
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมศึกษาในการ
อนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรป่าไม้สำาหรับเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์
Development of Environmental Education Camping Activity 
Model on Forest Resource Conservation and Restoration for 
Youths in Kalasin Province, Thailand

สมยศ วิเชียรนิตย์1, ประยูร วงศ์จันทรา2, บัญญัติ สาลี3 
Somyot Wichiannit1, Prayoon Wongchantra2, Banyat Sali3

บทคัดย่อ
การพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสำาหรับเยาวชนมีความสำาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้

เกีย่วกบัธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มรอบตวัเราสนกุและนา่ตืน่เตน้ และสรา้งความตระหนกัตอ่การอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมต่างๆ จะช่วยให้การศึกษาเยาวชนและส่งเสริมให้มีส่วน
รว่มในการอนุรกัษแ์ละปอ้งกนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งรปู
แบบกิจกรรมคา่ยสิง่แวดลอ้มศกึษาเพ่ือการอนรัุกษแ์ละปอ้งกนัทรพัยากรปา่ไม ้กลุม่ตวัอยา่งเปน็เยาวชน
จำานวน 30 คน จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จากการสมัครใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือกิจกรรม
การเรียนรู้ แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แบบวัดความตระหนักต่อส่ิงแวดล้อมและแบบวัด
การมสีว่นรว่มในการอนรุกัษแ์ละปอ้งกนัทรพัยากรปา่ไม ้การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติ ิคา่เฉลีย่ และคา่
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมตฐิาน ได้แก ่One-way MANCOVA และ One-way 
ANCOVA ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ออกแบบมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
87.54/85.22 และความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรป่าไม้ของเยาวชนเพิ่มขึ้นหลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเยาวชนที่มีอายุต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความ
ตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรป่าไม้ต่างกัน

โดยสรุปกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาที่พัฒนาสำาหรับเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์มีประสิทธิภาพ
ชว่ยพฒันาความรูเ้กีย่วกบัส่ิงแวดลอ้ม ความตระหนกัตอ่สิง่แวดลอ้มและการมสีว่นรว่มในการอนรุกัษแ์ละ
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ป้องกันทรัพยากรป่าไม้ของเยาวชน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรใช้รูปแบบนี้สำาหรับค่ายสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมสำาหรับเยาวชน

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนารูปแบบ กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา การอนุรักษ์และการป้องกัน ทรัพยากร 
ป่าไม้ 

Abstract 
The development of environmental education activities for youths is essential in that 

it helps promote the learning of the nature and environment surrounding them, generate 
fun and exciting learning, and create awareness of natural resource and environmental  
conservations. The activities also helps educate the youths and encourage them to participate  
in forest resource conservation and restoration. This research thus aimed to create the  
environmental education camping activity model for forest resource conservation and  
restoration. The sample group included 30 volunteering youths from Kalasin Province,  
Thailand. The research tools were an educational activity manual, an environmental  
knowledge questionnaire, an environmental awareness questionnaire, and a forest resource 
conservation and restoration questionnaire. Mean and standard deviation were implemented 
for data analysis. The hypotheses were tested using One-way MANCOVA and One-way  
ANCOVA It was found that 1) the designed environmental education camping activity  
model met the expected effective value with the effective value of 87.54/85.22, 2) the  
environmental knowledge, environmental awareness and willingness to participate in  
forest resource conservation and restoration of the youths had significantly increased after 
participating in the environmental education camp with the significance level of .05, and  
3) the youths with different age groups had different environmental knowledge, environmental 
awareness, and willingness to participate in forest resource conservation and restoration. In 
conclusion, the environmental education camping activity model that was developed for the 
youths in Kalasin Province effectively helps improve the youths’ environmental knowledge, 
environmental awareness, and willingness to participate in forest resource conservation and 
restoration. Therefore, related organizations should use this designed model for environmental 
education camps to develop the environmental knowledge and environmental awareness 
for youths.

Keywords: Model Development, Environmental Education Camping Activities, Conservation 
and Restoration, Forest Resources
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บทนำา
ทรัพยากรธรรมชาติมีความสำาคัญยิ่งต่อ

ปัจจยัการดำารงชีวติของประชากรมนษุยอ์ยา่งหนึง่
คือ ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
อันสำาคัญยิ่งชนิดหน่ึงของโลก ที่มีมูลค่ามหาศาล
ต่อมวลมนุษยชาติการกำาเนิดขึ้นและพัฒนาระบบ
โครงสร้างของป่าต้องใช้ระยะเวลายาวนานนับ
ล้านๆ ปีป่าไม้จึงมีความผูกพันเกี่ยวข้องและมี
อิทธิพลต่อมวลมนุษยชาติและสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆ มี
คุณค่าและสามารถอำานวยประโยชน์ทั้งทางตรง
และทางออ้มใหแ้กม่นษุยอ์ยา่งมากมาย เนือ่งจาก
ป่าไม้ธรรมชาติมีความหลากหลายทางชีวภาพ
ท้ังพืช สัตว์ อาทิเป็นแหล่งกำาเนิดปัจจัยส่ี เป็น
แหล่งกำาเนิดของต้นน้ำาลำาธารแหล่งซับน้ำาป้องกัน
อุทกภัย เป็นแนวป้องกันพิบัติภัยจากธรรมชาติ
และมีอิทธิพลควบคุมสมดุลของระบบนิเวศตาม
ธรรมชาติและบรรยากาศโลก อีกทั้งยังป้องกัน
การพังทลายของดิน เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
และสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่เป็นแหล่งพลังงานและเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจรวมทั้งความงดงามทาง
ด้านสุนทรีย์ที่ผ่านมามนุษย์ต่างนำาประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไม้มาใช้อย่างมหาศาลและฟุ่มเฟือย 
ขาดจิตสำานึกและความรอบคอบ โดยไม่คำานึงว่า
ทรัพยากรป่าไม้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ช่วย
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศจึงทำาให้ป่าไม้
เกิดสภาพเสื่อมโทรมอย่างเห็นได้ชัด และมีแนว
โนม้วา่จะทวีความรุนแรงมากขึน้ (นิวติั เรอืงพานิช,  
2542) เมือ่ความเจรญิทางด้านเศรษฐกจิเปน็ตวัช้ี
วัดในการพัฒนาประเทศ จึงต้องนำาเอาทรัพยากร
ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอื่นที่มีความอุดม
สมบูรณ์อยู่มากในขณะนั้นมาใช้เพื่อการพัฒนา
ประเทศโดยขาดการวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีพอ เมื่อป่าไม้ถูกนำามา
ใชส้อยอยา่งฟุม่เฟอืย ขาดความระมัดระวงัจนเกนิ
กำาลังผลิตของป่าและไม่มีการปลูกป่าทดแทนได้

ทัน ทรัพยากรป่าไม้จึงเสื่อมโทรมและลดจำานวน
ลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันประเทศไทยกำาลังประสบ
กับวิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
รุนแรง จึงได้มีการทบทวนแนวทางในการพัฒนา
ประเทศใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงแนวคิดของการ
พัฒนาจากเดิมที่มีการพัฒนาแบบแยกเป็นส่วนๆ 
มาเปน็การพฒันาแบบบรูณาการทีม่คีวามสัมพนัธ์
เชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ โดยส่ง
เสรมิใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในกระบวนการ
พัฒนาเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (ชาชิวัฒน์  
ศรีแก้ว, 2541:2)

จากอดีตถึงปัจจุบันพื้นที่ป่ าไม้ของ
ประเทศไทยลดจำานวนลงอยา่งรวดเร็วประเทศไทย
มีพื้นที่ทั้งหมด 320.69 ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 2504 
เคยมีพื้นที่ป่าไม้ 170.93 ล้านไร่ หรือร้อยละ 
53.30 ของพื้นที่ประเทศและในปี พ.ศ. 2541 
ปรากฏว่าเหลือพื้นที่ป่าไม้จำานวน 81.07 ล้านไร่
หรือร้อยละ 25.28 ของพื้นที่ประเทศโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ป่าไม้
เหลือเพียง 13.12 ล้านไร่ หรือร้อยละ 12.43 
ของพื้นที่ภาคเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับภา
คอืน่ๆ ถอืวา่มพีืน้ทีป่า่คงเหลอืน้อยทีส่ดุ (รายงาน
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2553: 5)  
จะเห็นได้ว่าภายในระยะเวลา 37 ปี ประเทศไทย
สูญเสียพื้นที่ป่าไม้ถึง 89.86 ล้านไร่ หรือ 
ร้อยละ 28.05 ของเนื้อท่ีประเทศ และใน
สถานการณ์ปัจจุบันน่าจะมีพื้นที่ป่าไม้ลดลงอีก
จำานวนมากการสูญเสียทรัพยากรป่าไม้จำานวน
มากมาย เช่น นี้จะนำาไปสู่ปัญหาการขัดแย้งการ
แยง่ชงิทรพัยากรธรรมชาตแิละกอ่ให้เกดิผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศต่อบรรยากาศของโลก ซึ่งสัมพันธ์
อยู่กับระบบสังคมเมื่อระบบนิเวศเส่ือมย่อมส่ง
ผลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์และโครงสร้างการพัฒนา
ประเทศอย่างแน่นอน (สำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545: 
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53) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดินน้ำาพันธ์ุพืชพันธุ์
สัตว์ที่หายากและป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจาก
น้ำาท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาการวิจัยแหล่งท่องเที่ยวพัก
ผ่อนและนันทนาการ ในอัตราร้อยละ 25 ของ
พื้นที่ประเทศป่าเพื่อเศรษฐกิจกำาหนดไว้เพื่อผลิต
ไม้และของป่าเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจใน
อัตราร้อยละ 15 ของพ้ืนท่ีประเทศในส่วนของ
จังหวัดกาฬสินธุ์จาก พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552 มี
พื้นที่ป่าลดลง 48,773 ไร่จากพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด 
286,280 ไร ่คดิเปน็รอ้ยละ 20.54 (รายงานสถติิ
ป่าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์, 2554: 107) 

แนวคิดการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ 
โดยใช้กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาด้วยวิธีการ
ใหค้วามรู ้เพือ่สง่ผลใหเ้กดิความตระหนกัและการ
มีส่วนร่วมนั้น มีวิธีในการดำาเนินการหลายวิธี รูป
แบบการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นกระบวน
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างหรือ
เพ่ิมพนูความรู ้(Knowledge) ทกัษะ (Skill) ความ
สามารถ (Ability) และเจตคติ (Attitude) ของ
เยาวชน อันจะช่วยปรับปรุงให้ปฏิบัติกิจกรรมการ
เขา้คา่ยให้มปีระสทิธภิาพสงูขึน้ทัง้นีเ้พราะรูปแบบ
การเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาสำาหรับเยาวชนจะมี
ส่วนชว่ยใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ด้ เน่ืองจากเปน็กรรมวธิี
ท่ีจัดขึ้น ในระยะเวลาอันสั้น ภายใต้งบประมาณ
จำากัดและเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ
และประสบการณ์เฉพาะหัวข้อที่ต้องการโดยไม่
เสียระยะเวลาในการเรียนรู้มากดังนั้นการพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมค่ายส่ิงแวดล้อม สำาหรับเยาวชน 
ให้มีความรู้ ความตระหนักและมีส่วนร่วมเกี่ยว
กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ท่ีเหมาะ
สมเป็นเรื่องที่สามารถดำาเนินการได้เพื่อให้การ
ดำาเนินการพฒันารูปแบบกจิกรรมคา่ยส่ิงแวดลอ้ม
ศึกษาสำาหรับเยาวชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ในการให้ความรู้ ความตระหนักและการมีส่วน
ร่วมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่า
ไม้ ให้กับเยาวชน โดยได้ศึกษาสภาพปัญหาและ
ความต้องการ วิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมค่ายสิ่ง
แวดล้อมศึกษา จากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
สังเคราะห์การพัฒนารูปแบบกิจกรรมค่ายสิ่ง
แวดล้อมศกึษา พฒันาสือ่การเรียนรู้ขึ้นมาใหม่ ให้
มคีวามเหมาะสมแลว้นำามาพฒันารปูแบบกจิกรรม
ค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชน
มีความรู้ เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อีก
ทั้งสามารถนำาความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม
และประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมคา่ยสิง่แวดล้อม
ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน ดังนั้นผู้วิจัย
จึงมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ คือ 1. เพื่อศึกษา
สภาพปญัหาการอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟทูรัพยากรปา่ไม้
ในจังหวดักาฬสนิธุ ์2. เพือ่พฒันารปูแบบกจิกรรม
ค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาสำาหรับเยาวชนในจังหวัด
กาฬสินธุ์อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความรู้ความตระหนักและการมีส่วน
รว่มเกีย่วกบัการอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟทูรพัยากรปา่ไม้
ของเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนและหลังการ
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยจำาแนก
ตามอายุที่ต่างกัน

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการอนุรักษ์

และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดกาฬสินธุ์

2. เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมค่ายสิ่ง
แวดล้อมศึกษาสำาหรับเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มีประสิทธิภาพ

3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
ความตระหนักและการมีส่วนร่วมเก่ียวกับการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ของเยาวชนใน
จงัหวดักาฬสนิธุ ์กอ่นและหลงัการเขา้รว่มกจิกรรม
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คา่ยสิง่แวดลอ้มศกึษาโดยจำาแนกตามอายุทีต่่างกนั

สมมติฐานการวิจัย
1. เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสิ่ง

แวดล้อมศึกษามีความรู้ (knowledge) ความ
ตระหนัก (Awareness) และการมีส่วนร่วม 
(Participation) เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย

2. เยาวชนที่เข้าร่วมค่ายกิจกรรมสิ่ง
แวดล้อมศึกษาที่มีอายุต่างกันมีความรู้ความ
ตระหนักและการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้แตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิยครัง้นีคื้อเยาวชน
ทีม่อีายุระหวา่ง16 - 18 ป ีจำานวน 8,063คน และ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือเยาวชนที่
มีอายุระหว่าง16-18 ปี จำานวน 30 คนเพื่อความ
สะดวกและเหมาะสมในการจดักจิกรรมค่ายไดม้า
โดยสมัครใจ (Volunteered Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย  

1. คู่มือรูปแบบกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้
สำาหรับเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์

2. แบบสอบถามแบบทดสอบ จำานวน 3 
ชุด ดังนี้

2.1 แบบทดสอบวัดความรู้ เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ของเยาวชนใน
จังหวัดกาฬสินธุ์

2.2 แบบวัดความตระหนักเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ของเยาวชนใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

2.3 แบบวดัการมสีว่นรว่มในการอนรุกัษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของเยาวชนในจังหวัด
กาฬสนิธุโ์ดยองิเกณฑต์ามเนือ้หาและวตัถปุระสงค์

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการเข้าค่ายของเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์
การวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัไดศ้กึษากรอบเนือ้หาสาระวา่
ความเหมาะสมกบักลุม่เยาวชนด้วยแบบสอบถาม
เรือ่งความรูแ้ละความตระหนกัและการมสีว่นรว่ม
ในเรื่องการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ของ
เยาวชน ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยส่งแบบสอบถาม
ไปยังเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์จำานวน 150 
ชุด และได้รับกลับมาจำานวน 120 ชุดแล้วนำามา
วิเคราะห์ระดับความรู้ ความตระหนัก การมีส่วน
รว่มและความตอ้งการในการเขา้รว่มกจิกรรมคา่ย
สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อกำาหนดและลำาดับความ
สำาคัญของกรอบเนื้อหาสาระ

ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบ
กจิกรรมคา่ยสิง่แวดลอ้มศกึษาเพือ่การอนรุกัษแ์ละ
ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สำาหรับเยาวชนในจังหวัด
กาฬสินธุ์จากสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ
และความจำาเป็นในการจัดกิจกรรมค่าย โดยนำา
ข้อมูลพื้นฐานจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยมา
เขียนสภาพปัญหาและความต้องการจำาเป็นใน
การจัดกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาได้ดำาเนิน
การดังนี้

2.1 เอกสารร่างกิจกรรมได้แก่

 2.1.1 สภาพปัญหาความต้องการ
และความจำาเป็นในการจัดกิจกรรม โดยนำาข้อมูล
พื้นฐานจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยมาเขียน
สภาพปญัหาและความตอ้งการจำาเป็นของกจิกรรม
เพือ่ชีแ้จงใหรู้ส้ภาพความเปน็มาตลอดจนหลกัการ 
เหตุผลของการจัดทำากิจกรรม

 2.1.2 จุดมุ่งหมายของกิจกรรม
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กำาหนดใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความต้องการ
และความจำาเป็นของกิจกรรมและพ้ืนฐานของผู้
เข้าค่ายกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยเป็นจุดมุ่ง
หมายที่มีความสำาคัญและมีคุณค่าต่อผู้เข้าค่าย
สามารถนำาไปปฏิบัติและพัฒนาให้เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและสังคมได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

 2.1.3 โครงสร้างของกิจกรรม มี 
5 กิจกรรมระยะเวลาในการฝึกอบรมขอบเขต
เนื้อหาและกิจกรรมโดยสังเขป ได้แก่ กิจกรรม ที่ 
1: กิจกรรมการพัฒนาป่าชุมชน กิจกรรม ที่ 2: 
กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ กิจกรรม ที่ 3: 
กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
กิจกรรมที่ 4: กิจกรรมสร้างฝายกั้นน้ำาขนาดเล็ก
หรือฝายชะลอความชุ่มช้ืน กจิกรรม ที ่5: กจิกรรม
นันทนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

2.2 ทดสอบเอกสาร/สื่อ/วัสดุอุปกรณ์

2.2.1 ประเมินร่างกิจกรรมเพื่อตรวจ
สอบคุณภาพของกิจกรรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการทางการศึกษา
และด้านการวัดและประเมินผลด้านการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมรวมจำานวน 5 คน โดยการ
ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
ร่างรูปแบบกิจกรรมค่ายส่ิงแวดล้อมศึกษาเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยนำาแบบประเมินร่างรูป
แบบกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาพร้อมเอกสาร
ร่างรูปแบบกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ เพื่อนำาข้อมูลมาวิเคราะห์
และคัดเลือกประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม
ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 
1.00 และมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.5 
ขึ้นไป ข้อใดมีค่าความเหมาะสมและค่าดัชนีความ
สอดคล้องน้อยกวา่หรอืเทา่กบั 0.5 จะพิจารณาถงึ
เหตุผลเป็นรายข้อ และนำาข้อเสนอแนะจากผู้ทรง
คุณวุฒิมาปรับปรุง 

ระยะที่ 3 การใช้รูปแบบกิจกรรมค่ายสิ่ง

แวดล้อมศกึษาเพือ่การอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟทูรพัยากร
ป่าไม้ สำาหรับเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ในขั้น
ตอนนีผู้วิ้จยัไดน้ำารูปแบบกจิกรรมคา่ยส่ิงแวดล้อม
ศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ 
สำาหรบัเยาวชนในจงัหวดักาฬสนิธุ ์ทีผ่า่นความเหน็
ชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
โดยมีขั้นตอนตามกรอบแนวคิด การวิจัย ราย
ละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 วางแผนการดำาเนินงานตามรูปแบบ
กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สำาหรับเยาวชนใน
จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยการจัดเตรียมทีมงานในการ
ดำาเนินงานตาม รูปแบบกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ 
สำาหรับเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์จัดประชุมเพื่อ
สร้างความเข้าใจต่อจุดมุ่งหมายของกิจกรรมค่าย 
สิ่งแวดล้อมศึกษา   

3.2 ปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรม
ค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรพัยากรปา่ไม ้สำาหรบัเยาวชนในจังหวดักาฬสนิธุ ์
โดยการนำาข้อมูลจากการประเมินประสิทธิผลรูป
แบบการจดักจิกรรมคา่ยส่ิงแวดล้อมศกึษาเพือ่การ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สำาหรับเยาวชน
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มาทดลองใช้ แล้วนำาข้อมูลท่ี
ไดม้าสรปุวิเคราะหเ์กณฑก์ารประเมนิประสทิธผิล
ของรูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา 
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สำาหรับ
เยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ทำาการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
สำาเร็จรูป และนำาเสนอผลการวิเคราะห์ตามขั้น
ตอนต่อไปนี้

ตอนที่ 1 การสร้างและพัฒนารูปแบบ
กจิกรรมคา่ยสิง่แวดลอ้มศกึษาเพือ่การอนรุกัษแ์ละ
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ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สำาหรับเยาวชนในจังหวัด
กาฬสินธุ์

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูป
แบบกจิกรรมคา่ยสิง่แวดลอ้มศกึษาสำาหรบัเยาวชน
ในจังหวัดกาฬสินธุ์

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความรู้ความ
ตระหนักและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมค่ายสิ่ง
แวดล้อมศกึษาเพือ่การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากร
ป่าไม้ สำาหรับเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบความรู้ความ
ตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
ฟืน้ฟทูรพัยากรปา่ไม ้หลงัการเขา้ค่ายสิง่แวดลอ้ม
ศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ 
สำาหรับเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธ์ุ ที่มีอายุต่าง
กัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้

ในการทดสอบสมมติฐานคือ t-test (Dependent 
Samples) (One-way MANCOVA)และ (One 
–way ANCOVA)

ผลการวิจัย
1. การศกึษาสภาพปญัหาดา้นความรู ้ใน

การอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟทูรพัยากรปา่ไม ้ของเยาวชน
ในจังหวัดกาฬสินธุ์พบว่า สภาพปัญหาด้านความ
รู้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ของ
เยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ
แรก คือ ด้านนันทนาการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านความ
หลากหลายทางชวีภาพดา้นปา่ไม ้อยูใ่นระดบัมาก 
และดา้นการพฒันาปา่ชมุชน อยูใ่นระดบัมากตาม
ลำาดับ (ดังตาราง 1)

ต�ร�ง 1 สภาพปัญหาด้านความรู้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของเยาวชนในจังหวัด
กาฬสินธุ์

สภ�พปัญห� S.D. ระดับปัญห�

1. การพัฒนาป่าชุมชน 4.09 0.54 มาก

2. เดินป่าศึกษาธรรมชาติ 4.05 0.61 มาก

3. ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 4.24 0.63 มาก

4. ฝายกั้นน้ำาขนาดเล็กหรือฝายชะลอความชุ่มชื้น 3.87 0.61 มาก

5. นันทนาการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 4.52 0.63 มากที่สุด

โดยรวม 4.11 0.59 ม�ก

2. สภาพปัญหาด้านความตระหนักใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของเยาวชน
ในจังหวัดกาฬสินธุ์พบว่า สภาพปัญหาด้านความ
ตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
ของเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า โดยรวมอยู่

ในระดับมากโดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 
อันดับแรก คือ การพัฒนาป่าชุมชน นันทนาการ
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ และความ
หลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ตามลำาดับ (ดัง
ตาราง 2)
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3. สภาพปญัหาด้านการมสีว่นรว่มในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับมากโดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

3 อนัดบัแรก คอื การพฒันาปา่ชมุชน นนัทนาการ 
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ตามลำาดับ (ดังตาราง 3)

ต�ร�ง 2 สภาพปัญหาด้านความตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของเยาวชนใน
จังหวัดกาฬสินธุ์

สภ�พปัญห� S.D. ระดับปัญห�

1. การพัฒนาป่าชุมชน 4.63 0.52 มากที่สุด

2. เดินป่าศึกษาธรรมชาติ 3.57 0.50 มาก

3. ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 4.07 0.48 มาก

4. ฝายกั้นน้ำาขนาดเล็กหรือฝายชะลอความชุ่มชื้น 3.87 0.43 มาก

5. นันทนาการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 4.30 0.79 มาก

รวม 4.09 0.54 ม�ก

ต�ร�ง 3 สภาพปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

สภ�พปัญห� S.D. ระดับปัญห�

1. การพัฒนาป่าชุมชน 4.43 0.77 มาก

2. การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 3.63 0.49 มาก

3. ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 4.02 0.47 มาก

4. ฝายกั้นน้ำาขนาดเล็กหรือฝายชะลอความชุ่มชื้น 3.97 0.52 มาก

5. นันทนาการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 4.18 0.81 มาก

รวม 4.05 0.61 มาก

4. การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้หลังการเข้าร่วม
กจิกรรมคา่ยสิง่แวดลอ้มศกึษาของเยาวชนทีม่อีายุ
ต่างกัน (One-way ANCOVA) ความรู้เกี่ยวกับ
การอนุรกัษแ์ละฟืน้ฟทูรพัยากรปา่ไม ้ของเยาวชน
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีอายุต่างกัน พบว่า โดยรวม

และเป็นรายด้าน 5 ด้านหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
คา่ยสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก ่การพฒันาปา่ชมุชนการเดนิ
ป่าศึกษาธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านป่าไม้ฝายกั้นน้ำาขนาดเล็กหรือชะลอความชุ่ม
ชืน้และการอนรุกัษแ์ละฟ้ืนฟทูรพัยากร ปา่ไม ้แตก
ต่างกัน (ดังตาราง 4)
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ต�ร�ง 4 การเปรียบเทียบความรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟทูรพัยากรปา่ไมห้ลงัการเข้ารว่มกิจกรรม
ค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาของเยาวชนที่มีอายุต่างกัน (One-way ANCOVA)

กิจกรรมค่�ยสิ่งแวดล้อมศึกษ�
แหล่งคว�ม
แปรปรวน

SS df MS F p

1. การพัฒนาป่าชุมชน Contrast 0.326 2 0.163
0.541 0.590

Error 6.625 22 .301

2. การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ Contrast 0.123 2 0.062
0.266 0.769

Error 5.095 22 .232

3. ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ Contrast 0.225 2 0.113
1.217 0.315

Error 2.035 22 0.092

4. ฝายกั้นน้ำาขนาดเล็กหรือชะลอความชุ่มชื้น Contrast 0.011 2 0.005
0.035 0.966

Error 3.389 22 0.154

5. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ Contrast 0.019 2 0.009
0.082 0.922

Error 2.502 22 0.114

5. การเปรียบเทียบความตระหนักเกี่ยว
กับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้หลัง
การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาของ
เยาวชนทีม่อีายตุ่างกนั (One-way ANCOVA)พบ
ว่า ความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้ ของเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มีอายุต่างกัน พบว่า โดยรวมและเป็นรายด้าน 
3 ด้านหลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม 

ไดแ้ก ่การเดนิปา่ศกึษาธรรมชาตคิวามหลากหลาย
ทางชีวภาพด้านป่าไม้และการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรพัยากรปา่ไม ้ไมแ่ตกตา่งกนัสว่นดา้นการพฒันา
ป่าชุมชน ฝายกั้นน้ำาขนาดเล็กหรือชะลอความชุ่ม
ชื้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 จึงมีการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่ (ดังตาราง 5)
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6. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมเกี่ยว
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้หลังการเข้าร่วม
กจิกรรมคา่ยสิง่แวดลอ้มศกึษาของเยาวชนทีม่อีายุ
ตา่งกัน (One-way ANCOVA)พบวา่ โดยรวมและ
เป็นรายด้าน 5 ด้านหลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย

สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การพัฒนาป่าชุมชนการเดินป่า
ศึกษาธรรมชาตคิวามหลากหลายทางชวีภาพดา้น
ป่าไม้ฝายก้ันน้ำาขนาดเล็กหรือชะลอความชุ่มชื้น
และการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ไม่แตก
ต่างกัน (ดังตาราง6)

ต�ร�ง 5 การเปรยีบเทยีบความตระหนกัเกีย่วกบัการอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟทูรพัยากรปา่ไมห้ลงัการเข้ารว่ม
กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาของเยาวชนที่มีอายุต่างกัน (One-way ANCOVA)

กิจกรรมค่�ยสิ่งแวดล้อมศึกษ�
แหล่งคว�ม
แปรปรวน

SS df MS F p

1. การพัฒนาป่าชุมชน Contrast 0.364 2 0.182
4.215 0.028*

Error 0.951 22 0.043

2. การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ Contrast 0.022 2 0.011
0.190 0.829

Error 1.256 22 0.057

3. ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ Contrast 0.040 2 0.020
0.600 0.558

Error 0.726 22 0.033

4. ฝายกั้นน้ำาขนาดเล็กหรือชะลอความชุ่มชื้น Contrast 0.323 2 0.161
3.721 0.041*

Error 0.955 22 0.043

5. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ Contrast 0.053 2 0.026
0.579 0.569

Error 1.002 22 0.046
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ต�ร�ง 6 การเปรยีบเทยีบการมสีว่นรว่มเกีย่วกบัการอนรุกัษท์รพัยากรปา่ไมห้ลงัการเขา้รว่มกจิกรรม
ค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาของเยาวชนที่มีอายุต่างกัน (One-way ANCOVA)

กิจกรรมค่�ยสิ่งแวดล้อมศึกษ�
แหล่งคว�ม
แปรปรวน

SS df MS F p

1. การพัฒนาป่าชุมชน Contrast 0.018 2 0.009
0.072 0.930

Error 2.755 22 0.125
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7. การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า
เฉลีย่รายคูค่วามตระหนกัเกีย่วกบัการอนรุกัษ์และ
ฟืน้ฟทูรพัยากรปา่ไมโ้ดยรวมกอ่นและหลงัการเขา้
ร่วมกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาของเยาวชน
ที่มีอายุต่างกันความตระหนักในการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ของเยาวชนในจังหวัด
กาฬสินธุ์ที่มีอายุต่างกัน พบว่า โดยรวมและเป็น
รายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาป่าชุมชน 
การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ความหลากหลายทาง

ชีวภาพด้านป่าไม้ ฝายกั้นน้ำาขนาดเล็กหรือชะลอ
ความชุม่ชืน้ การอนรุกัษแ์ละฟ้ืนฟทูรพัยากรปา่ไม ้
หลงัเขา้คา่ยกจิกรรมสิง่แวดล้อมศกึษาสงูกว่าก่อน
เข้าค่าย อย่างมีนัยสำาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยเยาวชนที่มีอายุ 16 ปี มีความตระหนักในการ
อนรุกัษ์และฟืน้ฟทูรัพยากรปา่ไม้โดยรวมมากกวา่ 
เยาวชนที่มีอายุ 17 ปี และเยาวชนที่มีอายุ 18 ปี 
(ดังตาราง 7)

กิจกรรมค่�ยสิ่งแวดล้อมศึกษ�
แหล่งคว�ม
แปรปรวน

SS df MS F p

2. การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ Contrast 0.008 2 0.004
0.193 0.826

Error 0.480 22 0.022

3. ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ Contrast 0.001 2 0.001
0.028 0.972

Error 0.488 22 0.022

4. ฝายกั้นน้ำาขนาดเล็กหรือชะลอความชุ่มชื้น Contrast 0.001 2 0.001
0.041 0.960

Error 0.376 22 0.017

5. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ Contrast 0.005 2 0.002
0.130 0.879

Error 0.412 22 0.019
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ต�ร�ง 7 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่รายคูค่วามตระหนักเก่ียวกับการอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟู
ทรพัยากรปา่ไมโ้ดยรวมกอ่นและหลังการเขา้รว่มกจิกรรมคา่ยส่ิงแวดล้อมศกึษาของเยาวชน
ที่มีอายุต่างกัน

ตัวแปร
คว�มตระหนัก

Mean  
Difference

P-valueก่อนเข้�ค่�ย หลังเข้�ค่�ย

S.D. S.D.

1. การพัฒนาป่าชุมชน 2.42 4.11 4.54 6.52 14.16 0.028*

2. การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 2.51 1.63 3.95 1.89 1.19 0.829

3. ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 2.43 0.23 4.58 0.26 0.12 0.558

4. ฝายกั้นน้ำาขนาดเล็กหรือชะลอความชุ่มชื้น 2.66 0.52 4.61 0.25 0.27 0.041*

5. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 2.66 1.29 4.57 1.11 0.24 0.569

*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
1. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมค่ายสิ่ง

แวดล้อมศกึษาเพือ่การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากร
ป่าไม้ สำาหรับเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ มี
ประสทิธภิาพเทา่กบั 87.54/85.22 ซึง่เปน็ไปตาม
เกณฑท์ีต้ั่งไว ้แสดงใหเ้หน็วา่ รปูแบบกจิกรรมคา่ย
สิ่งแวดล้อมศึกษาผ่านการพัฒนารูปแบบกิจกรรม
คา่ยสิง่แวดลอ้มศกึษาอยา่งเปน็ระบบ ซึง่ไดศ้กึษา
วิเคราะห์ความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และ
ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม
ศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำาไปสู่ขั้นตอนการ
พัฒนารูปแบบกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาโดย
มีกระบวนการ ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และนำารูป
แบบกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาไปทดลองใช้ 
แลว้นำาขอ้มลูมาแกไ้ขและปรบัปรงุรปูแบบกจิกรรม
คา่ยสิง่แวดลอ้มศกึษาใหส้มบรูณย่ิ์งขึน้ จึงทำาใหร้ปู
แบบกจิกรรมคา่ยสิง่แวดลอ้มศกึษาสำาหรบัเยาวชน

ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
กำาหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดารารัตน์ 
อุทัยพยัคฆ์ (2548) ได้ทำาการศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบพุทธวิธีเพื่อเสริม
สร้างพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็ก
ปฐมวัยผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการเรียนการ
สอนแบบพทุธวธิทีีย่ดึธรรมะหลกัคือหลกัอรยิสจั 4  
และธรรมะประกอบคือหลักกัลยาณมิตรหลัก
โยนโิสมนสกิารหลกัไตรสกิขาและหลกัอทิธบิาท 4  
มีขั้นตอน การสอน 8 ขั้นตอนคือสร้างความ
ตระหนักและเจตคติคิดถึงสาเหตุของปัญหาเสนอ
และคิดทางเลือกวางแผนการดำาเนินการประเมิน
และหาทางเลือกปฏิบัติตามขั้นตอนประเมินผล
และปรับปรุงวัดประเมินผลและสรุปผลรวมได้
เอกสารคู่มือประกอบรูปแบบการเรียนการสอน
แบบพทุธวธิแีละแผนการสอนการประเมนิคณุภาพ
เคร่ืองมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการนำาไปใช้พบ
ว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดเกือบทุกประเด็น 
(ค่าเฉลี่ย 4.75–4.80) และด้านเนื้อหามีความ
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เหมาะสมมากทีสุ่ดทกุประเดน็ (4.60–4.80) เมือ่
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมพบว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
หลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลองอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งด้านความรู้
ความเข้าใจด้านเจตคติและด้านการปฏิบัติและ
มีค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ
ด้านเจตคติและด้านการปฏิบัติและสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของอนุชิต การเกษ (2542) ได้ศึกษา
การพัฒนารูปแบบการจัดการป่าชุมชนโดยองค์กร
ชาวบ้าน พบว่า การพัฒนา และการส่งเสริม
องค์กรชาวบ้านตลอดจนเครือข่ายให้เข้มแข็ง ควร
เร่งพัฒนาศักยภาพของผู้นำา และคณะองค์กร
ชาวบ้าน เพื่อการจัดป่าชุมชนควรมีการจัดการ
ระดับชุมชนหรือการให้โอกาสในเทศกาลต่างๆ 
ในชุมชนประชาสัมพันธ์แนวคิดและการอนุรักษ์
ป่า เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างหมู่บ้านที่
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจและความร่วมมือ ควรให้องค์กรชาวบ้าน
จัดกิจกรรมสรุปผลดำาเนินงานเพื่อหาข้อบกพร่อง
จุดดีจุดเสีย ปัญหาอุปสรรค เพื่อนำามาปรับปรุง
แก้ไขในการดำาเนินกิจกรรมครั้งต่อๆ ไป และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร์จิรา รัตนไพบูลย์  
(2549) ไดท้ำาการศกึษาพัฒนาเก่ียวกบัชุดกจิกรรม
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมศึกษา สำาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 นำาชุดกิจกรรม
ที่พัฒนาข้ึนไปทดลองใช้กับนักเรียนและศึกษา
ผลการเรียนรู้ดังนี้ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังปฏิบัติชุดกิจกรรมค่าย อนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมศึกษา 2) ความตระหนักต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังปฏิบัติชุดกิจกรรมค่าย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ 3) พฤติกรรมกลุ่ม 
ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่พัฒนาขึ้น

มีประสิทธิภาพ 84.14/83.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพ
เปน็ไปตามเกณฑ ์80/80 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
ความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของ
นักเรียนหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม และ
พฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนหลังฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับดีมาก

2. เยาวชน มีความรู้ ความตระหนักและ
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร
ปา่ไม ้สงูกว่ากอ่นเขา้รว่มกจิกรรมคา่ยสิง่แวดลอ้ม
ศึกษาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05แสดง
ให้เห็นว่า การที่ผลการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสิ่ง
แวดล้อมศึกษา ปรากฏเช่นนี้เป็นเพราะ มีรูป
แบบกิจกรรมค่ายที่เหมาะสมและมีการใช้เทคนิค
และวิธีการที่มีความหลากหลาย ช่วยให้ผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา เกิดความ
สนใจมากยิ่งข้ึนและรูปแบบกิจกรรมค่าย มีความ
สอดคล้องกับเนื้อหาและความต้องการของผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายโดยกลุ่มตัวอย่างในการเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายครั้งนี้คือเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดยเยาวชนจะเรียนรู้ได้ดีเมื่ออยู่ในสภาพที่พร้อม
และพอใจที่จะเรียนและกระบวนการเรียนรู้ของ
เยาวชนจะได้ผลดีมากที่สุด เมื่อการเรียนรู้นั้น
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในงานและชีวิตจริงได้  
ยรรยง กางการ (2544) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ของ
หมูบ่า้นรอบแนวเขตอทุยานแหง่ชาตภิพูาน พบวา่ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถติ ิไดแ้ก ่ประสบการณก์ารเขา้รบัการอบรม 
ความเชื่อถือบุคคลสำาคัญ การดำารงตำาแหน่งทาง
สังคมโดยเป็นกรรมการหมู่บ้านหรืออาสาสมัคร 
อาชีพเกษตรกรรม ความตระหนักถึงปัญหาของ
ทรัพยากรป่าไม้และการใช้ประโยชน์จากป่า มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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สุขณภา สำาเนียงสูง (2546) ได้ศึกษาการพัฒนา
ชุดฝึกอบรม เรื่อง สิ่งแวดล้อมชุมชน สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า  
ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนหลัง
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมมีนัยสำาคัญทาง
สถติิ (p < .05) และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของธานี  
ไชยรักษ์ (2538) ได้ศึกษาเจตคติเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ ดิน น้ำา และป่าไม้ของประชาชนในเขต
ชนบท จังหวัดอุบลราชธานี มีความมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาระดับเจตคติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ดิน น้ำา 
และป่าไมข้องประชาชนทีม่เีพศ และถิน่ทีอ่ยู่อาศยั
แตกต่างกันผลการศึกษาพบว่า 1.ประชาชน ใน
เขตจังหวัดอุบลราชธานี มีเจตคติเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ ดิน น้ำา และป่าไม้อยู่ในระดับดีมาก ทั้ง
ภาพรวมและระดับรายข้อ 2. ประชาชน ในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี เพศชายและหญิงมีเจตคติ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ดิน น้ำา และป่าไม้ไม่แตกต่าง
กันทั้งในภาพรวมและเป็นรายข้อ 3. ประชาชน 
ในเขตชนบทที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน มี
เจตคติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ดิน น้ำา และป่าไม้ไม่
แตกต่างกันท้ังในภาพรวมและเป็นรายข้อ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร์จิรา รัตนไพบูลย์  
(2549) ไดท้ำาการศกึษาพัฒนาเก่ียวกบัชุดกจิกรรม
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมศึกษา สำาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 นำาชุดกิจกรรม
ที่พัฒนาข้ึนไปทดลองใช้กับนักเรียนและศึกษา
ผลการเรียนรู้ดังนี้ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังปฏิบัติชุดกิจกรรมค่าย อนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมศึกษา 2) ความตระหนักต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังปฏิบัติชุดกิจกรรมค่าย
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และ 3) พฤติกรรมกลุ่ม 
ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่พัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพ 84.14/83.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน

ความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของ
นักเรียนหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม และ
พฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนหลังฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับดีมาก

3. เยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีอายุ
ต่างกัน มีความตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้โดยรวมและเป็นรายด้าน ทุก
ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาป่าชุมชน การเดินป่า
ศึกษาธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านป่าไม้ ฝายก้ันน้ำาขนาดเล็กหรือชะลอความ
ชุ่มชื้น การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ หลัง
เข้าค่ายกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสูงกว่าก่อน
เข้าค่าย อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภาคภูมิ สดายุรัตน์  
(2543) ได้ศึกษาความรู้ความตระหนักต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเข่ือน
ภูมิพลพบว่าพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อน
ภูมิพล ที่มีตำาแหน่งสายงานแตกต่างกัน มีความรู้ 
เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพงษ์ศกัดิ ์เยน็แสงจนัทร ์ 
และคณะ (2544) ได้ศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาป่าชุมชนใน
จังหวัดสกลนคร พบว่า จากการศึกษาปัจจัยส่วน
บคุคล ปจัจยัทางเศรษฐกจิ ปัจจยัทางสงัคม ปจัจัย
ทางการปกครอง และปัจจัยการสนับสนุนจาก 
ทางราชการ เป็นเงื่อนไขทำาให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาป่าชุมชนจังหวัดสกลนคร 
พบว่า ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการพัฒนาป่าชุมชนในด้านต่างๆ 
เรียงตามลำาดับความสำาคัญของความสัมพันธ์ที่
สามารถสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติจากมากไปหา
นอ้ย คอื การไดร้บัมอบภาระงาน การสมัมนา การ
ฝึกอบรม การส่งเสริมเผยแพร่ ฐานะ ตำาแหน่งใน
สังคม ความสัมพันธ์กับชุมชน ความต้องการการ 
ยอมรับ อายุ การมีคณะกรรมการป่าชุมชน  
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การพึ่งพิงป่าชุมชน กิจกรรมกลุ่มและความยึดมั่น 
ผูกพัน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

เน่ืองจากการพัฒนารูปแบบกิจกรรม
ค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรพัยากรปา่ไม ้สำาหรบัเยาวชนในจังหวดักาฬสนิธุ ์
ที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ 
ผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญและผ่านการ
ทดลองใชม้าแลว้และเยาวชนมสีว่นรว่มในกจิกรรม
ค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ
เสนอแนะในการนำารูปแบบกิจกรรมค่ายสิ่ ง
แวดล้อมศึกษาไปใช้ดังนี้ 

1.1 การนำาการพัฒนารูปแบบกิจกรรม
ค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรพัยากรปา่ไม ้สำาหรบัเยาวชนในจังหวดักาฬสนิธุ ์
ควรศึกษาค้นคว้าและอ่านเนื้อหาที่ เกี่ยวข้อง 
พรอ้มทำาความเข้าใจวธิกีารใช้รปูแบบกจิกรรมค่าย
สิ่งแวดล้อมศึกษา การดำาเนินกิจกรรมต้องเป็นไป
ตามขัน้ตอน และการศึกษาวิธกีารวดัและประเมนิ
ผลของการใช้รูปแบบที่ชัดเจน 

1.2 ควรทดสอบก่อนและหลังเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน 
ในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาและ
พัฒนา

1.3 การแบ่งกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรม 
วทิยากรควรจดัเยาวชนแบง่ออกเปน็กลุม่ย่อย โดย
คละเพศ คละเยาวชนเกง่ ปานกลาง ออ่น ใหอ้ยู่ใน
กลุ่มเดียวกันและอธิบายบทบาทให้เยาวชนทราบ
ในการปฏิบัติงานกลุ่ม

1.4 ขณะปฏิบัติกิจกรรม วิทยากรควร
ดูแลช่วยเหลือ แนะนำาเยาวชนเมื่อเกิดปัญหาคอย
กระตุน้ใหก้ำาลงัใจ เพ่ือใหเ้กดิความสนใจ ทำาใหร้ปู

แบบกิจกรรมค่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.5 ควรให้มีการใช้รูปแบบกิจกรรม
ค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรพัยากรปา่ไม ้สำาหรบัเยาวชนในจังหวดักาฬสนิธุ ์
ในการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาให้มีความรู้  
ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากเยาวชนจะ
เป็นผู้ ใหญ่ในอนาคตที่จะต้องมีความรู้ความ
ตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ
ที่สุดที่จะไม่ทำาให้เกิดภาวะโลกร้อนได้

1.6 ในการนำารูปแบบกิจกรรมค่ายสิ่ง
แวดล้อมศึกษา ไปใช้กับเยาวชนช่วงอายุอื่นผู้ใช้
ควรปรับรปูแบบของกจิกรรมใหเ้หมาะสมกบัระดบั
อายขุองเยาวชน อาจจะขยายระยะเวลาในการเขา้
รว่มกจิกรรมคา่ยหรอืลดเวลาในการดำาเนนิกจิรรม
ต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับอายุของเยาวชน

1.7 ในการทดลองใชร้ปูแบบกจิกรรมค่าย
สิ่งแวดล้อมศึกษา ควรมีจำานวนเยาวชนหญิงและ
เยาวชนชายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้การ
ดำาเนินกิจกรรมบางกิจกรรมและนันทนาการ เกม 
เพลงมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการสร้างและพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา ในเนื้อหาอื่นๆ

2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับ
เยาวชนในพ้ืนที่อื่นๆ เพื่อให้ทราบถึงความแตก
ต่าง หรือไม่แตกต่างในรูปแบบกิจกรรมค่ายสิ่ง
แวดล้อมศึกษา เก่ียวกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากร ป่าไม้

2.3 ควรศึกษาถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพื่อที่
จะได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาตรงประเด็นได้
อย่างยั่งยืน
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2.4 ควรศึกษาเพื่อหาวิธีการหรือรูปแบบ
ทีส่ง่เสรมิให้หน่วยงานตา่งๆ รวมถงึประชาชน เขา้
มามสีว่นรว่มในการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรปา่
ไม้ ให้มากขึ้น

2.5 ควรศึกษาวิจัยติดตามผลผู้เข้าร่วม

กจิกรรมคา่ยสิง่แวดลอ้มศกึษา ในการเปลีย่นแปลง
ทางด้านความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และ
การนำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
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