพสิจูน์หรอืตรวจสอบได ้
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Uraiwan Praimee et. al. (2021: 
72-91) ไดศ้กึษาเรื่อง ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ารจดัการ
ขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูลโดยใชปั้ญหาและโจทยเ์ป็นฐานการ
เรยีนรู ้ผลการศกึษาพบว่า นิสติทีม่เีพศแตกต่างกนัมคีวามรู้
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เกีย่วกบัการจดัการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล ไม่แตกต่างกนั 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของศกัดิศ์ร ีสบืสงิห ์(2561: 77-86) 
ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์ ป่าไม้  
กรณีศึกษา: ป่าดงหันบ้านท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวดั
ร้อยเอ็ด โดยใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา  
ผลการศกึษาพบว่า ประชาชนในชุมชนต าบลท่าม่วง อ าเภอ
เสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด ที่มีเพศต่างกนั มีความรู้ในวธิกีาร
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มไม่แตกต่างกนั ดงันัน้การพฒันาคู่มอืการ
เรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตติาพระยา โดยใชก้ระบวนการถ่ายทอด
ทางสิง่แวดล้อมศึกษา โดยการบรรยายให้ความรู้ ส่งผลให้
นิสติที่เขา้ร่วมการเรยีนรู้มคีวามรู้เกี่ยวกบัอุทยานแห่งชาติ 
ตาพระยา ไม่แตกต่างกนั 
 2) นิสติทีม่เีพศต่างกนั มทีศันคตต่ิออุทยานแห่งชาติ
ตาพระยา ไม่ต่างกนั ทัง้นี้เป็นผลมาจาก ความคดิเหน็ของแต่
ละบุคคล ซึง่มชี่วงอายุและระดบัความคดิทีใ่กลเ้คยีงกนั จงึท า
ให้มีความรู้สกึนึกคิดต่อประเด็นต่างๆ ในเชิงบวกและเชิง  
จึงส่งผลให้นิสติมีทศันคติต่ออุทยานแห่งชาติตาพระยาไม่
ต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของสุรพงษ์ โสธนะเสถียร 
(2533: 122) ไดใ้หค้วามหมายว่า ทศันคตเิป็นแนวความคดิที่
มคีวามส าคญัมากแนวหนึ่งทางจติวทิยาสงัคมและสื่อสารและ
มกีารใชค้ านี้อย่างแพร่หลายส าหรบัการนิยามค าว่าทศันคติ
นัน้ไดม้นีักวชิาการใหค้วามหมายไดก้ล่าวถงึ ทศันคตวิ่าเป็น
ดชันีชี้ว่าบุคคลนัน้คิดและรู้สกึอย่างไรกบัคนรอบข้างวตัถุ
หรอืสิง่แวดลอ้มตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดยทศันคตนิัน้มี
รากฐานมาจากความเชื่อทีอ่าจส่งผลถงึพฤติกรรมในอนาคต
ไดท้ศันคตเิป็นเพยีงความพรอ้มทีจ่ะตอบสนองต่อสิง่เรา้และ
เป็นมิติของการประเมินเพื่อแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบตอบ
ประเด็นหนึ่ งหนึ่ งซึ่งถือเป็นการสื่อสารภายในบุคคล  
และเป็นไปตามแนวคดิของปรยีาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2532: 
25) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ทศันคต ิหมายถงึ การแสดงออก
ซึ่งวิจารณญาณที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นการอธิบาย
เหตุผลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติหรือความคิดเห็นมี
ลกัษณะที่จะอธบิายเหตุผลเฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของประสาร วงศม์ณีรุ่ง (2545: 2) ไดศ้กึษาเรื่อง ทศันคตขิอง
ชุมชนและผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัชุมชนโดยรอบมหาวทิยาลยั
แม่โจ ้ผลจากการศกึษาพบว่า ชาวบา้นทีม่เีพศแตกต่างกนัมี
ระดบัค่าเฉลี่ยของทศันคตแิละผลกระทบในด้านภาพลกัษณ์ 
ผลกระทบทางเศรษฐกจิ สงัคม ศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม 
ไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบังานวจิยัของ Keles Özgül 
(2017 : 171-180) ไดศ้กึษาเรื่อง ทศันคตขิองครูวทิยาศาสตร์

ก่อนรบัราชการทีม่ต่ีอการศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 
ผลการศึกษาพบว่า ครูที่มีเพศต่างกันมีทัศนคติด้าน
สิง่แวดลอ้มไม่แตกต่างกนั ดงันัน้ การพฒันาคู่มอืการเรยีนรู้
อุทยานแห่งชาติตาพระยา โดยใช้กระบวนการถ่ายทอดทาง
สิ่งแวดล้อมศึกษา ส่งผลให้นิสิตมีทัศนคติที่ดี มองถึง
ประโยชน์ของการอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ทัง้เพศ
ชายและเพศหญงิ สง่ผลใหน้ิสติทีเ่ขา้ร่วมการเรยีนรูม้ทีศันคติ
ต่ออุทยานแห่งชาตติาพระยา ไม่ต่างกนั 
 3) นิสิตที่มีเพศต่างกันมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไม่
แตกต่างกัน ทัง้นี้เป็นผลมาจากการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมของทุกคนโดยไม่แบ่งแยกเพศ และการเรียนรู้ยงั
เน้นให้สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในด้านต่างๆ ทัง้
ความรู ้ความรูส้กึ และพฤตกิรรมของบุคคล จงึส่งผลใหน้ิสติ
ทีม่เีพศต่างกนั มจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ไม่แตกต่าง ซึง่เป็นไป
ตามแนวคิดของประภาศรี สีหอ าไพ (2540: 17) ได้ให้
ความหมายว่า จรยิธรรม หมายถงึ หลกัความประพฤตทิีอ่บรม
กิริยา และปลูกฝัง่ลกัษณะนิสยัให้ผู้ประพฤติอยู่ในครรลอง
และศีลธรรม และคุณค่าของจริยธรรมนัน้ชี้ให้เหน็ถึงความ
เจริญงอกงามในชวีิตอย่างมีระบบแบบแผนตามวฒันธรรม
ของบุคคลทีม่ลีกัษณะจติใจที่งดงาม และเป็นไปตามแนวคดิ
ของสุธรรม จนัทน์หอม (2537: 33) อธบิายได้ว่า พฒันาการ
ทางจรยิธรรมตามล าดบัเป็นขัน้ตอนที่แน่นอนเหมอืน ๆ  กนั 
โดยแบ่งเป็น 3 ระดบัใหญ่ ๆ  ดงันี้ 1. ระดบัก่อนเกณฑ์ คือ 
พฒันาการทางจรยิธรรมในระดบันี้พบในช่วงอายุ 2-10 ปี เดก็
วยันี้จะพจิารณาสิง่ต่าง ๆ  เกี่ยวกบัการถูกลงโทษหรอืไดร้บั
รางวลั 2. ระดบัตามกฎเกณฑ ์คอื พฒันาการทางจรยิธรรมใน
ระดบันี้เดก็ไม่ท าอะไรเพื่อหวงัผลประโยชน์ทีต่นจะไดร้บั หรอื
เพราะกลวัถูกลงโทษ แต่เดก็จะรูร้กัษากฎเกณฑเ์พราะเหน็แก่
กลุ่มหรอืความรบัผดิชอบต่อสงัคม เดก็ไม่อยากท าผดิเพราะ
ต้องการเป็นที่ยอมรบัของกลุ่ม เด็กพร้อมที่จะต้องท าตาม
บุคคลที่ตนรัก ยึดตัวบุคคลหรือกลุ่มเป็นเกณฑ์ 3. ระดับ
เหนือกฎเกณฑ ์คอื ระดบันี้บุคคลจะเขา้ใจค่านิยมคุณค่าทาง
จรยิธรรมหลกัเกณฑท์ีน่ าไปใช ้โดยพจิารณากบัสภาพการณ์
ทีแ่ตกต่างกนัไดอ้ย่างเหมาะสมและเทีย่งธรรม การทีพ่จิารณา
ถงึเรื่องความถูกต้อง ความด ีความชัว่ จะลกึซึง้กวา้งขวาง มี
เหตุผล ไม่ยึดหลักเกณฑ์ตายตัว ไม่ยึดถือตัวบุคคลหรือ
ค่านิยมเฉพาะกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกบังานของวิจยั ของอมร
รกัษ์ สวนชูผล (2557: 37-52) ไดศ้กึษาเรื่อง ผลการเรยีนรูใ้น
รายวิชามนุษย์กบัการด าเนินชวีิตและการพฒันาจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มของนกัศกึษาสาขาการบรกิารในอุตสาหกรรมการ
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บนิ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชปูถมัภ ์
ผลการศกึษาพบว่า นักศกึษาชายกบันักศกึษาหญงิมผีลการ
พฒันาจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Ceylan Güriçin (2020: 246 - 316) ไดศ้กึษาเรือ่ง 
การก าหนดจติส านึกดา้นสิง่แวดลอ้มของผูส้มคัรครจูรยิธรรม 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้สมัครครูที่มีเพศต่างกันมีจริยธรรม
สิง่แวดล้อมไม่แตกต่างกนั ดงันัน้การพฒันาคู่มอืการเรยีนรู้
อุทยานแห่งชาติตาพระยา โดยใช้กระบวนการถ่ายทอดทาง
สิง่แวดลอ้มศกึษาและการเรยีนรูท้ีเ่น้นใหส้อดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ส่งผลให้นิสิตที่เข้าร่วมการเรียนรู้มีจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม ไม่ต่างกนั 
 
6. ข้อเสนอแนะ  
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 
 1) การน าวิธีการจัดกิจกรรมการศึกษาอุทยาน
แห่งชาติตาพระยา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการศึกษา
อุทยาน เนื่องจากมผีลท าให้ความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มของนิสติ เพิม่มากขึน้ 

 2) อุทยานแห่งชาติอื่น สามารถน าคู่มือการเรียนรู้
อุทยานแห่งชาติตาพระยา ไปประยุกต์และปรับใช้ในการ
จดัท าคู่มอืการเรยีนรูอุ้ทยานแห่งชาตอิื่น  ๆได ้ 
  3)  สามารถน าคู่มือการเรียนรู้อุทยานแห่งชาติตา
พระยา ไปเผยแพร่ใหก้บัเยาวชนในชุมชน เพื่อใหเ้กดิความรู ้
ทัศนคติ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อมที่ดี เกี่ยวกับอุทยาน
แห่งชาตติาพระยา ไวใ้ชป้ระโยชน์ในชุมชนต่อไป 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรตดิตามผลของการวจิยัในครัง้นี้เพื่อเป็นขอ้มลู
ในการท าวจิยัครัง้ต่อไป 
 2) ควรศึกษาปัจจยัที่ส่งผลการท่องเที่ยวในอุทยาน
แห่งชาตติาพระยา 
 3) ควรมกีารพฒันาสื่อ นวตักรรมในการเรยีนรูโ้ดยใช้
คู่มือการเรียนรู้อุทยานแห่งชาติตาพระยาในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อที่สร้างเสริมให้ผู้เข้ารบัการเรียนรู้เกิดความรู้ ทศันคติ 
และจริยธรรมสิ่งแวดล้อมที่ดีเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ 
ตาพระยา 
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