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บทคดัยอ่ 
 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาคู่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัว์ป่าล าปาว ให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อ
ศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการเรยีนรู ้และนิสติทีม่เีพศแตกต่างกนั กลุ่ม
ตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา คอื นิสติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 4 สาขาวชิาสิง่แวดล้อมศกึษา คณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากร
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จ านวน 31 คน ซึง่ไดจ้ากการสมคัรเขา้ร่วมการเรยีนรู ้เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 
คู่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าล าปาว แบบทดสอบความรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าหนองแวง แบบวดัทศันคตต่ิอเขตห้าม
ล่าสตัวป่์าล าปาว และแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน  Paired t-test และ F-test (One-way ANOVA) ผลการศกึษาพบว่า คู่มอืการเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพเท่ากบั 87.95/80.64 
ค่าดชันีประสทิธผิลของคู่มอืการเรยีนรู ้เท่ากบั 0.6234 แสดงว่า นิสติมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีนรู ้หลงัจากการใชคู้่มอืการ
เรยีนรู้ ร้อยละ 62.34 นิสติมคีะแนนความรู้ ทศันคติ และจรยิธรรมสิง่แวดล้อม หลงัการเรยีนรู้สูงกว่าก่อนการเรยีนรู้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และนิสติทีม่เีพศต่างกนั มคีวามรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มไม่แตกต่างกนั 
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Abstract 

 
 The purposes of this research were to develop Lam Pao 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 Lam Pao Non-hunting Area learning manual, knowledge 
test about Lam Pao Non-hunting Area, attitudes test towards Lam Pao 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 0.6234. The undergraduate 
students had more knowledge and effected to increased undergraduate student progress after the leaning manual at 
62.34%. After the leaning, the undergraduate students had an average score of knowledge, attitude and environmental 
ethics more than before leaning significantly statistically level of .05. There was no difference between average score of 
the knowledge, attitude and environmental ethics of students with different gender. 
 
Keywords : Learning manual, Lam Pao Non-hunting Area, Knowledge, Attitudes, Environmental ethics 
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1. บทน ำ 
 ในบรเิวณพืน้ทีอ่่างเกบ็น ้าล าปาว มนีกชนิดต่าง ๆ 
อาศัยอยู่จ านวนมาก เนื่องจาก มีการจับและล่ากันเป็น
จ านวนมาก ในปี พ.ศ. 2525 เจ้าหน้าที่จากกองอนุรกัษ์
สตัวป่์าไดไ้ปส ารวจและเสนอกรมป่าไม ้(เดมิ) เพื่อใหจ้ดัตัง้
เป็นเขตห้ามล่าสตัว์ป่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
ก าหนดเป็นเขตหา้มล่าสตัวป่์า เมื่อ พ.ศ.2531 เนื่องดว้ยใน
บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน ้าล าปาว มีนกชนิดต่างๆ นายทวี 
หนูทอง นักวชิาการ กองอนุรกัษ์สตัว์ป่าซึ่งขณะนัน้ด ารง
ต าแหน่งหวัหน้าอุทยานสตัว์ป่าล าปาว ได้ท าการส ารวจ
และน าเสนอกองอนุรกัษ์สตัวป่์าเพื่อจดัตัง้ใหเ้ป็นเขตห้าม
ล่าสตัวป่์าล าปาว จนถงึปี พ.ศ. 2531 จงึไดม้กีารประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดให ้พืน้ทีอ่่างเกบ็น ้าล า
ปาวทัง้หมดเป็นเขตหา้มล่าสตัวป่์าล าปาว โดยไดป้ระกาศ
ลงในราชกจิจานุเบกษา เล่มที1่05 ตอนที ่112 ลงวนัที ่16 
กรกฎาคม 2531และไดด้ าเนินการอย่างเป็นทางการตัง้แต่
เดอืนเมษายน พ.ศ. 2532 เป็นต้นมาเขตหา้มล่าสตัวป่์าล า
ปาว จงัหวดักาฬสนิธุ ์มสี านักงานตัง้อยู่บรเิวณแหลมโนน
วิเศษ ในท้องที่ ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหัสขนัธ์ จังหวัด
กาฬสนิธุ ์พกิดัแผนที ่373484 มหีน่วยพทิกัษ์ป่า 1 หน่วย 
คอื หน่วยพทิกัษ์ป่านาโก ตัง้อยู่ทอ้งทีบ่า้นนาโก ต าบลเสา
เล้า อ าเภอหนองกุงศร ีจงัหวดักาฬสนิธุ์ เขตห้ามล่าสตัว์
ป่าล าปาว มเีน้ือที่ 210,938 ไร่ มอีาณาเขตบรเิวณอยู่ใน
ทอ้งทีต่ าบลล าปาว อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์เขตหา้มล่าสตัว์
ป่าล าปาว ส ารวจสตัวป่์าโดยการพบตวั ร่องรอยทีส่ตัว์ทิ้ง
เอาไว้ มูล รอยเท้า รงันกสถานที่สร้างรงั การดกัจบัสตัว์ 
อุปกรณ์กลอ้งส่องทางไกล กลอ้งถ่ายภาพ และหนังสอืคู่มื
แยกชนิดสตัวป่์าสตัวป่์า พืน้น ้าของอ่างเกบ็น ้าล าปาวมนีก
น ้า อพยพหนีหนาวมาอาศยัชัว่คราวในช่วง เดอืน ตุลาคม 
กุมภาพนัธข์องทุกปี จากการส ารวจของคณะบณัฑติอาสา
โครงการมิยาซาวาและเจ้าหน้าที่ของเขตฯ เมื่อปี พ.ศ. 
2543 พบนกทีเ่ด่น เช่น นกยางโทน นกกระสานวล นกยาง
กรอกพนัธุ์จนีนกเป็ดแดง ฯลฯ นอกจากนี้ยงัมนีกประจ า
ถิ่นและสตัว์ที่อาศยัอยู่ในป่า เช่น นกเขาใหญ่ นกเขาชวา 
นกเค้าแมว กระรอก แย้ ฯลฯ (เขตห้ามล้าสตัวป่์าล าปาว, 
2563: 90)  
 ลกัษณะเด่นของพืน้ทีเ่ขตหา้มล่าสตัวป่์าล าปาวมี
ลักษณะ เด่ นคือ เ ป็น เขื่ อน เก็บกักน ้ าที่ ใ ช้ ในการ
ชลประทานและเป็นเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย 
เป็นพืน้ทีท่ี ่Sensitive ต่อระบบการเกษตรของเกษตรกร

ของจงัหวดักาฬสนิธุ์ จงัหวดัมหาสารคาม และจงัหวดั
รอ้ยเอด็ ซึง่ตอ้งอาศยัน ้าจากเขือ่นล าปาวเขตหา้มล่าสตัว์
ป่าล าปาว มบีรเิวณเป็นที่ราบลุ่มแม่น ้าชี-แม่น ้ามูลซึ่งที่
ราบลุ่มทัง้สองเป็นทีลุ่่มต ่าในฤดูฝนบางพืน้ทีจ่ะมนี ้าท่วม
ทุกปีสภาพทัว่ไปจะเป็นพื้นน ้าประมาณ 95%โดยอยู่ใน
พืน้ทีอ่่างเกบ็น ้า ล าปาว และมบีางสว่นอยู่บนบก คอืทีต่ัง้
ส านักงานเขตห้ามล่าสตัว์ป่าล าปาวและบ้านพกับรเิวณ
แหลมโนนวเิศษ อ าเภอสหสัขนัธ์ จงัหวดักาฬสนิธุ์และ
พืน้ทีส่่วนทีเ่ป็นสถานีพฒันาและส่งเสรมิการอนุรกัษ์สตัว์
ป่าล าปาว เนื่องด้วยในบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน ้าล าปาว 
(ส านักจดัการทรพัยากรป่า กรมป่าไม้, 2563: เวบ็ไซต์) 
กระบวนการการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านสิง่แวดล้อม 
เพื่อให้คนเกดิความรู้เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม ทศันคติ เจต
คติและ ค่านิยมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ความตระหนักต่อ
ปัญหาสิง่แวดลอ้มทกัษะในการ แกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม 
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม และการ 
ประเมินผลการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและ คุณภาพชีวิต (หลักการ
สิง่แวดลอ้มศกึษา, 2560 : เวบ็ไซต์) ผลกระทบทีเ่กดิขึน้
จากปัญหาสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติตามธรรมชาติที่
เกดิขึน้บ่อยครัง้ สรา้งความสญูเสยีแก่ชวีติและทรพัยส์นิ
ของประชาชนเป็นอย่างมาก อีกทัง้ยงัส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิของประเทศนัน้ ๆ อกีดว้ย หลายประเทศจงึได้
พยายามหามาตรการเพื่อสนับสนุน ผลกัดนัและรณรงค์
ให้เกิดจติส า นึกต่อสิง่แวดล้อมแก่พลเมอืงของตนผ่าน
การจดัการศกึษาทีเ่หมาะสม เพื่อเป็นการป้องกนัและลด
ปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้จากตน้เหตุ (พชิญา ปิยจนัทร์, 2560 : 
38-42) 
 ดงันัน้ ผูว้จิยัเหน็ความส าคญัของเขตหา้มล่าสตัว์
ป่ามคีวามส าคญัต่อระบบนิเวศในพืน้ทีใ่นประเทศ ทัง้นัน้
เขตหา้มล่าสตัวป่์ายงัเป็นทีข่ยายพนัธุส์ตัวท์ีใ่กลส้ญูพนัธุ์
หรอืสตัว์หายากอยู่ในคุ้มครอง จงึจดัท าคู่มอืการเรยีนรู้
เขตหา้มล่าสตัวป่์าล าปาว เพื่อใหม้คีวามรู ้ทศันคต ิและ
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ใหก้บันิสติเรื่องการเรยีนรูเ้กีย่วกบั
เขตหา้มล่าสตัวป่์า จากการเรยีนรูค้รัง้นี้จะมปีระโยชน์ต่อ
นิสิต ที่น าคู่มือไปศึกษาและถ่ายทอดความรู้เพื่อเป็น
แนวทางไปใช้ให้ความรู้เกี่ยวกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
ล าปาว 
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2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาคู่มือการเรียนรู้เขตห้ามล่าสตัว์ 
ล าปาวใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 2.2 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคติ 
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มก่อนและหลงัการเรยีนรู ้
 2.3 เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู้ ทศันคติ 
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
ปริญญาตรี ชัน้ ปีที่  4  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 31 คน ซึ่งได้จากการสมคัรใจเขา้
ร่วมการเรยีนรู ้
3.2 ตวัแปรทีศ่ึกษา 
 1) ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์า
ล าปาว และเพศ 
 2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
  1.ความรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าล าปาว  
  2. ทศันคตทิีด่ต่ีอเขตหา้มล่าสตัวป่์าล าปาว 
  3. จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเขตห้าม 
ล่าสตัวป่์าล าปาว 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 1) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถ่ายทอด ไดแ้ก่ คู่มอืการ
เรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าล าปาว 
 2) เครื่องมอืที่ใชใ้นการวดัและประเมนิผล ได้แก่ 
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าล าปาว 
แบบวัดทัศนคติต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าล าปาวแบบวัด
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าล าปาว 
3.4 การสรา้งและหาคณุภาพเครือ่งมือ 
 1) ลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อมูล
พื้นฐานจากต ารา เอกสาร งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเป็น
แนวทางในการสรา้งคู่มอืการเรยีนรู ้
 
 

 2) น าขอ้มลูมาสรา้งเครื่องมอื ดงันี้ 
  2.1) คู่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าล าปาว
โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้ทัง้หมด 4 หน่วยการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย หน่วยเรยีนรูท้ี ่1 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัเขต
หา้มล่าสตัวป่์าล าปาว หน่วยเรยีนรูท้ี ่2 พชืพนัธุแ์ละสตัว์
ป่าปาว หน่วยเรยีนรูท้ี ่3 การอนุรกัษ์ทรพัยากรของเขต
ห้ามล่าสตัว์ป่าล าปาว หน่วยเรียนรู้ที่ 4 ประโยชน์ของ
เขตหา้มล่าสตัวป่์าล าปา 
  2.2) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัเขตหา้มล่า
สตัวป่์าล าปาว เป็นตวัเลอืก 4 ตวัเลอืก คอื ก ข ค และ ง 
จ านวน 30 ข้อ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 
คะแนน 
  2.3) แบบวัดทัศนคติต่อเขตห้ามล่าสตัว์ป่า 
ล าปาว เป็นตัวเลือก 5 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ได้แก่ 
เหน็ด้วยอย่างยิง่ เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย และไม่
เหน็ดว้ยอย่างยิง่ 
  2.4) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกบั
เขตหา้มล่าสตัวป่์าล าปาว เป็นตวัเลอืก 4 ตวัเลอืก ก ข ค 
และ ง จ านวน 20 ขอ้ คอื เพื่อตนเอง เพื่อญาตมิติรพวก
พอ้ง เพื่อสงัคม และเพื่อความถูกตอ้งดงีาม 
 3) น าเครื่องมอืทัง้หมดทีส่รา้งขึน้ ไดแ้ก่ คู่มอืการ
เรียนรู้เขตห้ามล่าสตัว์ป่าล าปาว แบบทดสอบความรู้ 
แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ส่งให้
อาจารยท์ีป่รกึษาพจิารณา แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตาม 
ค าแนะน า  
 4) น าเครื่องมอืทีผ่่านอาจารยท์ีป่รกึษาสง่ผูเ้ชีย่วชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพของเครื่อง และประเมนิ
ความสอดคลอ้งพรอ้มหาค่าความเหมาะสมของเครื่องมอื 
เมื่อวิเคราะห์คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านแล้ว 
พบว่า คู่มอืและเครื่องมอืมคี่า IOC เฉลีย่มากกว่า 0.5 ขึน้
ไป ค่าความเหมาะสมของคู่มือและเครื่องมอืมคี่าเฉลี่ย
มากกว่า 4.00 ขึน้ไป แสดงว่า เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการอบรม
มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
งานวจิยั สามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 5) หลัง จ าก ให้ผู้ เ ชี่ ย วช าญประ เมินค ว าม
สอดคล้องและพิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ 
พบว่า ค่า IOC ของเครื่องมือทัง้หมดมีค่ามากกว่า 0.5 
แสดงว่า เครื่องมอืมคีวามตรงตามเนื้อหาสาระ สามารถ
น าไปปรับปรุง แก้ไขและสามารถน าไปเก็บรวบรวม
ขอ้มลูได ้และผลการประเมนิความเหมาะสมของคู่มอืการ
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เรียนรู้ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าล าปาว พบว่า ค่าความ
เหมาะสมของคู่มือ มีค่าเท่ากับ 3.97  ถือว่ามีความ
เหมาะสมสามารถน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
 6 )  น า เ ค รื่ อ งมือที่ ผ่ านการวิ เ ค ร า ะห์ จ าก
ผู้เชี่ยวชาญไป Try out กับนิสิตที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30  คน เพื่ อหาค่ าความเชื่ อมัน่  ทั ้งฉบับ  
ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความยากง่าย ของ
เครื่องมอื ดงันี้ 
  6.1) แบบทดสอบความรู้เขตห้ามล่าสตัว์ป่า 
ล าปาว มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.876 ค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.21-0.69 และค่าความยาก
ง่ายรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.43 -0.77 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
  6.2) แบบวัดทัศนคติต่อเขตห้ามล่าสตัว์ป่า 
ล าปาว ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 0.981 ค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.42 - 0.76 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรทีก่ าหนดไว ้
  6.3) แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกบั
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าล าปาว ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัอยู่ที่ 
0.880 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.43-0.76 ซึง่
เป็นไปตามเกณฑม์าตรทีก่ าหนดไว ้
 7) ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัและการ
ประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมศึกษาการเรียนรู้เกี่ยวกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
ล าปาว 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเรียนรู้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าล าปาวผู้วิจ ัย ได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ ดงันี้ 
  ระยะที ่1 การสรา้งและพฒันาคู่มอืการเรยีนรู้
เขตหา้มล่าสตัวป่์าล าปาว  
  ระยะที่ 2 การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบั
เขตหา้มล่าสตัวป่์าล าปาว 
3.6 การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มูล
ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวัดทุก
ฉบบั ซึง่ทุกฉบบัตอ้งตอบอย่างสมบรูณ์  

  2) ผู้วจิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบ
วดัผล 
3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลครัง้นี้ผู้วิจ ัยใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รปู SPSS ใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
  1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ความถี่  ค่าเฉลี่ย  
รอ้ยละ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  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 ที่ระดับ
นัยส าคญัทางสถติ.ิ05 ไดแ้ก่ Paired t-test และOne-way 
Anova 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
4.1 ผลการการประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 และดชันีประสิทธิผลของคู่มือ 
 จากการศกึษากจิกรรมการเรยีนรู้เขตหา้มล่าสตัว์
ป่าล าปาว ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 และดชันี
ประสทิธผิลของคู่มอืการเรยีนรู ้พบว่าประสทิธภิาพของ
กระบวนการ (E1) เท่ากบั 87.95 และประสทิธภิาพของ
กระบวนการ (E2) เท่ากบั 80.64 จงึสรุปได้ว่ากจิกรรม
การเรียนรู้เขตห้ามล่าสตัว์ป่าดูนล าพนั มีประสทิธภิาพ
และประสทิธผิลตามเกณฑ์ 87.95/80.64ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑท์ีต่ัง้ไว ้(ดงัตารางที ่1)  
 ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือ พบว่า ดัชนี
ประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์า
ล าปาว มคี่าเท่ากบั 0.6234 หมายความว่า นิสติมคีวามรู้
เพิ่มขึ้นและส่งผลให้นิสติมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีน
เพิ่มขึ้น หลังจากการใช้เครื่องมือ ร้อยละ 62.34 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถใชไ้ด ้(ดงัตางที ่2 ) 
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ตารางที ่1 ประสทิธภิาพของคู่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าล าปาว (E1/E2) 
 

หน่วยกำรเรียนรู ้ คะแนนเตม็ �̅� S.D รอ้ยละของคะแนนเฉล่ีย 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) 30 26.38 0.80 87.95 

ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 30 24.19 0.83 80.64 

ประสิทธิภำพของคู่มือเรียนรู ้เท่ำกบั 87.95/80.64 

 
ตารางที ่2 ดชันีประสทิธผิล (E.I.) ของคู่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าล าปาว 
 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูก่้อนกำร
เรียนรูทุ้กคน 

ผลรวมคะแนน
ควำมรูห้ลงักำร
เรียนรูทุ้กคน 

จ ำนวนผูเ้ข้ำรบั
กำรเรียนรู ้

คะแนนเตม็ของกำร
ทดสอบ 

ค่ำดชันีประสิทธิผล 
(E.I.) ของคู่มือ 

452 750 31 30 0.6234 
 
4.2 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกับ
เขตห้ามล่าสตัว์ป่าล าปาว ทัศนคติ และจริยธรรม
สิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัการเรียนรู ้
 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัเขต
หา้มล่าสตัวป่์าล าปาว ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม 
ก่อนและหลงักจิกรรม พบว่า นิสติมคีวามรูก้่อนกจิกรรม
อยู่ในระดบัปานกลาง (�̅� = 14.58) และหลงัการเรยีนรู้
นิสติมคีวามรูอ้ยู่ในระดบัมาก (�̅� = 24.19) ส่วนทศันคติ 
ก่อนการเรยีนรูม้คีวามรูอ้ยู่ในระดบัเหน็ดว้ย (�̅� = 3.89) 

และหลังการเรียนรู้นิสิตมีทศันคติอยู่ในระดบัเห็นด้วย
อย่างยิง่  (�̅� = 4.53) และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนการ
เรียนรู้มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับเพื่อสังคม 
( �̅� = 2.72) และหลัง ก า ร เ รี ย น รู้ นิ สิต มีจ ริ ย ธ ร รม
สิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ ในระดับเพื่อความถูกต้อง 
(�̅� = 3.30) เมื่ อ เปรียบเทียบความรู้  ทัศนคติ และ
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมก่อนและหลงั พบว่า นิสติมคีวามรู้ 
ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มหลงัการเรยีนรู ้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (ดงัตารางที ่3)  

 
ตารางที ่3 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าล าปาว ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อน

และหลงัการเรยีนรูโ้ดยใช ้Paired t-test (n = 31) 
 

รำยกำร 
ก่อนกำรเรียนรู ้

ระดบั 
หลงักำรเรียนรู ้

ระดบั t df p 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

ควำมรู ้
(N=30) 

14.58 1.52 ปานกลาง 24.19 0.83 มากทีส่ดุ -33.771 30 .000* 

ทศันคติ 
(N=5) 

3.98 0.38 เหน็ดว้ย 4.53 0.16 
เหน็ดว้ย 
อย่างยิง่ 

-7.966 30 .000* 

จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

(N=4) 
2.72 0.38 เพื่อสงัคม 3.30 0.16 

เพื่อความ
ถูกตอ้งดงีาม 

-7.966 30 .000* 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ภาพประกอบที ่4.1 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าล าปาว ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ก่อนและหลงัการ

เรยีนรูโ้ดยใช ้Paired t-test (n = 31) 
 
4.3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรูเ้กีย่วกบั 
เขตห้ามล่าสตัวป่์าล าปาว ทศันคติและ จริยธรรมสิง่ 
แวดล้อม ของนิสิตทีมีเพศต่างกนั 
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับ 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าล าปาว ทัศนคติ และจริยธรรม 
สิง่แวดลอ้ม ของนิสติทีม่เีพศต่างกนั พบว่า ความรู้ ของ
กลุ่มเพศชาย มคีะแนนเฉลี่ยความรู้ เท่ากบั 24.40 และ
เพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ เท่ากบั 24.14 ทศันคติ

ของกลุ่มเพศชายมีคะแนนเฉลี่ย ทัศนคติเท่ากับ 4.58 
และเพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ย  ทัศนคติ เท่ากับ 4.55 
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมของกลุ่ม เพศชาย มคีะแนนเฉลี่ย
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม เท่ากับ  3.27 และเพศหญิงมี
คะแนนเฉลี่ยจรยิธรรม สิง่แวดล้อม เท่ากบั 3.32 พบว่า 
นิสติทีม่เีพศต่างกนั มคีวามรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์า
ล าปาว ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มไม่แตกต่างกนั 
(p > .05) (ดงัตารางที ่4) 

 
ตารางที ่4 ผลการเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าล าปาว ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ของนิสติระดบั 

ปรญิญาตร ีทีม่เีพศต่างกนั โดยใช ้(One-way ANOVA) 
 

ด้ำน เพศ จ ำนวน 
One-way ANOVA 

�̅� S.D. F Sig. 
ควำมรู ้
(N=30) 

ชาย 
หญงิ 

10 
21 

24.50 
24.00 

1.08 
0.89 

1.853 
 

0.184 
 

ทศันคติ 
(N=5) 

ชาย 
หญงิ 

10 
21 

4.52 
4.57 

0.37 
0.43 

0.104 
 

0.749 
 

จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม 

(N=4) 

ชาย 
หญงิ 

10 
21 

3.36 
3.27 

0.10 
0.18 

2.057 
 

0.162 
 

 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

ความรู ้(N=30) ทศันคต ิ(N=5) จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม (N=4)

คะแนนเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าล าปาว
ของนิสติก่อนและหลงัการเรยีนรู ้จ าแนกตามหน่วยการเรยีนรู ้(n=31)

กอ่นการเรยีนรู้ หลงัการเรยีนรู้
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5. อภิปรำยผล 
5.1 การพฒันาคู่มือการเรียนรู้เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
ล าปาว ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการเรียนรู้ 
เกี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าล าปาว มปีระสทิธภิาพ (E1/ 
E2) เท่ากบั 87.95/80.64 ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์มาตรฐานทีต่ัง้
ไว้ 80/80 ส าหรบัการเรยีนรู้ แสดงให้ เหน็ว่านิสติที่เข้า
ร่วมการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพเพิ่ม  มากขึ้น และผล
การศกึษาดชันีประสทิธผิลของคู่มอื มคี่าดชันีประสทิธผิล 
(E.I.) มีค่าเท่ากับ 0.6234 ส่งผลให้มีความก้าวหน้า
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น หลังจากการใช้คู่มือการเรียนรู้  
ร้อยละ 62.34 การเรยีนรู้เกี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าล า
ปาว โดยใช ้คู่มอืการเรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าล าปาว ซึง่
เป็น รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิด
ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องเกีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าล า
ปาว สามารถพฒันานิสติให้มพีฤติกรรมตรงตามความ 
มุ่งหวงั ส่งผลใหก้ลุ่มตวัอย่างมผีลสมัฤทธิท์างการ เรยีน
ไปในทิศทางที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าการจดัการ เรียนรู้
เกีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าล าปาว โดยใช้ คู่มอืประกอบ 
การถ่ายท อดความ รู้โดยผ่ากระบวนการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ท าให้นิสิตที่เข้าร่วม  การเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนรู้สูงขึน้ ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิของ ปราณี 
กรุณวงษ์ (2546 : 10) ได้ให้ความหมายว่า คู่มือ เป็น
หนังสอืทีใ่ชค้วบคู่ไปกบัการกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง เพื่อเป็น
แนวทางให้ผู้ใช้คู่มือน าไปศึกษา ท าความเข้าใจและ
ปฏบิตัิตามใหบ้รรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย เป็นไปตาม
แนวคิดของ ธีระ  รุญเจริญ (2548 : 118) กล่าวถึง 
ประสทิธภิาพว่า คะแนนเฉลีย่รอ้ยละทีไ่ดจ้ากการด าเนิน
กระบวนการระหว่างเรียนของผู้เรียนทัง้กลุ่มจะมีค่า
ใกลเ้คยีงกบัคะแนนเฉลีย่รอ้ยละทีไ่ดจ้ากการทดสอบหลงั
เรียน  โดยไม่ควรมีค่าแตกต่างกันเกินร้อยละ 5 และ
เป็นไปตามแนวคดิของ สุพจน์ ทรายแก้ว (2559 : 137-
138) ไดใ้หค้วามหมายของ ประสทิธผิล ว่าหมายถงึ การ
ท ากิจกรรมการด าเนินงานขององค์กรสามารถสร้าง
ผลงานไดส้อดรบักบัเป้าหมาย/วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว้ 
ล่วงหน้า  ทั ้ง ในส่วนของผลผลิตและผลลัพธ์เ ป็น
กระบวนการเปรียบเทียบผลงานจริงกับเป้าหมายที่
ก าหนด ไว้การมีประสิทธิผลจึงมีความเกี่ยวข้องกับ
ผลผลิตและผลลัพธ์การด าเนินงานเป็นกระบวนการ
วัดผลงานที่ เน้นด้านปัจจัยน าออก ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวจิยัของ น ้าทพิย ์ค าแร่ และคณะ (2559 : 543-556) 
ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การพฒันาคู่มอืฝึกอบรมการบรโิภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับนิสิต มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการศกึษา พบว่า ประสทิธภิาพของคู่มอื
ฝึ กอบรมการบริ โ ภคที่ เ ป็ นมิต รกับ สิ่ ง แ ว ด ล้ อม  
มีป ร ะ สิท ธิภ าพ  เ ท่ า กับ  80.70/83.68 ส่ ว น ดัช นี
ประสทิธิผลของคู่มือฝึกอบรม เท่ากบั 0.790 นิสติที่ใช้
คู่มอืฝึกอบรมมคีวามกา้วหน้าในการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 
79.00 ผลการเปรียบเทยีบความรู้และทศันคติเรื่องการ
บ ริ โ ภคที่ เ ป็ นมิต รกับสิ่ ง แ วดล้ อม  ส า ห รับนิ สิต
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม หลงัการฝึกอบรมสงูกว่าก่อน
การฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ทรงฤทธิ ์ฉิมโหมด (2557 : 
17). การพฒันาคู่มอืการฝึกอบรมเสรมิทกัษะการสื่อสาร
เพื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่วส าหรบัเยาวชนทีร่บัจา้งทัว่ไป
บริเวณชายหาดชะอ าจังหวัดเพชรบุรี พบว่า มีค่า
ประสทิธภิาพระหว่างกระบวนการและหลงักระบวนการ
อยู่ที่ 80.52/82.14 2. ทกัษะการสื่อสารของเยาวชนที่
รบัจ้างทัว่ไปบรเิวณชายหาดชะอ าก่อนการฝึกอบรม มี
ค่าเฉลีย่อยู่ที ่3.88 และหลงัการฝึกอบรม มคี่าเฉลีย่อยู่ที ่
4.27 สว่น เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.22 หลงัการฝึกอบรมสงู
กว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05สอดคล้องกบังานวจิยัของ กนิษฐา นามใหม่ และน ้า
ทพิย ์ค าแร่ (2560 : 208-218) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง 
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรน ้ าใน
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยั พบว่า การพฒันาคู่มอื
ฝึกอบรมการจดัการทรพัยากรน ้าในจงัหวดัมหาสารคาม 
มปีระสทิธภิาพของคู่มอืฝึกอบรม 91.33/83.77 ซึง่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตัง้ไว้ มีดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 
เท่ากบั 0.635 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศวิพรรณ อดุม
พร และจุ ไรรัต น์  คุ รุ โคตร (2562 :  42 -  53) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการ
จัดการน ้าเสียในครัวเรือน บ้านดงเกลือ ต าบลคูเมือง 
อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการศึกษา พบว่า 
คู่มอืฝึกอบรมการจดัการน ้าเสยีในครวัเรอืน บา้นดงเกลอื 
ต าบลคูเมอืง อ าเภอเมอืงสรวง จงัหวดัร้อยเอด็ ที่ผู้วจิยั
พฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 91.53/98.67 ซึง่สงูกว่า
เกณฑ์ที่ตัง้ไว้ และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของคู่มือ
ฝึกอบรม มคี่าเท่ากบั 0.9620 
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 ดงันัน้การศึกษาเขตห้ามล่าสตัว์ป่าล าปาว เพื่อ
สรา้งเสรมิความรู ้ทศันคต ิและจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม โดย
ใช้คู่มือการเรียนรู้ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ
การศึกษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าล าปาว เพื่อสร้างเสริม
ความรู้ ทัศนคติ และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม สามารถ
พฒันานิสติใหม้พีฤตกิรรมตรงตามความมุ่งหวงั สง่ผลให้
กลุ่มตวัอย่างมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปในทศิทางทีด่ี
ขึ้น แสดงให้เห็นว่าการจดักิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกบั
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าล าปาว โดยใช้คู่มือประกอบการ
ถ่ายทอดความรูโ้ดยผ่านกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษามี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
5.2. การศึกษาและเปรียบเทียบความรู ้ทศันคติ และ
จริยธรรมสิง่แวดล้อมเกีย่วกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่า 
ล าปาว ก่อนและหลงัการเรียนรู ้
 1) ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูเ้กี่ยวกบั
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าล าปาว พบว่า นิสิตกลุ่มตัวอย่าง  
มีความรู้เกี่ยวกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าล าปาว หลังการ
เรยีนรู้สูงกว่าก่อนการเรยีนรูอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดับ .05 ซึ่ง เ ป็นไปตามแนวคิดของ แสงจันทร์  
โสภากาล (2550 : 14 - 15) ได้กล่าวไว้ว่า ความรู้ 
หมายถึง  การรับรู้ เกี่ยวกับข้อ เท็จจริง เหตุการณ์
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการสงัเกต การศกึษา 
ประสบการณ์ทัง้ในด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ
สงัคม ความรู้พื้นฐานหรือภูมิหลงัของแต่ละบุคคลที่ได้
จดจ าหรอืเกบ็รวบรวมไว้และสามารถแสดดงออกมาใน
เชงิพฤตกิรรมทีส่งัเกตหรอืวดัไดแ้ละเป็นไปตามแนวคดิ
ของ ราชบณัฑติยสถาน (2554 : 243) ไดใ้หค้วามหมาย
ของความรู ้คอื สิง่ทีส่ ัง่สมมาจากการศกึษาการเรยีน การ
ค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทัง้ความสามารถเชิง
ปฏิบัติและทักษะ สิ่งที่ได้รับมาจากการ ได้ยิน ได้ฟัง  
การคิด หรือการปฏิบตัิ ความเข้าใจ หรือสารสนเทศที่
ไดร้บัจากประสบการณ์ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ ไพศาล 
หวงัพาณิช (2556 : 96) ให้ความหมายของความรู้คอื 
การที่บุคคลได้รบัการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ จากการ
เรียนรู้ การฝึกฝน การฝึกเรียนรู้ และที่เคยพบเห็นมา
ผ่านประสาทสมัผัสต่างๆ จะท าให้ได้ทราบข้อเท็จจริง 
หรอืรายละเอยีดของเรื่องราวอนัจะเป็นประสบการณ์ของ
บุคคล ซึง่จะสะสมและถ่ายทอดสบืต่อกนัไปจนกลายเป็น
ความรู้  การวัดความรู้ความจ าจึงจ า เ ป็นต้องวัด

ความสามารถใน การระลึกเรื่องราวข้อเท็จจริงหรือ
ประสบการณ์ต่างๆ หรอืวดัความระลกึไดจ้ากประสบกา
รณของสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมุาล ีชาหยอง (2557: 
181) ได้ศึกษาเรื่องการส่งเสริมการใช้คู่ มือการปลูก
มะกรูดเพื่อใช้ในครวัเรอืนและการอนุรกัษ์ ส าหรบันิสติ
ปริญญาตรี สาขาวิชาสิง่แวดล้อมศึกษา พบว่า นิสติมี
ความรูแ้ละทศันคตหิลงัการส่งเสรมิมากกว่าการส่งเสรมิ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
ง า น วิ จั ย ข อ ง ง  Kannika Sookngam, Prayoon 
Wongchantra and Wutthisak Bunnaen (2021 : 32-48) 
ไดศ้กึษาเรื่อง ผลการศกึษาการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม
สิง่แวดลอ้มศกึษาตามศาสตรพ์ระราชาในการอนุรกัษ์ดนิ 
น ้า และป่าไม้ ผลการศึกษาพบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ย
ความรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์ดนิ น ้า และป่าไมต้ามศาสตร์
พระราชา หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ สลุกัขณา จนัทรช์มภู และคณะ (2562 : 17-
32) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิการลด รบั ใหแ้ละ
ใชข้ยะพลาสตกิ ผลการศกึษา พบว่า นิสติมคีะแนนเฉลีย่
ความรู ้หลงัการเขา้ร่วมกจิกรรมการส่งเสรมิสงูกว่าก่อน
การส่งเสริม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ สุภารตัน์ อ่อนก้อน (2556 : 
55) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการท าน ้าหมัก
ชีวภาพเพื่อคุมวัชพืชในข้าวนาหว่าน บ้านโคกก่อง  
ต าบลคันธ า ราษฎร์  อ า เภอกันทรวิชัย  จังหวัด
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการส่งเสริม
เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกบัการส่งเสริมการท าน ้าหมัก
ชวีภาพเพื่อคุมวชัพชืในนาขา้วนาหว่าน อยู่ในระดบัปาน
กลาง และหลังการส่งเสริมเกษตรกรมีความรู้อยู่ใน
ระดบัสูง มผีลท าใหค้วามรู้และการปฏบิตัิของเกษตรกร
เพิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อภญิญา ชมมอน และ
คณะ (2562 : 28-40) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิ
การเรยีนรูท้รพัยากรแหล่งน ้าและสตัว์น ้าใน ผลการวจิยั
พบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ หลงัการเขา้ร่วมการ
สง่เสรมิสงูกว่าก่อนการสง่เสรมิ อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 
 2) ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอเขต
หา้มล่าสตัวป่์าล าปาว พบว่า นิสติกลุ่มตวัอย่างมคีะแนน
เฉลี่ยทัศนคติต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าล าปาว หลังการ
เรยีนรู้สูงกว่าก่อนการเรยีนรูอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
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ระดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่านิสติทีเ่ขา้กจิกรรมมทีศันคตทิีด่ี
ยิง่ขึน้ เมื่อไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขตหา้ม
ล่าสตัว์ป่าล าปาว ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ บุญธรรม 
กิจปรีดาบริสุทธิ ์(2540 : 11) ได้ให้ความหมายว่า 
ทศันคต ิหมายถงึ ท่าทหีรอืความรูส้กึของบุคคลต่อสิง่ใด
สิง่หนึ่ง เจตคติถือเป็นกริิยาท่าทคีวามรู้สกึรวม ๆ ของ
บุคคลทีเ่กดิจากความพรอ้มหรอืความโน้มเอยีงของจติใจ
หรอืประสาท ซึ่งแสดงออกเพื่อโต้ตอบต่อสิง่เร้าสิง่ใดสิง่
หนึ่ง โดยจะแสดงออกในทางสนับสนุนเห็นดีเห็นชอบ
ดว้ยหรอืต่อต้าน ไม่เหน็ดเีหน็ชอบดว้ยกไ็ด ้เป็นไปตาม
แนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ์ (2537 : 166) ได้ให้
ความหมายของทศันคติว่า สิง่ซึ่งเราท าการอธบิายดว้ย
วธิกีารอา้งองิถงึสิง่ทีอ่ยู่ในความนึกคดิของผูบ้รโิภคทีเ่ป็น
เหตุท าให้มผีลกระทบต่อแบบของพฤติกรรที่แสดงออก 
เป็นไปตามแนวคดิของ ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2551 
: 25) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทัศนคติ หมายถึง การ
แสดงออกซึ่งวิจารณญาณที่มต่ีอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็น
การอธิบายเหตุผลที่มีต่อสิง่ใด85 สิง่หนึ่ง ทศันคติหรอื
ความคิดเห็นมีลักษณะที่จะอธิบายเหตุผลเฉพาะ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มติรา วรผาบ (2557 : 54) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง เรื่องการส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
มูลฝอยเพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมในโรงเรียนท่าขอน
ยางพทิยาคม ต าบลท่าของยาง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการวจิยัพบว่า หลงัการส่งเสรมิการคดั
แยกขยะมูลฝอยท าให้ทศันคติของนักเรียนโรงเรยีนท่า
ขอนยางพทิยาคมเพิม่มากขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถิตทิี ่
.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วลิาวลัย ์อุดมคา และคณะ 
(2558: 143) ไดศ้กึษาเรื่อง การฝึกอบรมการอนุรกัษ์ป่า
ชายเลน ส าหรับนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลจากการศกึษาพบว่า นิสติมทีศันคตหิลงั
การฝึกอบรมสงูกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมนีัยส าคญัที่
ระดบั .05 สอดคล้องกบังานวจิยัของ สุรศกัดิ ์แก้วงาม 
และคณะ (2561: 143) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การพฒันา
หลกัสตูรฝึกอบรมผูน้ าจติอาสาสิง่แวดลอ้ม ผลการศกึษา 
พบว่า นักเรยีนกลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่ทศันคต ิหลงั
สูงกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ธนุส โพสาราช (2556 : 21) 
ไดท้ าการศกึษาเรื่อง เรื่องการรณรงคก์ารจดัการและการ
คัดแยกขยะโดยใช้แผ่นพับส าหรับชุมชนบ้านหินลาด  

หมู่ที ่2 ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการรณรงค์ชาวบ้าน มีคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติอยู่ ในระดับไม่แน่ใจ หลังการรณรงค์
ชาวบ้านมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วย 
แสดงให้เห็นว่าหลังการรณรงค์การจดัการและการคดั
แยกขยะส าหรบัชาวบา้นหนิลาดมผีลท าใหม้ทีศันคตขิอง
ชาวบ้านเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชราพร  
ชดิทอง และคณะ (2561 : 65-74) ได้ท าการศกึษาเรื่อง 
การพฒันาคู่มอืการท าถ่านอดัแท่งจากไมยราบยกัษ์ เพื่อ
เ ป็ น พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า  
เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยทศันคติต่อการท าถ่านอดั
แท่งจากไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็นพลงังานทดแทน ก่อนและ
หลงัการเรยีนรู ้ชาวบา้นมคีะแนนทศันคตต่ิอการท าถ่าน
อดัแท่งจากไมยราบยกัษ์ เพื่อเป็นพลงังานทดแทน หลงั
การอบรมสงูกว่าก่อนการอบรม 
 ดงันัน้กจิกรรมการเรยีนรู้มผีลท าให้ทศันคติของ
นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมเพิม่ขึน้ เนื่องจากมกีระบวนการ
จัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
มีกระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อมศึกษาโดย
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม คอื คู่มอืการเรยีนรูเ้ขต
ห้ามล่าสตัว์ป่าล าปาว ในการบรรยายให้ความรู้ เป็นสื่อ
ตวักระตุ้นใหเ้กดิการเรยีนรู้และมทีศันคตต่ิอเขตหา้มล่า
สตัวป่์าล าปาว เพิม่มากขึน้ 
 3) ผลการศึกษาและเปรียบเทียบจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเขตห้ามล่าสตัว์ป่าล าปาว พบว่า 
นิสติกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรมสิง่แวดล้อม
เกีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าล าปาว หลงัการเรยีนรูส้งูกว่า
ก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงใหเ้หน็ว่านิสติทีเ่ขา้กจิกรรมมจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม
ทีด่ยีิง่ขึน้ เมื่อไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าล าปาว ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด ประยูร  
วงศ์จันทรา (2554 : 172-173) ได้กล่าวว่า จริยธรรม
สิง่แวดลอ้ม หมายถงึ หลกัการทีค่วรประพฤตอิย่างหนึ่ง
ต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งมผีลท าให้สิง่แวดล้อมด ารงอยู่ อย่าง
เป็นดุลยภาพทางระบบนิเวศ และเอื้อประโยชน์ ให้แก่
สรรพสิ่งอาศัยสิ่งแวดล้อมด ารงชีพอยู่ได้โดย สูญเสีย
ร ะ บบสัม พัน ธภาพ ร ะห ว่ า ง ต นกับ สิ่ ง แ ว ดล้ อม  
ซึ่งจริยธรรม สิ่งแวดล้อมไม่สามารถแยกออกได้จาก
จรยิธรรมชวีตี สงัคม และชุมชน โดยศกัยภาพในตวัของ
มันเองเป็นปัจจัยหลักในการบูรณาการเชื่อมโยงชีวิต
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ชุมชน และสงัคมสิง่แวดล้อมให้ด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยืน 
เป็นไปตามแนวคดิของ วรีะ วฒันานนท ์(2546: 43) ได้
กล่าวว่าจรยิธรรมสิง่แวดล้อม หมายถึง หลกัการปฏบิตัิ
เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มส าหรบัมนุษยท์ี ่ยดืเอาความถูกตอ้ง
ดงีาม ความถูกต้องตามหลกัคุณธรรม และความเมตตา 
ทีพ่ึง่ปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม ซึง่จะมผีลกระทบต่อชวีติและ
ต่อมนุษยด์ว้ยกนัในการทีม่นุษยพ์งึปฏบิตัต่ิอสิง่แวดลอ้ม
จงึประกอบไปด้วยรากฐานความเชื่อในเชงิคุณธรรมทีม่ี
ความแตกต่างกันในระดับที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มที ่แตกต่างกนัออกไป เป็นไปตามแนวคดิของ 
ประภาศรี สหีอ าไพ (2540 : 17) ได้ให้ความหมายว่า 
จริยธรรม หมายถึง หลักความประพฤติที่อบรมกิริยา 
และปลูกฝังลกัษณะนิสยัใหผู้้ประพฤตอิยู่ในครรลองและ
ศลีธรรมและคุณค่าของจรยิธรรมนัน้ๆ ชีใ้หเ้หน็ถงึความ
เ จ ริญ ง อ ก ง า ม ใ น ชี วิ ต อ ย่ า ง มี ร ะ บ บ แ บบ แ ผน  
ตามวัฒนธรรมของบุคคลที่มีลักษณะจิตใจที่ดีงาม  
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ พศิาล เครอืลติ และคณะ 
(2559 : 158-160) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ผลการจัด
กจิกรรมเสรมิหลกัสูตรค่ายสิง่แวดล้อม ที่มต่ีอจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ผลการวจิยั 
พบว่า นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ที่เขา้ร่วมกจิกรรม
เสริมหลกัสูตรค่ายสิง่แวดล้อม มีจริยธรรมสิง่แวดล้อม
หลงัเขา้ร่วมกจิกรรมสงูกว่าก่อนเข่าร่วมกจิกรรม อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ประชุมพร เลาหป์ระเสรฐิ (2562: 45) ไดศ้กึษาเรื่อง 
ผลของการสอนแบบสอดแทรกจรยิธรรมต่อการพัฒนา
จริยธรรมสิง่แวดล้อมในนิสติปริญญาตรี ผลการศึกษา
พบว่า หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ วนิดา สรอ้ยสนวนิดา และ คณะ (2562 : 1-16) ได้
ศึกษาเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ทรพัยากรป่าไม้และ
สตัว์ป่าในชุมชนผลการวิจยัพบว่า นิสติมีคะแนนเฉลี่ย
จรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม หลงัการเขา้ร่วมการส่งเสรมิสงูกว่า
ก่อนการส่งเสรมิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลยา เอกราช และคณะ 
(2562 : 43-55) ได้ท าการศกึษาเรื่อง การเรยีนรู้ระบบ
นิเวศนาข้าวแบบอินทรีย์ ผลการศึกษา พบว่า นิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยจรยิธรรมสิง่แวดล้อม หลงัการเขา้ร่วมการ
ฝึกอบรมสูง กว่าก่อนการเขา้ร่วมการฝึกอบรม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

พระปลัดชัยณรงค์ รัตนดีมัน่ (2551 : 156-157) ได้
ท าการศกึษาเรื่อง การส่งเสรมิระบบการคดิเชงิจรยิธรรม
สิง่แวดลอ้มดว้ยวธิสีอนแบบพระพุทธชนิราช ผลการวจิยั
พบว่าหลงัจากการเรยีนดว้ยวธิสีอนแบบพระพุทธชนิราช 
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 มจีรยิธรรมสิง่แวดลอ้มสูง
กว่านักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยวิธีสอน
แบบปกต ิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 จากการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าล าปาว 
นิสิตที่ เข้าร่ วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมหลังการเรียนรู้มากกว่าก่อนการเรียนรู้  
แสดงใหเ้หน็ว่านิสติทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมมจีรยิธรรมทีด่มีาก
ยิง่ขึน้ เมื่อไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขตหา้ม
ล่าสตัวป่์าล าปาว เน่ืองจากมกีระบวนการจดักจิกรรมโดย
ใช้กระบวนการ ถ่ ายทอดทางสิ่ง แวดล้อมศึกษา  
โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม คอื คู่มอืการเรยีนรู้
เขตหา้มล่าสตัวป่์าล าปาว ใชใ้บความรูใ้นการบรรยายให้
ความรู้ และเป็นสื่อตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และมี
จริยธรรมสิง่แวดล้อมต่ออุทยานแห่งชาติภูผาม่านเพิม่
มากขึน้ 
5.3 การศึกษาและเปรียบเทียบความรู้เกีย่วกบัเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าล าปาว ทัศนคติ และจริยธรรม
สิง่แวดล้อม ของนิสิตทีมี่เพศแตกต่างกนั 
 1) การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกบัเขตห้ามล่า
สตัวป่์าล าปาว นิสติทีม่เีพศต่างกนั ม ีความรูเ้กีย่วกบัเขต
หา้มล่าสตัวป่์าล าปาว ไม่แตกต่างกนั (p > .05) ผูว้จิยัได้
มีรูปแบบการสอนให้ผู้เข้าร่วม กิจกรรมสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน และมีสมาธิในระหว่างการเรียนรู้ มีผลให้
ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมทีม่เีพศต่างกนั ม ีความรู้เกี่ยวกบัเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าล าปาว ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของ บดินทร์ วิจารณ์ (2553 : 35) ได้ให้นิยาม
ของความรู้ คือทรพัย์สนิขององค์กรอนัได้แก่ประเพณี 
วฒันธรรม เทคโนโลย ีการปฏบิตัิงาน ระบบปฏบิตัิงาน
ต่างๆ บนพื้นฐานของความรู้ของความช านาญ และ
เป็นไปตามแนวคิดของ พรธิดา วิเชียรปัญญา (2547: 
22) ได้จ าแนก ประเภทของความรู้ในหลายมติ ิแต่มติทิี่
ไดร้บัความนิยมมากทีส่ดุคอื มองดา้นใน “รูปแบบทีม่อง” 
เห็นซึ่งมี 2 ประเภท คือ ความรู้โดยนัยหรือความรู้ที่
มองเห็นไม่ชดัเจน เป็นความรู้ที่เกดิขึน้ภายในอาจเกดิ
จาก ประสบการณ์ หรือสญัชาตญาณของแต่ละบุคคล 
และความรูท้ีช่ดัเจนหรอืความรูท้ีเ่ป็นทางการ เป็นความรู ้
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ที่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูด หรือลายลกัษณ์
อักษรตามสื่อต่าง ๆ ได้ และเป็นไปตามแนวคิดของ  
เยาวภา อุส่าหฤ์ทธิ ์(2547: 61) อธบิายความหมายของ
คู่มือว่า เป็นหนังสือที่เขียนขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้
ผู้ใช้เครื่องมือได้ศึกษาท าความเข้าใจและง่ายต่อการ
เรียนรู้ ได้ในการท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Uraiwan Praimee and 
Wannasakphijit Boonserm (2021: 72-91) ได้ศึกษา
เรื่อง ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ารจดัการขยะมลูฝอย
และสิง่ปฏกิูล โดยใชปั้ญหาและโจทยเ์ป็นฐานการเรยีนรู ้
ผลการศกึษา พบว่า นิสิตที่มเีพศแตกต่างกนั มคีวามรู้
เกีย่วกบัการจดัการขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู ไม่แตกต่าง
กนั สอดคล้องกบังานวิจยัของกิตติ ยงค์สงวนชยั และ
คณะ (2559 : 165) ได้ศกึษาเรื่อง ความรู้ เจตคติ และ
ทกัษะการสื่อความหมายในการอนุรกัษาป่าชายเลนของ
ยุวอาสารกัษาบางปู ผลการศกึษาพบว่า อาสารกัษาบาง
ปเูพศชายและหญงิ มคีวามรู ้ดา้นการอนุรกัษ์ป่าชายเลน
ไม่แตกต างกนั สอดคล้องกบังานวิจยัของ  Suwakhon 
Phakeewai and Prayoon Wongchantra (2 0 2 0 :  9 4 -
103) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนา กิจกรรมค่าย
นันทนาการเพื่อสิ่งแวดล้อมส าหรับเยาวชนในจงัหวดั
รอ้ยเอด็ของประเทศไทย ผลการวจิยั พบว่า เยาวชนทีม่ี
เพศต่างกัน มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Benjawan Suparat et al. 
(2010: 554 - 558) ไดศ้กึษาเรื่อง การศกึษาและพฒันา
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการอนุรักษ์ป่าและ
ปลูกป่าของเยาวชนในชุมชนบ้านเขาพระ จังหวัด
นครนายก ผลการศกึษาพบว่า เยาวชนทีม่เีพศต่างกนัมี
ความรูใ้นภาพรวม ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ สมรตัน์ ข ามาก (2559: 153-169) ได้ศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดนัโลหิต
สูง โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลนางเหล้า อ าเภอ
สทงิพระ จงัหวดัสงขลา ผลการวจิยัพบว่า เพศทีต่่างกนั
มคีวามรูเ้กีย่วกกบัพฤตกิรรมการดแูลตนเองไม่แตกต่าง 
 2) การเปรยีบเทยีบทศันคตต่ิอเขตหา้มล่าสตัว์ป่า
ล าปาว นิสติทีม่เีพศต่างกนั มทีศันคตต่ิอเขตหา้มล่าสตัว์
ป่าล าปาว ไม่แตกต่างกนั (p > .05) เนื่องจากคู่มือที่มี
ประสิทธิภาพ และผู้วิจ ัยได้มีการสอดแทรกกิจกรรม
นันทนาการ เพื่อใหผู้้เขา้ร่วมกจิกรรมได้กระตือรอืรน้ใน
ระหว่างการเรียนรู้ และมีเทคนิคในการสอนให้ผู้เรียน

เข้าใจได้ง่าย จึงมีผลให้นิสิตเพศหญิงและชายมีการ
เรียนรู้ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ  
สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2551 : 64) ทัศนคติ คือ 
ผสมผสานระหว่าง ความนึกคดิ ความเชื่อ ความคดิเหน็ 
ความรู้ของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่ งสิ่งใดคนใดคนหนึ่ ง 
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งๆ ซึ่งออกมาในทาง
ประเมินค่าอันอาจเป็นไปทางยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้ 
และความคิดเห็นเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิด
พฤตกิรรมโดพฤตกิรรมหนึ่งขึน้ เป็นไปตามแนวคดิของ 
ชยัพร วชิชาวุธ (2552: 8) ไดส้รุปแนวความคดิเกีย่วกบั
จรยิธรรมและจรรยาซึง่สอดคลอ้งกบั ความหมายสากลที่
องค์กรด้านจริยธรรมประเทศต่าง ๆ ใช้อยู่ในปัจจุบนั 
กล่าวคือหากบุคคลยึดมัน่ความ ถูกต้องเที่ยงธรรม
ภายในจิตใจและกระท าพฤติกรรมภายนอกที่ถูกต้อง
เทีย่งธรรมสอดคลอ้งกบัภายในจติใจ แลว้ ลกัษณะเช่นน้ี
จงึเรยีกว่า “Integrity” และเป็นไปตามแนวคดิของ Allport 
(1968 : 17) ได้ให้ความหมายของทศันคติว่า หมายถงึ 
“สภาวะความพร้อมทาง จติและประสาทที่จะโต้ตอบได้
เกดิจากประสบการณ์ซึ่งจะเป็นแรงที่จะก าหนดทิศทาง 
หรือมีผลในการ เปลี่ยนแปลงของการสนองตอบของ
บุคคลต่อสิง่ต่าง ๆ บุคคล หรอืสถานการณ์” ซึง่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ Thinkamchoet J. and Wongchantra 
P. (2018: 2077-2093) ได้ท าการศึกษา เรื่อง ค่าย
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน
ส าหรับเยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า 
เยาวชนที่มี เพศต่างกันมีทัศนคติไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กชมน บรรยายกิจ ปิยะ  
ศักดิเ์จริญ และอุไร สุทธิแย้ม (2562: 79-92) ได้
ท าการศึกษา เรื่อง ทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัด
การศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีทัศนคติ 
โดยรวมและรายดา้นต่อการจดัการศกึษาไม่แตกต่างกนั 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  พรพรรณ จนัทรแ์ดง (2559: 
44-54) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมการใชส้ือ่สงัคมออนไลน์
ของนิ สิต ระดับ  ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยพะเยา  
ผลการศกึษาพบว่า นิสติมหาวทิยาลยัพะเยาเพศชายกบั
เพศหญิงมีทัศนคติ ต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์และ
ปัญหาการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้ง
กับงานวิจัย  Alptürk Akçöltekin (2020: 28 -36) ได้
ท าการศกึษาเรื่อง การตรวจสอบผลของทศันคตขิองครูที่
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มีต่อสถิติต่อทัศนคติของพวกเขาที่มีต่อการศึกษา  
ผลการศกึษาพบว่าความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตต่ิอสถติิ
และการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี (p <0.01; r = 
0.972 **) และเพศไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ  สอดคล้องกบังานวิจยัของ สถาพร  
ชูทองรตันะ ประยูร วงศจ์นัทรา และบญัญตั ิสาล ี(2558) 
ได้ศึกษาเรื่อง การถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน ้ า ของกลุ่มชาติพันธุ์ญ้อ 
นครพนม ผลการวจิยัพบว่า ทศันคติและการมสี่วนร่วม
ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าและน ้า ก่อนเขา้และหลงัรบั
การรบัการถ่ายทอดการจดัการเรียนรู้ ทัง้เพศชายและ
เพศหญงิมทีศันคตไิม่แตกต่างกนั 
 3) การเปรยีบเทยีบจรยิธรรมสิง่แวดลอ้มเกีย่วกบั
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าล าปาว นิสิตที่มีเพศ ต่างกันมี
จรยิธรรมสิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าล าปาว 
ไม่แตกต่างกัน (p > .05) เนื่ องจากกลุ่ม ตัวอย่างมี
ประสบการณ์ และอยู่ในระดับชัน้เดียวกันจึงส่งผลให้ 
นิสิตมีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ เขตห้ามล่าสตัว์
ป่าดูนล าพนัไม่แตกต่างกนั ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ 
โกวทิ ประวาลพฤกษ์ (2541 : 123) ไดก้ล่าวว่า จรยิธรรม
มคีวามหมาย 2 นยั คอื นยัทีห่นึ่ง จรยิธรรมเป็นหลกัการ
และเหตุผลทีพ่จิารณาเกีย่วกบัการกระท า การพจิารณา
ตัดสินและการตัดสินใจซึ่งเป็นความหมายทคนทัว่ไป
เข้าใจกนัมาดัง้เดิม นัยที่สอง จริยธรรมเป็นพฤติกรรม
หรอืการกระท า เป็นการตดัสนิใจ การพจิารณาตดัสนิเป็น
คุณธรรมทางจรยิธรรมทีม่พีืน้ฐานอยู่บนการกระท า และ
เจตคติที่สามารถสังเกตเห็นได้ ซึ่งความหมายนี้ เป็น
ความหมายในแนวคดิใหม่เป็นไปตามแนวคดิของ โกวทิ 
ประวาลพฤกษ์ และภณิดา คสูกุล (2550 : 6) ไดใ้หน้ิยาม
จรยิธรรม หมายถงึ ระเบยีบสงัคม กฎหมาย กฎศลีธรรม
ตามหลกัศาสนาและ ค่านิยมในกลุ่มสงัคมเดยีวกนั โดยมี
สิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ประการ คือ ตัวเราเอง ผู้อื่น และ
ความสมัพนัธ์ ระหว่างตนเองและผู้อื่น และเป็นไปตาม
แนวคดิของ สทิธโิชค วรานุสนัติกูล (2556 : 301-325) 
กล่าวถึง ประการที่หนึ่ง จริยธรรมในแบบการคิดหา 
เหตุผลทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจทีจ่ะกระท าหรอืไม่กระท าสิง่ใด
สิง่หนึ่ง ประการที่สอง จรยิธรรมในแบบความรู้สกึ ทาง
จิตใจ การศึกษาจริยธรรมของบุคคลในข้อนี้คือศึกษา
ค่านิยม ความเชื่อและความรูส้กึชอบและไม่ชอบ ประการ
ที่สาม จรยิธรรมในแบบของการแสดงออกภายนอก คอื 

การศึกษาจริยธรรมเป็นส่วนที่เป็นพฤติกรรมภายนอก
ของบุคคล เช่น พฤติกรรมซื่อสตัย์เอื้อเฟ้ือ เป็นต้น ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ น ้าผึง้ นาพนัธ ์และจกัรชยั สือ่
ประเสริฐสิทธ์ (2562 : 70-80) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
ชายฝัง่ทะเลของประชาชนในชุมชนวดัช่องลม ต.นาเกลอื 
อ.บางละมุง จ.ชลบุร.ี ผลการศกึษา พบว่า เพศไม่มผีล
ต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝัง่
ทะเลของประชาชนในชุมชนวัดช่องลม ต.นาเกลือ  
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สอดคล้องกบังานวิจยัของ สาคร 
พรหมโคตร (2555 : 24-30) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมทาจริยธรรมของนักศกึษามหาวิทยาลยัราช
ภัฏเลย ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน  
มพีฤติกรรมทางจรยิธรรมไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบั
งานวิจัยของ  Klongyut Somsak, Singseewo Adisak 
and Suksringarm Paitool (2015: 2599-2605) ไดศ้กึษา
เรื่อง การพัฒนาการมีส่วน ร่วมของนักเรียนระดับ
ประถมศกึษาในการอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน 
ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนที ่มเีพศต่างกนัมพีฤตกิรรมไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย ศักดิศ์รี สืบสิงห์ 
(2561: 76-86) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การพฒันารูปแบบ
การอนุรักษ์ป่าไม้กรณีศึกษา: ป่าดงหันบ้านท่าม่วง 
อ าเภอเสลภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็ โดยใช้กระบวนการทาง
สิง่แวดลอ้มศกึษา ผลการวจิยั พบว่า ประชาชนในชุมชน
ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ
ต่างกัน มีวิธีการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ อุกฤษฎ์ ดอนบรรเทา และสุนทร สายค า 
(2563 : 202-209) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การจัดการ
ความรู้ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่ชุมชน 
อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู ผลการวิจัย
พบว่า การเปรียบเทียบการจัดการความรู้ตามหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่ชุมชน จ าแนกตามเพศ  
มกีารปฏบิตัไิม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
 ดงันัน้การเรียนรู้เกี่ยวกบัเขตห้ามล่าสตัว์ป่าล า
ปาว นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้ ที่มีเพศแตกต่าง
กนั มคีวามรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัว์ป่าล าปาว ทศันคติ 
และจรยิธรรมสิง่แวดลอ้ม ไม่แตกต่างกนั เมื่อไดเ้ขา้ร่วม
กจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัเขตหา้มล่าสตัวป่์าล าปาว 
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6. ข้อเสนอแนะ  
6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจยัไปใช้ 
 1) เขตหา้มล่าสตัวป่์าล าปาวสามารถน าคู่มือการ
เรยีนรูเ้ขตหา้มล่าสตัวป่์าล าปาว  
ไปใช้ประกอบการจดักิจกรรมรณรงค์หรือกิจกรรมการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในพื้นทีเ่ขต
หา้มล่าสตัวป่์าล าปาว 
 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการน าคู่มือไป
เผยแพร่กบันักศกึษาที่มาทศันศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าล าปาว ไปประยุกต์ ใช้กับนักเรียน 

นักศกึษา และประชาชนทัว่ไปทีม่าทอ้งเทีย่วในเขตหา้ม
ล่าสตัวป่์าล าปาว โดยใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุได้ 
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1) ควรศึกษาการพฒันาสื่อการเรยีนรู้โดยใช้สื่อ 
เพื่อช่วยในการถ่ายทอด เช่น การน าเสนอในรูปแบบ  
วดีทีศัน์ เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมเกดิความรูไ้ดอ้ย่างชดัเจน 
 2) ควรศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัอื่นๆ เช่นอายุ ระดบั
การศึกษา ที่อาจมีผลต่อความรู้ ทศันคติและจริยธรรม
สิง่แวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางพฒันาองค์ความรู้เกี่ยวกบั
เขตหา้มล่าสตัวป่์าล าปาว 
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