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บทคดัยอ่ 
 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคู่มอืการเรยีนรู้เขตหา้มล่าสตัวป่์าหนองแวง ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อ
ศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเรยีนรูแ้ละนิสติทีม่เีพศต่างกนั กลุ่มตวัอย่างที่
ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 4 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 31 คน ซึง่ไดจ้ากการสมคัรใจเขา้ร่วมการเรยีนรู ้เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย คู่มอื
การเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าหนองแวง แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าหนองแวง แบบวดัทศันคตต่ิอเขตหา้มล่า
สตัวป่์าหนองแวง และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน Paired t-test และ One-way ANOVA ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืการเรยีนรู้ มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 84.62/82.47 มคี่า
ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการเรยีนรู ้เท่ากบั 0.6652 แสดงว่า นิสติมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนรู ้รอ้ยละ 66.52 นิสติมคีะแนน
ความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หลงัการเรยีนรูส้งูกว่าก่อนการเรยีนรู ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และนิสติที่
มเีพศต่างกนั มคีวามรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ไม่แตกต่างกนั 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to develop the Nongwaeng Non-hunting Area learning manual to be 
efficient and effective, to study and compare knowledge, attitudes, environmental ethics before and after the 
learning and undergraduate students with gender different. The sample used in the study were 31 the 4 th year 
undergraduate students in Environmental Education program, Faculty of Environment and Resource Studies, 
Mahasarakham University, by voluntary participated in the learning. The research tools were a Nongwaeng Non-
hunting Area learning manual, knowledge test about Nongwaeng Non-hunting Area, attitudes test towards 
Nongwaeng 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 84.62/82.47. The effectiveness 
index of the learning manual was equal to 0.6652. The undergraduate students had more knowledge and effected 
to increased student progress after using the learning manual at 66.52%. 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.  
 
 
Keywords: Learning manual, Non-hunting Area, Knowledge, Attitudes, Environmental ethics 
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1. บทน ำ 
 เขตห้ามล่าสัตว์ ป่า  (Non-hunting Area) เ ป็น
พืน้ทีป่่าอนุรกัษ์ตามกฎหมาย เดมิมุ่งคุม้ครองเฉพาะสตัว์
ป่าบางชนิด โดยเหน็ชดัเจนในบทบญัญตัมิาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2503 
ต่างจากเขตห้ามล่าสตัว์ป่าในปัจจุบนัที่ก าหนดขึน้ตาม
พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535 ซึง่
คุ้มครองทัง้ชนิดพนัธุแ์ละถิน่อาศยัของสตัว์ป่าควบคู่กนั
ไป เหมอืนเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า แต่มขีอ้แตกต่างส าคญั 
คือ เขตห้ามล่าสตัว์ป่าโดยทัว่ไปมีขนาดพื้นที่เล็กกว่า 
และมกีารอนุญาตใหห้น่วยราชการหรอืประชาชนเขา้ใช้
ประโยชน์พื้นที่ได้ (ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยาน
แห่งชาต ิสตัวป่์าและพนัธุพ์ชื.2560: 18)  
 เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหนองแวง จดัอยู่ในประเภท
ของเขตหา้มล่าสตัวป่์าทีเ่ป็นแหล่งน ้า โดยจงัหวดัชยัภูมิ
ไดแ้จง้ว่าบรเิวณหนองแวง อ าเภอคอนสวรรค ์เป็นแหล่ง
น ้าทีม่นีกน ้าและสตัวป่์าชนิดต่าง ๆ อาศยัอยู่เป็นจ านวน
มาก ควรใหค้วามคุม้ครอง อกีทัง้เป็นพืน้ทีใ่กลก้บัชุมชน 
เหมาะแก่การศกึษาธรรมชาต ิและพกัผ่อนหย่อนใจ กรม
ป่าไม้ (เดิม) จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปส ารวจพื้นที่ พบว่ามี
ความเหมาะสมเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ซึ่งกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ไดก้ าหนดเป็นเขตหา้มสตัวป่์า เมื่อปี 
2523 โดยตัง้อยู่ที ่บา้นหนองแดงน้อย ต าบลโคกมัง่งอบ 
อ าเภอคอนสวรรค์  จงัหวดัชยัภูมิ พื้นที่ 109 ไร่  เป็น
หนองน ้ าขนาดเล็ก สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้าง
ราบเรยีบ ความลาดชนัประมาณ 1-2 เปอรเ์ซนต์ วางตวั
ในแนวเหนือ-ใต้  ช่วงยาวที่สุดประมาณ 550 เมตร 
ช่วงกว้างที่สุดประมาณ 350 เมตร มีน ้าตลอดปี หนอง
แวงเป็นพื้นที่ชุ่มน ้าอยู่ในลุ่มน ้าชี ลุ่มน ้าชีย่อยส่วนที่ 2 
รบัน ้าจากพืน้ทีร่อบ ๆ มคีวามลกึในช่วงฤดูแลง้ประมาณ 
1 เมตร ในช่วงฤดูฝน 3-4 เมตร ปรมิาณน ้าฝนเฉลีย่ราย
ปีประมาณ 1,118 มลิลเิมตร ปัจจุบนัมกีารก่อสรา้งถนน
คอนกรีตรอบหนองแวงเพื่อความสะดวกในการสญัจร
และเป็นทีต่ัง้ของอาคาร ส านักงานหลายแห่ง นอกจากนี้
ยงัมีปัญหาส าคญัที่เกิดขึน้ในพื้นที่ชุ่มน ้า ได้แก่ ปัญหา
การถูกคุกคามและการบุกรุกพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่อยู่ 
อาศยัและทีท่ ากนิของคนในพืน้ที ่และโครงการพฒันาสิง่
ปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ไม่เป็นระเบยีบ เช่น รสีอร์ท ร้านค้า 
ท าให้เกิดทศันียภาพไม่สวยงาม บดบังความงามตาม
ธรรมชาติของพื้นที่ และ ปัญหาความหลากหลายทาง

ชวีภาพ ของชนิดพนัธุ์ลดลง ไม่ว่าจะเป็นชนิดพนัธุป์ลา 
ชนิดพนัธุน์กน ้า และชนิดพนัธุพ์ชืทอ้งถิน่เดมิ (ส านกังาน
นโยบายและแผนสิง่แวดลอ้ม. 2542: 414) 
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่เกิดจากวิถีการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปตาม ความ
เจรญิก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีนส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชวีติและสิง่แวดลอ้ม โดยจะ เหน็ไดว้่า 
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ศึ ก ษ าม า จ า ก  ค า ว่ า  สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
(Environment) และการศึกษา (Education) เนื่ องจาก
การศกึษาเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มเป็นมาตรการทีส่ าคญัยิง่ที่
จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยัง่ยืน โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่มุ่งให้มนุษย์มี
ความรู้ ความตระหนัก ทศันคติ เจตคติ ค่านิยม ทกัษะ 
การมีส่วนร่ วม  และการประเมินผลแก้ไข ปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทุกระดับตัง้แต่ระดับชุมชน 
การศึกษาเขตห้ามล่าสตัว์ป่าหนองแวง เพื่อสร้างเสรมิ
ความรู้ ทศันคติ และจริยธรรมสิง่แวดล้อมประเทศและ
โลก  (ประยูร วงศ์จันทรา , 2559: 1) กระบวนการ
สิง่แวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการทางการศึกษา เพื่อ
พัฒนาประชากร ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ให้มีความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม 
และส านึกในคุณค่าของทรพัยากรธรรมชาติ มุ่งพฒันา
ศกัยภาพของมนุษยใ์หม้คีวามช านาญเกีย่วกบัการแกไ้ข
ปัญหาพร้อมที่ จ ะมีส่ วนร่ วม ในการแก้ ไข ปัญหา
สิ่งแวดล้อมและ สามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างประสาน
สอดคลอ้งกบัธรรมชาตไิด ้(ภาสนิี เป่ียมพงศส์าน, 2548: 
12) เมื่อน ากระบวนการสิง่แวดล้อมศึกษามาใช้ในการ
เรียนรู้เกี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าหนองแวงแล้วน ามา
สอนแบบบูรณาการสอดแทรก เข้าไปในเนื้อหาและ
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาให้สอดคล้องและเหมาะสม 
(เกษม จันทร์แก้ว , 2547: 88-89) ท าให้การเรียนรู้
เกีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าหนองแวงมปีระสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้ 
 ดงันัน้ผู้วจิยัจงึได้เหน็ความส าคญัของการศกึษา
สภาพพื้นที่ทัว่ไปและจดัท าคู่มือการเรียนรู้เขตห้ามล่า
สตัวป่์าหนองแวง เนื่องจากเขตหา้มล่าสตัวป่์าหนองแวง
มีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน ทัง้ใน
ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และในมติดิา้นสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหผู้้
ที่ศึกษาและเรียนรู้ เกิดความรู้  ทัศนคติ จริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม และสามารถน าองคค์วามรูม้าประยุกต์ใช้ใน
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การพฒันาและดแูลรกัษาเขตหา้มล่าสตัวป่์าหนองแวง ให้
มีความยัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ผู้วจิยัคาดว่าผลที่ได้จากการเรยีนรู้ครัง้นี้จะมปีระโยชน์
ต่อนิสติ ที่น าคู่มอืไปศกึษาและถ่ายทอดความรู้เพื่อเป็น
แนวทางในการเรยีนรู้เกี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าหนอง
แวง 
 

2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพฒันาคู่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์า
หนองแวงใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 2.2 เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคติ และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเรยีนรู ้
 2.3 เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคติ และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติทีม่เีพศต่างกนั 
 

3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1) ประชากรที่ใช้ในการศกึษา ได้แก่ นิสติระดบั
ปริญญาตรีชัน้ปีที่ 4 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 107 คน  
 2) กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่
4 สาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 31 คน ไดจ้ากการ
สมคัรใจเขา้ร่วมการเรยีนรู ้
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์า
หนองแวง และเพศ 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
  2.1) ความรู้ เกี่ ยวกับเขตห้ามล่าสัตว์ ป่ า 
หนองแวง 
  2.2) ทศันคตต่ิอเขตหา้มล่าสตัวป่์าหนองแวง 
  2.3) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัเขตหา้มล่า
สตัวป่์าหนองแวง 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอืการ
เรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าหนองแวง 
 2) เครื่องมอืที่ใชใ้นการวดัและประเมนิผล ไดแ้ก่ 
แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าหนองแวง 
แบบวดัทศันคตต่ิอเขตหา้มล่าสตัวป่์าหนองแวง แบบวดั
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
หนองแวง 

3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ศกึษาขอ้มูลเบือ้งตน้ จากเอกสาร จากแนวคดิ
และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือ ได้แก่ คู่มือ แบบทดสอบความรู้ แบบวัด
ทศันคติ และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัเขต
หา้มล่าสตัวป่์าหนองแวง 
 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื ดงันี้  
  2.1) คู่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าหนอง
แวง โดยมเีนื้อหาการเรยีนรู้ทัง้หมด 4 หน่วยการเรยีนรู้ 
ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเขตหา้ม
ล่าสตัวป่์าหนองแวง หน่วยที ่2 ทรพัยากรนกในเขตหา้ม
ล่าสตัว์ป่าหนองแวง หน่วยที่ 3 คุณค่าและการอนุรกัษ์
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหนองแวง หน่วยที่ 4 บทบาทหน้าที่
ของเขตหา้มล่าสตัวป่์า 
  2.2) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัเขตหา้มล่า
สตัวป่์าหนองแวง เป็นตวัเลอืก 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ 
ง จ านวน 30 ข้อ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 
คะแนน  
  2.3) แบบวดัทศันคต ิเป็นตวัเลอืก 5 ตวัเลอืก 
จ านวน 20 ขอ้ ไดแ้ก่ เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่  
  2.4)  แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม เ ป็น
ตวัเลอืก 4 ตวัเลอืก ก ข ค และ ง จ านวน 20 ขอ้ คอื เพื่อ
ตนเอง เพื่อญาตมิติรพวกพอ้ง เพื่อสงัคม และเพื่อความ
ถูกตอ้งดงีาม  
 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 
และประเมนิความสอดคลอ้งพร้อมหาค่าความเหมาะสม
ของเครื่องมอื เมื่อวเิคราะหค์ะแนนจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 
ท่านแล้ว พบว่า คู่มือและเครื่องมือมีค่า IOC เฉลี่ย
มากกว่า 0.5 ขึ้นไป ค่าความเหมาะสมของคู่มือและ
เครื่องมือมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.00 ขึ้นไป แสดงว่า 
เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของงานวิจยั สามารถน าไป
เกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
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 5)  หลัง จ าก ให้ผู้ เ ชี่ ย วชาญประ เมินความ
สอดคล้องและพิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ 
พบว่า ค่า IOC ของเครื่องมือทัง้หมดมีค่ามากกว่า 0.5 
แสดงว่า เครื่องมอืมคีวามตรงตามเนื้อหาสาระ สามารถ
น าไปปรับปรุง แก้ไขและสามารถน าไปเก็บรวบรวม
ขอ้มลูได ้และผลการประเมนิความเหมาะสมของคู่มอืการ
เรียนรู้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง พบว่าค่าความ
เหมาะสมของคู่มือ มีค่าเท่ากับ 3.53 ถือว่ามีความ
เหมาะสมสามารถน 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 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ และค่าความยากง่าย ของเครื่องมอื ดงันี้ 
  6.1) แบบทดสอบความรู ้มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบัอยู่ที ่0.93 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.33 
– 0.50 และค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง 0.40 – 
0.77 ซึง่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  6.2) แบบวดัทศันคติต่อสิง่แวดล้อมค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบับอยู่ที่ 0.93 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่ าง  0.32 – 0.63 ซึ่ง เ ป็นไปตามเกณฑ์มาตรที่
ก าหนดไว ้
  6.3) แบบวดัจริยธรรมสิง่แวดล้อม ค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบับอยู่ที่ 0.94 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่
ระหว่ าง  0.47 – 0.83 ซึ่ง เ ป็นไปตามเกณฑ์มาตรที่
ก าหนดไว ้
  7) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและ
การประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการจดั
กิจกรรมศึกษาการเรียนรู้เกี่ยวกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หนองแวง 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเรียนรู้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง ผู้วิจ ัยได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที ่1 การสรา้งและพฒันาคู่มอืการเรยีนรูเ้ขต
หา้มล่าสตัวป่์าหนองแวง 
  ระยะที ่2 กระบวนการถ่ายทอทางสิง่แวดลอ้มศกึษา 
3.6 การวิเคราะหข์้อมูล  
 การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มูล 
ตามขัน้ตอนดงันี้ 

  1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวัดทุก
ฉบบั ซึง่ทุกฉบบัตอ้งตอบอย่างสมบรูณ์  
  2) ผู้วจิยัได้ด าเนินการวเิคราะหข์อ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบ
วดัผล 
3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูมดีงัต่อไปนี้ 
  1) สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ 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) สถิติที่ใชท้ดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ Paired 
t- test และF-test One-Way ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถติ ิ.05 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั  
4.1 ผลการการประสิทธิภาพตามเกณฑ์ และดชันี
ประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศกึษากจิกรรมการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัว์
ป่าหนองแวง ให้มีประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ดชันีประสทิธผิลของคู่มอืกจิกรรม พบว่า ประสทิธภิาพ
ของกระบวนการ (E1) เท่ากบั 84.62 และประสทิธภิาพ
ของกระบวนการ (E2) เท่ากับ 82.47 จึงสรุปได้ว่า 
กิจกรรมการเรียนรู้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง มี
ประสทิธภิาพ 84.62/82.47 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้
(ดงัตารางที ่1)  
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ พบว่า ดัชนี
ประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์า
หนองแวง มีค่าเท่ากับ 0.6652 หมายความว่า นิสิตมี
ความรูเ้พิม่ขึน้และส่งผลใหน้ิสติมคีวามกา้วหน้าทางการ
เรียนเพิ่มขึ้นหลงัจากการใช้คู่มอืการเรียนรู้เขตห้ามล่า
สตัวป่์าหนองแวง รอ้ยละ 66.52 (ดงัตางที ่2 ) 
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าหนองแวง (E1/E2) 
 

หน่วยกำรเรียนรู ้
คะแนน
เตม็ �̅� S.D 

รอ้ยละของ
คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑ ์

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 30 25.39 0.91 84.62 เป็นไปตามเกณฑ ์

ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 30 24.74 0.96 82.47 เป็นไปตามเกณฑ ์

ประสิทธิภำพของคู่มือกำรเรียนรู ้เท่ำกบั 84.62/82.47 
 

ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าหนองแวง 
 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อนกำร
เรียนรูทุ้กคน 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงักำร
เรียนรูทุ้กคน 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั
กำรเรียนรู ้

คะแนนเตม็ของกำร
ทดสอบ 

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

443 767 31 30 0.6652 
 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ เกีย่วกบั
การเรียนรู้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง ทัศนคติ 
และจริยธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการเรียนรู ้
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัการ
เรียนรู้ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง ทัศนคติ และ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการเรยีนรู ้พบว่า ก่อน
การเรียนรู้ นิสติมีความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง ( �̅�= 14.29) 
และหลงัการเรยีนรูน้ิสติมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัมาก ( �̅�= 24.74 ) 
ส่วนทศันคติ ก่อนการเรียนรู้มทีศันคติอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ 

(�̅�= 3.36) และหลงัการเรยีนรู ้นิสติมทีศันคตโิดยรวมอยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ย (�̅�= 4.11) และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อน
การเรยีนรู้มจีรยิธรรมสิง่แวดล้อม อยู่ในระดบัเพื่อสงัคม 
�̅�= 2.75) และหลงัการเรยีนรู ้นิสติมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
โดยรวมอยู่ในระดับเพื่อความถูกต้อง (�̅�= 3.31) เมื่อ
เปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม
ก่อนและหลงัการเรียนรู้ พบว่า นิสติมีความรู้ ทศันคติ 
และจริยธรรมสิง่แวดล้อมหลงัการเรียนรู้ มากกว่าก่อน
การเรยีนรูอ้ย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 (ดงัตารางที ่3)  

 
ตารางที ่3 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้เกีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าหนองแวง ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม  

ก่อนและหลงัการเรยีนรู ้โดยใช ้Paired t-test (n = 31) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรเรียนรู ้

ระดบั 
หลงักำรเรียนรู ้

ระดบั t df p 
�̅� S.D �̅� S.D 

ความรู ้
(N=30) 

14.29 2.20 
ปำน
กลำง 

24.74 0.96 มำกท่ีสุด -23.647 30 .000* 

ทศันคต ิ
(N=5) 

3.36 0.44 ไม่แน่ใจ 4.11 0.32 เหน็ด้วย -7.603 30 .000* 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม 
(N=4) 

2.75 0.28 
เพื่อ
สงัคม 

3.31 0.20 
เพื่อควำม
ถกูต้อง 
ดีงำม 

-10.683 30 .000* 

  * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่6(1), 2566 :  60 - 76 

66 

 
ภาพประกอบที ่4.1การเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าหนองแวง ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม  

ก่อนและหลงัการเรยีนรู ้(n = 31) 
 

4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกับ
เขตห้ามล่าสตัวป่์าหนองแวง ทศันคติ และจริยธรรม
สิง่แวดล้อม ของนิสิตทีเ่พศต่างกนั 

 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัเขต
ห้ามล่าสัตว์ ป่าหนองแวง ทัศนคติ และจริยธรรม
สิง่แวดล้อม ของนิสติที่เพศต่างกนั พบว่า ความรู้ของ
นิสติเพศชาย มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 26.95 และนิสติเพศ

หญงิ มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 27.93 ทศันคตขิองนิสติเพศ
ชาย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.02 และนิสติเพศหญิง มี
คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.15  จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มของนิสติ
เพศชาย มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.43 และนิสติเพศหญงิ 
มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.33 พบว่า  นิสติทีม่เีพศต่างกนั มี
ความรู้เกี่ยวกับเขตห้ามล่าสตัว์ป่าหนองแวง ทัศนคติ 
และจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไม่แตก ต่างกัน (p > .05)  
(ดงัตารางที ่4) 

 

ตารางที ่4 ผลการเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าหนองแวง ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ของนิสติทีม่ ี
เพศต่างกนั โดยใช ้(One-way ANOVA) 

 

ด้ำน เพศ จ ำนวน 
One-way ANOVA 

�̅� S.D. F p  

ความรู(้N=30) 
ชาย 
หญงิ 

10 
21 

26.95 
27.93 

0.98 
0.92 

 

1.058 
 

.312 

ทศันคต(ิN=5) 
ชาย 
หญงิ 

10 
21 

4.02 
4.15 

0.34 
0.31 

 

1.042 
 

.316 

จรยิธรรม
สิง่แวดลอ้ม(N=4) 

ชาย 
หญงิ 

10 
21 

3.43 
3.33 

0.19 
0.20 

 

1.551 
 

.223 

 

5. อภิปรำยผล 
5.1 การพฒันาคู่มือการเรียนรู้เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หนองแวง ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการเรียนรู้
เกี่ยวกับเขตห้ามล่าสตัว์ป่าหนองแวง มีประสิทธิภาพ 

(E1/ E2) เท่ากบั 84.62/82.47 ซึง่สงูกว่าเกณฑม์าตรฐาน
ที่ตัง้ไว้ 80/80 ส าหรบัการเรยีนรู้ แสดงให้เหน็ว่านิสติที่
เข้าร่วมการเรียนรู้ มีประสทิธิภาพเพิม่มากขึน้ และผล
การศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มอื มคี่าดชันีประสทิธผิล 
(E.I.) มีค่าเท่ากับ 0.6652 ส่งผลให้มีความก้าวหน้า
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ทางการเรยีนเพิม่ขึน้ หลงัจากการใชคู้่มอืการเรยีนรู ้รอ้ย
ละ 66.52 การเรียนรู้เกี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าหนอง
แวง โดยใช้คู่มอืการเรยีนรู้เขตหา้มล่าสตัวป่์าหนองแวง 
ซึ่งเป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่า
หนองแวง สามารถพฒันานิสติให้มีพฤติกรรมตรงตาม
ความมุ่งหวงั ส่งผลใหก้ลุ่มตวัอย่างมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าการจัดการ
เรยีนรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าหนองแวง โดยใชคู้่มอื
ประกอบการถ่ายทอดความรู้โดยผ่านกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ท าให้นิสิตที่เข้าร่วมการเรียนรู้มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนรู้สูงขึน้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิ
ของ ปรีชา ช้างขวญัยืน และคณะ (2551: 127) ได้ให้
ความหมายไวว้่า คู่มอื เป็นหนังสอืทีใ่ชค้วบคู่ไปกบัการ
กระท าสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็นหนงัสอืทีใ่ชแ้นวทางปฏบิตัใิหก้บั
ผู้ใช้สามารถกระท าสิง่นัน้ ๆ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ภิญโญ สาธร (2539: 24) 
กล่าวว่าประสทิธภิาพ หมายถงึ การกระท าใหเ้กดิรายได้
สงูสดุแต่ม ีรายจ่ายต ่าสดุ ซึง่ผูบ้รหิารจะเป็นผูต้ดัสนิใจใน
การกระท าต่าง ๆ โดยค านึงถึงความพึงพอใจของ
ผู้ร่วมงาน ด้วย คือ สวัสดิการต้องดีและประชาชนใน
สังคมต้องได้รับประโยชน์ไม่ ใช่ เสียประโยชน์ ซึ่ง
หมายความว่า องคก์รจะต้องลดต้นทุน เพื่อใหค้่าใชจ้่าย
ต ่าแต่จะเอาภาษีจากสงัคมมาจ่ายแทนไม่ได ้เช่น ปัญหา
สิ่งแวดล้อม  เ ป็นพิษที่ เกิดจากการผลิต แต่ไม่ ได้
หมายความว่า เงนิเดอืนหรอืสวสัดกิารของพนักงานตอ้ง
ต ่าเพื่อลดต้นทุน ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ วทิยา ด่าน
ธ ารงกูล (2559: 98) ไดก้ล่าวถงึ ประสทิธภิาพ หมายถงึ 
ความสามารถในการใชท้รพัยากรที่มอียู่อย่างคุ้มค่าเพื่อ
การบรรลุเป้าหมายประสทิธภิาพจงึมกัถูกวดัในรูปแบบ
ของ ต้นทุนหรอืจ านวนทรพัยากร ที่ใช้ไปเมื่อเทยีบกบั
ผลงานหรือผลผลิตที่ได้เช่น ต้นทุน แรงงาน เวลาที่ใช้
อตัราผลตอบแทน จากการลงทุน ซึง่เป็นไปตามแนวคดิ
ของ ประเวศน์ มหารตันกุล (2542: 113-114) ไดอ้ธบิาย
เพิ่มเติมว่า ประสทิธิภาพ หมายถึง การใช้คนน้อยกว่า
งาน แต่สามารถท างานให้ส าเร็จไม่ว่าจะเป็นการบรรลุ
ความส าเรจ็ในรูปแบบภารกจิ นโยบาย เป้าหมาย หรอื
วตัถุประสงค์กต็าม ผลงานที่ส าเรจ็ได้ใชค้นและทุนพอดี
กับงาน และยิ่งผลงานที่ส าเร็จได้ใช้ทุนและคนต ่ามาก
เท่าใดยิง่ถอืว่ามปีระสทิธภิาพมากเท่านัน้ ซึง่เป็นไปตาม

แนวคิดของ วรัท พฤกษากุลนันท์ (2550: 1) กล่าวว่า 
ประสทิธผิล (Effectiveness) หมายถงึ การปฏบิตังิานให้
บรรลุวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายที่ตัง้ไว ้(Effectiveness 
is to do right things) ห รื อ ค ว าม สาม า รถ ในกา ร
ด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์ที่วางไว้จุดส าคญัของ
ประสิทธิผลอยู่ที่ ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ถูก
คาดหวงัตามวตัถุประสงคท์ีว่างไวแ้ละผลผลติจรงิทีม่ขี ึน้ 
ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ สมชาย ดุรงคเ์ดช (2552: 13) 
กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการ
ด าเนินงาน เพื่อให ้บรรลุตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวใ้น
แผนงานหรอืโครงการหรอือาจหมายถงึการเปรยีบเทยีบ
ระหว่าง ผลลัพธ์กับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
โครงการที่วางไว้ มกัท ากนัเสมอๆ ในทางสาธารณสุข
เช่น การหาอัตรา ความครอบคลุมของการใช้วัคซีน 
อตัราการหายของผูป่้วยวณัโรคทีข่ ึน้ทะเบยีนไว ้เป็นไป
ตามแนวคิดของ สุพจน์ ทรายแก้ว (2559: 137-138) 
กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง การท ากิจกรรมการ
ด าเนินงานขององค์การสามารถสร้างผลงานได้สอดรบั
กบัเป้าหมาย วตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า ทัง้ใน
ส่วนของผลผลิต  และผลลัพธ์  เ ป็นกระบวนการ
เปรียบเทียบผลงานจริงกบัเป้าหมายที่ก าหนดไว้การมี
ประสทิธผิลจงึมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัผลผลติ และผลลพัธ์
การด าเนินงานเป็นกระบวนการวัดผลงานที่เน้นด้าน
ปัจจยัน าออก ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ศุภชยั ยาวะ
ประภาษ (2553: 19) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง 
ความสามารถในการบรรลุ วตัถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ของโครงการการพิจารณาทางเลือกโดยการ ใช้
ประสทิธิผลเป็นเกณฑ์ท าได้โดย วิเคราะห์ว่าทางเลอืก
นัน้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์หรือไม่มากน้อยเพยีงใด
โดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จริงในรูปของ
หน่วยของผลผลิตหรือบริการกบัผลที่คาดว่าจะเกิดขึน้
เอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรศักดิ ์แก้วงาม และ
ประยูร วงศ์จนัทรา (2561: 143) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมผู้น าจติอาสาสิง่แวดล้อม เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้น าจิตอาสาสิ่งแวดล้อม ผล
การศกึษาพบว่า หลกัสตูรฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพเทา่กบั 
93.78/86.01 สว่นดชันีประสทิธผิลของหลกัสตูรฝึกอบรม
เท่ากบั 0.6716 สอดคล้องกบังานวจิยัของ พรนิภา ตูม
โฮม และคณะ (2559: 189-202) ไดศ้กึษาวจิยั เรื่อง การ
พฒันาคู่มอืฝึกอบรมทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
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อาเขยีน : สาธารณรฐัอนิโดนีเซีย ผลการศกึษา พบว่า 
ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 
84.53/85.33 ส่วนดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการฝึกอบรม 
เ ท่ า กั บ  0.6343 นิ สิ ต ที่ ใ ช้ คู่ มื อ ฝึ ก อ บ ร ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมอา เซียน  : 
สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี มีความก้าวหน้าในการเรยีนคดิ
เป็นร้อยละ 63.43 สอดคล้องกบังานวจิยัของ สุนิสา วง
ไชยา และน ้าทพิย ์ค าแร่. (2562: 57-68) ไดศ้กึษาเรื่อง
การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการบ าบดัน ้าเสยีจากสยี้อมกก
โดยวธิกีารกรอง ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของ
คู่มอื เท่ากบั 83.80/87.25 ค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอื
เท่ากบั 0.7874 สอดคล้องกบังานวจิยัของกนิษฐา นาม
ใหม่ และน ้ าทิพย์ ค าแร่ (2560: 208) ได้ศึกษา การ
พฒันาคู่มอืฝึกอบรมการจดัการทรพัยากรน ้าในจงัหวดั
มหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า การพฒันาคู่มอืฝึกอบรม
การจัดการทรัพยากรน ้ า ในจังหวัดมหาสารคาม มี
ประสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม 91.33/83.77 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตังไว้ มีดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 
เท่ากบั 0.635 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประยูร วงศ์
จนัทรา และคณะ (2559: 98) ไดศ้กึษา การฝึกอบรมเรื่อง
การจัดการขยะรีไซเคิล ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศึกษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ผลการศึกษาพบว่า ประสทิธิภาพของคู่มือมีค่าเท่ากบั 
80.00/86.86 และดัชนีประสิทธิผล (E.I.) มีค่าเท่ากับ 
0.6989 
5.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ 
และจริยธรรมสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัเขตห้ามล่าสตัว์
ป่าหนองแวง ก่อนและหลงัการเรียนรู ้
 1) ผลการเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการ
เรยีนรู้ พบว่า หลงัการเรยีนรู้นิสติมคีะแนนความรู้เฉลีย่
มากกว่าก่อนการเรยีนรู ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 แสดงใหเ้หน็ว่า นิสติทีเ่ขา้ร่วมการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่า
สตัว์ป่าหนองแวง มีความรู้เพิ่มขึ้น เนื่องจากคู่มือการ
เรยีนรูม้คีวามเหมาะสมและความน่าสนใจของเน้ือหา ท า
ใหน้ิสติมคีวามรู ้ความเขา้ใจในเนื้อหาของคู่มอืการเรยีนรู้
เพิม่มากขึน้ ซึ่งคู่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสัตว์ป่าหนอง
แวง มุ่งเน้นใหน้ิสติไดร้บัประสบการณ์ความรูใ้หม่ ๆ เพิม่
ม า ก ขึ้ น  แ ล ะ ส า ม า ร ถน า ค ว า ม รู้ ไ ป ป รับ ใ ช้ ใ น
ชวีติประจ าวนัได ้ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ มาโนช เวช
พนัธ์ (2537: 15 - 16) ได้กล่าวไว้ว่า ความรู้นับเป็นครัง้

แรกของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกบัความสามารถในการ
จดจ าซึง่อาจจะโดยการส านึกไดม้องเหน็ ไดย้นิหรอืการ
ได้ฟัง ความรู้นี้เป็นส่วนหนึ่งในขัน้ตอนของการเรียนรู้ 
โดยประกอบตวัยค าจ ากดัความหรอืความหมายของเทจ็
จริง  ทฤษฎีกฏโครงสร้างวิธีการแก้ไขปัญหาและ
มาตรฐาน เป็นตน้ ซึง่อาจกล่าวไดว้่าความรูเ้ป็นเรื่องของ
การท าอะไรได้ระลกึได้โดยไม่ต้องใชค้วามคดิที่ซบัซอ้น
หรอืใชค้วามสามารถของสมองมากนักดว้ยเหตุนี้การท า
ใหจ้งึถอืว่าเป็นกระบวนการทีส่ าคญัในทางจติวทิยาและ
เป็นขัน้ตอนที่น าไปสู่พฤติกรรมที่ก่อให้เกดิความเข้าใจ
การบ้าความรู้ไปใช้วิเคราะห์การสัง เคราะห์การ
ป ร ะ เ มิน ผ ล  ซึ่ ง เ ป็ น ขั ้น ต อนที่ ใ ช้ ค ว า ม คิด แ ล ะ
ความสามารถทางสมองมากขึน้เป็นล าดบั ซึง่เป็นไปตาม
แนวคิดของ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2544: 26) ได้ให้
ค าอธิบายว่า ความรู้เป็นพฤติกรรมขึ้นตอนที่ผู้เรียนรู้
เพยีงแต่เกดิความจ าไดโ้ดยอาจจะเป็นการนึกไดห้รอืโดย
การ มองเหน็ ไดย้นิ จ าได ้ความรูใ้นชัน้นี้ ไดแ้ก่ ความรู้
เกีย่วกบัค าจ ากดัความ ความหมาย ขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ ์
โครงสร้างและวธิแีกไ้ขปัญหาส่วนความเขา้ใจอาจแสดง
ออกมาในรูปของทักษะด้าน “การแปล”  ซึ่งหมายถึง 
ความสามารถในการเขยีนบรรยายเกีย่วกบัขา่วสารนัน้ ๆ 
โดยใช้ค าพูดของตนเองและการให้ความหมาย ที่แสดง
ออกมาในรูปของความคิดเห็นและข้อสรุป  รวมถึง
ความสามารถในการคาดคะเนหรอืการคาดความหมาย
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของเรณู หอม
ชะเอม (2550: 7) ให้ความหมายว่า ความรู้เป็นการรบัรู้
ขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ์ เรื่องราวที่เกี่ยวขอ้งกบัสิง่เฉพาะ
เรื่องหรอืเรื่องทัว่ ๆ ไปทีม่นุษยไ์ดร้บัรูจ้ากประสาทสมัผสั
ทัง้ทางตรง และทางอ้อมต่อสิง่เร้า หรอืการรบัรู้นัน้ต้อง
ชดัเจน และต้องอาศยัเวลา ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Pitinats Sailabat et.al. (2012: 33) ได้ศึกษาเรื่ อง  ผล
ของการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและ  การจัดการ
ทรัพยากรของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผล
การศกึษาผลวจิยัพบว่า การรบัรู้และความสามารถดา้น
สิง่แวดลอ้มและการจดัการทรพัยากรของสมาชกิองคก์าร
บรหิารส่วนต าบลหลงัการฝึกอบรมมคีะแนนสงูกว่าก่อน
การฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ .05 (p <0.05) 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฐติวิรดา เสนาด ีและคณะ 
(2562: 18) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการลดการใช้
พลาสติกส าหรบันักเรยีนโรงเรยีนเทศบาลสามัคควีทิยา 
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ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผล
การศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมการส่งเสริมมีคะแนนเฉลี่ย
ความรูห้ลงัการส่งเสรมิมากกว่าก่อนการส่งเสรมิ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
อภิญญา ชมมอน และคณะ (2562 :  28 -40) ได้
ท าการศกึษาเรื่อง การสง่เสรมิการเรยีนรูท้รพัยากรแหล่ง
น ้าและสตัว์น ้าใน ผลการวจิยัพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่
ความรู้ หลังการเข้าร่วมการส่งเสริมสูงกว่าก่อนการ
ส่งเสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ จุไรรัตน์ คุรุโคตร และคณะ (2561: 
2616) ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการจดัการขยะ 
ส าหรบันิสติสาขาวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษา คณะสิง่แวดลอ้ม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผล
การศกึษา พบว่า นิสติที่เขา้รบัการอบรมมคีวามรู้ หลัง
การฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พงศ์
อมร คชศลิา และคณะ (2561: 137) ได้ศกึษา การสร้าง
คู่มือฝึกอบรมส าหรับพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
จังหวัดตราด ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบ
ความรู้ของอาสาสมคัรพิทกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ มหมู่ บ้ า นพบว่ า  อ า ส า สมัค รพิทักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มหมู่บา้นในระยะหลงั
เข้าอบรม และระยะติดตามผลหลงัจากเขา้ฝึกอบรม มี
คะแนนเพิ่มขึ้นสูงกว่าก่อนเขา้รบัการฝึกอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 2) ผลเปรียบเทียบทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อมก่อน
และหลงัการเรยีนรู้เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหนองแวง โดยใช้
คู่มอืการเรยีนรู ้พบว่า หลงัการเรยีนรูน้ิสติมคีะแนนเฉลีย่
ทศันคตสิงูกว่าก่อนการเรยีนรู ้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่า การเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์า
หนองแวง ท าให้นิสติที่เข้าร่วมการเรียนรู้มทีศันคติต่อ
สิง่แวดล้อมสูงขึน้ ทัง้นี้ถือว่าเป็นกระบวนการถ่ายทอด
ทางสิง่แวดล้อมศึกษาที่เน้นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ความรูร้ะหว่างผูบ้รรยายและนิสติทีเ่ขา้ร่วมการเรยีนรู ้ซึง่
เป็นไปตามแนวคิดของ นิพนธ์ แจ้งเอียม (2544: 19) 
กล่าวว่า ทศันคติคอืสิง่ที่อยู่ภายในจติใจของบุคคลที่จะ
ตอบสนองต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งซึง่เราไม่สามารถสงัเกตหรอืวดั
ได ้โดยตรงแต่เรากส็ามารถรูไ้ดโ้ดยดจูากพฤตกิรรมของ
บุคคลว่าจะตอบสนองต่อสิง่เรา้อย่างไรเรากจ็ะทราบทนัท ี

ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ อรกานต ์สคุนธวโิรจน์ (2560: 
6) ทศันคต ิหมายถงึ ความคดิ ความรูส้กึ หรอื ความเชื่อ 
และแนวโน้มที่จะแสดงออกมาซึ่งพฤติกรรมของบุคคล
นัน้เป็นปฏกิริยิาการตอบโต้โดยการ ประมาณค่าว่าชอบ
หรือไม่ชอบ และยัง เ ป็นตัวตัดสินการกระท าหรือ
พฤตกิรรมของบุคคลนัน้ ๆ ทีจ่ะส่งผลกระทบในเชงิบวก
หรอืเชงิลบต่อบุคคลอื่น ๆ สิง่ของและสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในสภาวะแวดล้อมของบุคคลนัน้ ๆ โดยที่ทัศนคตินี้
สามารถเรยีนรู้หรอืจดัการได้โดยใชป้ระสบการณ์ทีผ่่าน
มา และทศันคตินัน้สามารถที่จะรู้หรอืถูกตีความได้จาก
สิง่ทีค่นพูดออกมาอย่างไม่เป็นทางการหรอืเป็นทางการ
หรือจากพฤติกรรมของบุคคลเหล่านัน้ ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคดิของสุรางค์ โคว้ตระกูล (2544: 366) ได้กล่าวว่า 
ทศันคตเิป็นแนวโน้มทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมสนองตอบ
ต่อสิง่แวดลอ้มหรอืสิง่เรา้ ซึง่อาจจะเป็นไปไดท้ัง้คน วตัถุ
สิง่ของ หรอืความคดิทีอ่าจจะเป็นบวกหรอืลบ ถา้บุคคลมี
ทศันคติบวก กจ็ะมพีฤติกรรมทีเ่ผชญิกบัสิง่นัน้ แต่ถ้ามี
ทศันคติลบกจ็ะหลกีเลี่ยง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
แคทรยิา ทบัธานี และคณะ (2561: 6) ไดศ้กึษาเรื่อง การ
ส่งเสริมการท าปุ๋ ย หมกัมูลไส้เดือนในการปลูกผกัสวน
ครวั ส าหรบันักเรียนโรงเรยีนเกิ้งวทิยานุกลู ต าบลเกิ้ง 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผล
การศกึษาพบว่า ผูเ้ขา้สง่เสรมิมคีะแนนเฉลีย่ทศันคตหิลงั
การสง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ผกามาศ 
เรอืงแกว้ และคณะ (2561: 6) ไดศ้กึษาเรื่อง การพฒันา
คู่มอืการสง่เสรมิการท าน ้าหมกัชวีภาพจากกากถัว่เหลอืง 
ผลการศกึษาพบว่า หลงัการสง่เสรมิชาวบา้นทีเ่ขา้รบัการ
ส่งเสรมิมคีะแนนเฉลี่ยทศันคตมิากกว่าก่อนการส่งเสรมิ
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 และสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ จริวรรณ์ ปลืม้ชยัภูม ิและชฎาพร เสนาคุณ. 
(2562: 61-75) ไดศ้กึษาเรื่องการพฒันาคู่มอืการส่งเสรมิ
การใชป้ระโยชน์จากภูมปัิญญาทางพฤกษศาสตรพ์ืน้บา้น
ดา้นอาหารและยาในวนอุทยานชหีลง ผลการวจิยัพบว่า 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทศันคติหลงัการส่งเสริมสูงกว่า
ก่อนการส่งเสริมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Diana Vivanti Sigit et al. 
(2019: 1) ได้ศกึษา การปรบัปรุงความรู้ และทศันคตใิน
การอนุรักษ์ป่าชายเลนและแนวปะการังผ่านรูปแบบ
เครือข่ายชุมชนสิ่งแวดล้อมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
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นักเรียนมีทัศนคติต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนและแนว
ปะการังหลังการอนุรักษ์สูงกว่ าก่อนการอ นุรักษ์  
หมายความว่าการรบัรู้ภาคสนามโดยตรงให้ประโยชน์
และการเปลี่ยนแปลงทศันคติต่อการอนุรกัษ์ สอดคล้อง
กบังานวจิยัของ น ้าทพิย์ ค าแร่ และคณะ (2559: 543) 
ไดศ้กึษา การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการบรโิภคทีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดล้อม ส าหรบันิสติมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ผลการศกึษาพบว่า ผลการเปรยีบเทยีบทศันคตเิรื่องการ
บ ริ โ ภคที่ เ ป็ นมิต รกับสิ่ ง แ วดล้ อม  ส า ห รับนิ สิต
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม หลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อน
การฝึกอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 3) ผลการเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อน
และหลงัการเรยีนรู้เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหนองแวง โดยใช้
คู่มือการเรียนรู้ พบว่า หลังการเรียนรู้นิสิตมีคะแนน
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มสงูกว่าก่อนการเรยีนรู ้แสดงใหเ้หน็
ว่า การเรยีนรู้เขตหา้มล่าสตัวป่์าหนองแวง ท าให้นิสติที่
เขา้ร่วมการเรยีนรู้มจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมสูงขึน้ อย่างมี
นัยส าคญัทีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามแนวคดิของ ประยูร 
วงศ์จันทรา (2555: 171 - 172) จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
หมายถึง  หลักการที่ควร  ประพฤติอย่ างหนึ่ ง ต่อ
สิง่แวดล้อม ซึ่งมผีลท าให้สิง่แวดล้อมด ารงอยู่อย่างเป็น
ดุลยภาพทางระบบนิเวศและเอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่สรรพสิง่
ที่อาศยัสิง่แวดล้อมด ารงชพีอยู่ได้ โดยไม่สูญเสยีระบบ
สัมพันธภาพระหว่างตนกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมไม่สามารถแยกออกได้จากจริยธรรมชีวิต 
สงัคม และชุมชนโดยศกัยภาพในตวัของมนัเองเป็นปัจจยั
หลกัในการบูรณาการเชื่อมโยงชีวิต ชุมชน และสงัคม
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยืน ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของ บุญมี แท่นแก้ว (2542: 25) กล่าวถึง 
ความหมายของจรยิธรรมว่า ธรรมชาตหิรอืหลกัทีบุ่คคล
ควรประพฤตจิดัว่าเป็นคุณธรรมทีแ่สดงออกทางร่างกาย
ในลกัษณะทีด่งีามถูกตอ้งอนัเป็นสิง่ทีป่ระสงค ์ของสงัคม
และจรยิธรรมจะมไีดจ้ าต้องอาศยัหลกัค าสอนทางศาสนา
อนัได้แก่ ศลี อนัหมายถึง หลกัหรอืเกณฑ์การประพฤติ
ปฏิบตัิเพื่อดดัหรือฝึกหดักายและวาจาให้เรียบร้อย ให้
เป็นปกต ิกล่าวคอืจะพดู หรอืท าสิง่ใดใหเ้ป็นไปตามปกต ิ
อย่าให้ผิดปกติ (ผิดศีล) เช่น พูดให้ถูกต้อง พูดให้เป็น
ธรรม ท าให้ถูกต้อง ให้เป็นธรรม เมื่อพูดหรือการท า

ถูกต้องเป็นธรรมย่อมมีความสุข ความสบาย ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคดิของวนิยั  วรีวฒันานนท ์(2546: 43) ไดก้ล่าว
ว่า จริยธรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง หลักการปฏิบัติ
เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ส าหรบัมนุษยท์ีย่ดึเอาความถูกตอ้ง
ดีงาม ความถูกต้องตามหลักวัฒนธรรม และเคารพ
เมตตา ที่พงึปฏบิตัิต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งจะมผีลกระทบต่อ
ชีวิตและมนุษย์ด้วยกัน ในการที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อ
สิง่แวดล้อมจงึประกอบไปด้วยรากฐานความเชื่อในเชงิ
คุณธรรม ที่มีความแตกต่างกันในระดับที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป  ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ อารียา บุษราคมั และคณะ 
(2561: 8) ได้ศกึษาเรื่อง การพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้
ป่าชุมชนโคกหินลาด เรื่องเห็ดธรรมชาติในป่า  ผล
การศกึษาพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
หลงัอบรมมากกว่าก่อนอบรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ออ้มฤด ีวเิศษวุฒ 
และคณะ (2561: 47) ได้ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการ
เรียนรู้ทรพัยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดนิในชุมชน 
ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนนจริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการอบรม พบว่า นิสติมคีะแนน
เฉลีย่หลงัอบรมมากกว่าก่อนอบรมอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกับงานวิจยัของ ประชุมพร 
เลาหป์ระเสรฐิ (2562: 114 - 121) ไดศ้กึษาเรื่อง ผลของ
การสอนแบบสอดแทรกจรยิธรรมต่อการพฒันาจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มในนิสติปรญิญาตร ีผลการศกึษาพบว่า นิสติมี
ค่าคะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หลงัการทดลองสงู
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 
0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของณิชกมล ดีวงษา และ
คณะ (2561: 19) ไดศ้กึษา การพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้
ป่าชุมชนโคกหินลาดอ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
เรื่องชุมชนกบัการจดัการป่าชุมชน ผลการศกึษาพบว่า 
กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการ
เขา้ร่วมกจิกรรมสูงกว่าก่อนการเขา้ร่วมกจิกรรมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ Kannika Sookngam, Prayoon Wongchantra and 
Wutthisak Bunnaen. (2021: 32-48) ได้ศึกษาเรื่อง ผล
การศกึษาการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมสิง่แวดลอ้มศกึษา
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ตามศาสตร์พระราชาในการอนุรักษ์ดิน น ้า และป่าไม้ 
ผลการวจิยัพบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่จรยิธรรมเกี่ยวกบั
การอนุรกัษ์ดนิ น ้า และป่าไมต้ามศาสตรพ์ระราชา หลงั
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 จากการเรยีนรูเ้กี่ยวกบัเขตห้ามล่า
สตัว์ป่าหนองแวง นิสติที่เข้าร่วมกจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมหลังการเรียนรู้มากกว่าก่อนการ
เรยีนรู ้แสดงใหเ้หน็ว่านิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมจีรยิธรรม
ทีด่มีากยิง่ขึน้ เมื่อไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบั
เขตหา้มล่าสตัวป่์าหนองแวง เนื่องจากมกีระบวนการจดั
กิจกรรมโดยใช้กระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อม
ศกึษา โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม คอื คู่มอืการ
เรยีนรู้เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหนองแวง ใช้ใบความรู้ในการ
บรรยายใหค้วามรู ้และเป็นสือ่ตวักระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรู้
และมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมต่อเขตห้ามล่าสตัว์ป่าหนอง
แวงเพิม่มากขึน้ 
5.3 การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบัเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง ทัศนคติ และจริยธรรม
สิง่แวดล้อม ของนิสิตทีมี่เพศต่างกนั 
 1) การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกบัเขตห้ามล่า
สตัวป่์าหนองแวง ของนิสติทีม่เีพศต่างกนั พบว่า นิสติที่
มเีพศต่างกนัมคีวามรู้เกี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าหนอง
แวง ไม่แตกต่างกนั เป็นผลมาจากปัจจยัด้านเพศไม่ได้
ส่ งผลกระทบต่อความรู้  ทัศนคติ  และจริยธรรม
สิง่แวดล้อม ซึ่งการเรียนรู้เขตห้ามล่าสตัว์ป่าหนองแวง 
โดยผ่านกระบวนการสิง่แวดลอ้มนัน้ เป็นสือ่ทีส่ าคญัทีท่ า
ให้นิสติได้รบัความรู้ตามวตัถุประสงค์ และกจิกรรมการ
ถามตอบที่ระบุในคู่มอืเป็นกิจกรรมที่สามารถปฏบิตัิได้
ทุกเพศในระดบับุคคลโดยไม่มีความแตกต่างเรื่องเพศ
เขา้มาเกีย่วขอ้ง จงึส่งผลใหไ้ม่เกดิความแตกต่างกนั ซึง่
เป็นไปตามแนวคิดของ ภราดร จินดาวงศ์ (2549: 4) 
ความรู้ คือ พลังที่มีอยู่ในตัวของทุกคนที่ไม่สามารถ
ถ่ ายทอดผ่ านพันธุ กรรมได้  ผู้ ใ ดมีความรู้ม ากก็
เปรยีบเสมอืนมพีลงัมากสามารถตดัสนิใจไดถู้กต้องและ
ท างานให้ส าเรจ็ได้โดยง่าย ความรู้หากไม่ใช้หรอืปล่อย
ใหผ้่านไปโดยไม่มกีารทบทวนหรอืประยุกต์กจ็ะเกดิการ
ลมืหรอือาจสูญหาย เป็นไปตามแนวคดิของ แสงจนัทร์ 
โสภากาล (2550 : 14-15) ความรู้ หมายถึง การรับรู้
เกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ เหตุการณ์รายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กดิ

จากการสังเกต การศึกษา ประสบการณ์ ทัง้ในด้าน
สิง่แวดล้อมทางธรรมชาติและสงัคมความรู้พืน้ฐาน หรอื 
ภูมิหลัง ของแต่ละบุคคลที่บุคคลได้จดจ าหรือเก็บ
รวบรวมไว้และสามารถแสดงออกมาในเชงิพฤติกรรมที่
สงัเกตหรอืวดัได้ เป็นไปตามแนวคดิของกรีติ ยศยิง่ยง 
(2549: 41) ไดใ้หค้วามหมายของความรูเ้ป็นทรพัย์ที่มนั
ต้องไม่ได้แต่เป็นสิง่ที่ค่ามาก ส าหรบัองค์การองค์กรจึง
จ าเป็นที่ต้องพัฒนาความรู้ให้โดดเด่นนัน้เป็นต้นทุนที่
ส าคญัขององคก์ร เพื่อไดเ้ปรยีบเทยีบเชงิการแขง่ขนัเพื่อ
เพิม่คุณค่าในการพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ ความพงึพอใจของผู้ใชบ้รกิาร 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Uraiwan Praimee and 
Wannasakphijit Boonserm. (2021: 72-91) ไ ด้ ศึกษ า
เรื่อง ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ารจดัการขยะมลูฝอย
และสิง่ปฏกิูล โดยใชปั้ญหาและโจทยเ์ป็นฐานการเรยีนรู ้
ผลการศึกษาพบว่า นิสิตที่มีเพศต่างกัน มีความรู้
เกีย่วกบัการจดัการขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู ไม่แตกต่าง
กนั (P > .05) สอดคล้องกบังานวิจยัของอุกฤษฎ์ ดอน
บรรเทา และสุนทร สายค า (2563 : 202-209) ได้
ท าการศกึษา เรื่อง การจดัการความรู้ตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีงสูชุ่มชน อ าเภอศรบีุญเรอืง จงัหวดั
หนองบัวล าภู ผลการวิจยัพบว่า การเปรียบเทียบการ
จดัการความรู้ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่
ชุมชน จ าแนกตามเพศ มกีารปฏบิตัไิม่แตกต่างกนัอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Benjawan Suparat et al. (2010: 554 - 558) ได้ศึกษา
เรื่ อง  การศึกษาและพัฒนาความรู้  ทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการอนุรกัษ์ป่าและปลูกป่าของเยาวชนใน
ชุมชนบา้นเขาพระ จงัหวดันครนายก ผลการศกึษาพบวา่ 
เยาวชนที่มีเพศต่างกัน แสดงความรู้ในภาพรวม ไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของSuwakhon 
Phakeewai and Prayoon Wongchantra (2563: 94) ได้
ศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมค่ายนันทนาการเพื่อ
สิ่งแวดล้อมส าหรับเยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ดของ
ประเทศไทย เยาวชนกลุ่มตวัอย่างทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนัมี
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ นิรนัธ ์หงษาวรรณ (2554: 19-29) ไดศ้กึษา
เรื่อง การจดัการความรู้ของโรงเรยีนประถมศกึษา ตาม
ทศันะของครู สงักดักรุงเทพมหานคร ในส านักงานเขต
ภาษเีจรญิ ผลการวจิยัพบว่า การเปรยีบเทยีบการจดัการ
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ความรู้ของโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของครู 
จ าแนกตามเพศพบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
 2) การเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอเขตหา้มล่าสตัวป่์า
หนองแวง ของนิสติที่มเีพศต่างกนั พบว่า นิสติที่มเีพศ
ต่างกันมีทัศนคติต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง ไม่
แตกต่างกัน เป็นผลมาจากปัจจัยด้านเพศไม่ได้ส่งผล
กระทบต่อทศันคต ิซึง่การเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าหนอง
แวง โดยผ่านกระบวนการสิง่แวดลอ้มนัน้ เป็นสือ่ทีส่ าคญั
ที่ท าใหน้ิสติได้รบัความรู้ตามวตัถุประสงค์ และกจิกรรม
การถามตอบทีร่ะบุในคู่มอืเป็นกจิกรรมทีส่ามารถปฏบิตัิ
ไดทุ้กเพศในระดบับุคคลโดยไม่มคีวามแตกต่างเรื่องเพศ
เขา้มาเกีย่วขอ้ง จงึส่งผลใหไ้ม่เกดิความแตกต่างกนั ซึง่
เป็นไปตามแนวคดิของ พพิฒัน์ ชารุนันกร (2557: 222) ได้
อธบิายความหมายของทศันคต ิหมายถงึ ความโน้มเอยีง
ที่จะตอบสนองในสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งเราที่
ก าหนดใหค้ าว่าสิง่เรา้ทีใ่ชใ้นความหมายของทศันคตนิัน้
กินความหมายกว้างมากเพราะอาจจะเป็นบุคคลการ
กระท าเหตุการณ์เหตุผลความเหน็ประเพณีสถาบนัหรอื
ประเด็นต่าง ๆ เป็นไปตามแนวคิดของ จิรวัฒน์ วงศ์
สวสัดวิฒัน์ (2554 : 25) ทศันคต ิหมายถงึ ความรู ้ความ
เขา้ใจ ความรูส้กึของ บุคคลมต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึง่เป็นผล
มาจากประสบการณ์หรอืสิง่แวดลอ้มอนัมแีนวโน้มทีจ่ะให้
บุคคลแสดงปฏิกิริยาและกระท าต่อสิ่งนัน้ ๆ ในทาง
สนับสนุนหรือปฏิเสธ เป็นไปตามแนวคิดของ พงศ์ 
หรดาล (2540 :42) ไดก้ล่าวว่า ทศันคต ิหมายถงึ ความรู
สกึทาทีความคิดเหน็ และพฤติกรรมของคนงานที่มตีอ
เพื่อนรวมงาน ผูบรหิารกลุมคน องคกร หรอื สภาพแวด
ลอมอื่น ๆ โดยการแสดงออกในลกัษณะของความรูสกึ
หรอืทาทใีนทางยอมรบัหรอืปฏเิสธ สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ กชมน บรรยายกิจ ปิยะ ศกัดิเ์จริญ และอุไร สุทธิ
แย้ม (2562 : 79-92) ได้ท าการศึกษา เรื่อง ทัศนคติของ
นักศึกษาต่อการจดัการศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ การวจิยันี้ ผลการวจิยัพบว่า นกัศกึษา
ที่มเีพศต่างกนัมทีศันคตโิดยรวมและรายด้านต่อการจดั
การศึกษาไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Thinkamchoet, J. and Wongchantra, P. (2018: 2077-
2093) ไ ด้ ท า ก า ร ศึ ก ษ า  เ รื่ อ ง  ค่ า ย อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียนส าหรับ
เยาวชนในจงัหวดัรอ้ยเอด็ ผลการวจิยัพบว่า ทศันคตไิม่
มคีวามแตกต่างในผลลพัธ์เกี่ยวกบัเพศของเยาวชน  ซึ่ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สถาพร ชูทองรตันะ และคณะ 
(2558: 223) ไดศ้กึษา การถ่ายทอดภูมปัิญญาพืน้บา้นใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน ้ าของกลุ่มชาติพันธุ์
ญ้อนครพนม ผลการวจิยัพบว่า ทศันคติในการอนุรกัษ์
ทรัพยากรป่าและน ้ าก่อนเข้าและหลังรับการรับการ
ถ่ายทอดการจัดกิจกรรมทัง้เพศชายและเพศหญิงมี
ทศันคติไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวิจยัของวรว
รรณ องค์ครุฑรกัษา (2563: 39-51) ได้ศึกษาทศันคติ
ของผู้รบัสารและจุดดงึดูดของสื่อของพื้นทีส่เีขยีวในเขต
เมอืง ผลการวจิยัพบว่า จากผลการวเิคราะห์สมมติฐาน
เกี่ยวกับทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างต่อจุดดึงดูดทัง้สอง
ประเภท สรุปได้ว่าไม่พบความแตกต่าง สอดคล้องกบั
งานวิจัยของ ทิพย์อาภรณ์ ยิ้มละมัย (2552: 45) ได้
ศึกษาทัศนคติของผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจที่มีต่ออาชีพ
การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์  
ผลการวจิยัพบว่า ผูส้ ือ่ขา่วสายเศรษฐกจิทีม่เีพศแตกต่าง
กัน  มีทัศนคติ ต่ ออาชีพการประชาสัมพันธ์  นั ก
ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์  ไม่
แตกต่างกนั 

 3) การเปรยีบเทยีบจรยิธรรมเกีย่วกบัเขตหา้มล่า
สตัวป่์าหนองแวง ของนิสติทีม่เีพศต่างกนั พบว่า นิสติที่
มเีพศต่างกนัมจีรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัเขตหา้มล่า
สตัว์ป่าหนองแวง ไม่แตกต่างกนั เป็นผลมาจากปัจจยั
ด้านเพศไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความรู้ ทัศนคติ และ
จริยธรรมสิง่แวดล้อม ซึ่งการเรียนรู้เขตห้ามล่าสตัว์ป่า
หนองแวง โดยผ่านกระบวนการสิง่แวดลอ้มนัน้ เป็นสื่อที่
ส าคัญที่ท าให้นิสิตได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์ และ
กิจกรรมการถามตอบที่ระบุในคู่มือเป็นกิจกรรมที่
สามารถปฏิบตัิได้ทุกเพศในระดบับุคคลโดยไม่มคีวาม
แตกต่างเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงส่งผลให้ไม่เกิด
ความแตกต่างกัน  ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ชัยพร 
วิชชาวุธ (2552 : 8) ได้สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับ
จริยธรรมและจรรยา กล่าวคือหากบุคคลยึดมัน่ความ 
ถูกต้องเที่ยงธรรมภายในจิตใจและกระท าพฤติกรรม
ภายนอกที่ถูกต้องเที่ยงธรรมสอดคล้องกบัภายในจติใจ 
แล้ว ลักษณะเช่นนี้จึงเรียกว่า “Integrity” เป็นไปตาม
แนวคดิของ เป็นไปตามแนวคดิของ จรลั แกว้เป็ง (2546: 
9) ได้กล่าวว่า จรยิธรรม หมายถึง การประพฤติปฏบิตัิ
ของบุคคลทีแ่สดงออกถงึความดงีามทัง้ต่อตนเองต่อผู้อื่น 
และต่อสงัคม เพื่อใหเ้กดิความสงบสุขความเจรญิรุ่งเรอืง
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เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และต่อการพฒันาประเทศชาติ 
เป็นไปตามแนวคดิของวรีะพงศ ์ถิน่แสนด ี(2550: 23) ได้
กล่าวสรุปความหมายจริยธรรมว่าเป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏบิตัิ และการกระท าที่ดงีามและถูกต้องของ
บุคคลตลอดจนความรู้สกึนึกคิดอนัถูกต้องดีงามที่ควร
ประพฤตปิฏบิตัใินสิง่นัน้ ๆ เพื่อใหเ้กดิความเจรญิรุ่งเรอืง
แก่ตนเอง และบุคคลอื่นโดยทัว่ไปในสงัคม สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ สาคร พรหมโคตร (2555: 24-30) ได้
ท าการศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมทางจรยิธรรมของนักศกึษา
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย ผลการวจิยั พบว่า นกัศกึษาทีม่ี
เพศต่างกัน มีพฤติกรรมทางจริยธรรมไม่แตกต่างกนั 

สอดคล้องกบังานวิจยัของ จิรภา ค าทา และสมบตัิ วริ
นทรนุวตัร (2559: 1962-1978) ไดศ้กึษาเรื่อง การศกึษา
คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่ น ผลการวิจัยพบว่าเมื่อ
เปรยีบเทยีบคุณธรรมและจรยิธรรมของนกัศกึษาทีม่เีพศ
ต่างกัน มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมและเป็นราย
ดา้นไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ น ้าผึง้ 
นาพนัธ์ และจกัรชยั สื่อประเสรฐิสทิธ์. (2562: 70-80) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตชิายฝัง่ทะเลของประชาชนในชุมชน
วดัช่องลม ต.นาเกลอื อ.บางละมุง จ.ชลบุร ีผลการศกึษา 
พบ ว่ า  เ พ ศ ไ ม่ มี ผ ล ต่ อพฤติ ก ร ร ม ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรพัยากรธรรมชาตชิายฝัง่ทะเลของประชาชนในชุมชน
วดัช่องลม ต.นาเกลอื อ.บางละมุง จ.ชลบุร ีสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของรัตนากร มะหัตกุล , ไชยา ภาวะบุตร และ
ช รินด า  พิมพบุ ต ร  ( 2561: 123-132)  ไ ด้ ศึกษ า เ รื่ อ ง 
ประสทิธิผลการด าเนินงานส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน โรงเรียนในเครืออคัรสงัฆมณฑลท่าแร่-หนอง
แสง ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน จ าแนกตามเพศ 
โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Klongyut  Somsak, Singseewo Adisak 
และ Suksringarm Paitool (2015: 2599-2605) ไดศ้กึษา

เรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมของนักเรียนระดับ
ประถมศกึษาในการอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน 
ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนทีม่เีพศต่างกนัไม่ไดบ้่งบอกถงึ
พฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั 

 ดงันัน้การเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าหนอง
แวง นิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู ้ทีม่เีพศต่างกนั มี
ความรู้เกี่ยวกับเขตห้ามล่าสตัว์ป่าหนองแวง ทัศนคติ 
และจรยิธรรมสิง่แวดล้อมไม่แตกต่างกนั เมื่อได้เขา้ร่วม
กจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าหนองแวง 

 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 
 1) สถาบนัการศกึษาสามารถน าคู่มอืการเรยีนรู้
เขตหา้มล่าสตัวป่์าหนองแวง ไปประยุกต์ใชก้บัหลกัสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มได ้
 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการน าคู่มือไป
เผยแพร่กบัประชาชนทีม่าทศันศกึษาขอ้มูลเกีย่วกบัเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง ไปประยุกต์ใช้กับ ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุได ้
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรศกึการสร้าง และพฒันาสื่อการเรยีนรู้ใน
รูปแบบของวดีีทศัน์ และโปสเตอร์ เพื่อเป็นช่องทางใน
การเรยีนรูท้ีก่วา้งขวางและเพื่อใหเ้กดิความน่าสนใจเพิม่
มากขึน้ 
 2) ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น  ระดับ
การศกึษา เกรดเฉลี่ย ที่อาจจะมผีลต่อความรู้ ทศันคติ 
และจริยธรรมสิง่แวดล้อม เพื่อหาแนวทางในการสร้าง
หรอืพฒันาองคค์วามรูก้ารเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัว์
ป่า 
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