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บทคัดย่อ

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมของเยาวชน เพื่อสร้างรูปแบบการปลูกสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ 

เพื่อประเมินรูปแบบการปลูกสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแก่เยาวชนลุ่มน�้าโขง โดยวิธี 

การวิจัยแบบผสมผสานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่น

เท่ากับ .96 และแบบทดสอบ แบบประเมินผลกิจกรรม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

การทดสอบค่า t และการวิเคราะห์เนื้อหา

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. ด้านสภาพปัญหาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของเยาวชน พบว่ามีปัญหา 3 ด้านคือ  

1) ด้านการเข้าไปใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติและพื้นที่โดยรอบ 2) ด้านความรู้ในการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมและกฎหมายป่าไม้ 3) ด้านการมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

ส่วนด้านความต้องการ พบว่า มีความต้องการ 2 ด้าน คือ 1) ความต้องการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม และ 2) ความต้องการแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2. รูปแบบของกิจกรรมการปลูกสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการฝึกอบรม

ประกอบด้วย 2 ภาค คอื ภาคทีห่นึง่เป็นการให้ความรูด้้านทฤษฎ ีประกอบด้วยเนือ้หา 3 ส่วน ส่วนทีห่นึง่ ความเป็นมาและส�าคญั

ของอุทยานแห่งชาติกับระบบนิเวศ ส่วนที่สอง ปัจจัยที่ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่วนที่สาม กรณีศึกษา

บุคคลผู้เป็นต้นแบบท่ีดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และภาคที่สอง เป็นภาคปฏิบัติด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกิจกรรม 4 อย่าง คือ การศึกษาระบบนิเวศตามเส้นทางธรรมชาติศึกษา  

การสร้างฝายแม้ว การท�าแนวกันไฟ และการปลูกต้นไม้

 3. การประเมนิรปูแบบการปลกูสร้างจติส�านกึในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมแก่เยาวชนลุม่น�า้โขง 

พบว่า รูปแบบของภาคทฤษฎีน้ัน คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการ 

เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนในภาคปฏิบัติน้ันพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ใน 

ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.72

ค�าส�าคัญ: การปลูกสร้าง การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ เยาวชน ลุ่มน�้าโขง

Abstract

 This research aimed to study the problems and needs for conserving natural and environmental 

resources of the youth, to create the model in conserving natural and environmental resources and to 

evaluate the model created. A mixed-method using quantitative and qualitative techniques was employed. 

A survey questionnaire yielding reliability value of .96, test papers, and activity evaluation forms were utilized. 

Means, standard deviation, t-test, and content analysis were used in the data analysis. 
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 The research findings were as follows: 

 1. The problems in conserving natural and environmental resources of the youth were found in 3 

aspects: 1) the use of natural resources in the national parks and nearby areas, 2) the knowledge in conserv-

ing natural and environmental resources and forest-related laws, and 3) the participation in conserving 

natural and environmental resources. in terms of the needs in conserving natural and environmental re-

sources, two aspects were obtained: 1) the need in preserving natural and environmental resources, and 2) 

the need in solving the problems derived from exploiting natural and environmental resources.

 2. The model in conserving natural and environmental resources was gained. it consisted of two 

sections. The first section, cognitive knowledge containing three parts: the history and significance of the 

national parks and ecology; factors that destroyed natural and environmental resources; and case studies 

of good example persons in conserving natural and environmental resources. The second section was the 

practice of natural and environmental resource conservation including four activities; an eco-trekking study; 

check dam building; firebreaks construction; and tree planting.

 3. The evaluation of the model for conserving natural and environmental resources in terms of 

cognitive knowledge test showed a higher mean score of learning achievement of the sampled groups after 

participating in the activities. The difference in the mean scores of before and after participation of the ac-

tivities was found at level .01 of significance. Referring to the practice section, the satisfaction of the sampled 

groups was found to be at the highest level (mean = 4.72).
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บทน�า

 ภูมิภาคลุ่มน�้าโขงครอบคลุมพื้นที่ที่ประกอบด้วย 

ระบบนิเวศ ระบบเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม  

ซึง่นบัว่าเป็นอาณาบรเิวณทีส่�าคญัทีส่ดุแห่งหนึง่ของภมูภิาค

เอเชียและโลก อันเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทาง

ชีวภาพของป่าฝนเขตร้อน (Tropical Rain Forest) โดย 

มีแม่น�้าโขงเป็นระบบสายน�้านานาชาติ (Trans Boundary 

River System) เป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิต 

ของประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณนี ้แม่น�า้โขงจงึเป็นสมบตัิ

ส่วนรวมที่มีความหมายทางจิตใจต่อทุกชีวิตที่ด�ารงอยู่ใน

บริเวณสายน�้าหลักและสายน�้าสาขาของแม่น�้าโขง    

 จากการเปลี่ยนแปลงของกระแสทุนนิยมใน 

ยุคโลกาภิวัตน์มุ ่งส ่งเสริมการพัฒนาสู ่ความทันสมัย  

(Modernization) เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุน

ทางอุตสาหกรรมและการบริการได้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม

ข้ามพรมแดน (Trans Boundary Environmental  

Problems) ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาคทั้งปัญหา 

การตัดไม้ท�าลายป่า ปัญหาการอพยพแรงงานข้ามชาติ 

ปัญหาความยากจนของกลุ่มคนชายขอบ และวิกฤตปัญหา

จากสภาวะโลกร้อน  

 ส�าหรบัประเทศไทยสถานการณ์การเปลีย่นแปลง

ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พบว่า พื้นท่ี

ป่าไม้ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย 

ลดลงจาก 171 ล้านไร่ในปี 2504 หรือคิดเป็นร้อยละ 43.3 

เหลือ 107.7 ล้านไร่ในปี 2552 หรือคิดเป็นร้อยละ 33.6 

ของพื้นที่ประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในแถบ

เอเชีย พบว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้อยู่ในเกณฑ์

ต�่า ในขณะที่ญี่ปุ่นมีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ถึงร้อยละ 68 และ

เวียดนามมีร้อยละ 40 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 11, 2555-2559) เช่นเดียวกับที่ วอลเดน  

เบลโล (2545) ที่กล่าวถึงสถานการณ์ป่าไม้ว่า ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือเป็นภาคหน่ึงที่เผชิญกับการสูญเสียป่าเป็น

อย่างมากในประเทศไทย  ในปี พ.ศ. 2504  มป่ีาไม้ประมาณ 

43.3 ของพื้นที่ทั้งหมด ปัจจุบันพื้นที่ป่าได้ลดลงต�่ากว่า

เกณฑ์มาตรฐาน ความสมดุลของระบบนิเวศที่จะต้องมี 

ป่าไม้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมดแม้ว่ารัฐบาล 

จะได้จัดตั้งหน่วยงานทางด้านส่ิงแวดล้อม คือ ส�านักงาน

นโยบายและแผนสิง่แวดล้อม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาผลกระทบ 
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ทางสิง่แวดล้อม นอกจากนีย้งัมกีารออกกฎหมายเฉพาะทาง

ด้านสิ่งแวดล้อมคือ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นเครื่องชี้ให้

เหน็ว่ารฐับาลไทยเหน็ความส�าคญั และมนีโยบายทีจ่ะแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อม หากแต่การใช้บทลงโทษเพื่อควบคุม

พฤตกิรรมของคนมกัจะให้ผลไม่ยัง่ยนืเพราะพฤตกิรรมทีเ่กดิ

ขึ้นมาจากความเกรงกลัวการลงโทษ ไม ่ได ้ เกิดจาก 

ความตั้งใจท�าของคนผู ้นั้นอย่างแท้จริง จึงพบว่ายังมี 

การลักลอบท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อยู ่อย่างสม�่าเสมอ จะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาด้วยการ 

ออกกฎหมายบงัคบัและลงโทษผูท้�าลายทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม หรือการใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 

(Polluter Pays Principle-PPP) แต่เพียงอย่างเดียว 

ก็ไม่สามารถให้ผลการปฏิบัติที่เพียงพอ การที่รัฐเป็น 

ผู้ก�าหนดทิศทาง วิธีการ ด�าเนินการทุกอย่างกับประชาชน 

โดยละเลยที่จะพัฒนาศักยภาพของประชาชนในฐานะ 

ผู้แสดงทางสังคม (Social Actors) ที่มีบทบาทการพัฒนา

ในเชิงสร้างสรรค์ (Positive Development Actors)  

ซึ่งควรได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดแนวทางการพัฒนา 

อย ่างจริงจัง จึงก ่อให ้ เ กิดป ัญหาท้ังระดับจิตส�านึก  

ระบบความคิด และพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์

 ทีผ่่านมาการศกึษาเป็นเครือ่งมอืส�าคญัอย่างหนึง่

ที่ถูกน�ามาใช้ในการปลูกฝังความรู้ ความคิด  และจิตส�านึก

ที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน โดยพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติพุทธศักราช 2542 หมวด 1 มาตรา 6 มาตรา 7 

หมวด 4 มาตรา 23 และมาตรา 24 ได้ก�าหนดการจัดการ

ศกึษาทีมุ่ง่เน้นให้เกดิจติส�านกึสาธารณะ คณุธรรม จรยิธรรม

และค่านิยมอันพึงประสงค์ ซ่ึงกรมวิชาการกระทรวง

ศึกษาธิการได้น�ามาก�าหนดเป็นจุดมุ่งหมายการศึกษาขั้น 

พื้นฐานเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิด ลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ข้อ 

ซึ่งในข้อที่ 1 ข้อที่ 8 และข้อที่ 9 เป็นคุณลักษณะที่ส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์และมีจิตส�านึก

ในการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม 

(กระทรวงศึกษาธิการ 2545) โดยในระดับประถมศึกษา  

มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปลูกฝังลักษณะนิสัยท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อม 

ให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาจะเน้นเนื้อหา 

ที่ ยากและลึกซึ้ งยิ่ งขึ้ น โดยมีจุดมุ ่ งหมายเพื่ อสร ้ าง 

ความตระหนักและการมีส ่ วนร ่ วมในการอนุรักษ ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้เกดิขึน้ในตวันกัเรยีน 

นอกจากนีย้งับรรจเุนือ้หาเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมไว้ในกจิกรรม

พัฒนาผู้เรียนลูกเสือและยุวกาชาดอีกวิชาหนึ่ง  

 ผู้วิจัยเห็นความส�าคัญที่จะต้องสร้างรูปแบบการ

ปลูกสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนลุ่มน�้าโขง โดยหมายมุ่งให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ทั้งทางด้านทัศนคติค่านิยมท่ี

มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ       

เยาวชน

 2. เพื่อสร้างรูปแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 3.  เพื่อประเมินรูปแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนลุ่มน�้าโขง

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 การวิจัย แบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ

ดังนี้

 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ

ในการรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ

เยาวชน ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

น�าข้อสรุปสร้างเป็นแบบสอบถาม

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

 แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 

 1. นักเรียนที่ก�าลังศึกษาอยู ่ ช้ันมัธยมศึกษา 

ตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนท่ีอยู่

รอบเขตพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาตภิจูองนายอย อทุยานแห่งชาติ

แก่งตะนะ และอทุยานแห่งชาตผิาแต้ม จงัหวดัอบุลราชธานี  

รวม 17 โรงเรียน จ�านวน  4,971 คน ในปีการศึกษา 2556 

กลุ่มตัวอย่าง ค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ 

Yamane (Yamane Taro 1970) จ�านวน 371 คน จากนั้น

ใช้วิธีสุ ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stagde Random 

Sampling) โดยแบ่งโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม

ตามเขตอุทยานแห่งชาติ จากนั้นท�าการสุ่มอย่างง่ายจาก

แต่ละกลุ่มมาร้อยละ 40 สุ่มเลือกระดับช้ันเรียนโดยวิธีสุ่ม

อย่างง่าย จากนัน้สุม่เลือกห้องเรยีนโดยวธิสุ่ีมอย่างง่าย และ

สุ่มเลือกนักเรียนโดยวิธีสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนประชากร

โดยเปรียบเทียบบัญญัติไตรยางค์ เครื่องมือที่ใช้ในการ

รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถาม 
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 2. ชุมชนรอบเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติภูจอง 

นายอย อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ และอุทยานแห่งชาติ 

ผาแต้ม จ�านวน 17,657 หลังคาเรือน กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 

30 คน ใช้วธิคีดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampl ing )  เครื่ องมือที่ ใช ้ ในการรวบรวมข ้อมูล  

ประกอบด้วย แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม (Focus 

Groups Discussion) ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผูว้จิยัด�าเนนิการเก็บข้อมลูด้วยตนเองตามขัน้ตอน

ดังนี้

 1. ติดต่อขอความอนุเคราะห์โรงเรียนและชุมชน

กลุ่มตัวอย่าง

 2. น�าแบบสอบถามและการสนทนากลุม่ไปใช้กบั

กลุ่มตัวอย่าง

 ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการปลูกสร้างจิตส�านึกใน

การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จ�าแนกการ

ด�าเนินการออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 น�าข้อมูลที่รวบรวมและสรุปได้จาก 

 ระยะที่ 1 มายกร่างเป็นรูปแบบการปลูกสร้าง

จติส�านกึในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

 ขั้นตอนที่ 2 น�ารูปแบบการปลูกสร้างจิตส�านึก 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ 

ผู ้ เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมด้านเนื้อหาและ 

ความชัดเจนในการสื่อความหมาย จากน้ันน�าไปทดลอง 

ใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 

กลุม่ทดลอง เพือ่ปรบัปรงุแก้ไขก่อนน�าไปใช้กบักลุม่ตวัอย่าง

ในภาคสนามต่อไป

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผูว้จิยัด�าเนนิการเก็บข้อมลูด้วยตนเองตามขัน้ตอน

ดังนี้

 1. ตดิต่อขอความอนเุคราะห์ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิ

ความเหมาะสมและความสอดคล้องของรูปแบบ

 2. ตดิต่อขอความอนเุคราะห์โรงเรยีนกลุม่ทดลอง 

เพื่อทดลองใช้รูปแบบ

 3. ด�าเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 4. ด� า เ นินการศึ กษา กิจกรรมการ เรี ยนรู ้ 

ภาคทฤษฎี

 5. ด�าเนนิการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

หลังเรียน

 ระยะที ่3 ประเมนิรปูแบบการปลกูสร้างจติส�านกึ

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแก่

เยาวชนลุม่น�า้โขง จ�าแนกการด�าเนนิการออกเป็น 2 ขัน้ตอน 

ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การประเมินผลประสิทธิภาพของ 

รูปแบบภาคทฤษฎี กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนที่อยู่รอบ

เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อุทยานแห่งชาต ิ

แก่งตะนะ และอทุยานแห่งชาตผิาแต้ม จงัหวดัอบุลราชธานี 

จ�านวน 93 คน ได้กลุ่มตัวอย่างมาโดยการสุ่มแบบหลาย 

ขั้นตอน  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ กิจกรรม

การเรียนรู้ 

 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพของ 

รูปแบบภาคปฏิบัติ กลุ ่มตัวอย่างคือ นักเรียนที่ เป ็น 

กลุ่มตัวอย่างในขั้นที่ 1 จ�านวน 30 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 

มาโดยการคดัเลอืกแบบเจาะจง เครือ่งมอืใช้คอืแบบประเมนิ

ผลความพึงพอใจต่อกิจกรรมภาคปฏิบัติ 

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผูว้จิยัด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูด้วยตนเองตามขัน้ตอน

ดังนี้

 1. ตดิต่อขอความอนเุคราะห์ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิ

ความเหมาะสมและความสอดคล้องของรูปแบบ

 2. ติดต ่อขอความอนุเคราะห์โรงเรียนกลุ ่ม

ตวัอย่าง และอทุยานแห่งชาตภิจูองนายอย อทุยานแห่งชาติ

แก่งตะนะ และอุทยานแห่งชาติผาแต้ม

 3. ด�าเนินการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 4. ด�าเนินการศึกษากิจกรรมการเรียนรู ้ภาค

ทฤษฎี

 5. ด�าเนนิการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

หลังเรียน

 6. ด�าเนินการกิจกรรมภาคปฏิบัติ

 7. ประเมินความพึงพอใจ

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลได้ด�าเนินการดังนี้

 1. การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใน

การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมของเยาวชน 

ใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและใช้การ
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วิเคราะห์เชิงเนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้

จากการสนทนากลุ่ม

 2. การสร้างและประเมินประสิทธิภาพของรูป

แบบการปลูกจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม ใช้ค่าเฉลีย่ ร้อยละ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน

และในการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบ ใช้ T-test

สรุปผลการวิจัย

 สรุปผลการวิจัยเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที ่1 ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการใน

การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของเยาวชน

ด้านการเข้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

ใน เขตอุทยานและพื้ นที่ โ ดยรอบของนัก เรี ยนอยู  ่

ในระดบัน้อย ด้านความรูใ้นการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม และกฎหมายป่าไม้ของนักเรียนอยู ่

ในระดับควรปรับปรุง ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของนกัเรยีนอยูใ่นระดบั

ปานกลาง ด้านความต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการวางแผน 

การปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 

การประชาสัมพันธ์ของนักเรียนอยู ่ในระดับปานกลาง  

ด้านปัญหาที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้าน

ของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง  

 ตอนที ่2 การสร้างรปูแบบการปลกูสร้างจติส�านกึ

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 รูปแบบการปลูกสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้น มี 2 รูปแบบ

คือ รูปแบบการให้ความรู้ภาคทฤษฎี ประกอบด้วยเนื้อหา 

3 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง ความเป็นมาและส�าคัญของอุทยาน 

แห่งชาติกับระบบนิเวศ ส ่วนที่สอง ปัจจัยที่ท� าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่วนที่สาม  

กรณีศึกษาบุคคลผู ้ เป ็นต ้นแบบที่ดี ในการอนุรักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรูปแบบกิจกรรม 

ภาคปฏิบัติด ้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกิจกรรม 4 อย่าง 1. ศึกษาระบบ

นิเวศตามเส้นทางธรรมชาติศึกษา 2. การสร้างฝายแม้ว  

3. การท�าแนวกันไฟ และ 4. การปลูกต้นไม้

 ตอนที่  3 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบ 

การปลูกสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนลุ่มน�้าโขง คะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังการเข้าร่วม

กิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และแบบ

ประเมินผลความพึงพอใจกิจกรรมภาคปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย 

อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.72) 

อภิปรายผลการวิจัย	

 จากผลการวิจัยอภิผลปรายผลตามวัตถุประสงค์ 

ดังนี้

 ตอนที ่1 ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการใน

การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมของเยาวชน 

ด้านการเข้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

ในเขตอุทยานและพื้นที่โดยรอบของนักเรียนอยู่ในระดับ

น้อย ทีไ่ด้ผลการวจิยัเช่นนีอ้าจเนือ่งมาจากบรบิททางสงัคม

ที่ เปลี่ยนไปอีกทั้งความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าลดลง 

จากอดีต  ด้านความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฅ

และสิง่แวดล้อม และกฎหมายป่าไม้ของนกัเรยีนอยูใ่นระดบั

ควรปรับปรุง ที่ได้ผลการวิจัยเช่นน้ีสะท้อนให้เห็นว่า  

ผู้น�าชุมชนและสื่อกระแสหลักยังขาดการน�าเสนอข้อมูล 

เชิงรุกอย่างเพียงพอ ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมของนกัเรยีนอยูใ่นระดบั

ปานกลาง ด้านความต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการวางแผน 

การปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ

ประชาสัมพันธ์ของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ด้าน

ปัญหาที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในหมู ่บ้าน 

ของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัย

ของสาโรจน์ พานิชชานนท์และคนอื่นๆ (2554) ที่ท�าวิจัย

เรือ่ง การมส่ีวนร่วมในโครงการตามกรอบแนวคดิเศรษฐกจิ

พอเพียงกับการเปล่ียนแปลงจิตส�านึกและพฤติกรรมการ

อนุรักษ์ป่าต้นน�้าของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง หมู่บ้าน 

ป่าลอ ูพบว่ากลุม่ทีส่่วนร่วม ในเกณฑ์ดแีละดมีากมจีติส�านกึ

อยู ่ในเกณฑ์ดี กลุ ่มที่มีการมีส่วนร่วมในทุกเกณฑ์จะมี

พฤติกรรมการอนุรักษ์ป่าอยู ่ในเกณฑ์ดี และกลุ่มท่ีมี

จิตส�านึกในเกณฑ์ปานกลางและดี จะมีพฤติกรรมการ

อนุรักษ์ป่าในเกณฑ์ดี และนิธินาถ เจริญโภคราช (2554)  

ท�าวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ

ชุมชนริมคลองเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของชนิด 

นกและพันธุ์ไม้ริมคลอง ต�าบลบางนางล่ี อ�าเภออัมพวา 
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จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ผลการศึกษาระดับการมี 

ส่วนร่วมทั้งในด้านการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

การปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม การได้รับ 

ผลประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการประเมินผล

การพัฒนาสิง่แวดล้อม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัการมส่ีวนร่วม

บ่อยครั้ง 

 ตอนที ่2 การสร้างรปูแบบการปลกูสร้างจติส�านกึ

ในการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม  

จ ากการประ เมิ น รู ปแบบ โดยผู ้ เชี่ ย วช าญพบว ่ า  

ความเหมาะสมด้านเน้ือหาของรูปแบบค่าเฉลี่ยอยู ่ใน 

ระดับมาก และความชัดเจนในการสื่อความหมายค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของสมาน อัศวภูมิ 

(2540) ที่กล่าวถึงการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบไว้ว่า

เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการพัฒนารูปแบบ ซึ่งโดยทั่วไปอาจ

ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งตามความเหมาะสมของรูปแบบ เวลาและ 

งบประมาณในการด�าเนินการ ดังนี้ 1) การตรวจสอบโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้วิจัยจะน�าเสนอรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นต่อ

ผูท้รงคณุวฒุพิร้อมกบัประเมนิความเหมาะสมและเป็นไปได้

ตลอดจนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่างๆ 2) ตรวจสอบโดย 

การประชุมสัมมนา โดยผู้วิจัยจัดประชุมสัมมนาบุคคลที่

เกีย่วข้องและผูท้รงคณุวฒุจิ�านวนหนึง่แล้วน�าเสนอรปูแบบ

ต่อทีป่ระชมุ พร้อมให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุประเมนิความเหมาะ

สมและความเป็นไปได้ตลอดจนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่างๆ 

3) ตรวจสอบโดยการทดลอง โดยผู้วิจัยด�าเนินการทดลอง

ใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นในสภาพจริงหรือเหตุการณ์จ�าลอง 

ตามแบบแผนท่ีออกแบบไว้เพื่อสังเกตรวบรวมข้อมูลและ

ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปรับปรุงแบบ 

ต่อไป 

 ตอนที่  3 การหาประสิทธิภาพของรูปแบบ 

การปลูกสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนลุ่มน�้าโขง คะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังการเข้าร่วม

กิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ สอดคล้อง

กบังานวจิยัของชนกพร ไผทสทิธกิลุ (2554) ศกึษาวจิยัเรือ่ง

อนรุกัษ์ชมุชนและสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมรมิแม่น�า้กก 

จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่าทั้ง 3 ชุมชนที่ประกอบ

ด้วยกลุม่ชาตพินัธุต่์างๆ ล้วนมคีวามสมัพนัธ์กบัแม่น�า้ ทัง้วถิี

ชวีติและความเป็นอยูต่ลอดจนการด�ารงชีพ เนือ่งจากชมุชน

ส่วนใหญ่ด�ารงชีพด้วยการเกษตรกรรมและกสิกรรม ตลอด

จนมีประเพณี พิธีกรรมทางด้านความเชื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับแม่น�้า และปัจจุบันชุมชนเริ่มมีการเปล่ียนแปลงจากผล 

กระทบในด้านต่างๆ ท�าให้เกดิปัญหาทัง้ทางด้านส่ิงแวดล้อม 

ระบบนิเวศ และปัญหาด้านวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลกับวิถีชีวิต

ทัง้ด้านกายภาพและจติใจ สอดคล้องกบังานวจิยั เบญ็จมาศ 

ไพบูลย์กิจกุล และคนอื่นๆ (2557) ที่ท�าวิจัยเรื่องการสร้าง

บทเรียนวิจัยท้องถิ่นเพื่อการปลูกฝังจิตส�านึกของเยาวชน 

ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณ

อ่าวนก อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จากการศึกษาพบว่า 

คะแนนเฉล่ียของการสอบหลังการเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนน

สอบก่อนการเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ (P <0.05) นักเรียน 

ในระดบัชัน้ดงักล่าวมคีวามกระตอืรอืร้นในการใช้แบบเรยีน 

ดังนั้นมีแนวโน้มว่า แบบเรียนวิจัยท้องถิ่นเพื่อการปลูกฝัง

จิตส�านึกต่อการอนุรักษ์น่าจะถูกน�าไปประยุกต์ใช้กับใน

แต่ละพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป 

 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 

รูปแบบกิจกรรมภาคปฏิบัติการปลูกสร้างจิตส�านึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณศิลป์   

พรีพนัธุ ์(2553) ศกึษาวจิยัเรือ่งการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟชูมุชน

อัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม ผลจากการด�าเนินงาน 

การอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างต่อเน่ืองท�าให้ชุมชนอัมพวา 

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากชุมชนเล็กๆ ที่เกือบจะ

ไม่มีใครรู ้จัก กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

ที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ

 ผลจากการวิจัยเรื่อง การปลูกสร้างจิตส�านึกใน

การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมแก่เยาวชน

ลุ่มน�้าโขงในครั้งนี้ ท�าให้ได้รูปแบบกิจกรรมการอนุรักษ์ที่มี

ประสิทธิภาพตามความเห็นของผู้วิจัยอีกรูปแบบหนึ่ง  

เพือ่ประโยชน์ของการพฒันาอย่างยัง่ยนื ผูว้จิยัน�าเสนอแนะ

ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. การน�ารูปแบบการปลูกสร้างจิตส�านึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแก่เยาวชน 

ลุ่มน�้าโขงนี้ไปใช้ สามารถประยุกต์ใช้ทั้งในส่วนเนื้อหาของ

กิจกรรม ล�าดับก่อนหลัง และเวลาให้เหมาะสมสอดคล้อง

กับกลุ่มคนและสถานที่

 2. หน่วยงานภาครฐัและเอกชนต่างๆ ควรร่วมมอื

ก�าหนดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เป็นแผนพัฒนาใน
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ระดับจังหวัด เพื่อสร้างความตระหนัก อนุรักษ์ฟื ้นฟ ู

อย่างยั่งยืน

	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยการปลูกสร้างจิตส�านึกใน

การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมกบันกัเรยีน 

นักศึกษาในระดับชั้นและพื้นที่ลุ่มน�้าอื่นๆ

 2. ควรร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบ้านทัง้ สปป.ลาว

และกัมพูชา ศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการอนุรักษ ์

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติร่วม เช่น แม่น�้าโขง และผืนป่า

พนมดงรกัจรดน�า้ตกคอนพะเพง็ หลีผ่ ีเพือ่รณรงค์เสนอเป็น

มรดกโลกทางระบบนิเวศ-วัฒนธรรมข ้ามพรมแดน 

แห่งภูมิภาคอาเซียน

กิตติกรรมประกาศ

 ขอกราบขอบพระคุณ ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์          

ดร.ชมพูนุท โมราชาติ ประธานกรรมการท่ีปรึกษา  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อนชุา เพยีรชนะ กรรมการทีป่รกึษา 

คณุค่าอนัพงึมใีนงานวจิยันีข้อมอบเป็นกตเวทติาคณุแด่บดิา
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