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บทคัดย่อ
การพฒันากิจกรรมคา่ยเยาวชนอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มโดยใชก้ระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษามคีวาม

มุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ และทัศนคติ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา 3) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมค่ายเยาวชน
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนในอำาเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ จำานวน 30 คน ได้มาโดยการสมัครใจเข้าร่วมการพัฒนากิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ คู่มือกิจกรรม แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดการมีส่วนร่วม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t-test ที่ระดับ 
นัยสำาคัญทางสถิติ .05 ผลการวิจัยพบว่า หลังจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้
กระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษาเยาวชนมีคะแนนเฉล่ียความรู้ และทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูง
กว่าก่อนจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05และมีส่วนร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: คา่ยเยาวชนอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม กระบวนการส่ิงแวดลอ้มศกึษา ความรูเ้กีย่วกบัการ อนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อม ทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วม
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Abstract
The purposes of this research were: to make youths camp activities using  

environmental education process, to study and to compare the knowledge and attitude 
before and after the camp activities for conserving environment by using the process of 
environmental education. The sample were 30 youths in Mueng district, Sisaket province. 
The tools used in the research including activity manual, knowledge test, attitudes test  
and participation measurement. The data were analyzed by percentage, mean, standard  
deviation, and Paired t-test at significant level .05. The result showed that After camp activities 
for conserving environment by using the process of environmental education, the participats 
had mean score of knowledge and attitude toward environmental conservation at was higher 
than before the activities at statistical significantly level .05. And they had participation in 
youths camp activities for environmental conservation at the most level.

Keywords: Youths camp activities for environmental conservation, Environmental education 
process, Environmental conservation knowledge, Environmental conservation, 
Attitude and participation

บทนำา
ในปัจจุบันนี้ ได้มีการจัดการเรียนการ

สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นวิธีการ
หนึ่งที่มีคุณค่า เพราะเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่
สนบัสนนุในความเช่ือวา่ “มนุษย์ทกุคน มสีทิธทิีจ่ะ
บรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง 100%” วิธีการนี้ 
ผู้เรียนจะได้รับการส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบ 
และมีส่ วนร่ วมเต็มที่ ต่อการเรียนรู้ ของตน  
(วัฒนาพร ระงับทุกข์. 2541: 7) การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา สิ่งที่
ควรคำานึงถึงคือผู้สอนจะต้องดำาเนินกิจกรรมไปใช้
ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบับทเรียน กจิกรรมที่
แปลกๆ ใหม่ๆ จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
รู้สึกตื่นเต้น การเรียนรู้แบบการใช้สิ่งแวดล้อม
เป็นแหล่งในการเรียนการสอน จะช่วยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การคิด

วิเคราะห์ รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
และยังช่วยให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
อีกด้วย นอกจากนี้ พิสมัย ถีถะแก้ว (2540: 
21) กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถนำามาปรับใช้กับ
หลักสูตรบูรณาการ (Intergrated Curriculum) 
โดยใช้ร่วมกันกับหลักสูตรท้องถิ่น ใช้แหล่งความรู้  
สื่อต่างๆ จากท้องถิ่น การสอนโดยใช้ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อ โดยจัดให้เหมาะสมแต่มุ่ง
เน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตประจำาวัน ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์ต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง
กัน โดยคำานึงถึงความต้องการของผู้เรียนและ
สังคมเป็นหลัก

แนวทางการใหก้ารศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้ม
ที่ดีรูปแบบหนึ่งคือ การจัดค่าย ซึ่งมีชื่อเรียกต่างๆ 
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เช่น ค่ายศึกษาธรรมชาติ ค่ายอนุรักษ์ ค่ายสิ่ง
แวดล้อม ค่ายพิทักษ์ป่า ค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม 
ค่ายพักแรม เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ใน
การจัดค่ายของแต่ละค่าย แต่ที่เหมือนกันอย่าง
หนึ่งก็คือ การใช้กระบวนการค่าย เพื่อนำาไปสู่เป้า
หมายที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ สมาชิกค่ายส่วนใหญ่
จะเน้นที่เด็กและเยาวชนเป็นเป้าหมายสำาคัญของ
การศึกษาด้านส่ิงแวดล้อม เนื่องจากเป็นกลุ่มคน
ที่สามารถวางรากฐานการศึกษาได้ดี เพราะความ
พร้อมทางด้านภาวะและยังไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
เข้ามาเกี่ยวข้อง การใช้กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม
ศกึษานี ้เยาวชนจะได้รับประสบการณต์รง เกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองในสถานการณ์จริง เกิดความรู้  
เกิดจิตสำานึก และเกิดทักษะจากการที่ได้ร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ภายในค่าย การที่ได้สัมผัส
กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในค่ายสิ่งแวดล้อม
เป็นโอกาสที่ดีหลายอย่าง อย่างหนึ่งคือ การมอง
สิ่งแวดล้อมในสายตาใหม่แทนที่จะเห็นเป็นเพียง
ทรัพยากรที่เราจะนำามาใช้ประโยชน์ แต่จะเห็นว่า 
สิ่งแวดล้อมน้ีดำารงอยู่อย่างธรรมชาติ เป็นที่อยู่
ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อีกมากมาย ทุกชีวิตมีสิทธิใน
ธรรมชาติ หรือทุกชีวิตเป็นองค์ประกอบสำาคัญ
ของสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการฝึกอบรมในค่ายอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรแนวทาง
หนึง่ทีจ่ดัขึน้ โดยการนำานักเรยีนมาอยู่รว่มกนั และ
กำาหนดเวลาให้มีการประกอบกิจกรรมต่างๆ ทาง
สิ่งแวดล้อมร่วมกัน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ โดย
นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
สัมผัสประสบการณ์ตรง ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งมนุษย์กบัสิง่แวดลอ้ม พัฒนา
ทักษะและเจตคติ เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึง 
เร่ืองสิ่งแวดล้อม ปัญหา และผลกระทบของส่ิง
แวดล้อมที่มีต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ นอกจาก
นีย้งัทำาให้นักเรียนมคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะทำางาน 

ทั้งเป็นรายบุคคล และรวมกันเป็นกลุ่ม ฝึกให้มี
มนุษย์สัมพันธ์ มีระเบียบวินัย ใจกว้าง ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ตลอด
จนมีความสามัคคีในหมู่คณะ การจัดกิจกรรม
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นกระบวนการสอนที่
ให้นักเรียนเห็นสภาพปัญหาและลงมือปฏิบัติจริง 
ซึ่งให้ประโยชน์แก่นักเรียนในด้านความรู้ ความ
เข้าใจ พัฒนาทักษะ ความตระหนัก และส่งเสริม
ประสบการณ์โดยตรงให้กับนักเรียน มองเห็น
ภาพที่แท้จริงของปัญหาต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
ความเชื่อที่ว่า การเรียนจะเกิดด้วยการกระทำา  
ป ร ะสบก า รณ์ เ บื้ อ ง ต้ น ข อ ง เ ด็ ก ค ว ร เ ป็ น
ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง และการจัด
ประสบการณใ์หเ้ดก็ควรเปน็ประสบการณต์รง เพือ่
ทีจ่ะเปน็รากฐานทีจ่ะสรา้งความเขา้ใจอยา่งแทจ้รงิ 
ความรู้ท่ีเกิดจากการค้นพบนั้นจะเป็นความรู้ที่จำา
ได้นาน ดังนั้นการเรียนรู้ในห้องเรียนเพียงอย่าง
เดียวจึงไม่เพียงพอต้องอาศัยการปฏิบัติการภาค
สนามในค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยนักเรียนเป็น
ผู้มสีว่นรว่มในการปรบัปรงุแก้ไขปญัหาสิง่แวดล้อม

ผูวิ้จยัไดม้องเห็นถงึปญัหาดา้นทรพัยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่เกิดข้ึน ในปัจจุบัน 
ซึ่งเกิดจากการที่มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อตอบสนองความต้องการที่มีอยู่อย่างไม่
จำากัดของมนุษย์เองและใช้อย่างขาดจิตสำานึก 
เพราะยังขาดความรู้ และทัศนคติต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และอำาเภอ
เมือง จังหวัด ศรีสะเกษ เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มี
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ ทัศนคติ และ
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่
ที่เป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อ
ไปในอนาคต ซึ่งกำาลังดำาเนินชีวิตไปพร้อมกับ
การพัฒนาของเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
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ยึดถือค่านิยมสมัยใหม่ แต่ไม่ได้มองกลับมาดูว่า 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่
ตนเองอาศัยอยู่นั้นกำาลังเสื่อมโทรมลง ผู้วิจัย 
จึงเล็งเห็นความสำาคัญของการจัดกิจกรรมค่าย
เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษา ที่จะส่งเสริมให้เยาวชนได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำาความรู้ที่ได้จาก
การปฏิบัติในค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำาวัน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมค่ายเยาวชน

อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มโดยใช้กระบวนการสิง่แวดลอ้ม
ศึกษา

2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ 
และทัศนคติ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมค่าย
เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการ 
สิ่งแวดล้อมศึกษา

3. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
คา่ยเยาวชนอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมโดยใช้กระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา

สมมติฐานของการวิจัย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา มี
ความรู้ และทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ในระดับมากที่สุด

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร คือ เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 
16-18 ปี ที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำาเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2556 จำานวน 5,422 
คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ
เยาวชนท่ีมีอายุระหว่าง 16-18 ปี ท่ีอาศัยอยู่ใน
อำาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำานวน30 คนได้
มาโดยการสมคัรใจเขา้ร่วมการพฒันากจิกรรมคา่ย
เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่ง
แวดล้อมศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. คู่มือกิจกรรมการพัฒนากิจกรรมค่าย
เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่ง
แวดล้อมศึกษา

2. แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม

3. แบบวัดทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม

4. แบบสอบถามการมี ส่วนร่วมใน
กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ระยะที่ 1 สำารวจและศึกษาข้อมูลเบื้อง
ต้นในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่ง
มีวิธีดำาเนินการดังต่อไปนี้

1 .1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากตำารา 
เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางใน
การเลือกสถานที่จัดกิจกรรม

1.2 ลงพื้นท่ีจริงเพื่อสำารวจสถานท่ีว่า
เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม



Journal of Education, Mahasarakham University 213 Volume 10 Number 4 October-December 2016

1.3 นำาข้อมูลที่ได้พร้อมภาพถ่ายสถานที่
จะจัดกิจกรรมปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา

1.4 สรปุผลตามขอ้เสนอแนะของอาจารย์
ทีป่รึกษา ซ่ึงไดเ้ลอืกสถานทีใ่นการจดักจิกรรม คอื
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำาเภอเมือง จังหวัด
ศรสีะเกษ เพราะเปน็สวนสาธารณะทีม่คีวามอดุม
สมบรูณเ์หมาะสมตอ่การจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสิง่
แวดล้อม

ระยะที่ 2 การออกแบบและการจัด
กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา

2.1 กำาหนดเนื้อหาและวัตถุประสงค์ใน
การจัดกิจกรรม เพ่ือให้เนื้อหาสาระมีแบบแผน
ชัดเจนและสอดคล้องกับผลการสำารวจและศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน
อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มโดยใช้กระบวนการสิง่แวดลอ้ม
ศึกษา

2.2 จัดทำาคู่ มือการจัดกิจกรรม คือ
คู่มือการพัฒนากิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่ง
แวดลอ้มโดยใชก้ระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษา โดย
ใช้ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง 

2.3 รูปแบบการจัดกิจกรรม

 2.3.1 รูปแบบการจัดกิจกรรมค่าย
เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่ง
แวดล้อมศกึษา เปน็การศกึษานอกสถานที ่เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสและเรียนรู้ในสถานที่จริง
ซึ่งอยู่ในระบบของค่าย โดยจะแบ่งออกเป็นฐาน
การเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด 
6 ฐานการเรียนรู้ 

 2 .3 .2 สื่ อที่ ใช้ ในการอบรมคือ
คู่มือการพัฒนากิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา

 2.3.3 รปูแบบการวัดและประเมนิผล
การจัดกิจกรรม โดยจะวัดพิสัย 3 ด้าน คือ

 1) แบบทดสอบความรู้เก่ียวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 2) แบบวัดทัศนคติต่อการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม

 3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมค่าย
เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่ง
แวดล้อมศึกษา

 2.3.4 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
3 วัน

 2.3.5 กลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนที่
มีอายุ ระหว่าง 16-18 ปี ที่พักอาศัยอยู่ในอำาเภอ
เมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำานวน 30 คน ซึ่งได้มา
โดยสมัครใจ 

รูปแบบในการฝึกอบรมมีขั้นตอนการ
ดำาเนินการ ดังนี้

ข้ันนำาเข้าสู่การฝึกอบรมข้ันนำาเข้าสู่
กิจกรรมเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าฝึก
อบรม หรือการสร้างบรรยากาศให้เอ้ืออำานวยต่อ
การฝึกอบรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยและลดความ
ตรึงเครียดทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม

ขั้นจัดกิจกรรมฝึกอบรมขั้นจัดกิจกรรม
ฝึกอบรม คือ กิจกรรมในการฝึกอบรมครั้งนี้ 
ประกอบด้วยการบรรยายโดยมีคู่มือประกอบใน
การบรรยาย และการแบ่งกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อ
ทำาการอภิปรายกลุ่ม ดังนี้

1. การบรรยายเป็นวิธีที่ทำาให้ผู้เข้าฝึก
อบรมทราบถงึปญัหา การแกไ้ขปญัหา ผลกระทบที่
เกดิขึน้ รวมถึงการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม ซึง่มเีนือ้หา
สาระทีป่ระกอบไปดว้ยเรือ่ง ทรพัยากรดินและการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำาและการอนุรักษ์ ทรัพยากร
ป่าไม้และการอนุรักษ์ ทรัพยากรสัตว์ป่าและการ
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อนุรักษ์ ทรัพยากรพลังงานและการอนุรักษ์ และ
ชีวิตสัมพันธ์

2. การอภิปรายกลุ่ม เป็นวิธีการหนึ่งที่
จะช่วยพัฒนาทัศนคติของผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อให้มี
ความคดิทีด่ต่ีอการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม และมสีว่น
ร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ขั้นวัดผลการจัดกิจกรรมในขั้นน้ีเป็นข้ัน
ตอนสุดท้าย ซึ่งจะเป็นขั้นตอบวัตถุประสงค์ของผู้
วิจัยที่ได้ตั้งไว้ในตอนแรก โดยในการฝึกอบรมครั้ง
นี้วัดการประเมินผล 3 ด้าน คือ ความรู้ ทัศนคติ 
และการมีส่วนร่วม 

การวิเคราะห์ข้อมูล		
การวิ จัยครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ไ ด้ดำ า เนินการ

วิเคราะห์ข้อมูล ตามขั้นตอนดังนี้

1. แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการ
อนรัุกษส์ิง่แวดล้อม มลีกัษณะคำาถามแบบปดิ แบบ 
4 ตัวเลือก คือ ก ข ค ง โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 
คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน 
จำานวน 30 ข้อ รวม 30 คะแนน โดยเกณฑ์การ
แปลความหมายคะแนนเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด. 
2533) ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย ความหมาย

24.01 - 30.00 ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมี 
    ความรู้ ในระดับมาก 
    ที่สุด

18.01 - 24.00 ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมี 
    ความรู้ในระดับมาก

12.01 - 18.00 ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมี 
    ความรู้ในระดับปาน 
    กลาง

6.01 - 12.00 ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมี 
    ค ว า ม รู้ ใ น ร ะ ดั บ 
    น้อย 

0.00 – 6.00  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมี 
    ความรู้ในระดับน้อย 
    ที่สุด

2 . แบบ วัด ทัศนคติ ต่ อกา รอนุ รั กษ์  
สิ่งแวดล้อม จำานวน 30 ข้อ โดยนำาคะแนนที่ได้
ไปหาค่าเฉลี่ย โดยกำาหนดเกณฑ์ในการแปลความ
หมาย (บุญชม ศรีสะอาด. 2532: 111) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

คา่เฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายถงึ เหน็ดว้ย

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ไม่แน่ใจ

ค่าเฉลี่ย1.51 – 2.50 หมายถึง ไม่เห็น
ด้วย

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง

3. แบบวัดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมค่าย
เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่ง
แวดล้อมศึกษา จำานวน 20 ข้อ โดยนำาคะแนน
ที่ได้ไปหาค่าเฉล่ีย โดยกำาหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมาย (บญุชม ศรสีะอาด. 2545: 103) ดงันี ้

ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีส่วน
ร่วมระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีส่วน
ร่วมระดับมาก

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีส่วน
ร่วมระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีส่วน
ร่วมระดับน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีส่วน
ร่วมระดับน้อยที่สุด 
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ผลการวิจัย
1. การพฒันากจิกรรมคา่ยเยาวชนอนรุกัษ์

สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ได้นำาเสนอผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ 
จากผู้เชี่ยวชาญและผลการวิเคราะห์การจัด
กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา

1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
ประกอบด้วยคู่มือพัฒนากิจกรรมค่ายเยาวชน
อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มโดยใช้กระบวนการสิง่แวดลอ้ม
ศกึษา ผูว้จิยับนัทกึผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ
แต่ละท่านในแต่ละหัวข้อ และนำาไปคำานวณตาม
สูตร พบว่า ค่า IOC ของคู่มือทุกข้อมีค่ามากกว่า 
0.50 ขึ้นไป และผลการประเมินความเหมาะสม
ของคู่มือ พบว่า ทุกข้อมีค่ามากกว่า 3.51 ขึ้นไป 
แสดงวา่คูม่อืมคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์การ
วิจัยสามารถนำาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้

1.2 การวิเคราะห์กิจกรรมค่ายเยาวชน
อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มโดยใช้กระบวนการสิง่แวดลอ้ม
ศึกษา พบว่า จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้า
รว่มกิจกรรม ส่วนใหญใ่หค้วามสนใจ กระตอืรือรน้
เข้าร่วมกิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นซักถาม เน่ืองจาก
รูปแบบจากการจัดกิจกรรมเป็นค่ายสิ่งแวดล้อม 
มีการจัดฐานการเรียนรู้ภายในสวนสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ ซ่ึงเป็นสวนสาธารณะที่มีความอุดม
สมบรูณ ์ประกอบด้วยทรพัยากรธรรมชาตทิีห่ลาก
หลาย เช่น ทรัพยากรดิน น้ำา ป่าไม้ และสัตว์ป่า 
เหมาะกับการจัดค่ายสิ่งแวดล้อม ให้ผู้เข้าร่วมได้
เรียนรู้และใกล้ชิดกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยการดำาเนินกิจกรรมมีการเตรียมความพร้อม
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการสร้างบรรยากาศให้
เอื้ออำานวยต่อการจัดกิจกรรม สร้างความคุ้นเคย 

เพื่อลดความตรึงเครียด และลดความกังวล และ
มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้เร่ือง ทรัพยากรดิน
และการอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำาและการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรป่าไม้และการอนุรักษ์ ทรัพยากรสัตว์
ป่าและการอนุรักษ์ พลังงานและการอนุรักษ์ และ
ชีวิตสัมพันธ์ ทำาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความ
สำาคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความรู้ความ
เข้าใจ มีทัศนคติ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมค่าย
เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการ 
สิ่งแวดล้อมศึกษา

2. ผลการวิจัยและเปรียบเทียบความรู้  
และทัศนคติต่ออนุ รั กษ์สิ่ งแวดล้อมโดยใช้
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 

2.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ระดับความรู้พบว่า ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่ง
แวดลอ้มศกึษา เยาวชนทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมมคีะแนน
เฉลี่ยในด้านความรู้ เท่ากับ 21.59 คะแนน ซึ่ง
มีความรู้อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 71.97 
และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยในด้าน
ความรู้ เท่ากับ 27.64 คะแนน ซึ่งมีความรู้อยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.13 เมื่อเปรียบ
เทยีบคา่เฉลีย่คะแนนกอ่นและหลงัการจัดกจิกรรม 
เยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้หลังการจัด
กิจกรรมมากกว่าก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p ความรู้ =.000)
แสดงให้เห็นว่าการพัฒนากิจกรรมค่ายเยาวชน
อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มโดยใชก้ระบวนการสิง่แวดลอ้ม
ศกึษา มผีลทำาให้เยาวชนทีเ่ข้ารว่มกิจกรรมมคีวามรู ้
เพิ่มมากขึ้น (ตาราง 1)
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1.2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของ
ทัศนคติ พบว่า ก่อนจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน
อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มโดยใช้กระบวนการสิง่แวดลอ้ม
ศึกษาเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยใน
ด้านทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนจัด
กิจกรรม เท่ากับ 3.48 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับไม่
แน่ใจต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และหลังการจัด
กิจกรรมเยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย
ในด้านทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เท่ากับ 
4.77 คะแนนซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อ

1.3 คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
ของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม พบว่า เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 
30 คน มีคะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

คา่ยเยาวชนอนรุกัษส์ิง่แวดล้อมโดยใชก้ระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา เท่ากับ 4.76 ระดับการมีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด (ตาราง 3)

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม เยาวชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติหลังการจัดกิจกรรม
มากกว่าก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (p ทัศนคติ =.000)แสดง
ให้เห็นว่ากิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา มีผลทำาให้
เยาวชนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม มทีศันคตติอ่การอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น (ตาราง 2)

ต�ร�ง 1 ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการฝึกอบรม

ด้�น

ก่อนจัดกิจกรรม 
(n=30) ระดบัคว�มรู้

หลังจัดกิจกรรม 
(n=30) ระดบัคว�มรู้ t p

S.D. S.D.

ความรู้
(คะแนน 30)

21.59
(71.97 %)

0.88 มาก
27.64 

(92.13 %)
0.59 มากที่สุด -13.57 .000

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ต�ร�ง 2 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการฝึกอบรม

ด้�น

ก่อนจัดกิจกรรม 
(n=30)

ระดับคว�ม
คิดเห็น

หลังจัดกิจกรรม 
(n=30)

ระดับ 
คว�มคิด

เห็น
t P

S.D. S.D.

ทัศนคติ
(คะแนน 5)

3.48 0.08 ไม่แน่ใจ 4.77 0.06
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

-68.55 .000

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ต�ร�ง 3 ผลศึกษาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลังการฝึกอบรม

ก�รมีส่วนร่วมในกิจกรรม S.D. ระดับก�รมีส่วนร่วม

รวมเฉลี่ย 4.76 0.43 มีส่วนร่วมระดับมากที่สุด

อภิปรายผล
1. การพัฒนากิจกรรมค่ายเยาวชน

อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มโดยใช้กระบวนการสิง่แวดลอ้ม
ศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบในด้าน
ความรู้ และทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมค่ายเยาวชน
อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มโดยใช้กระบวนการสิง่แวดลอ้ม
ศึกษา โดยผู้วิจัยได้นำากระบวนทางสิ่งแวดล้อม
ศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการถ่ายมาใช้ในการจัด
กิจกรรมเปน็ระยะเวลา 3 วนั ซึง่ในการจัดกจิกรรม
ผู้วิจัยได้ทำาการบรรยายโดยใช้คู่มือกิจกรรม
ประกอบการบรรยาย การใช้คู่มือกิจกรรมเป็น
เครือ่งมอืในการถ่ายทอดประกอบการบรรยายน้ัน
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในกิจกรรม
ไดง้า่ยขึน้ และสามารถศกึษาหาความรูเ้พ่ิมเตมิได้
ในคู่มือกิจกรรมนอกเหนือจากที่วิทยากรบรรยาย 
ในการบรรยายให้ความรู้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
การนำาไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ การประเมินค่า 
มีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ตลอด
จนสามารถจดจำาในส่ิงน้ันจนเกิดเป็นทักษะและ
สามารถนำาไปใช้ได้ และการประเมินผลของการ
จัดกิจกรรมผู้วิจัยใช้แบบทดสอบความรู้ แบบวัด
ทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลัง
การจดักจิกรรมเพือ่เปรียบเทยีบความแตกต่างของ
ระดับความรู้และทศันคต ิและใช้แบบวดัการมสีว่น
ร่วมเพื่อวัดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมค่ายเยาวชน
อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มโดยใช้กระบวนการสิง่แวดลอ้ม

ศึกษา ซ่ึงมีเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำานวน 30 
คน ได้จากความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม และ
ผู้วิจัยได้เลือกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เป็น
สถานท่ีจัดกิจกรรม เพราะเป็นสวนสาธารณะท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม
ที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนการทางสิ่ง
แวดล้อมศึกษาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน
อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มโดยใชก้ระบวนการสิง่แวดลอ้ม
ศึกษาเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีเ ก่ียวกับการ 
สิ่งแวดล้อมศึกษาของ เกษม จันทร์แก้ว (2552: 
2) ให้ความหมายว่า สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระ
บวนการเป็นกระบวนการให้ความรู้อย่างมีระบบ
และแบบแผนในการพัฒนาทักษะ ทัศนคติ และ
ประสบการณ์ ทำาให้เกิดแนวคิดในการคิดเป็นทำา
เป็นและแก้ปัญหาเป็น และเป็นไปตามแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการสิ่งแวดล้อมศึกษาของ เต็มดวง 
รัตนทัศนีย์ (2532: 36-55) ให้ความหมายว่า  
สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการบูรณาการซึ่ง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์
สร้างขึ้น รวมทั้งการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของ
การเพิ่มของจำานวนประชากร มลพิษ การแบ่งปัน
และการจัดการและการใช้ทรัพยากร การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  
การวางแผนตัวเมือง และชนบทต่อสภาวะ 
สิ่งแวดล้อมทั้งมวล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระบบ
นเิวศ สงัคมเมอืงทีก่ำาลังเสือ่มโทรมลง ความกดดนั
ของประชากร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
ตระหนัก และเข้าใจสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ 
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ของมนุษย์ต่อสิ่ งแวดล้อมให้มีพฤติกรรมที่  
รบัผดิชอบและเปน็ธรุะเพ่ือความมัน่ใจในการดำารง
ชีวิตและปรับปรุงคุณภาพชีวิต และกระบวนการ
การจัดค่ายอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีใช้ในการจัด
กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้ 
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นไปตามแนวคิด
ทฤษฎี เกี่ยวกับการค่ายอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม
ของวราพร ศรีสุพรรณ (2539: 75) กล่าวว่า  
ค่ ายสิ่ ง แวดล้อมใน ท่ีนี้ น่ าจะหมายถึ งค่ าย
ที่นำาวัตถุประสงค์ของสิ่ งแวดล้อมศึกษามา
เป็นวัตถุประสงค์ของการจัดค่าย ดังนั้นค่าย 
ส่ิงแวดล้อมศึกษาจึงหมายถึง การจัดกิจกรรม
เ พ่ือส่ ง เส ริมใ ห้ เยาวชนตระหนักในปัญหา 
สิ่งแวดล้อม รู้คุณค่าของธรรมชาติ มีจิตสำานึกที่ด ี
ทีจ่ะมีสว่นร่วมในการแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้ม และ
มรพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมโดย
จัดให้โอกาสเยาวชนได้พักแรมร่วมกันซึ่งอาจจะ
เป็นการพักแรมภายในบริเวณโรงเรียนหรือการ 
พักแรมภายนอกโรงเรียน และเน้นกิจกรรมให้
นกัเรยีนเรียนรูด้ว้ยตนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ศิริรัตน์ เจนใจ (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
วจิยัเรือ่งการพฒันากจิกรรมค่ายวทิยาศาสตรเ์พ่ือ 
ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในการนำา 
ความรู้ทางวทิยาศาสตรไ์ปใช้ ณ แหลง่เรยีนรูส้ถานี
พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเชิงดอย 
สเุทพ การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) พฒันา
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ สถานีพัฒนาและ 
ส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพให้เป็น
แหลง่เรยีนร ู้ทางดา้นวทิยาศาสตร ์2) เพ่ือสง่เสรมิ
ให้นักเรียนสามารถนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ไปใช้ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นนักเรียน
ท่ีกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียน
วิชัยวิทยา ตำาบลช้างคลาน อำาเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวดัเชยีงใหม ่ภาคเรยีนที ่1 ป ีการศกึษา 2553 
จำานวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบ

ด้วย แผนการจัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการนำาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
ที่มีค่าความเชื่อมัน 0.71 วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ โอภาส เกตุเดชา 
(2554: 130-132) ไดศ้กึษาและพฒันาพฤตกิรรม
การอนุรักษส์ิง่แวดล้อมของนกัศึกษา วิทยาลยัการ
อาชีพวิเชียรบุรี การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ค่าย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาเพื่อศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มของนักศกึษา กลุม่ตวัอยา่ง
เป็นนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จำานวน 
60 คน ที่สมัครใจเข้ารับการอบรม เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมการจัดการ เรียนรู้
ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำาหรับการอบรม 2 วัน 
1 คืน แบบทดสอบวัดความรู้ แบบวัดเจตคติ และ
แบบวดัพฤตกิรรมเกีย่วกบัการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การถดถอย
พหุคูณ (Multivariate Multiple Regression) 
Paired t-test และ F-test (MANCOVA และ 
ANCOVA) การศึกษาวิจัย พบว่า ก่อนการจัด
คา่ยอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มนักศึกษามคีวามรูเ้กีย่วกับ 
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยอยู่ในระดับน้อย มี
เจตคติเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรวม  
อยูใ่นระดบัปานกลาง และหลงัการเขา้คา่ยอนรุกัษ์
สิง่แวดลอ้ม นกัศึกษาโดยสว่นรวม มคีวามรูเ้กีย่วกับ 
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีเจตคติเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
อนรุกัษ์สิง่แวดลอ้มเพ่ิมขึน้ในระดับมากทีส่ดุ อยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ศึกษาและเปรียบเทียบความรู้และ



Journal of Education, Mahasarakham University 219 Volume 10 Number 4 October-December 2016

ทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา

ผลจากศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา พบว่า หลัง
การจัดกจิกรรม เยาวชนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมมคีวามรู ้
เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม ซึ่งก่อนการ
จัดกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้อยู่ในระดับ
มาก และหลังการจัดกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมค่าย
เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่ง
แวดล้อมศึกษา โดยการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง 
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ ซึ่งใช้คู่มือ
กิจกรรมเป็นสื่อถ่ายทอดประกอบกับการบรรยาย
ให้ความรู้เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ก่อ
เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทำาให้ได้ทราบ
ข้อเท็จจริง หรือรายละเอียดของเรื่องราวอันจะ
เป็นประสบการณ์ของบุคคล ซึ่งจะสะสมและ
ถ่ายทอดสืบต่อกันไปจนกลายเป็นความรู้ การวัด
ความรู้ความจำาจึงจำาเป็นต้องวัดความสามารถใน
การระลึกเรื่องราวข้อเท็จจริงหรือประสบการณ์
ต่างๆ ซึ่งกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นไปตามแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ของ ประภาเพ็ญ สุวรรณ 
(2544: 18) ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่า 
เป็นพฤติกรรมเบื้องต้นซึ่งผู้เรียนจำาได้ อาจโดย
การนึกได้หรือโดยการมองเห็นได้ยินจำาได้ ความรู้
ในขัน้นีไ้ดแ้กค่วามรูเ้กีย่วกบัการจำากดัความหมาย 
ข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎโครงสร้าง วิธีการแก้ปัญหา
เหล่านี้เป็นต้น และเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกับความรู้ของ ไพศาล หวังพานิช (2526: 

96) ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่า ความรู้ คือ 
เมื่อบุคคลได้รับการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ จาก
การเรียนรู้ การฝึกฝน การฝึกอบรม และที่เคย
พบเห็นมา ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ จะทำาให้ได้
ทราบขอ้เทจ็จรงิ หรอืรายละเอยีดของเรือ่งราวอนั
จะเป็นประสบการณ์ของบุคคล ซึ่งจะสะสมและ
ถ่ายทอดสืบต่อกันไปจนกลายเป็นความรู้ การวัด
ความรู้ความจำาจึงจำาเป็นต้องวัดความสามารถใน
การระลึกเรื่องราวข้อเท็จจริงหรือประสบการณ์
ต่างๆ หรือวัดความระลึกได้จากประสบการณ์ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทกา แสนคำาภา 
(2550) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
เจตคติต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากธรรมชาติ 
และการจัดการเรียนรู้ปกติ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียน
บ้านนากานเหลือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งแบ่งเป็น 
2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้รูปแบบค่าย
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรจ์ากธรรมชาต ิและกลุม่ควบคมุ
ที่เรียนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้
รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบค่ายเรียนรู้
วิทยาศาสตร์จากธรรมชาติมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรยีน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
และเจตคตติอ่การเรยีนรูว้ทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงู
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ 
ลกัขณานกุลู (2546: บทคดัยอ่) ไดท้ำาวจิยัผลการ
พัฒนากิจกรรมส่ิงแวดล้อมศึกษา โดยใช้ข้ันตอน
วจิยัเชงิปฏบิตักิาร สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปี ท่ี 2 ผลการวิจัย พบว่า การจัดกิจกรรม 
สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
เปน็กจิกรรมทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ศนูยก์ลาง ใหผู้เ้รยีน
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะในการ
จัดกิจกรรม ทำาให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก  
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มีความสนใจ กระตือรือร้น ได้รับความรู้และ
ประสบการณที่หลากหลายตามสภาพจริงและ
ใกลตั้วผูเ้รยีน ทำาใหผู้เ้รยีนสนกุสนานและ มคีวาม
สุขกับการร่วมกิจกรรม สามารถตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล มีความสามัคคีและรู้จักยอมรับฟังความ
คดิเห็นของผูอ้ื่น รว่มมอืกนัทำางาน ขอ้มูลทีไ่ดจ้าก
ผู้ร่วมวิจัยทำาให้สามารถแก้ไข ปรับปรุง สิ่งต่างๆ 
ได้ในขณะที่ยังดำาเนินกิจกรรมอยู่ การจัดกิจกรรม
นี้ทำาให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่าครู นักเรียน 
บุคลากรในโรงเรียน นอกจากน้ีการทำาโครงการ
ของนักเรียนสง่ผลให้สิง่แวดลอ้ม ในโรงเรยีนได้รบั 
การพัฒนาท่ีดีขึ้นด้วย และจากการเปรียบเทียบ 
คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม 
เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม และความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของคะแนนสอบก่อน
และหลังการร่วมกิจกรรม พบว่า นักเรียนพัฒนา 
ความรู้ เจตคติและความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาดีขึ้น อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลจากการศึกษาและเปรียบเทียบ
ทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา พบว่า 
เยาวชนมีทัศนคติก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ใน 
ระดับไม่แน่ใจต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
หลังเข้าร่วมกิจกรรม เยาวชนมีทัศนคติอยู่ใน
ระดับที่เห็นด้วยอย่างย่ิง ซึ่งส่งผลให้หลังการจัด
กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาในครั้งนี้ เยาวชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติหลังมากกว่าก่อนการ
จัดกิจกรรม แสดงให้เห็นว่าการพัฒนากิจกรรม
คา่ยเยาวชนอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมโดยใช้กระบวนการ 
สิ่ งแวดล้อมศึกษา ที่ ผู้ วิ จั ย ได้จัดทำ าขึ้ น  มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมประกอบกับ
การบรรยายให้ความรูใ้นเรือ่ง ทรพัยากรธรรมชาติ
และการอนุรักษ์ มีคู่มือกิจกรรมเป็นสื่อถ่ายทอด 

เพือ่ให้เยาวชนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมไดก้อ่เกิดทศันคติ
ที่ ดีหรือ มีความรู้สึกนึกคิดที่ ดี และมีความ
เข้าใจต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติของ มัญชรัตน์ 
วิรัชวงศ์ (2542: 25) การเรียนรู้ ซึ่งเกิดจากการ
อบรมสั่งสอน ทำาให้เกิดการรวบรวมและสะสม
ประสบการณ์โดยประสบการณ์ทางตรงของแต่ละ
บคุคล และเกดิจากสิง่เรา้ทีเ่ปน็ตวักระตุน้ให้บคุคล
เกิดทัศนคติต่อสิ่งต่างๆ และเหตุการณ์ประทับใจ 
ที่แล้วมาหลายๆ ครั้ง จะทำาให้เกิดการสะสม
ประสบการณ์ซึ่งนำาไปสู่การเกิดทัศนคติ สามารถ
เกิดข้ึนได้หากได้รับเหตุการณ์เพียงครั้งเดียวหรือ
หลายครัง้ จนทำาใหเ้กดิความประทบัใจในทางบวก  
คอื ความรูสึ้กชอบหรอืความรูส้กึลบ คอื ความรู้สกึ
ไม่ชอบต่อสิ่งนั้น การยอมรับเอาแบบทัศนคติของ
ผู้เหนือกว่ามาเป็นของตนเกิดจากบุคลิกภาพของ
แต่ละบุคคลหรือเกิดจากอิทธิพลของส่ือมวลชน 
สื่อมวลชนเป็นแหล่งข้อมูลที่ทำาให้เกิดความเข้าใจ
และอารมณ์ ซึ่งนำาไปสู่การชักจูงในทางปฏิบัติ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิศรี มหาวรศิริกุล  
(2548: บทคัดยอ่) ทีไ่ดท้ำาการศกึษาเรือ่ง ทศันคติ
ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
ของวยัรุน่ มวัีตถปุระสงค ์เพือ่ศึกษาระดบัทศันคติ
ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัด
พลังงาน เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติ
ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัด
พลังงานของวัยรุ่น โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหงรวมจำานวน 
300 คน ทำาการเก็บข้อมูลแบบสอบถามสถิติที่
ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
ความถี ่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ทศันคตขิองวยัรุน่ 
ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัด
พลังงานอยู่ในระดับทั้งในภาพรวมและรายได้ 
ได้แก่ ด้านขยะมูลฝอย ด้านพลังงานไฟฟ้า และ
ด้านน้ำา ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติต่อวัยรุ่นต่อการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 
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ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
สิง่แวดลอ้มและประหยดัพลงังาน ไดแ้ก ่เพศ อาย ุ
ระดับชั้นปี การศึกษา สาขาผลการเรียนสะสม 
ภูมิลำาเนา รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ ความถี่ใน
การรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร และการเข้าร่วมกิจกรรม
เก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัด
พลังงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธี  
สินสุนทร (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรประมง ของชาวบ้านที่มีอาชีพ
ประมง บริเวณเขื่อนน้ำาอูน จังหวัดสกลนคร มี 
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ 
และพฤติกรรมในการอนรุกัษท์รพัยากรประมง ของ 
ชาวบ้านท่ีมีอาชพีประมง บรเิวณเขือ่นน้ำาอนู จงัหวดั
สกลนคร ก่อนดำาเนินการและหลังดำาเนินการ  
โดยใช้ยุทธศาสตร์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อน
และหลังการอบรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา เป็น
ประชาชน ซ่ึงต้ังครัวเรือนอยู่ใกล้เขื่อนน้ำาอูน  
ที่ประกอบอาชีพประมง จาก 5 หมู่บ้าน ได้แก่ 
บ้านกุดตะกาบ บ้านหนองบัว บ้านห้วยเหล็ก
ไฟ บ้านนาเลา และบ้านกุดไห จังหวัดสกลนคร 
หมู่บ้านละ 8 คน รวม 40 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบทดสอบ การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป 
SPSS FOR WINDOWS สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อนละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าที (t-test) ผลการวิจัย พบว่า 
การใช้ยุทธศาสตร์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ศกึษาดงูานและการแลกเปลีย่นเรยีนรูน้อกสถานที ่ 
มีประสิทธิภาพและเหมาะสม มีผลทำาให้ความรู้ 
เจตคติ และพฤติกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ประมง ของชาวบ้านทีม่อีาชีพประมง บรเิวณเข่ือน
น้ำาอูน จังหวัดสกลนครเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

3. การศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
คา่ยเยาวชนอนรุกัษส์ิง่แวดล้อมโดยใชก้ระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา

ผลการวจิยัการมสีว่นรว่มในกจิกรรมคา่ย
เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่ง
แวดล้อมศึกษา พบว่า เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้ง 30 คน มีคะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งมีระดับการมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าการ
จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดย
ใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ทำาให้เยาวชน
ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซ่ึงนำาไปสู่
การอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของ Gustavo (1992: 4) กล่าวว่า การ
มีส่วนร่วมโดยทั่วไปเป็นที่เข้าใจว่า หมายถึง การ
เข้าไปมีหน้าที่หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในบางสิ่ง 
บางอย่าง แต่ต่อมาความหมายของการมีส่วนร่วม
มีความชัดเจนและเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการใน
การเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบของแต่ละบุคคลหรือ
กระบวนการในการเปล่ียนแปลงในภาพรวม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภัสสร แจ้งโพธิ์ 
(2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วน
ร่วมของประชาชนต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
เชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษาตลาด 100 ปี สามชุก 
ตำาบลสามชุก อำาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคดิเหน็และเสนอแนวทางในการจดัการ
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ อยู่ในระดับมาก ด้าน
ร่วมรับผลประโยชน์ด้านร่วมดำาเนินการ และด้วย
ร่วมตัดสินใจภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้าน
ร่วมติดตามและประเมินผล ภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย เปรียบเทียบปัจจัยของการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิง
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อนุรักษ์ตลาด 100 ปี สามชุก ตามลักษณะส่วน
บคุคล พบวา่ ค่าเฉลีย่ระหวา่งตวัแปรเพศด้านรว่ม
ดำาเนินการไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านร่วมตัดสินใจ
เพศชายมีค่าเฉลี่ยมาก กว่าเพศหญิง ด้านร่วมผล
ประโยชน์โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศชาย 
และด้านร่วมติดตามและประเมินผลโดยอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจุฑามาศ อ่อนวงศ์ (2554: 101) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความรู้ ความตระหนักและ
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา: บ้านธารน้ำาร้อน ตำาบล
เขาถ่าน อำาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จุด
มุ่งหมายเพื่อศึกษาความรู้ความตระหนักและ
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น 
ชาวบ้านในชุมชนบ้านธารน้ำาร้อน จำานวน 213  
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี เกี่ ยวกับ 
ปา่ชายเลนอยู ่ครวัเรอืนในระดบัมากโดยมผีลสูงสุด
คอืการอนรุกัษม์คีวามรูก้ารใช้ทรพัยากรธรรมชาติ
ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและยาวนานที่สุดความ
ตะหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมอยู่
ในระดับมาก โดยชาวบ้านมีความเห็นในด้านการ
ตัดไม้มาทำาประโยชน์ ควรปลูกต้นไม้ทดแทนการ
มีส่วนร่วมในการวางแผนอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยการมสีว่นรว่มศกึษา ศกึษาปญัหาและวางแผน
ปอ้งกนัสิง่แวดลอ้มของชุมชนการมสีว่นรว่มในการ
ดำาเนินการอยู่ในระดับมาก โดยการมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและขอ้บกพรอ่ง ในโครงการอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อมของชุมชน พบว่า มีความสัมพันธ์ 

เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน 
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ.05

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 นำารูปแบบกิจกรรมค่ายเยาวชน
อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มโดยใชก้ระบวนการสิง่แวดลอ้ม
ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาเยาวชน เพื่อเป็นการให้เยาวชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1.2 รูปแบบกิจกรรมการถ่ายทอดความ
รู้ของกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดย
ใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อม สามารถนำาไปปรับใช้
ในการจัดกจิกรรมเกีย่วกบัอนรุกัษส์ิง่แวดล้อมของ
ท้องถิ่นต่างๆ ได้

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 ควรศึกษาสภาพอากาศก่อนกำาหนด
วันในการจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อ
การดำาเนินกิจกรรม และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ทำากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

2.2 ควรนำารายละเอียดรูปแบบการจัด
กิจกรรมของแต่ละกิจกรรมไปปรึกษาทำาความ
เขา้ใจกบัวิทยากรลว่งหน้า เพือ่ใหวิ้ทยากรสามารถ
กำาหนดรายละเอียดเนื้อหาของกิจกรรม ให้
เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเวลาในการ
ทำากิจกรรม
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