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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนและการมีส่วนร่วม 
ของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 2) ศึกษาความรู้ เจตคติ และ
ทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
ของยุวชน 3) สร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
4) ประเมินผลการใช้กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
ด้านความรู้ เจตคติ และทักษะก่อนและหลังกระบวนการพัฒนา และความพึงพอใจ การวิจัยนี้เป็นการ
วิจัยและพัฒนา แบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและการมีส่วนร่วม เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงเป็นประธานยุวชนผู้น าหมู่บ้านใน 20 หมู่บ้าน จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสัมภาษณ์ ระยะที่ 2 ศึกษาความรู้ เจตคติ ทักษะ และความต้องการ ประชากรเป็นยุวชนอายุ 
12-18 ปี รวม 117 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซ่ี และมอร์แกน ได้จ านวน 90 คน สุ่มตัวอย่าง 
แบบเป็นระบบ เก็บข้อมูลด้วยแบบทดสอบความรู้ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.73 แบบสอบถามเจตคติและ
ทักษะที่มีความเชื่อมั่น 0.74 และ 0.80 และแบบสัมภาษณ์ความต้องการ ระยะที่  3 สร้าง
กระบวนการพัฒนา โดยจัดประชุมแบบมีส่วนร่วม ใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกับระยะที่ 1 และประเมิน
คุณภาพของกระบวนการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน และปฏิบัติการโดยยุวชนต าบลนามาลาทุกคน 
จ านวน 35 คน ระยะที่ 4 ประเมินผลการใช้กระบวนการ โดยยุวชนที่เข้าร่วมปฏิบัติการ เครื่องมือเป็น
แบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามเจตคติและทักษะชุดเดียวกับระยะที่ 2 และใช้แบบประเมินความ
พึงพอใจที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78 งานวิจัยนี้วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหาและ 
ใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย พบว่า มีการบุกรุกท าลาย 

ป่าอนุรักษ์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ เกิดฝุ่นควันจากการเผาป่ารุนแรงนาน 3 เดือนต่อปี โดยมีอุณหภูมิ 
สูงกว่า 40 องศาเซลเซียส น้ าในแม่น้ าและเหมืองฝายลดลงจนขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 
มีสารเคมีตกค้างในดินจนผลผลิตลดลง ปริมาณขยะพลาสติกและขวดแก้วเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 และขาดระบบ 
การจัดการโดยชุมชน ปัญหาการมีส่วนร่วมของยุวชน พบว่า หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้ง
คณะกรรมการยุวชนในการพัฒนาชุมชน แต่ยังขาดกิจกรรมในมีการส่วนร่วมเพ่ือจัดการสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชนอย่างเป็นระบบ 
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2) ยุวชนมีความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในระดับน้อย (ร้อยละ 34.00) มีเจตคติ 
และทักษะในระดับน้อย ( X = 1.86, S.D.= 0.20, X = 1.79, S.D.= 0.26 ตามล าดับ) ยุวชน
ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับมาก โดยด้านที่ต้องการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด ได้แก ่
การร่วมอนุรักษ์ป่าและพืชอาหารในป่า โดยเฉพาะไม้ก่อและต้นค้อ ร่วมอนุรักษ์ดินและน้ า และร่วมกัน
จัดตั้งกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารเคมีและจัดการขยะพลาสติกในชุมชน  

3) กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วมที่สร้างขึ้น 
โดยใช้การมีส่วนร่วมของยุวชนและผู้น าชุมชน สรุปกระบวนการพัฒนา เป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่  
1) ขั้นการสร้างความรู้ โดยการถ่ายทอดความรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมจากผู้รู้ในชุมชน 2) ขั้นการสร้าง
เจตคติ โดยการส ารวจสิ่งแวดล้อมในชุมชนและดูตัวอย่างการรักษาป่าไม้ของอุทยานแห่งชาติและกลุ่ม
อนุรักษ์ดินและน้ าด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษ 3) ขั้นการสร้างทักษะ โดยการร่วมกันปฏิบัติการของ
กลุ่มยุวชนปลูกผักปลอดสารพิษ เพาะพันธุ์ต้นก่อ ท าฝายชะลอน้ า และจัดแยกขยะขายเป็นรายได้ 4) ขั้น
สร้างความยั่งยืน โดยร่วมกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายยุวชน เพ่ือความร่วมมือกับองค์กรระดับต าบลและอ าเภอ 
กระบวนการนี้ได้ผ่านการทดลองปฏิบัติการแล้ว และผลการประเมินกระบวนการ พบว่า มีคุณภาพ 
ในระดับมากที่สุด (X = 4.68, S.D.= 0.52) 

4) ผลการใช้กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน พบว่า ยุวชนมี
ความรู้ เจตคติ และทักษะหลังเข้าร่วมกระบวนการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในระดับมากที่สุด (X = 4.52, S.D.= 0.25) 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to 1) study the problems of community 

environment and youth participation in the management of community environment, Na 
Haeo district, Loei province, 2) study the knowledge, attitude and skills related to the 
management of the community environment and the needs of youth participation,  
3) create a process of green youth development in the management of participatory 
community environment, and 4) evaluate the process of the green youth development 
in the management of participatory community environment by comparing the 
knowledge, attitude and skills before and after the participation and also evaluate the 
level of satisfaction of the youth toward the process. This study was a research and 
development type study and was divided into 4 phases. Phase 1; study the problems 
and the youth’s participation. The sample was purposively selected from the 
40 chairmen of village youth in 20 communities. The instrument used was interviews. 
Phase 2; study the knowledge, attitude, skills and needs related to the youth’s 
participation. The population consisted of 117 youths of 12-18 years of age from 20 
villages. The sample size was obtained using Krejcie & Morgan’s table and was set to 90 
respondents. They were selected by systematic random sampling. A knowledge test was 
used to collect the data and it had a reliability of 0.73. An attitude and skill test, with 
reliabilities at 0.74 and 0.80, were also used. Interviews were conducted concerning the 
needs. Phase 3; create the process of green youth development by using a participative 
workshop with the same sample as in phase 1 and have its quality evaluated by 5 
experts. Practice sessions involving the use of the process were conducted by 35 youths 
of Namala subdistrict.  Phase 4; evaluate the process of the green youth development. 
The instruments were a knowledge test and a questionnaire, the same ones used in   
phase 2, and a satisfaction evaluation form with a reliability of 0.78. The data were 
analyzed by content analysis and percentage, mean, standard deviation and t-test. 

The results revealed that: 
1) The study of the problems of the community environment, Na Haeo district, 

Loei  province revealed that there was encroachment destroying the conserved  
forest that increased to 10 percent of the area. There was emerging smog caused by 



ง 

severe forest fires 3 months per year and the temperature was higher than 40 
degrees Celsius. The level of water in the rivers and the weirs went down and was 
not enough for consumption in the summer. It also had chemical deposits 
contributing to the low crop yields. The amount of plastic and bottled garbage 
increased by 10 percent and the community lacked a managerial system. The 
problems hindering youth participation were that the local government established 
youth committees but lacked activities for the systematic participation in 
environmental management for forest conservation. 

2) The knowledge, attitude and skills related to the management of the 
community environment for youth were at low levels ( X = 1.86, S.D.= 0.20, X = 1.79, 
S.D.= 0.26, respectively). The needs of the youth in the management of the community 
environment revealed themselves to be, overall at a high level. The highest mean was 
for campaign in forest conservation and food plants such as Evergreen Chinkapin as well 
as soil and water. They established groups to plant vegetables without using chemicals 
and plastic garbage in their own communities. 

3) The creation of the process of the green youth development in the 
management by the participation of the youth and the  community leaders was divided 
into 4 steps: (1) knowledge creation; transferring knowledge of environmental 
management from knowledgeable individuals in their own communities, (2) attitude 
creation; surveying the environment in the community and do site-visits of forest 
preserves in national parks and soil and water conservation groups promoting vegetable 
crops without chemicals, (3) skills creation; mutual practice for youth groups at organic 
farms, breeding plants such as Evergreen Chinkapin, setting weirs to delay the water and 
separating garbage in order to sell it, and (4) sustainable creation; establishing a youth 
network to cooperate with subdistrict and district organizations. This process was tested 
with practice runs and the evaluation of the process revealed that it was at the highest 
level (X = 4.68, S.D.= 0.52) 

4) The results of the evaluation process of the green youth development in 
the management of participatory community environment revealed that the levels of 
knowledge, attitude and skills after participation in it were higher than before at the 
significance level of 0.05. The level of satisfaction of the youth toward the process was 
at the highest level (X = 4.52, S.D.= 0.25). 
 
Keywords: Process of Green Youth Development, Community Environment 

Participation  
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บทที่  1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกปัจจุบัน มีความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น แม้นว่าจะมีมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อมด้านต่าง  ๆ แล้ว  
ก็ไม่สามารถยับยั้งได้ เนื่องจากสรรพสิ่งในโลกล้วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน การเปลี่ยนแปลงหรือ 
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรด้านหนึ่ง มีผลเชื่อมโยงขยายตัวเป็นผลกระทบต่อด้านอ่ืน  ๆ ด้วย 
เช่น การสูญเสียของทรัพยากรป่าไม้มีผลกระทบต่อความชุ่มชื้น ปริมาณฝนและปริมาณน้้าใต้ดิน  
ยิ่งป่าไม้ถูกท้าลายมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งส่งผลกระทบให้ปริมาณของน้้าฝนน้อยลงเท่านั้น จนเกิดความ  
แห้งแล้งและขาดแคลนน้้า ซึ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วย เกิดภาวะโลกร้อนที่แผ่กระจาย
ออกไป จากที่นักวิชาการสิ่งแวดล้อมและองค์กรต่าง ๆ ได้กล่าวเตือนถึงสภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นกับโลก
ไม่ต่้ากว่า 20 ปีแล้ว ดังเช่น เมื่อปี พ.ศ. 2534 ได้มีการประชุมนานาชาติเรื่องโลกร้อนขึ้นในประเทศ
ไทย ในปีต่อมาได้ประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ประเทศบราซิล และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิกฤติของโลกอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องโลกร้อนและ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นและเกิดขึ้นอย่างรุนแรง โดยเฉพาะเหตุการณ์แผ่นดินไหว 
ความแห้งแล้ง น้้าท่วมที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะในเดือนตุลาคม พ .ศ. 2554 เกิด 
น้้าท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทยในรอบ 100 ปีแล้ว ขณะเดียวกันในเดือนเดียวกันนี้ได้เกิดแผ่นดินไหว
ขนาด 7.2 ริกเตอร์ ในจังหวัดแวนของประเทศตุรกี และขนาด 5.6 ริกเตอร์ นอกชายฝั่งตอนใต้ของ
เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย และเกิดพายุหิมะหลงฤดูในพ้ืนที่ทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกา 
วิกฤติการณ์ดังกล่าวล้วนระบุได้ว่ามีสาเหตุมาจากภาวะโลกร้อนที่คุกคามจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศอยู่ในปัจจุบัน (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2555) 

การประชุมองค์การสหประชาชาติว่าด้วย “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (United Nation 
Conference on Sustain Sustainable Development: UNCSD) ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 
พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ณ กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวในบริบท
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจนนั้นมาจากการที่ผู้คนส่วนใหญ่เริ่มตระหนักว่า  
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นกลับต้องแลกมาด้วยการสูญเสียทรัพยากรที่มีค่าและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมโทรมลง รวมทั้งเกิดปัญหาการกรีดกันทางสังคม คนจนไม่ได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาเท่าที่ควร และสิ่งที่ท่ัวโลกต่างเป็นกังวลในการก้าวไปสู่ความเป็นเศรษฐกิจสีเขียว คือ ปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั่วโลกและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแผนปฏิบัติการที่ 21 (Agenda 21) 
ในส่วนที่ 2 ได้ก้าหนดแนวทางการพัฒนาในการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรโดยก้าหนดกรอบ
เพ่ือการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการตัดไม้ท้าลายป่า การจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน  
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ภูเขา การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การเกษตรอย่างยั่งยืน
และการพัฒนาชนบท การจัดการของเสียที่เป็นอันตราย เป็นต้น และในส่วนที่ 3 การส่งเสริมบทบาท
ของกลุ่มที่ส้าคัญ ๆ ได้ก้าหนดกรอบเพ่ือการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่าง
ยั่งยืน และส่งเสริมบทบาทของกลุ่มที่ส้าคัญ ๆ (กรมควบคุมมลพิษ, 2555) ประเทศไทยประสบกับ
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ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้ 
พ้ืนที่ป่าถูกบุกรุกเพ่ือหาพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ในการขยายพ้ืนที่การเกษตรและการพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย 
ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่ป่าไม้ ดิน และต่อเนื่องไปถึงปัญหาเกี่ยวกับน้้า เกิดผลกระทบตามมา
หลายประการ เช่น ระบบนิเวศถูกท้าลาย เป็นเหตุให้พ้ืนที่ต้นน้้า  ซึ่งเป็นแหล่งก้าเนิดของน้้า ไม่มีป่า
ดูดซับ ในฤดูฝนน้้าฝนจะชะล้างหน้าดิน น้้าป่าไหลหลากและเกิดอุทกภัย การท้าลายป่าไม้ท้าให้  
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศถูกน้าไปใช้น้อยลง ความชื้นในอากาศลดลง อุณหภูมิในอากาศ
สูงขึ้น ส่งผลต่อการขาดแคลนน้้าส้าหรับการอุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตร การเพ่ิมขึ้นของ
ประชากร ความเจริญของบ้านเมือง รวมทั้งการขยายตัวภาคเกษตร ท้าให้ความต้องการใช้น้้ามี
ปริมาณเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้พฤติกรรมการใช้น้้าของประชากรจ้านวนมากยังเป็นไปโดยขาดจิตส้านึกใน
เรื่องความประหยัด ขาดการอนุรักษ์น้้าที่ถูกวิธี ขาดการพัฒนาแหล่งน้้าตามธรรมชาติที่ถูกวิธี ( วินัย  
วีระวัฒนานนท์, 2555) โดยเฉพาะหมู่บ้านหรือชุมชน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีผู้คนอยู่ร่วมกัน ท้ากิจกรรม
ร่วมกัน เป็นที่อยู่อาศัยที่จะท้าให้คุณภาพชีวิตดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมชนบทซึ่งมี 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม และด้าน
เศรษฐกิจชุมชน ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนมีความรุนแรงขึ้น โดยล้าดับทั้งชุมชนเมืองและชนบท เพราะ
การเพ่ิมขึ้นของประชากร การขยายตัวของกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา
สิ่งแวดล้อมในชนบทไทย มีปัญหาที่ครอบคลุมพ้ืนที่อย่างกว้างขวางในหลาย ๆ ด้าน ที่ส้าคัญที่สุด 
ได้แก่ ปัญหาทางด้านอากาศ หมอกควัน ที่เกิดจากการเผาป่า เผาไร่ และการกระจายของยาปราบ
ศัตรูพืชและสารเคมีจากการท้าเกษตรกรรม ปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน ที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมี 
การสะสมสารพาตกค้างจากการเกษตร การบุกรุกการเผาป่า ท้าให้ดินไม่สามารถดูดซับน้้าได้ เกิดน้้า
หลากรุนแรงในฤดูฝน และขาดแคลนทั้งน้้าอุปโภคและบริโภคในฤดูแล้ง ส่งผลให้พืชพันธุ์ตาม
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในชนบท ซึ่งเป็นแหล่งอาหารส้าคัญลดปริมาณลง 
ประกอบกับความเจริญแบบทันสมัย ได้ลุกคืบเข้าสู่ชุมชนบทอย่างรุนแรง สินค้าจากการผลิตโดย
กระบวนการอุตสาหกรรมที่บรรจุหีบห่อด้วยพลาสติก ขวดและกระป๋องส้าเร็จรูป กลายเป็นขยะ  
มูลฝอย รวมทั้งน้้าเสียที่เพ่ิมปริมาณขึ้นในชุมชนชนบทไทยที่ถูกต้องที่ไม่มีระบบบ้าบัดที่ถูกต้อง และ
ขาดระบบการจัดการขยะ โดยเฉพาะในชนบทที่อยู่ชายขอบของประเทศ จึงควรได้เร่งหาแนวทาง
จัดการฟ้ืนฟู อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนชนบทไทย เพ่ือคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน  

จังหวัดเลยเป็นจังหวัดชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ตั้งอยู่ที่ละติจูด 17 องศา 27 ลิปดาเหนือ และลองติจูด 101 องศา 44 ลิปดาตะวันออก อยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงถึงร้อยละ 80 ของพื้นที่ 
สลับกับที่ราบที่มีประมาณร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ ชุมชนส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามที่ราบริมแม่น้้า เชิงเขา 
และหุบเขา โดยมีพ้ืนที่ท้ากินทั้งในที่ราบไหล่เขาและบนภูเขา (สุวารีย์ ศรีปูณะ, 2550) ชุนชน 
ในจังหวัดเลยแบ่งการปกครองเป็น 12 อ้าเภอ 89 ต้าบล 905 หมู่บ้าน โดยมีอ้าเภอนาแห้ว เป็น
อ้าเภอที่ตั้งอยู่ห่างจากที่ตั้งจังหวัดมากที่สุดเป็นระยะทาง 125 กิโลเมตร มีจ้านวนชุมชนน้อยที่สุด คือ 
34 หมู่บ้าน และมีจ้านวนประชากรน้อยที่สุด คือ 9,133 คน (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย, 2556) 
ในอดีตอ้าเภอนาแห้วมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนจึงด้ารงชีวิตอย่าง
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เรียบง่าย พ่ึงพาและเกื้อกูลธรรมชาติอย่างสมดุลโดยมีอาชีพเกษตรกรรมและเก็บของป่าล่าสัตว์     
เป็นอาชีพหลัก เมื่อประเทศพัฒนาสู่ความทันสมัยท้าให้ความเจริญได้ขยายสู่ชุมชนในอ้าเภอนาแห้ว 
จนปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้ปรับเปลี่ยนสู่การพ่ึงพิงผลผลิตและวัตถุจากภายนอกมากขึ้น 
การเกษตรเปลี่ยนจากการท้าวนเกษตรและเกษตรผสมผสานสู่การท้าเกษตรเพ่ือการค้า  ที่ต้องใช้
เทคโนโลยีและปุ ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืชเพิ่มขึ้น มีการบุกเบิกป่าเพื่อขยายพื้นที่ 
ท้าการเกษตรเชิงเดี่ยว สารเคมีตกค้างในดิน ในน้้าเพ่ิมขึ้น ปริมาณขยะ ที่ไม่ย่อยสลายง่าย เช่น 
พลาสติก ขวด เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงวิธีคิดและวิถีการด้าเนินชีวิตของคนในชุมชนที่เปลี่ยนไป 
ท้าให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เนื่องจากประชาชนยัง
ขาดความรู้และความตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อดุลย์เดช         
ติยะบุตร, 2553) การจะแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้อย่างยั่งยืน  
ไม่สามารถด้าเนินการให้แล้วเสร็จหรือเห็นผลในระยะเวลาอันสั้น จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ยุวชนเข้า
มารับรู้ถึงสภาพปัญหาและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเนื่องจากยุวชนจะเป็นก้าลังส้าคัญในภายภาค
หน้าที่จะด้าเนินการในส่วนนี้ ในระยะเวลาที่ต่อเนื่องและยาวนาน ในส่วนของบ้านนามาลา           
เป็นหมู่บ้านหนึ่งในต้าบลนามาลา อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ที่ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
สังคมและสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับชุมชนอ่ืน ๆ ทั้งการบุกเบิกป่าเพ่ือท้าการเกษตรเชิงเดี่ยว การใช้
สารเคมีท้าการเกษตร การอุปโภคบริโภคสินค้าที่เป็นผลผลิตจากเมืองจนเกิดขยะที่ไม่ย่อยสลาย
เพ่ิมขึ้น แต่ปัญหาดังกล่าวท้าให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าชุมชนอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียง 
ทั้งนี้เนื่องจากบ้านนามาลาเป็นหมู่บ้านที่อยู่ต้นน้้าของล้าน้้าถึง 3 สาย ได้แก่ ล้าน้้าพึง ล้าน้้าหกและ    
ล้าน้้าบอน ซึ่งไหลผ่านจ้านวน 20 หมู่บ้าน ลงสู่ล้าน้้าเหืองที่เป็นสาขาหนึ่งของล้าน้้าโขง ปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านนามาลา อันได้แก่ ปัญหาขยะมูลฝอยในครัวเรือนเพิ่มขึ ้น  
การท้าลายป่าไม้ พันธุ์ไม้พ้ืนบ้านและพืชอาหารถูกท้าลาย เกิดการขาดแคลนแหล่งอาหารในชุมชน 
การท้าการเกษตรโดยการใช้สารเคมีท้าให้ดินเสื่อมสภาพ พืชผักไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพและมีแนวโน้ม
ว่าปัญหาเหล่านี้จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จากกรณีปัญหาจะมีวิธีการอย่างไรที่จะให้ยุวชนมีความรู้  
เจตคติและทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนได้อย่ายั่งยืน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนากระบวนการ
สร้างยุวชนสีเขียว ในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วมขึ้น เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาด้าน
การท้าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความรู้ เจตคติและทักษะอันดี 
ให้เกิดขึ้นในตัวยุวชนและได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน   
ให้คงอยู่และเหมาะสมในการด้ารงชีวิตของชุมชน สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป  

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนและการมีส่วนร่วมของยุวชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

1.2.2 เพื่อศึกษาความรู้ เจตคติ และทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและความ
ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของยุวชน 

1.2.3 เพ่ือสร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมี 
ส่วนร่วม 
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1.2.4 เพ่ือประเมินผลการใช้กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนแบบมีส่ วนร่ วม โดย เปรียบเทียบความรู้  เจตคติ  และทักษะก่อนกับหลั ง เข้ าร่ วม
กระบวนการพัฒนาและประเมินความพึงพอใจของยุวชนต่อกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
 
1.3  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้จัดท้ากรอบแนวคิดในการสร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของประธานยุวชนและ
ผู้ใหญ่บ้าน จากการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ส้าหรับการสร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสี
เขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการทบทวนเอกสารในด้านหลักการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2553) หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ หลักการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม มาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
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ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
   

1. ความรู้ เจตคติและ
ทักษะของยุวชนสีเขียวใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชน 
2. ความต้องการมีส่วนร่วม 
ของยุวชนสีเขียว 

หลักการและแนวคิด 
1. หลักการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา  
2. หลักการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
3. หลักการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม  
4. หลักการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 

1. ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ชุมชน 
2. ปัญหาการมีส่วนร่วม
ของยุวชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ ดิน น้้าและการ
จัดการขยะ 

 
 
 
จัดการขยะ 

 
 

สร้างและพัฒนา
กระบวนการพัฒนายุวชน      
สีเขียวในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
1. สาระ 

- หลักการ 
- วิธีการ/กิจกรรม 
- ปัจจัยสนับสนุน 
- การประเมินผล 

2. การสร้าง
กระบวนการพัฒนายุวชน 
สีเขียวในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน โดยการ
ประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมจากความคิดเห็นของ
ประธานยุวชนและผู้ใหญ่บ้าน
สร้างเป็นกระบวนการพัฒนา
ยุวชนสีเขียวในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมี 
ส่วนร่วม 
3) พัฒนากระบวนการพัฒนา
ยุวชนสีเขียว 

- ประเมินคุณภาพ
กระบวนการโดยผู้เชี่ยวชาญ 

- ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการตามค้าแนะน้า
ของผู้เชี่ยวชาญ 

ประเมินความรู้ เจตคติ
และทักษะของยุวชน  
โดยการ 
- เปรียบเทียบ ก่อน
และหลังเข้าร่วม
ปฏิบัติการตาม
กระบวนการ 

ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการพัฒนา
ยุวชนสีเขียวในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วม ด้าน 
- เนื้อหา 
- วัตถุประสงค์ 
- สื่อ 
- ความร่วมมือหรือ
การมีส่วนร่วม 
- การประยุกต์ใช้ 

ได้กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
แบบมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพ 
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1.4  สมมติฐานการวิจัย 
1.4.1 กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมมีคุณภาพ    

ในระดับดี  
1.4.2 หลังเข้าร่วมเรียนรู้ในกระบวนการสร้างยุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อม    

แบบมีส่วนร่วม ยุวชนมีความรู้ เจตคติและทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมเรียนรู้ 
1.4.3 ยุวชนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อม     

แบบมีส่วนร่วม ในระดับมาก 
 
1.5  ขอบเขตของการวิจัย  

กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม เป็นการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development: R & D) มีขอบเขตของการศึกษา แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาสิ ่งแวดล้อมชุมชนและการมีส ่วนร่วมของยุวชนใน 
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

ระยะที่ 2  ศึกษาความรู้ เจตคติและทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและความ
ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของยุวชน อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

ระยะที่ 3 สร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

ระยะที่ 4  ประเมินผลการใช้กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนแบบมีส่ วนร่ วม โดย เปรี ยบเทียบความรู้  เ จตคติและทักษะก่อนกับหลั ง เข้ าร่ วม
กระบวนการพัฒนาและประเมินความพึงพอใจของยุวชนต่อกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

1.5.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งตามระยะการวิจัยมีดังนี้ 

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนและการมีส่วนร่วมของยุวชนในการ  
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ประชากร ได้แก่ ประธานยุวชนหมู่บ้าน
จ้านวน 20 คนและผู้ใหญ่บ้านจ้านวน 20 คน รวม 40 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  

ระยะที่ 2  ศึกษาความรู้ เจตคติและทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและความ
ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของยุวชน อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
 ประชากรได้แก่ ยุวชนอายุ 12–18 ปี ใน 20 หมู่บ้าน รวม 117 คน 
 ระยะที่ 3  สร้ างกระบวนการพัฒนายุ วชนสี เขี ยวในการจัดการสิ่ ง แวดล้ อมแบบ 
มีส่วนร่วม อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ประชากรแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 1) สร้างกระบวนการใช้
ประชากรกลุ่มเดียวกับระยะที่ 1 2) ประเมินคุณภาพกระบวนการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม
ชุมชนและด้านการมีส่วนร่วมจ้านวน 5 คน 3) ปรับปรุงกระบวนการใช้ประชากรกลุ่มเดียวกับ
ระยะที่ 1 และ 4) ปฏิบัติการพัฒนายุวชนในต้าบลนามาลา จ้านวน 8 หมู่บ้าน ประชากรได้แก่
ยุวชน จ้านวน 35 คน 
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 ระยะที่ 4 ประเมินผลการใช้กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนแบบมีส่ วนร่ วม โดย เปรี ยบเทียบความรู้  เ จตคติและทักษะก่อนกับหลั ง เข้ าร่ วม
กระบวนการพัฒนาและประเมินความพึงพอใจของยุวชนต่อกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประชากรได้แก่ยุวชน ในต้าบลนามาลา จ้านวน 8 หมู่บ้าน 
จ้านวน 35 คน 
  1.5.2 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งตามระยะการวิจัยมีดังนี้ 
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนและการมีส่วนร่วมของยุวชนใน

การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประธานยุวชนหมู่บ้าน
จ้านวน 20 คน และผู้ใหญ่บ้าน จ้านวน 20 คน รวม 40 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  

ระยะที่ 2 ศึกษาความรู้ เจตคติและทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและ
ความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของยุวชน อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
ผู้วิจัยได้ก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างก้าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง Krejcie & Morgan (1970) ได้
จ้านวน 90 คน สุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ  
  ระยะที่ 3 สร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย  ผู้วิจัยใช้ประชากรทั้งหมดในการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 1) การสร้าง
กระบวนการใช้ประชากรกลุ่มเดียวกับระยะที่ 1 2) ประเมินคุณภาพกระบวนการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนและด้านการมีส่วนร่วมจ้านวน 5 คน 3) ปรับปรุงกระบวนการใช้ประชากร
กลุ่มเดียวกับระยะที่ 1 และ 4) ปฏิบัติการพัฒนายุวชนในต้าบลนามาลา จ้านวน 8 หมู่บ้าน 
จ้านวน 35 คน  
  ระยะที่ 4 ประเมินผลการใช้กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนแบบมีส่ วนร่ วม โดย เปรี ยบเทียบความรู้  เ จตคติและทักษะก่อนกับหลั ง เข้ าร่ วม
กระบวนการพัฒนาและประเมินความพึงพอใจของยุวชนต่อกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยใช้ประชากรทั้งหมดในการศึกษา ได้แก่ยุวชน ในต้าบล
นามาลา จ้านวน 8 หมู่บ้าน จ้านวน 35 คน 

1.5.3 ตัวแปร 
ตัวแปรที่ใช้ในการสร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ

มีส่วนร่วม มีดังนี้ 
1.5.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การปฏิบัติการตามกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ระดับชั้นที่เรียนของยุวชน ระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน 
และจ้านวนสมาชิกในครอบครัว 

1.5.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม มีดังนี ้

1) ความรู้ เจตคติ และทักษะของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
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2) ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

1.5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยเริ่มด้าเนินการวิจัยระหว่างเดือน มิถุนายน 2556 ถึง สิงหาคม 2560 

 
1.6  ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย 

1.6.1 กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว หมายถึง การด้าเนินงานในการให้ความรู้เพื่อ 
การปรับเปลี่ยนเจตคติและเพ่ิมทักษะในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนส้าหรับยุวชนหรือเด็ก  
ในชุมชน อีกทั้งเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ในการแสดงบทบาทของยุวชนในพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น
โดยมีกระบวนการด้าเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ 1) ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา
สิ่งแวดล้อมชุมชน ด้านป่าไม้ น้้า ดิน และขยะ 2) ปฏิบัติการกลุ่มในการวางแผนแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่พบในชุมชน 3) การร่วมมือแสวงหาความรู้แบบกลุ่มเพ่ือน้ามาแก้ไขปัญหา 4) ร่วมมือ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน 5) สรุปและประเมินผลการด้าเนินงานแก้ไขปัญหา 

1.6.2 ยุวชนสีเขียว หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ในจังหวัดเลย ที่มีความรู้ เจตคติ 
และทักษะที่ดีในการดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชน มีพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือมีบทบาทใน 
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

1.6.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน หมายถึง การใช้ทรัพยากรคน ความรู้ วัสดุอุปกรณ์    
ในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชนใน 4 เรื่อง ได้แก่ ป่าไม้ น้้า ดิน และขยะ ในชุมชนของอ้าเภอ     
นาแห้ว จังหวัดเลย 

1.6.4 การมีส่วนร่วม หมายถึง การร่วมแรงร่วมใจของยุวชนในการระบุปัญหา ก้าหนด
ความต้องการ วางแผนและการตัดสินใจในการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ตนประสบอยู่ 
และตกลงร่วมมือกันจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนให้บรรลุผลเพ่ือประโยชน์ของชุมชน  

1.6.5 ความรู้ หมายถึง การรับรู้ การรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงไว้ในตัวเองที่ได้จาก  
การพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยวัดจากการท้าแบบทดสอบวัดความรู้ 

1.6.6 เจตคติ หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่แสดงออกต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชน โดยวัดได้จากการท้าแบบทดสอบวัดเจตคติ 

1.6.7 ทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน หมายถึง การแสดงออกในการกระท้าหรือ 
การปฏิบัติในการดูแล ส่งเสริม รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนให้คงอยู่อย่างสมดุล  เหมาะสม 
แก่การด้ารงชีวิตของคนในชุมชน 

1.6.8 ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน หมายถึง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชน ได้แก่ 
ป่าไม้ น้้า ดิน และขยะ ในชุมชนของอ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

1.6.9 ปัญหาการมีส่วนร่วมของยุวชน หมายถึง ยุวชนไม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ 
การอนุรักษ์น้้า การอนุรักษ์ดินและการก้าจัดขยะ 

1.6.10 ปัญหาความต้องการของยุวชน หมายถึง การที่ยุวชนไม่ทราบว่าจะมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์ป่าไม้ การอนุรักษ์น้้า การอนุรักษ์ดินและการก้าจัดขยะได้อย่างไร 
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1.6.11 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ยุวชนมีต่อกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว 
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
 
1.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.7.1 ได้กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ของอ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย น้าไปสู่การส่งเสริมให้ยุวชนมีพ้ืนที่ในการแสดงออกเพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม สามารถสร้างประโยชน์แก่ชุมชนได้อย่างเหมาะสม 

1.7.2 ไดข้้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในอ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เพ่ือการด้าเนินการส้าหรับการวางแผนงานด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสภาพให้สามารถสร้างสมดุลให้กับชุมชนหรือสร้างเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับประชาชนโดยรวมอย่างคุ้มค่า 

1.7.3 สามารถน้าผลการวิจัยนี้ไปใช้ส้าหรับการส่งเสริมให้เกิดการสร้างความรู้ให้กับยุวชน 
เยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้มีเจตคติ แนวคิดและมิติทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนเพ่ือ
ชุมชนเอง 

1.7.4 องค์กรที่มีบทบาทด้านการอรุรักษ์ การจัดการ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม      
ในชุมชน สามารถน้าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้ไปปรับใช้เพ่ือก้าหนดนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อม
และการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้เกิดการรวมตัวของเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความ
พร้อมในการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคมน้าไปสู่การด้าเนินงานและกิจกรรม     
ด้านอื่น ๆ ในภาพรวมของชุมชนได ้
 
 
 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัย เรื่องกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล๎อมชุมชน 

แบบมีสํวนรํวม ครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ศึกษา ค๎นคว๎าเอกสาร ทฤษฎีความรู๎และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับสิ่งแวดล๎อม 
2.2 หลักการสิ่งแวดล๎อม 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับสิ่งแวดล๎อมศึกษา 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับชุมชน สิ่งแวดล๎อมชุมชน การจัดการสิ่งแวดล๎อมชุมชน 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับบทบาทของเยาวชนในการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
2.6 แนวคิดเก่ียวกับหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
2.7 แนวคิดเก่ียวกับความรู๎ เจตคติ และการปฏิบัติ 
2.8 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
2.9 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
2.10 แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ 
2.11 แนวความคิดท่ีเกี่ยวข๎องกับการฝึกอบรม 
2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

2.12.1 งานวิจัยในประเทศ 
2.12.2 งานวิจัยตํางประเทศ 
 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  
ความหมายของสิ่งแวดล๎อม ได๎มีนักสิ่งแวดล๎อมศึกษาและนักการศึกษาให๎ความหมายของ

สิ่งแวดล๎อม ดังนี้ 
เสนํห์ ทิมสุกใส (2542) ให๎ความหมายวํา สิ่งแวดล๎อม หมายถึง สิ่งที่อยูํโดยรอบตัวมนุษย์

รวมทั้งสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยในการด ารงชีวิตของมนุษย์และเป็นปัจจัย
ในการก าหนดวิธีการใช๎ทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม 

สุเทพ ธีระศาสตร์ และยุพดี เสตพรรณ (2544) ให๎ความหมาย สิ่งแวดล๎อม หมายถึง  
สิ่งตําง ๆ ที่อยูํรอบตัวเราทั้งที่มีชีวิตและไมํมีชีวิต เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร๎างขึ้น 
นับตั้งแตํคน สัตว์ ดิน น้ า ต๎นไม๎ ภูเขา ตลอดจนอาคารบ๎านเรือน ถนน สิ่งประดิษฐ์ตําง  ๆ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ สิ่งแวดล๎อมเหลํานี้มีอิทธิพลเกี่ยวโยงกัน เป็นปัจจัยใน
การเก้ือหนุนกันและกันอยํางเป็นระบบ ดังนั้นผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยหนึ่งจะมีสํวนเสริมสร๎างหรือ
ท าลายสภาพแวดล๎อมอีกสํวนหนึ่งได๎  

สุพรรณี มีเทศน์ และณัชยา ยิ้มวิไล (2544) กลําววํา สิ่งแวดล๎อม หมายถึง สิ่งตําง ๆ ที่อยูํ
รอบตัวเรา อาจเป็นสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือมนุษย์สร๎างขึ้น  ทั้งที่เป็นรูปธรรม และ
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นามธรรม สามารถมองเห็นได๎และไมํสามารถมองเห็นได๎ ซึ่งเกี่ยวข๎องกับมนุษย์ทั้งทางตรงและ
ทางอ๎อม 

ให๎นิยามวํา สิ่งแวดล๎อม หมายถึง สิ่งที่อยูํรอบตัวเรา ทั้งที่มีชีวิตและไมํมีชีวิต ทั้งที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติและมนุษย์สร๎างขึ้น ทั้งที่มองเห็นได๎และไมํสามารถมองเห็นได๎ (ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ีวัฒนธรรม ความเชื่อ) สิ่งแวดล๎อมเหลํานี้มีอิทธิพลเกี่ยวโยงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนกัน
และกันอยํางเป็นระบบ ดังนั้นผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยหนึ่งจะมีสํวนเสริมสร๎างหรือท าลาย
สภาพแวดล๎อมอีกสํวนหนึ่งได๎  

กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม (2545) ให๎ความหมายสิ่งแวดล๎อมวํา หมายถึง สิ่งตําง ๆ 
ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูํรอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งทีมนุษย์ได๎ท าขึ้น 
ดังนั้นสิ่งแวดล๎อมจึงหมายถึง ทุกสิ่งทุกอยํางที่อยูํรอบตัวมนุษย์ทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่
มนุษย์ได๎สร๎างขึ้น ทั้งที่มีชีวิตและไมํมีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม การที่สิ่งแวดล๎อมมี
ความหมายที่มุํงมาท่ีตัวมนุษย์ก็เนื่องมาจากปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้นตั้งแตํเริ่มแรกจนกระทั่งทุกวันนี้
มาจากตัวของมนุษย์ การที่จะท าให๎สิ่งแวดล๎อมดีขึ้นหรือเลวลงอยูํที่ตัวมนุษย์หรืออาจจะกลําวได๎วํา 
ปัญหาสิ่งแวดล๎อมแก๎ได๎ด๎วยมนุษย์ สิ่งแวดล๎อมหรือสรรพสิ่งที่อยูํรอบตัวเรานั้น ไมํวําจะเป็นอะไรก็
ตามจะต๎องมีคุณสมบัติเฉพาะตัว 7 ประการ ดังนี้ 

1. สิ่งแวดล๎อมทุกชนิดมีเอกลักษณ์ที่เดํนชัดเฉพาะ จะอยูํที่ใดก็ตามเอกลักษณ์ดังกลําว จะ 
บํงบอกอยํางชัดเจน เชํนต๎นไม๎ มนุษย ์น้ า บ๎าน ถนน ฯลฯ 

2. สิ่งแวดล๎อมไมํอยูํโดดเดี่ยวในธรรมชาติ แตํจะมีสิ่งแวดล๎อมอ่ืนอยูํเสมอ เชํน ต๎นไม๎อยูํกับ
ดิน ปลากับน้ า มนุษย์กับสังคม ฯลฯ 

3. สิ่งแวดล๎อมประเภทหนึ่งต๎องการสิ่งแวดล๎อมอ่ืนเสมอ เชํน ปุาต๎องการดินและน้ า ปลาต๎องการ
น้ า มนุษย์ต๎องการที่อยูํอาศัย ฯลฯ 

4. สิ่งแวดล๎อมจะอยูํรวมกันเป็นกลุํมหรือเป็นระบบที่เรียกวํา ระบบนิเวศ เชํน ระบบนิเวศ
ปุาไม ๎ระบบนิเวศน้ า ฯลฯ  

5. สิ่งแวดล๎อมทั้งหลายมักมีความเกี่ยวข๎องและสัมพันธ์ตํอกันและกันเป็นลูกโซํ ดังนั้นเมื่อ
ท าลายสิ่งแวดล๎อมหนึ่งแล๎วจะสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมอ่ืน ๆ เป็นลูกโซํเสมอและเกิดขึ้นหลาย ๆ 
ขั้นตอน เชํน การท าลายปุาจนเสื่อมโทรมจะสํงผลให๎เกิดการพังทลายของดิน ดินขาดความอุดม
สมบูรณ์ อํางน้ าล าธารตื้นเขิน สัตว์ปุาไมํมีที่อาศัย 

6. สิ่งแวดล๎อมแตํละประเภทมีความเปราะบาง แข็งแกรํงและทนทานแตกตํางกันบางชนิด 
บางประเภทจะมีความคงทนได๎ดี บางชนิดเปราะงําย เชํน ดิน มักจะถูกชะล๎างได๎งําย 

7. สิ่งแวดล๎อมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงนั้นอาจเป็นการ
เปลี่ยนแปลงชั่วคราวหรือถาวรก็ได๎ เชํน เมืองทุกเมืองจะคํอย ๆ เติบโต การท าลายปุาแล๎วเผาจะ 
คํอย ๆ มีพืชขึ้นมาทดแทน ฯลฯ 

วินัย วีระวัฒนานนท์ (2546) กลําวถึงความหมายของสิ่งแวดล๎อม หมายถึง สิ่งที่อยูํโดยรอบ
หรือการปะปนกันของสภาพภายนอกและภายในที่มีผลกระทบตํอชีวิตสิ่งที่อยูํโดยรอบที่จะมี
ผลกระทบตํอชีวิตทั่ว ๆ ไป  
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กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม (2548) ให๎ความหมายของสิ่งแวดล๎อม หมายถึง ทุกสิ่ง 
ทุกอยํางที่อยูํรอบตัวมนุษย์ ทั้งที่มีชีวิตและไมํมีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม มีอิทธิพลเกี่ยว
โยงกัน เป็นปัจจัยหนึ่งจะมีสํวนเสริมสร๎างหรือท าลายอีกสํวนหนึ่งอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ สิ่งแวดล๎อมเป็น
วงจรและวัฏจักรที่เก่ียวข๎องกันไปท้ังระบบ 

ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์ (2548) กลําววํา ค าวําสิ่งแวดล๎อมหมายถึง ธรรมชาติ (Nature) หรือ
สิ่งแวดล๎อมตามธรรมชาติ (Natural Environment) ทั้งมีชีวิตและไมํมีชีวิต และสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย์
สร๎างขึ้น (Man – Made Environment) ไมํวําจะเป็นสิ่งกํอสร๎างทางด๎านกายภาพ เชํน อาคาร
บ๎านเรือน ศิลปกรรม โบราณสถาน หรือสิ่งแวดล๎อมท่ีเป็นนามธรรม ได๎แกํ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ีวิถีชีวิต สิ่งแวดล๎อมทางสังคม สิ่งแวดล๎อมทางเทคโนโลยี 

นงลักษณ์ ปานเกิดดี (2549) กลําววํา สิ่งแวดล๎อม คือทุกสิ่งทุกอยํางที่อยูํรอบตัวมนุษย์ทั้ง
ที่มีชีวิตและไมํมีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมที่สามารถจับต๎องและมองเห็นได๎ด๎วยตาเปลํา และสํวนที่เป็น
นามธรรม เป็นสิ่งที่จับต๎องไมํได๎ แตํสัมผัสได๎ด๎วยความรู๎สึกนึกคิด อันมีวัฒนธรรม ระเบียบแบบแผน 
ที่ดี ประเพณีความเชื่อ และอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนกันให๎ได๎ผลกระทบจาก
ปัจจัยหนึ่ง ซึ่งจะมีสํวนเสริมสร๎างให๎ดีหรือท าลายอีกสํวนหนึ่งให๎เสียหายอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎  เพราะ
สิ่งแวดล๎อมเป็นวงจรและเป็นระบบของวัฏจักรที่เก่ียวข๎องกันไปทั้งระบบ 

บุญเลิศ วงศ์โพธิ์ (2553) สรุปความหมายของสิ่งแวดล๎อม หมายถึง สิ่งที่อยูํรอบตัวมนุษย์ ทั้ง
ที่มชีีวิตและไมํมีชีวิต ทั้งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและมนุษย์สร๎างข้ึน ทั้งทีมองเห็นและมองไมํเห็น ที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม มีอิทธิพลเกี่ยวโยงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  เป็นวัฏจักรที่มี
ความสัมพันธ์กันทั้งระบบ ผลกระทบจากสิ่งแวดล๎อมหนึ่งจะมีสํวนสร๎างหรือท าลายสิ่งแวดล๎อมอีกสํวน
หนึ่งอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ 

อดิศักดิ์ สิงห์สีโว (2554) สิ่งแวดล๎อม หมายถึง สิ่งตําง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพทางชีวภาพ
และสังคม ที่อยูํรอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได๎ท าขึ้น ไมํวําสิ่งแวดล๎อมนั้นจะ
มีชีวิตหรือไมํมีชีวิต จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือมนุษย์สร๎างขึ้น ล๎วนกํอให๎เกิดประโยชน์และโทษกับ
มนุษย์ได๎ทั้งนั้น บางชนิดมีรูปรํางสามรถจับต๎องได๎ บางชนิดจับต๎องไมํได๎ และไมํสามารถมองเห็นด๎วย
ตาเปลํา เพราะไมํใชํวัตถุ 

สุวารีย์ ศรีปูณะ (2550) กลําวถึงความหมายของสิ่งแวดล๎อมวํา สิ่งแวดล๎อม (Environment) 
หมายถึง สิ่งตําง ๆ ที่อยูํรอบตัวเรา ค าวํา ตัวเรา อาจหมายถึง มนุษย์ สัตว์ ต๎นไม๎ ก็ได๎ ดังนั้น
สิ่งแวดล๎อมจึงหมายถึง ทุกสิ่งบนพ้ืนโลก แตํมนุษย์ศึกษาสิ่งแวดล๎อมรอบตัวมนุษย์เป็นส าคัญ 

สรุปได๎วํา สิ่งแวดล๎อม หมายถึง สิ่งตําง ๆ ที่อยูํรอบตัวเราทั้งที่มีชีวิตและไมํมีชีวิต เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ทั้งที่เป็นนามธรรมและเป็นรูปธรรม สามารถมองเห็นได๎และ 
ไมํสามารถมองเห็น ซึ่งเป็นปัจจัยในการด ารงชีวิตของมนุษย์และเป็นปัจจัยในการก าหนดวิธีการใช๎
ทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนกนั ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีสํวนเสริมสร๎างหรือ
ท าลายอีกสํวนหนึ่งอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ สิ่งแวดล๎อมเป็นวงจรและเป็นวัฏจักรที่เกี่ยวข๎องกันไปทั้ง
ระบบ 
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2.2 หลักการสิ่งแวดล้อม 
เกษม จันทร์แก๎ว (2544) ได๎ให๎หลักการสิ่งแวดล๎อมศึกษาไว๎วํา สิ่งแวดล๎อมศึกษา เป็นการ

มุํงที่จะให๎ผู๎เรียนสามารถเป็นบุคคลที่มีความรู๎ ประสบการณ์ ทักษะ และเจตคติในการคิดเป็นท าเป็น
แก๎ปัญหาเป็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมให๎เป็นสิ่งแวดล๎อมท่ีสามารถเอ้ืออ านวยให๎มนุษย์ด ารงชีวิตอยูํอยํางมี
ความสุขและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมแตํการที่จะท าให๎สัมฤทธิ์ผลจ าเป็นต๎องมีหลักการดังตํอไปนี้ 

1. สิ่งแวดล๎อมศึกษา เป็นการศึกษาทางด๎านสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
ที่มนุษย์สร๎างขึ้น รวมทั้งนิเวศวิทยา การเมือง เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม และ
ธรรมชาติวิทยา 

2. สิ่งแวดล๎อมศึกษา เป็นการศึกษาแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยพยายาม
โยงสาระส าคัญของแตํละวิชา รวมทั้งแสดงความสัมพันธ์ของแตํละสาขาหรือวิชาหรือหลาย ๆ วิชา 

3. สิ่งแวดล๎อมศึกษา ควรเป็นการให๎การศึกษาแบบกระบวนการตํอเนื่องยาวนาน
(Continuous Lifelong Process) กลําวคือ เป็นการศึกษาทั้งกํอนเข๎าสูํระบบการศึกษาการศึกษาใน
โรงเรียนการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาหลังจบการศึกษาแล๎ว หรือกลําวอีกนัยหนึ่งคือเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต 

4. สิ่งแวดล๎อมศึกษา เป็นการศึกษาท่ีสามารถให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความสามารถมีบทบาทใน
การวางแผนและตัดสินใจในการอนุรักษ์ ปกปูองและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล๎อม และต๎องเป็นการสร๎างคนที่จะ
ยอมรับผลทุกกรณีที่เกิดจากการตัดสินใจนั้น 

5. สิ่งแวดล๎อมศึกษา เป็นการศึกษาท่ีเน๎นหนักในการปูองกันปัญหาและวิธีการแก๎ไขปัญหา
นั้น กลําวคือผู๎เรียนรู๎สามารถที่จะน าความรู๎ที่ได๎รับไปปรับปรุงและดัดแปลงให๎เข๎ากับบรรยากาศของ
สาขาวิชาตําง ๆ ที่สามารถผสมผสานกันให๎เกิดแนวทางในการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได๎เป็นอยํางดี 

6. สิ่งแวดล๎อมศึกษา เป็นการเรียนให๎รู๎สถานการณ์สิ่งแวดล๎อมในปัจจุบัน และศักยภาพที่
อาจเกิดปัญหาสิ่งแวดล๎อมได๎มากน๎อยเพียงใด เพ่ือเป็นข๎อมูลในการน าไปปรับใช๎ส าหรับแก๎ปัญหาได๎
อยํางถูกต๎อง 

7. ความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อมศึกษา สามารถน าไปปรับใช๎ในการวางแผนการพัฒนา
สิ่งแวดล๎อมอ่ืน ๆ ให๎งอกงามได๎ด๎วย 

8. สิ่งแวดล๎อมศึกษา สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดความสัมพันธ์อยํางแนํนแฟูนกับสิ่งแวดล๎อมหรือ
อีกนัยหนึ่งก็คือสํงเสริมให๎เกิดความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับสิ่งแวดล๎อมให๎ดียิ่งขึ้น 

2.2.1 เปูาหมายของสิ่งแวดล๎อมศึกษา (Environmental Education Goal) และจุดมุํงหมาย
ของสิ่งแวดล๎อมศึกษา (Environmental Education Objectives) (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2553) 

1) เปูาหมายของสิ่งแวดล๎อมศึกษา (Environmental Education Goal) สิ่งแวดล๎อม
ศึกษา มีเปูาหมายเพ่ือพัฒนาให๎ประชากรของโลกได๎ตระหนักและใสํใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมและ
ความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนิเวศวิทยาของเมืองและชนบทกับปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง
กัน มีความรู๎ ทักษะ ทัศนคติ ความใสํใจ และรับผิดชอบที่จะปฏิบัติการแก๎ปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้น
และปูองกันปรับปรุงไมํให๎เกิดปัญหาใหมํขึ้นอีก ทั้งสร๎างสรรค์วิถีชีวิตให๎บุคคลและกลุํมคนในสังคมที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมข้ึนใหมํให๎สามารถด ารงชีวิตอยูํได๎อยํางมีความสุข 
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2) จุดมุํงหมายของสิ่งแวดล๎อมศึกษา (Environmental Education Objectives) 
สิ่งแวดล๎อมศึกษามีเปูาหมายเพ่ือสร๎าง 

2.1) ความตระหนัก เพ่ือชํวยให๎บุคคลและกลุํมคนเกิดความตระหนักและใสํใจ
ตํอสิ่งแวดล๎อม โดยรวมและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกัน 

2.2) ความรู๎ (Knowledge) เพ่ือชํวยให๎บุคคลและกลุํมคนมีความเข๎าใจสิ่งแวดล๎อม 
โดยรวมและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันและมวลมนุษย์ ควรมีบทบาทและรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อมอยําง
จริงจัง 

2.3) ทัศนคติ (Attitude) เพ่ือชํวยให๎บุคคลและกลุํมคนสร๎างคํานิยมของสังคมมี
ความรู๎สึกผูกพันในสิ่งแวดล๎อม ปรารถนาที่จะปูองกันปัญหาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 

2.4) ทักษะ (Skills) เพ่ือให๎บุคคลและกลุํมคนมีทักษะในการแก๎ปัญหาสิ่งแวดล๎อม 
2.5) ความสามารถในการประเมิน (Evaluation Ability) เพ่ือให๎บุคคลและกลุํมคน

ประเมินคําของสิ่งแวดล๎อม และโครงการเกี่ยวกับปัจจัยทางนิเวศวิทยา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
จริยธรรม และการศึกษา 

2.6) การมีสํวนรํวม (Participation) เพ่ือให๎บุคคลและกลุํมคนพัฒนาความรู๎สึก
ตํอปัญหาและการเข๎าไปมีสํวนรํวมอยํางเหมาะสมในการแก๎ปัญหาสิ่งแวดล๎อมเหลํานั้น 

2.2.2 หลักการด าเนินงานสิ่งแวดล๎อมศึกษามีดังนี้ (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2553) 
1) ความยั่งยืน (Sustainability) จะต๎องได๎รับการยอมรับและปฏิบัติในทุกภาคสํวน

ที่จะน าไปสูํการเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิต รวมทั้งการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภค ซึ่งจะ
เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและความตระหนักในสังคม (Public Awareness) การออก
กฎหมายบังคับใช๎เศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

2) ความยากจน เป็นอุปสรรคของการศึกษาและการให๎บริการทางสังคมน าไปสูํการ
เพ่ิมประชากรและการสูญเสียขาดแคลนทรัพยากร ความยากจนต๎องได๎รับการแก๎ไข 

3) ทุกภาคสํวนทั้งรัฐบาล องค์กรเอกชนท๎องถิ่น นักวิชาการ ผู๎บริโภคสื่อ และ
นักแสดง ควรรํวมกันรับผิดชอบตํอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในสังคม 

4) การศึกษาจะต๎องท าให๎คนทุกเพศรับผิดชอบตํอชีวิตตนเองวําจะด ารงอยูํอยํางไร
ในสังคมปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยํางมากมาย 

5) การศึกษาทุกระบบทุกสาขาวิชาจะต๎องถูกปรับปรุงไปสูํความยั่งยืน ไมํเฉพาะ
เรื่องสิ่งแวดล๎อมเทํานั้น 

6) สิ่งแวดล๎อมศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาจากนานาชาติ จัดได๎วําเป็นการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

7) ทุกสาขาวิชาจะต๎องบูรณาการสิ่งแวดล๎อมและความยั่งยืนเข๎าไว๎ด๎วย 
8) แนวคิดหลักการของสิ่ งแวดล๎อมและความยั่ งยืนจะต๎องน าไปปฏิบัติ ใน 

ทุกสาขาวิชา ทั้งในระดับท๎องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ และต๎องได๎รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาล สถาบันการเงิน และนักแสดงด๎วย 
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2.2.3 กระบวนการสิ่งแวดล๎อมศึกษา (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2553) 
กระบวนการสิ่งแวดล๎อมศึกษาเป็นกระบวนการส าหรับการปฏิบัติงานเพ่ือให๎เข๎าถึง

หลักการของสิ่งแวดล๎อมศึกษามีดังนี้ 
1) สิ่งแวดล๎อมศึกษา เป็นการศึกษาแบบองค์รวมของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ 

และที่มนุษย์สร๎างขึ้น นิเวศวิทยา การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม ข๎อบังคับวัฒนธรรม และ
ความดีงาม 

2) สิ่งแวดล๎อมศึกษา เป็นการเรียนรู๎ตลอดชีวิตทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ
โรงเรียน 

3) สิ่งแวดล๎อมศึกษา เป็นสหวิทยาการจากเนื้อหาในสาขาวิชาเฉพาะขยายกว๎างสูํ
สาขาอ่ืน ๆ 

4) สิ่งแวดล๎อมศึกษา เป็นการเรียนที่ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในบทเรียนที่ชํวยปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม จากประเด็นสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาคที่เชื่อมโยง
กัน 

5) สิ่งแวดล๎อมศึกษา ควรตรวจสอบประเด็นสิ่งแวดล๎อมในระดับโลกและเชื่อมโยง
สูํระดับภูมิภาค 

6) สิ่งแวดล๎อมศึกษา ควรค านึงถึงสถานการณ์สิ่งแวดล๎อมปัจจุบันและอนาคตที่มี
ความเชื่อมโยงจากอดีต 

7) สิ่งแวดล๎อมศึกษา ควรตรวจสอบการพัฒนาและความเจริญงอกงามบนพ้ืนฐาน
ทางสิ่งแวดล๎อม 

8) สิ่งแวดล๎อมศึกษา ควรสํงเสริมคุณคํา คํานิยมและความรํวมมือ ทั้งในการ
แก๎ปัญหาสิ่งแวดล๎อม ระดับท๎องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

9) การวางแผนพัฒนาและความเจริญรุํงเรืองต๎องค านึงถึงสิ่งแวดล๎อมเป็นพ้ืนฐาน 
10) สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ก าหนดประสบการณ์การเรียนรู๎และให๎มีโอกาสตัดสินใจใน

การปฏิบัติตน 
11) สํงเสริมความใสํใจ ความรู๎ ทักษะการแก๎ปัญหา และคัดสรรคุณคําแหํงความดีงาม

ในคนทุกกลุํมอายุ 
12) ให๎ผู๎เรียนได๎ค๎นพบสาเหตุและที่มาของปัญหาด๎วยตนเอง 
13) ให๎มองเห็นความซับซ๎อนของปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่จ าเป็นต๎องสํงเสริมกระบวนการ

เรียนรู๎แบบวิพากย์ (Critical Thinking) และการแก๎ปัญหา (Problem Solving) 
14) ใช๎สิ่งแวดล๎อมในการเรียนและระเบียบวิธีทางการศึกษาที่หลากหลายด๎วยการ

เรียนรู๎ในสภาพที่เป็นจริงและความรู๎ที่น าไปปฏิบัติได๎ 
2.2.4 ข๎อเสนอแนะในการด าเนินงานสิ่งแวดล๎อมศึกษา (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2553) 

การด าเนินงานด๎านสิ่งแวดล๎อมศึกษา จ าเป็นต๎องประสานนโยบายการท างานใน
หลายระดับ จากการประชุมนานาชาติสิ่งแวดล๎อมกับสังคมที่เมืองเทสสาโลนิคิ ประเทศกรีซ ระหวําง
วันที่ 8-12 ธันวาคม พ.ศ. 2540 มีข๎อเสนอแนะส าหรับการวางกรอบนโยบายการด าเนินงาน ไว๎ดังนี้ 
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1) รัฐบาลและผู๎น าประเทศทั่วโลกต๎องยอมรับและผูกพันตํอข๎อตกลงของ 
การประชุมของสหประชาชาติ และให๎การศึกษาเป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2) แผนปฏิบัติการของการศึกษาในระบบจะต๎องด าเนินการอยํางเป็นรูปธรรม และ
จะต๎องมีกรรมวิธีบูรณาการเรื่องสิ่งแวดล๎อมและความยั่งยืนในระดับชาติและระดับท๎องถิ่น 

3) มีการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน จะต๎องมีกระบวนการเข๎ามาดูแล
การศึกษา ควรสร๎างความตระหนักฝึกอบรมและประสานกับรัฐมนตรีทุกกระทรวงที่เก่ียวข๎อง 

4) ทุกภาคสํวนทั้งระดับรัฐบาล และนานาชาติ สถาบันทางการเงิน สํวนการผลิต 
ควรสํงเสริมให๎มีการเพิ่มทรัพยากรและลงทุนทางการศึกษา เพ่ือการสร๎างความตระหนักแกํสังคม 

5) นักแสดงจะต๎องแสวงหาวิธีเข๎ามามีสํวนรํวมสนับสนุนสิ่งแวดล๎อมศึกษา สื่อสาร
ความตระหนัก และการเรียนรู๎ 

6) กลุํมคนทางด๎านวิทยาศาสตร์ต๎องเข๎ามามีบทบาท ท าให๎ข๎อมูลทางการศึกษา
เชื่อถือได๎และเป็นปัจจุบัน 

7) การสื่อสารและสารสนเทศตําง ๆ ควรใสํใจและเข๎าไปเผยแพรํข๎อมูลและจัดการ
ท าข๎อมูลให๎งํายตํอการเข๎าใจ 

8) โรงเรียนควรสนับสนุนการปรับหลักสูตรให๎เหมาะสมกับความยั่งยืนในอนาคต 
9) องค์กรเอกชนและสถาบันทางการเงิน ควรเข๎ามาสนับสนุนให๎คนและกลุํมคนได๎

เข๎ามามีสํวนรํวมในประเด็นสิ่งแวดล๎อมและความยั่งยืน 
10) คนในทุกองค์กร ทุกภาคสํวน ทุกท๎องที่และภูมิภาค ทุกรัฐบาล อีกทั้งนักแสดง

ควรมีสํวนรํวมกันสนับสนุนและปฏิบัติในโครงการทางการศึกษา ความตระหนักของสังคมและการ
เรียนรู๎ให๎กับคณะกรรมการของสหประชาชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

11) ควรมีการทบทวนปรับปรุงการฝึกหัดครูด๎วยกระบวนการที่เหมาะสมกับ
สิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา รวมทั้งการศึกษาวิจัยวิธีสอนและการประเมินโครงการที่เกี่ยวข๎องกับ
การศึกษา 

12) สหประชาชาติ UNESCO และ UNEP ควรรํวมกับองค์กรเอกชน กลุํมคน 
นักแสดงให๎ความส าคัญในระดับต๎น ๆ ตํอการศึกษา ความตระหนักของสังคมและการเรียนรู๎เพ่ือความ
ยั่งยืน 
  
2.3  แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา 

2.3.1 ความหมายของสิ่งแวดล๎อมศึกษา ได๎มีนักวิชาการกลําวถึงความหมายของสิ่งแวดล๎อม
ศึกษา ไว๎หลายทําน ดังนี้ 

ลัดดาวัลย์  กัณหสุวรรณ (2541) กลําววํา สิ่งแวดล๎อมศึกษา หมายถึง กระบวนการ
เรียนการสอนที่มํุงให๎ผู๎เรียนเกิดคํานิยมในการรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อม และให๎รู๎เกี่ยวกับแนวคิดหลัก 
เพ่ือพัฒนาทักษะและเจตคติให๎เข๎าใจซาบซึ้งถึงความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับสิ่งแวดล๎อมและฝึกให๎
ผู๎เรียนรู๎จักการตัดสินใจ ให๎มีการแสดงออกที่เหมาะสมเกี่ยวกับประเด็นขัดแย๎ง เรื่องคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อม 
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ศิริพร  หงส์พันธุ์ (2542) กลําววํา สิ่งแวดล๎อมศึกษา หมายถึง กระบวนการทางการ
ศึกษาที่จัดขึ้น เพ่ือมุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องสิ่งแวดล๎อมจนเกิดความตระหนัก 
คํานิยม เจตคติในการระวังรักษา หํวงใยสิ่งแวดล๎อม มีทักษะการตัดสินใจทางสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนมี
สํวนรํวม ในการอนุรักษ์ ปูองกันและแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม ทั้งสํวนบุคคลและสํวนรวม เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ยั่งยืน 

วินัย วีระวัฒนานนท์ (2546) กลําวถึงความหมายของสิ ่งแวดล๎อมศึกษาวํา 
สิ่งแวดล๎อมศึกษา เป็นกระบวนการการศึกษาที่เน๎นความรู๎ทั่วไป (General Education) เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล๎อมทางกายภาพและสิ่งแวดล๎อมทางสังคม ปัจจัยที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมที่กํอให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอมนุษย์เพ่ือสร๎างเจตคติ พฤติกรรม และคํานิยม
ที่จะรักษาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและมนุษย์โดยสํวนรวม 

กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม (2545) กลําววํา สิ่งแวดล๎อมศึกษา หมายถึง 
กระบวนการที่ท าให๎เห็นคุณคํา เกิดความตระหนักและเข๎าใจถึงการอยูํรํวมกันของสิ่งแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยการให๎โอกาสทุกคนพัฒนาความรู๎ เจตคติ ทักษะ และ
การตัดสินใจ เพ่ือให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม เพ่ือปกปูองและแก๎ไขสิ่งแวดล๎อมให๎ 
ดีขึ้น ตลอดจนสร๎างรูปแบบการด าเนินชีวิตใหมํ ทั้งในระดับบุคคล กลุํมและสังคมเพ่ือสิ่งแวดล๎อม 

ปิยะพงษ์ สุริยะพรหม (2546) ให๎ความหมายสิ่งแวดล๎อมศึกษาวํา สิ่งแวดล๎อมศึกษา 
เป็นกระบวนการสอนที่ท าให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับ
สิ่งแวดล๎อม เพ่ือพัฒนาทักษะ เจตคติ พฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม และนอกจากนี้ 
สิ่งแวดล๎อมศึกษายังชํวยปลูกฝังให๎ผู๎เรียนมีความเต็มใจที่จะได๎มีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอการพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม และยอมรับความรับผิดชอบของตนตํอการจัดสิ่งแวดล๎อม เพ่ือน าไปสูํการด ารงชีวิตที่มี
คุณภาพ 

ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์ (2548) สิ่งแวดล๎อมศึกษา คือ กระบวนการที่ท าให๎เห็น
คุณคํา เกิดความตระหนักและเข๎าใจถึงการอยูํรํวมกันของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ  เศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ด๎วยการให๎โอกาสทุกคนพัฒนาความรู๎ เจตคติ ทักษะ การรู๎จักตัดสินใจ เพ่ือให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม เพ่ือปกปูองและแก๎ไขสิ่งแวดล๎อมให๎ดีขึ้น ตลอดจนสร๎างรูปแบบ
การด ารงชีวิตใหมํเพ่ือสิ่งแวดล๎อม ทั้งในระดับบุคคล กลุํมและสังคม 

สุนทรี จีนธรรม (2554) สรุปความหมายของสิ่งแวดล๎อมศึกษา หมายถึง กระบวน
การศึกษาด๎านสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม ความสัมพันธ์ระหวําง
มนุษย์ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม และเกิดความตระหนัก เจตคติ และคํานิยมในการรู๎สึกมีสํวนรํวม 
การรักษาสิ่งแวดล๎อม มีจิตส านึกและทักษะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและหาทางปฏิบัติที่ถูกต๎อง เพ่ือ
ปูองกันแก๎ไขปัญหานั้น ตลอดจนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

จากการประชุมที่เมืองเนวาดา (Nevada) โดย International Union for Conservation 
of Natural Resources (IUCN, 1970) ได๎สรุปวํา สิ่งแวดล๎อมศึกษา หมายถึง กระบวนการที่สํงเสริม
ให๎ตระหนักในคุณคําและเกิดความเข๎าใจในแนวความคิดหลักของสิ่งแวดล๎อม เพ่ือพัฒนาทักษะและ
เจตคติที่จ าเป็นตํอการท าความเข๎าใจและความซาบซึ้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์ วัฒนธรรม 
และสิ่งที่อยูํรอบ ๆ ตัว ทั้งทางด๎านชีวภาพและกายภาพ นอกจากนี้ สิ่งแวดล๎อมศึกษายังฝึกให๎คนรู๎จัก
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ตัดสินใจและสร๎างมาตรฐานพฤติกรรมในการแสดงออกตํอประเด็นปัญหาของคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 
(Palmer & Neal, 1994 อ๎างถึงใน ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์, 2548) 

จากการประชุมของยูเนสโกที่เมืองทบิลซี (Tbilisi) ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย 
เมื่อปี พ.ศ. 2520 ได๎สรุปวํา สิ่งแวดล๎อมศึกษา หมายถึง กระบวนการที่มุํงพัฒนาประชากรของโลกให๎
มีความตระหนัก ความหํวงใย สิ่งแวดล๎อมและปัญหาทั้งหมด ซึ่งได๎แกํการพัฒนาให๎เกิดความรู๎ เจตคติ 
การกระตุ๎น การผูกมัดและทักษะในการท างานทั้งรายบุคคลและรํวมกันท างานเพ่ือแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน และปูองกันปัญหาใหมํที่จะเกิดขึ้น 

สวอน (Swan, 1969) กลําววํา สิ่งแวดล๎อมศึกษา หมายถึง การศึกษาที่จัดขึ้นเพ่ือให๎
พลเมืองมีความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อมและปัญหาที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนรับรู๎ถึงโอกาสที่ต๎องรํวมมือกันในการ
แก๎ปัญหาสิ่งแวดล๎อม และการเรํงเร๎าบุคคลทั้งหลายให๎รํวมมือกันแก๎ปัญหา 

แสตมป์ และคอกซ์ (Stapp & Cox, 1981) กลําววํา สิ่งแวดล๎อมศึกษาเป็นกระบวนการ
เรียนการสอนที่มํุงพัฒนาให๎ประชากรโลกมีความเข๎าใจ ตระหนักถึงสิ่งแวดล๎อม และปัญหาที่เกี่ยวข๎อง
ทั้งหมด รวมทั้งมีความรู๎ แรงจูงใจ การปฏิบัติและทักษะในการปฏิบัติเฉพาะบุคคลหรือกลุํม เพ่ือ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม 

กริฟฟ์ท (Griffith, 1983) กลําววํา สิ่งแวดล๎อมศึกษา หมายถึง กระบวนการศึกษา
ถึงความสัมพันธ์ ระหวํางมนุษย์กับสิ่งแวดล๎อม ทั้งสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย์
สร๎างขึ้น ท าให๎ทุกคนมีความเข๎าใจและตระหนักถึงเรื่องของสิ่งแวดล๎อม ปัญหาและผลกระทบของ
ปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่มีตํอคุณภาพของมนุษย์ 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎อง ผู๎วิจัยสามารถสรุป ความหมายสิ่งแวดล๎อมศึกษา
ได๎วํา สิ่งแวดล๎อมศึกษา เป็นกระบวนการการศึกษาที่มุํงเน๎นการพัฒนาความรู๎ ประสบการณ์ที่เป็นทั้ง
รูปธรรมและนามธรรม ทางด๎านชีวภาพและกายภาพ เพ่ือกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งพัฒนา
ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรม คํานิยมอันพึงตระหนัก ในคุณคําและประโยชน์ของสิ่งแวดล๎อมของ
มนุษย์ที่มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์และรับผิดชอบตํอการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมด๎วยความเต็มใจ เพ่ือน าไปสูํ
การด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ 

2.3.2 คุณลักษณะของสิ่งแวดล๎อมศึกษา ได๎มีนักวิชาการกลําวถึง คุณลักษณะของ
สิ่งแวดล๎อมศึกษาไว๎ ดังนี้ 

วินัย วีระวัฒนานนท์ (2546) สิ่งแวดล๎อมศึกษามีคุณลักษณะหลายประการ สรุปได๎ 
ดังนี้ 

1) สหวิทยาการ สิ่งแวดล๎อมศึกษาควรเป็นสํวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
และควรมีอยูํในทุกรายวิชา 

2) สอนในทุกระดับชั้น ควรมีการสอนสิ่งแวดล๎อมในทุกระดับชั้นการศึกษาตั้งแตํระดับ
อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และในระดับที่สูงกวํานั้น 

3) การมองภาพระดับโลก สิ่งแวดล๎อมศึกษาเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาการของโลกใน
เรื่องของจริยธรรมสิ่งแวดล๎อม 
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4) ความคิดรวบยอด สิ่งแวดล๎อมศึกษาให๎ความรู๎ความเข๎าใจและความตระหนักใน
เรื่องพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล๎อม เชํน สมรรถภาพสิ่งแวดล๎อม (Carrying Capacity) ปัจจัย
ความจ ากัด (Limiting Factors) 

5) กระบวนการพัฒนา สิ่งแวดล๎อมศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาทางปัญญา ความรู๎สึก
และพฤติกรรม โดยเฉพาะการพัฒนาคํานิยมและเจตคติท่ีน าไปสูํการแก๎ปัญหาสิ่งแวดล๎อม 

6) การแก๎ปัญหา สิ่งแวดล๎อมศึกษาเป็นการพัฒนากระบวนการคิดในการแก๎ปัญหา
สิ่งแวดล๎อมท่ีมีปัญหาซับซ๎อน 

7) การกระจํางนิยม การแสวงหาข๎อสมมติฐานเบื้องต๎น คํานิยมและความรู๎สํวนบุคคล
และสังคมที่เกี่ยวกับธรรมชาติของโลกมนุษย์ 

8) การคิดเชิงระบบ บุคคลควรได๎รับการพัฒนาการคิดเชิงระบบ ไมํแตํเพียงความสัมพันธ์
ขององคป์ระกอบของระบบ แตํควรรวมถึงองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง 

9) การพัฒนาสิ่งใหม ํควรพัฒนาถึงประสบการณ์และกิจกรรมใหมํขึ้นมา เพ่ือให๎เกิด
ความรักและความผูกพันตํอธรรมชาติของโลกท่ีมนุษย์อาศัยอยูํ 

10) ประเด็นสิ่งแวดล๎อม การใช๎สิ่งแวดล๎อมในสภาพของที่อยูํอาศัย เชํน กรณีศึกษา 
การแสดงบทบาทสมมติ เพ่ือให๎เกิดการตัดสินใจ การเข๎าใจในกระจํางนิยมและทัศนคติของคนและ
ระบบของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติและมนุษย์สร๎างข้ึน 

11) การมองถึงปัจจุบันและอนาคต สิ่งแวดล๎อมศึกษาไมํเพียงให๎ความรู๎สึกเฉพาะ
ภายในตัวบุคคลเทํานั้น แตํควรให๎ภาพการมองจากปัจจุบันถึงอนาคตด๎วย 

12) การมีสํวนรํวม ควรให๎บุคคลเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมที่จะแก๎ปัญหา
สิ่งแวดล๎อมอยํางตั้งใจและจริงจัง 

13) การศึกษาสํวนบุคคล การจัดโครงการเรียนรู๎ที่ตํางกันส าหรับบุคคล ซึ่งได๎แกํ 
การศึกษาอิสระ ด๎วยลักษณะของโครงการศึกษาตามความจริงที่ใกล๎ตัวของบุคคล 

14) การเรียนการสอนในลักษณะทีม การเรียนการสอนเกี่ยวกับประเด็นปัญหา
ทางด๎านสิ่งแวดล๎อมควรใช๎ผู๎สอนเป็นทีม 

15) ความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางผู๎สอนและผู๎เรียน ควรยอมรับในความแตกตํางใน
คํานิยมของบุคคล จะเกิดได๎จากปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในกลุํม ความรับผิดชอบรํวมกันและการ
ตัดสินใจรับผิดชอบรํวมกัน 

16) ควรใช๎ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู๎ การใช๎ชุมชนทั้งระบบเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู๎
สิ่งแวดล๎อม ทั้งสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ ชีวภาพ ลักษณะทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพ่ือให๎
บรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล๎อมศึกษา 

17) การศึกษาภาคสนาม การได๎รับประสบการณ์การเรียนจากสภาพจริง ซึ่งเป็น
แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียนและนอกห๎องเรียน (ในเมืองและสิ่งแวดล๎อมธรรมชาติ) 

18) เครือขํายการสื่อสาร การใช๎การสื่อสารพัฒนาทักษะ เพ่ือเรียนรู๎และเผยแพรํ
ข๎อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล๎อมให๎กับสํวนงานหรือองค์กรที่มีหน๎าที่ในการสื่อสาร 
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19) การประสานงานและความรํวมมือ ส าหรับความรํวมมือระหวํางประเทศ 
ภายในประเทศ ภูมิภาคและในระดับชุมชน เพ่ือกํอให๎เกิดความรํวมมือในระดับนานาชาติเพ่ือแก๎ไข
ปัญหาสิ่งแวดล๎อม 

20) โครงสร๎างการบริหารองค์กร เพื่อการคลํองตัวในการประเมินผลและการจัด
การศึกษาที่เหมาะสม ตลอดจนการให๎ความรู๎เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่เป็นสหวิทยาการ 

21) การปฏิรูปกระบวนการและระบบการศึกษา สิ่งแวดล๎อมศึกษาเป็นการปฏิรูป
โครงสร๎างและกระบวนการศึกษา 

22) การพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากองค์ประกอบของโครงการและองค์ประกอบที่
เกี่ยวข๎องน าไปสูํการเอาจริงเอาจังของผู๎ที่เก่ียวข๎องในการพัฒนาหลักสูตรที่ต๎องมาปฏิบัติขึ้นมาใช๎เอง 

23) การพัฒนาประเมินหลักสูตร ได๎แกํการประเมินประสิทธิภาพการศึกษาและการ
ประเมินโครงการการศึกษา โดยมุํงที่ผลลัพธ์ของการศึกษา เพ่ือพิจารณาจากเปูาหมายที่ต๎องการ 

24) ฐานในการวิจัย สิ่งแวดล๎อมศึกษามุํงที่แสวงหาประโยชน์ที่เกิดขึ้นอยํางชัดเจน
ทั้งผลของความส าเร็จและความล๎มเหลว 

25) การอบรมครู การพัฒนาการอบรมครู อาจารย์อยํางตํอเนื่อง ทั้งครูอาจารย์กํอน
ประจ าการและในขณะประจ าการ เพ่ือพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล๎อม 

การน าเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมไปถํายทอดให๎กับผู๎คน จะต๎องมีวิธีการหรือ
ระเบียบปฏิบัติที่ เหมาะสมจึงจะให๎การถํายทอดความรู๎อยํางมีประสิทธิภาพหรือเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต๎องการ หลักการหรือกระบวนการสิ่งแวดล๎อมศึกษา มีกระบวนการดังนี้ (อดิศักดิ์ สิงห์สีโว, 
2554) 

จากคุณลักษณะของสิ่งแวดล๎อมศึกษา สรุปได๎วํา สิ่งแวดล๎อมศึกษา เป็นการศึกษา
เรียนรู๎รํวมกันของมนุษย์ ทั้งปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นการเรียนรู๎ตลอดชีวิต โดยผู๎เรียนต๎องมีสํวน
รํวมในการบูรณาการ การเรียนรู๎ การแก๎ปัญหา เพ่ือมุํงสร๎างความตระหนัก ทัศนคติ คํานิยมที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล๎อม 

2.3.3 จุดมุํงหมายของสิ่งแวดล๎อมศึกษา 
ที่ประชุมปฏิบัติการสิ่งแวดล๎อมศึกษา ณ กรุงเบลเกรด (UNESCO, 1976 อ๎างถึงใน 

วินัย วีระวัฒนานนท์, 2555) ได๎ระบุจุดมุํงหมายของสิ่งแวดล๎อมศึกษา เพ่ือให๎บุคคลและสังคมมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

1) ความตระหนัก (Awareness) ให๎ความตระหนักและความรู๎สึกที่ไวตํอเรื่องของ
สิ่งแวดล๎อมท้ังมวล รวมถึงปัญหาที่เก่ียวข๎อง 

2) ความรู๎ (Knowledge) มีความเข๎าใจตํอพ้ืนฐานทางสิ่งแวดล๎อมทั้งมวล รวมทั้ง
ปัญหาและความรับผิดชอบที่พึงกระท าเพ่ือแก๎ไขปัญหา 

3) เจตคติ (Attitude) มีคํานิยมและมีแรงจูงใจที่จะมีสํวนรํวมในการปฏิบัติเพ่ือ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม 

4) ทักษะ (Skill) มีทักษะในการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม 



 21 

5) ความสามารถในการประเมินผล (Evaluation Ability) ให๎รู๎จักประเมินผล
มาตรการทางสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งศึกษาโครงการในสํวนที่เกี่ยวกับปัจจัยทางนิเวศวิทยา การเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม จริยธรรม และการศึกษา 

6) การมีสํวนรํวม (Participation) มีความรู๎สึกรับผิดชอบตํอการเรํงดํวนในการ
แก๎ปัญหาสิ่งแวดล๎อม 

จากการก าหนดจุดมุํงหมายและแนวทางในการให๎การศึกษาของสิ่งแวดล๎อมศึกษา  
สามารถสรุปวํา สิ่งแวดล๎อมศึกษามีจุดมุํงหมาย เพ่ือพัฒนาประชากรให๎ตระหนักถึงปัญหาและหํวงใย
สิ่งแวดล๎อมด๎วยวิธีการท าให๎ประชาชน มีความรู๎ มีทักษะ มีเจตคติมีความกระตือรือร๎นที่จะท างาน   
ทั้งท่ีเป็นรายบุคคลและรํวมกันเป็นกลุํม เพ่ือแก๎ปัญหาสิ่งแวดล๎อมทั้งหมดที่เกิดขึ้นและเพ่ือปูองกันมิให๎
เกิดปัญหาขึ้นอีก 

2.3.4 กระบวนการสิ่งแวดล๎อมศึกษา 
การน าเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมไปถํายทอดให๎กับผู๎คน จะต๎องมีวิธีการหรือ

ระเบียบปฏิบัติที่ เหมาะสมจึงจะให๎การถํายทอดความรู๎อยํางมีประสิทธิภาพหรือเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ต๎องการ หลักการหรือกระบวนการสิ่งแวดล๎อมศึกษา มีกระบวนการดังนี้ (วินัย  
วีระวัฒนานนท์, 2555; อดิศักดิ์  สิงห์สีโว, 2554) 

1) สิ่งแวดล๎อมศึกษาเป็นการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
2) สิ่งแวดล๎อมศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนค๎นหาข๎อมูลด๎วยตนเอง ไมํควรเน๎นการ

จ าและการทํองจ า 
3) สิ่งแวดล๎อมศึกษาต๎องเป็นการศึกษาในธรรมชาติ 
4) สิ่งแวดล๎อมศึกษาต๎องมีเนื้อหาแบบสหวิทยาการและเป็นการศึกษาทุกอยํางที่เกี่ยวข๎อง

กับคน 
5) สิ่งแวดล๎อมศึกษาต๎องให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎สร๎างองค์ความรู๎ ทักษะ และคํานิยมจาก

ประสบการณ์ตรง 
6) สิ่งแวดล๎อมศึกษาต๎องเรียนเรื่องท่ีเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
7) สิ่งแวดล๎อมศึกษาเป็นการเรียนเพ่ือแก๎ปัญหา 
8) สิ่งแวดล๎อมศึกษาเป็นการเรียนแบบวิพากย์วิจารณ์ 
9) สิ่งแวดล๎อมศึกษาต๎องเป็นการเรียนเพ่ือสร๎างปัญญา (ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา) 
10) สิ่ งแวดล๎อมศึกษาต๎อง เป็นกระบวนการเรียนเ พ่ือดับทุกข์  (อริยสัจ 4 

ประกอบด๎วย ทุกข์  สมุหทัย  นิโรธ  มรรค) 
นอกจากนั้นสิ่งแวดล๎อมศึกษายังเป็นการศึกษาส าหรับคนทุกคน (Education for 

All) เป็นการศึกษา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Devel0ment) เป็นการศึกษาเพ่ือสันติ 
(Peace Education) เป็นการศึกษาเพ่ือความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Living with Harmony with 
Environment) และเป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (Moral and Ethics) 
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2.4  แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน สิ่งแวดล้อมชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
2.4.1 ความหมายและประเภทของชุมชน 

1) ความหมายของชุมชน มีนักวิชาการกลําวถึง ความหมายชุมชน ไว๎ดังนี้ 
สุวารีย์ ศรีปูณะ (2549) กลําวถึงความหมายของชุมชน หมายถึง กลุํมคนจ านวน

หนึ่งที่รวมตัวกันขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออยูํอาศัยรํวมกัน มีการท ากิจกรรมรํวมกัน มีการเรียนรู๎
รํวมกันและมีความเอ้ืออาทรตํอกันเป็นต๎น ในแตํละชุมชนนั้นควรจะมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อมที่
เหมาะสม สามารถตอบสนองตํอการด ารงชีวิตของชุมชนที่เกี่ยวข๎องกับสภาพความเป็นอยูํ ความพอใจ
และความต๎อการชุมชนเป็นกลุํมคนที่ด ารงชีวิตอยูํรํวมกัน ใช๎พ้ืนที่รํวมกันในอาณาเขตเดียวกัน 
ประกอบกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน มีอาชีพรํวมกัน มีความสนใจรํวมกัน มีวิถีการด ารงชีวิต มี
ความเชื่อและวัฒนธรรมรํวมกัน มีปฏิสัมพันธ์ระหวํางกัน ติดตํอสื่อสารกันอยํางตํอเนื่อง มีการ
ชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นพ้ืนฐาน โดยมีระบบการควบคุมดูแล รับผิดชอบปัญหาที่เกิดขึ้น 
และสร๎างศีลธรรม คุณธรรม อุดมคติรํวมกัน ความเป็นชุมชนจะสมบูรณ์เมื่อสมาชิกรู๎สึกวําตนเป็น 
สํวนหนึ่งของชุมชนและชุมชนเป็นสํวนหนึ่งของตน และสมาชิกยอมรับซึ่งกันและกัน ชุมชน หมายถึง 
ถิ่นฐานที่อยูํของกลุํมชน ถิ่นฐานนี้มีพ้ืนที่อ๎างอิงได๎ และกลุํมคนนี้มีการอยูํอาศัยรํวมกัน มีการท า
กิจกรรม เรียนรู๎ ติดตํอสื่อสาร รํวมมือและพ่ึงพา อาศัยกัน มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาประจ าถิ่น 
มีจิตวิญญาณและความผูกพันตํอกัน พ้ืนที่แหํงนั้น อยูํภายใต๎การปกครองเดียวกัน 

2) ประเภทของชุมชน นักวิชาการได๎กลําวถึงประเภทชุมชนไว๎ ดังนี้ 
สุวารีย์ ศรีปูณะ (2549) กลําวถึง ประเภทชุมชนสามารถแบํงชุมชนออกเป็น  

3 ประเภท ตามขนาดของชุมชน ดังนี้ 
(1) ชุมชนชนบท หมายถึง ถิ่นฐานที่อาศัยของประชากรจ านวนน๎อย ความหนาแนํน

ของประชากรตํอพ้ืนที่ต่ า ประชากรมีความคล๎ายคลึงกันในด๎านลักษณะ อาชีพงาน และประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก มีวิธีการคิดแบบธรรมเนียมนิยม (Traditionalism) มีรูปแบบ ความสัมพันธ์ทาง
สังคมเป็นแบบกันเอง (ปฐมภูมิ) สภาพทางธรรมชาติของถิ่นฐานนี้ มีการปรับเปลี่ยนแล๎วเพียงสํวน
น๎อย สภาพโดยทั่วไปมี การเปลี่ยนแปลงคํอนข๎างช๎ากวําเขตเมือง 

(2) ชุมชนเมืองใหญํ หมายถึง ถิ่นฐานที่อยูํอาศัยของประชากรจ านวนมาก ความ
หนาแนํนของประชากรตํอพ้ืนที่สูง ประชากรมีความหลากหลายในด๎านลักษณะ อาชีพงานประกอบ
อาชีพ อุตสาหกรรม บริการ และบริหารจัดการเป็นหลัก มีวิธีการคิดแบบตรรกนิยม (Rationalism) มี
รูปแบบสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแบบทางการ 

(3) ชุมชนเมืองเล็ก หมายถึง ถิ่นฐานที่อยูํอาศัยของประชากรที่มีลักษณะอยูํ
ระหวํางชนบทขั้นพ้ืนฐาน การศึกษา การสาธารณสุขชุมชน สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน การติดตํอสื่อสารคมนาคมทั้งภายในและภายนอกชุมชน วัฒนธรรม ศิลปกรรม  
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นมรดกแกํลูกหลาน และความรู๎สึกเป็นชุมชนรํวมกัน เป็นต๎น 

2.4.2 สิ่งแวดล๎อมชุมชน 
1) ความหมายและองค์ประกอบของสิ่งแวดล๎อมชุมชน 

สุวารีย์  ศรีปูณะ (2549) กลําวถึงสิ่งแวดล๎อมในชุมชน หมายถึง สรรพสิ่งที่อยูํใน
ขอบเขตพ้ืนที่ของชุมชน ทั้งที่มีชีวิตและไมํมีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ทั้งที่มนุษย์สร๎างขึ้น
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และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หากจัดเป็นหมวดหมูํ เพ่ือการจัดการอาจแยกออกเป็น 4 ด๎าน ได๎แกํ
ด๎านสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ สิ่งแวดล๎อมทางชีวภาพ สิ่งแวดล๎อมทางสังคมวัฒนธรรม และด๎าน
เศรษฐกิจชุมชน 

(1) ด๎านสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ ประกอบด๎วย ทรัพยากรธรรมชาติที่ไมํมีชีวิต
ในชุมชน เชํน แหลํงน้ าธรรมชาติ ปุา ดิน อากาศ แหลํงพลังงาน มลพิษ ภาวะน้ าทํวม 

(2) สิ่งแวดล๎อมทางชีวภาพ ประกอบด๎วย ปุาไม ๎พืช สัตว์ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ า 
(3) สิ่งแวดล๎อมทางสังคมวัฒนธรรม ประกอบด๎วย ที่อยูํอาศัย การบริการ 

สาธารณูปการ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
(4) สิ่งแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ ประกอบด๎วย ระบบการจัดสรรทรัพยากร การ

ประกอบอาชีพ การมีงานท า การมีรายได ๎การกระจายรายได๎ การมีหนีสิน 
2) ปัญหาสิ่งแวดล๎อมชุมชน 

สุวารีย์ ศรีปูณะ (2549) กลําวถึง ปัญหาสิ่งแวดล๎อมในชุมชน เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
และกระทบตํอกลุํมคน ทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท โดยยากที่จะหลีกเลี่ยงได๎ ตํางกันก็เพียงปัญหา
ที่เกิดขึ้นมากหรือน๎อยเทํานั้น ปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่ทวีความรุนแรง คือ ปัญหาทางวัตถุที่เกิดจาก
กระบวนการพัฒนาทั้งการพัฒนาความเจริญของโครงสร๎างพ้ืนฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรม การ
พัฒนาการเกษตรกรรม การท าให๎มีเศษวัสดุเหลือใช๎และทิ้งสิ่งของที่ช ารุด เกิดฝุุนละออง มีของเสีย
จากกระบวนการผลิตทั้งของแข็ง ของเหลว และก๏าซ น้ าทิ้งจากที่พัก จากโรงงาน จากโรงแรม จาก
กิจการเลี้ยงหมู จากการท าเหมืองแรํ น้ าชะล๎างจากการใช๎ยาฆําแมลง ยาก าจัดวัชพืชลงสูํแมํน้ าล าธาร
หรือคูคลองธรรมชาติ ซึ่งเกิดผลกระทบตํอระบบนิเวศน์ของสัตว์น้ า ท าให๎วงจรชีวิตของสัตว์น้ าและพืช
น้ าต๎องสูญพันธุ์ รวมไปถึงการตัดไม๎ท าลายปุา การท าไรํเลื่อยลอย และการเผาไหม๎ ท าให๎เกิดปัญหา
ตํอสิ่งแวดล๎อมโดยรวมได๎ ปัญหาสิ่งแวดล๎อมเกิดขึ้นทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท แตํชุมชนเมืองมี
ความรุนแรงมากกวํา เพราะเป็นที่รวมของคนและบ๎านเรือนจ านวนมากรวมทั้งกิจกรรมหลากหลาย
และหนาแนํน 

3) ปัญหาสิ่งแวดล๎อมในชุมชนและแนวทางแก๎ไข 
สุวารีย์ ศรีปูณะ (2549) กลําวถึงปัญหาสิ่งแวดล๎อมในชุมชนวํามีปัญหาส าคัญ  

3 ด๎าน ดังนี้ 
(1) ปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมด๎านอากาศในชนบท สํวนใหญํจะเกิดจากควันในการ

เผานา เผาปุา เผาไรํ และการฟุูงกระจายของยาปราบศัตรูพืชและวัชพืชคลุมดิน ซึ่งเป็นปัญหาจากการ
ท าเกษตรกรรม ในการแก๎ปัญหาในด๎านอากาศในชนบท ควรจะให๎ความรู๎แกํเกษตรกร ให๎ใช๎วิธีก าจัด
ซังข๎าว กิ่งไม๎และใบไม๎แห๎ง และการก าจัดศัตรูพืชด๎วยวิธีที่ไมํกํอให๎เกิดปัญหาสิ่งแวดล๎อมทางอากาศใน
ชนบท โดยการให๎ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับผลกระทบของมลพิษทางอากาศในชนบท 

(2) ปัญหาสิ่งแวดล๎อมด๎านน้ าในชนบท ประชากรสํวนใหญํในชนบทประกอบอาชีพ
เกสรกรรม คือท านา ท าสวน ท าไรํ ต๎องมีการฉีดยาปราบศัตรูพืช เพ่ือให๎ได๎ผลผลิตสูงขึ้นและได๎
คุณภาพ ฉะนั้น เมื่อฝนตกน้ าฝนจะชะล๎างเอาสารเคมีจากผลไม๎ ใบหญ๎า และผิวดินลงสูํแหลํงน้ า รวม
ไปถึงน้ าจากการปศุสัตว์และการเลี้ยงกุ๎ง สํงผลให๎น้ ามีการปนเปื้อนสารพิษ  ไมํเหมาะแกํการอุปโภค
บริโภค สํงผลให๎สัตว์น้ าและพืชน้ าบางชนิดสูญพันธุ์ และในที่สุดน้ าจากแหลํงน้ าล าคลองดังกลําวก็ไหล
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ลงสูํทะเล มหาสมุทร สํงผลให๎น้ าทะเลมีสารปนเปื้อน ซึ่งท าให๎ระบบนิเวศในทะเลและมหาสมุทรเสีย
ไปด๎วย ในที่สุดก็เป็นปัญหาตํอสังคมในระดับที่ใหญํขึ้น ซึ่งยากที่จะแก๎ไขหรือใช๎เวลาและคําใช๎จํายใน
การแก๎ปัญหาสูงมาก เพราะฉะนั้น จึงต๎องมีการแก๎ปัญหาที่ต๎นเหตุ ดังแนวทางตํอไปนี้ 

(2.1) ให๎ความรู๎แกํเกษตรกรในการใช๎ยาฆําแมลง ยาฆําวัชพืชและอันตราย 
ตลอดจนผลเสียหายที่ตามมาเมื่อสารตกค๎างตําง ๆ จากยาปราบศัตรูพืชถูกชะล๎างจากน้ าฝนลงสูํแมํน้ า 
ซึ่งควรจะหลีกเลี่ยงหรือใช๎ยาปราบศัตรูพืชที่ปลอดสารพิษ เพ่ือรักษาคุณภาพน้ าไว๎เพ่ือการอุปโภคและ
บริโภค 

(2.2) รณรงค ์ประชาสัมพันธ์ สร๎างลักษณะนิสัย และจิตส านึกที่ดีใน การใช๎
ยาปราบศัตรูพืชและการใช๎ปุ๋ย เพ่ือลดปัญหาน้ าเสีย 

(2.3) โรงงานอุสาหกรรมต๎องมีความรับผิดชอบตํอสังคมอยํางจริงใจและ
จริงจัง โดยกํอนที่จะปลํอยน้ าทิ้งจากโรงงานทุกครั้งต๎องผํานกระบวนการบ าบัดอยํางดี  และพึง
ตระหนักวํา เมื่อสังคมมีปัญหาน้ าเสียยํอมมีผลกระทบตํอโรงงานด๎วยทางตรงและทางอ๎อม 

(2.4) สร๎างลักษณะนิสัยที่ดีในการทิ้งขยะมูลฝอย คือ จะต๎องทิ้งลงในถังเก็บ
ไมํใชํทิง้ลงในแหลํงน้ า 

(2.5) มีกฎหมายและใช๎กฎหมายอยํางเข๎มแข็ง และจริงจังตํอผู๎ที่ฝุาฝืนและ
กระท าความผิด 

(3) ปัญหาสิ่งแวดล๎อมด๎านดินในชนบท เนื่องจากพ้ืนดินสํวนใหญํของชนบทจะเป็น
พ้ืนที่เกษตรกรรม ซึ่งต๎องรองรับปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืชและยาฆําวัชพืช จึงท าให๎เกิดสภาพดินเสื่อม
โทรมจากการสะสมสารพิษในดิน ซึ่งสํงผลอันตรายตํอสุขภาพเมื่อสารพิษที่ตกค๎างในดินระเหยเป็นไอ
ปะปนอยูํกับอากาศที่คนเราหายใจ ท าให๎เกิดการเจ็บปุวยในที่สุด การปนเปื้อนของสารพิษในดินจะ
มากน๎อยหรือรุนแรงเพียงใดนั้นขึ้นอยูํกับหลายปัจจัย อันได๎แกํ ชนิดของดิน ความชื้น อุณหภูมิ ความ
เป็นกรดเป็นดําง ปริมาณน้ าฝนที่ดินได๎รับ จุลินทรีย์ในดิน รวมถึงชนิดของสารปนเปื้อน อ านาจการ
สลายตัว และการยึดติดของสารในดิน เมื่อเป็นเชํนนี้ต๎องมีการพัฒนาดินในชนบทให๎เป็นดินที่มี
คุณภาพที่ดีให๎ได๎ โดยวิธีตํอไปนี้ 

(3.1) ปลูกพืชหมุนเวียน 
(3.2) ปลูกพืชคลุมดิน 
(3.3) หยุดตัดไม๎ท าลายปุาและหยุดการท าไรํเลื่อนลอย 
(3.4) ปลูกปุาทดแทน 

เมื่อสภาพแวดล๎อมในหลายชนบทเสื่อมโทรม จะสํงผลกระทบในแนวกว๎างของ
พ้ืนที ่ถ๎าไมํมีการจัดการสิ่งแวดล๎อมในชนบทอยํางดีและถูกวิธีแล๎ว ปัญหานี้จะทวีความรุนแรงจนยาก
แกํการแก๎ไข ในที่สุดก็สํงผลกระทบกับสังคมโลกโดยรวมจากปัญหาโลกร๎อนขึ้น แห๎งแล๎งขึ้น แมํน้ า 
ล าคลองตื้นเขิน สูญเสียหํวงโซํชีวิต เกิดการสูญพันธุ์ของสัตว์น้ า สัตว์บก และพืช ในที่สุดก็สํงผลอยําง
ร๎ายแรงตํอสังคมมนุษย์ โดยยากจะหลีกเลี่ยงได๎ 

ในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในชนบทที่ดีท่ีสุด คือ การให๎ความรู๎ความเข๎าใจและเห็น
ความส าคัญและความจ าเป็นตํอสิ่งแวดล๎อมตํอสภาพการด าเนินชีวิตที่ดี  ของมนุษย์ในปัจจุบันและ



 25 

อนาคต เพ่ือปลูกจิตส านึกด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ดีให๎เกิดขึ้นในใจ จนเป็นลักษณะนิสัยรักสิ่งแวดล๎อม เมื่อ
คนในสังคมชนบทมีความรู๎ (สุวารีย์  ศรีปูณะ, 2549) 

การอนุรักษ์ดิน เป็นการใช๎ประโยชน์จากดินให๎คุ๎มคําและถูกต๎องตามหลักวิชาการ
เกษตร โดยมุํงเน๎นการปูองกันการพังทลายของดิน การรักษาคุณภาพของดินการอนุรักษ์ท าได๎ ดังนี้ 

1) การใช๎วัสดุคลุมดิน (Mulching) คือ การใช๎พวกเศษซากพืช พลาสติก มูลสัตว์ 
ฯลฯ คลุมหน๎าดินไว๎เพ่ือปูองกันการชะล๎าง เพ่ิมอินทรียวัตถุ และรักษาความชื้นในดินไว๎ 

2) การปลูกพืชคลุมดิน (Cover Cropping) เป็นการปลูกพืชที่มีรากมาก รากลึก 
ใบแผํแนํน และโตเร็ว เชํน หญ๎าแฝก ยึดหน๎าดินไว๎เพ่ือปูองกันการชะล๎างและชํวยรักษาความชื้น 
นอกจากนี ้ซากพืชยังท าให๎ดินรํวนซุยและอ๎ุมน้ าได๎ดีขึ้นอีกด๎วย 

3) การปลูกพืชสลับเป็นแถบ (Strip Cropping) คือ การปลูกพืชตํางชนิดกันสลับ
เป็นแถบตามที่ราบหรือขวางความลาดเทของพ้ืนที่ที่ลาดชัน ประมาณร๎อยละ 2-12 เพ่ือลดความ
รุนแรงของการไหลของน้ า 

4) การปลูกพืชตามแนวระดับ (Contour Cropping) ได๎แกํ การปลูกพืชขวาง
ความลาดเทของพ้ืนที่ตามเส๎นแนวระดับหรือเส๎นแนวขอบเนิน (Contour Line) เพ่ือจะลดความ
รุนแรงของการไหลของน้ าในพ้ืนที่ซึ่งมีความลาดเท ร๎อยละ 3-8 

5) การปลูกพืชตามขั้นบันได (Terracing) คือ การท าดินเป็นขั้นขวางตามแนว
ลาดชัน เพ่ือเก็บกักน้ า ลดความเร็วของน้ า และกักแรํธาตุที่ถูกชะล๎างไว๎ให๎กับดิน 

6) การปลูกพืชบังลม (Windbreak) เป็นการปลูกพืชที่มีก่ิงใบแนํน ไมํโคํนล๎มงําย 
ขวางทางลมไว๎เพ่ือลดความแรงของลม และลดการระเหยของน้ าที่ผิวหน๎าดิน 

4) ปัญหาสิ่งแวดล๎อมด๎านขยะมูลฝอยในชุมชนชนบท 
4.1) สภาพปัญหามูลฝอยในชุมชน ปัญหาขยะมูลฝอยมีผลกระทบตํอคุณภาพ

ชีวิตของคนในสังคมโดยสํวนรวม เนื่องจากความเจริญ การกระจายทางด๎านสังคม เศรษฐกิจ การเพ่ิม
สิ่งปลูกสร๎าง อาคารบ๎านเรือนเป็นผลท าให๎ชุมชนแออัดเพ่ิมมากขึ้น การจัดการขยะเกิดความยุํงยาก
ตามไปด๎วย เพราะไมํเพียงแตํลักษณะสํวนประกอบและปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นเทํานั้นแตํเทคนิควิธีการ 
รูปแบบการจัดการก็เป็นปัญหาด๎วย หากประชาชนไมํให๎ความรํวมมือในการจัดการ การก าจัด การคัด
แยก หรือการลดปริมาณการใช๎ลง จะกํอให๎เกิดการตกค๎างของขยะมากมาย กํอให๎เกิดปัญหาตําง ๆ 
เชํน สํงกลิ่นเหม็นรบกวน ท าลายทัศนียภาพ เป็นแหลํงเพาะพันธุ์และแพรํกระจายของเชื้อโรค สํงผล
ตํอสุขภาพอนามัย 

4.2) สาเหตุที่ท าให๎เกิดขยะมูลฝอย คือ ความมักงํายและการขาดจิตส านึกของ
คนที่ไมํค านึงถึงผลเสียที่ตามมา เป็นสาเหตุที่พบบํอยมาก เห็นได๎จากการทิ้งขยะลงตามพ้ืนหรือแหลํง
น้ าในที่สาธารณะ โดยไมํทิ้งลงถังที่รองรับไว๎ การใช๎สิ่งของมากเกินความจ าเป็น เชํน การผลิตสินค๎าที่มี
กระดาษหรือถุงพลาสติกหุ๎มหลายชั้น การซื้อสินค๎าโดยหํอแยกหรือใสํถุงพลาสติกหลาย ๆ ถุง เป็น
สาเหตุท าให๎ปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้น อีกประการหนึ่งการเก็บและท าลายหรือน าขยะไปคัดแยก เพ่ือ
น ากลับไปใช๎ประโยชน์ใหมํไมํมีประสิทธิภาพดีพอ การมีขยะตกค๎างในแตํละวัน เมื่อกองทิ้งไว๎จะเกิด
กลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณท าให๎เกิดปัญหาตํอสิ่งแวดล๎อมตามมา 
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4.3) แนวทางจัดการมูลฝอยในชุมชนชนบท การก าจัดขยะมีหลายวิธี การที่
ชุมชนใดจะเลือกใช๎วิธีใดยํอมขึ้นอยูํกับความเหมาะสมของแตํละชุมชนนั้น  โดยทั่วไปการก าจัดขยะที่
ถูกหลักสุขาภิบาล มีอยูํ 3 วิธี ดังนี้ (บ ารุง รื่นบันเทิง, 2535) 

4.3.1) การก าจัดขยะด๎วยการเผา (Incineration) เป็นระบบที่ใช๎ขจัดความ
เป็นพิษของขยะหรือท าให๎ขยะหมดอันตราย และลดปริมาณขยะโดยใช๎เตาเผาที่อุณหภูมิไมํต่ ากวํา 
800 องศาเซลเซียส เพ่ือให๎เกิดการเผาไหม๎ที่สมบูรณ์และยังต๎องมีระบบก าจัดมลพิษของไอเสียกํอน
ระบายทางปลํอง การก าจัดโดยวิธีนี้จะเสียคําใช๎จํายสูง นอกจากจะใช๎ก าจัดขยะทั่วไปแล๎ว วิธีนี้ยัง
เหมาะสมส าหรับการก าจัดขยะที่มีเชื้อโรคจากโรงพยาบาล 

4.3.2) การหมักท าปุ๋ย (Compost or Humour – Like Material) เป็น 
สีน้ าตาลเข๎มเกือบด า มีความรํวนซุยสูงและมีประสิทธิภาพในการอ๎ุมน้ าได๎ดี น าไปผสมอาหารพืชให๎ได๎
สูตรบ ารุงต๎นไม๎ตามต๎องการ วิธีการหมักท าปุ๋ยอาจใช๎การกองขยะที่ยํอยสลายได๎บนพ้ืน เป็นกอง 
เล็ก ๆ แล๎วกลับพลิกขยะเป็นครั้งคราว เพ่ือให๎ออกซิเจนสามารถแทรกเข๎าไปในกองขยะมากที่สุด 

4.3.3) การก าจัดขยะโดยวิธีกลบฝังดินอยํางถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary 
Landfill) เป็นการก าจัดขยะโดยการบดอัดขยะด๎วยเครื่องกล เพ่ือให๎ขยะยุบตัวหรือมีความหนาแนํน
มากขึ้น เสร็จแล๎วท าการบดอัดปิดทับด๎วยวัสดุกลบ (Cover Material) หรือดินที่มีความเหมาะสม 
ได๎แกํ ดิน และทรายผสมกัน ความหนาของดินที่ปิดทับขยะชั้นสุดท๎าย จะต๎องมีความหนาไมํน๎อยกวํา 
60 เซนติเมตร เพ่ือให๎สามารถปลูกต๎นไม๎บนดินชั้นสุดท๎ายได๎ 

แนวทางการแก๎ปัญหาขยะแบบมีสํวนรํวม จะเป็นการแก๎ปัญหาที่น าไปสูํความส าเร็จใน
การจัดการขยะ โดยสรุปท าได๎ดังนี้ 

1) ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท าแผนการจัดการขยะ โดยให๎เรํงด าเนินการ
จัดท าเป็นแผน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ด าเนินการให๎มีการก าจัดขยะให๎ถูกต๎องตามหลัก
สุขาภิบาลและมีประสิทธิภาพ 

2) สํงเสริมให๎มีการลดปริมาณขยะในชุมชนแบบมีสํวนรํวม โดยวิธีการจัดตั้งกลุํม
เยาวชนอาสาสมัครรักษาความสะอาด จัดให๎มีการออกเก็บขยะในแตํละสัปดาห์ ให๎ความรู๎ในการคัด
แยกขยะ และเพ่ิมมูลคําของขยะให๎เป็นเงิน หรือน าไปใช๎ประโยชน์ในด๎านอ่ืน ๆ เชํน การท าปุ๋ยหมัก 
ปุ๋ยคอก เป็นต๎น รณรงค์ให๎มีการลดการใช๎ถุงพลาสติก โดยใช๎ตะกล๎าหรือถุงผ๎าแทน 

3) ปลูกฝังทัศนคติในการจัดการขยะ โดยการสร๎างคํานิยมในการบริโภค การ
รักษาความสะอาดในชุมชน การจัดหาถังขยะประจ าบ๎าน เพ่ือไมํให๎เกิดภาพความสกปรกที่เกิดขึ้นจาก
การทิ้งขยะกลาดเกลื่อน 

การจัดการขยะนับเป็นเรื่องท่ีส าคัญที่จะท าให๎เกิดความปลอดภัยในการด ารงชีวิต 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต หากไมํเรํงด าเนินการ คาดวําทุกที่ทุกแหํงคงเต็มไปด๎วยกองขยะและเชื้อโรค 
ซ่ึงมีสาเหตุมาจากคนนั่นเอง ความรํวมมือที่เกิดจากการมีสํวนรํวมของเยาวชนจะเป็นทางออกที่ดีใน
การลดปัญหาจากขยะได๎และน าไปสูํการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

สรุปได๎วํา การอนุรักษ์ปุาไม ๎น้ า และดิน เป็นเรื่องส าคัญที่สังคมสํวนใหญํต๎องชํวยกัน
ดูแล รักษา ฟ้ืนฟู โดยการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติให๎เกิดประโยชน์สูงสุดและรู๎เทําทันในการอนุรักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ด๎วยการให๎ความรู๎ที่ถูกต๎องแกํยุวชน ในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมใน
ชุมชนให๎ยั่งยืนตํอไป 

 
2.5  แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนในการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2.5.1 ความหมายของเด็กและเยาวชน 
วินัย วีระวัฒนานนท์ (2555) ความหมายของเยาวชน ใช๎ชํวงอายุเป็นตัวก าหนดซึ่ง

แตกตํางกันไปข้ึนอยูํกับเกณฑ์การจัดที่ตํางกันดังนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมและประสานงานเยาวชนแหํงชาติ  (สยช.) ส านัก

นายกรัฐมนตรี ก าหนดให๎เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุระหวําง 15-24 ปี 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 อธิบายวํา เยาวชน คือ 

บุคคลอายุเกินกวํา 14 ปีบริบูรณ์ แตํยังไมํถึง 18 ปี แตํไมํได๎รวมถึงบุคคลที่บรรลุนิติภาวะโดยการ
สมรสแล๎ว บางครั้งก็พบวํามีการให๎ความหมายเยาวชนครอบคลุมถึงบุคคลที่มีอายุตั้งแตํแรกเกิดจนถึง
อายุ 25 ปี 

แม๎วําการก าหนดชํวงอายุจะแตกตํางกันไป แตํโดยสรุป เยาวชน คือ บุคคลที่ยังไมํมี
งานท าเป็นหลักฐาน ยังไมํสมรส สังคมไมํถือวําเป็นผู๎ใหญํต๎องพ่ึงพาพํอแมํอยูํหรือเลี้ยงตนเองยังไมํได๎ 
การก าหนดเกณฑ์อายุขึ้นอยูํกับหนํวยงาน หากก าหนดตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง
นโยบายเยาวชนแหํงชาติ (11 พ.ศ. 2522) คือ อายุไมํเกิน 25 ปี 

2.5.2 บทบาทเด็กและเยาวชนในการจัดการสิ่งแวดล๎อม 
วินัย วีระวัฒนานนท์ (2555) ได๎กลําวถึง บทบาทของเยาวชนในการจัดการสิ่งแวดล๎อม

ไว๎วํา เยาวชนเป็นกลุํมคนที่มีพลังความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ เป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคต เป็นจุด
เชื่อมโยงสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบันสังคม มีพฤติกรรมการเกาะกลุํมเหนียวแนํน 
มีความเป็นเพ่ือนและเชื่อฟังกัน มีความคิดที่บริสุทธิ์ ไมํมีผลประโยชน์มาแอบแฝง และมีความเสียสละ 
พฤติกรรมดังกลําวถ๎าน ามาใช๎เป็นพลังในการเคลื่อนไหวด๎านสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม ทั้งในระดับ
บุคคล และระดับกลุํมจะท าให๎มีผลส าเร็จสูงและเป็นหนํวยน าในการเคลื่อนไหว  รณรงค์สํงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล๎อมได๎ 

บทบาทของเยาวชนตํอสิ่งแวดล๎อม การให๎เยาวชนมีบทบาทในการรวมกลุํมเป็น
องค์กรเพ่ือการสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อมนับเป็นแนวทางปฏิบัติที่จ าเป็นอยํางยิ่ง  เนื่องจากการ
ด าเนินชีวิตเหมาะสมในชํวงวัยที่เชื่อมโยงไปสูํการเป็นผู๎ใหญํที่ดีด๎วยการปฏิบัติที่ดีตํอสิ่งแวดล๎อม ยํอม
ท าให๎เกิดความผูกพันกับสิ่งแวดล๎อมติดแนํนตลอดไป 

เยาวชนสามารถเลือกสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อมได๎ตามโอกาสและความเหมาะสม 
สองลักษณะ คือ 

1) บทบาทในลักษณะสํวนบุคคล 
2) บทบาทในลักษณะสํวนรํวมหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้น 
เยาวชนสามารถแสดงออกในการสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อมได๎ทั้ง 2 บทบาทโดย

การปฏิบัติดังตํอไปนี้ 
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1) มีจิตส านึกพ้ืนฐานในการเสียสละ ลดความเห็นแกํตัว เห็นประโยชน์สํวนรวม 
การรักความสะอาด และมีคํานิยมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม 

2) ศึกษาหาความรู๎ระบบนิเวศ เพราะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับ
สิ่งแวดล๎อม 

3) การมีชีวิตแบบเรียบงําย ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรและพลังงานลงได๎มาก 
4) ไมํหลงเชื่อการโฆษณาสินค๎า เพราะการโฆษณาเป็นการจูงใจให๎คนซื้อ เน๎นการเพ่ิม

การใช๎ทรัพยากรและพลังงานอันกํอให๎เกิดความสิ้นเปลืองและนิสัยฟุุมเฟือย 
5) การน าของใช๎แล๎วมาใช๎อีก ถือเป็นการประหยัดและรู๎จักใช๎ทรัพยากรให๎คุ๎มคํา 
6) เผยแพรํความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม และเป็นแบบอยําง แนวปฏิบัติเพ่ือการสํงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล๎อมให๎กับบุคคลใกล๎ชิด 
7) มีสํวนรํวมในการรณรงค์สํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อมตามโอกาสที่เหมาะสม 
8) มีจิตส านึกที่จะปกปูองและตํอต๎านการใช๎ทรัพยากรที่ฟุุมเฟือย ทั้งกํอให๎เกิดปัญหา

เศรษฐกิจจากการบริโภคทรัพยากรจนเกินความจ าเป็น จึงท าให๎เกิดวิกฤตการณ์ประเทศจนทุกวันนี้ 
9) รํวมมือกับองค์กรตําง ๆ ทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชน ตลอดจนองค์กรประชาชน

ในท๎องถิ่น ในการสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 
10) เคลื่อนไหว แจ๎งขําวสารที่เป็นประโยชน์ตํอทางราชการ ในการสํงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล๎อม ให๎เครือขํายสิ่งแวดล๎อมได๎รับทราบและรํวมมือกันปูองกันและแก๎ไขปัญหาอยํางตํอเนื่อง 
การสํงเสริมคํานิยมในการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมให๎แกํเยาวชน 

ต๎องเข๎าใจพฤติกรรมทางสิ่งแวดล๎อมของเยาวชนวํามีพฤติกรรมทางบวกที่ยอมรับมี  4 พฤติกรรม คือ 
การสะสมสิ่งมีคํา การสะสมวัตถุ การปฏิบัติตํอสัตว์เป็นอยํางดีและการควบคุมพืช สํวนพฤติกรรม 
ทางลบมี 5 พฤติกรรม คือ การท าลายพันธุ์พืช การน าสัตว์มาตํอสู๎กัน การท าลายพันธุ์สัตว์ การสร๎าง
มลภาวะและการใช๎พลังงานอยํางเต็มที่  เยาวชนเป็นกลุํมคนที่ต๎องดูแลทรัพยากรและคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมตํอไป จึงควรได๎รับการปลูกฝังคํานิยมเพ่ือสร๎างพฤติกรรมทางบวก และลดพฤติกรรมทาง
ลบลงไป โดยที่คํานิยมไมํใชํสิ่งคงที่ตลอดไปแตํสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ขึ้นอยูํกับสิ่งตํอไปนี้ 

1) ประสบการณ์ชีวิต 
2) การศึกษาอบรมและรํวมกิจกรรม 
3) ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม 
4) การอบรมขัดเกลา สภาพสังคม เศรษฐกิจและอาชีพของครอบครัว 
5) ระยะเวลา 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการสร๎างคํานิยมสิ่งแวดล๎อม จึงได๎แก ํครอบครัว โรงเรียน เพ่ือน

บ๎าน สื่อสารมวลชน กลุํมเพ่ือน ประสบการณ ์และกิจกรรมที่เยาวชนได๎รับ เป็นต๎น โดยมีผู๎ใหญํท าตัว
เป็นแบบอยําง ใช๎วิธีการควบคุมทางสังคมโดยการให๎รางวัล การลงโทษ การบังคับ การขอร๎อง การ
ชี้แนะ การเปรียบเทียบสิ่งถูกผิดเพ่ือการตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสมด๎วยตนเอง การได๎รับการบอก
เลําหรืออบรมสั่งสอนอยํางเดียวจึงไมํเพียงพอ (วินัย วีระวัฒนานนท์ และคนอื่น ๆ, 2541) 
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2.5.3 บทบาทของสถาบันตําง ๆ ในการปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล๎อมแกํเยาวชน 

วินัย วีระวัฒนานนท์ (2555) กลําวถึงบทบาทสถาบันตําง ๆ ในการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ไว๎ดังนี้ 

1) บทบาทของครอบครัว 
ครอบครัวหรือบ๎านเป็นสิ่งแวดล๎อมแรกของมนุษย์ มนุษย์ได๎เรียนรู๎สิ่งแวดล๎อม

รอบ ๆ ตัว ภายในบ๎านนับเป็นการเรียนรู๎สิ่งแวดล๎อมขั้นแรกของมนุษย์ โดยผู๎ใหญํจะถํายทอดประสบการณ์
ปลูกฝังคํานิยมให๎เห็นคุณคําความส าคัญของสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาดูแลไว๎เป็น
สมบัติของบ๎านที่ทุกคนต๎องหวงแหน ไมํท าลายและใช๎ประโยชน์รํวมกันอยํางทะนุถนอม เชํน ฝึกให๎
เด็กทิ้งเศษสิ่งของลงในถังขยะ ฝึกให๎ท าความสะอาดบ๎านและจัดความเป็นระเบียบเรียบร๎อยทั้ง 
บนบ๎านและบริเวณบ๎าน ฝึกให๎รักดูแลต๎นไม๎ สัตว์ในบ๎าน 

วิธีการที่ควรใช๎ คือ การที่ผู๎ใหญํท าตัวเป็นต๎นแบบ การวํากลําวอบรมสั่งสอน  
การให๎รางวัล การลงโทษ ฝึกให๎คิดหาเหตุผล ใช๎วิธีกระจํางคํานิยม และให๎โอกาสเยาวชนได๎มีสํวนรํวม
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 

ครอบครัวควรสํงเสริมบทบาทเยาวชนในการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม ดังนี้ 
(1) การอนุรักษ์น้ า ครอบครัวมีหน๎าที่ชี้แนะและควบคุมพฤติกรรมเยาวชนให๎

เห็นคุณคําของน้ าและการอนุรักษ์น้ า เริ่มจากน้ าในครอบครัวและน้ าในแหลํงสาธารณะ 
(1.1) การอนุรักษ์น้ าในครอบครัว ในชนบทใช๎น้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคจากน้ าฝน 

น้ าบํอ และน้ าบาดาลในบริเวณบ๎านหรือจากบํอและแหลํงสาธารณะ ความยากล าบากในการแสวงหา
แหลํงน้ าเพราะขาดแคลนน้ าในบางฤดู และการได๎น้ ามาใช๎ด๎วยความยากล าบาก ท าให๎ครอบครัว
ชนบทเห็นคุณคําของน้ าและรู๎จักอนุรักษ์แหลํงน้ า ประหยัดการใช๎น้ าอยํางคุ๎มคํา เยาวชนจะเกิดการ
เรียนรู๎สิ่งเหลํานี้จากครอบครัว ในเมืองได๎น้ าจากทํอประปา จึงงํายและสะดวกท าให๎การใช๎น้ าฟุุมเฟือย
ได๎งําย ปลํอยน้ าทิ้งไว๎หรือปิดก๏อกไมํสนิท ทิ้งเศษอาหารในทํอน้ าเสียท าให๎เกิดน้ าเนําเหม็น ครอบครัว
จึงต๎องให๎การอบรมชี้แนะการใช๎น้ าอยํางประหยัด และไมํให๎เกิดน้ าเสียทั้งในบ๎านและที่จะสํงผลเสีย 
สูํชุมชน 

(1.2) การอนุรักษ์แหลํงน้ าสาธารณะ ครอบครวัต๎องอบรมสั่งสอนเยาวชนให๎
มีสํวนรํวมดูแลแหลํงน้ าสาธารณะด๎วย เชํน เมื่อเห็นน้ ารั่วซึมตามแหลํงสาธารณะ โรงเรียน สถานที่
ราชการต๎องชํวยแก๎ไข ไมํทิ้งขยะหรือสิ่งของลงในแหลํงน้ า เชํน แมํน้ า ล าคลอง หนอง บึงหรือคอย
สอดสํองดูแลไมํให๎ผู๎ใดกํอมลภาวะทางน้ า หากพบเห็นก็แจ๎งเจ๎าหน๎าที่หรือหนํวยงานที่รับผิดชอบ เชํน 
การปลํอยน้ าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมลงในแมํน้ า และมีสํวนรณรงค์แก๎ไขปัญหามลภาวะทางน้ า 
เชํน เก็บขยะและผักตบชะวาออกจากแมํน้ าล าคลองในวันส าคัญ 

(2) การอนุรักษ์ปุาไม๎ ครอบครัวสามารถอบรมสั่งสอนจัดประสบการณ์ให๎
เยาวชนได๎ตระหนักในคุณคําของปุาไม๎ เชํน หาโอกาสไปพักผํอนอุทยานแหํงชาติ สวนพฤกษศาสตร์
รํวมกันสํงเสริมให๎เยาวชนได๎มีโอกาสปลูกต๎นไม๎ในบ๎านและรับผิดชอบดูแลต๎นไม๎  พืชผักสวนครัว  
ไม๎ดอกไม๎ผล เป็นต๎น 
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(3) การอนุรักษ์ดิน ครอบครัวควรพัฒนาความคิดประสบการณ์ในการอนุรักษ์
ดิน เชํนฝึกท าปุ๋ยหมัก การปลูกพืชคลุมดิน การลดน้ าต๎นไม๎ควบคูํกับการให๎ความซุํมชื้นในดิน 

(4) การอนุรักษ์คุณภาพอากาศ ครอบครัวควรอบรมชี้แนะเยาวชนเกี่ยวกับการ
ใช๎รถยนต์และเครื่องยนต์ตําง ๆ โดยการดูแลรักษาอยูํเสมอเพ่ือไมํให๎เกิดมลภาวะทางอากาศ การ
จัดระบบปูองกันควัน จัดให๎มีปลํองระบายอากาศภายในบ๎าน ไมํให๎สูบบุหรี่ภายในบ๎านหรือไมํสูบและ
จะมีผลดีตํอทั้งสุขภาพและอากาศ ควรจัดพาสมาชิกครอบครัวไปสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ชานเมือง ชนบท 
ชายทะเล ปุาเขา เมื่อมีโอกาสโดยเฉพาะครอบครัวในเมือง ท าให๎เยาวชนเห็นคุณคําของอากาศบริสุทธิ์ 

(5) การสํงเสริมให๎เยาวชนประหยัดและมีระเบียบวินัย ครอบครัวสามารถฝึกเยาวชนได๎ 
นับตั้งแตํการรู๎จักเลือกซ้ือสินค๎าคุณภาพดีราคาถูก รู๎จักจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช๎ในบ๎านให๎เป็นนิสัย 

2) บทบาทของสถานศึกษา 
สถานศึกษาควรประสานแนวคิดรํวมกันระหวําง ครู ผู๎บริหารสถานศึกษา โรงเรียน 

เพ่ืออบรมปลูกฝังเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม การประสานงานที่ดี
จะเอ้ือตํอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร เพ่ือจัดกระบวนการทาง 
การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมทางสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ของปัญหา
ประชากร มลภาวะเป็นพิษ การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การคมนาคมขนสํง เทคโนโลยี
หรือจัดสิ่งแวดล๎อมศึกษาในโรงเรียนเพ่ือสร๎างเยาวชนให๎เกิดความตระหนัก จนถึงขั้นรํวมมือแก๎ไข
ปัญหาสิ่งแวดล๎อมทั้งที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ในบ๎าน และชุมชนตลอดเวลา การจัดสิ่งแวดล๎อมศึกษาใน
โรงเรียนสามารถจัดได๎ 2 ลักษณะคือ 

2.1) การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ก าหนดให๎เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม
อยูํในแบบเรียนวิทยาศาสตร์เบื้องต๎น และในระดับประถมศึกษา ตํอมาเมื่อมีการประชุมสิ่งแวดล๎อม
ศึกษาท่ีเมืองทบิลิซี (Tbilisi) ประเทศรัสเซีย พ.ศ. 2521 ประเทศไทยได๎น านโยบายสิ่งแวดล๎อมศึกษา
มาปฏิบัติและปรับปรุงหลักสูตรทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เน๎นการแก๎ปัญหาสิ่งแวดล๎อม
ในชีวิตประจ าวัน จากสิ่งใกล๎ตัวออกไป บทบาทของสถานศึกษาจึงควรจัดหาครูที่มีความรู๎และ
ประสบการณ์ด๎านสิ่งแวดล๎อมมาสอนเยาวชนและจัดสํงเสริมครูที่มีหน๎าที่สอนสิ่งแวดล๎อมศึกษาให๎มี
โอกาสอบรมเรียนรู๎  มีประสบการณ์ รํวมประชุมปฏิบัติการโครงการตําง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู๎ 
ความสามารถ ทักษะด๎านสิ่งแวดล๎อมศึกษาอยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ และสํงเสริมการจัดกิจกรรม
ตําง ๆ ที่ครูจัดขึ้น เพ่ือประกอบการเรียนการสอนสิ่งแวดล๎อมศึกษาในหลักสูตร โดยอาศัยความ
รํวมมือจากผู๎ปกครองและการสนับสนุนด๎านอุปกรณ์ สถานที่จากผู๎บริหารสถานศึกษา กิจกรรที่จัด 
เชํน กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม กิจกรรมประหยัดพลังงาน 
กิจกรรม Recycle ฯลฯ อาจจัดเสริมหลักสูตรในรูปแบบนิทรรศการ จัดชมรม จัดแสดงผลงาน 

2.2) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมอ่ืนที่ไมํเกี่ยวกับการเรียน 
การสอน สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมของเยาวชน เชํน 
โครงการปลูกต๎นไม๎ โครงการสวนสมุนไพร โครงการไม๎ในวรรณคดี โครงการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมใน
ชุมชน โครงการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุ  โครงการดูแลรักษาแหลํงน้ า โครงการอนุรักษ์
พลังงาน เป็นต๎น (วินัย วีระวัฒนานนท์ และคนอื่น ๆ, 2541) 
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ผู๎วิจัยสรุปได๎วํา เด็กและเยาวชนมีความส าคัญมากในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม เพราะเด็ก
เยาวชนจะเป็นวัยที่มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์และเป็นก าลังส าคัญของชาติในการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมใน
ชุมชน บทบาทของเด็กและเยาวชนมี 2 ระดับ คือ ระดับบุคคลและระดับสังคม การพัฒนาเยาวชน 
ครอบครัวและโรงเรียนควรสํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนได๎มีบทบาทในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม ให๎เด็กและเยาวชนได๎ปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ตาม
กระบวนการสิ่งแวดล๎อมศึกษา เพื่อให๎เด็กและเยาวชนได๎มีความรู๎ เจตคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมใน
ทางบวกและการด ารงชีวิตอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ผู๎วิจัยจึงให๎ความส าคัญกับเด็กในการจัดการ
สิ่งแวดล๎อม เพราะเด็กมีความส าคัญมากในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม โดยการวิจัยนี้มุํงพัฒนาเด็ก ในที่นี้
ใช๎ค าเรียกวํายุวชนให๎เป็นยุวชนสีเขียวตํอไป 

 
2.6  แนวคิดเกี่ยวกับหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2.6.1 ความหมายของการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม มีผู๎ให๎ความหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมไว๎
หลายทําน ดังนี้ 

เกษม จันทร์แก๎ว (2540) ให๎ความหมายวําคือ การใช๎สิ่งแวดล๎อมอยํางสมเหตุสมผล 
เพ่ือให๎มีใช๎ตลอดไป 

วินัย วีระวัฒนานนท์ และคนอื่น ๆ (2541) กลําววํา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม หมายถึง วิธีการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางมีประสิทธิภาพและเป็น
ระบบ โดยการวางแผน ด าเนินงานติดตามประเมินผลและปรับปรุงแก๎ไขพัฒนาให๎ดีขึ้น ทั้งนี้ต๎อง
ค านึงถึงการใช๎อยํางประหยัดให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ใช๎ให๎ได๎ยั่งยืนยาวนานตลอดไปและเอ้ืออ านวย 
ประโยชน์ตํอมวลมนุษย์และธรรมชาติให๎มากที่สุด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจึง
ควรใช๎กลยุทธ์ 3 อยําง ควบคูํกันไปได๎แกํ การสงวน (Preservation) การอนุรักษ์ (Conservation) 
และการพัฒนา (Development) 

หลักการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
1) การส ารวจค๎นหา (Survey and Identify) เป็นการส ารวจค๎นหาทรัพยากรและ

สิ่งแวดล๎อมที่เป็นประโยชน์ ที่สามารถน ามาใช๎ได๎ 
2) การรักษาปูองกัน (Maintenance and Protection) เป็นการรักษาปกปูองไมํให๎

ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมนั้นเสื่อมโทรมหรือถูกท าลายหรือเกิดมลภาวะ 
3) การใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด (Wise Use) โดยใช๎ให๎ถูกประเภทใช๎ให๎เหมาะกับ

ศักยภาพของทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมนั้น ๆ ใช๎อยํางมีประสิทธิภาพ คือ ใช๎ให๎น๎อยแตํเกิดประโยชน์
สูงสุด ใช๎ได๎นานที่สุดและให๎คนจ านวนมากได๎รับประโยชน์ด๎วย 

4) รู๎จักใช๎ทรัพยากรที่มีคุณภาพรองลงมา (Audidance of the Best) เลือกใช๎ทรัพยากร
ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมโดยไมํจ าเป็นต๎องใช๎ทรัพยากรที่มีคุณภาพสูงสุด เชํน ปลูกกระถิน 
ชะอม เป็นแนวรั้วแทนการใช๎ไม๎ท ารั้วหรือแทนการกํอก าแพงเป็นแนวรั้ว เป็นต๎น 

5) รู๎จักปรับปรุงคุณภาพ (Improvement) โดยการปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากร
และสิ่งแวดล๎อมนั้นให๎ดีขึ้น เพ่ือให๎ใช๎ประโยชน์ได๎ เชํน ปรับปรุงคุณภาพดินให๎มีน้ าให๎มีปุ๋ยอินทรีย์
เพ่ิมข้ึน เพ่ือใช๎เพาะปลูกให๎ได๎หลายครั้งหรือให๎ผลผลิตเพิ่มขึ้น 
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6) การดัดแปลงของเกําเป็นสิ่งใหมํ (Recycle) โดยน าของเสียหรือของเหลือทิ้ง มา
ผํานกระบวนการผลิต เพ่ือใช๎ใหมํ เชํน ท าขยะเป็นปุ๋ย ท าน้ าเสียเป็นน้ าดี หลอมเศษโลหะมาท า
ผลิตภัณฑ์ใหมํ และน าของเกํามาใช๎อีก (Reuse) โดยไมํต๎องผํานกระบวนการผลิต 

7) การน าสิ่งอ่ืนมาใช๎ทดแทน เพ่ือประหยัดทรัพยากรที่ใช๎แล๎วสิ้นเปลือง เชํน ใช๎พลัง
น้ า พลังลมแทนน้ ามนั ใช๎พลาสติกแทนเหล็ก เป็นต๎น 

นิวัติ เรืองพานิช (2546) ให๎ความหมายวํา การอนุรักษ์ เป็นการใช๎ทรัพยากรอยําง
เหมาะสม การปูองกัน การบ ารุงรักษาเพ่ือประชาชนจะได๎ใช๎ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ๎อมใช๎
ทรัพยากรให๎น๎อยที่สุด และกํอให๎เกิดผลเสียแกํสิ่งแวดล๎อมน๎อยที่สุด รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมให๎คืนสูํสภาพหรือทดแทนความเสื่อมโทรมให๎ได๎มากที่สุด 

สุวารีย์ ศรีปูณะ (2550) ให๎ความหมายของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม (Natural Resources and Environment Conservation) วําหมายถึง การรู๎จักใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางชาญฉลาด โดยใช๎อยํางประหยัด ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ให๎
ใช๎ได๎ยาวนานที่สุดและเป็นประโยชน์ตํอมหาชนให๎มากที่สุด การอนุรักษ์จึงไมํใชํการห๎ามใช๎ แตํเป็น
การใช๎ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมอยํางถูกต๎องตามกาลเทศะ (Time and Space) และกลําววํา 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (Natural Resources and 
Environment Management) หมายถึง กระบวนการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยการวางแผน ด าเนินงาน ติดตามประเมินผลและปรับปรุงแก๎ไขพัฒนา
ให๎ดีขึ้น ทั้งนี้ ต๎องค านึงถึงการใช๎อยํางประหยัดให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ใช๎ให๎ได๎ยั่งยืนยาวนานตลอดไป
และเอ้ืออ านวยประโยชน์ตํอมวลมนุษย์และธรรมชาติให๎มากที่สุด ดังนั้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล๎อมจึงควรใช๎กลยุทธ์ 3 อยําง ควบคูํกันไป ได๎แกํ การฟ้ืนฟู (Preservation) การอนุรักษ์ 
(Conservation) และการพัฒนา (Development) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
เป็นกระบวนการดูแลรักษาและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมระบบนิเวศให๎อุดมสมบูรณ์
และอยูํในภาวะสมดุล ปลอดจากมลภาวะ เพ่ือให๎มนุษย์ได๎ใช๎เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
เศรษฐกิจให๎มั่นคง การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมควบคูํกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
เพ่ือคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งมวลจึงเรียกวํา การพัฒนาหรือความยั่งยืน (Sustainable Development) 

อุทัย จันทร์กอง (2551) กลําววํา การอนุรักษ์ควรมีการใช๎สิ่งแวดล๎อมทั้งหลายใน
โลกอยํางมีเหตุผล เพื่ออ านวยให๎คุณภาพของการมีชีวิตอยํางดีตลอดไป ส าหรับมนุษย์ ไมํสํงผลกระทบ
ตํอมนุษย์ และระบบนิเวศอ่ืน ๆ 

พระปลัดชัยณรงค์ รัตนดีมั่น (2551) ให๎ความหมาย การอนุรักษ์ หมายถึง การเก็บรักษา 
สงวน ซํอมแซม ปรับปรุง และการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือจะได๎อ านวยให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการสนองความเป็นอยูํของมนุษย์ตลอดไป เป็นการใช๎ตามความต๎องการและ
ประหยัดไว๎เพื่อใช๎ในอนาคต 

กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม (2548) กลําววํา ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม ควรค านึงถึงแนวคิด และหลักการดังตํอไปนี้ 

1) ทรัพยากรธรรมชาติแตํละชนิด มีความสัมพันธ์ซึ่งกัน และกันอยํางใกล๎ชิดการกระท า
ตํอทรัพยากรอยํางหนึ่ง จะมีผลกับทรัพยากรอีกอยํางหนึ่งอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ จึงควรพิจารณาอยําง
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รอบคอบ กํอนที่จะน าทรัพยากรมาใช๎ประโยชน์และควรใช๎อยํางระมัดระวังเพ่ือให๎เกิดผลกระทบตํอ
ทรัพยากรธรรมชาติน๎อยท่ีสุด 

2) การท าลายทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ ด๎วยเหตุใดก็ตามยํอมกํอให๎เกิดผลกระทบตํอ
คุณภาพชีวิต และความเจริญของมนุษย์ การใช๎หรือการเปลี่ยนสภาพของทรัพยากรจะต๎องมี  การ
สูญเสียทุกครั้ง เนื่องจากไมํสามารถน าทรัพยากรมาใช๎ได๎เต็มประสิทธิภาพร๎อยเปอร์เซ็นต์  ดังนั้นการ
อนุรักษ์จึงอยูํที่วําท าอยํางไรจึงจะให๎เกิดการสูญเสียน๎อยที่สุด 

3) การอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล๎อมถือได๎วําเป็นทางแหํงการด าเนินชีวิต มีสํวน
เกี่ยวข๎องกับมนุษย์ทุกคนไมํวําจะอาศัยอยูํในเมืองหรือชนบท ไมํวําจะประกอบอาชีพใด หรือมีฐานะ
อยํางไรก็ตาม ความมั่งคง และความสุขสมบูรณ์ของชนในชาติจะขึ้นอยูํกับความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และข้ึนอยูํกับมนุษย์ผู๎ใช๎ทรัพยากรนั้น 

4) ในการวางแผนการจัดการการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางชาญฉลาด จะต๎อง 
ไมํแยกมนุษย์ออกจากสภาพแวดล๎อมทางสังคม หรือทางธรรมชาติ เพราะสังคมและวัฒนธรรมของ
มนุษย์ได๎พัฒนาตัวเองมาพร๎อม ๆ กับการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของสังคมนั้น ๆ 

5) อัตราการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน ยังไมํอยูํในระดับที่จะพยุงฐานะความ
อยูํดีกินดีได๎ เนื่องจากการกระจายการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรยังไปเป็นแบบไมํทั่วถึง 

6) มนุษย์จ าเป็นต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจในธรรมชาติและความเชื่อในความเป็นไป
ตามธรรมชาติถึงมนุษย์จะใช๎เทคโนโลยีสูงล้ าสักเพียงใด ก็ไมํสามารถจะหาสิ่งอ่ืนมาทดแทนหรือ
เอาชนะทรัพยากรธรรมชาติได๎หมด 

7) นอกจากจัดการและใช๎ประโยชน์ทรัพยากรเพ่ือการเศรษฐกิจและการอยูํดีกินดีของ
มนุษย์แล๎ว ยังจ าเป็นต๎องอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือความสวยงามและใช๎เป็นที่พักผํอน
หยํอนใจและเพ่ือความสมบูรณ์และความเป็นผลดีทางจิตใจอีกด๎วย 

8) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจะไมํประสบความส าเร็จ  หาก 
ไมํสามารถควบคุมจ านวนประชากรได๎ เนื่องจากประชากรโลกเพ่ิมทุกวัน แตํทรัพยากรธรรมชาติกลับ
ลดน๎อยลงทั้งปริมาณและคุณภาพ 

นิวัติ เรืองพานิช (2546) กลําววํา ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมนั้นควร
ค านึงถึงแนวความคิดและหลักการดังตํอไปนี้ คือ ทรัพยากรธรรมชาติแตํละชนิด มีความสัมพันธ์กัน
และกัน การกระท าตํอสิ่งหนึ่งจะกระทบตํอสิ่งหนึ่ง จึงควรมีความรอบคอบในการใช๎การท าลายหรือใช๎
ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมนั้น จะไมํสามารถใช๎ได๎อยํางเต็มร๎อยเปอร์เซ็นต์ ยํอมมีการ
สูญเสียทุกครั้งไป ฉะนั้นจะท าอยํางไรให๎เกิดการสูญเสียน๎อยที่สุด  การอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อมจะไมํประสบผลส าเร็จหากไมํสามารถควบคุมจ านวนประชากรได๎ เป็นความจริงที่
ประชากรโลกเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน แตํทรัพยากรธรรมชาติกลับลดน๎อย ถอยปริมาณและคุณภาพ จึงเป็น
เรื่องท่ีนําเป็นหํวงอยํางยิ่ง 

เกษม จันทร์แก๎ว (2540) กลําววํา ในการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมให๎เกิดผลนั้น จ าเป็น
อยํางยิ่งที่จะต๎องมีความรู๎ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จะมีผลตํอสิ่งแวดล๎อมและจะให๎ประโยชน์
และโทษตํอมนุษย์ ซึ่งอยูํในสิ่งแวดล๎อมนั้น ๆ อยํางน๎อยที่สุดต๎องค านึงถึงความสูญเปลําอันอาจจะเกิด
จากการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จ าเป็นและหายากด๎วยความระมัดระวัง 
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พร๎อมทั้งประโยชน์และการท าให๎อยูํในสภาพที่เพ่ิมพูน ทั้งด๎านกายภาพและเศรษฐกิจเทําที่จะท าได๎
รวมทั้งที่จะต๎องตระหนักเสมอวําการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินไปจะไมํเป็นการปลอดภัยตํอ
สภาวะแวดล๎อม ต๎องรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปให๎มีการทดแทน โดยมีอัตราการผลิตเทํากับ
อัตราการใช๎ ประชากรเป็นปัจจัยอันส าคัญที่ท าให๎เกิดภาวะแวดล๎อมที่เปลี่ยนไป ดังนั้นจึงจ าเป็นที่
จะต๎องประมาณอัตราการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของพลเมืองตลอดเวลา โดยพิจารณาจากความ
ต๎องการในการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส าคัญหาทางปรับปรุงวิธีการใหมํในการผลิตและการใช๎
ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพอีกท้ังพยายามค๎นคว๎าสิ่งใหมํ ๆ เพื่อให๎ประชากรได๎มีใช๎อยํางเพียงพอ 

การให๎การศึกษาแกํประชาชน เพ่ือเข๎าใจถึงความส าคัญในการรักษาความสมดุลทาง
ธรรมชาติ ซึ่งจะมีผลตํอการท าให๎สิ่งแวดล๎อมอยูํในสภาพที่ดี การให๎การศึกษาอาจเป็นทั้งในและทั้ง
นอกโรงเรียน ทั้งนี้และทั้งนั้นต๎องอยูํในสภาพที่เหมาะสมในการให๎การศึกษาให๎แกํบุคคลเฉพาะท๎องถิ่น 
วัยและคุณวุฒิ เพ่ือจะให๎ประชาชนเข๎าใจในหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม อยํางมีประสิทธิภาพและผล
การให๎การศึกษานี้จะเป็นหนทางน าไปสูํความหวังในอนาคตวําสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย์อาศัยอยูํจะสวย
สดใสและนําอยูํในอนาคต จากแนวความคิดดังกลําวจะเห็นได๎วํา เราจะต๎องรํวมมือกันในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เนื่องจากสิ่งแวดล๎อมเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและสํงผลกระทบตํอ
ความเป็นอยูํของมนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ๎อม เป็นปัจจัยที่ท าให๎มีคุณภาพชีวิตอยูํอยํางปกติสุข  
หากสิ่งแวดล๎อมถูกท าลายเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องมาจากสาเหตุใดก็ตาม เชํน การเพ่ิมขึ้นของ
ประชากร การขาดการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม การขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย การใช๎อยํางฟุุมเฟือย
ขาดการประหยัด เป็นต๎น จะท าให๎ชีวิตมนุษย์ในอนาคตมีความเป็นอยูํ อยํางล าบากมากขึ้นแนํนอน 

สรุป การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม หมายถึง การใช๎สิ่งแวดล๎อมอยํางคุ๎มคําที่สุดและ
สมเหตุสมผลที่สุด ต๎องมีการศึกษาเพ่ือให๎รู๎จักท านุบ ารุง ปรับปรุง ปูองกันรักษา สงวน การใช๎อยําง
ชาญฉลาดและประหยัด ขณะเดียวกันก็จะต๎องไมํสํงผลกระทบตํอมนุษย์และระบบนิเวศอ่ืน ๆ ด๎วย  
ผู๎วิจัยน าไปก าหนดในการวิจัยครั้งนี้หรือน าไปอภิปรายผล 

2.6.2 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ (2553) กลําวถึง หลักการของการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมไว๎ 4 ประการ คือ เพ่ือด ารงไว๎ซึ่งปัจจัยส าคัญของระบบสิ่งแวดล๎อมที่มีอิทธิพลตํอ
มนุษย์ สัตว์และระบบการสนับสนุนการด ารงชีวิตเป็นการปรับปรุงปูองกันพ้ืนที่ เพ่ือการเกษตร การ
หมุนเวียนแรํธาตุ อาหารพืช ตลอดจนการท าน้ าให๎สะอาด เพ่ือสงวนรักษา การกระจายของชาติพันธุ์ 
ซึ่งขึ้นกับโครงการขยายพันธุ์ตําง ๆ ที่จ าเป็นตํอการปรับปรุง การปูองกันธัญพืช สัตว์เลี้ยง และ
จุลินทรีย์ตําง ๆ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนการคุ๎มครองอุตสาหกรรม
นานาชนิด ที่ใช๎ทรัพยากรที่มีชีวิตเป็นวัตถุดิบ เพ่ือเป็นหลักประกัน ในการใช๎พันธุ์พืช สัตว์ และระบบ
นิเวศ เพ่ือประโยชน์ในการยังชีพตามความเหมาะสมและอุตสาหกรรมหลักตําง ๆ และเพ่ือสงวนรักษา
โบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปกรรม ซึ่งเป็นมรดกล้ าคําไว๎ส าหรับอนุชนรุํนหลัง รวมทั้งระบบ
สิ่งแวดล๎อมอ่ืน ๆ ที่มนุษย์สร๎างขึ้นให๎สามารถคุ๎มครองให๎ระบบตําง ๆ ในธรรมชาติด ารงอยูํตํอไปหรือ
เกิดความเสียหายน๎อยที่สุด 
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กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม (2548) กลําววํา หลักการอนุรักษ์ ดังนี้ 
หลักการที่ 1 การใช๎แบบยั่งยืน ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม โดยวิธีการใช๎นั้นต๎องแบบ

ยั่งยืน (Sustainable Utilization) ซึ่งต๎องมีการวางแผนการใช๎คุณสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล๎อมนั้น ๆ 
พร๎อมทั้งมีการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช๎ทรัพยากรให๎เหมาะสมกับชนิดทรัพยากรปริมาณการ
เก็บเกี่ยวเพ่ือการใช๎ ชํวงเวลาที่จะน ามาใช๎การบ าบัดของเสีย และมลพิษให๎หมดไปหรือเหลือน๎อยจน
ไมํมีพิษภัย 

หลักการที่ 2 การฟ้ืนฟูสิ่งเสื่อมโทรม ทรัพยากรธรรมชาติ และที่มนุษย์สร๎างขึ้น เมื่อ
มีการใช๎แล๎วยํอมเกิดความเสื่อมโทรม เพราะใช๎เทคโนโลยีไมํเหมาะสม เก็บเกี่ยวมากเกินความสามารถใน
การปรับตัวของระบบ มีสารพิษเกิดขึ้น เก็บเกี่ยวบํอยเกินไปและไมํถูกต๎องตามกาลเวลา จ าเป็นต๎อง
ท าการฟ้ืนฟูให๎ดีเสียกํอน จนทรัพยากรธรรมชาตินั้น ๆ ตั้งตัวได๎จึงสามารถน ามาใช๎ได๎ในโอกาสตํอไป 
อาจใช๎เวลาฟื้นฟูการก าจัด การบ าบัด หรือการทดแทนเป็นปี ๆ 

หลักการที่ 3 การสงวนของหายาก ทรัพยากรบางชนิดมีการใช๎มากเกินไปหรือมี 
การแปรสภาพเป็นสิ่งอ่ืนท าให๎บางชนิดของทรัพยากร สิ่งแวดล๎อมหายาก ถ๎าปลํอยให๎มีการใช๎เกิดขึ้น
แล๎วอาจท าให๎เกิดการสูญพันธุ์ได๎ จ าเป็นต๎องสงวนหรือเก็บไว๎ เพ่ือเป็นแมํพันธุ์ หรือเป็นตัวแมํบทใน
การผลิตให๎มากขึ้น จนแนํใจวําได๎ผลผลิตปริมาณมากพอแล๎วก็สามารถน ามาใช๎ประโยชน์ได๎ 

หลักการอนุรักษ์ทั้ง 3 หลักการนี้ มีความสัมพันธ์ตํอกันและกัน กลําวคือ ต๎องใช๎
รํวมกันตั้งแตํการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติต๎องพินิจพิเคราะห์ให๎ดีวํา จะมีทรัพยากรใช๎ตลอดไปหรือไมํ  
ถ๎าใช๎แล๎วมีสิ่งใดใช๎มากเกินไปจ าเป็นต๎องมีการสงวนหรือเก็บไว๎รักษาเอาไว๎ จะเห็นได๎วํา ขั้นตอนทั้ง  
3 หลักการจะผสมผสานกันเสมอ 

เกษม จันทร์แก๎ว (2540) เสนอหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมไว๎ พอสรุปได๎ดังนี้  ต๎อง
ใช๎อยํางชาญฉลาด กลําวคือ ในการที่จะใช๎ทรัพยากรแตํละอยํางนั้นต๎องพิจารณาอยํางรอบคอบถึง
ผลได๎ผลเสีย ความขาดแคลนหรือความหายากในอนาคต อีกทั้งพิจารณาทางหลักเศรษฐศาสตร์อยํางถี่
ถ๎วนด๎วย ประหยัด (เก็บ รักษา สงวน) ของที่หายาก หมายถึงวํา ทรัพยากรใดท่ีมีน๎อยหรือหายาก ควร
อยํางยิ่งที่จะเก็บรักษาเอาไว๎มิให๎สูญไป บางครั้งถ๎ามีของบางชนิดที่พอจะใช๎ได๎ก็ต๎องใช๎อยํางประหยัด
ไมํฟุุมเฟือยและหาวิธีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล๎อมที่ไมํดีหรือเสื่อมโทรมให๎ดีขึ้น (ซํอมแซม ปรับปรุง) กลําวคือ 
ทรัพยากรใดก็ตามมีสภาพลํอแหลมตํอการสูญเปลําหรือจะหมดไปถ๎าด าเนินการไมํถูกต๎องตาม  
หลักวิชา ควรอยํางยิ่งที่จะได๎หาทางปรับปรุงให๎อยูํในลักษณะที่ดีขึ้น หลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมนั้น 
พอสรุปได๎วํา การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมสามารถท าได๎หลากหลายวิธีด๎วยกัน ซึ่งจะอ านวยประโยชน์แกํ
มนุษย์ เชํน การรักษาไว๎ด๎วยการซํอมแซมหรือปรับปรุงให๎มีสภาพเดิม การพัฒนาให๎ดีขึ้นกวําเดิมจน
สามารถใช๎ประโยชน์ได๎มากขึ้น เป็นต๎น แตํการที่จะท าให๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่ดีและมีความยั่งยืนที่สุด
นั้น สามารถกระท าได๎โดยผํานกระบวนการที่ดีที่สุด คือ การให๎การศึกษาเพิ่มพูนความรู๎ให๎กับ
ประชาชนในด๎านสิ่งแวดล๎อม ชี้ให๎เห็นถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์และเห็นโทษของการท าลาย ท าให๎
ประชาชนเกิดจิตส านึกและมีความตระหนักตํอปัญหาสิ่งแวดล๎อมในปัจจุบันและอนาคต ท าให๎
สิ่งแวดล๎อมได๎รับการดูแลเอาใจใสํและพัฒนาไปในทางท่ีดีและถูกต๎อง 
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2.6.3 ประเภทสิ่งแวดล๎อมท่ีควรอนุรักษ์และแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
1) ประเภทสิ่งแวดล๎อมที่ควรอนุรักษ์ ส าหรับสิ่งแวดล๎อมที่ควรอนุรักษ์ตามหลักการ

ของการอนุรักษ์ (กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม, 2548) มีดังนี้ 
1.1) ทรั พยากร ธ ร รมชาติ ข อง โ ลกจะมี ด๎ ว ยกั น  3  กลุํ ม ใ หญํ  ไ ด๎ แ กํ 

ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎แล๎วหมดไป ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎แล๎วไมํหมดและทรัพยากรธรรมชาติที่ใช๎
แล๎วสามารถสร๎างทดแทนใหมํได๎ โดยทรัพยากรธรรมชาติเหลํานี้ ได๎แกํ บรรยากาศ ปุาไม๎ สัตว์ปุา น้ า 
ดิน แรํธาตุและพลังงาน ทุํงหญ๎า และพลังงานมนุษย์ เป็นต๎น 

1.2) ธรรมชาติที่สมบูรณ์จะมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์  
ด๎วยทรัพยากรธรรมชาติและสมดุลของระบบนิเวศจะมีคุณคําทางด๎านวิทยาการและสุนทรีภาพ  
อันเป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของท๎องถิ่น ซึ่งหากถูกท าลายไปจะไมํสามารถฟ้ืนฟูให๎กลับมาสูํสภาพ
เดิมได๎อีก เชํน เกาะ ภูเขา ถ้ า หาดทราย แหลํงธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ เชํน สุสานหอย 75 ล๎านปี 
เขาพิงกัน แพะเมืองผี เป็นต๎น 

1.3) สิ่งแวดล๎อมที่มนุษย์สร๎างขึ้น มนุษย์ได๎สร๎างสิ่งแวดล๎อมที่เป็นทั้งวัตถุและ
เป็นนามธรรม ได๎แกํ วัตถุโบราณ ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบสังคม
ตําง ๆ กฎหมายข๎อบังคับทางสังคม เป็นต๎น ซึ่งสิ่งเหลํานี้เป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ 

2) แนวทางการปฏิบัติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม แตํละประเภทจะต๎องครอบคลุมถึง
การปูองกันหรือแก๎ไขปัญหาของสิ่งแวดล๎อมนั้น ๆ ทุกด๎าน (กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม, 2548) 
ดังนั้น แนวทางการปฏิบัติควรเป็นดังนี้ 

2.1) การให๎การศึกษาเผยแพรํความรู๎ และประชาสัมพันธ์ เพ่ือเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่สํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม การให๎การศึกษาเผยแพรํ หรือ
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอยํางยิ่ง 

2.2) การปรับปรุงคุณภาพและแก๎ไขให๎ดีขึ้น เป็นวิธีการตรงที่ชํวยแก๎ปัญหาการขาด
แคลนทรัพยากร และสภาวะแวดล๎อมเสื่อมโทรม เนื่องจากในสภาพปัจจุบัน มีปัญหาสิ่งแวดล๎อมเกิดขึ้น
ในหลาย ๆ ด๎าน ดังนั้น การปรับปรุงแก๎ไขให๎สภาพสิ่งแวดล๎อมที่ก าลังมีปัญหาหรือด๎อยคุณภาพ 
สามารถกลับมาให๎คุณภาพที่ดี เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอยํางยิ่งในการอนุรักษ์ เชํน การปรับปรุงแหลํงน้ า
ให๎น้ ามีคุณภาพดีและสามารถใช๎ประโยชน์ได๎ดังเดิม โดยการรณรงค์การรักษาคุณภาพน้ าการพัฒนา
พ้ืนที่รกร๎างวํางเปลําเพ่ือน ามาใช๎ประโยชน์ทางการเกษตรกรรม เป็นต๎น 

2.3) การน ากลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํ โดยการเก็บรวบรวมสิ่งของที่ใช๎แล๎ว น าเอา
ไปเข๎าประบวนการผลิตใหมํอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติแตํละประเภท หากเป็น
ทรัพยากรประเภทที่ใช๎แล๎วสามารถสร๎างขึ้นทดแทนได๎ ก็จะสามารถหาวิธีน าทรัพยากรธรรมชาตินั้น
กลับมาใช๎ใหมํได๎ โดยอาจจะใช๎ทรัพยากรนั้นในรูปแบบเดิม (Reuse) หรือเปลี่ยนทรัพยากรนั้นให๎อยูํ
ในรูปของทรัพยากรใหมํและใช๎ประโยชน์ได๎โดยไมํทิ้ง (Recycle) หรือ ท าการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง 
เป็นสํวนรํวมกับทรัพยากรอื่น แล๎วสามารถใช๎ประโยชน์ได๎อีก (Recovery) เชํน การท าโลหะมาหลอม
ใหมํ หรือการน ากระดาษที่ใช๎แล๎วเอาไปยํอยแล๎วผลิตออกมาเป็นกระดาษใหมํ หรือที่เรียกวํา กระดาษ
รีไซเคิล เป็นต๎น 
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2.4) การถนอมรักษาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมด๎านการถนอมรักษา เป็นวิธีการ
หนึ่งที่จะท าให๎สิ่งแวดล๎อมนั้นถูกใช๎ประโยชน์ได๎สูงสุดและยาวนาน เชํน การถนอมรักษาโบราณวัตถุ 
โบราณสถานของประเทศ เป็นต๎น 

2.5) การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางมีประสิทธิภาพ เชํน การขายดีบุกในรูป
โลหะที่ถลุงแล๎วของบริษัทหนึ่งซึ่งจะได๎แรํอยํางอ่ืนตามมาด๎วย เชํน แรํวุลแฟรมไมท์ แทนทาไลด์ 
ไดลัมไบด์ เป็นต๎น 

2.6) การน าสิ่งอ่ืนมาใช๎ทดแทน โดยเฉพาะทรัพยากรประเภทที่ใช๎แล๎วหมดไป 
เชํน น้ ามัน ปัจจุบันหากมีการพัฒนาคิดค๎นหาแหลํงพลังงานทดแทนอยํางจริงจัง โดยเฉพาะประเทศ
ไทยที่ประสบความส าเร็จในการผลิตน้ ามันเชื้อเพลิ งจากพืช ที่เรียกวํา แก๏สโซฮอล์ ก็จะท าให๎
ทรัพยากรธรรมชาติถูกน ามาใช๎น๎อยลงได๎ การใช๎พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังน้ า แทนน้ ามัน  การใช๎
เหล็กแทนไม๎แบบในการสร๎างอาคาร ซึ่งเราสามารถใช๎เหล็กได๎มากครั้งกวําการใช๎ไม๎ก็จะเป็นการลด
การตัดไม๎ลงได๎ เป็นต๎น 

2.7) การลดอัตราการเสื่อมสูญ เนื่องจากการบริโภคทรัพยากรของมนุษย์เป็นไป
อยํางฟุุมเฟือยและไมํคํอยได๎ใช๎ให๎อยูํในขอบเขตจ ากัด ท าให๎ทรัพยากรหมดเปลืองไปโดยไมํได๎ถูก
น ามาใช๎ประโยชน์อยํางเต็มที่ เชํน การตัดต๎นไม๎หนึ่งต๎น อาจจะใช๎ประโยชน์เฉพาะสํวนที่เป็นต๎น
เทํานั้น ที่เหลือ เชํน กิ่ง ใบ หรือสํวนอื่นมักจะถูกทิ้งไป จึงมีความจ าเป็นที่จะต๎องมีการวางแผนในการ
ใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.8) การส ารวจหาทรัพยากรใหมํ ๆ โดยเฉพาะทรัพยากรที่สามารถใช๎ทดแทน
กันได๎และทรัพยากรที่ยังไมํเคยมีการส ารวจกันอยํางจริงจังในประเทศ เชํน ก๏าซธรรมชาติ แรํธาตุ  
ทองค า เป็นต๎น 

2.9) การใช๎สิ่งที่มีคุณภาพรองลงมา ทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทมีคุณสมบัติ
คล๎ายคลึงกับทรัพยากรธรรมชาติจริง ๆ ก็สามารถน ามาใช๎ทดแทนกันได๎ เชํน การใช๎มุกเทียมแทน  
มุกจริง การใช๎พลาสติกแทนไม๎ เป็นต๎น 

2.10) การรักษาและซํอมแซม เป็นวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมทางหนึ่งที่อาศัยการ
เติมเต็มในสํวนที่ขาดหายไป การจัดการสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดความสมบูรณ์หรือการท าให๎สิ่งที่เสียหาย
กลับมาเป็นสิ่งที่ใช๎งานได๎ดังเดิม เชํน การใช๎เทคโนโลยีบ าบัดของเสีย การปลูกปุาในที่ ต๎นไม๎ตายไป 
เป็นต๎น 

2.11) การปูองกันมลสารหรือวัตถุมีพิษไมํให๎ปนเปื ้อนเข๎าไปสู ํสิ ่งแวดล๎อม
และทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์อาศัย ใช๎ประโยชน์ รวมทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ การปูองกัน  
มลสารเป็นวิธีการจัดการไมํให๎สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมประสิทธิภาพหรือคุณคํากํอน
เวลาอันควร 

2.12) การแบํงเขต ในการอนุรักษ์โดยวิธีการแบํงเขต (Zoning) เป็นวิธีที่ควร
เลือกเป็นอันดับท๎าย ๆ เนื่องจากแนวทางการอนุรักษ์แบบอ่ืนขาดระเบียบการปฏิบัติที่จริงจังของ
สังคม ดังนั้นการแบํงเขตก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่จัดพ้ืนที่ในการควบคุมหรือพ้ืนที่ในการอนุรักษ์ให๎
เหมาะสมรัดกุมขึ้น เชํน ในประเทศไทยได๎แบํงพ้ืนที่ความอุดมสมบูรณ์ของลุํมน้ าแบํงออกเป็น 5 เขต 
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ได๎แกํ เขตต๎นน้ า เขตปุาไม๎ เขตปุาเศรษฐกิจ เขตปุาไม๎รวมกับไม๎ผล เขตพืชไรํและเขตที่นา นอกจากนี้
ยังแบํงเป็นเขตอุทยานแหํงชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา เขตวนอุทยาน เขตห๎ามลํา เขตปุาสงวน เป็นต๎น 

จากแนวความคิดดังกลําว ควรรํวมมือกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม เนื่องจากสิ่งแวดล๎อมเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและสํงผลกระทบตํอความเป็นอยูํของมนุษย์ 
ทั้งทางตรงและทางอ๎อม เป็นปัจจัยที่ท าให๎มีคุณภาพชีวิตอยูํอยํางปกติสุข หากสิ่งแวดล๎อมถูกท าลาย
เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องมาจากสาเหตุใดก็ตาม เชํน การเพ่ิมขึ้นของประชากร การขาดการศึกษา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม การขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย การใช๎อยํางฟุุมเฟือยขาดการประหยัด เป็นต๎น จะ
ท าให๎ชีวิตมนุษย์ในอนาคตมีความเป็นอยูํอยํางล าบากมากขึ้นแนํนอน 

2.6.4 การอนุรักษ์ปุาไม๎ 
กรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม (2545) ให๎ความหมายของทรัพยากรปุาไม๎ (Forest 

Resources) หมายถึง ทรัพยากรตําง ๆ ที่มีอยูํในสังคมของปุาทุกชนิด ไมํวําจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือ
สิ่งไมํมีชีวิต ดังนั้นทรัพยากรปุาไม๎จึงหมายรวมถึงทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่มีผลสืบเนื่องมาจากปุาไม๎ ได๎แกํ 
สัตว์ปุา ของปุา ที่ดิน ปุาไม๎ ต๎นน้ าล าธาร และสภาพแวดล๎อมทั่วไป ของปุา สิ่งเหลํานี้จัดเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถฟ้ืนฟูสภาพได๎ถ๎ามีการอนุรักษ์อยํางเหมาะสม ก็จะมีการทดแทนขึ้นมา
ใหมํและสามารถท าการบ ารุงรักษาสภาพให๎คงอยูํเพ่ืออ านวยประโยชน์ตํอไปได๎โดยไมํมีที่สิ้นสุด ปุาไม๎
เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีกลุํมสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์อาศัยอยูํนับวําเป็นแหลํงวัตถุดิบของปัจจัยสี่ที่
ส าคัญส าหรับมนุษย์และยังชํวยรักษาสมดุลให๎กับสิ่งแวดล๎อม ถ๎าปุาไม๎ถูกท าลายลงไปมาก ๆ ยํอม
สํงผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อมที่เกี่ยวข๎องอ่ืน ๆ เชํน สัตว์ปุา ดิน น้ า อากาศ เป็นต๎น ปุาไม๎เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ การท าลายปุาไม๎จะท า
ให๎พืชและสัตว์คํอย ๆ สูญหายไป 

1) ประเภทของปุาไม๎ ในประเทศไทยมีหลากหลายชนิด ซึ่งสามารถจ าแนก เป็น  
2 ประเภท ดังนี้ 

1.1) ปุาไม๎ไมํผลัดใบ เป็นปุาที่มีความเขียวชอํุมอยูํตลอดทั้งปี พบอยูํทั่วทุกภาค
ของประเทศ แตํที่มีมากที่สุด ได๎แกํ ภาคใต๎และภาคตะวันออก เพราะในบริเวณทั้งสองภาคนี้มีฝนตก
มากและมีความชื้นมากกวําในภาคอ่ืน สํวนใหญํมักพบกระจายอยูํตามบริเวณที่มีความชุํมชื้นมาก ๆ 
เชํน ตามหุบเขา ริมแมํน้ า ล าธาร ห๎วย แหลํงน้ าบนภูเขา เป็นต๎น ซึ่งสามารถแยกออกเป็นปุาชนิด 
ตําง ๆ ดังนี้ 

1.1.1) ปุาดิบชื้น พันธุ์ไม๎ที่พบ ได๎แกํ ไม๎ตระกูลยางตําง ๆ เชํน ยางนาและ
พวกไม๎กํอ เชํน กํอน้ า กํอเดือย 

1.1.2) ปุาดิบแล๎ง พันธุ์ไม๎ที่พบ ได๎แกํ มะคําโยง ยางนา พะยอม ตะเคียน
แดง กระเบากลัก และตาเสือ 

1.1.3) ปุาดิบเขา พันธุ์ไม๎ที่พบ ได๎แกํ พวกไม๎ขุน สนสามพันปี นอกจากนี้ยัง
มีไม๎ตระกูลกอํ เปูง สะเดาช๎าง และขมิ้นต๎น 

1.1.4) ปุาสนเขา พันธุ์ไม๎ที่ส าคัญของปุาชนิดนี้ เชํน สนสองใบ สนสามใบ  
กํอชนิดตําง ๆ เต็ง รัง เหียง พลวง เป็นต๎น 



 39 

1.1.5) ปุาชายเลน บางที่เรียกวํา ปุาเลนน้ าเค็ม หรือปุาเลน ต๎นไม๎ที่พบ 
เชํน โกงกาง ประสัก ถั่วขาว โปรงตะบูน แสมทะเล ล าพู ล าแพน ปรงทะเล เหงือกปลาหมอ เปูง  
เป็นต๎น 

1.1.6) ปุาพรุหรือปุาบึงน้ าจืด ต๎นไม๎ที่พบ ได๎แกํ สนุํน จิก โมกบ๎าน หวายน้ า หวาย
โปรํง ระก า อ๎อ แขม อินทนิล น้ าหว๎า จิก โศกน้ า กระทุํมน้ า กันเกรา โงงัน กะทังหัน หวาย ตะค๎าทอง 
หมากแดง และหมากชนิดอื่น ๆ 

1.1.7) ปุาชายหาด ต๎นไม๎ที่พบ ได๎แกํ สนทะเล หูกวาง โพธิ์ทะเล กระทิง ตีนเป็ด
ทะเล หยีน้ า ต๎นเตย และหญ๎าตําง ๆ ไม๎เกตล าบิด มะคําแต๎ กระบองเพชร เสมา และไม๎หนามชนิด 
ตําง ๆ เชํน ซิงซี่ หนามหัน ก าจาย มะดันขอ เป็นต๎น 

1.2) ปุาไม๎ผลัดใบ สํวนใหญํเป็นพวกไม๎ผลัดใบเกือบทั้งหมด จะมองดูเขียวชอํุม
ในฤดูฝน พอถึงฤดูแล๎งต๎นไม๎สํวนใหญํจะพากันผลัดใบ ท าให๎ปุามองดูโปรํงขึ้น ปุาชนิดส าคัญซึ่งอยูํใน
ประเภทนี้ ได๎แกํ 

1.2.1) ปุาเบญจพรรณ หรือปุาผลัดใบผสม ต๎นไม๎ที่พบ เชํน สัก ประดูํแดง 
มะคําโมง ตะแบก เสลา อ๎อยช๎าง ส๎าน ยมหอม ยมหิน มะเกลือ สมพง เก็ดด า เก็ดแดง ไม๎ไผํ 

1.2.2) ปุาเต็งรังหรือปุาแดง ปุาแพะ ปุาโคก พืชที่พบ ได๎แกํ ต๎นแปร 
หญ๎าเพ็ก เต็ง รัง เหียง พลวง กราด พะยอม มะคําแต๎ ประดูํแดง สมอไทย ตะแบก 

1.2.3) ปุาหญ๎า พืชที่พบมากที่สุดในปุาหญ๎า คือ หญ๎าคา หญ๎าขน ตาช๎าง 
หญ๎าโขมง หญ๎าเพ็ก ปุุมแปูง พง แขม ตับเตํา รกฟูา ตานเหลือง ติ้ว และแต๎ว 

2) ประโยชน์ของทรัพยากรปุาไม๎ ปุาไม๎มีประโยชน์มากมายตํอการด ารงชีวิตของมนุษย์
ทั้งทางตรงและทางอ๎อมสรุปได๎ ดังนี้ 

2.1) เป็นแหลํงปัจจัยสี่ของสิ่งมีชีวิต 
2.2) เป็นแหลํงก าเนิดต๎นน้ าล าธาร 
2.3) เป็นแหลํงที่อยูํอาศัยของสัตว์ปุานานาชนิด 
2.4) ชํวยเก็บรักษาความชุํมชื้นและควบคุมสภาวะอากาศ ท าให๎ฝนตกตาม

ฤดูกาล และไมํเกิดความแห๎งแล๎ง 
2.5) ชํวยให๎การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแรํธาตุและสสารในระบบนิเวศเกิดความ

สมดุล 
2.6) เป็นแหลํงพักผํอนและศึกษาหาความรู๎ 
2.7) ชํวยบรรเทาความรุนแรงของลมพายุ และปูองกันอุทกภัย 
2.8) ชํวยปูองกันการกัดเซาะ และพัดพาหน๎าดินจากน้ าฝนและลมพายุ 

3) สาเหตุส าคัญในการท าลายพ้ืนที่ปุาไม๎ โดยการลักลอบตัดไม๎ท าลายปุา มีสาเหตุ 
หลักพอสรุปได๎ดังนี้ 

3.1) การลักลอบตัดไม๎ท าลายปุา เพ่ือใช๎ในการปลูกสร๎างบ๎านเรือนน าไม๎ไปใช๎
ประโยชน์ เชํน ท าเครื่องมือเครื่องใช๎ในการเกษตร เครื่องเรือน ถํานหุงต๎ม 

3.2) การบุกรุกพ้ืนที่ปุาไม๎ แผ๎วถาง เผาปุา ท าไรํเลือนลอย เพ่ือเข๎าครอบครอง
ที่ดิน เพ่ือที่จะปลูกสร๎างทีอ่ยูํอาศัย และท่ีดินท ากิน 
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3.3) การขาดการสํงเสริมการปลูกพืช หรือ เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ 
3.4) การก าหนดแนวเขตพ้ืนที่ปุาไมํชัดเจน ท าให๎หนํวยงานของรัฐเกิดข๎อพิพาท

กับประชาชนที่อาศัยอยูํตามแนวปุา 
3.5) การสร๎างสาธารณูปโภคของรัฐ เชํน เขื่อน อํางเก็บน้ า เส๎นทางคมนาคม 
3.6) ไฟไหม๎ปุา ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในชํวงฤดูแล๎ง ซึ่งมีอากาศแห๎งและร๎อนจัด 
3.7) การท าเหมืองแรํ ซึ่งต๎องมีการท าลายปุาไม๎ลงเป็นจ านวนมาก 

4) ผลเสียของการท าลายปุาไม๎ ปุาไม๎มีประโยชน์ตํอมนุษย์มากมายแตํยังมีบุคคลที่
รู๎เทําไมํถึงการณ์ หรือบุคคลที่มีความละโลภ ไปลักลอบตัดไม๎ท าลายปุา ท าให๎ปุาไม๎ของประเทศเราถูก
ท าลายมากข้ึนจึงท าให๎เกิดความเสียหายขึ้นมากมายดังนี้ 

4.1) ท าให๎ความชุํมชื้นของดินลดลง เกิดฝนแล๎ง น้ าใต๎ดินระเหยไปท าให๎เกิด
ความแห๎งแล๎ง 

4.2) กํอให๎เกิดอุทกภัยที่รุนแรง เพราะเมื่อฝนตกหนักน้ าฝนจะไหลผํานจาก
บริเวณที่สูงไปสูํที่ต่ าอยํางรุนแรงและรวดเร็ว เนื่องจากขาดแนวของต๎นไม๎ที่จะชํวยต๎านทานการไหล
ของน้ า 

4.3) ความอุดมสมบูรณ์ของดินจะลดลง ทั้งนี้เนื่องจากอินทรียวัตถุ (ปุ๋ย) ในดิน
ถูกพัดพาไปตามแรงน้ า และแรงลม 

4.4) กํอให๎เกิดการกัดเซาะ และการพังทลายของหน๎าดินมากขึ้น อันเกิดจากการ
กระท าของน้ าและลม เพราะหน๎าดินไมํมีต๎นไม๎ปกคลุมและปูองกัน 

4.5) สัตว์ปุาจะขาดที่อยูํอาศัย 
4.6) เกิดการขาดดุลแหํงธรรมชาติ 

5) แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎ การท าลายทรัพยากรปุาไม๎ จัดเป็นการท าลาย
ทรัพยากรดิน น้ า และสัตว์ปุาด๎วยจึงต๎องชํวยกันอนุรักษ์ปุาไม๎ของชาติด๎วยวิธีการตําง ๆ ได๎แกํ 

5.1) ปลูกปุาหรือปลูกต๎นไม๎ทดแทน หรือจัดท าสวนปุาตามแหลํงชุมชนตําง ๆ 
ทั้งนี้เพ่ือชํวยเพ่ิมปริมาณปุาให๎มากขึ้น 

5.2) ยุติการลักลอบตัดไม๎ท าลายปุา เผาปุาหรือการตัดไม๎ เพ่ือการค๎า 
5.3) ยุติการท าไรํเลื่อนลอย ซึ่งเป็นสาเหตุให๎มีการท าลายปุาต๎นน้ าล าธาร 
5.4) เคารพและปฏิบัติตามข๎อบังคับ ในพระราชบัญญัติคุ๎มครองและรักษา 

สภาพปุา 
6) แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปุาของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ปุา มี 3 แนวคิด ดังนี้ 
6.1) แนวคิดเรื่องปุา 3 อยํางเพ่ือประโยชน์ 4 อยําง คือ การปลูกปุาผสมผสาน

ระหวํางไม๎ใช๎สอย ไม๎ผล และไม๎เชื้อเพลิงเพื่อประโยชน์ 4 อยําง ได๎แกํ การใช๎ไม๎เพ่ือกํอสร๎าง ใช๎เพ่ือการ
บริโภค ใช๎เป็นเชื้อเพลิง และใช๎เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม เป็นการฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม๎ควบคูํกับการ
สนองความต๎องการด๎านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการปูองกันไมํให๎เกษตรกรบุกรุกท าลายปุาไม๎ด๎วย 
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6.2) แนวคิดการปลูกปุาโดยไมํต๎องปลูก โดยใช๎หลักการปลํอยให๎ปุาเติบโตและ
ฟ้ืนตัวตามธรรมชาติ โดยไมํเข๎าไปรบกวนชั่วระยะเวลาหนึ่ง เมื่อไมํท าลาย ก็ไมํจ าเป็นต๎องระดมปลูก
อยํางอยํางไมํเข๎าใจ เชํน การปลูกพืชที่ไมํเหมาะสมกับสภาพท๎องถิ่นและระบบนิเวศน์ 

6.3) แนวคิดการสร๎างฝายชะลอความชุํมชื้น (Check Dam) ใช๎หลักการสร๎าง
ความชุํมชื้นให๎แกํพ้ืนที่ปุา ด๎วยวิธีการงําย ประหยัดและได๎ผล โดยการสร๎างฝายเล็ก ๆ ให๎สอดคล๎อง
กับสภาพธรรมชาติ ใช๎วัสดุที่หาได๎งํายในท๎องถิ่น ใช๎วิธีการ 2 แบบ คือ 

6.3.1) ฝายต๎นน้ าล าธาร เพ่ือกักน้ าไว๎ให๎ไหลช๎าลง จะชํวยให๎น้ าซึมลงใต๎ดิน
ท าให๎เกิดความชุํมชื้นบริเวณนั้น 

6.3.2) ฝายดักตะกอนดินและทราย ไมํให๎ไหลสูํแหลํงน้ าเบื้องลําง ชํวยให๎
น้ าซึมลงใต๎ดิน ปูองกันการตื้นเขินของล าน้ า และดักตะกอนไว๎ท าให๎ดินริมฝั่งน้ าเหนือฝายตกตะกอน
อุดมสมบูรณ์ ดังตัวอยํางที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห๎วยฮํองไคร๎ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมํ 

2.6.5 การอนุรักษ์น้ า 
พ้ืนที่ผิวโลก ถึง 3 ใน 4 สํวนเป็นบริเวณที่เป็นแหลํงน้ าตามธรรมชาติซึ่งอาจจ าแนก

ได๎เป็น น้ าทะเล มหาสมุทร (น้ าเค็ม) ร๎อยละ 97 น้ าแข็งบริเวณ ขั้วโลก ร๎อยละ 2 น้ าจืด ร๎อยละ 1 
1) การจ าแนกประเภทของน้ า น้ าที่มนุษย์ และสัตว์ น ามาใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

สํวนใหญํจ าแนกเป็น 
1.1) แหลํงน้ าธรรมชาติ ได๎แกํ น้ าผิวดิน มีแมํน้ า (ทําน้ า) น้ าคลอง น้ าทะเล 

มหาสมุทร บึงเกิดจากน้ าฝนที่ตกลงมาแล๎ว ไหลไปขังอยูํ ในแหลํงตําง ๆ โดยตรง  น้ าใต๎ดิน น้ าบํอ น้ า
บาดาล เกิดจากน้ าฝนที่ซึมลงสูํใต๎ดินและใต๎ชั้นหิน น้ าในบรรยากาศ เกิดจากการระเหยน้ าในแหลํงน้ า
ตําง ๆ มีลักษณะเป็นไอน้ า 

1.2) แหลํงน้ าที่มนุษย์สร๎างขึ้น ได๎แกํ เขื่อนกั้นน้ า บํอน้ า อํางเก็บน้ า ฝายกั้นน้ าสระ
น้ า คลองสํงน้ า เป็นต๎น ปัจจัยที่มีผลตํอปริมาณน้ าในแหลํงน้ าตําง ๆ มีทั้งปัจจัยโดยตรง และปัจจัยโดย
อ๎อม ได๎แกํ ปริมาณน้ าฝนที่ตก ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ปริมาณการใช๎น้ าในแหลํงตําง 
ๆปริมาณปุาไม ๎

2) ความส าคัญของทรัพยากรน้ า น้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีประโยชน์ ทั้งการอุปโภค
และบริโภค จึงพอสรุปความส าคัญได๎ดังนี้ 

2.1) น้ าเป็นปัจจัยส าคัญของรํางกายมนุษย์  รํางกายต๎องการน้ า เพ่ือหลํอเลี้ยง
อวัยวะภายในใช๎น้ าเพ่ือสร๎างความชุมชื้น และเป็นสํวนประกอบของเลือด น้ าเป็นสํวนส าคัญของ
กระบวนการสร๎างเซลล์ เนื้อเยื่อและชํวยให๎ผิวหนังเปลํงปลั่ง หากรํางกายมนุษย์ ขาดน้ า 3-5 วัน ก็ไมํ
สามารถด ารงชีวิตอยูํได๎ น้ าใช๎ช าระสิ่งสกปรก ทั้งสิ่งสกปรกตามรํางกายและสิ่งของเครื่องใช๎ เพ่ือขจัด
เชื้อโรค ที่เป็นอันตรายตํอรํางกาย น้ าใช๎ในการหุงต๎มประกอบอาหารและดื่มกิน 

2.2) น้ าเป็นเส๎นทางคมนาคม ในอดีตมนุษย์ใช๎เส๎นทางน้ า ในการติดตํอไปมาหา
สูํ หรือเดินทางเพ่ือค๎าขาย ปัจจุบันแม๎วํา การคมนาคมพัฒนาไปสูํวิทยาการทันสมัยรวดเร็ว เชํน 
คมนาคมทางอากาศ แตํการค๎าขายยังคงต๎องอาศัยการขนสํงทางน้ า  เพราะสะดวกและประหยัด
คําใช๎จํายมากกวําเส๎นทางอ่ืน 
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2.3) น้ าเป็นบํอเกิดพลังงานไฟฟูา ซึ่งเรียกวํา ไฟฟูาพลังน้ า ชาวชนบทที่ไมํมี
ไฟฟูาเพราะความเจริญยังไปไมํถึง ก็สามารถใช๎น้ าในล าคลอง หนองบึง ปั่นกระแสไฟฟูาใช๎ใน
ครัวเรือนได ๎

2.4) น้ าเป็นแหลํงอาศัยของสัตว์น้ า แหลํงน้ ามีความส าคัญ เป็นที่อาศัยของสัตว์
น้ านานาพันธุ์ ทั้งสัตว์น้ าจืดและสัตว์น้ าทะเล นอกจากจะเป็นประโยชน์ตํออาชีพประมง การเพาะพันธุ์
สัตว์น้ า และเป็นอาหารแล๎วยังสามารถสร๎างให๎เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมได๎อีกด๎วย 

2.5) เป็นปัจจัยส าคัญในการเกษตร การเกษตรกรรม หมายถึง การเพาะปลูก
และการเลี้ยงสัตว์ หากขาดแคลนน้ าเกษตรกรก็ไมํสามารถท าอาชีพเกษตรได๎ เพราะพืชสัตว์ต๎องใช๎น้ า
ในการด ารงชีวิต 

นอกจากนี้ น้ ายังมีความส าคัญตํอกิจกรรมการงานอ่ืน ๆ ของคน เชํน ใช๎น้ าการ
อุตสาหกรรม ใช๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวพักผํอนหยํอนใจ ใช๎เลํนกีฬาทางน้ า น้ ามีความส าคัญตํอการ
ด ารงชีวิตของคนเป็นอยํางยิ่งอีกทั้งยังเป็นปัจจัยส าคัญตํอการพัฒนาชนบทและพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชด ารัสเสมอวํา “น้ าคือชีวิต” 

3) สาเหตุที่ท าให๎เกิดมลพิษทางน้ า มลพิษทางน้ าเกิดจากการใช๎ประโยชน์จากแหลํง
น้ า แล๎วปลํอยลงสูํแมํน้ าล าคลองท าให๎เกิดการเนําเหม็น มีสาเหตุดังนี้ 

3.1) น้ า เสี ยจากชุ มชน  ได๎ แกํ  น้ า เสี ยที่ เ กิ ดจากกิจกรรมการใช๎น้ า ใน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เชํน ช าระรํางกาย การขับถําย การปรุงอาหาร การซักล๎าง รวมถึงน้ าเสีย
จากบ๎านเรือนโรงแรม อาคารชุด หอพัก โรงพยาบาล ร๎านอาหาร น้ าเสียเหลํานี้มักมีสารอินทรีย์และ
จุลินทรีย์โคลิฟอร์ม ปนเปื้อนเป็นสํวนใหญํ บางสํวนเป็นอาหารของจุลินทรีย์ท าให๎จุลินทรีย์เติบโตและ
เพ่ิมปริมาณอยํางรวดเร็ว มีผลท าให๎ออกซิเจนในน้ าลดลงจนท าให๎สิ่งมีชีวิตที่ต๎องการออกซิเจนตาย สํง
กลิ่นเนําเหม็น 

3.2) น้ าเสียจากอุตสาหกรรม ได๎แกํ น้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมตําง ๆ ของโรงงาน
อุตสาหกรรมทุกประเภท น้ าเสียที่เกิดจากขบวนการผลิตตําง ๆ ขับการถํายเทความร๎อน น้ าเสียนี้มี
ปริมาณและชนิดของสารพิษปนเปื้อนแตกตํางกันไป ตามประเภทของโรงงาอุตสาหกรรม สํวนหนึ่งน้ า
ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นน้ าที่ใช๎ล๎างสิ่งสกปรกของเครื่องจักรและพ้ืนโรงงาน ซึ่งจะมีผงซักฟอก
และสารเคมีปนออกมาด๎วยเชํนกัน นอกจากนี้โรงงานบางประเภท เชํน โรงงานผลิตสารเคมี โรงงาน
น้ าตาล โรงงานท ากระดาษอาจปลํอยของเหลือจากผลิตภัณฑ์บางประเภทออกมาด๎วย ดังนั้นโรงงาน
อุตสาหกรรมจึงต๎องมีการจัดการน้ าทิ้ง  เพ่ือควบคุมคุณภาพของน้ าทิ้งกํอนการจัดการกับน้ าทิ้ง  
ถ๎าไมํเชํนนั้นน้ าในแมํน้ าล าคลองบริเวณใกล๎ ๆ โรงงานอาจขุํนข๎น สํงกลิ่นเหม็นและมีอุณหภูมิสูง 
อีกด๎วย 

3.3) น้ าเสียจากเกษตรกรรมเป็นน้ าเสียที่ เกิดจากการด าเนินงานทางด๎าน
เกษตรกรรม เชํน น้ าเสียจากฟาร์มสุกร นากุ๎ง บํอเลี้ยงปลา ซึ่งมักปนเปื้อนด๎วยมูลสัตว์และอาหารสัตว์
ที่เป็นสารอนินทรีย์หรือน้ าเสียจากการเพาะปลูกที่อาจปนเปื้อนด๎วยสารเคมีปราบศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี  
เป็นต๎น ถ๎าเรายังปลํอยให๎มีการใช๎สารเคมี ก าจัดศัตรูพืชและทิ้งสิ่งปฏิกูล โดยปราศจากการควบคุม
และระมัดระวังแล๎ว ก็จะเกิดผลเสียตํอสุขภาพและชีวิตมนุษย์ ตลอดจนสิ่งแวดล๎อม ฉะนั้นควรที่จะได๎
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รํวมมือกันชี้แจงให๎ผู๎ที่ท าการเกษตรและผู๎ที่เกี่ยวข๎องมีความระมัดระวังและเข๎าใจผลเสียที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ทั้งนี้เพ่ือประชากรจะได๎มีชีวิตอยูํอยํางปลอดภัย 

3.4) น้ าเสียจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย น้ าเสียประเภทนี้ เกิดจากการน าขยะ
มูลฝอยไปกองทิ้งไว๎อยํางไมํถูกวิธี  จะเป็นน้ าเสียที่ส าคัญชนิดหนึ่ง เนื่องจากมูลฝอย ประกอบด๎วย  
เศษอาหารและของเนําเสีย 

3.5) น้ าเสียจากแหลํงอ่ืน เป็นน้ าเสียที่เกิดจากแหลํงก าเนิดอ่ืน ๆ นอกจากที่
กลําวข๎างต๎น เชํน น้ าเสียที่เกิดจากขบวนการคมนาคม ขนสํง การบริการ การกํอสร๎างและการรื้อถอน
การพาณิชย์ การล๎างถนน รถยนต์และน้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมแพปลา ทําเทียบเรือประมง เป็นต๎น 
กลําวได๎วําสาเหตุของน้ าเสียสํวนใหญํเกิดจากการกระท าของมนุษย์หรือเป็นผลจากกิจกรรมตําง ๆ 
ของมนุษย์นั่นเอง 

4) แนวทางการอนุรักษ์น้ า ค าวําอนุรักษ์ หมายถึง การใช๎อยํางค๎ุมคําที่สุด โดยให๎เกิด
ประโยชน์มากทีสุ่ด และใช๎อยํางประหยัดที่สุด น้ าจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ ดังนั้นเราควรจะ
อนุรักษ์น้ า เพ่ือให๎เกิดผลดีที่สุด คุ๎มคํามากที่สุด มีประโยชน์มากที่สุด และประหยัดมากที่สุดแนว
ทางการอนุรักษ์น้ า เพ่ือให๎สามารถใช๎ประโยชน์ได๎อยํางคุ๎มคํา สรุปได๎ดังนี้ 

4.1) เมื่อเปิดก๏อกน้ าใช๎แล๎ว ก็ควรจะปิดก๏อกน้ าอยําปลํอยทิ้งไว๎  เพราะจะท าให๎
สูญเสียน้ าโดยเปลําประโยชน์ 

4.2) น้ าล๎างถ๎วยชาม ครั้งสุดท๎ายอาจใช๎รดน้ าต๎นไม๎ใหญํ ๆ ที่ไมํคํอยจะมีปฏิกิริยา 
กับสารล๎างถ๎วยชามได๎ 

4.3) ไมํควรทิ้งสิ่งปฏิกูล ลงไปในแหลํงน้ าตําง ๆ โดยเด็ดขาด เพราะจะท าให๎น้ าเนํา
เสีย มีผลกระทบตํอ สิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ อีกมากมายหลายชนิด 

4.4) รํวมกันปลูกสวนปุา เพ่ืออนุรักษ์ต๎นน้ าล าธาร และชํวยกันรักษาปุาไม๎ที่มีอยูํ
แล๎วให๎คงอยูํตํอไป เพราะปุาไม๎เปรียบเหมือนหัวใจ ของมนุษย์ สัตว์และพืชและสรรพสิ่งมีชีวิต 

4.5) จะต๎องเพ่ิมความระมัดระวังในการใช๎ประโยชน์ที่ดิน และสิ่งที่เป็นตัวการให๎
เกิดมลพิษ เชํน สารเคมีเกษตร ปุ๋ย บนพื้นที่เกษตรให๎มากขึ้น 

4.6) จะต๎องให๎มีการบ าบัดคุณภาพน้ าให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานกํอนที่จะ
ระบายลงสูํแมํน้ าล าคลอง 

น้ ามีความส าคัญตํอการด ารงชีวิตของคนเป็นอยํางยิ่ง เราควรจะอนุรักษ์น้ า เพ่ือให๎
เกิดผลดีที่สุด คุ๎มคํามากที่สุด มีประโยชน์มากที่สุดและประหยัดมากที่สุด (กรมสํงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อม, 2545) 

5) แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ าของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ แนวคิดเกี่ยวกับ
น้ า มีสาระครอบคลุมการพัฒนาและการจัดหาแหลํงน้ า การเก็บกัก การระบาย การควบคุม การท าน้ า
เสียให๎เป็นน้ าดีและการแก๎ไขปัญหาน้ าทํวม 

5.1) แนวคิดเรื่องน้ าดีไลํน้ าเสีย เพ่ือแก๎ไขมลพิษทางน้ า มีหลักการคือใช๎น้ าที่มี
คุณภาพดีจากแมํน้ าเจ๎าพระยา ผลักดันน้ าเสียออกจากคลองตําง ๆ ในชุมชนเมือง ใช๎วิธีการเปิดปิด
ประตูอาคารควบคุมน้ า โดยเปิดประตูรับน้ าจากแมํน้ าเจ๎าพระยาเข๎าคลองชํวงน้ าขึ้น และเปิดประตู
ระบายน้ าออกจากคลองสูํแมํน้ าเจ๎าพระยาในชํวงน้ าลง ผลคือน้ าตามล าคลองมีโอกาสไหลถํายเท
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หมุนเวียนมากข้ึน ท าให๎น้ ามีคุณภาพดีข้ึน ข๎อดีของแนวคิดนี้คือ การใช๎ระบบการไหลเวียนของน้ าตาม
ธรรมชาติมาจัดระเบียบแบบแผนขึ้นใหมํ เป็นการพัฒนาแบบเรียบงําย ควบคูํกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ าสอดคล๎องกับหลักธรรมชาติ 

5.2) แนวคิดไตธรรมชาติ โดยหลักการที่วํา ควรมีแหลํงน้ าไว๎กลั่นกรองสิ่งโสโครก
เนําเสีย เสมือนแหลํงน้ าเป็นไตฟอกเลือดโดยธรรมชาติ จึงใช๎บึงมักกะสัน เป็นแหลํงรองรับน้ าเสียจาก
ชุมชนในเขตปริมณฑลและกรุงเทพฯ โดยใช๎ผักตบชวาซึ่งเป็นวัชพืชชํวยดูดซับความสกปรกปนเปื้อน
และสารพิษจากน้ าเนําเสีย ประกอบเข๎ากับเครื่องกลบ าบัดน้ าเสียแบบตําง ๆ ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวฯ ทรงประดิษฐ์ขึ้นเองด๎วยวิธีการเรียบงําย ประหยัด ไมํสร๎างความเดือดร๎อนร าคาญแก
ประชาชน 

2.6.6 การอนุรักษ์ดิน  
ดิน หมายถึง วัตถุซึ่งเคลือบสํวนที่เป็นผิวแข็งนอกสุดของโลก ความหนาของดิน 

ไมํสม่ าเสมอบางแหํงหนาหลาย ๆ เมตร แตํบางแหํงหนาเพียงไมํกี่เซนติเมตร สํวนสีก็แตกตํางกัน บาง
แหํงมีสีแดงเข๎ม บางแหํงมีสีด า เทา น้ าตาล เหลือง ความหยาบละเอียดก็แตกตํางกัน สีที่แตกตํางกัน
และความละเอียดขึ้นอยูํกับวัตถุต๎นก าเนิด อินทรียวัตถุและสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลก 

1) ชนิดของดิน จ าแนกตามลักษณะของเนื้อดิน มี 3 ประเภทใหญํ ๆ ดังตํอไปนี้ 
1.1) ดินเหนียว (Clay) คือ ดินที่มีเนื้อละเอียดที่สุด ยืดหยุํนเมื่อเปียกน้ า เหนียวติด

มือ ปั้นเป็นก๎อนหรือคลึงเป็นเส๎นยาวได๎ พังทลายได๎ยาก การอ๎ุมน้ าดี จับยึดและแลกเปลี่ยนธาตุอาหาร
พืชได๎คํอนข๎างสูงจึงมีธาตุอาหารพืชอยูํมาก เหมาะที่จะใช๎ปลูกข๎าวนาด าเพราะเก็บน้ าได๎นาน 

1.2) ดินทราย (Sand) เป็นดินที่เกาะตัวกันไมํแนํน ระบายน้ าและอากาศได๎ดี
มาก อ๎ุมน้ าได๎น๎อย พังทลายงําย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าเพราะความสามารถในการจับยึดธาตุอาหาร 
มีน๎อย พืชที่ข้ึนอยูํในบริเวณดินทรายจึงขาดน้ าและธาตุอาหารได๎งําย 

1.3) ดินรํวน (Loam) คือ ดินที่มีเนื้อคํอนข๎างละเอียด นุํมมือ ยืดหยุํนพอควร 
ระบายน้ าได๎ดีปานกลาง มีแรํธาตุอาหารพืชมากกวําดินทราย เหมาะส าหรับใช๎เพาะปลูก  ดินรํวน
ที่แท๎จริงมักไมํคํอยพบในธรรมชาติ แตํจะพบพวกที่มีเนื้อดินใกล๎เคียงเสียเป็นสํวนมาก สํวนประกอบ
ของดินสามารถจ าแนกได๎ 4 อยําง ดังนี้ 

1.3.1) แรํธาตุ (อนินทรีย์วัตถุ) เป็นสํวนที่สลายตัวมาจากวัตถุให๎ก าเนิดดิน 
ซึ่งสํวนใหญํเป็นหินที่ประกอบเป็นเปลือกโลก สํวนประกอบสํวนนี้จะมีอยูํมากโดยเฉลี่ยจะมีอยูํ
ครึ่งหนึ่งของเนื้อดินทั้งหมด ทั้งนี้ข้ึนอยูํกับแตํละท๎องถิ่น แรํธาตุเป็นสํวนประกอบหลักของดินที่ให๎ธาตุ
อาหารที่จ าเป็นแตํพืชและจุลินทรีย์ที่ประกอบอยูํในเนื้อดินมากที่สุด ขนาดของอนุภาคอนินทรีย์
เหลํานี้จะแตกตํางกันไปจากขนาดเล็กจนมองด๎วยตาเปลําไมํเห็นจนขนาดที่มองเห็นได๎ เชํน ทราย 

1.3.2) อินทรีย์วัตถุ เป็นสํวนของซากสิ่งมีชีวิต อันได๎แกํ พืชและสัตว์ ซึ่งตาย
ทับถมอยูํที่พ้ืนดิน เชํน ใบไม๎ ต๎นไม๎ รากไม๎ ซากสัตว์ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญํ โดยจุลินทรีย์ทั้งที่เป็นพืช
และสัตว์ในรูปแบบตําง ๆ เชํน แบคทีเรีย เห็ด รา ชํวยกันยํอยสลายอินทรีย์วัตถุให๎กลายเป็นวัตถุ
ขนาดเล็ก กลายเป็นอนุภาคของดิน อินทรีย์วัตถุที่ยํอยสลายตัวแล๎วและอยูํในสภาพที่เหมาะสม
เรียกวํา ฮิวมัส (Humus) อินทรีย์วัตถุเป็นสํวนประกอบที่บอกความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพราะ
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นอกจากจะเป็นสารอาหารของพืชแล๎ว ยังมีสํวนให๎เกิดสภาพกรดอํอน ๆ ในการชํวยละลายแรํธาตุใน
ดินให๎พืชอีกด๎วย นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติชํวยเก็บความชื้นไว๎ในดินอีกด๎วย 

1.3.3) น้ าหรือความชื้นในดินเป็นสํวนประกอบที่อยูํรอบ ๆ อนุภาคดินและ
ในชํองวํางระหวํางอนุภาคของดิน (Pore Space) น้ าในดินมีความส าคัญ คือ เป็นแหลํงน้ าส าหรับพืช
และจุลินทรีย์ในดิน โดยชํวยในการละลายธาตุตําง ๆ ในดินให๎พืชสามารถน าไปใช๎ได๎ 

1.3.4) อากาศ ประกอบด๎วย ก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน และ
ออกซิเจน ซึ่งจะแทรกอยูํในดินในชํองวํางระหวํางอนุภาคดิน โดยอากาศในดินจะถํายเทกับอากาศ
ภายนอกตลอดเวลาความส าคัญของอากาศในดิน คือ  ออกซิเจนจะใช๎ในการหายใจของพืชและ
จุลินทรีย์ในดิน คาร์บอนไดออกไซด์เมื่อรวมกับน้ าจะให๎กรดคาร์บอนิก ซึ่งจะไปละลายแรํธาตุตําง  ๆ 
ให๎แกํพืช ไนโตรเจนในอากาศจะถูกเปลี่ยนเป็นเกลือไนเตรต โดยพวก Nitrogen Fixing Bacteria 
เชํน แบคทีเรียที่อยูํในสกุล Rhizobium ที่อาศัยอยูํในรากพืชตระกูลถั่ว เป็นต๎น 

2) ประโยชน์ของดิน ดิน มีประโยชน์มากมายมหาศาลตํอสิ่งมีชีวิตตําง ๆ บนผิวโลก 
ไมํวํา มนุษย์ สัตว์ และพืช พอจะสรุปได๎ 2 ด๎าน ดังนี้ 

2.1) ประโยชน์ของดินที่มีตํอมนุษย์ ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ จะต๎องอาศัยปัจจัย
ตําง ๆ ที่ส าคัญคือ อาหาร เครื่องนุํงหํม ยารักษาโรค และที่อยูํอาศัย ปัจจัยเหลํานี้ตํางก็ได๎มาจากดิน
ทั้งทางตรง และทางอ๎อม ดังนี้ 

2.1.1) อาหาร ดินเป็นแหลํงผลิตอาหารที่ส าคัญ มนุษย์เรารู๎จักการ
เพาะปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ เพ่ือใช๎เป็นอาหารมาเป็นเวลานาน พืช และสัตว์ที่ใช๎เป็นอาหารของมนุษย์ 
ต๎องอาศัยดินในการยังชีพและการเจริญเติบโต อาหารที่คนเราบริโภคในทุกวันนี้มาจากการ
เกษตรกรรมถึง 90% 

2.1.2) เครื่องนุํงหํม เครื่องนุํงหํมสํวนใหญํ ท ามาจากพืช และมีบางสํวนที่
ได๎มาจากสัตว์ พืช และสัตว์ตําง ๆ ที่น ามาใช๎ท าเครื่องนุํมหํมตํางต๎องอาศัยดิน ดินจึงมีอิทธิพลในด๎าน
นี้โดยทางอ๎อม 

2.1.3) ที่อยูํอาศัย บ๎านเรือน และสิ่งกํอสร๎างตําง ๆ ใช๎วัสดุที่ได๎มาจากพืช
และมีบางสํวนที่ใช๎วัสดุอ่ืนที่ไมํใชํพืช เชํน เหล็ก และอิฐ ซ่ึงวัสดุตําง ๆ เหลํานี้สํวนใหญํได๎มาจากดิน
ทั้งสิ้น นอกจากนี้บ๎านเรือนและสิ่งกํอสร๎างที่มนุษย์อาศัยอยูํต๎องอาศัยดินเป็นที่ตั้งอยูํ  ดินจึงมีอิทธิพล
ทั้งทางตรงและทางอ๎อม 

2.1.4) ยารักษาโรค ยารักษาโรคชนิดตําง ๆ เชํน สมุนไพร และยารักษาโรค
แผนใหมํ สํวนใหญํได๎มาจากดิน ดินมีอิทธิพลตํอมนุษย์ในการเป็นแหลํงผลิตยารักษาโรคทั้งทางตรงและ
ทางอ๎อม 

2.2) ประโยชน์ของดินที่มีตํอพืช เป็นที่ทราบกันดีอยูํแล๎ววํา ดินเป็นตัวกลาง
ในการเจริญเติบโตของพืช ดินและพืชมีความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องซึ่งกันและกันอยํางเหนียวแนํน ในการ
เจริญเติบโตของพืชอาศัยปัจจัยหลายอยําง ดินเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากอยํางหนึ่ง  ซึ่งมีผลตํอการ
เจริญเติบโตของพืชดังนี้ 

2.2.1) ดิน ท าหน๎าที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของพืช รากพืชที่ฝังลึกลงไปในดิน  
จะชํวยยึดล าต๎นให๎อยูํในลักษณะที่เหมาะสมตํอการเจริญเติบโตของพืช 
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2.2.2) ดินชํวยเก็บกักน้ า ภายในดินมีชํองวํางตําง  ๆ ซึ่งท าหน๎าที่เก็บน้ าไว๎ พืช
สามารถดูดไปใช๎ได๎โดยทางราก 

2.2.3) ดินชํวยเก็บกักอากาศ อากาศจะถูกเก็บกักไว๎ในดินโดยอยูํตาม
ชํองวํางของดิน พืชสามารถดูดอากาศเหลํานี้ไปใช๎เพ่ือการเจริญเติบโตได๎ 

2.2.4) ดินเป็นแหลํงธาตุอาหารของพืช ธาตุอาหารที่จ าเป็นตํอพืชชั้นสูง ใน
ปัจจุบันนี้สํวนใหญํได๎มาจากดิน ซึ่งธาตุอาหารเหลํานี้พืชมีความต๎องการมากน๎อยแตกตํางกัน ถ๎าพืชขาด
ธาตุใดธาตุหนึ่งจะท าให๎การเจริญเติบโตไมํดี ดินจึงเป็นแหลํงธาตุอาหารที่ส าคัญ 

3) สาเหตุที่ท าให๎ดินเสื่อมสภาพ ดินเป็นทรัพยากรที่มีคํามาก แตํต๎องเสื่อมคุณภาพ
ไป หมายถึง ดินจะสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของแรํธาตุและอาหารในดิน โดยมีสาเหตุส าคัญดังนี้ 

3.1) เป็นไปตามธรรมชาติ สาเหตุเกิดจากกระแสน้ ากัดเซาะ กระแสลมพัดพาท า
ให๎ผิวหน๎าดินหลุดลอยไป 

3.2) เป็นไปโดยการกระท าของมนุษย์ การตัดไม๎ท าลายปุา ท าให๎พืชคลุมดินหมด
ไป เมื่อฝนตกลงมาน้ าฝนก็จะไหลไปบนผิวดินเกิดกัดเซาะผิวหน๎าดินอยํางรวดเร็ว ท าการเกษตรกรรม
ไมํถูกวิธี เชํน ไถพรวนขณะที่ดินแห๎ง การปลูกพืชชนิดเดียวในที่ดินเดิมเป็นเวลานาน การท าไรํเลื่อน
ลอย การใช๎ปุ๋ยเคมีก าจัดแมลงติดตํอกันเป็นเวลายาวนาน การเผาปุา การขุดหน๎าดินไปขาย รวมทั้ง
การทิ้งขยะของเสียตําง ๆ หรือสารที่ไมํยํอยสลาย เชํน พลาสติก โลหะ ลงดินท าให๎ดินเสียและมีเชื้อ
โรค ไมํเหมาะแกํการเพาะปลูกอีกตํอไป 

4) แนวทางการอนุรักษ์ดิน 
4.1) การปูองกันการพังทลายและสูญเสียหน๎าดิน ท าได๎หลายวิธี การเพาะปลูก

พืชอยําถูกวิธี ได๎แกํ 
4.1.1) การใช๎วัสดุคลุมดิน (Mulching) คือ การใช๎พวกเศษซากพืช พลาสติก 

มูลสัตว์ ฯลฯ คลุมหน๎าดินไว๎เพ่ือปูองกันการชะล๎าง เพ่ิมอินทรียวัตถุ และรักษาความชื้นในดินไว๎ 
4.1.2) การปลูกพืชคลุมดิน (Cover Cropping) เป็นการปลูกพืชที่มีรากมาก 

รากลึก ใบแผํแนํน และโตเร็ว เชํน หญ๎าแฝก ยึดหน๎าดินไว๎เพ่ือปูองกันการชะล๎างและชํวยรักษาความชื้น 
นอกจากนี ้ซากพืชยังท าให๎ดินรํวนซุยและอ๎ุมน้ าได๎ดีขึ้นอีกด๎วย 

4.1.3) การปลูกพืชสลับเป็นแถบ (Strip Cropping) คือ การปลูกพืชตํางชนิด
กันสลับเป็นแถบตามที่ราบหรือขวางความลาดเทของพ้ืนที่ที่ลาดชัน ประมาณร๎อยละ 2-12 เพ่ือลด
ความรุนแรงของการไหลของน้ า 

4.1.4) การปลูกพืชตามแนวระดับ (Contour Cropping) ได๎แกํ การปลูกพืช
ขวางความลาดเทของพ้ืนที่ตามเส๎นแนวระดับหรือเส๎นแนวขอบเนิน (Contour Line) เพ่ือจะลดความ
รุนแรงของการไหลของน้ าในพ้ืนที่ซึ่งมีความลาดเท ร๎อยละ 3-8 

4.1.5) การปลูกพืชตามขั้นบันได (Terracing) คือ การท าดินเป็นขั้นขวาง
ตามแนวลาดชัน เพ่ือเก็บกักน้ า ลดความเร็วของน้ า และกักแรํธาตุที่ถูกชะล๎างไว๎ให๎กับดิน 

4.1.6) การปลูกพืชบังลม (Windbreak) เป็นการปลูกพืชที่มีกิ่งใบแนํน  
ไมํโคํนล๎มงาํย ขวางทางลมไว๎เพ่ือลดความแรงของลม และลดการระเหยของน้ าที่ผิวหน๎าดิน 
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4.2) การควบคุมการไหลของน้ าในแหลํงน้ า ท าได๎หลายวิธี เชํน การสร๎างเขื่อน 
และฝายเพื่อเก็บกักและลดอัตราการไหลของน้ า การสร๎างก าแพงกั้นตามชายฝั่งน้ า เพ่ือปูองกันตลิ่ง
พังทลาย การสร๎างแนวก าแพง หรือปักหลักไม๎ (หลักรอ) เพ่ือบังคับทิศทางการไหลของน้ า โดยไมํกํอ
ปัญหาการพังทลายของดินตามชายฝั่ง 

4.3) ไถพรวนเชิงอนุรักษ์ (Conservation Tillage) เพ่ือลดการสูญเสียดิน และ
น้ า ไถดินไมํให๎แตกรํวนมากเกินไป ไถดินให๎เป็นรํองลึกมากกวําไถให๎เป็นรํองกว๎าง ไถโดยปลํอยให๎เศษ
ซากพืชตกค๎างตามผิว และใต๎ดินและไถดินน๎อย ๆ ครั้ง เพ่ือลดการรบกวนเดิม 

4.4) การปูองกันการสูญเสียธาตุอาหารพืช และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
4.4.1) ปูองกันการเผาปุาหรือการเกิดไฟไหม๎ปุา เพราะความร๎อนของไฟจะ

ท าลายฮิวมัส (Humus) ซึ่งเป็นอินทรีย์สารที่อุดมไปด๎วยแรํธาตุอาหารพืช 
4.4.2) ไมํท าไรํเลื่อนลอย เพราะจะขาดการจัดการดิน จึงท าให๎หน๎าดินเสื่อม

โทรม 
4.4.3) การปลูกพืชหมุนเวียน (Crop Rotation) เป็นการปลูกพืชสองชนิด

หรือมากกวําในพ้ืนที่เดียวกันโดยปลูกไมํพร๎อมกันเพ่ือให๎ธาตุอาหารพืชที่อยูํในความลึกระดับตําง  ๆ 
ถูกพืชน าไปใช๎และควรเลือกปลูกพืชตระกูลถั่วด๎วย เพราะถ่ัวจะชํวยเพิ่มแรํธาตุไนโตรเจนให๎แกํดิน 

4.4.4) ไถกลบซากพืช รวมทั้งการท าปุ๋ยพืชสดซึ่งเป็นการปลูกพืชตระกูลถั่ว 
แล๎วไถกลบลงไปในดินในชํวงที่ก าลังออกดอก เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารพืชและอินทรียวัตถุแกํดิน 

4.4.5) ใสํปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ เชํน ปุ๋ยหมัก จะให๎ผลในเชิงอนุรักษ์ดีกวําปุ๋ยเคม ี
4.4.6) ไมํควรปลูกพืชที่ใช๎ธาตุอาหารพืชมากเกินไปหรือพืชท าลายดิน พืช

เหลํานี้ ได๎แก ํข๎าวโพด อ๎อย มันส าปะหลัง และยูคาลิปตัส 
4.4.7) การปรับปรุงดิน ได๎แกํ การปรับความเป็นกรด ดําง เค็ม หรือสภาพ

ทางกายภาพของดินให๎สามารถใช๎ประโยชน์ได๎มากข้ึน เชํน การใสํปูนขาว (แคลเซียมไฮดรอกไซด์ หรือ
แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์) หรือใสํปูนมาร์ลเพ่ือแก๎ไขดินกรด การใสํยิปซัมเพ่ือแก๎ไขดินดําง 

4.4.8) การทดน้ าเพ่ือชะล๎างเกลือ หรือกรดออกจากดิน 
4.4.9) การใสํแกลบเพ่ือดูดซับเกลือที่จะซึมขึ้นมายังผิวดินเดิม 
4.4.10) การใสํอินทรียวัตถุ เชํน หญ๎า ฟางข๎าว เถาถั่ว ฯลฯ ลงในดินเพ่ือ

เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ ท าให๎ดินเหนียวมีลักษณะรํวนขึ้น ดินทรายเกาะตัวกันได๎ดีขึ้น และชํวยให๎ดิน
ดํางมีความเป็นกรดมากข้ึน 

5) แนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษ์ดินของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ 
แนวคิดเกี่ยวกับดิน มีสาระครอบคลุมการอนุรักษ์ การปรับปรุงดิน การปูองกัน

การพังทลายหน๎าดินดังนี้ 
5.1) แนวคิดการแก๎ปัญหาดินเปรี้ยวด๎วยการแกล๎งดิน ดินเปรี้ยวเพราะมีกรด

ก ามะถันท าให๎เพาะปลูกไมํได๎ผล ซึ่งพบอยูํภาคใต๎ของไทย วิธีการแกล๎งดิน คือ การท าให๎ดินแห๎งและ
เปียกสลับกัน เพ่ือเรํงปฏิกิริยาทางเคมีของดินให๎มีกรดจัดขึ้นจนถึงที่สุด จากนั้นจึงปรับปรุงดินด๎วย
วิธีการตําง ๆ เชํน ควบคุมระบบน้ าใต๎ดินเพ่ือปูองกันการเกิดกรดก ามะถัน การใช๎วัสดุปูนผสม
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ประมาณ 1-4 ตันตํอไรํ การใช๎น้ าชะล๎าง การเลือกใช๎พืชเพาะปลูก ผลคือพื้นที่ที่ไมํสามารถใช๎
ประโยชน์ ได๎กลับฟื้นสภาพเพาะปลูกได ๎

5.2) การใช๎หญ๎าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์และปรับปรุงดิน เป็นวิธีการที่ดัดแปลงมา
จากวิธีการสมัยเกําแตํโบราณ แตํได๎ปรับปรุงวิธีการใช๎หญ๎าแฝกให๎มีประสิทธิภาพสูงสุดตามลักษณะ 
ภูมิประเทศ เชํน ปลูกขวางแนวระดับความลาดเอียงของพ้ืนที่  ผลคือปูองกันการพังทลายของดินใน
พ้ืนที่ลาดเอียง ชํวยอนุรักษ์ความชุํมชื้นในดิน ท าให๎ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการใช๎เทคนิคและวิชาการ
ใช๎หญ๎าแฝกที่ประสบความส าเร็จและก๎าวหน๎าที่สุดในโลก 

สรุปได๎วํา การอนุรักษ์ปุาไม๎ น้ าและดิน เป็นสิ่งที่สัมพันธ์เกี่ยวข๎องกัน โดยการอนุรักษ์เป็น
หลักการให๎มนุษย์รู๎จักใช๎อยํางชายฉลาดที่ประหยัด ท าให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอมหาชน มากที่สุดและ
ใช๎ได๎ยาวนานที่สุด โดยการจัดการจะเป็นกระบวนการด าเนินงานให๎เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์ 

2.6.7 ขยะมูลฝอย 
1) นิยามและความหมายของขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยมีการให๎ความหมายในลักษณะ

ตําง ๆ ดังนี้ 
1.1) ขยะ (Solid Waste) ได๎แกํสิ่งของตําง ๆ ซึ่งในขณะนั้นคนไมํต๎องการและทิ้ง

ไปเป็นของไร๎ประโยชน์ส าหรับผู๎ทิ้งแตํในบางครั้งอาจจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู๎อ่ืนที่สามารถน ากลับมา
ใช๎ใหมํได๎ในรูปแบบตําง ๆ 

1.2) มูลฝอย ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 และ
พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม พ.ศ. 2535 ได๎ให๎ความหมายของค าวํา มูลฝอย 
หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ๎า เศษอาหาร เศษสินค๎า เถ๎า มูลสัตว์ และซากสัตว์ รวมตลอดวัสดุอ่ืน  ๆ 
ที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน ๆ 

1.3) ขยะมูลฝอย (Waste) หมายถึง เศษของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและ
การใช๎สอยของมนุษย์ ขยะมูลฝอยอาจมีลักษณะแตกตํางกันออกไปตามแหลํงที่กํอให๎เกิดขยะนั้น ๆ 
เชํนขยะจากบ๎านเรือน ที่พักอาศัย มีลักษณะเป็นเศษอาหารที่เหลือจากการปรุงอาหารและการบริโภค 
รวมทั้งเศษกระดาษ เศษผ๎า สิ่งปฏิกูลและเศษของที่ไมํใช๎แล๎ว 

จากความหมายของค าวําขยะมูลฝอยจะเห็นได๎วํา ขยะมูลฝอย มักจะมีค าสองค าที่
ใช๎ควบคูํกัน คือค าวํา “ขยะ” และค าวํา “มูลฝอย” มักจะถูกใช๎เป็นค าที่เป็นทางการและมีความหมายที่
มีลักษณะกว๎าง ๆ  จึงท าให๎มีผู๎ใช๎ค าอ่ืน ๆ  แทนค าวํา “มูลฝอย” เชํนค าวํา “ขยะ” “ขยะมูลฝอย” “หยากเยื่อ” 
“กากของเสีย” แตํชาวบ๎านทั่วไปไมํนิยมใช๎ค าวํา “มูลฝอย” เหมือนทางราชการ แตํจะใช๎ค าวํา “ขยะ” 
แทน (สมนึก ชัชวาล, 2544) ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะใช๎ค าวํา “ขยะมูลฝอย” หมายถึง เศษ
สิ่งของตําง ๆ ที่เหลือใช๎จากกิจกรรม ในการอุปโภค บริโภคของมนุษย์ในขณะนั้น หรือเศษซากตําง ๆ 
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร๎างขึ้นและไมํมีใครต๎องการ มีลักษณะแตกตํางกันออกไปตาม
แหลํงก าเนิด 

2) การจ าแนกประเภทขยะมูลฝอย มีการจ าแนกประเภทขยะมูลฝอยแบํงออกเป็น
หลายรูปแบบตามลักษณะกิจกรรมของแหลํงก าเนิด ความเป็นพิษ ลักษณะทางกายภาพ และอ่ืน  ๆ 
และเมื่อพิจารณาโดยรวมแล๎วขยะมูลฝอยสามารถจ าแนกเป็นกลุํมใหญํได๎เป็น 4 แบบ ดังนี้ 
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2.1) จ าแนกตามลักษณะกิจกรรมแหลํงก าเนิด ซึ่งแบํงยํอย  ๆ ได๎ 3 แหลํง 
(สมศักดิ ์พิทักษานุรตัน์, 2548) ดังนี้ 

2.1.1) ขยะมูลฝอยจากชุมชน (Community Wastes) เป็นขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นจากการด ารงชีพของมนุษย์ หรือการด าเนินกิจกรรมธุรกิจ เป็นต๎น ขยะมูลฝอยเหลํานี้เกิดจาก
บ๎านเรือน ที่พักอาศัย ร๎านอาหาร ตลาด อาคาร โรงแรม สถานที่ท างาน สถานที่สาธารณะ ขยะมูลฝอย 
มักจะเป็นสิ่งของที่เหลือจากการบริโภค ซึ่งสามารถแบํงได๎เป็น 2 ประเภท คือ 

2.1.2) ขยะมูลฝอยทั่วไป (General Wastes) ยังแบํงได๎เป็น 2 ประเภท 
คือ ขยะมูลฝอยแห๎ง (Refuse) ได๎แกํ กระดาษ พลาสติก ขวด แก๎ว ผ๎า โลหะ หนัง ยาง ฯลฯ และขยะ
มูลฝอยเปียก (Garbage) ได๎แกํ เศษผัก ผัก ผลไม๎ เศษอาหาร 

2.1.3) ขยะมูลฝอยที่เป็นอันตรายในบ๎านเรือน (Household Hazardous 
Wastes) ได๎แกํ ถํานไฟฉาย หลอดไฟฟูา สี กระป๋องสี กากสารเคมี และภาชนะบรรจุสารเคมี  และ 
อ่ืน ๆ 

2.1.4) ขยะมูลฝอยจากการเกษตรกรรม (Agricultural Wastes) เป็นขยะ
มูลฝอยที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมด๎านการเกษตร 

2.1.5) ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Wastes) เป็น
ขยะมูลฝอยที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมของโรงงานอีกสํวนหนึ่ง ขยะเหลํานี้จะมีลักษณะที่แตกตําง
กันออกไปตามแตํละประเภทของอุตสาหกรรม 

2.2) จ าแนกตามลักษณะทางกายภาพ แยกเป็น 
2.2.1) ขยะมูลฝอยเปียก (Garbage) เป็นขยะที่เกิดจากการเตรียมการ

ประกอบหรือบริการ อาหาร ขยะมูลฝอยจากตลาด จากการเก็บอาหาร การซื้อขายอาหารและ
ผลผลิตเกี่ยวกับอาหาร 

2.2.2) ขยะมูลฝอยแห๎ง (Rubbish) ยังสามารถแบํงออกได๎เป็น 2 พวก คือ 
พวกที่ไหม๎ไฟได๎ ได๎แกํ กระดาษ กระดาษแข็ง หีบหรือกลํอง เศษไม๎ ใบไม๎ หญ๎า เครื่องเขียน เครื่องใช๎ ฯลฯ 
และพวกท่ีไมํไหม๎ไฟ ได๎แกํ เหล็ก โลหะอ่ืน ๆ เครื่องเรือน เครื่องใช๎ท าจากโลหะ แก๎ว เครื่องปั้นดินเผา 

2.2.3) ขี้เถ๎า (Ash) เป็นสิ่งที่เหลือจากการเผาไหม ๎
2.3) จ าแนกตามความเป็นอันตรายตํอสิ่ งมีชี วิตและสิ่ งแวดล๎อม ได๎ดังนี้  

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547) ได๎ดังนี้ 
2.3.1) ขยะมูลฝอยทั่วไป (General Waste) เป็นขยะที่พบทั่วไป เชํน 

กระดาษ พลาสติก ขวด แก๎ว ผ๎า โลหะ หนัง ยาง เศษผัก ผัก ผลไม๎ เศษอาหาร ฯลฯ 
2.3.2) ของเสียอันตราย (Hazardous Waste) เป็นขยะที่เกิดพิษหรือ

อันตรายกับชีวิตและสิ่งแวดล๎อมได๎งําย เชํน หลอดไฟฟูา สี กระป๋องสี กากสารเคมี และภาชนะบรรจุ
สารเคมี และอ่ืน ๆ 

2.4) จ าแนกตามสภาพและอันตราย (ศรชัย มูลค า และคนอื่น ๆ, 2546) สามารถ
จ าแนกขยะมูลฝอยชุมชนออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
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2.4.1) ขยะมูลฝอยทั่วไป หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เป็นสารอนินทรีย์ ยํอย
สลายไมํได๎ ไมํเป็นขยะมูลฝอยอันตราย และน ามารีไซเคิลได๎ยากหรือไมํค๎ุมคําในการน ามารีไซเคิล เชํน 
เศษวัสดุกํอสร๎าง เถ๎า ฝุุน เศษผง ถุงพลาสติกใสํขนม โฟม ฟอยล์ที่เปื้อนอาหาร เป็นต๎น 

2.4.2) ขยะมูลฝอยอินทรีย์ หรือขยะมูลฝอยที่ยํอยสลายงําย หมายถึง ขยะ
มูลฝอยที่ยํอยสลายได๎งํายในสภาพธรรมชาติ มักเกิดจากการเตรียม การปรุงและผลผลิตเกี่ยวกับ
อาหารรวมทั้งเศษผัก ผลไม๎ตําง ๆ เศษใบไม๎ เป็นต๎น สามารถน ามาใช๎ประโยชน์ได๎ เชํน การท าน้ าหมัก
จุลินทรีย์ การหมักท าปุ๋ยชีวภาพ 

2.4.3) ขยะมูลฝอยรีไซเคิล หมายถึง ขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช๎
ประโยชน์ได๎อีกโดยผํานกระบวนการที่เหมาะสมตามสภาพวัสดุ ได๎แกํ การละลาย บด อัด เชํน แก๎ว 
พลาสติก โลหะ กระดาษ เป็นต๎น 

2.4.4) ขยะมูลฝอยอันตราย หมายถึง ขยะมูลฝอยที่มีองค์ประกอบทั้งหมด
หรือบางสํวนที่อาจท าให๎เกิดอันตรายตํอสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล๎อม เนื่องมาจากปริมาณความเข๎มข๎น
ขององค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นพิษ ลักษณะทางเคมีหรือการติดเชื้อ อยํางใดอยํางหนึ่งหรือหลาย
อยําง เชํน หลอดไฟฟูา ถํานไฟฉาย ขวดยาฆําแมลง กระป๋องสเปรย์ แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุสาร
อันตรายตําง ๆ เป็นต๎น 

3) ปริมาณของขยะมูลฝอย ปริมาณของขยะมูลฝอยในชุมชนจะมากน๎อยมีองค์ประกอบ
พิจารณาที่ส าคัญ 6 ประการ ดังนี้ 

3.1) ลักษณะของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (Geographical Location) ที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ หมายถึง สถานที่ของแตํละแหํงนั้น ถ๎าเป็นสถานที่ตํางกันก็จะท าให๎เกิดขยะได๎ไมํเหมือนกัน 
เชํน พ้ืนที่ราบลุํมเหมาะแกํการปลูกข๎าว องค์ประกอบของขยะมูลฝอยอาจเป็นพวกเศษหญ๎า หรือ  
ฟางข๎าว มีปริมาณมากกวําอยํางอ่ืน แตํถ๎าเป็นชุมชนตลาดสดขยะมูลฝอยก็มักจะเป็นเศษผัก ผลไม๎ 

3.2) ฤดูกาล (Season) ฤดูกาล มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงของปริมาณขยะมูล
ฝอยเป็นอยํางมาก เชํน ฤดูที่มีผลไม๎ ปริมาณขยะมูลฝอยจ านวนเปลือกและผลไม๎จะมากเพราะเหลือ
จากการบริโภคของประชาชน 

3.3) อุปนิสัยของประชาชนในชุมชน (Habit of People in Community) 
อุปนิสัยของประชาชนในชุมชนมีสํวนให๎ขยะที่เกิดขึ้นแตํละแหํงจะมีจ านวนของขยะมูลฝอยมากน๎อย
แตกตํางกัน หากประชาชนมีพฤติกรรมที่ดีในการทิ้งเศษวัสดุอุปกรณ์เหลือใช๎หรือมีการน าขยะมูลฝอย
มาใช๎ประโยชน์กํอนทิ้งก็จะท าให๎ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในชุมชนน๎อยลง 

3.4) ความหนาแนํนของประชากร (Population Density) ความหนาแนํนของ
ชุมชนมีผลตํอปริมาณของขยะมูลฝอยที่เกิด โดยบริเวณที่มีผู๎อาศัยหนาแนํนปริมาณขยะมูลฝอยก็จะ
มากกวําบริเวณท่ีมีผู๎อาศัยน๎อย ซึ่งในปัจจุบันนิยมสร๎างแฟลต ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม บริเวณนั้นมี
ผู๎อาศัยหลายครอบครัว ปริมาณขยะมูลฝอยก็มีมากทั้งด๎านปริมาณและประเภทของขยะมูลฝอยด๎วย 

3.5) สภาวะเศรษฐกิจ (Economic Status) สภาวะทางเศรษฐกิจ ชุมชนที่มี
ฐานะเศรษฐกิจดี ยํอมมีก าลังซื้อสินค๎าสูงกวําชุมชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ า จึงมีขยะมูลฝอยมาก
ตามไปด๎วย เนื่องจากสินค๎าสํวนใหญํบรรจุอยูํในหีบหํอส าเร็จรูป 
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3.6) บริการการเก็บรวบรวมและการก าจัด (Collection Services and Disposal 
Methods) ชุมชนที่สามารถจัดบริการเก็บขยะมูลฝอยได๎ดีมีประสิทธิภาพก็จะท าให๎การเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยได๎มาก ท าให๎ขยะมูลฝอยตกค๎างน๎อย และถ๎ามีการก าจัดขยะที่ เหมาะสมก็จะท าให๎เกิดผล
กระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อยลง 

4) ผลกระทบจากการจัดการขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยที่เกิดจากแหลํงก าเนิดตําง ๆ 
ทั้งชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม หากไมํมีการจัดการที่ดียํอมกํอให๎เกิดปัญหาสิ่งแวดล๎อมและ
ผลกระทบตํอทรัพยากรตําง ๆ รวมทั้งคุณภาพชีวิตของมนุษย์อยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ และจากการศึกษา
ผลกระทบจากการจัดการขยะมูลฝอยของ (พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล, 2542) สรุปได๎ดังนี้ 

4.1) ผลกระทบตํอทรัพยากรดิน การทิ้งขยะมูลฝอยโดยการกองบนพ้ืนดินหรือ
ขุดหลุมฝังขยะมูลฝอยบางชนิดที่ยํอยสลายยาก ท าให๎ดินเสื่อมคุณภาพไมํเหมาะสมตํอการใ ช๎
ประโยชน์ในด๎านการเกษตร 

4.2) ผลกระทบตํออากาศ การก าจัดขยะมูลฝอยโดยการเผาขยะกลางแจ๎งหรือ
เตาเผาที่ไมํได๎มาตรฐาน จะท าให๎เกิดควันซึ่งท าให๎ทัศนวิสัยไมํดี เป็นอันตรายตํอการขับขี่ยวดยาน และ
อากาศเป็นพิษสํงผลตํออุณหภูมิของโลกท าให๎โลกร๎อนขึ้น 

4.3) ผลกระทบตํอทรัพยากรน้ า การทิ้งขยะมูลฝอยลงแหลํงน้ าโดยตรง จะท าให๎
น้ าสกปรก ไมํสามารถน าน้ ามาใช๎ในการอุปโภคและบริโภคได๎ ตลอดจนสํงผลกระทบตํอสัตว์น้ าที่อาศัย
อยูํแหลํงน้ านั้น ส าหรับผลกระทบทางอ๎อมเกิดจากการทิ้งขยะมูลฝอยใกล๎แหลํงน้ า เมื่อฝนตกลงมา
เกิดการชะล๎างขยะเหลํานี้แล๎วไหลลงสูํแหลํงน้ า ท าให๎น้ าผิวดินและน้ าใต๎ดินเกิดการปนเปื้อน 

4.4) ผลกระทบตํอทัศนียภาพ การเก็บรวบรวม การขนสํง และการก าจัดขยะมูล
ฝอยที่ไมํดีพอ จะท าให๎เกิดทัศนียภาพที่ไมํนําดูในชุมชน โดยเฉพาะบริเวณแหลํงรวบรวมขยะมูลฝอย 
ซึ่งสํงผลกระทบตํอการทํองเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ 

4.5) ผลกระทบตํอสุขภาพอนามัย การกองขยะมูลฝอยไว๎บนพื้นดินนาน ๆ จะสํง
กลิ่นเหม็นและเป็นแหลํงเพาะพันธุ์สัตว์ซึ่งเป็นพาหะน าโรค เชํน หนู แมลงวัน แมลงสาบ กํอให๎เกิด
ความเสี่ยงตํอการเกิดโรคระบาดและการแพรํระบาดของเชื้อโรค 

4.6) ผลกระทบตํอเศรษฐกิจ ปัญหาสิ่งแวดล๎อมตําง ๆ ที่เกิดมาจากขยะมูลฝอย 
เชํน น้ าเสีย กลิ่นเหม็น โรคระบาด ต๎องอาศัยเทคโนโลยีในการก าจัด และบ าบัดมลพิษ รัฐต๎องเสีย
คําใช๎จํายในการก าจัดมากขึ้นด๎วย 

5) ปัญหาขยะมูลฝอยสามารถลดและขยะมูลฝอยตําง ๆ เป็นสิ่งที่ติดตามมนุษย์มา
ตั้งแตํก าเนิด เมื่อสังคมขยายตัว หากมีการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นน๎อยลงและน าขยะมูลฝอย
ไปใช๎ประโยชน์ จากนั้นเมื่อเหลือขยะมูลฝอยเทําไหรํจึงคํอยก าจัด ซึ่งมี 3 แนวทาง ดังนี้ 

5.1) การลดปริมาณขยะมูลฝอยที่แหลํงก าเนิด (Source Reduction) องค์กร
พิทักษ์สิ่งแวดล๎อมแหํงสหรัฐอเมริกา (The United State Environmental Protection Agency: 
US. EPA) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2547) ได๎ให๎ค านิยามของการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่
แหลํงก าเนิด หมายถึง การออกแบบการใช๎ผลิตภัณฑ์เพ่ือลดปริมาณและความเป็นพิษของขยะที่
เกิดข้ึน เมื่อสิ้นสุดการใช๎ประโยชน์ของผู๎บริโภคจะต๎องค านึงถึงผลจากพฤติกรรมการซื้อและทางเลือก
ในการด ารงชีวิตที่มีตํอสิ่งแวดล๎อมต๎องไมํค านึงถึงเฉพาะความเป็นไปได๎ในการลดขยะในการผลิตนั้น 
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แตํต๎องการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์วํามีผลตํอการก าจัดขยะอยํางไร การลดปริมาณโดย
การใช๎ซ้ ากํอนที่จะให๎เป็นขยะที่ต๎องก าจัดเป็นกิจกรรมที่ต๎องอาศัยความรํวมมือของผู๎ผลิตและผู๎บริโภค 

5.2) การลดความเป็นพิษของขยะมูลฝอย มักท าโดยการออกแบบเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบและสํวนผสมของสารที่จะน ามาใช๎ในกระบวนการผลิต เพ่ือให๎มีสารที่กํอความ
เสี่ยงให๎น๎อยลงหรือไมํมีเลยเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นจะเข๎าไปเป็นสํวนขยะที่จะต๎องก าจัดได๎ ตัวอยํางที่เห็นได๎
ชัดเจนคือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตถํานไฟฉายซึ่งเป็นแหลํงก าเนิดที่ส าคัญของปรอทและ
แคดเมียม ถํานไฟฉายเป็นแหลํงก าเนิดของปรอท 88% และแคดเมียม 54% 

5.3) การลดปริมาณขยะและการน ามาใช๎ซ้ ากํอนที่จะเป็นขยะมูลฝอยที่ต๎อง
ก าจัดสามารถท าได๎ โดยลดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพการผลิต
และลดปริมาณการผลิตที่ได๎ผลิตภัณฑ์ที่มีต าหนิและต๎องทิ้งไป ปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็น
หนทางหนึ่งที่จะลดการทิ้งขยะของผู๎บริโภค โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช๎งานทนทาน 
เชํน ยางรถยนต์ที่มีขอบยางเป็นเหล็กกล๎า (Steel-Belted) มีอายุการใช๎งานของยาง 64,000 กิโลเมตร หรือ
มากกวํา ซึ่งระยะทางดังกลําวนานกวําเดิมเป็น 2 เทํา อีกวิธีหนึ่งก็คือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
สามารถใช๎งานได๎โดยใช๎วัสดุน๎อยกวําที่เคยเป็น เชํน กระป๋องเครื่องดื่มชนิดน้ าหนักเบาที่ท ามาจาก
อลูมิเนียมสามารถลดน้ าหนักจากของเดิมถึง 26% ขวดบรรจุน้ าดื่ม (Soft Drink) ขนาด 2 ลิตร ที่ท า
จาก (Polyethylene Terephthalate: PET) มีน้ าหนักลดลงถึง 21% มีข๎อแนะน าเพ่ือลดขยะมูล
ฝอยที่แหลํงก าเนิดของขยะมูลฝอยที่ใช๎ในบ๎านเรือน ดังนี้ ซื้อสินค๎าที่น ากลับมาใช๎ใหมํได๎แทนของที่ใช๎
แล๎วต๎องทิ้งไป น าเอาภาชนะบรรจุมาใช๎ใหมํ และซื้อเครื่องดื่มที่บรรจุในขวดที่ใช๎เติมใหมํได๎  ซื้อสินค๎า
ที่ทนทานหรือสามารถซํอมแซมเพ่ือให๎ใช๎ใหมํได๎ ซื้อสินค๎าปริมาณมาก ขนาดบรรจุใหญํกวําหลีกเลี่ยง
สินค๎าที่บรรจุ โดยภาชนะที่ท าด๎วยสารผสม หมักปุ๋ยที่ได๎จากเศษการตัดแตํงต๎นไม๎ที่บ๎านของตนเอง 
ซื้อผักผลไม๎สดดีกวําผักผลไม๎บรรจุหํอส าเร็จ ให๎สิ่งของที่ไมํต๎องการใช๎แล๎ว แตํยังสามารถใช๎งานได๎กับ
เพ่ือนหรือมูลนิธิเพ่ือการกุศล เลือกชนิดสินค๎าที่มีสารพิษปนอยูํน๎อย 

สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ (2545) กลําวถึง แนวคิดในการลดปริมาณขยะในประเทศ
พัฒนาแล๎ว เชํน เยอรมัน ญี่ปุุน แคนนาดา ซึ่งมุํงหวังน าประเทศไปสูํสังคมไร๎ขยะ (Zero Waste 
Disposal Society) โดยใช๎หลักการ 3Rs ได๎แกํ Reduce การลดปริมาณขยะที่แหลํงก าเนิดเพ่ือให๎
คงเหลือขยะน๎อยที่สุด Reuse การน าขยะกลับไปใช๎ใหมํซ้ าแล๎วซ้ าอีกตามรูปแบบที่เป็นต๎นก าเนิด 
Recycle การน าผลิตภัณฑ์ที่ใช๎แล๎วกลับมาใช๎ใหมํโดยการน าเข๎าสูํกระบวนการซึ่งใช๎เทคโนโลยีใน
ระดับต่ าจนถึงระดับสูงเพ่ือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ใช๎แล๎วให๎เป็นผลิตภัณฑ์ใหมํ) แตํในประเทศก าลัง
พัฒนา เชํน ประเทศไทย เมื่อน าหลักการ 3Rs มาใช๎กลับประสบปัญหาการคัดแยกขยะที่สํวนใหญํจะ
คัดแยกเฉพาะประชาชนบางกลุํมเทํานั้น ซึ่งการคัดแยกขยะประเภทที่มีมูลคําเพ่ือน าไปขายหรือ
แลกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ การคัดแยกขยะโดยใช๎หลักการ 3Rs ไมํได๎รับความรํวมมือเพราะการขาด
ความรู๎ความเข๎าใจของประชาชน จากสภาพข๎างต๎นในประเทศไทยจึงควรใช๎หลักการ 5Rs ซ่ึงประกอบ
ไปด๎วย 

1) Reduce หมายถึง การลดปริมาณขยะมูลฝอยที่แหลํงก าเนิดซึ่งถือวําเป็นการ
ลดการเกิดขยะมูลฝอยเพื่อให๎คงเหลือขยะน๎อยที่สุดด๎วยการใช๎ผลิตภัณฑ์ที่เหลือเป็นขยะน๎อยที่สุด 
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2) Reuse หมายถึง การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช๎ซ้ า การใช๎ผลิตภัณฑ์ซ้ าแล๎วซ้ า
อีกให๎คุ๎มคํากํอนการแปรสภาพไปเป็นขยะตามรูปแบบที่เป็นต๎นก าเนิดของมัน 

3) Recycle หมายถึง การแปลงผลิตภัณฑ์เพ่ือกลับมาใช๎ใหมํโดยการน าเข๎าสูํ
กระบวนการซึ่งใช๎เทคโนโลยีตั้งแตํระดับต่ าจนถึงระดับสูงไปใช๎ในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ที่ใช๎แล๎ว
ให๎เป็นผลิตภัณฑ์ใหมํ 

4) Reject หมายถึง การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงการใช๎และการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ยาก
ตํอการก าจัดหรือ โรงงานผู๎ผลิตปฏิเสธการใช๎วัตถุดิบที่ยากตํอการก าจัด 

5) Respond หมายถึง ผู๎ทิ้งขยะมูลฝอยยอมตอบรับที่จะปฏิบัติตามมาตรการและ
วิธีการที่ก าหนดไว๎เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย 

จากหลักการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยหลักการ 5Rs ข๎างต๎นเมื่อน ามาใช๎เป็น
กิจกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยในโรงเรียน สามารถสรุปเป็นพฤติกรรมที่ต๎องการปลูกฝังแกํ
นักเรียน ดังนี้ 

1) พฤติกรรมที่สะท๎อนถึงหลักการ Reduce เชํน เลือกซื้ออาหารจากแหลํงที่
สามารถคืนภาชนะได๎ เชํน จาน แก๎วน้ า แกํร๎านค๎าได๎ น าภาชนะใสํอาหาร เชํน จาน แก๎วน้ ามาใช๎ที่
โรงเรียนรับประทานอาหารที่ซื้อมาให๎หมดไมํเหลือทิ้งเป็นขยะ 

2) พฤติกรรมที่สะท๎อนถึงหลักการ Reuse เชํน น ากระดาษที่ใช๎แล๎วหนึ่งด๎าน
กลับมาใช๎ใหมํอีกครั้ง ใช๎ถุงพลาสติกใสํของหรือขวดน้ าพลาสติกซ้ ามากกวําหนึ่งครั้ง ซํอมแซมสิ่งของ
เครื่องใช๎ที่ช ารุดเพื่อให๎อยูํในสภาพที่สามารถน าไปใช๎ประโยชน์อีกได๎ 

3) พฤติกรรมที่สะท๎อนถึงหลักการ Recycle เชํน ดัดแปลงของเหลือใช๎ให๎
กลับมาใช๎ประโยชน์ในลักษณะอ่ืนได๎ รวบรวมพลาสติก โลหะ กระดาษ เพ่ือขายให๎กับผู๎รับซื้อของเกํา
เลือกใช๎สินค๎าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุซึ่งผํานกระบวนการ Recycle 

4) พฤติกรรมที่สะท๎อนถึงหลักการ Reject เชํน หลีกเลี่ยงการซื้ออาหารที่ใช๎
บรรจุภัณฑ์ซึ่งยากแกํการก าจัดหรือก าจัดไมํได๎ เชํน กลํองโฟม ถังพลาสติก หลีกเลี่ยงการใช๎ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นอันตรายตํอสิ่งแวดล๎อม เชํน ถํานไฟฉายชนิดใช๎แล๎วทิ้ง ยาฆําแมลง หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนของใช๎
ในชีวิตประจ าวันบํอยครั้งโดยไมํจ าเป็น 

5) พฤติกรรมที่สะท๎อนถึงหลักการ Response เชํน ปฏิบัติตามมาตรการหรือ
ข๎อแนะน าเกี่ยวกับการจัดการขยะ เชํน ทิ้งขยะให๎ถูกที่ ให๎ความรํวมมือในการทิ้งขยะลงถังขยะแยก
ประเภท การรวมกลุํมท ากิจกรรมด๎านสิ่งแวดล๎อม การเผยแพรํข๎อมูลขําวสารและความรู๎ในเรื่อง
สิ่งแวดล๎อมในกลุํมเพ่ือน 

6) การน าขยะมูลฝอยไปใช๎ประโยชน์ 
การลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยวิธีการน ากลับมาใช๎จะต๎องอาศัยการคัดแยกจาก

แหลํงก าเนิดเป็นปัจจัยส าคัญ เพ่ือแยกขยะที่จะน ากลับมาใช๎ประโยชน์ออกจากขยะมูลฝอยที่จะน าไป
ก าจัด ดังนั้น การจัดการกับขยะมูลฝอยในปัจจุบันจึงไมํใชํเพียงแตํท าลายหรือก าจัดให๎หมดไปเทํานั้น
แตํควรจะต๎องพยายามน าสิ่งที่ยังเป็นประโยชน์ที่มีอยูํในตัวขยะมูลฝอยออกมาท าให๎เกิดประโยชน์ตอบ
แทนให๎มากที่สุดสํวนมากแล๎วขยะมูลฝอยมีศักยภาพในการน ามาใช๎ประโยชน์ได๎อยํางสูง หากมีการคัด
แยกอยํางเหมาะสมไมํให๎มีการปนเปื้อนกัน เชํน แก๎ว กระดาษ พลาสติก โลหะ เป็นต๎น สามารถน า
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สํวนที่ใช๎ประโยชน์ได๎กลับมาใช๎ใหมํหรือเข๎าสูํกระบวนการเพ่ือผลิตสิ่งใหมํ ๆ แตํโดยทั่วไปขยะมูลฝอย
มักจะอยูํปะปนกันท าให๎ความเป็นไปได๎ในการน าขยะมูลฝอยมาใช๎ประโยชน์ลดน๎อยลง ทั้งนี้เพราะ
ขยะมูลฝอยผสมจะมีความสกปรกสูง ยากตํอการท าความสะอาดและคัดแยกให๎ออกจากกันได๎ยาก 
ดังนั้น ถ๎ามีมาตรการที่เหมาะสมในการคัดแยกขยะมูลฝอยมิให๎ปนเปื้อนกันแล๎วยํอมสามารถใช๎
ประโยชน์ในขยะมูลฝอยได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมกับชนิด และคุณภาพของขยะมูลฝอย นอกจากนี้
ขยะบางชนิดไมํสามารถน ามาใช๎ประโยชน์ การคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากสารอ่ืน ๆ จะสะดวกที่จะ
หามาตรการก าจัดขยะมูลฝอยนั้นได๎อยํางเหมาะสม 

รูปแบบการคัดแยกขยะเพ่ือน ามาใช๎ประโยชน์ 
รังสรรค์ ปิ่นทอง (2538) ได๎จ าแนกรูปแบบการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือน ามาใช๎

ประโยชน์ออกเป็น 6 วิธี คือ 
1) เพ่ือการน ามาหมุนเวียนใช๎ใหมํ (Recycle) ณ จุดก าเนิดมีหลักการเพ่ือให๎มีการคัด

แยกวัสดุที่สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ใหมํได๎ เชํน ขวด แก๎ว กระดาษ พลาสติก โลหะ ฯลฯ ออกจาก
ขยะกํอนน าไปทิ้งลงถังรองรับขยะแตํละอาคาร บ๎านเรือน วัสดุที่ได๎จากการคัดแยกขยะมูลฝอยจะมีการ
ปนเปื้อนน๎อยมากและสามารถน าไปขายแกํพํอค๎าที่รับซื้อ จากนั้นก็ขายตํอไปจนถึงโรงงาน
อุตสาหกรรม แล๎วผลิตเป็นสินค๎าน าออกจ าหนํายตํอไป 

2) เพ่ือการน ามาใช๎ประโยชน์ใหมํ (Recycle) ณ จุดรวบรวมขยะมูลฝอย โดยมี
กระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือน ามาใช๎ประโยชน์ (Material Recovery Process) ซึ่งเป็นวัสดุที่ผสม
ปนเปื้อนอยูํในกองขยะมูลฝอยสามารถคัดแยกน ามาใช๎ประโยชน์ได๎ เชํน ขวด แก๎ว กระดาษ พลาสติก 
โลหะ ฯลฯ การน าวัสดุเหลํานี้มาใช๎ประโยชน์ต๎องผํานขบวนการคัดแยกขยะมูลฝอยกํอน มี 2 รูปแบบ 
คือ การคัดแยกขยะมูลฝอยโดยใช๎เครื่องจักรกล และใช๎แรงงาน วัสดุที่ได๎จากการคัดแยกจะถูกขาย
ตํอไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะใช๎วัสดุดังกลําวเป็นสํวนหนึ่งของวัตถุดิบในการผลิตสินค๎าเพ่ือ
จ าหนํายตํอไป 

3) เพ่ือการน ามาใช๎ประโยชน์ทางด๎านพลังงาน โดยการน าขยะมูลฝอยมาผําน
กระบวนการตําง ๆ เชํน Direct Combustion Processed, Incineration, Refuse-Derived, Fuel, 
Pyrolysis, Bioconversion เป็นต๎น 

4) เพ่ือการน าไปเป็นอาหารสัตว์และใช๎ประโยชน์ทางการเกษตร 
5) เพ่ือการน ามาหมักท าปุ๋ย 
6) เพ่ือการน าขยะมูลฝอยมาปรับปรุงพ้ืนที่ โดยการน าขยะมูลฝอยมาก าจัดโดยวิธี 

Sanitary Landfill 
จากรูปแบบการคัดแยกขยะมูลฝอยทั้ง 6 วิธีดังกลําว วิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ดี

ที่สุด คือ การคัดแยกจากแหลํงก าเนิด โดยเฉพาะอยํางยิ่งจากครัวเรือนเพราะท าได๎งํายไมํสิ้นเปลือง
คําใช๎จํายมาก ไมํมีการปนเปื้อนหรือปนเปื้อนน๎อย และสามารถน ามาใช๎ประโยชน์ได๎เลย ซึ่งการคัด
แยกจากแหลํงก าเนิดขยะมูลฝอยนี้ ในปัจจุบันจึงมีการรณรงค์ให๎ปฏิบัติตามวิธีการนี้มากยิ่งขึ้น 
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7) ประเภทขยะมูลฝอยที่น ามาใช๎ประโยชน์ 
องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล๎อมแหํงสหรัฐอเมริกา (United State Environmental 

Protection Agency: US.EPA., 1989) ได๎จ าแนกขยะมูลฝอยที่น ามาใช๎ประโยชน์ไว๎เป็นประเภทใหญํ ๆ 
6 ประเภท คือ 

7.1) กระดาษ ได๎แกํ กระดาษหนังสือพิมพ์เกํา กระดาษแข็ง กระดาษคุณภาพดี 
(กระดาษพิมพ์คอมพิวเตอร์) กระดาษอ่ืน ๆ เชํน กระดาษกลํอง (กระดาษลูกฟูก) กระดาษพิมพ์เขียว 
ส าหรับพิมพ์หรือถํายเอกสาร กระดาษปรู๏ฟ หนังสือเป็นเลํม สิ่งพิมพ์ประเภทอ่ืน ๆ 

7.2) อลูมิเนียม ได๎แกํ กระป๋องอลูมิเนียม กรอบหน๎าตํางอลูมิเนียม กรอบมุ๎งลวด 
เป็นต๎น 

7.3) ขวดแก๎ว ได๎แกํ ขวดใส ขวดสีขาว ขวดสีเขียว ขวดน้ าอัดลม ขวดน้ าปลา 
ขวดน้ าดื่ม ขวดเบียร์ ขวดสุราประเภทตําง ๆ ขวดเครื่องดื่มประเภทชูก าลัง จาน ชาม แก๎ว และของ
ใช๎ในบ๎านตําง ๆ กระจกหน๎าตําง รวมทั้งขวดทดลองและหลอดแก๎ว 

7.4) เหล็กและโลหะตําง ๆ ได๎แกํ เหล็กหนา เหล็กบาง ชิ้นสํวนและซาก รถยนต์ 
เครื่องยนต์ เศษอลูมิเนียมจากอุปกรณ์ไฟฟูา สายไฟฟูา เศษอลูมิเนียมจากเครื่องใช๎ในครัวเรือน 
กระป๋องอลูมิเนียม อุปกรณ์อลูมิเนียมที่ใช๎ในอุตสาหกรรม เป็นต๎น 

7.5) พลาสติก ได๎แกํ ภาชนะบรรจุน้ าดื่ม ภาชนะบรรจุเครื่องดื่มตําง ๆ ภาชนะ
บรรจุนม และพลาสติกตําง ๆ 

7.6) แบตเตอรี่ ได๎แกํ แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ ถํานไฟฉาย 
เป็นต๎น 

8) การก าจัดขยะมูลฝอย วิธีการก าจัดขยะมูลฝอย (Refuse Disposal) ที่ปฏิบัติกัน
อยูํในปัจจุบันนี้มีหลายวิธี แตํละวิธีมีความเหมาะสมแตกตํางกันออกไป การพิจารณาเลือกวิธีก าจัด
ขยะที่เหมาะสมส าหรับใช๎กับชุมชนซึ่งมีวิธีตําง ๆ 7 วิธี ดังนี้ 

8.1) วิธีการกองบนพ้ืนกลางแจ๎ง (Dumping on Land) การกองบนพ้ืนกลางแจ๎ง 
เป็นวิธีการน าขยะมูลฝอยไปกองไว๎ในที่ดินกว๎าง ๆ แล๎วปลํอยให๎ยํอยสลายเองตามธรรมชาติเป็นวิธีที่
งํายและลงทุนน๎อย แตํปัจจุบันพ้ืนที่มีราคาแพงมากขึ้น ประกอบกับขยะมูลฝอยบางประเภทใช๎
ระยะเวลาในการยํอยสลายนาน และวิธีก าจัดแบบนี้มักสร๎างความร าคาญให๎กับผู๎พบเห็น ตลอดทั้งการ
กํอมลพิษตํอสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ 

8.2) วิธีการน าไปทิ้งทะเล (Dumping at Sea) การน าไปทิ้งทะเล เป็นการ
ขนล าเลียงขยะมูลฝอยด๎วยเรือน าไปเททิ้งทะเลเหมาะส าหรับชุมชนที่อยูํใกล๎ทะเล เป็นวิธีที่งํายต๎นทุน
ต่ า ก าจัดขยะมูลฝอยได๎ทุกประเภทไมํมีปัญหาเรื่องกลิ่น วิธีนี้นิยมในประเทศที่มีพ้ืนที่ในการก าจัดน๎อย
หรือประเทศท่ีต๎องการพื้นที่เพ่ิมเติม เชํน ญี่ปุุน ปัจจุบันไมํนิยมใช๎ เนื่องจากเกิดการเสียหายของระบบ
นิเวศน์ทางทะเล เกิดอันตรายตํอสิ่งมีชีวิตในน้ า โดยเฉพาะขยะมูลฝอยที่เป็นพวกกากน้ ามัน กากของ
เสียอันตราย ท าลายแหลํงทํองเที่ยวทางทะเล นอกจากนี้มูลฝอยอาจกลับมาสูํฝั่งเนื่องจากลมและคลื่น
พัดมา 

8.3) วิธีการน าไปเลี้ยงสัตว์ (Hog Feeding) การน าไปเลี้ยงสัตว์ ขยะมูลฝอยที่
น าไปเลี้ยงสัตว์จะเป็นพวกเศษอาหาร เศษผัก และเศษผลไม๎ เป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยได๎จ านวน
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หนึ่ง เพราะแตํละวันปริมาณเศษอาหารจะมีนับร๎อยตัน การแยกมูลฝอยประเภทเศษอาหารนี้มีข๎อควร
ระวังอันตรายที่อาจเกิดกับสัตว์เลี้ยง และผู๎บริโภคสัตว์เลี้ยงนั้นได๎ เนื่องจากสิ่งเจือปนที่มากับเศษ
อาหารดังกลําว 

8.4) วิธีการเผาในเตาเผา (Incineration) การเผาในเตาเผา หมายถึง การเผา
ด๎วยเตาเผาที่มีความร๎อนสูง ขยะมูลฝอยที่เข๎าเตาเผาควรมีสภาพคํอนข๎างแห๎ง เผาไหม๎ได๎ วิธีนี้จะมี
ประสิทธิภาพมากเผาไหม๎ได๎สมบูรณ์ (Complete Combustion) ใช๎พ้ืนที่น๎อย การลงทุนคํอนข๎างสูง 
สามารถลดขยะลงได๎ร๎อยละ 80-90 เหมาะกับการก าจัดขยะติดเชื้อ เพราะจะเป็นการฆําเชื้อโรคด๎วย
ความร๎อน ผลจากการเผาไหม๎จะเกิดก๏าซตําง ๆ ฝุุน ขี้เถ๎า จึงต๎องมีอุปกรณ์ก าจัดฝุุนละอองและ 
ก๏าซพิษ เนื่องจากเป็นวิธีที่ต๎องใช๎ต๎นทุนสูงจึงเหมาะสมที่จะใช๎กับขยะมูลฝอยประเภทติดเชื้อและขยะ
มูลฝอยอันตราย 

8.5) วิธีการฝังกลบอยํางถูกสุขลักษณะ (Sanitary Landfill) การฝังกลบอยําง
ถูกสุขลักษณะ เป็นวิธีที่นิยมมาก คําใช๎จํายต่ า การจัดการขยะมูลฝอยโดยใช๎วิธีการเทกองในพ้ืนที่ซึ่ง
จัดเตรียมไว๎โดยอาจขุดเป็นหลุมหรือไมํก็ได๎ ใช๎เครื่องจักรกลเกลี่ยและบดอัดให๎ยุบตัวลงแล๎วใช๎ดินกลบ
ทับบดอัดให๎แนํน หลังจากนั้นจะน าขยะมาเกลี่ยและอัดบดเป็นชั้น ๆ สลับด๎วยชั้นดินกลบ เพ่ือปูองกัน
ปัญหาเรื่อง กลิ่น แมลง น้ าฝนชะล๎าง เหตุร าคาญอ่ืน ๆ ตลอดการยุบตัวของดิน ขยะมูลฝอยจะถูก
ยํอยสลายโดยจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ กระบวนการยํอยสลายนี้เป็นแบบไมํใช๎อากาศจึงต๎องท ารูระบาย
ก๏าซไว๎ด๎วย การก าจัดด๎วยวิธีนี้จะใช๎ก าจัดขยะทุกประเภทท าได๎ไมํยาก คําใช๎จํายการด าเนินการถูก 
สามารถน าพ้ืนที่ที่ใช๎แล๎วมาใช๎ประโยชน์ภายหลังได๎อีก เชํน สวนสาธารณะ สนามเด็กเลํน สนามกีฬา 
แตํมีข๎อจ ากัดเรื่องต๎องใช๎พ้ืนที่และอุปกรณ์ตําง ๆ มาก หรืออาจเกิดการปนเปื้อนมลพิษตํอน้ าใต๎ดิน 
ปัจจุบันบางแหํงมีการใช๎พลาสติกรองเพ่ือเป็นการปูองกันน้ าซึมลงตามรํองน้ าใต๎ดิน 

8.6) วิธีการหมักเป็นปุ๋ย (Composting Methods) วิธีนี้เป็นการก าจัดขยะมูล
ฝอยที่สะดวกท่ีสุด และคําใช๎จํายน๎อย โดยการน าขยะมูลฝอยประเภทอินทรียวัตถุไปรวมกันแล๎วปลํอย
ให๎ขยะถูกยํอยสลายไปเองตามธรรมชาติ หรือโดยวิธีชํวยกระตุ๎นให๎ขยะถูกยํอยสลายให๎เร็วขึ้น ผลผลิต
ที่ได๎สามารถน าไปใช๎เป็นสารปรับปรุงดิน ขยะมูลฝอยที่น ามาท าปุ๋ยหมักจะเป็นพวกขยะเปียก (ขยะ
ยํอยสลาย) การก าจัดโดยวิธีนี้มีปัญหาที่การแยกขยะอินทรียวัตถุออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป บริเวณที่
ใช๎รวมขยะมูลฝอยอาจกํอปัญหาสํงกลิ่นเหม็น อาจมีผลกระทบตํอแหลํงน้ าบริเวณใกล๎เคียง เกิด
ทัศนียภาพไมํนํามองและจ าเป็นต๎องใช๎พ้ืนที่ในการก าจัดเป็นบริเวณกว๎าง 

9) วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีพิเศษ มี 2 วิธี คือ 
9.1) การสกัดไขมันจากขยะมูลฝอย (Reduction) เป็นการน าเอาขยะมูลฝอย

เปียกมาสกัดเพ่ือเอาไขมันหรือโปรตีนออก โดยใช๎ความร๎อน ความดัน และตัวท าละลายเข๎าชํวย วิธีนี้
เหมาะกับการก าจัดซากสัตว์ ประโยชน์ที่ได๎คือ ไขมันและโปรตีน สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎แตํ
คําใช๎จํายคํอนข๎างสูง 

9.2) การคัดแยกวัตถุบางชนิดจากขยะมูลฝอยไปใช๎ประโยชน์ (Salvage) วิธีนี้
เป็นการน าขยะมูลฝอยบางประเภทกลับมาใช๎ใหมํ เชํน แก๎ว กระดาษ พลาสติก โลหะตําง ๆ วิธีนี้ชํวย
ลดทั้งขยะมูลฝอยและลดการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ กํอให๎เกิดผลดีทั้งทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมแตํ
วิธีการคัดแยกสิ่งของที่จะน ากลับมาใช๎ใหมํ มักกํอให๎เกิดความลําช๎าในการขนถํายขยะมูลฝอย เกิด
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ความสกปรกในบริเวณที่มีการคัดแยกสิ่งของจากขยะมูลฝอยและการได๎ รับอันตรายจากกอง 
ขยะมูลฝอยของผู๎คัดแยก 

ในการก าจัดขยะมูลฝอยแตํละแนวทางมีผลกระทบทั้งด๎านดีและด๎านลบ ดังนั้นการ
จะเลือกใช๎วิธีการใดยํอมขึ้นอยูํกับสภาพความเหมาะสมของแตํละพ้ืนที่ ดังจะเห็นได๎จากข๎อเปรียบเทียบ
วิธีการก าจัดขยะมูลฝอย ดังสรุปตาราง 

 
ตารางที่ 2.1  สรุปข๎อเปรียบเทียบวิธีการก าจัดขยะมูลฝอย 
 

ประเด็นพิจารณา 
วิธีก าจัดขยะมูลฝอย 

การเผา การหมักท าปุ๋ย การฝังกลบ 
ก. ด้านเทคนิค 
1. ความยากงํายใน

การด าเนินงาน 

- ใช๎เทคโนโลยี
คํอนข๎างสูงเดินเครื่อง
คํอนข๎างยาก 

- เจ๎าหน๎าที่ควบคุม
ต๎องมีความช านาญ
สูง 

- ใช๎เทคโนโลยีสูง
พอสมควร 

- เจ๎าหน๎าที่ควบคุม 
ต๎องมีความรู๎
พอสมควร 

- ใช๎เทคโนโลยีไมํสูง
นักเจ๎าหน๎าที่ควบคุม
มีความรู๎ธรรมดา 

2. ประสิทธิภาพใน
การก าจัด 

2.1 ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ก าจัดได๎ 

- ก าจัดได๎ 60-65% ที่
เหลือต๎องน าไปฝัง
กลบ 

- ก าจัดได๎ 30-50% ที่
เหลือต๎องน าไปฝังกลบ 

- ก าจัดได๎ 100% 

2.2 ความสามารถ
ในการฆําเชื้อ
โรค 

- ก าจัดได๎ 100% - ก าจัดได๎ 70% - ก าจัดได๎เล็กน๎อย 

3. ความยืดหยุํนเชิง
ระบบ 

- ต่ าหากเครื่องจักรกล
ช ารุดไมํสามารถ
ท างานได๎ 

- ต่ าหากเครื่องจักรกล
ช ารุดไมํสามารถ
ท างานได๎ 

- สูงแม๎วํา
เครื่องจักรกลช ารุดก็
สามารถก าจัดหรือ
รองรับการก าจัดได๎ 

4. ผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อม 
4.1 น้ าผิวดิน 
4.2 น้ าใต๎ดิน 
4.3 อากาศ 
4.4 กลิ่น แมลง

หรือ พาหะ
น าโรค 

 
 
- ไมํมี 
- ไมํมี 
- มี 
- ไมํมี 

 
 
- อาจมีได๎ 
- อาจมีได๎ 
- ไมํมี 
- ไมํมี 

 
 
- มีความเป็นไปได๎สูง 
- มีความเป็นไปได๎สูง 
- อาจมีได๎ 
- มี 
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ตารางท่ี 2.1  (ต่อ) 
 

ประเด็นพิจารณา 
วิธีก าจัดขยะมูลฝอย 

การเผา การหมักท าปุ๋ย การฝังกลบ 
5. คุณลักษณะขยะมูล

ฝอย 
- เป็นสารที่เผาไหม๎ได๎มี
คําความร๎อนไมํต่ า
กวํา 4,500 Kl/Kg 
และมีความชื้น 
ไมํมากกวํา 40% 

- ต๎องเป็นสารที่เผาไหม๎
ได๎  มีความชื้น 50-
70% 

- ขยะเกือบทุกประเภท
ยกเว๎นขยะติดเชื้อ 
หรอื สารพิษ 

6. ขนาดที่ดิน - ใช๎เนื้อที่น๎อย - ใช๎เนื้อที่ปานกลาง - ใช๎เนื้อที่มาก 
ข. ด้านเศรษฐกิจ 
1. เงินทุนในการ

กํอสร๎าง 

 
- สูงมาก 

 
- คํอนข๎างสูง 

 
- คํอนข๎างต่ า 

2. คําใช๎จํายในการ
ด าเนินการซํอม
บ ารุง 

- สูงมาก - คํอนข๎างสูง - คํอนข๎างต่ า 

3. ผลพลอยได๎จากการ
ก าจัด 

- ได๎พลังงานความร๎อน
จากการเผา 

- ปุ๋ยอินทรีย์จากการ
หมัก และโลหะที่แยก
กํอนการหมัก 

- ก๏าซมีเทน 
- ปรับพื้นที่เป็น

สวนสาธารณะ 
 

ที่มา:  กรมควบคุมมลพิษ (2547) 
 

จะเห็นได๎วําปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลํงก าเนิดตําง ๆ ได๎เพ่ิมมากขึ้นอยํางตํอเนื่อง
และทุกคนก็มีสํวนตํอการท าให๎เกิดและการเพิ่มปริมาณของขยะมูลฝอยนี้ โดยที่มีคนเพียงจ านวนน๎อย
ที่ใช๎ความพยายามเก็บรวบรวมเพ่ือไปก าจัดด๎วยวิธีการตําง ๆ ถ๎าทุกคนยังไมํลดปริมาณการสร๎างขยะ
มูลฝอยปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแตํละวันเกินขีดความสามารถของก าลังคนและเครื่องมือที่จะ
เก็บรวบรวม สํวนที่เหลือจากการเก็บรวบรวมในแตํละวันกระจัดกระจายตามสถานที่ตําง ๆ และมีการ
สะสมเพ่ิมปริมาณขึ้นอยํางรวดเร็ว ท าให๎เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย หนทางในการลดปริมาณ  
ขยะมูลฝอยนําจะเป็นทางออกที่ดีส าหรับทุกคนที่จะชํวยแก๎ปัญหา ดังนั้นการจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชนจึงครอบคลุมถึงกระบวนการหรือกิจกรรมตําง ๆ ที่น ามาใช๎เพ่ือให๎ชุมชนลดการเกิดของขยะมูล
ฝอย มีการน าขยะมูลฝอยไปใช๎ประโยชน์มากที่สุดและให๎เหลือปริมาณขยะมูลฝอยที่จะน าไปก าจัด
น๎อยที่สุด 

 
2.7  แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ 

2.7.1 แนวคิดเกี่ยวกับความรู๎ (Knowledge) ความรู๎ เป็นแนวทางอยํางหนึ่งของบุคคลใน
การที่จะน าไปใช๎ส าหรับการปฏิบัติ การทีบุ่คคลมีความรู๎ ความเข๎าใจดี ก็จะน าไปสูํการปฏิบัติที่ถูกต๎อง
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ได ๎มีผู๎ให๎ความหมายของความรู๎ไว๎ดังนี้ ความรู๎ตามความหมายในพจนานุกรม The Lixicon Webster 
Dictionary ปี 1977 หมายถึง ความรู๎ที่เก่ียวข๎องกับข๎อเท็จจริง กฎเกณฑ์ และโครงสร๎างที่เกิดขึ้นจาก
การศึกษาค๎นคว๎า หรือเป็นความรู๎ที่เกี่ยวกับสถานที่  สิ่งของหรือบุคคล ซึ่งได๎จากการสังเกต 
ประสบการณ์หรือจากรายงาน การรับรู๎ข๎อเท็จจริงเหลํานี้ ต๎องชัดเจนและต๎องอาศัยเวลา 

วินัย วีระวัฒนานนท์ (2539) ให๎ความหมายวําความรู๎ คือ ข๎อมูลที่บุคคลได๎รับผําน
เข๎าประสาทสํวนตําง ๆ เชํน การอําน การรู๎ชื่อ การให๎ความหมาย การรับรู๎เหตุการณ์ตําง ๆ 

สุดา เฮนรี่ และคนอ่ืน ๆ (2539) ให๎ความหมายวํา ความรู๎ คือ ความสามารถที่จะ
จ า (Memorization) และระลึกได ๎(Recall) 

อนันต์ ศรีโสภา (2520) ให๎ความหมายวํา ความรู๎ คือ สํวนหนึ่งของความสามารถทาง
พุทธปัญญา (Cognitive Domain) ซึ่งประกอบด๎วย ความรู๎ ความเข๎าใจ การน าไปใช๎ การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ และการประเมินผล โดยแบํงความรู๎ออกเป็น 3 ระดับ คือ 

1) ความรู๎เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา ได๎แกํ ความหมายของค าตําง ๆ ความเป็นจริงเกี่ยวกับ
เวลา เหตุการณ ์บุคคล สถานที ่

2) ความรู๎เกี่ยวกับการรวบรวมแนวคิด และโครงสร๎างของสิ่งใดโดยเฉพาะ เชํน ลักษณะ
แบบแผนตําง ๆ แนวโน๎มและการจัดท า การจ าแนก และแบํงประเภทสิ่งตําง ๆ กฎเกณฑ์ระเบียบวิธี
ด าเนินงานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

3) ความรู๎เกี่ยวกับการรวบรวมแนวคิด และโครงสร๎างของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การบรรยาย
คุณคํา พยากรณ ์หรือตีความหมายสิ่งที่เราสังเกตเห็น และความรู๎เกี่ยวกับทฤษฎี และโครงสร๎าง 

กู๏ด (Good, 1973) ให๎ความหมายวํา ความรู๎เป็นข๎อเท็จจริง กฎเกณฑ์ และรายละเอียด
ตําง ๆ ที่มนุษย์ได๎รับและเก็บรวบรวมสะสมไว๎ 

บลูม (Bloom, 1956) กลําววํา การประเมินความรู๎ คือ การประเมินการเปลี่ยนแปลง
จากความรู๎เดิมจากเนื้อหาที่เรียนรู๎ และทักษะการใช๎เนื้อหานั้น กลําววํา ความรู๎เป็นความสามารถใน
การใช๎ข๎อเท็จจริง (Facts) หรือเนื้อหาความคิด (Ideas) ความหยั่งรู๎ หยั่งเห็น (Insights) หรือ
ความสามารถเชื่อมโยงความคิดเข๎ากับเหตุการณ์ และการประเมินด๎านความรู๎ หมายถึง การประเมิน
การเปลี่ยนแปลงจากความรู๎เดิมใน 2 แนวด๎วยกัน คือ เนื้อหาที่เรียนและทักษะในการใช๎เนื้อหาความรู๎ 
ซึ่งพอจะแบํงระดับของความรู๎ได๎ 6 ระดับ คือ 

1) ความรู๎ (Knowledge) คือ การเรียนรู๎ในลักษณะที่จ าเรื่องเฉพาะหรือวิธีปฏิบัติ
กระบวนการ และแบบแผนนั้น ๆ ได ๎

2) ความเข๎าใจ (Comprehension) คือ การที่บุคคลสามารถที่จะเขียนข๎อความที่จ าได๎
เหลํานั้นได๎ด๎วยถ๎อยค าของตนเอง สามารถแสดงให๎เห็นได๎ด๎วยภาพให๎ความหมายตีความ  และ
เปรียบเทียบความคิดอ่ืน ๆ หรือคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นตํอไปได๎ 

3) ระดับการน าไปใช๎ (Application) คือ การที่บุคคลสามารถน าข๎อเท็จจริงตลอดจน
ความคิดที่เป็นนามธรรมไปปฏิบัติได๎จริงอยํางเป็นรูปธรรม 

4) ระดับการวิเคราะห์ (Analysis) คือ ระดับที่สามารถน าความคิดมาแตกแยกเป็น
สํวนเป็นประเภท หรือน าข๎อมูลตําง ๆ มาประกอบกันเพ่ือการปฏิบัติของตัวเอง 
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5) ระดับการสังเคราะห์ (Synthesis) คือ การน าข๎อมูลและแนวคิดมาประกอบกันแล๎ว
น าไปสูํสิ่งสร๎างสรรค์ (Creation) สิ่งใหมํตํางจากเดิม 

6) ระดับของการประเมินผล (Evaluation) ความสามารถในการใช๎ความรู๎เพ่ือจัด
เกณฑก์ารวัดข๎อมูลตามมาตรฐาน เพ่ือให๎ข๎อตัดสินระดับของประสิทธิผลของกิจกรรมนั้น ๆ 

กลําวโดยสรุป ความรู๎ หมายถึง ข๎อเท็จจริง รายละเอียด ข๎อมูลที่เกิดจากประสบการณ์ที่
บุคคลได๎รับเข๎าไว๎ในสมอง และสามารถแสดงออกในรูปของการอําน การเขียน และพฤติกรรมตําง ๆ 
ซึ่งสามารถวัดได ๎

2.7.2 แนวคิดเก่ียวกับเจตคติ (Attitude) 
เจตคติ เป็นแกนกลางทางจิตวิทยาสังคมยุคปัจจุบัน ซึ่งถือวํา เจตคติมีความส าคัญ

ในการก าหนดพฤติกรรม นักจิตวิทยา และนักการศึกษา ได๎ให๎ความหมายไว๎หลายประการดังนี้   
เจตคติ เป็นความพร๎อมทางจิตใจ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ สภาวะความพร๎อมนี้จะเป็นตัวก าหนด
ทิศทาง หรือเป็นตัวกระตุ๎นปฏิกิริยาของบุคคลตํอสิ่งตําง ๆ โดย เจตคติ มี 3 องค์ประกอบ คือ ความรู๎
หรือความคิด (Cognitive) ความรู๎สึก (Effective) ซึ่งหมายถึงสิ่งจูงใจให๎เกิดพฤติกรรม และ
องค์ประกอบที่สาม คือ ความพร๎อมที่จะกระท า (Predisposition) (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2522; 
ฉลอง ภิรมย์รัตน์, 2521; เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ, 2532; ชุดา จิตพิทักษ์, 2526) 

นอกจากนี้ กมลรัตน์ หล๎าสุวงษ์ ยังได๎สรุปวํา เจตคติ เป็นความพร๎อมของรํางกาย และ
จิตใจที่มีแนวโน๎มจะตอบสนองตํอสิ่งเร๎า หรือสถานการณ์ตําง ๆ ด๎วยการเข๎าหรือถอยหนีออกไป โดย
แบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) เจตคติทางบวก หรือเจตคติที่ดี หมายถึง แนวโน๎มที่บุคคลจะเข๎าหาสิ่งเร๎า หรือ
สถานการณ์นั้น เนื่องจากความชอบหรือความพอใจ 

2) เจตคติทางลบ หรือเจตคติไมํดี หมายถึง แนวโน๎มที่บุคคลจะถอยหนีออกจากสิ่งเร๎า 
หรือสถานการณ์นัน้ ๆ เนื่องจากความไมํชอบหรือความไมํพอใจ 

องค์ประกอบของเจตคติ ทฤษฎี หรือแนวคิดเกี่ยวกับเจตคติเป็นที่ยอมรับกันมากใน
ปัจจุบัน ได๎แยกองค์ประกอบของเจตคติออกเป็น 3 สํวน คือ 

1) องค์ประกอบด๎านความรู๎ ความเข๎าใจ (Cognitive Component) เป็นองค์ประกอบ 
ที่ประมวลความรู๎ ความเข๎าใจ ความคิดโดยทั่วไปที่มีตํอสิ่งของ หรือปรากฏการณ์ตําง ๆ ท าให๎เกิด 
เจตคติซึ่งแสดงออกในแนวคิดท่ีวํา อะไรถูก อะไรผิด 

2) องค์ประกอบด๎านความรู๎สึก (Affective Component) เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับ
อารมณ์ (Emotion) ความรู๎สึกนึกคิดที่มีตํอคุณคําของสิ่งของ หรือปรากฏการณ์ตําง ๆ ถ๎าบุคคลใดมี
ความคิดในทางที่ดีตํอสิ่งใดก็จะมีความรู๎สึกที่ดีตํอสิ่งนั้น เจตคติจะออกมาในรูปของความรู๎สึก  ชอบ  
ไมํชอบ ซึ่งแสดงออกมาโดยสีหน๎า ทําทาง เมื่อคิดหรือพูดสิ่งนั้น 

3) องค์ประกอบทางด๎านพฤติกรรม (Behavior Component) เป็นองค์ประกอบที่
มีแนวโน๎มในทางปฏิบัติ คือ ความพร๎อมหรือความโน๎มเอียงลํวงหน๎าที่จะกระท า หรือตอบสนอง ซึ่ง
เป็นผลเนื่องมาจากความคิด ความรู๎สึกของบุคคลที่จะแสดงออกในรูปการยอมรับหรือปฏิเสธการเข๎า
หาหรือการถอยหนี จะเห็นได๎วํา ถ๎าบุคคลใดมีความเข๎าใจ หรือมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งใด 



 61 

สิ่งหนึ่งก็จะมีเจตคติตํอสิ่งนั้น และแสดงออกทางความรู๎สึกหรือโดยการปฏิบัติ ซึ่งจะมากหรือน๎อย
ขึ้นอยูํกับจ านวนและความถ่ีของความรู๎สึก และการปฏิบัติที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับสิ่งนั้น 

กลําวโดยสรุป เจตคติ หมายถึง สภาวะของจิตใจซึ่งรวมทั้งความคิด ความรู๎สึก และ
แนวโน๎ม ที่จะตอบสนองของบุคคลที่มีตํอสิ่งตําง ๆ และสถานการณ์ตําง ๆ อาจจะเป็นไปในทางบวก
หรือทางลบก็ได๎ โดยเริ่มจากบุคคลต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับสิ่งนั้นกํอน แล๎วท าการประเมิน
คําสิ่งนั้นตามประสบการณ์การเรียนรู๎ที่ผํานมา โดยเก็บเอาไว๎เป็นอารมณ์ ความรู๎สึกนึกคิดสะสมไว๎
เป็นความตั้งใจ แล๎วจึงสะท๎อนความรู๎สึกนั้นออกมาเป็นพฤติกรรม 

2.7.3 แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติ 
การปฏิบัติ คือ กิริยาอาการที่แสดงออก หรือปฏิกิริยาโต๎ตอบที่เกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับ

สิ่งเร๎า ซึ่งจะมาจากภายในหรือภายนอกรํางกายก็ได๎ ทุกสิ่งทุกอยํางที่มนุษย์กระท าหรือรู๎สึก ผู๎อ่ืนจะ
เห็นหรือไมํก็ตามถือวําเป็นพฤติกรรมทั้งสิ้น เชํน การหัวเราะ ร๎องไห๎ กิน เป็นต๎น (อุทัย หิรัญโต, 2520; 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2536) 

กลําวโดยสรุป การปฏิบัติ หมายถึง การปฏิบัติของสิ่งมีชีวิต ทั้งที่อยูํภายในหรือ
แสดงออกมาภายนอก ที่สังเกตได๎และสังเกตไมํได๎ เพ่ือตอบสนองตํอสิ่งแวดล๎อมหรือสิ่งเร๎า ส าหรับ
การวิจัยในครั้งนี้ การปฏิบัติ หมายถึง การปฏิบัติตามหลักกระบวนการเรียนรู๎การมีสํวนรํวมการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลวังบํอ อ าเภอหนองบัว จังหวัด
นครสวรรค์ 

1) การวัดการปฏิบัติ วิธีการวัดการปฏิบัติมี 2 วิธีการ คือ 
1.1) วิธีการวัดเชิงปริมาณ จะนับจ านวนการปฏิบัติของบุคคลที่แสดงออกมาตํอ

หนํวยที่ก าหนดให๎ในการศึกษา 
1.2) วิธีการวัดเชิงคุณภาพ จะวัดการปฏิบัติแตํละชนิดไปเปรียบเทียบกับการ

ปฏิบัติของบุคคลอื่นหรือน าไปเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานของการปฏิบัตินั้น ในบางครั้งต๎องให๎คําแกํ
การปฏิบัติที่ได๎จากการวัดด๎วย 

2) ความสัมพันธ์ระหวํางความรู๎ เจตคติ กับการปฏิบัติ 
นิภา มนูปิจุ (2528) ได๎กลําวถึงความสัมพันธ์ระหวํางความรู๎ เจตคติ และการปฏิบัติ

ไว๎ 4 รูปแบบ ดังภาพประกอบ 
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1. การปฏิบัติที่แสดงออกมาจะเป็นไปตามเจตคติ
และความรู๎ ที่บุคคลนั้นมีอยูํ โดยมีเจตคติเป็น
ตัวกลางระหวํางความรู๎และพฤติกรรม คือ  
เจตคติจะเกิดจากความรู๎และพฤติกรรมจะแสดง
ออกไปตามเจตคตินั้น 

 
ความรู้           เจตคติ           การปฏิบัติ 

2. การปฏิ บั ติ ที่ เกิ ดจากความรู๎ และเจตคติ มี
ความสัมพันธ์กันหรือความรู๎กับเจตคติมีผล
รํวมกัน เกี่ยวข๎องกันกํอให๎เกิดพฤติกรรม 

ความรู้ 
                                  การปฏิบัติ 
เจตคต ิ

3. ความรู๎และเจตคติตํางท าให๎เกิดการปฏิบัติได๎
โดยที่ความรู๎และเจตคติไมํเกี่ยวข๎องกัน 

 

ความรู้ 
                                  การปฏิบัติ 
เจตคต ิ

4. ความรู๎ มีผลตํอการปฏิบัติทั้ งทางตรงและ
ทางอ๎อม เชํน บุคคลมีความรู๎และปฏิบัติตามนั้น
หรือความรู๎มีผลตํอเจตคติกํอนแล๎ว การปฏิบัติที่
เกิดข้ึนเป็นไปตามเจตคตินั้น 

ความรู้                         การปฏิบัติ 
 
เจตคติ                     

 
ภาพที่ 2.1  ความสัมพันธ์ระหวํางความรู๎ เจตคต ิและการปฏิบัติ 

 
สรุปได๎วํา ความรู๎ เจตคติ และการปฏิบัติ มีความสัมพันธ์กันหลายรูปแบบทั้งทางตรง

และทางอ๎อม เชื่อวํา เจตคติที่ดีจะท าให๎การปฏิบัติดีและสืบเนื่องมาจากบุคคลนั้นมีความรู๎ดี ซึ่งความรู๎ 
เจตคต ิการปฏิบัติ มีผลตํอเนื่องกัน 

 
2.8  แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

2.8.1 ความหมายของความพึงพอใจ ได๎มีผู๎นิยามความหมายของความพึงพอใจไว๎ดังนี้   
มณี โพธิเสน (2543) ให๎ความหมายของความพึงพอใจไว๎วํา เป็นความรู๎สึกยินดี 

ความพึงพอใจ เจตคติที่ดีของบุคคล เมื่อได๎รับการตอบสนองความต๎องการของตนท าให๎เกิดความรู๎สึกดี 
จิตนา จันทคัต (2548) ไดใ๎ห๎ความหมายของความพึงพอใจไว๎วํา ความพึงพอใจ เป็น

ความรู๎สึกพึงพอใจ จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได๎รับในสิ่งที่ต๎องการหรือบรรลุจุดมุํงหมายในระดับหนึ่ง  
ซ่ึงความรู๎สึกดังกลําวจะลดลงหรือไมํนั้นเกิดข้ึนจากความต๎องการ จุดหมายได๎รับการตอบสนองหรือไมํ 

วฤทธิ์ สารฤทธิคาม (2548) ได๎ให๎ความหมายของความพึงพอใจไว๎วํา เป็นปฏิกิริยา
ด๎านความรู๎สึกตํอสิ่งเร๎าหรือสิ่งกระตุ๎นที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท๎ายของ
กระบวนการประเมิน โดยแบํงออกถึงทิศทางของผลการประเมินวําเป็นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือ
ทิศทางลบหรือไมํมีปฏิกิริยา 

ชนิดา ชัยรัตนศักดิ์ (2551) ให๎ความหมายวํา ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพอารมณ์ 
ความรู๎สึก ซึ่งจัดวําเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในของแตํละคนที่เป็นความรู๎สึกหรือทัศนคติทางบวก
ของบุคคลที่มีตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นก็ตํอเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองตํอความต๎องการ 
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แอปเบิลไวท์ (Applewhite, 1965) กลําววําความหมายของความพึงพอใจ ใน
การท างาน คือ ความสุขความสบายที่ได๎รับจากสภาพการท างาน ความสุขจากการท างานรํวมกับ
เพ่ือนรํวมงานการมีทัศนคติที่ดีตํองานและความพอใจกับรายได๎จากองค์กร ซึ่งมีความหมายคล๎ายกับ
ค าวําขวัญ ในการปฏิบัติงาน โดยขวัญในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องของกลุํม สํวนความพึงพอใจในการ
ท างานเป็นเรื่องของแตํละบุคคลที่มีความรู๎สึกมาจากสภาพการณ์ของการปฏิบัติงาน 

เดวิส (Davis, 1983) ให๎ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง 
ความพึงพอใจหรือไมํพึงพอใจของการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหวํางความหวังของ
ผู๎ปฏิบัติงานงานและผลประโยชน์ที่จะได๎รับ 

เวคคิโอ (Vecchio, 1991) สรุปความหมายของความพึงพอใจในงานวําเป็นผลรวม
ของความคิด ความรู๎สึก แนวโน๎นที่จะแสดงพฤติของบุคคลที่มีตํองานที่ปฏิบัติ ความพึงพอใจในงาน
ของบุคคลเกิดขึ้นและมีความแตกตํางกันตามลักษณะประสบการณ์จากการติดตํอสื่อสารกับบุคคล  
อ่ืน ๆ ความพึงพอใจงานเกี่ยวข๎องกับความคาดหวังเกี่ยวกับงานของบุคคล เพราะระดับความคาดหวัง
เกี่ยวกับงานมีผลตํอการประเมินคุณคําผลกาปฏิบัติ อันจะสํงผลตํอระดับความพึงพอใจงาน 

ลูแทนส์ (Luthans, 1992) กลําววํา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความพอใจหรือ
สภาวะอารมณ์ทางบวกที่เป็นผลมาจากการประเมินของบุคคลเกี่ยวกับงานหรือประสบการณ์ 

สรุปได๎วํา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู๎สึกนึกคิดหรือเจตคติ ความชอบหรือไมํ
ชอบของบุคคลที่มีตํอสิ่งเร๎าในด๎านตําง ๆ ของคนนั้น ๆ ความรู๎สึกพึงพอใจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นได๎รับ
ในสิ่งที่ตนเองต๎องการหรือเป็นไปตามเปูาหมายท่ีตนเองต๎องการ ความพึงพอใจเป็นความรู๎สึกทางบวก 
ความรู๎สึกท่ีมีความสุข เมื่อได๎รับผลส าเร็จและผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานตามที่บุคคลนั้นคาดหวัง
หรือต๎องการทั้งทางด๎านวัตถุและจิตใจ ท าให๎บุคคลเกิดความกระตือรือร๎น มีความมุํงมั่น มีขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน ซ่ึงเป็นผลดีตํอการปฏิบัติงาน 

2.8.2 องค์ประกอบที่ท าให๎เกิดความพึงพอใจ สิ่งจูงใจ เป็นสิ่งที่ที่ท าให๎เกิดความพึงพอใจ 
สิ่งจูงใจ หมายถึง องค์ประกอบตําง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุหรือสภาวะใด ๆ ซึ่งจะเป็นเครื่องโน๎นน๎าว
จิตใจ ท าให๎ปฏิบัติงานนั้น ๆ อยํางมีประสิทธิภาพ เพ่ือให๎งานนั้นประสบผลส าเร็จตามจุดมุํงหมายที่
วางไว๎หรือเป็นสิ่งลํอใจนั่นเอง  

ชนิดา ชัยรัตนศักดิ์ (2551) ได๎กลําวถึง สิ่งจูงใจที่ใช๎เป็นเครื่องกระตุ๎น เพ่ือให๎เกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ สิ่งเหลํานี้ได๎แกํ เงินทอง สิ่งของหรือสภาวะทางกายที่มีให๎แกํ
ผู๎ปฏิบัติงานและสิ่งจูงใจที่ไมํใชํวัตถุแตํเป็นเกียรติภูมิการใช๎สิทธิพิเศษมากกวําคนอ่ืน 

2) สภาพทางกายที่พึงปรารถนา หมายถึง การจัดสภาพแวดล๎อมในการท างาน ซึ่ง
จะเป็นสิ่งที่ท าให๎เกิดความสุขในการท างาน เชํน สิ่งอ านวยความสะดวกในส านักงาน 

3) ผลประโยชน์ทางอุดมคติ หมายถึง การสนองความต๎องการในด๎านความภูมิใจที่
ได๎แสดงฝีมือ การแสดงความภักดีตํอองค์กรของตน 

4) ความดึงดูดในทางสังคม หมายถึง การมีความสัมพันธ์ของบุคคลในหนํวยงาน 
การอยูํรํวมกัน ความมั่นคงของสังคม จะเป็นหลักในการท างาน 
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5) การปรับทัศนคติและสภาพของงานให๎เหมาะสม คือ เปิดโอกาสให๎บุคลากรมีสํวน
รํวมในการท างาน จะท าให๎เขาเป็นผู๎มีความส าคัญในหนํวยงาน จะท าให๎บุคคลมีก าลังใจในการท างาน
มากขึ้น 

2.8.3 การวัดความพึงพอใจ 
มนธิรา ชวลิตนิธิกุล (2549) กลําวถึง การวัดความพึงพอใจไว๎วํา ในการวัดความรู๎สึก

หรือวัดทัศนคตินั้น จะวัดออกในลักษณะของทิศทาง ซ่ึงมีอยูํสองทิศทาง คือ ทางบวกหรือทางลบ 
หมายถึง การประเมินคําความรู๎สึกไปในทางที่ดี ไมํชอบหรือไมํพอใจและการวัดในลักษณะปริมาณ  
ซึ่งเป็นความเข๎มข๎น ความรุนแรงหรือระดับทัศนคติไปในทิศทางที่พึงประสงค์หรือไมํพึงประสงค์
นั่นเอง ซึ่งวิธีการวัดมีอยูํหลายวิธี เชํน วิธีการสังเกต วิธีการสัมภาษณ์ วิธีการใช๎แบบสอบถาม มี
รายละเอียด ดังนี้ 

1) วิธีการสังเกต เป็นวิธีการใช๎ตรวจสอบบุคคลอ่ืน โดยการเฝูามองและจดบันทึกอยําง
มีแบบแผน วิธีนี้เป็นวิธีการศึกษาที่เกําแกํและยังเป็นที่นิยมใช๎อยํางแพรํหลายจนถึงปัจจุบัน  แตํก็
เหมาะสมกับการศึกษาเป็นรายกรณีเทํานั้น 

2) วิธีการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู๎วิจัยจะต๎องออกไปสอบถามโดยการพูดคุยกับบุคคล
นั้น ๆ โดยมีการเตรียมแผนงานลํวงหน๎า เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด 

3) วิธีการใช๎แบบสอบถามวิธีการนี้จะเป็นการใช๎แบบสอบถามที่มีข๎อค าอธิบายไว๎อยําง
เรียบร๎อย เพ่ือให๎ผู๎ตอบทุกคนตอบเป็นแบบแผนเดียวกัน มักใช๎ในกรณีที่ต๎องการข๎อมูลจากกลุํม
ตัวอยํางจ านวนมาก ๆ วิธีนี้นับเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดในการวัดทัศนคติ รูปแบบของแบบสอบถามจะ
ใช๎มาตราวัดทัศนคติ ซึ่งเป็นที่นิยมใช๎ในปัจจุบันวิธีหนึ่ง คือ มาตราสํวนแบบลิเคิร์ท (Likert Scales) 
ประกอบด๎วย ข๎อความที่แสดงถึงทัศนคติของบุคคลที่มีตํอสิ่งเร๎าอยํางใดอยํางหนึ่ง แล๎วมีค าตอบที่
แสดงถึงระดับความรู๎สึก 5 ค าตอบ เชํน มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย และน๎อยที่สุด 

สรุปได๎วํา การวัดความพึงพอใจเป็นการตรวจสอบทัศนคติของบุคคลที่มีตํอสิ่งหนึ่ง
สิ่งใด ซึ่งสามารถใช๎เครื่องมือวัดได๎หลายแบบ ได๎แก ํการสังเกต การสัมภาษณ ์และการใช๎แบบสอบถาม 

 
2.9  แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

2.9.1 ทฤษฎีการเรียนรู๎ (Learning Theory) 
1) ความหมายการเรียนรู๎ การเรียนรู๎ เป็นกระบวนการที่ละเอียดอํอนและซับซ๎อน 

นักการศึกษาและนักจิตวิทยาชาติตําง ๆ ได๎พยายามศึกษาสภาพการเรียนรู๎ของมนุษย์วําเกิดขึ้นได๎
อยํางไรมีกระบวนการอะไรบ๎างที่เกี่ยวข๎องรวมทั้งการถํายโยงความรู๎ไปสูํสถานการณ์ใหมํได๎อยํางไร 
ท าให๎เกิดทฤษฎีการเรียนรู๎ขึ้น โดยภาพรวมแล๎วความหมายของการเรียนรู๎จึงหมายถึง กระบวนการที่
ท าให๎คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเป็นทั้งพฤติกรรมภายใน และพฤติกรรมภายนอก คํอนข๎างถาวร
และเป็นกระบวนการที่ตํอเนื่องตลอดชีวิต คนสามารถเรียนได๎จากการได๎ยิน การสัมผัส การอําน การ
ใช๎เทคโนโลยี การเรียนรู๎จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ และการฝึกฝนที่ผู๎สอนน ามาเสนอ  โดยการ
ปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎สอนและผู๎เรียน ผู๎สอนจะเป็นผู๎ที่สร๎างบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอ้ืออ านวยตํอ
การเรียนรู๎ ที่จะให๎เกิดขึ้นในรูปแบบใดก็ได๎ (ทิศนา แขมมณี, 2547; คณะอนุกรรมการปฏิรูปการ
เรียนรู๎, 2543; อารี พันธ์มณี, 2543 อ๎างถึงใน Cronbah, 1970) 
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1.1) ทฤษฎีการเรียนรู๎กลุํมพุทธินิยม (Cognitive Theory) หรือกลุํมความรู๎
ความเข๎าใจ ทฤษฎีในกลุํมนี้อธิบายวํา การเรียนรู๎เป็นผลของกระบวนการคิด ความเข๎าใจ การรับรู๎  
สิ่งเร๎าที่มากระตุ๎นผสมผสานกับประสบการณ์ในอดีตที่ผํานมาของบุคคลท าให๎เกิดการเรียนรู๎ขึ้น การ
ผสมผสานระหวํางประสบการณ์ท่ีได๎รับในปัจจุบันกับประสบการณ์ในอดีต จ าเป็นต๎องอาศัยกระบวนการ
ทางปัญญาเข๎ามามีอิทธิพลในการเรียนรู๎ด๎วย ทฤษฎีกลุํมนี้จึงเน๎นกระบวนการทางปัญญา (Cognitive 
Process) มากกวํา การวางเงื่อนไขเพ่ือให๎เกิดพฤติกรรม ทฤษฎีการเรียนรู๎ในกลุํมนี้ ได๎แกํ ทฤษฎีการ
เรียนรู๎ปัญญาทางสังคม การเรียนรู๎แบบการหยั่งรู๎ เป็นต๎น เป็นทฤษฎีสนาม ซึ่ งเน๎นที่ผู๎รับเป็นบุคคล
ส าคัญที่จะกํอให๎เกิดพฤติกรรมการเรียนรู๎ การวิเคราะห์และประสบการณ์มองวําการเรียนรู๎มีผลจาก
สติปัญญา รํวมกับประสบการณ์และการคิดวิเคราะห์ (ทิศนา แขมมณี, 2547) ดังนั้นในการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้ จึงใช๎ทฤษฎีในกลุํมพุทธินิยม ซึ่งเน๎นผู๎เรียนเป็นบุคคลส าคัญที่จะกํอให๎เกิดพฤติกรรมการ
เรียนรู๎ ถ๎ามีสติปัญญาในการวิเคราะห์ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว๎มาก ก็ยํอมที่จะเรียนรู๎ได๎มาก  
อีกท้ังยังสามารถที่จะน าไปแก๎ไขปัญหาในชีวิตได๎อีกด๎วย โดยมีทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องรวม 3 ทฤษฎี ดังนี้ 

1.2) ทฤษฎีพัฒนาการทางการสติปัญญา (Intellectual Development Theory) 
ซึ่งเป็นทฤษฎีการเรียนรู๎ที่จัดอยูํในกลุํมพุทธินิยม (Cognitive Theory) มีแนวคิดของนักจิตวิทยาที่
เกี่ยวข๎อง 2 ทําน คือ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ และทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
ของบรุนเนอร์ (ทิศนา แขมมณี, 2547) โดยเพียเจต์ได๎ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางด๎านความคิดของ
เด็ก พบวํา การเรียนรู๎ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะมีพัฒนาการไปตามวัยตําง ๆ 
เป็นล าดับขั้น พัฒนาการเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ไมํควรที่จะเรํงเด็กให๎ข๎ามจากพัฒนาการขั้น
หนึ่งไปสูํอีกขั้นหนึ่งเพราะจะท าให๎เกิดผลเสียแกํเด็ก แตํการจัดประสบการณ์สํงเสริมพัฒนาการของ
เด็กในชํวงเด็กก าลังจะพัฒนาไปสูํขั้นที่สูงกวําสามารถชํวยให๎เด็กพัฒนาไปอยํางรวดเร็ว อยํางไรก็
ตามเพียเจต์เน๎นความส าคัญของการเข๎าใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กมากกวําการกระตุ๎นเด็กให๎
มีพัฒนาการเร็วขึ้น สรุปสาระได๎ดังนี้ 

2) พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัยตําง ๆ เป็นล าดับขั้น ได๎แกํ 
2.1) ขั้นรับรู๎ด๎วยประสาทสัมผัส (Sensorimotor Period) เป็นขั้นพัฒนาการ

ในชํวงอายุ 0-2 ปี ความคดิของเด็กวัยนี้ขึ้นกับการรับรู๎และการกระท าเด็กยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางและ
ยังไมํสามารถเข๎าใจความคิดเห็นของผู๎อื่น 

2.2) ขั้นกํอนปฏิบัติการคิด (Preoperational Period) เป็นขั้นพัฒนาการในชํวง
อายุ 2-7 ปี ความคิดของเด็กวัยนี้ขึ้นอยูํกับการรับรู๎เป็นสํวนใหญํยังไมํสามารถที่จะใช๎เหตุผลอยําง
ลึกซึ้งแตํสามารถเรียนรู๎และใช๎สัญลักษณ์ได๎ การใช๎ภาษาแบํงเป็นขั้นยํอย ๆ 2 ขั้น คือ 

2.2.1) ขั้นกํอนเกิดความคิดรวบยอด (Pre-Conceptual Intellectual 
Period) เป็นขั้นพัฒนาการในชํวงอายุ 2-4 ปี 

2.2.2) ขั้นการคิดด๎วยความเข๎าใจของตนเอง (Intuitive Thinking Period) 
เป็นพัฒนาการในชํวงอายุ 4-7 ปี 

2.2.3) ขั้นการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Period) เป็นขั้น
พัฒนาการในชํวงอายุ 7-11 ปี เป็นขั้นการคิดของเด็กไมํมีขึ้นกับการรับรู๎จากรูปรํางเทํานั้นเด็กสามารถ
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สร๎างภาพในใจ และสามารถคิดย๎อนกลับได๎ มีความเข๎าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวเลขและ  
สิ่งตําง ๆ ได๎มากข้ึน 

2.2.4) ขั้นการคิดแบบนามธรรม (Formal Operational Period) เป็นขั้น
พัฒนาการในชํวงอายุ 11-15 ปี เด็กสามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมได๎ และสามารถคิดตั้งสมมติฐาน
และการใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได๎ 

2.2.5) ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกตํางจากผู๎ใหญํ 
2.2.6) กระบวนการทางสติปัญญามีลักษณะดังนี้ การซึมซับหรือการ

ดูดซึม (Assimilation) เป็นกระบวนการทางสมองในการับประสบการณ์เรื่องราวและข๎อมูลตําง ๆ 
เข๎ามาสะสมเก็บไว๎เพ่ือใช๎ประโยชน์ การปรับและจัดระบบ (Accommodation) คือ กระบวนการทาง
สมองในการปรับประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหมํให๎เข๎ากันเป็นระบบหรือเครือขํายทางปัญญา
ที่ตนสามารถเข๎าใจได๎ เกิดเป็นโครงสร๎างทางปัญญาใหมํขึ้น การเกิดความสมดุล (Equilibration) เป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นจากข้ันของการปรับ หากการปรับเป็นไปอยํางผสมผสานกลมกลืนก็จะกํอให๎เกิด
สภาพที่มีความสมดุลขึ้น หากบุคคลไมํสามารถปรับประสบการณ์ใหมํและประสบการณ์เดิมให๎เข๎ากัน
ได๎ก็จะเกิดภาวะความไมํสมดุลขึ้น ซึ่งจะกํอให๎เกิดความขัดแย๎งทางปัญญาขึ้นในตัวบุคคล 

บรุนเนอร์ (Bruner, 1963) ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาที่สนใจและศึกษาเรื่องของ
พัฒนาการทางสติปัญญาตํอเนื่องจากเพียเจต์ โดยบรุนเนอร์เชื่อวํามนุษย์เลือกที่จะรับรู๎สิ่งที่ตนเอง
สนใจและการเรียนรู๎เกิดจากกระบวนการค๎นพบด๎วยตนเอง (Discovery Learning) มีแนวคิดในการ
เรียนรู๎ ดังนี้  

1) การจัดโครงสร๎างของความรู๎ให๎มีความสัมพันธ์และสอดคล๎องกับพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเด็ก มีผลตํอการเรียนรู๎ของเด็ก 

2) การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนให๎เหมาะสมกับระดับความพร๎อมของ
ผู๎เรียน และสอดคล๎องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู๎เรียนจะชํวยให๎การเรียนรู๎เกิดประสิทธิภาพ 

3) การคิดแบบหยั่งรู๎ (Intuition) เป็นการคิดหาเหตุผลอยํางอิสระที่สามารถชํวย
พัฒนาความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ได๎ 

4) แรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะชํวยให๎ผู๎เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู๎ 
3) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์แบํงได๎เป็น 3 ขั้นใหญํ ๆ คือ 

3.1) ขั้นการเรียนรู๎จากสัมผัส (Enactive Stage) คือ ขั้นของการเรียนรู๎จากการ
ใช๎ประสาทสัมผัสรับรู๎สิ่งตําง ๆ การลงมือกระท าชํวยให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎ได๎ดี การเรียนรู๎เกิดจากการ
กระท า 

3.2) ขั้นการเรียนรู๎จากความคิด (Iconic Stage) เป็นขั้นที่เด็กสามารถสร๎างมโน
ภาพในใจได๎ และสามารถเรียนรู๎จากภาพแทนของจริงได๎ 

3.3) ขั้นการเรียนรู๎สัญลักษณ์และนามธรรม (Symbolic Stage) เป็นขั้นการ
เรียนรู๎สิ่งที่ซับซ๎อนและเป็นนามธรรมได๎ การเรียนรู๎เกิดขึ้นได๎จากการที่คนเราสามารถสร๎างความคิด
รวบยอดหรือสามารถจัดประเภทของสิ่งตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม การเรียนรู๎ที่ได๎ผลดีที่สุดคือการให๎
ผู๎เรียนค๎นพบการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง (Discovery learning) 
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4) ทฤษฎีการสร๎างความรู๎ด๎วยตนเองโดยการสร๎างสรรค์ชิ้นงาน ซึ่งพัฒนามาจาก
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ โดยซีมัวร์ เพเพอร์ท (Seymour Papert) แหํงสถาบัน
เทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ (ทิศนา แขมมณี, 2544 อ๎างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษา
แหํงชาติ, 2542) ได๎พบวํา การเรียนรู๎ที่ดีเกิดจากการสร๎างพลังความรู๎ด๎วยตนเองของผู๎เรียน หาก
ผู๎เรียนมีโอกาสได๎สร๎างความคิดและน าความคิดของตนเองไปสร๎างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม จะท าให๎เห็นความคิดนั้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และเม่ือผู๎เรียนสร๎างสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มาในโลก ก็หมายถึงการสร๎างความรู๎ขึ้นในตนเองนั่นเอง ความรู๎ที่ผู๎เรียนสร๎างขึ้นในตนเองนี้ จะมี
ความหมายตํอผู๎เรียน จะอยูํคงทนผู๎เรียนจะไมํลืมงําย และจะสามารถถํายทอดให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจความคิด
ของตนได๎นอกจากนั้นความรู๎ที่สร๎างขึ้นมาเองนี้ยังจะเป็นฐานให๎ผู๎เรียนสามารถสร๎างความรู๎ใหมํตํอไป
อยํางไมํมีที่สิ้นสุด 

การจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามทฤษฎีการสร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง  โดยการ
สร๎างสรรค์ชิ้นงานจะเน๎นที่รูปแบบการปฏิบัติ เนื่องจากมีรากฐานมาจากทฤษฎีเดียวกับ ทฤษฎีพุทธิ
นิยม ซึ่งสร๎างความรู๎ด๎วยตนเองจะมีเอกลักษณ์ของตนในด๎านการใช๎สื่อ เทคโนโลยี วัสดุ และอุปกรณ์
ตําง ๆ ที่เหมาะสมในการให๎ผู๎เรียนสร๎างสาระการเรียนรู๎และผลงานตําง ๆ ด๎วยตนเอง 

2.9.2 ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative Learning) 
เป็นการเรียนรู๎เป็นกลุํมยํอยโดยมีสมาชิกกลุํมที่มีความสามารถแตกตํางกันประมาณ 3-6 คน 
ชํวยเหลือกันเรียนรู๎เพ่ือไปสูํเปูาหมายของกลุํมโดยจอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson & Johnson, 
1994) มีแนวคิดวํา ในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไปเรามักจะไมํให๎ความสนใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎เรียน สํวนใหญํเรามุํงไปที่ปฏิสัมพันธ์ระหวํางครูผู๎เรียนหรือ
ระหวํางผู๎เรียนกับบทเรียน ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎เรียนเป็นมิติที่มักจะถูกละเลยหรือมองข๎ามไปทั้ง ๆ 
ที่มีผลการวิจัยชี้ชัดเจนวํา ความรู๎สึกของผู๎เรียนตํอตนเอง ตํอโรงเรียน ครู  และเพ่ือนรํวมชั้น มีผลตํอ
การเรียนรู๎มาก ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎เรียนมี 3 ลักษณะ คือ 

1) ลักษณะแขํงขันกันในการศึกษาเรียนรู๎ ผู๎เรียนแตํละคนจะพยายามเรียนให๎ได๎ดีกวํา
คนอ่ืน เพ่ือให๎ได๎คะแนนดีได๎รับการยกยํองหรือได๎รับการตอบแทนในลักษณะตําง ๆ 

2) ลักษณะตํางคนตํางเรียน ผู๎เรียนแตํละคนตํางก็รับผิดชอบดูแลตนเองให๎เกิดการ
เรียนรู๎ ไมํยุํงเก่ียวกับผู๎อ่ืน 

3) ลักษณะรํวมมือกันหรือชํวยกันในการเรียนรู๎ผู๎เรียนแตํละคนตํางก็รับผิดชอบในการ
เรียนรู๎ของตน และในขณะเดียวกันก็ต๎องให๎สมาชิกคนอ่ืนเรียนรู๎ด๎วย 

4)  จากปฏิสัมพันธ์ใน 3 ลักษณะ เราควรให๎โอกาสผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ทั้ง 3 ลักษณะ 
โดยรู๎จักใช๎ลักษณะการเรียนรู๎อยํางเหมาะสมกับสภาพการณ์ ทั้งนี้เพราะในชีวิตประจ าวัน ผู๎เรียน
จะต๎องเผชิญสถานการณ์ที่มีทั้ง 3 ลักษณะ และเป็นการได๎เรียนรู๎ทักษะทางสังคมและการท างาน
รํวมกับผู๎อ่ืนซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นอยํางยิ่งในการด ารงชีวิตด๎วย ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการ 
ดังนี้ (Johnson & Johnson, 1994) 

5) การพ่ึงพาและเกื้อกูลกัน (Positive Interdependence) กลุํมการเรียนรู๎แบบ
รํวมมือจะต๎องมีความตระหนักวําสมาชิกกลุํมทุกคนมีความส าคัญ และความส าเร็จของกลุํมขึ้นกับ
สมาชิกทุกคนในกลุํมในขณะเดียวกันสมาชิกแตํละคนจะประสบความส าเร็จได๎ก็ตํอเมื่อกลุํมประสบ
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ความส าเร็จ ความส าเร็จของบุคคลและของกลุํมขึ้นอยูํกับกันและกัน ดังนั้นแตํละคนต๎องรับผิดชอบใน
บทบาทหน๎าที่ของตน และในขณะเดียวกันก็ชํวยเหลือสมาชิกคนอ่ืน ๆ ด๎วย เพ่ือประโยชน์รํวมกัน 
การจัดกลุํมเพ่ือชํวยให๎ผู๎เรียนมีการพ่ึงพาชํวยเหลือเกื้อกูลกันนี้ท าได๎หลายทาง เชํน  การให๎ผู๎เรียนมี
เปูาหมายเดียวกันหรือให๎ผู๎เรียนก าหนดเปูาหมายในการท างาน การเรียนรู๎รํวมกัน (Positive Goal in 
Interdependence) การให๎รางวัลตามผลงานของกลุํม (Positive Reward in Interdependence) 
หรือการให๎งานหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ทุกคนต๎องท าหรือใช๎รํวมกัน (Positive Resource in Interdependence) 
การมอบหมายบทบาทหน๎าที่ในการท างานรํวมกันให๎แตํละคน (Positive Role in Interdependence) 

6) การปรึกษาหารือกันอยํางใกล๎ชิด (Face-to-Face Promotive Interaction) การที่
สมาชิกในกลุํมมีการพึ่งพาชํวยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นปัจจัยที่จะเสริมให๎ผู๎เรียนมีปฏิสัมพันธ์ตํอกันและกัน
ในทางที่จะชํวยให๎กลุํมบรรลุเปูาหมาย สมาชิกกลุํมจะหํวงใย ไว๎วางใจสํงเสริมและชํวยเหลือกันและ
กันในการท างานตําง ๆ รํวมกันสํงผลเกิดสัมพันธภาพที่ดีตํอกัน 

7) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได๎ของสมาชิกแตํละคน (Individual Accountability) 
สมาชิกในกลุํมการเรียนรู๎ทุกคนจะต๎องมีหน๎าที่รับผิดชอบ และพยายามท างานที่ได๎มอบหมายอยําง
เต็มความสามารถ ไมํมีใครที่จะได๎รับประโยชน์ไมํท าหน๎าที่ของตน ดังนั้นกลุํมจึงจ าเป็นต๎องมีระบบ
การตรวจสอบผลงาน ทั้งที่เป็นรายบุคคลและเป็นกลุํม วิธีการที่สามารถสํงเสริมให๎ทุกคนได๎ท าหน๎าที่
ของตนอยํางเต็มที่มีหลายวิธี และการจัดกลุํมให๎เล็กเพ่ือจะได๎มีการเอาใจใสํกันและกันได๎อยํางทั่วถึง 
การทดสอบเป็นรายบุคคลการสุํมเรียกชื่อให๎รายงาน ครูสังเกตพฤติกรรมของผู๎เรียนในกลุํม การจัดให๎
กลุํมมีผู๎สังเกตการณ์ การให๎ผู๎เรียนสอนกันและกัน เป็นต๎น 

8) การให๎ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและทักษะการท างานกลุํมยํอย 
(Interpersonal and Small-Group Skills) การเรียนรู๎แบบรํวมมือจะประสบความส าเร็จได๎ต๎อง
อาศัยทักษะที่ส าคัญหลายประการ เชํน ทักษะทางสังคม ทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู๎อ่ืน ทักษะการ
ท างานกลุํม ทักษะการสื่อสาร และทักษะการแก๎ปัญหาขัดแย๎ง รวมทั้งการเคารพ ยอมรับ และ
ไว๎วางใจกันและกัน ซึ่งครูควรสอนและฝึกให๎แกํผู๎เรียนเพ่ือชํวยให๎ด าเนินงานไปได๎ 

9) การวิเคราะห์กระบวนการกลุํม (Group Processing) กลุํมการเรียนรู๎แบบรํวมมือ
จะต๎องมีการวิเคราะห์กระบวนการท างานของกลุํมเพ่ือชํวยให๎กลุํมเกิดการเรียนรู๎และปรับปรุงการ
ท างานให๎ดีข้ึน การวิเคราะห์กระบวนการกลุํมครอบคลุมการวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการท างานของกลุํม 
พฤติกรรมของสมาชิกกลุํมและผลงานของกลุํม การวิเคราะห์การเรียนรู๎นี้อาจท าโดยครู หรือผู๎เรียน 
หรือทั้งสองฝุาย การวิเคราะห์กระบวนการกลุํมนี้เป็นยุทธวิธีหนึ่งที่สํงเสริมให๎กลุํมตั้งใจท างาน เพราะรู๎
วําจะได๎รับข๎อมูลปูอนกลับ และชํวยฝึกทักษะการรู๎คิด (Metacognition) คือ สามารถที่จะประเมิน
การคิดและพฤติกรรมของตนที่ได๎ท าไป 
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การเรียนรู๎แบบรํวมมือสํงผลดีตํอผู๎เรียนในด๎านตําง ๆ ดังนี้ 
1) มีความพยายามที่จะบรรลุเปูาหมายมากขึ้น (Greater Efforts to Achieve) 

การเรียนรู๎แบบรํวมมือชํวยให๎ผู๎เรียนมีความพยายามที่จะเรียนรู๎ให๎บรรลุเปูาหมายเป็นผลท าให๎
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎สูงขึ้น และมีผลงามมากขึ้น การเรียนรู๎มีความคงทนมากขึ้น (Long-Term 
Retention) มีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ มีการใช๎เวลาอยํางมีประสิทธิภาพใช๎เหตุผลดี
ขึ้น และคิดอยํางมีวิจารณญาณมากข้ึน 

2) มีความสัมพันธ์ระหวํางผู๎เรียนดีขึ้น (More Positive Relationships 
Among Students) การเรียนรู๎แบบรํวมมือชํวยให๎ผู๎เรียนมีน้ าใจนักกีฬามากขึ้น ใสํใจในผู๎อ่ืนมากขึ้น
เห็นคุณคําของความแตกตําง ความหลากหลาย การประสานสัมพันธ์และการรวมกลุํม 

3) มีสุขภาพจิตดีขึ้น (Greater Psychological Health) การเรียนรู๎แบบรํวมมือ 
ชํวยให๎ผู๎เรียนมีสุขภาพจิตดีขึ้น มีความรู๎สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังชํวยพัฒนาทักษะทางสังคมและความสามารถในการเผชิญกับความเครียดและความผัน
แปรตําง ๆ 

10) ขั้นของการเรียนรู๎ 
บลูม (Bloom, 1971) ได๎กลําวถึง พฤติกรรมวําเป็นกิจกรรมทุกประเภทที่มนุษย์

กระท าอาจเป็นสิ่งสังเกตได๎หรือไมํได๎และได๎จ าแนกพฤติกรรมดังกลําวนี้ ออกเป็นหมวดหมูํ (Domain) 
3 หมวดใหญํ ๆ เรียกวํา หมวดการ ดังนี้ 

10.1) พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับสติปัญญา 
ความรู๎ ความคิด หรือพฤติกรรมทางด๎านสมองของบุคคล ในอันที่จะท าให๎มีความเฉลียวฉลาดมี
ความสามารถในการคิดเรื่องราวตําง ๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความสามารถทางสติปัญญา 
การเรียนการสอนในปัจจุบัน ยังเน๎นในด๎านนี้มาก พฤติกรรมทางพุทธิพิสัยแบํงได๎เป็น 6 ระดับ ได๎แกํ 
(ประภาเพ็ญ สุวรรณ และสวิง สุวรรณ, 2541; อ๎างถึงใน Bloom, et al., 1971) 

10.1.1) ความรู๎ (Knowledge) ความจ าเป็นความสามารถในการเก็บ
รักษามวลประสบการณ์ตําง ๆ จากการที่ได๎รับรู๎ไว๎ และระลึกสิ่งนั้นได๎เมื่อต๎องการเปรียบดังเทป
บันทึกเสียง หรือวีดีทัศน์ที่สามารถเก็บเสียงและภาพของเรื่องราวตําง ๆ ได๎ สามารถเปิดฟังหรือดูภาพ
เหลํานั้นได๎เม่ือต๎องการ 

10.1.2) ความเข๎าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการจับ
ใจความส าคัญของเรื่องได๎และสามารถแสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยาย
ความ หรือการกระท าอ่ืน ๆ 

10.1.3) การน าความรู๎ไปใช๎ (Application) เป็นขั้นที่ผู๎เรียนสามารถ
น าความรู๎ประสบการณ์ไปใช๎ในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตําง ๆ ได๎ซึ่งจะต๎องอาศัยความรู๎ความ
เข๎าใจจึงจะสามารถน าไปใช๎ได๎ เชํน น าหลักของการใช๎ภาษาไทยไปใช๎สื่อความหมายในชีวิตประจ าวัน
ได๎ถูกต๎องและเหมาะสม 

10.1.4) การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นที่ผู๎เรียนสามารถคิดหรือแยกแยะ
เรื่องราวสิ่งตําง ๆ ออกเป็นสํวนยํอย เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญได๎และมองเห็นความสัมพันธ์ของสํวนที่
เกี่ยวข๎อง ความสามารถในการวิเคราะห์จะแตกตํางกันไปแล๎วแตํความคิดของแตํละคน เชํน คน 2 คน 
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มองดูต๎นไม๎ต๎นเดียวกัน คนแรกวิเคราะห์ต๎นไม๎ออกเป็น 4 สํวน คือ ราก ล าต๎น ใบ และดอก อีกคน
หนึ่งวิเคราะห์เป็น 2 สํวน คือ สํวนบนดินและสํวนใต๎ดิน เป็นต๎น 

10.1.5) การสังเคราะห์ (Synthesis) ขั้นนี้เป็นความสามารถที่จะผสมผสาน
สํวนยํอย ๆ เข๎าเป็นเรื่องเดียวกันอยํางมีระบบ เพ่ือให๎เกิดสิ่งใหมํที่สมบูรณ์และดีกวําเดิม อาจเป็นการ
ถํายทอดความคิดออกมาให๎ผู๎อื่นเข๎าใจได๎งําย การก าหนดวางแผนวิธีการด าเนินงานขึ้นใหมํหรืออาจจะ
เกิดข้ึนความคิดในอันที่จะสร๎างความสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็นนามธรรมข้ึนมาในรูปแบบหรือแนวคิดใหมํ 

10.1.6) การประเมินคํา (Evaluation) เป็นความสามารถในการ
ตัดสินใจ ตีราคาหรือสรุปเกี่ยวกับคุณคําของสิ่งตําง ๆ ออกมาในรูปของคุณธรรมอยํางมีกฎเกณฑ์ที่
เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นไปตามเนื้อหาสาระในเรื่อง ซึ่งอาจเป็นกฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับก็ได๎ เชํน การ
สรุปวํางูเหํามีประโยชน์ในวิชาทางการแพทย์ แตํสังคมโดยทั่วไปจะสรุปวํางูเหํานั้นมีโทษเพราะจะ
กํอให๎เกิดอันตรายถึงชีวิต 

10.2) จิตพิสัย (Affective Domain) เป็นพฤติกรรมทางด๎านจิตใจ ซึ่งจะเกี่ยวกับ
คํานิยม ความรู๎สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ เจตคติ ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมของผู๎เรียนใน
ด๎านนี้อาจจะไมํเกิดขึ้นในทันที ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎การสอนจะต๎องใช๎วิธีปลูกฝังโดยจัด
สภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมและสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยูํตลอดเวลา เพ่ือท าให๎พฤติกรรมของผู๎เรียน
เปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงค์ ด๎านจิตพิสัยจะประกอบด๎วยพฤติกรรมยํอย ๆ 5 ระดับ ได๎แกํ 

10.2.1) การรับรู๎ เป็นความรู๎สึกที่เกิดขึ้นตํอปรากฏการณ์ หรือสิ่งเร๎าอยําง
ใดอยํางหนึ่งซึ่งเป็นไปในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเร๎านั้นวําคืออะไรแล๎วจะแสดงออกมา
ในรูปของความรู๎สึกที่เกิดขึ้น 

10.2.2) การตอบสนอง เป็นการกระท าที่แสดงออกมาในรูปของความเต็ม
ใจยินยอมและพอใจตํอสิ่งเร๎านั้น ซึ่งเป็นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล๎ว 

10.2.3) การเกิดคํานิยม เป็นการเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับใน
สังคม ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของการยอมรับนับถือในคุณคํานั้น หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
จนกลายเป็นความเชื่อแล๎วจึงเกิดทัศนคติที่ดีในสิ่งนั้น 

10.2.4) การจัดรวบรวม เป็นการสร๎างแนวคิดและจัดระบบของคํานิยม
ที่เกิดขึ้นซึ่งจะรวบรวมคํานิยมเหลํานั้นโดยอาศัยความสัมพันธ์กับสิ่ งที่ยึดถือเพ่ือใช๎เป็นหลักในการ
พิจารณาในเรื่องตําง ๆ ถ๎าเข๎ากันได๎ยึดถือตํอไป แตํถ๎าขัดกันอาจจะไมํยอมรับคํานิยมใหมํหรืออาจ
ยอมรับ คํานิยมใหมํ โดยยกเลิกคํานิยมเกํา ๆ ไปก็ได ๎

10.2.5) สร๎างลักษณะนิสัยตามแบบคํานิยมที่ยึดถือ เป็นการน าคํานิยม
ที่ยึดถือนั้นมาใช๎เป็นตัวควบคุมพฤติกรรมที่เป็นนิสัยประจ าตัวของตนให๎ประพฤติปฏิบัติแตํสิ่งที่ถูกต๎อง
ดีงาม พฤติกรรมด๎านจิตพิสัยนี้ จะเกี่ยวกับความรู๎สึกและจิตใจซึ่งจะเริ่มจากการได๎รับรู๎จาก
สิ่งแวดล๎อมแล๎วจึงเกิดปฏิกิริยาโต๎ตอบ จากนั้นขยายกลายเป็นความรู๎สึกด๎านตําง  ๆ จนกลายเป็น 
คํานิยมและยังพัฒนาตํอไปเป็นความคิดอุดมคติ ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมทิศทางพฤติกรรมของคน คนจะรู๎
ดีชั่วอยํางไรนั้นก็เป็นผลของพฤติกรรม 

10.3) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นพฤติกรรมที่บํงถึงความสามารถ
ในการปฏิบัติงานได๎อยํางคลํองแคลํวช านาญ พฤติกรรมด๎านนี้จะเห็นได๎จากการกระท าซึ่งแสดงผลของ
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การปฏิบัติออกมาได๎โดยตรง โดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับของทักษะที่เกิดวํามีมาก
น๎อยเพียงใด การที่จะให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ทางด๎านทักษะพิสัย ผู๎เรียนจะต๎องพร๎อมที่ใช๎อวัยวะตําง  ๆ 
พฤติกรรมด๎านทักษะพิสัยประกอบด๎วยพฤติกรรมยํอย ๆ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

10.3.1) การรับรู๎เป็นการที่ผู๎เรียนได๎รับรู๎หลักการปฏิบัติที่ถูกต๎อง หรือเป็น
การเลือกหาตัวแบบที่สนใจ 

10.3.2) กระท าตามแบบหรือเครื่องชี้แนะ เป็นพฤติกรรมที่ผู๎ เรียน
พยายามฝึกตามแบบที่ตนสนใจและพยายามท าซ้ า เพ่ือที่จะให๎เกิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจให๎ได๎ หรือ
สามารถปฏิบัติงานได๎ตามข๎อแนะน า 

10.3.3) การหาความถูกต๎องเป็นพฤติกรรมที่ผู๎เรียนสามารถปฏิบัติงานได๎
ด๎วยตนเอง โดยไมํต๎องอาศัยเครื่องชี้แนะ เมื่อไมํกระท าซ้ าแล๎วก็พยายามหาความถูกต๎องในการปฏิบัติซึ่ง
จะพัฒนาเป็นรูปแบบของตัวเอง อาจจะเหมือนหรือไมํเหมือนกับตัวแบบเดิมก็ได๎ 

10.3.4) การกระท าอยํางตํอเนื่อง หลังจากที่ได๎ตัดสินใจเลือกรูปแบบที่
เป็นของตัวเองก็จะมีการกระท าตามรูปแบบนั้นอยํางตํอเนื่องจนปฏิบัติงานที่ยุํงยากซับซ๎อนได๎เป็น
พฤติกรรมที่ผู๎เรียนสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางรวดเร็ว ถูกต๎อง และคลํองแคลํวนั้น คือเกิ ดทักษะขึ้น
แล๎ว การที่จะให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะได๎จะต๎องอาศัยการฝึกฝนในเรื่องนั้นบํอย  ๆ และกระท าอยําง
สม่ าเสมอ 

10.3.5) การกระท าอยํางเป็นธรรมชาติ เป็นพฤติกรรมสุดท๎ายที่จะได๎
จากการฝึกอยํางตํอเนื่องจนสามารถปฏิบัติสิ่งนั้น ๆ ได๎คลํองแคลํววํองไวโดยอัตโนมัติดูเป็นไปอยําง
ธรรมชาติไมํขัดเขิน ซึ่งถือเป็นความสามารถของการปฏิบัติในระดับสูง 

ขั้นของการเรียนรู๎ทั้ง 3 หมวด ได๎แกํ พุทธิพิสัย ซึ่งเป็นพฤติกรรมหรือความสามารถทาง
สติปัญญา จิตพิสัย เป็นพฤติกรรมทางด๎านจิตใจ และสุดท๎าย คือ ทักษะพิสัยซึ่งเป็นพฤติกรรมการ
กระท าที่แสดงออกมา หมวดการเรียนรู๎นี้ถือได๎วําเป็นพฤติกรรมทางการศึกษา ซึ่งไมํจ าเป็นวําจะต๎อง
เกิดขึ้นในตัวคนเป็นด๎าน ๆ ไป แตํจะเกิดขึ้นพร๎อม ๆ กัน และมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน 
พฤติกรรมตัวใดจะเดํนหรือด๎อยกวําพฤติกรรมอ่ืนก็แล๎วแตํกรณี 

2.9.3 การจัดการเรียนการสอนโดยเน๎นกระบวนการกลุํม (Group Process Based Instruction) 
1) ความหมายกระบวนการกลุํม (Group Process) กระบวนการกลุํม เป็นกระบวนการ

ในการท างานรํวมกันของบุคคลตั้งแตํ 2 คนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์รํวมกันและมีการด าเนินงาน
รํวมกันโดยผู๎น ากลุํมและสมาชิกกลุํมตํางก็ท าหน๎าที่ของตนอยํางเหมาะสมและมีกระบวนการท างาน 
ที่ดี เพ่ือน ากลุํมไปสูํวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ การเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎กระบวนการท างาน
กลุํมที่ดีจะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะทางสังคมและขยายขอบเขตของการเรียนรู๎ให๎กว๎างขวางขึ้น  
ซึ่งหมายถึงการด าเนินการเรียนการสอนโดยที่ผู๎สอนให๎ผู๎เรียนท างาน กิจกรรมรํวมกันเป็นกลุํม พร๎อม
ทั้งสอน ฝึกแนะน าให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎เกี่ยวกับกระบวนการท างานกลุํมที่ดีควบคูํไปกับการชํวยให๎
ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎เนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค์ มีลักษณะเฉพาะ ดังนี้ (ทิศนา แขมมณี, 2522) 

1.1) ผู๎เรียนมีการปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรม รํวมกันเป็นกลุํมเพ่ือให๎เกิดการ
เรียนรู๎ตามวัตถุประสงค์ 
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1.2) ผู๎สอนมีการฝึก ชี้แนะ สอนให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎กับกระบวนการท างาน
กลุํมที่ดีในจุดใดจุดหนึ่งของกระบวนการ เชํน ในเรื่องบทบาทผู๎น ากลุํม บทบาทสมาชิกกลุํม 
กระบวนการท างานกลุํม องค์ประกอบอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎อง 

1.3) ผู๎เรียนมีการวิเคราะห์การเรียนรู๎ของตนเองทั้งในด๎านเนื้อหาสาระที่เรียน
และกระบวนการท างานรํวมกัน 

1.4) ผู๎สอนมีการวิเคราะห์และประเมินผลการเรียนทั้งทางด๎านเนื้อหาสาระ และ
กระบวนการกลุํม 

2) แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องกระบวนการกลุํมในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามีแนวคิด
พ้ืนฐานในเรื่องกระบวนการกลุํม สรุปได๎ดังนี้ 

2.1) บุคคลแตํละคนมีความสามารถพิเศษในตนเอง และความสามารถนี้จะเป็น
ประโยชน์ตํอการท างานกลุํม 

2.2) ประสบการณ์ที่ ได๎รับจากกลุํม จะสํงเสริมให๎สมาชิกในกลุํมได๎ พัฒนา
ความสามารถพิเศษขึ้นมาและน าไปใช๎ให๎เป็นประโยชน์ตํอตนเองและกลุํม 

2.3) บุคคลแตํละคนจะมีอิทธิพลตํอกลุํม และในขณะเดียวกัน กลุํมก็จะมี
อิทธิพลตํอบุคคลแตํละคนเชํนกัน 

2.4) กลุํมจะชํวยสํงเสริมสมาชิกแตํละคน ให๎มีการพัฒนาเจตคติด๎านสังคมในทาง 
ที่ด ี

3) ลักษณะของกระบวนการกลุํม 
3.1) จากความหมาย และแนวคิดพ้ืนฐานในเรื่องกระบวนการกลุํม จะเห็นได๎วํา

กระบวนการกลุํมจะเกิดขึ้นได๎ต๎องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ ( Interaction) ของสมาชิกในกลุํมและการ
แสดงบทบาทของสมาชิก (Role) เพ่ือให๎กลุํมก๎าวไปสูํจุดมุํงหมายที่รํวมกันตั้งไว๎ (Goal) โดยการที่จะ
ชํวยให๎กลุํมบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดจะต๎องอาศัยปัจจัยอ่ืน ๆ เป็นองค์ประกอบ เชํน บรรทัดฐานของ
กลุํม (Norm) คือ แนวทางการแสดงออกของสมาชิกในรูปแบบค าพูด พฤติกรรม ทัศนคติ เพ่ือ
กํอให๎เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิก และปัจจัยด๎านแรงยึดเหนี่ยวของกลุํม (Group 
Cohesiveness) เพ่ือให๎สมาชิกกลุํมมีก าลังใจในการแก๎ปัญหา เพ่ือให๎บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 

3.2) หลักการเรียนรู๎ในการจัดกิจกรรมกลุํมตามทฤษฎีกระบวนการกลุํม เป็น
วิธีการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนทุกคนมีความรับผิดชอบตํอการเรียนรู๎ของตัวเอง ได๎มีโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ได๎เรียนรู๎สภาพอารมณ์ ความรู๎สึกนึกคิดของบุคคลในกลุํม  
ได๎แนวคิดตําง ๆ เพื่อน าไปแก๎ปัญหาที่ประสบอยูํ ผลที่พึงได๎รับจากการเรียนรู๎แบบกลุํมนั้นได๎มีโอกาส
ในการพัฒนาด๎านอารมณ์และสังคมอยํางเต็มที่ นอกจากเรียนสมาชิกในกลุํมสามารถเรียนรู๎เกี่ยวกับ
ตนเอง มีความเข๎าใจและรู๎จักตนเองมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะชํวยให๎เข๎าใจผู๎อ่ืนได๎ดีครอบคลุมถึง
องค์ประกอบที่ส าคัญตําง ๆ เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ การแก๎ไขปัญหา การตัดสินใจ และ
การพัฒนาตนเอง ซึ่งมีคุณสมบัติลักษณะตําง ๆ มากขึ้น เชํน การยอมรับผู๎อ่ืน การได๎แสดงออก ได๎ฝึก
ความเชื่อมั่นในตนเอง และฝึกนิสัยในการท างานรํวมกันอยํางมีประสิทธิภาพ 

3.3) ลักษณะส าคัญของกระบวนการกลุ ํม ในการจัดกิจกรรมกลุ ํมมี ดังนี้ 
(ฉลอง ภิรมย์รัตน์, 2519) 
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3.3.1) สมาชิกทุกคนในกลุํมจะต๎องมีจุดมุํงหมายรํวมกัน 
3.3.2) สมาชิกทุกคนจะต๎องมีการโต๎ตอบกันอยํางเสรี 
3.3.3) สมาชิกทุกคนจะต๎องมีพฤติกรรมแสดงบทบาทกระท ากิจกรรม เพ่ือให๎

กลุํมบรรลุจุดมุํงหมายที่วางไว๎ 
3.3.4) สมาชิกทุกคนจะต๎องมีแนวคิดรํวมกัน ซึ่งจัดเป็นความคิดของกลุํมมี

ผลของการตัดสินใจรํวมกันในรูปของกลุํม มิใชํคนใดคนหนึ่งตัดสินใจ 
3.3.5) สมาชิกทุกคนจะต๎องยึดมั่นในทําทีของกลุํมอยํางแข็งขัน และมี

พฤติกรรมคล๎อยตามกัน 
3.3.6) กิจกรรมของกลุํมที่ก าหนดให๎สมาชิกกระท า จะต๎องมีสํวนชํวยลด

ความเครียด หรือชํวยบ าบัดความเครียด หรือความต๎องการของกลุํมด๎วย 
3.3.7) สมาชิกทุกคนจะต๎องมีความเข๎าใจในวิถีทาง และปัจจัยที่จะท าให๎

กลุํมเจริญก๎าวหน๎าไปสูํวัตถุประสงค์ที่วางไว๎ ชํวยให๎สมาชิกมีความรับผิดชอบตํอกิจกรรมของกลุํม
มากขึ้นในการให๎ข๎อมูล ความรู๎หรือการสอน รํวมกับการใช๎แรงผลักดันทางสังคมสามารถเปลี่ยนแปลง
การรับรู๎ และปรับการรับรู๎ให๎ถูกต๎อง เพ่ือน าไปสูํการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได๎และการให๎ค าแนะน า
เป็นกลุํมจะท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงได๎ ดังนี้ (จุฬาภรณ์  โสตะ, 2541) ท าให๎เกิดการเรียนรู๎จากการ
แลกเปลี่ยนความรู๎ ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหวํางบุคคลในกลุํม กลุํมสามารถกระตุ๎นให๎
สมาชิกเกิดการเปลี่ยนแปลงด๎านการรับรู๎ แนวคิดและการปฏิบัติตัวได๎ ท า ให๎เกิดทักษะในการใช๎
ความคิด การสะท๎อนความคิดเห็น โดยการอภิปรายในระหวํางกลุํม  สามารถสร๎างทัศนคติ หรือความ
เชื่อเกี่ยวกับการยอมรับความคิดของผู๎อื่นให๎เกิดข้ึนแกํบุคคลในกลุํม 

2.9.4 วัตถุประสงค์ของกระบวนการกลุํม เพ่ือให๎สมาชิก คือ 
1) มีความรู๎เกี่ยวกับโรคภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือให๎สามารถดูแลสุขภาพตนเอง 

สังคม ครอบครัว ได๎ถูกต๎อง 
2) มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันในเรื่องความรู๎เกี่ยวกับโรค และการ

ดูแลสุขภาพสิ่งแวดล๎อมท าให๎เกิดการเรียนรู๎ มีแนวทางในการปฏิบัติตน 
3) มีก าลังใจ มั่นใจในการเผชิญปัญหาพร๎อมทั้งปรับตัวตํอสภาพการณ์เจ็บปุวยและ

ปัญหาที่เกิดข้ึน 
4) มีความรู๎สึกรํวมกันในสภาพการณ์ที่ประสบอยูํ เพ่ิมคุณคําในตนเองปัจจุบันนักจิตวิทยา

ให๎ความสนใจในการน ากระบวนการกลุํม มาใช๎เป็นพ้ืนฐานในการสนับสนุนให๎บุคคลได๎บรรลุ
จุดมุํงหมายหรือมีพฤติกรรมในทิศทางที่ต๎องการสามารถน ามาใช๎ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได๎  
3 ลักษณะ คือ เป็นตัวกลางในการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้กระบวนการกลุํมยังต๎องใช๎วิธีการตําง  ๆ 
เพ่ือน าไปสูํจุดมุํงหมายที่ต๎องการเชํน การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) การประชุมกลุํม (Buzz 
Session) และการอภิปรายกลุํม (Group Discussion) การอภิปรายกลุํม เป็นวิธีการที่น ามาใช๎อยําง
มากในการให๎สุขศึกษาแกํประชาชนในกลุํมเปูาหมายตําง ๆ สมาชิกในกลุํมมีโอกาสแลกเปลี่ยน 
ความรู๎ ความคิดเห็นและประสบการณ์ทางค าพูดได๎ระบายความรู๎สึกกับเรื่องที่อภิปรายในรูปธรรม
และนามธรรม ชํวยให๎กลุํมได๎แสวงหาข๎อเท็จจริง แยกแยะความเข๎าใจของตนเอง ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู๎อ่ืน การตัดสินใจของกลุํมเป็นการตัดสินใจโดยการฟังเหตุผล ข๎อเท็จจริง ให๎อิสระในการ
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ออกความคิดเห็นเต็มที่ ดังนั้นการอภิปรายกลุํม จึงสามารถน ามาใช๎ในงานสุขศึกษาได๎ดี เพราะเป็น
การอภิปรายที่ไมํได๎น าไปสูํการหาค าตอบที่ตายตัว ชํวยให๎สมาชิกได๎พิจารณาไตรํตรองในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งเพ่ือที่จะน าไปประยุกต์ใช๎อยํางเหมาะสม อิทธิพลของกลุํมชํวยให๎สมาชิกเกิดการตัดสินใจน าไปสูํ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ (สุรีย์ จันทรโมลี, 2536) วิธีการเรียนรู๎โดยกระบวนการกลุํมเป็น
การเรียนรู๎จากการกระท ารํวมกันเป็นกลุํมยํอย โดยมีหลักการให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎
ด๎วยตนเอง (Learning By Doing) ซึ่งท าให๎การเรียนรู๎เป็นไปด๎วยความสนุกสนาน เร๎าใจ การเรียนรู๎ที่
เกิดขึ้นจะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณคําและมีความหมายตํอผู๎เรียนมากขึ้น การมีสํ วนรํวมในกิจกรรม
การเรียนรู๎ในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุํมได๎ลงมือปฏิบัติได๎แสดงความคิดเห็นมีความรู๎สึกและมี
อารมณ์รํวมในกลุํมจะท าให๎เกิดการปฏิสัมพันธ์ชํวยให๎การเรียนรู๎น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ การ
เรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการกลุํม ที่จะกํอให๎เกิดการเรียนรู๎ที่ดี ควรประกอบไปด๎วยลักษณะดังตํอไปนี้ 

4.1) ผู๎เรียนจะมีบทบาทในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากการเข๎ารํวม
กิจกรรมแทนการนั่งฟังค าบรรยาย 

4.2) ผู๎ให๎ความรู๎มีหน๎าที่คอยประสานและจัดกิจกรรมเพ่ือให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของผู๎เรียน 

4.3) การเรียนรู๎ไมํได๎เกิดจากผู๎ให๎ความรู๎แตํเพียงผู๎เดียว แตํผู๎ เรียนทุกคนจะเป็น
แหลํงที่มาของความรู๎ด๎วยทุกคนจะมีสํวนในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
เพราะฉะนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ จึงมาจากเพ่ือนสมาชิกในกลุํมเป็นส าคัญ 

4.4) การเรียนรู๎ที่เกิดขึ้นในกลุํมเป็นการเรียนรู๎ที่มีความสัมพันธ์สอดคล๎องกับ
ความต๎องการและประสบการณ์ของสมาชิกในกลุํม 

4.5) การเรียนรู๎ เกิดขึ้นได๎ 3 ลักษณะ คือ จากตนเอง จากสมาชิก และจากกลุํม
องค์ประกอบในการจัดการให๎ความรู๎โดยใช๎กระบวนการกลุํม 

2.9.5 องค์ประกอบของกระบวนการกลุํม การน ากระบวนการกลุํมมาใช๎ เพ่ือให๎ความรู๎แกํ
สมาชิกเพ่ือให๎บรรลุจุดมุํงหมายหรือจุดประสงค์ที่ก าหนดไว๎นั้นจะขึ้นอยูํกับองค์ประกอบเหลํานี้ คือ 
การจัดตั้งกลุํม (Group Formation) ผู๎ด าเนินการกลุํมหรือผู๎น ากลุํมและการจัดประสบการณ์เรียนรู๎
ภายในกลุํม (Phase of Group Experience) การจัดตั้งกลุํม (Group Formation) สิ่งส าคัญที่ต๎อง
ค านึงถึงเมื่อจัดตั้งกลุํม โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) การให๎ความรู๎โดยกระบวนการกลุํม จ าเป็นต๎องตั้งจุดมุํงหมายทั่วไปและจุดมุํงหมาย
เฉพาะ การท ากลุํม การก าหนดจุดมุํงหมายต๎องค านึงถึงองค์ประกอบเหลํานี้ คือ 

1.1) ความรู๎ พ้ืนฐานของทฤษฎีตําง ๆ เชํน ทฤษฎีการติดตํอสื่อสาร ทฤษฎี
ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล นอกจากนี้ยังก าหนดจุดมุํงหมายจะต๎องค านึงถึงปรัชญา ทักษะ ความสามารถ
และความสนใจของเจ๎าหน๎าที่ 

1.2) ลักษณะของผู๎จัดกลุํม 
1.3) นโยบายและจุดมุํงหมายของหนํวยงานที่ท าอยูํ 
1.4) ความรับผิดชอบของเจ๎าหน๎าที ่

2) ขนาดกลุํมจ านวนสมาชิกกลุํมมีความส าคัญตํอการด าเนินงานของกลุํม การก าหนด
จ านวนสมาชิกในการท างานมากหรือน๎อยขึ้นอยูํกับลักษณะงานในกลุํมเป็นหน๎าที่ของผู๎น า กลุํมที่จะ
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ตัดสินใจวําจะจัดกลุํมขนาดใด อีกท้ังขึ้นอยูํกับวัตถุประสงค์เฉพาะกลุํมและความสามารถของสมาชิกที่
จะใช๎ข๎อมูลย๎อนกลับจากกลุํมให๎เป็นประโยชน์แกํตนเอง กลุํมควรจะประกอบด๎วยสมาชิกไมํน๎อยกวํา 
3 คนขึ้นไป แตํไมํควรเกิน 20 คน ส าหรับกลุํมยํอยควรมีสมาชิก 5-7 คน จะเป็นการเปิดโอกาสมี
ความสัมพันธ์กันอยํางใกล๎ชิด แตํถ๎าหากมีกลุํมขนาดใหญํขึ้นควรมีสมาชิก 4-12 คน จะเป็นกลุํมที่มี
ขนาดเหมาะสมที่สุดที่จะท าให๎เกิดปฏิสัมพันธ์มากที่สุด และมีความเป็นปึกแผํนหากกลุํมมีขนาดใหญํ
กวํานี้ ความสนใจซึ่งกันและกันจะน๎อยลงเพราะสมาชิกมีการเกิดปฏิสัมพันธ์ตํอกันน๎อยลง การ
จัดรูปแบบของกลุํมที่มีขนาดเล็ก ควรจัดให๎สมาชิกนั่งเป็นวงกลมสมาชิกในกลุํ มหันหน๎าเข๎าหากัน 
(Face to Face Group) จะชํวยให๎สมาชิกพอใจในการมีสํวนรํวมเพราะจะท าให๎การสื่อสารของ
สมาชิกในกลุํมเป็นไปอยํางใกล๎ชิด จะท าให๎ความรู๎สึกนึกคิด และอารมณ์เป็นไปในทางท่ีดีขึ้น 

3) เวลาและสถานที่ในการจัดท ากลุํม การก าหนดสถานที่ในการท ากลุํมควรจัดให๎เป็น
สัดสํวนเพราะมีความเงียบสงบ ไมํมีเสียงรบกวน หรือสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจสภาพแวดล๎อมและ
บรรยากาศให๎เหมาะในการเรียนรู๎มากท่ีสุด เชํน ห๎องไมํแออัด เวลาในการท ากลุํมควรเป็นเวลาท ากลุํม 
การท ากลุํมจะต๎องมีการริเริ่มและมีการสิ้นสุดให๎ตรงเวลา ครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง  
30 นาที และความถ่ีของการจัดกลุํมอาจสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง หรือขึ้นอยูํกับเปูาหมายของกลุํม 

4) ลักษณะกลุํมแบบกลุํมเปิดหรือกลุํมปิด หรือการท างานของกลุํมผสมผสาน ทั้งมี
ขั้นตอนและไมํมีขั้นตอนแนํนอน หรือสมาชิกเป็นศูนย์กลาง 

5) รูปแบบในกลุํม ผู๎น ากลุํมและสมาชิกนั่งเป็นวงกลม 
6) สถานที่ เน๎นความเป็นสํวนตัว พอเพียง เงียบ 
7) อุปกรณ์ตําง ๆ เชํน เก๎าอ้ี แผํนพับ คูํมือ สื่อประกอบการอบรม บรรยาย 
8) ผู๎ด าเนินการกลุํมหรือผู๎น ากลุํม ผู๎น ากลุํม ผู๎น ากลุํมมีบทบาทส าคัญในการท ากลุํม 

เพราะการท ากลุํมของสมาชิกให๎ได๎ผลดีจะต๎องท าให๎สมาชิกในกลุํมเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี 
ดังนั้นผู๎ท าหน๎าที่เป็นผู๎น ากลุํมจะต๎องเข๎าใจหน๎าที่ของผู๎น ากลุํมเป็นอยํางดี และเข๎าใจการเป็นผู๎น ากลุํม
อยํางถูกต๎อง ความเป็นผู๎น าเป็นพ้ืนฐานของการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ในกลุํมให๎มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้เพราะการชํวยเหลือสนับสนุนให๎กลุํมได๎บรรลุวัตถุประสงค์ สมาชิกทุกคนมีสํวนรํวมในกิจกรรม
และมีการปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 

2.9.6 หน๎าที่ของผู๎น ากลุํม (Leadership Function) มี 4 ประการ 
1) ผู๎น ากลุํมมีหน๎าที่เอ้ืออ านวยให๎สมาชิกทุกคนได๎รับการตอบสนองความต๎องการของ

สมาชิกกลุํม 3 ด๎าน ได๎แกํ ความรู๎สึกมั่นคงปลอดภัย ความรู๎สึกเป็นสมาชิกกลุํม ความรู๎สึกเป็นเพ่ือน
กับผู๎อ่ืน ดังนั้น ผู๎น ากลุํมจะต๎องให๎โอกาสกับสมาชิกในการที่จะตระหนักถึงความสามารถเฉพาะของ
คน และความสามารถของตนที่มีตํอหมูํคณะด๎วย 

2) ผู๎น ากลุํมจะต๎องสร๎างบรรยากาศให๎เกิดขึ้นในกลุํม ให๎สมาชิกทุกคนมีอิสระในการ
แสดงความรู๎สึกความคิดเห็นในปัญหาตําง ๆ ที่พบตลอดจนมีอิสระในการหาแนวทางแก๎ปัญหาตําง ๆ 
รํวมกันทั้งนี้โดยให๎บรรยากาศในกลุํมไมํอยูํในภาวะตึงเครียดจนเกินไปและสัมพันธภาพระหวํางบุคคล
ยังคงม่ันคงเป็นที่นําพอใจ 
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3) ผู๎น ากลุํม จะต๎องตรวจตราดูแลความก๎าวหน๎าของการท างานกลุํม ผู๎น ากลุํมมีความ
รับผิดชอบโดยตรงตํอการด าเนินการให๎กลุํมได๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว๎และจะต๎องมีการประเมินผล
ความก๎าวหน๎าของงานกลุํมเป็นระยะ ๆ 

4) ผู๎น ากลุํมมีหน๎าที่ก าหนดจุดมุํงหมายเฉพาะของสมาชิกแตํละคนเนื่องมาจากสมาชิก
แตํละคนยํอมจะใช๎เวลาในการบรรลุจุดมุํงหมายของกลุํมได๎ตํางกัน 

5) วิธีการปฏิบัติในการเป็นผู๎น ากลุํม (Leadership Intervention) เพื่อให๎การจัด
กระบวนการกลุํม บรรลุจุดมุํงหมายผู๎น ากลุํมจะต๎องมีวิธีการปฏิบัติในการเป็นผู๎น ากลุํม การก าหนด
จุดมุํงหมายของการท ากลุํมอยํางชัดเจนและจะต๎องอธิบายให๎สมาชิกกลุํมทุกคนเข๎าใจถึงจุดมุํงหมาย 
และวิธีการด าเนินงานของกลุํม การที่สมาชิกเข๎ารํวมกลุํมโดยไมํทราบวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะท าให๎
สมาชิกมีความวิตกกังวลมากขึ้น สร๎างแบบแผนของการท างานกลุํมเพ่ือชํวยให๎การท างานกลุํมมี
ประสิทธิภาพ ชํวยให๎สมาชิกมีความกระตือรือร๎น และสมาชิกเข๎ามามีสํวนรํวมในกลุํมอยํางเต็มที่ โดย
จะต๎องมีการวางแผนในเรื่องขอบเขต โครงสร๎าง และองค์ประกอบภายนอกโดยทั่วไป ซึ่งมีอิทธิพลตํอ
การรวมกลุํม เชํน จ านวนสมาชิกในกลุํม ระยะเวลา สถานที่ การจัดที่นั่ง และลักษณะสมาชิก การ
กระตุ๎นและเพ่ิมพูนการปฏิสัมพันธ์กันในระหวํางสมาชิกผู๎น ากลุํมต๎องกระตุ๎นให๎สมาชิกได๎มีการพูดจา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข๎อเรื่องเดียวกันกับตน มีความเข๎าใจในปัญหาซึ่งกันและกัน หาทางชํวย
แก๎ปัญหาเหลํานั้น นอกจากนี้ผู๎น ากลุํมอาจกระตุ๎นให๎มีปฏิสัมพันธ์ในกลุํมมากขึ้นโดยการใช๎วัสดุ
อุปกรณ์ การเลํนเกมส์หรืออ่ืน ๆ การกระตุ๎นให๎สมาชิกได๎ระบายและแลกเปลี่ยนปัญหาซึ่งตํางก็พบ
รํวมกัน ผู๎น ากลุํมต๎องพยายามให๎สมาชิกได๎แสดงความคิดเห็นอยํางเต็มที่ การท ากลุํมจะมีความหมาย
และได๎รับความสนใจอยํางมากจากสมาชิก ถ๎าสิ่งที่พูดเป็นปัญหาของสมาชิกทุกคนหรือสมาชิก
สํวนมากในกลุํม นอกจากนี้ยังเป็นการสร๎างความรู๎สึกรํวมกันอีกด๎วยท าให๎สมาชิกในกลุํมรู๎สึกวําเป็นที่
ยอมรับและได๎รับความชํวยเหลือให๎ก าลังใจซึ่งกันและกัน วางแผนการท ากลุํมส าหรับสมาชิกแตํละคน 
เนื่องจากสมาชิกแตํละคนมีความสามารถในการบรรลุจุดมุํงหมายของกลุํมตํางกัน ผู๎น ากลุํมจะต๎องมี
ความสามารถในการหาวิธีแก๎ไขในสิ่งที่เกิดขึ้นในกลุํมสามารถแยกได๎วํามีองค์ประกอบอะไรบ๎างที่ท าให๎
การด าเนินการของกลุํมไมํตํอเนื่องหรือท าให๎การอภิปรายกลุํมไมํเป็นไปตามรูปแบบ 

ชํวยลดความวิตกกังวลของสมาชิกผู๎น ากลุํมชํวยลดความวิตกกังวลของสมาชิกตั้งแตํ
ในระยะเริ่มแรกของการท างานกลุํมด๎วยผู๎น าจะต๎องแจ๎งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการท ากลุํมและวิธีที่
สมาชิกจะต๎องด าเนินการเพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์ ผู๎น ากลุํมจะต๎องมีทําทีแสดงความเห็นอกเห็นใจ
เข๎าใจ เต็มใจและพร๎อมที่จะให๎ความชํวยเหลือแกํสมาชิก การสรุปความก๎าวหน๎าของกลุํม ผู๎น ากลุํม
จะต๎องควบคุมดูแลความก๎าวหน๎าในการด าเนินการของกลุํมทุกระยะจนกวําจะสิ้นสุดการท ากลุํม
เพ่ือให๎บรรลุจุดมุํงหมายที่ก าหนดไว๎ 

2.9.7 สมาชิกกลุํมและบทบาทของสมาชิกกลุํมการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการกลุํมนั้นจะ
ประสบผลส าเร็จมากน๎อยเพียงใด นอกจากจะขึ้นกับการด าเนินการของกลุํมแล๎ว บทบาทของสมาชิก
ในกลุํมเองก็มีความส าคัญมาก ดังนั้นสมาชิกกลุํมจะต๎องมีหน๎าที่ ดังตํอไปนี้ (ฉลอง ภิรมย์รัตน์, 2519) 

1) ปฏิบัติตามกฎของกลุํม เชํน มาประชุมตรงเวลา มาสม่ าเสมอโดยไมํขาด ถ๎าทราบ
ลํวงหน๎าวําจ าเป็นจะต๎องขาดการประชุมจะต๎องขออนุญาตกลุํม 
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2) รักษาความลับของกลุํม ไมํน าเรื่องที่พูดกันในกลุํมไปเลําให๎คนนอกฟังไมํนัดพบ
สมาชิกนอกเวลากลุํม 

3) เมื่อมีการขัดแย๎ง ความคิดเห็นไมํตรงกัน โกรธแค๎นในการเข๎ากลุํม จะต๎องปรับ
ความเข๎าใจ ไมํถือสากัน และให๎อภัยกันและกัน 

4) แสดงข๎อคิดเห็นตํอกลุํมอยํางจริงจัง ไมํอายที่จะเปิดเผยข๎อบกพรํองของตนเองรับ
ฟังความคิดเห็นของสมาชิก โดยเฉพาะความเห็นที่แตกตํางจากความเห็นของตน 

2.9.8 ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎น ากลุํม และสมาชิกกลุํม ควรมีลักษณะ ดังนี้ 
1) ความไว๎วางใจ (Trust) สมาชิกกลุํมจะมีความรู๎สึกปลอดภัยและมั่นคง มีสํวนรํวม 

เปิดเผยความรู๎สึกกับผู๎อ่ืนภายในกลุํม โดยปราศจากความกลัวการปฏิเสธ หรือการตํอต๎านจากสมาชิก
กลุํมคนอื่น 

2) การยอมรับ (Acceptance) การยอมรับตนเองอยํางอิสระ โดยไมํค านึงถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชีวิต 

3) การให๎เกียรติซึ่งกันและกัน (Respect) มีพ้ืนฐานของการยอมรับความมีคุณคํา
และศักดิ์ศรีของบุคคลอื่น 

4) ความอบอุํน (Warmth) มีการยอมรับอยํางไมํมีเงื่อนไข ซึ่งประกอบด๎วยการดูแล
เอาใจใสํ การให๎ความรักโดยไมํหวังผลตอบแทน การแสดงความนับถือและความชอบพอ 

5) การติดตํอสื่อสาร (Communication) เป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นในการพัฒนา
ความสัมพันธ์ มีการติดตํอสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-Way Communication) 

6) ความเข๎าใจ (Understanding) เป็นความสามารถที่จะมองเห็นสิ่งตําง ๆ ใน
กรอบแหํงประสบการณ์แตํละบุคคล หรือการก๎าวไปอยูํในประสบการณ์ของเขา การจัดประสบการณ์
เรียนรู๎ภายในกลุํม (Phase of Group Experience) แนวคิดในการจัดประสบการณ์เรียนรู๎ภายในกลุํม 
จะต๎องมี 3 ระยะ ดังนี้ 

6.1) ขั้นเริ่มต๎น หรือระยะสร๎างสัมพันธภาพ (Initial Stage หรือ Introduction 
Phase) เป็นขั้นตอนการสร๎างสัมพันธภาพระหวํางสมาชิกกับสมาชิก และระหวํางสมาชิกกับผู๎น ากลุํม 
โดยเป็นสัมพันธภาพที่มีความหมาย ความจริงใจ ที่ส าคัญคือ มีความไว๎วางใจกันอยํางแท๎จริง ท าให๎
สมาชิกกล๎าที่จะเปิดเผยตนเอง แนวทางเปูาหมายของกลุํม และระยะเวลาในการเข๎ารํวมกลุํม ขั้นตอน
การสร๎างสัมพันธภาพนี้ จะเกิดขึ้นได๎เร็วหรือช๎าขึ้นอยูํกับทักษะของผู๎น ากลุํม และการตํอต๎านจาก
สมาชิกกลุํม ผู๎น ากลุํมจะต๎องท าให๎เกิดความไว๎วางใจ (Trust) ขึ้นในกลุํมสร๎างความรู๎สึกปลอดภัย 
ตลอดจนเสริมสร๎างบรรยากาศที่ผํอนคลายด๎วยทําทีที่เป็นมิตร อบอํุน สนใจ ตั้งใจฟัง และยอมรับใน
ความคิดเห็นของสมาชิก กระตุ๎นให๎สมาชิกได๎มีการแสดงความคิดเห็นออกมาเพ่ือกํ อให๎เกิด
ประสบการณ์การเรียนรู๎แกํสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุํมวําทุกคนจะต๎องตํอสู๎กับปัญหาและอุปสรรค
เหมือนกัน เกิดปฏิสัมพันธ์ขึ้นในกลุํม และที่ส าคัญ คือ กระบวนการกลุํมจะไมํเกิดขึ้น หากปราศจาก
สัมพันธภาพที่ดีในข้ันตอนนี้ 

6.2) ขั้นการท างาน หรือระยะด าเนินการ (The Working Stage) ในระยะนี้
สมาชิกมักมีความรู๎สึกไว๎วางใจและเชื่อมั่นในกลุํม เป็นขั้นตอนที่สมาชิกพร๎อมที่จะเปิดเผยตนเองมาก
ขึ้น และส ารวจปัญหาของตนเอง สมาชิกมุํงความสนใจอยูํที่ปัญหายอมรับวําตนเองมีปัญหา ต๎องการ
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หาแนวทางในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตนเองเพ่ือแก๎ไขปัญหานั้น ซึ่งสมาชิกกลุํมจะชํวยเหลือซึ่ง
กันและกันแลกเปลี่ยนความรู๎สึกและความคิดเห็น รวมทั้งประสบการณ์ตําง  ๆ แกํกันและกันอยําง
จริงใจ สมาชิกจะมีบทบาทเป็นทั้งผู๎ให๎และผู๎รับ สมาชิกจะมีความรู๎สึกวําตนเองมีคุณคํามีศักดิ์ศรีมาก
ขึ้น เมื่อสามารถเข๎าใจปัญหาของตนเอง สามารถเลือกวิธีการแก๎ปัญหา ตลอดจนสามารถชํวยเหลือ
สมาชิกผู๎อ่ืนให๎เข๎าใจ และแก๎ไขปัญหาบางอยําง ระยะนี้จะเป็นการระดมพลังของสมาชิกทุกคนมา
แก๎ไขปัญหา ผู๎น ากลุํมมีหน๎าที่ส าคัญในการท าให๎กลุํมได๎บรรลุเปูาหมายเสริมสร๎างความเชื่อมั่นของ
สมาชิกให๎เกิดความม่ันใจในการน าวิธีที่เลือกไปใช๎ในการแก๎ไขปัญหาตํอไป 

6.3) ขั้นปิดกลุํม หรือระยะสิ้นสุดการท ากลุํม (The Closing Stage หรือ Final 
Phase) ขั้นปิดกลุํม เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดที่จ าเป็นต๎องท าทุกครั้งที่ยุติกลุํม เพราะเป็นขั้นที่ชํวยให๎
สมาชิกรวบรวมประสบการณ์ วําเรียนรู๎อะไรบ๎างจากกลุํม และเขาจะน าไปใช๎ให๎เป็นประโยชน์ได๎
อยํางไรในสภาพแวดล๎อมที่เป็นจริงของเขา ผู๎น ากลุํมจะต๎องสรุปประสบการณ์ทั้งหมดในการท ากลุํม 
และชํวยให๎สมาชิกกลุํมประเมินความก๎าวหน๎า ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดจนความส าเร็จของ
กลุํม กํอนสิ้นสุดการท ากลุํม ผู๎น ากลุํมควรจะบอกให๎สมาชิกทราบลํวงหน๎า และในรายที่สมาชิกวิตก
กังวลตํอการสิ้นสุดกลุํม ผู๎น ากลุํมจะต๎องเปิดโอกาสให๎ระบายความรู๎สึกตําง  ๆ อยํางเต็มที่พร๎อมทั้ง
พยายามชี้แนะให๎สมาชิกเห็นถึงประโยชน์ที่สมาชิกจะได๎รับ เมื่อออกจากกลุํมไป 

การประเมินผลการเรียนรู๎ ความรู๎หรือประโยชน์ที่สมาชิกได๎รับจากการสอบถาม แบบ
สังเกตการณ์มีสํวนรํวม และการเรียนรู๎ของสมาชิก และแบบประเมินผลหลังการเข๎ากลุํม โดยสรุป
ประโยชน์ของกระบวนการกลุํม ปัญหา อุปสรรค และความต๎องการของสํวนรวมได๎รับการแก๎ไข และ
ตอบสนองความต๎องการ ท าให๎มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ต๎องการอยํางแท๎จริงสมาชิกมีโอกาสน า
ความรู๎ ความสามารถ แนวคิด และประสบการณ์มาใช๎ในการแก๎ปัญหารํวมกัน การจัดกิจกรรมใน
รูปแบบกระบวนการกลุํม เป็นการเปิดโอกาสให๎สมาชิกกลุํมได๎แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ความรู๎ความ
คิดเห็น และปัญหาตําง ๆ ความคาดหวังในสิ่งที่อาจเกิดขึ้นมีการค๎นหาปัญหา วิธีการแก๎ปัญหา และ
ฝึกฝนวิธีการตําง ๆ เพื่อให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของกลุํมเปูาหมาย 

2.9.9 การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
การเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม (Participatory Learning: PL) เป็นการเรียนรู๎ที่อาศัย

หลักการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางโดยให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎สร๎างความรู๎จากกระสบการณ์เดิมและการ
สร๎างสรรค์ความรู๎โดยมีกระบวนการกลุํมเป็นตัวขับเคลื่อน มีแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือให๎เกิดการ
เรียนรู๎ตามแนวคิดของนักการศึกษาหลายทํานซึ่งสามารถสรุปเป็นแนวทางได๎เป็นประเด็น 4 ประเด็น 
ดังนี้ (ทิศนา แขมมณี, 2544; ปาริชาติ วลัยเสถียร และคนอื่น ๆ, 2543) 

กระบวนการกลุํม (Group Dynamics, Group Process) เป็นกระบวนการเรียนรู๎
ของกลุํมผู๎เรียนตั้งแตํ 2 คนข้ึนไป ผู๎เรียนแตํละกลุํมจะต๎องปฏิสัมพันธ์ตํอกัน มีแรงจูงใจรํวมกันในการ
ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยที่แตํละคนในกลุํมมีอิทธิพลตํอกันและกัน การน ากระบวนการกลุํมมาใช๎ใน
ระยะแรกเป็นไปเพ่ือการฝึกทักษะด๎านมนุษย์สัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ การให๎ค าปรึกษาและ 
แนะแนวเป็นการเรียนรู๎พื้นฐานที่ส าคัญอีกอยํางหนึ่งซึ่งเมื่อประกอบไปกับการเรียนรู๎เชิงประสบการณ์ 
กระบวนการกลุํมจะชํวยให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมสูงสุดและท าให๎บรรลุงานสูงสุด การมีสํวนรํวมสูงสุด
เกิดจากการออกแบบกลุํมที่เหมาะสมในแตํละองค์ประกอบของการเรียนรู๎กลุํมแตํละประเภทจะมีข๎อดี
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และข๎อจ ากัดที่ตํางกัน เชํน บางประเภทเอ้ืออ านวยให๎มีสํวนรํวมได๎มากแตํอาจจะขาดความ
หลากหลายของแนวคิดจึงเหมาะส าหรับเวลาที่ผู๎สอนต๎องการให๎เกิดการแสดงออกเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นจากประสบการณ์โดยยังไมํต๎องการข๎อสรุป ผู๎สอนต๎องพิจารณาออกแบบกลุํมให๎
เหมาะสมกับผู๎เรียนและกิจกรรมในแตํละองค์ประกอบการเรียนรู๎ กลุํมแตํละประเภทมีข๎อบํงใช๎และ
ข๎อจ ากัดการออกแบบกลุํมให๎มีประสิทธิภาพมีหลักที่ผู๎สอนควรพิจารณา ดังนี้ 

1) ความยากงํายในการมีสํวนรํวมกลุํม 2 คน มีสํวนรํวมได๎มากกวํากลุํมอ่ืน ๆ 
2) ความลึกซึ้งของการแสดงความคิดเห็นหรือผลงานกลุํมเล็กสมาชิกจะแสดง

ความคิดเห็นได๎ลึกซึ้งกวํากลุํมท่ีมีขนาดใหญํ 
3) การจัดสรรบทบาทของผู๎เรียนในการเข๎ากลุํมแตํละกลุํม 

2.9.10 การเรียนรู๎แบบรํวมแรงรํวมใจ (Co-Operative Learning) เน๎นการจัดสภาพแวดล๎อม
ทางการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํมเล็ก ๆ สมาชิกแตํละคนจะต๎องมีสํวนรํวมในการ
เรียนรู๎และให๎ความส าเร็จของกลุํม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแบํงปันทรัพยากรการ
เรียนรู๎ รวมทั้งการเป็นก าลังใจแกํกันและกัน สมาชิกแตํละคนจะต๎องรับผิดชอบตํอการเรียนรู๎ของ
ตนเองพร๎อม ๆ กับการดูแลเพื่อสมาชิกทุกคนในกลุํม ความส าเร็จของแตํละบุคคลคือความส าเร็จของ
กลุํม ความส าเร็จของกลุํมคือความส าเร็จของทุกคน 

2.9.11 การเรียนรู๎แบบสืบค๎นหาความรู๎ (Inquiry Learning) หรือการเรียนรู๎แบบการ
สร๎างสรรค์ความรู๎ (Constructivist) การเรียนรู๎โดยวิธีนี้ผู๎เรียนจะเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ไมํใช๎จากการฟัง
บรรยาย ผู๎สอนจะท าหน๎าที่เป็นผู๎ชํวยเหลือและให๎ความสะดวก ผู๎เรียนจะต๎องค๎นหาความรู๎จาก
การศึกษาส ารวจ การเรียนรู๎โดยวิธีนี้ผู๎สอนหรือวิทยากรจะต๎องเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนคิดเองกํอน และ
ผู๎สอนควรถามให๎ผู๎เรียนแสดงความคิดเห็นของเขาออกมากํอนวําเขารู๎อะไรบ๎าง เพราะโดยปกติทุกคน
จะมีความเห็นเป็นของตนเองอยูํแล๎ว ถ๎าผู๎สอนเปิดโอกาสให๎เขาได๎แสดงความคิดออกมาก็จะทราบวํา 
ความรู๎เดิมของเขามีแล๎วเทําใด สํวนที่ขาดไปผู๎สอนจึงจะเติมเต็มให๎จนท าให๎ผู๎เรียนเกิดความเข๎าใจ 
เกิดการเรียนรู๎ความรู๎นั้นอยํางมีความหมาย และสามารถสร๎างเป็นองค์ความรู๎ของผู๎เรียนเองได๎ ซึ่ง
แนวคิดนี้เรียกวํา การเรียนรู๎แบบการสร๎างสรรค์ความรู๎ (Constructivism) 

2.9.12 การเรียนรู๎แบบกระบวนการคิดแก๎ปัญหาอนาคต (Future Problem-Solving 
Learning) การเรียนรู๎ที่น าองค์ประกอบของความคิดสร๎างสรรค์ 3 องค์ประกอบ คือ การคิด
คลํองแคลํว (Fluency) การคิดยืดหยุํน (Flexibility) การคิดริเริ่ม (Originality) มาใช๎ประกอบกับ
กระบวนการคิดแก๎ปัญหา และการใช๎ประโยชน์จากกลุํมซึ่งมีความคิดหลากหลาย โดยเน๎นการใช๎
เทคนิคระดมสมองเกือบทุกขั้นตอน เพ่ือให๎ตระหนักรู๎ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเรียนรู๎ที่จะคิด
แก๎ปัญหารํวมกัน 

สรุปได๎วํา กระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม ที่จะให๎กิจกรรมเกิดผลตามที่
คาดหวังควรมี 4 องค์ประกอบ ได๎แกํ กระบวนการกลุํม (Group Process) การเรียนรู๎แบบรํวมแรง
รํวมใจ (Co-Operative Learning) การเรียนรู๎แบบสืบค๎นหาความรู๎ (Inquiry Learning) หรือการ
เรียนรู๎แบบการสร๎างสรรค์ความรู๎ (Constructivist) และการเรียนรู๎แบบกระบวนการคิดแก๎ปัญหา
อนาคต (Future Problem-Solving Learning) จากสิ่งที่กลําวมานี้ผู๎วิจัยได๎น ามาเป็นแนวทางในการ
จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมของชุมชน โดยสามารถน ามาประยุกต์ในการออกแบบ
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ขั้นตอน และกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับการเรียนรู๎ของชาวบ๎าน เพ่ือท าให๎เกิดการเรียนรู๎จากการรํวม
กิจกรรมครั้งนี ้

2.9.13 รูปแบบในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ 
ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎มีวิธีการจัดได๎หลายรูปแบบ ซึ่งสามารถท าให๎ผู๎เรียนได๎

เกิดการเรียนรู๎ดังที่ วราลักษณ์ ไชยทัพ (2544) ได๎แนะน ารูปแบบที่ส าคัญ ๆ 9 รูปแบบ ได๎แกํ 
1) การบรรยาย (Lecture) เป็นการน าเสนอข๎อมูลให๎แนวคิดเหมาะในการให๎

ความรู๎พ้ืนฐานและการให๎ข๎อมูลอยํางกว๎าง ๆ การบรรยายนี้อาจใช๎รํวมกับวิธีการและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
โดยใช๎กํอนการอภิปรายกลุํมใช๎ในการแนะน าหัวข๎อวิชาหรือใช๎เพ่ือการทบทวน  สรุปเนื้อหาส าคัญ
ในชํวงท๎ายของกิจกรรม และการบรรยายประกอบสื่อตําง ๆ เชํน สื่อสไลด์ รูปวาด แผนภูมิ เป็นต๎น 
โดยทั่วไปในกระบวนการจัดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมจะใช๎การบรรยายประกอบกับวิธีการอ่ืน ๆ โดย
เน๎นให๎เกิดการแลกเปลี่ยนและการระดมการมีสํวนรํวมกํอนที่จะใช๎การบรรยายเพ่ือสรุปหรือเพ่ิมเติม
เนื้อหาส าคัญ 

2) การอภิปรายกลุํม (Group Discussion) เป็นการประชุมพิจารณาหรืออภิปราย
กันระหวํางสมาชิกทุกคน โดยใช๎ที่ประชุมกลุํมใหญํในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจรํวมกันหรือเป็น
ประโยชน์รํวมกัน โดยการประชุมมีลักษณะเป็นแบบกันเองไมํเป็นทางการเพ่ือแสวงหาข๎อยุติของกลุํม
ในเรื่องที่อภิปรายกันนั้น 

3) การแลกเปลี่ยนในกลุํมยํอย (Small Group Discussion) การมีสํวนรํวมเป็นพ้ืนฐาน
ของการแลกเปลี่ยนในกลุํมยํอย สมาชิกในกลุํมยํอยทุกคนมีโอกาสที่จะได๎แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ความคิดเห็นและแนวคิดการจัดการแลกเปลี่ยนในกลุํมยํอยถ๎าจะให๎เป็นวิธีการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ 
จ าเป็นต๎องด าเนินการให๎ชัดเจนวําใช๎กลุํมยํอย เพ่ืออะไร ในเรื่องอะไร 

4) การระดมสมอง (Brain Storming) เป็นเทคนิคการประชุมกลุํมที่เน๎นถึงการคิด
สร๎างสรรค์มากกวําการปฏิบัติใช๎ส าหรับการประชุมระยะเวลาสั้น ๆ ที่ต๎องการให๎สมาชิกทุกคนแสดง
ความคิดเห็นออกมาหรือใช๎ส าหรับการประชุมเพ่ือแก๎ปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะ ในการระดมสมอง 
ทุกคนในกลุํมก็จะถูกกระตุ๎นให๎แสดงความเห็นออกมาให๎มากที่สุดเทําที่จะท าได๎รวมทั้ง  ทางออก 
หลาย ๆ ทาง โดยปกติความคิดเห็นเหลํานี้ก็จะได๎รับการบันทึกบนแผํนพลิกหรือกระดานด า  จะไมํมี
การยอมให๎มีการอภิปรายประเมินความเห็นเหลํานั้นจนกระทั่งทุกคนได๎แสดงความคิดเห็นออกมา
หมดเรียบร๎อยแล๎ว การระดมสมองกํอให๎เกิดบรรยากาศ “ความปลอดภัยทางจิตวิทยา” ซึ่งคนจะรู๎สึก
มีอิสระที่จะมีสํวนรํวมโดยปราศจากการกลัวที่จะมีผู๎มาตัดสินความเห็นของเขาและสิ่งนี้ชํวยให๎กลุํม  
“แหวกวงล๎อม” ของทางเลือกที่เห็นได๎ชัดและสร๎างให๎เกิดความคิดใหมํ ๆ เพิ่มมากขึ้น (วันชัย  
วัฒนศัพท์, 2545) 

5) การสาธิต (Demonstration) หมายถึง การแสดงให๎ผู๎เข๎ารํวมได๎เห็นกระบวนการ
หรือการปฏิบัติอยํางใดอยํางหนึ่งอยํางถูกต๎อง เป็นการแสดงให๎ผู๎เข๎ารํวมได๎เห็นของจริงซึ่งอาจเป็น
กระบวนการหรือขั้นตอนของการปฏิบัติงาน การใช๎เครื่องมือทดลองตําง ๆ เป็นต๎น โดยทั่วไปการ
สาธิตนี้จะใช๎รํวมกับวิธีการอ่ืน เชํน การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย เป็นต๎น 

6) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) เป็นวิธีการของการจัดกระบวนการเรียนรู๎
อีกแบบหนึ่งที่มํุงชํวยให๎ผู๎เข๎ารํวมได๎เรียนรู๎จากการปฏิบัติ เพ่ือให๎เห็นจริงในสิ่งที่อธิบายได๎ยากให๎เข๎าใจ
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ได๎ด๎วยการบอกเลําหรือเพียงแตํอภิปรายกันธรรมดา การแสดงบทบาทสมมติจะชํวยให๎ทั้งผู๎แสดงและ
ผู๎สังเกตการณ์ทราบถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่แตํละบุคคลแสดงออกจากหัวข๎อเรื่องที่หยิบ
ยกขึ้นมาแสดงได๎อยํางกระจําง การแสดงนั้นอาจแสดงหรือผูกเรื่องขึ้น โดยผู๎จัดกระบวนการเรียนรู๎
หรือผู๎เข๎ารํวมก็ได๎ แตํในการแสดงจะก าหนดบทบาทและเหตุการณ์ไว๎ไมํละเอียดเหมือนการแสดง
ละคร (Skit) โดยจะก าหนดโครงเรื่องให๎ทราบเพียงครําว ๆ แล๎วผู๎แสดงคิดค าพูดไปตามโครงเรื่องและ
ตามบทบาทที่ตนแสดงออก ผู๎แสดงจึงแสดงออกโดยความรู๎สึก ความคิด และใช๎ปฏิกิริยาของตนเอง
ตํอเหตุการณ์นั้น ๆ การแสดงออกและมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะวิเคราะห์ ตรวจสอบ แก๎ปัญหา 

7) กรณีศึกษา (Case Study) การใช๎กรณีศึกษาเกี่ยวข๎องกับประสบการณ์ของ
บุคคล กลุํม และองค์กร โดยการเลําสูํกันฟังหรือการจัดท าเป็นกรณีศึกษาที่เขียนไว๎แล๎วก็ได๎  ทั้งนี้
ขึ้นกับแตํละเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู๎ 

8) การศึกษาดูงาน (Field Trip หรือ Study Tour) เป็นการศึกษาเรียนรู๎ และ
แสวงหาประสบการณ์ในการท ากิจกรรมอยํางเป็นรูปธรรม โดยวิธีการเดินทางไปยังแหลํงหรือสถานที่
ที่สามารถเพ่ิมพูนความรู๎ ความเข๎าใจได๎โดยวิธีการดูให๎เห็นกับตา และสามารถสัมผัสจับต๎องของจริงได๎ 

9) การใช๎สื่อ (Media Using) สื่อ นอกจากจะชํวยท าให๎เข๎าใจเรื่องตําง ๆ ได๎งําย
ขึ้นเร็วขึ้นแล๎ว สื่อยังเป็นตัวสร๎างแรงจูงใจ กระตุ๎นให๎เกิดความสนใจ รวมทั้งการเข๎ามามีสํวนรํวมและ
อยูํในความทรงจ าได๎นานอีกด๎วย เชํน รูปภาพ โปสเตอร์ สไลด์ วีดีโอ ฯลฯ เมื่อได๎ดูก็จะเกิดความสนใจ 
อยากจะรู๎ อยากจะเห็น อยากจะค๎นหาวํามีเรื่องราวอะไรอยูํในนั้นบ๎าง ขณะเดียวกันก็จะเกิดจิตนา
การ เกิดการเปรียบเทียบเมื่อได๎ฟังหรืออํานค าอธิบายก็จะเกิดความคิดคล๎อยตามและท๎ายที่สุดก็จะดู
ความเป็นไปได๎ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค หากตนเองสนใจจะท าอันจะกํอให๎เกิดประเด็นการพูดคุย
ภายหลังการใช๎สื่อ 

นอกจากนี้ ปาริชาติ วลัยเสถียร และคนอ่ืน ๆ (2543) ยังได๎เสนอแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือจัดการเรียนรู๎ซึ่งท าให๎เกิดการพัฒนาได๎หลายแนวทาง ดังตํอไปนี้ 

1) การเยี่ยมบ๎าน เป็นวิธีที่ติดตํอกับชาวบ๎านโดยตรงเพื่อให๎ค าแนะน าความรู๎ที่เป็น
ประโยชน์ตํอชีวิตประจ าวัน 

2) การประชุมกลุํมยํอยเป็นการน าเอาคนที่มีความสนใจหรือมีปัญหาเหมือนกันมารํวม
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3) การสาธิตผลการปฏิบัติ เป็นการแสดงให๎เห็นคุณคําการปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
เพ่ือให๎เกิดการยอมรับ เชํน การสาธิตการเพาะเห็ดฟาง การใช๎พันธุ์พืชชนิดใหมํ เป็นต๎น 

4) การประชุมใหญํ เป็นการเรียกชาวบ๎านทั้งหมูํบ๎านมาประชุมรํวมกันเพ่ือทราบขําว
คราวหรือความรู๎อยํางใดอยํางหนึ่ง 

5) การจัดนิทรรศการ เป็นการจัดแสดงตัวอยํางของจริง เพ่ือกระตุ๎นให๎เกิดความรู๎
และน าความคิดไปปฏิบัติ 

6) การจัดทัศนศึกษา เป็นการน าประชาชนกลุํมหนึ่งไปศึกษาดูงาน นอกสถานที ่
7) การให๎การศึกษาโดยผํานผู๎น าท๎องถิ่น หมายถึง การใช๎ผู๎น าเป็นสื่อกลางในการ

ให๎การศึกษา ซึ่งในทางปฏิบัติจะให๎การศกึษาแกํผู๎น าท๎องถิ่นกํอน แล๎วให๎ผู๎น าไปถํายทอดแกํประชาชน
ตํอไป 
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8) การจัดห๎องสมุดชุมชนหรือที่อํานหนังสือพิมพ์หมูํบ๎าน เป็นการจัดศูนย์ความรู๎ 
ข๎อมูลขําวสาร ให๎ชาวบ๎านได๎ศึกษาค๎นคว๎าความรู๎ด๎วยตนเอง 

9) การใช๎โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อกระตุ๎นความสนใจและให๎ข๎อมูลขําวสารที่เป็น
ประโยชน์ตํอคนจ านวนมาก เชํน การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ การจัดท าหอกระจายขําว หรือบริการ
เสียงตามสาย การใช๎เอกสารสิ่งพิมพ์ตําง ๆ เป็นต๎น 

สรุปได๎วํา รูปแบบในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ ที่จะให๎กิจกรรมเกิดผลตามที่
คาดหวัง มีรูปแบบที่ส าคัญ 9 รูปแบบ คือ การบรรยาย (Lecture) การอภิปรายกลุํม (Group 
Discussion) การแลกเปลี่ยนในกลุํมยํอย (Small Group Discussion) การระดมสมอง (Brain 
Storming) การสาธิต (Demonstration) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) กรณีศึกษา (Case 
Study) การศึกษาดูงาน (Field Trip หรือ Study Tour) และการใช๎สื่อ (Media Using) จากสิ่งที่
กลําวมานี้ผู๎วิจัยได๎น ามาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมของชุมชน 
โดยสามารถน ามาประยุกต์ในการออกแบบขั้นตอน และกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับการเรียนรู๎ของ
ชาวบ๎าน เพ่ือท าให๎เกิดการเรียนรู๎จากการรํวมกิจกรรมครั้งนี้ 
 
2.10 แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative 

Learning) 
2.10.1 ทฤษฎีการเรียนรู๎ ทิศนา แขมมณี (2548) 

การเรียนรู๎แบบรํวมมือ คือ การเรียนรู๎ เป็นกลุํมยํอยโดยมีสมาชิกกลุํมที่มี
ความสามารถแตกตํางกันประมาณ 3-6 คน ชํวยกันเรียนรู๎เพ่ือไปสูํเปูาหมายของกลุํม นักการศึกษา
คนส าคัญที่เผยแพรํแนวคิดของการเรียนรู๎แบบนี้คือ สลาวิน (Slvin) เดวิด จอห์นสัน (David 
Johnson) และรอเจอร์ จอห์นสัน (Roger Johnson) เขากลําววําในการจัดการเรียนการสอน
โดยทั่วไปเรามักจะไมํให๎ความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ ระหวํางผู๎เรียน สํวนใหญํเรา
มักจะมํุงไปที่ปฏิสัมพันธ์ระหวํางครูกับนักเรียน หรือระหวํางผู๎เรียนกับบทเรียน ความสัมพันธ์ระหวําง
ผู๎เรียนเป็นมิติที่มักจะถูกละเลยหรือมองข๎ามไปทั้ง ๆ ที่มีผลการวิจัยชี้ชัดเจนวํา ความรู๎สึกผู๎เรียนตํอ
ตนเอง ตํอโรงเรียน ครูและเพ่ือนรํวมงาน มีผลตํอการเรียนรู๎มาก จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson 
& Johnson, 1994) กลําววํา ปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎เรียนมี 3 ลักษณะ คือ 

2.10.1.1 ลักษณะแขํงขันกัน ในการศึกษาเรียนรู๎ ผู๎เรียนแตํละคนจะพยายามเรียน
ให๎ได๎ดีกวําคนอ่ืน เพ่ือให๎ได๎คะแนนดี ได๎รับการยกยํอง หรือได๎รับการตอบแทนในลักษณะตําง ๆ 

2.10.1.2 ลักษณะตํางคนตํางเรียน คือ แตํละคนก็รับผิดชอบดูแลตนเองให๎เกิด
การเรียนรู๎ ไมํยุํงเก่ียวกับผู๎อ่ืน 

2.10.1.3 ลักษณะรํวมมือกันชํวยกันในการเรียนรู๎ คือ แตํละคนก็รับผิดชอบในการ
เรียนรู๎ของตน และในขณะเดียวกันก็ต๎องชํวยให๎สมาชิกคนอ่ืนเรียนรู๎ด๎วย จอห์นสัน และจอห์นสัน 
ชี้ให๎เห็นวํา การจัดการศึกษาปัจจุบันมักสํงเสริมการเรียนรู๎แบบแขํงขันซึ่งอาจมีผลท าให๎ผู๎เรียนเคยชิน
ตํอการแขํงขันเพ่ือแยํงชิงผลประโยชน์มากกวําการรํวมมือกันแก๎ปัญหา อยํางไรก็ตามเขาแสดง
ความเห็นวํา เราควรให๎โอกาสผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ทั้ง 3 ลักษณะ โดยใช๎ลักษณะการเรียนรู๎อยํางเหมาะสม
กับสภาพการณ์ ทั้งนี้เพราะในชีวิตประจ าวันผู๎เรียนจะต๎องเผชิญสถานการณ์ที่มีทั้ง 3 ลักษณะ แตํ
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เนื่องจากการศึกษาปัจจุบันมีการสํงเสริมการเรียนรู๎แบบแขํงขันและแบบรายบุคคลอยูํแล๎ว เราจึง
จ าเป็นต๎องหันมาสํงเสริมการเรียนรู๎แบบรํวมมือ ซึ่งสามารถชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดี รวมทั้งได๎
เรียนรู๎ทักษะทางสังคมและการท างานรํวมกับผู๎อ่ืนซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นอยํางยิ่งในการด ารงชีวิตด๎วย 

2.10.2 ความหมายของการเรียนรู๎แบบรํวมมือ มีผู๎ให๎แนวทางไว๎ดังนี้ 
นันทิยา บุญเคลือบ (2548) ได๎กลําววํา การเรียนรู๎แบบรํวมมือเป็นการเรียนรู๎ด๎วย

กระบวนการกลุ ํมเป็นวิธีที ่เหมาะสมวิธีหนึ ่งที ่ใช๎ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เนื ่องจาก
กิจกรรมกลุํมได๎เปิดโอกาสให๎นักเรียนแลกเปลี่ยนความรู๎กับสมาชิกของกลุํมที่มีวัยใกล๎เคียงกันจึง
สื่อสารกนัได๎เป็นอยํางดี 

พนมพร เผําเจริญ (2541) ได๎กลําวถึงความหมายของการเรียนรู๎แบบรํวมมือวํา
เป็นเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ครูจะท าการแนะน านักเรียนให๎ท างานรํวมกันได๎จนประสบ
ความส าเร็จตามจุดมุํงหมายของการเรียนรํวมกัน ทุกคนจะมีความหมายตรงข๎ามกับการสอนที่เน๎น  
การแขํงขัน และการสอนที่เน๎นการเรียนด๎วยตนเอง การสอนโดยเน๎นการเรียนรู๎แบบรํวมมือเป็น 
การสอนที่แบํงนักเรียนออกเป็นกลุํมยํอยมีสมาชิกในแตํละกลุํมเทํากัน ประกอบด๎วย สมาชิกที่มี
ความสามารถในการเรียนเกํง ปานกลาง และอํอนเชํนเดียวกัน สมาชิกทุกคนในกลุํมจะมีเปูาหมายใน
การท างานรํวมกัน ชํวยกันก าหนดวิธีการ เอกสาร สื่อการเรียนการสอนและการประเมินผลที่เป็นระบบ
สมาชิกจะท างานชํวยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือให๎การเรียนบรรลุเปูาหมาย 

ส านักงานโครงการพิเศษ (2541) กลําววํา การเรียนรู๎แบบรํวมมือ เป็นการจัด
สถานการณ์และบรรยากาศ ให๎บุคคลเกิดการเรียนรู๎รํวมกัน เป็นกลุํมเล็ก ๆ แตํละกลุํมมีสมาชิกที่มี
ความแตกตํางกัน ในด๎านสติปัญญาหรือความถนัด สมาชิกแตํละคนต๎องมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ของ
ตนเองและของสมาชิกในกลุํม 

สมศักดิ์ ภูํวิภาดาวรรธน์ (2544) กลําววํา การเรียนรู๎แบบรํวมมือเป็นการสอนที่มี
การจัดกลุํมการท างาน เพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎และเพ่ิมแรงจูงใจทางการเรียน การเรียนรู๎แบบรํวมมือ
ไมํใชํการจัดนักเรียนเข๎ากลุํมรวมกันแบบธรรมดา แตํเป็นการรวมกลุํมอยํางมีโครงสร๎างที่ชัดเจน 
กลําวคือสมาชิกแตํละคนในทีมจะมีปฏิสัมพันธ์ตํอกันในการเรียนรู๎ และสมาชิกทุกคนจะได๎รับการ
กระตุ๎นให๎เกิดแรงจูงใจเพ่ือที่จะชํวยเหลือและเพ่ิมพูนการเรียนรู๎ของสมาชิกในทีม 

ไสว ฟักขาว (2544) กลําววํา การเรียนรู๎แบบรํวมมือเป็นการจัดการเรียนการสอน
ที่แบํงนักเรียนออกเป็นกลุํมเล็ก ๆ สมาชิกในกลุํมมีความสามารถแตกตํางกันมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น มีการชํวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันและมีความรับผิดชอบรํวมกันทั้งในสํวนตนและ
สํวนรวมเพ่ือให๎กลุํมได๎รับความส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนด 

วัชราภรณ์ กองมณี (2546) สรุปได๎วํา การเรียนรู๎แบบรํวมมือ หมายถึง การเรียนรู๎
ที่ผู๎ เรียนมีปฏิสัมพันธ์ และรํวมมือกันรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนในกลุํมเพ่ือให๎เกิด
ความส าเร็จจากการจัดสภาพแวดล๎อมในชั้นเรียน 

ทิศนา แขมมณี (2547) ให๎ความหมายของการจัดการเรียนรู๎แบบรํวมมือไว๎วํา 
หมายถึง การเรียนรู๎เป็นกลุํมยํอยโดยมีสมาชิกกลุํมที่มีความแตกตํางกันประมาณ 3 -6 คน ชํวยกัน
เรียนรู๎เพื่อน าไปสูํเป็นหมายของกลุํม 
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บุญน า เที ่ยงดี (2548) การเรียนแบบกลุ ํมรํวมมือเป็นการจัดสภาพแวดล๎อม
ทางการเรียน โดยให๎นักเรียนที่มีความสามารถแตกตํางกันและเพศตํางกันเรียนรํวมกันเป็นกลุํมเล็ก ๆ 
โดยทุกคนมีสํวนรํวมในการเรียนรํวมกันท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น และรํวมกันแก๎ปัญหา 
ความส าเร็จของกลุํมเกิดจากความรับผิดชอบของแตํละคนในกลุํม 

สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2546) ให๎ความหมายของการจัดการเรียนรู๎แบบ
รํวมมือวํา เป็นกระบวนการเรียนรู๎ที่จัดให๎ผู๎เรียนได๎รํวมมือและชํวยเหลือกันในการเรียนรู๎ โดยแบํงกลุํม
ผู๎เรียนที่มีความสามารถตํางกันออกเป็นกลุํมเล็ก ๆ ซึ่งเป็นการรวมกลุํมอยํางมีโครงสร๎างที่ชัดเจน มี
การท างานรํวมกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการชํวยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  มีความ
รับผิดชอบรํวมกันในสํวนตนและสํวนรวม เพ่ือให๎ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุํมประสบผลส าเร็จ
ตามเปุาหมายที่ก าหนดไว๎ 

ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล๎อม (2541) กลําววํา การเรียนรู๎แบบรํวมมือ 
เป็นการจัดสถานการณ์และบรรยากาศ ให๎บุคคลเกิดการเรียนรู๎รํวมกัน เป็นกลุํมเล็ก  ๆ แตํละกลุํมมี
สมาชิกที่มีความแตกตํางกัน ในด๎านสติปัญญาหรือความถนัด สมาชิกแตํละคนต๎องมีสํวนรํวมในการ
เรียนรู๎ของตนเองและของสมาชิกในกลุํม 

วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541) ให๎ความหมายของการเรียนรู๎แบบรํวมมือ วําเป็น
วิธีการจัดเรียนการสอนที่เน๎นการจัดสภาพแวดล๎อมทางการเรียนให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม
แตํละกลุํมประกอบด๎วยสมาชิกที่มีความรู๎ความสามารถแตกตํางกันโดยแตํละคนมีสํวนรํ วมอยําง
แท๎จริงในการเรียนรู๎และความส าเร็จของกลุํมความส าเร็จของแตํละคนถือเป็นความส าเร็จของกลุํม 

สรุปได๎วํา การเรียนรู๎แบบรํวมมือ หมายถึง การเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนมีความรํวมมือกัน รํวม
รับผิดชอบภายในกลุํมตน เพ่ือกํอให๎เกิดผลสัมฤทธิ์จากกระบวนการเรียนรู๎ตํอตนเองและตํอภายใน
กลุํม ให๎เกิดความส าเร็จตามจุดประสงค์ของการเรียนรู๎รํวมกันทุกคน 

2.10.3 หลักการและแนวคิดการเรียนรู๎แบบรํวมมือ มีผู๎ให๎หลักการแนวคิดไว๎ดังนี้ 
สมศักดิ์ ภูํวิภาดาวรรธน์ (2544) ได๎กลําวถึงแนวคิดการเรียนรู๎แบบรํวมมือ เป็น

วิธีการเรียนที่มีการจัดกลุํมการท างานเพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎และเพิ่มพูนแรงจูงใจในการเรียน การ
เรียนรู๎แบบรํวมมือไมํใชํวิธีการจัดนักเรียนเข๎ากลุํมรวมกันแบบธรรมดา แตํเป็นการรวมกลุํมอยํางมี
โครงสร๎างที่ชัดเจน กลําวคือสมาชิกแตํละคนในทีมจะมีปฏิสัมพันธ์ตํอกันในการเรียนรู๎ และสมาชิก  
ทุกคนจะได๎รับการกระตุ๎นให๎เกิดแรงจูงใจเพ่ือจะชํวยเหลือและเพิ่มพูนการเรียนรู๎ของสมาชิกในทีม 
ดังนั้น การจัดนักเรียนเข๎ากลุํมท างานโดยทั่วไปจึงอาจไมํใชํการเรียนรู๎แบบรํวมมือ เพราะมักพบวํา
นักเรียนที่เกํงเทํานั้นจะเป็นผู๎จัดการให๎เกิดผลงานในทีม สมาชิกอ่ืนอาจไมํมีโอกาสในการแสดงออกซึ่ง
การเรียนรู๎ 

จอห์นสัน และจอห์นสัน (1994) ได๎กลําวถึงแนวคิดการเรียนรู๎แบบรํวมมือ ใน
การจัดการเรียนการสอนทั่วไป เรามักจะไมํให๎ความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์
ระหวํางนักเรียน สํวนใหญํเรามักจะมุํงไปที่ปฏิสัมพันธ์ระหวํางครูกับนักเรียน หรือระหวํางนักเรียนกับ
บทเรียน ความสัมพันธ์ระหวํางนักเรียนเป็นมิติที่มักจะถูกละเลยมองข๎ามไป ทั้งที่มีผลการวิจัยชี้ชัดเจนวํา 
ความรู๎สึกของนักเรียนตํอตนเอง ตํอโรงเรียน ครูและเพ่ือนรํวมชั้น มีผลตํอการเรียนรู๎มาก ดังนั้นจึงกลําว
วํา ปฏิสัมพันธ์ระหวํางนักเรียนมี 3 ลักษณะ ดังนี้ 
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2.10.3.1 ลักษณะแขํงขันกัน ในการศึกษาเรียนรู๎นักเรียนแตํละคนจะพยายามเรียน
ให๎ได๎ดีกวําคนอ่ืน เพ่ือให๎ได๎คะแนนดีได๎รับการยกยํอง หรือได๎รับการตอบแทนในลักษณะตําง ๆ  

2.10.3.2 ลักษณะตํางคนตํางเรียน คือ แตํละคนตํางก็รับผิดชอบดูแลตนเองให๎
เกิดการเรียนรู๎ ไมยํุํงเก่ียวกับผู๎อ่ืน 

2.10.3.3 ลักษณะรํวมมือกันหรือชํวยกันในการเรียนรู๎ คือ แตํละคนตํางมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู๎ของตน และในขณะเดียวกันก็ต๎องชํวยให๎สมาชิกคนอ่ืนเรียนรู๎ด๎วย จอห์นสัน 
และจอห์นสัน ชี้ให๎เห็นวํา การจัดการศึกษาปัจจุบันมักสํงเสริมการเรียนรู๎แบบแขํงขัน ซึ่งอาจมีผลท า
ให๎นักเรียนเคยชินตํอการแขํงขันเพ่ือแยํงชิงผลประโยชน์มากกวําการรํวมมือกันในการแก๎ปัญหา 
อยํางไรก็ตามเขาแสดงความเห็นวํา เราควรให๎โอกาสนักเรียนได๎เรียนรู๎ทั้ง สามลักษณะ โดยรู๎จัก
ลักษณะการเรียนรู๎อยํางเหมาะสมกับสภาพการณ์ ทั้งนี้เพราะในชีวิตประจ าวัน นักเรียนจะต๎องเผชิญ
สถานการณ์ที่มีทั้ง สาม ลักษณะ แตํเนื่องจากการศึกษาปัจจุบันมีการสํงเสริมการเรียนรู๎แบบแขํงขัน
และแบบรายบุคคลอยูํแล๎ว เราจึงจ าเป็นต๎องหันมาสํงเสริมการเรียนรู๎แบบรํวมมือ ซึ่งสามารถชํวยให๎
นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดี รวมทั้งได๎เรียนรู๎ทักษะทางสังคมและการท างานรํวมกับผู๎อ่ืนซึ่งเป็นทักษะที่
จ าเป็นอยํางยิ่งในการด ารงชีวิตด๎วย 

วัชราภรณ์ กองมณี (2546) การเรียนรู๎แบบรํวมมือมีหลักการส าคัญ คือ การให๎
ผู ๎เรียนที่มีลักษณะที่ตํางกันในด๎านตําง ๆ ได๎รํวมกันเรียนรู๎และชํวยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุํมจน
บรรลุจุดหมายที่ตั้งไว๎ ประเมินความส าเร็จของงานด๎วยความส าเร็จของกลุํมเป็นส าคัญ 

อรพรรณ พรสีมา (2540) กลําววํา การเรียนรู๎แบบรํวมมือ เป็นวิธีการเรียนที่จัด
สภาพแวดล๎อม ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎รํวมกัน เป็นกลุํมเล็กๆ แตํละกลุํมประกอบด๎วยสมาชิกที่มี
ความสามารถแตกตํางกัน แตํละคนต๎องมีสํวนรํวมที่แท๎จริงในการเรียนรู๎ในความส าเร็จของกลุํม 

ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหํงชาติ (2545) กลําววํา การเรียนรู๎แบบ
รํวมมือหรือรํวมกันเรียนรู๎เน๎นการใช๎กระบวนการกลุํมเป็นเครื่องมือในการสร๎างความรู๎และแลกเปลี่ยน
ข๎อความรู๎ซึ่งกันและกันท าให๎ได๎ข๎อสรุปที่สมบูรณ์มากขึ้นเนื่องจากได๎ผํานการวิเคราะห์ พิจารณาและ
ปรับปรุงแล๎วเป็นการสํงเสริมให๎นักเรียนที่มีความแตกตํางกันทั้งด๎านสติปัญญา ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการเรียนรู๎ จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎อง สามารถสรุปได๎วํา การเรียนรู๎แบบ
รํวมมือมีหลักการส าคัญ คือ การให๎ผู๎เรียนที่มีลักษณะที่ตํางกันในด๎านตําง ๆ ได๎รํวมมือกันเรียนรู๎และ
ชํวยเหลือกันซึ่งกันและกันภายในกลุํมจนบรรลุจุดหมายที่ตั้งไว๎ ประเมินความส าเร็จของงานด๎วย
ความส าเร็จของกลุํมเป็นส าคัญ 

สรุปไดว๎ํา หลักการและแนวคิดการเรียนรู๎แบบรํวมมือเป็นการเรียนรู๎ที่เกิดจากการ
รํวมมือกันของนักเรียนภายในกลุํม สมาชิกทุกคนได๎แสดงออกมีปฏิสัมพันธ์รํวมกันมีทักษะทางสังคม
มากขึ้นจากการได๎ท างานรํวมกันกับผู๎อื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นอยํางยิ่งในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

2.10.4 ความส าคัญของการเรียนรู๎แบบรํวมมือ มีผู๎ให๎หลักการและแนวคิดไว๎ดังนี้ 
พนมพร เผําเจริญ (2541) กลําววํา การเรียนรู๎แบบรํวมมือมีความส าคัญคือ เป็น

การเรียนการสอนที่เน๎นการพัฒนาด๎านทักษะสังคมท าให๎เกิดความส าเร็จในการเรียน กับผู๎เรียนเป็น
จ านวนมาก และเป็นการสอนที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ โดยเตรียมให๎ผู๎เรียนสามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคม
ประชาธิปไตยอยํางมีประสิทธิภาพและมีความสุข ทั้งชํวยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิด 
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เจตคติที่ดีตํอการเรียน สมรรถภาพในการท างานรํวมกันและมีสุขภาพจิตที่ดี นอกจากนี้ยังชํวยลด
พฤติกรรมการเรียนรู๎แบบแขํงขันเฉพาะบุคคล ซึ่งสํงผลดีตํอการด ารงชีวิตของคนในสังคม สามารถ
รํวมมือกับผู๎อ่ืนเพื่อสร๎างความส าเร็จได๎มากกวําการเรียนด๎วนตนเอง 

ส านักงานโครงการพิเศษ (2541) กลําวถึง ลักษณะที่ส าคัญของการสอนแบบ
รํวมมือ มีดังนี้ 

1) สมาชิกกลุํมมีลักษณะแตกตํางกันอาจเป็นด๎านสติปัญญา ภูมิหลัง และความ
ถนัดเพ่ือให๎การแลกเปลี่ยนความรู๎ ความคิดที่หลากหลาย กลุํมมีโอกาสชํวยเหลือพ่ึงพากันได๎อยําง
ราบรื่น 

2) สมาชิกแตํละคนต๎องรับผิดชอบการเรียนรู๎ของตนเอง และเพื่อนที่เป็นสมาชิก
ในกลุํม มีการชํวยเหลือแก๎ไขข๎อบกพรํองของกันและกัน จนแนํในวําสมาชิกทุกคนเกิดการเรียนรู๎
บทเรียนอยํางดี สามารถตรวจสอบเป็นรายบุคคลได๎ 

3) ความส าเร็จของกลุํมพิจารณาจากผลส าเร็จในการเรียนรู๎ของสมาชิกแตํละคน กลุํม
จะได๎รับความส าเร็จเมื่อสมาชิกทุกคนมีคะแนนหรือผลงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ 

4) การเรียนรํวมมือกัน เน๎นการใช๎กระบวนการกลุํม ทุกคนยอมรับและท าตาม
บทบาทและหน๎าที่ของตนเอง เคารพและยอมรับในความคิดเห็นของผู๎อื่น มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน 
ไว๎วางใจกัน ชํวยเหลือแลกเปลี่ยนและให๎ความรํวมมือซึ่งกันและกัน 

สมพงษ์ สิงหะพล (2542) กลําวถึงลักษณะส าคัญของการเรียนรู๎แบบรํวมมือไว๎ 
ดังนี้ 

1) สมาชิกในกลุํมท างานรับผิดชอบรํวมกัน สนใจการท างานของตนเองเทํากับ 
การท างานของกลุํม ผลงานที่เกิดขึ้นจากการท างานจะออกมาในลักษณะงานกลุํม ทีมที่จะได๎รับ
รางวัลระดับใด ต๎องเรียนถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดไว๎ 

2) ความส าเร็จของกลุํมข้ึนอยูํกับการเรียนรู๎ของทุกคน ซึ่งเน๎นให๎สมาชิกทุกคนต๎อง
รับผิดชอบการเรียนรู๎รํวมกัน ชํวยเหลือกันในการท างานในกลุํมของตน 

3) ทุกคนในกลุํมมีโอกาสเทําเทียมกันในการประสบความส าเร็จหมายความวํา 
นักเรียนในกลุํมสามารถชํวยเหลือทีมของตนได๎ โดยพัฒนาการเรียนของตนให๎ดีขึ้นกวําเดิม ไมํวํา
นักเรียนจะเรียนเกํง อํอน หรือปานกลาง ทุกคนมีโอกาสเทําเทียมกันที่จะท าให๎ดีที่สุด 

สุพล วังสินธ์ (2545) กลําวถึง ลักษณะที่ส าคัญของการเรียนรู๎แบบรํวมมือวําเป็นการ
ให๎นักเรียนท างานเป็นกลุํมเล็ก ๆ สมาชิกในกลุํมยํอยมีนักเรียนที่มีคุณลักษณะแตกตํางกัน นักเรียนแตํ
ละคนได๎น าศักยภาพของตนเองมาเสริมความส าเร็จของกลุํม นักเรียนได๎มีโอกาสชํวยเหลือกัน และมี
ปฏิสัมพันธ์กันในเชิงบวก 

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544) ได๎กลําวถึง ลักษณะส าคัญของการเรียนรู๎แบบรํวมมือ
ไว๎วําเป็นองค์ประกอบของกลุํม ประกอบด๎วยผู๎น า สมาชิกและกระบวนการกลุํม สมาชิกมีตั้งแตํสอง
คนขึ้นไป กลุํมประกอบด๎วยสมาชิกที่มีความสามารถทางการเรียนคละกัน เพศคละกัน  เชื้อชาติคละ
กัน สมาชิกทุก คนต๎องมีบทบาทหน๎าที่ชัดเจน และท างานไปพร๎อมกันรวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คละกัน สมาชิกทุกคนต๎องมีความรับชอบรํวมกัน และคะแนนของกลุํมคือคะแนนที่ได๎จากคะแนน
สมาชิกแตํละคนรํวมกัน 
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สุนทรี คงเที่ยง (2544) กลําวถึง ลักษณะส าคัญของการเรียนรู๎แบบรํวมมือไว๎ วํา
สมาชิกกลุํมมีความรับผิดชอบตํอกลุํมรํวมกัน ชํวยกันท างานที่ได๎รับมอบหมายให๎ส าเร็จ โดยมี
จุดมุํงหมายรํวมกัน แบํงข๎อมูลอุปกรณ์ระหวํางสมาชิกกลุํม สมาชิกกลุํมมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งอาจจะเป็นการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สมาชิกกลุํมแตํละคนมีความรับผิดชอบในตัวเอง ตํอ
งานที่ได๎รับมอบหมาย จุดมุํงหมายที่ส าคัญคือ การที่แตํละคนท างานเต็มความสามารถสมาชิกกลุํมมี
ทักษะในการท างานกลุํม และมีความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน 

จันทรา ตันติพงศานุรักษ์ (2543) กลําววํา การจัดการเรียนรู๎แบบรํวมมือเป็นการ
พัฒนานักเรียนในด๎านวิชาการ เป็นการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งเป็นการสํงเสริม
ทักษะทางสังคมให๎กับนักเรียน สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมประชาธิปไตยได๎อยํางมีความสุข การ
เรียนรู๎แบบรํวมมือมีข๎อดีและมีประสิทธิภาพหลายประการ คือ ชํวยพัฒนาความเชื่อมั่น ชํวยพัฒนา
ความคิดของนักเรียน ชํวยสํงเสริมบรรยากาศในการเรียน สํงเสริมการท างานรํวมกันและชํวยให๎
นักเรียนมีการปรับตัวในสังคม 

จอห์นสัน (Johnson, 1987) ได๎กลําวถึง ลักษณะส าคัญของการเรียนรู๎แบบ
รํวมมือไว๎ ดังนี้ 

1) ความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กันในทางบวกในการที่สมาชิกในกลุํมท างานอยํ างมี
เปูาหมายรํวมกัน มีการท างานรํวมกัน โดยที่สมาชิกทุกคนมีสํวนรํวมในการท างานนั้น มีการแบํงปัน
วัสดุ อุปกรณ์ ข๎อมูลตําง ๆ ในการท างาน ทุกคนมีบทบาทหน๎าที่และประสบความส าเร็จได๎ก็ตํอเมื่อ
สมาชิกทุกคนในกลุํมประสบความส าเร็จด๎วย 

2) การมีปฏิสัมพันธ์ที่สํงเสริมซึ่งกันและกัน เป็นการติดตํอสัมพันธ์กัน แลก เปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การอธิบายความรู๎ให๎แกํเพ่ือนในกลุํมฟัง เป็นลักษณะส าคัญของการติดตํอ
ปฏิสัมพันธ์โดยตรงของการเรียนรู๎แบบรํวมมือ ดังนั้นจึงควรมีการแลกเปลี่ยน ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับเปิด
โอกาสให๎สมาชิกเสนอแนวความคิดใหมํ ๆ เพื่อเลือกในสิ่งที่เหมาะสมที่สุด 

3) ความรับผิดชอบของสมาชิกแตํละบุคคล เป็นความรับผิดชอบในการเรียนรู๎
ของสมาชิกแตํละบุคคล โดยมีการชํวยเหลือสํงเสริมซึ่งกันและกัน เพ่ือให๎เกิดความส าเร็จตาม
เปูาหมายกลุํม โดยที่สมาชิกทุกคนในกลุํมมีความม่ันใจและพร๎อมที่จะได๎รับการทดสอบเป็นรายบุคคล 

4) การใช๎ทักษะระหวํางบุคคลและทักษะการท างานกลุํมยํอย ทักษะระหวํางบุคคล
และทักษะการท างานกลุํมยํอย นักเรียนควรได๎รับการฝึกฝนทักษะเหลํานี้เสียกํอน เพราะเป็นทักษะ
ส าคัญที่จะชํวยให๎การท างานกลุํมประสบผลส าเร็จ นักเรียนควรได๎รับการฝึกทักษะในการสื่อสาร การ
เป็นผู๎น า การไว๎วางใจผู๎อื่น การตัดสินใจ การแก๎ปัญหา 

5) กระบวนการกลุํม เป็นกระบวนการท างานที่มีขั้นตอนหรือวิธีการที่จะชํวยให๎การ
ด าเนินงานกลุํมเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ นั่นคือ สมาชิกทุกคนต๎องท าความเข๎าใจในเปูาหมายการ
ท างาน วางแผนปฏิบัติงานรํวมกัน ด าเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผลและปรับปรุงงาน 

สลาวิน (1995) ได๎กลําวถึง ลักษณะส าคัญการเรียนรู๎แบบรํวมมือ ซึ่งสามารถสรุปได๎  
6 ประการ ดังนี้ 
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1) เปูาหมายของกลุํม กลุํมมีเปูาหมายรํวมกัน คือ การยอมรับผลงานของกลุํม 
2) การรับผิดชอบเป็นรายบุคคล ความส าเร็จของกลุํม ซึ่ งขึ้นกับผลการเรียนรู๎

รายบุคคลของสมาชิกในกลุํม และงานพิเศษที่ได๎รับผิดชอบเป็นรายบุคคล ผลของการประเมิน
รายบุคคลจะมีผลตํอคะแนนความส าเร็จของกลุํม 

3) โอกาสในความส าเร็จเทําเทียมกัน เป็นการที่นักเรียนได๎รับโอกาสที่จะท า
คะแนนให๎กับกลุํมของตนได๎เทําเทียมกัน 

4) การแขํงขันเป็นทีม การเรียนแบบรํวมมือจะมีการแขํงขันระหวํางทีม ซึ่ง
หมายถึงการสร๎างแรงจูงใจให๎เกิดขึ้นภายในทีม 

5) งานพิเศษ เป็นการออกแบบงานยํอย ๆ ของแตํละกลุํมให๎นักเรียนแตํละคน
รับผิดชอบ ซึ่งนักเรียนแตํละคนจะเกิดความภูมิใจที่ได๎ชํวยเหลือกลุํมของตนให๎ประสบผลส าเร็จ 
ลักษณะงานจะเป็นการพึ่งพาซึ่งกันและกัน มีการตรวจสอบความถูกต๎อง 

วัชราภรณ์ กองมณี (2546) ความส าคัญของการเรียนแบบรํวมมือ สรุปได๎วํา การ
เรียนรู๎แบบรํวมมือสามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการเรียนรู๎  และ
ทักษะทางสังคม ท าให๎ผู๎เรียนมีชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 

วัชรีภรณ์ ลาสนาม (2546) กลําววํา การเรียนรู๎แบบรํวมมือมีความส าคัญคือ เป็น
การเรียนการสอนที่เน๎นการพัฒนาด๎านทักษะสังคมท าให๎ความส าเร็จในการเรียน เกิดกับผู๎เรียนเป็น
จ านวนมากและเป็นการสอนที่ยึดผู๎เรียนเป็นส าคัญ โดยเตรียมให๎ผู๎เรียนสามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคม
ประชาธิปไตยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และมีความสุขอีกทั้งยังชํวยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
การคิด เจตคติท่ีดีตํอการเรียน สมรรถภาพในการท างานรํวมกัน และสุขภาพจิตที่ดี นอกจากนี้ยังชํวย
ลดพฤติกรรมการเรียนรู๎แบบแขํงขันเฉพาะตนซึ่งสํงผลดีตํอการด ารงชีวิตของคนในสังคม สามารถ
รํวมมือกับผู๎อ่ืนเพ่ือสร๎างความส าเร็จได๎มากกวําการเรียนด๎วยตนเอง และการจัดการเรียนรู๎แบบรํวมมือ 
เป็นการพัฒนานักเรียนในด๎านวิชาการ เป็นการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งเป็นการ
สํงเสริมทักษะทางสังคมให๎กับนักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมประชาธิปไตยได๎อยํางมีความสุข 
การเรียนรู๎แบบรํวมมือมีข๎อดีและมีประสิทธิภาพหลายประการ คือ ชํวยพัฒนาความเชื่อมั่นของ
นักเรียน ชํวยพัฒนาความคิดของนักเรียน ชํวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชํวย
สํงเสริมบรรยากาศในการเรียนสํงเสริมการท างานรํวมกัน และชํวยให๎นักเรียนมีการปรับตัวในสังคม
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับความส าคัญของ การเรียนรู๎แบบรํวมมือ สรุปได๎วําการเรียนรู๎แบบ
รํวมมือสามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎มีเจตคติทางการเรียนและทักษะปฏิบัติทางการเรียนรู๎ ท าให๎ผู๎เรียนมี
ชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 

สรุปได๎วํา การเรียนรู๎แบบรํวมมือมีลักษณะส าคัญ คือ เป็นการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียน
จะต๎องรํวมมือกันในการท ากิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนั้นจะสํงผลให๎ผู๎ เรียนเกิดการเรียนรู๎โดยผําน
กระบวนการท างานเป็นกลุํม ฝึกการรับฟังความคิดเห็นและยอมรับผู๎อ่ืน มีการก าหนดบทบาทหน๎าที่
ของสมาชิกภายในกลุํมที่หมุนเวียนกันรับผิดชอบโดยได๎แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับฟังเหตุผลซึ่ง
กันและกันอธิบายให๎ เ พ่ือนภายในกลุํมเกิดความรู๎ ไปพร๎อม ๆ กันท าให๎การท างานเป็นกลุํมมี
ประสิทธิภาพ 

http://202.28.32.94/search*tha/a%7b711%7d%7b721%7d%7b682%7d%7b707%7d%7b725%7d%7b704%7d%7b707%7d%7b691%7d%7b748%7d+/a|c7d1aac3d5c0c3b3ec+c5d2cab9d2c1/-3,-1,0,B/browse
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2.10.5 หลักการและแนวคิดการจัดการเรียนรู๎แบบรํวมมือ มีผู๎ให๎หลักการและแนวคิดไว๎
ดังนี้ 

จันทรา ตันติพงศานุรักษ์ (2546) กลําวถึง บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู๎
แบบรํวมมือวําครูต๎องมีความสามารถและความพร๎อมความรู๎ในเนื้อหาทักษะการด าเนินการในชั้น
เรียน ทักษะการสอนและวิธีสอนหรือยุทธศาสตร์การสอน นอกจากนี้ครูยังต๎องมีคุณลักษณะที่ส าคัญ
คือ ความสุภาพ ความเอาใจใสํกระตือรือร๎นความรอบคอบหํวงใยตํอผู๎เรียน บทบาทของครูผู๎สอนใน
การจัดการเรียนรู๎แบบรํวมมือ คือขั้นเตรียมการสอน ครูต๎องมีการด าเนินการในเรื่องแจ๎งจุดประสงค์
ทางวิชาการและด๎านสังคมให๎ผู๎เรียนทราบ จัดกลุํมให๎เหมาะสมกับเนื้อหาและระยะเวลา การจัด
นักเรียนเข๎ากลุํม การจัดชั้นเรียน และการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนที่สํงเสริมการเรียนรู๎แบบ
รํวมมือโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1) ขั้นเริ่มบทเรียนบทบาทของครูในขั้นตอนนี้ คือ การสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีปฏิสัมพันธ์
ทางบวก พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน อธิบายภาระงานให๎ชัดเจน เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดความเข๎าใจที่ถูกต๎อง 
การประเมินความส าเร็จในการท างานกลุํม การเสริมสร๎างความรับผิดชอบของสมาชิก การระบุ
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาในการท ากิจกรรมรํวมกัน 

2) ขั้นก ากับดูแลการสอน ครูควรมีการก ากับดูแลในพฤติกรรมของนักเรียน ควรมี
แบบสังเกตการณ์เพ่ือบันทึกการปฏิบัติงานและใช๎เป็นข๎อมูลในการติชมการท างานของกลุํม มีสํวนรํวม
ในการจัดการเรียนการสอนในด๎านการแนะน าการเรียนทั่วไปขั้นประเมินผลงาน และกระบวนการท างาน 
ผู๎สอนสามารถประเมินความส าเร็จในการท ากิจกรรมของนักเรียนด๎านวิชาการและทักษะทางสังคม  
ประกอบด๎วย การประเมินผลงานทางวิชาการ  ได ๎แกํ การประเมินผลความก๎าวหน๎าและ
ความส าเร็จทางการเรียนของนักเรียน และการประเมินผลทางด๎านสังคม เพื่อให๎ทราบวําสมาชิก
ของกลุํมได๎ใช๎ทักษะทางสังคมใดบ๎าง การท างานของกลุํมมีประสิทธิภาพเพียงใด 

2.10.6 องค์ประกอบการเรียนรู๎แบบรํวมมือ มีผู๎ให๎องค์ประกอบการเรียนรู๎แบบรํวมมือ ไว๎
ดังนี้ 

จอห์นสัน และจอห์นสัน (1994) สรุปองค์ประกอบพื้นฐานของการเรียนรู๎ คือ การ
ชํวยเหลือพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันด๎วยอัธยาศัยอันดี นักเรียนต๎องเข๎าใจวําความส าเร็จของกลุํมขึ้นอยูํ
กับความส าเร็จของสมาชิกแตํละคนในกลุํมการมีปฏิสัมพันธ์อยํางใกล๎ชิดในระหวํางท างานกลุํม เป็น
การเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎ติดตํอกันโดยตรง เป็นการแลกเปลี่ยนความรู๎ ความคิด และให๎ข๎อมูล
ย๎อนกลับการตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกแตํละคน  เพ่ือให๎แนํใจวําสมาชิกทุกคนมีความ
รับผิดชอบตํอกลุํม การใช๎ทักษะระหวํางบุคคลและทักษะการท างานกลุํมยํอยอยําเหมาะสม นักเรียน
ควรได๎รับการฝึกทักษะ เพื่อชํวยให๎งานกลุํมประสบผลส าเร็จกํอน ได๎แกํ การท าความรู๎จัก  และ
ไว๎วางใจกัน การสื่อสาร การยอมรับ และการชํวยเหลือ และการแก๎ปัญหาความขัดแย๎ง การมี
กระบวนการในการท างาน กลุํมผลงานของกลุํมได๎รับอิทธิพลจากการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
กระบวนการท างานของสมาชิกในกลุํม โดยให๎อธิบายการกระท าของสมาชิกในกลุํม ที่มีประโยชน์ 
และไมํมีประโยชน์ และให๎กลุํมรํวมตัดสินใจวํา การกระท าใดของกลุํมที่ควรรักษาไว๎และการกระท าใด
ที่ควรเลิกปฏิบัติ 
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วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2543) กลําววํา องค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู๎แบบ
รํวมมือ คือ การพึ่งพาอาศัยกันสมาชิกทุกคนมีหน๎าที่ และมีความส าคัญเทําเทียมกันสมาชิก
ตระหนักดีวํา ความส าเร็จของกลุํมขึ้นอยูํกับสมาชิกภายในกลุํม การมีปฏิสัมพันธ์กันอยํางใกล๎ชิด
นักเรียนเรียนเป็นกลุํม ปรึกษาหารือ ซักถาม โต๎ตอบซึ่งกันและกัน สมาชิกมีสํวนรํวม และยอมรับ
เหตุผลของผู๎อื่นเป็นการฝึกทักษะการอยูํรํวมกันในสังคม หน๎าที่รับผิดชอบของแตํละบุคคล สมาชิกแตํ
ละคนในกลุํมมีหน๎าที่ที่ต๎องรับผิดชอบ และจะต๎องท างานที่ได๎รับมอบหมายอยํางเต็มความสามารถ 
ทักษะทางสังคมนักเรียนที่ไมํมีทักษะในการท างานรํวมกัน ครูควรวางพ้ืนฐานให๎นักเรียนมีทักษะใน
การท างานกลุํม ด๎านทักษะการจัดกลุํมฝึกการจัดกลุํมอยํางรวดเร็ว และท างานในกลุํมโดยไมํรบกวน
กลุํมอ่ืน และทักษะการท างานกลุํมให๎เกิดผลดี เชํน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบายแบํงปัน
อุปกรณ์ สร๎างบรรยากาศที่ดีในการท างานรํวมกัน 

จันทรา ตันติพงศานุรักษ์ (2546) กลําววํา การจัดการเรียนรู๎แบบรํวมมือจะมี
ประสิทธิภาพถ๎าสมาชิกภายในกลุํมมองเห็นคุณคําของการท างานรํวมกัน ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมี
องค์ประกอบพื้นฐานส าคัญ 5 ประการ คือ 

1) ความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กันของนักเรียนทางบวก หมายถึง การที่สมาชิกในกลุํม
ท างานอยํางมีเปูาหมายรํวมกัน มีการท างานรํวมกัน โดยที่สมาชิกทุกคนมีสํวนรํวมในการท างานนั้น  
ทุกคนมบีทบาทหน๎าที่และประสบความส าเร็จรํวมกัน 

2) การมีปฏิสัมพันธ์อยํางใกล๎ชิดในระหวํางการท างานกลุํม เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาส
ให๎นักเรียนชํวยเหลือสมาชิกให๎ประสบความส าเร็จ โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและ
อธิบายความรู๎ให๎เพื่อนในกลุํมฟังท าให๎นักเรียนได๎ติดตํอกันโดยตรงเป็นการแลกเปลี่ยนความรู๎ความคิด
และการให๎ข๎อมูลย๎อนกลับซึ่งจะท าให๎เกิดลักษณะการท างานกลุํมที่สมาชิกในกลุํมมีความสัมพันธ์กัน
อยํางใกล๎ชิด 

3) การตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิก การแก๎ปัญหาขัดแย๎ง การวิจารณ์
ความคิดเห็นโดยไมํวิจารณ์เจ๎าของความคิด การเป็นผู๎น าผู๎ตามที่ดีในการชี้แนะการท างานกลุํม
ความสามารถในการหลีกเลี่ยงความขัดแย๎ง 

4) ทักษะระหวํางบุคคล และทักษะการท างานกลุํมยํอย เป็นทักษะที่นักเรียนควร
ได๎ฝึกกํอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎อื่น ๆ เพื่อชํวยให๎การปฏิบัติงานกลุํมประสบความส าเร็จ 

5) กระบวนการกลุํม ทุกคนที่เป็นสมาชิกกลุํมต๎องรับผิดชอบตํอการเรียนของ
สมาชิกในกลุํม สมาชิกทุกคนต๎องมุํงมั่น และกระตุ๎นให๎แตํละคนท าชิ้นงานตามที่ก าหนด เชํน อธิบาย
การกระท าของสมาชิกที่เป็นประโยชน์ และไมํเป็นประโยชน์ให๎ตัดสินการกระท าของสมาชิกวํ าควร
รักษาไว๎ หรือควรเลิกปฏิบัติ ให๎สังเกตและบันทึกพฤติกรรมที่ดีและพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเพ่ือน ามา
วิเคราะห์ภายหลัง ให๎เลําเหตุการณ์ปัญหาในกลุํม หรือวิพากษ์วิจารณ์การท างานของกลุํม 

จากการศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข๎องกับองค์ประกอบของการเรียนรู๎ แบบรํวมมือ
สามารถสรุปได๎วํา การเรียนรู๎แบบรํวมมือ มีองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให๎การเรียนบรรลุผลตาม
จุดมุํงหมายคือ การจัดกิจกรรมกลุํมที่เน๎น การมีปฏิสัมพันธ์ทางบวก ของสมาชิกกลุํม ความรับผิดชอบ
ตํองานกลุํมของสมาชิก ทักษะทางสังคม และการประเมินกระบวนการท างานกลุํมโดยครูผู๎สอน 
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2.10.7 รูปแบบการเรียนรู๎แบบรํวมมือ มีผู๎ให๎รูปแบบการเรียนรู๎แบบรํวมมือ ไว๎ดังนี้ 
วัชรีภรณ์ ลาสนาม (2546) แยกประเภทของการเรียนรู๎แบบรํวมมือ คือ 
1) เป็นการจัดกลุํมให๎นักเรียนเรียนรู๎แบบรํวมมือ โดยผู๎สอนวางแผนให๎นักเรียน

ต๎องใช๎เวลาในการเรียน เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให๎เสร็จอาจใช๎เวลาตั้งแตํ 1 คาบเรียนจนถึงหลายสัปดาห์ 
ผู๎สอนอาจจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ เชํน การให๎นักเรียนแก๎ปัญหาการให๎เขียนรายงาน หรือเรียงความ
การให๎ท าการทดลอง และการอํานและท าความเข๎าใจบทความ หรือเอกสารสั้นอ่ืน ๆ โดยครูมีบทบาท 
ก าหนดจุดประสงค์ของบทเรียนให๎ชัดเจน เตรียมความพร๎อมเกี่ยวกับลักษณะขนาดของกลุํมการจัด
ห๎องเรียน สื่อการเรียนการสอน อธิบายบทบาทของสมาชิกในกลุํมอธิบายจุดประสงค์ในการเรียนให๎รัก
เรียนทุกคน วางแผนการเรียนให๎ครบ องค์ประกอบของการเรียนรู๎แบบรํวมมือ 

2) เป็นการจัดกลุํมให๎นักเรียนเรียนรู๎แบบรํวมมือ โดยให๎นักเรียนท างานกลุํมอยําง
ชั่วคราวเพ่ือให๎บรรลุจุดประสงค์ของกลุํม อาจใช๎เวลาเพียงเล็กน๎อย เชํน 2-3 นาทีจน ถึง 1 คาบเรียน
การเข๎ากลุํมแบบนี้จะชํวยกระตุ๎น ความสนใจและสร๎างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนผู๎สอนใช๎
กลุํมแบบนี้ 

3) เป็นการจัดกลุํมให๎นักเรียนเรียนรู๎แบบรํวมมือโดยนักเรียน ใช๎เวลายาวนานใน
การอยูํประจ ากลุํมสมาชิกมีความเทําเทียมกัน จัดกลุํมแบบคละความสามารถ สมาชิกในกลุํมต๎องมี
ความรักความสามัคคีกันชํวยเหลือกัน เพ่ือให๎เกิดความส าเร็จในกลุํมโดยครูมีบทบาท คือ ก าหนด
จุดประสงค์ในการเรียนอยํางมีประสิทธิภาพ จัดกลุํมผู๎เรียนได๎อยํางเหมาะสมทั้งในด๎านขนาดของกลุํม 
ลักษณะของสมาชิกกลุํมระยะเวลาในการท างาน การอธิบายให๎นักเรียนเข๎าใจอยํางชัดเจนเกี่ยวกับ
งานที่ต๎องท าสังเกตประสิทธิภาพในการท างาน และเข๎าไปขัดจังหวะเพ่ือให๎ความชํวยเหลือการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การชํวยให๎นักเรียนได๎แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ความสามารถในการท างานกลุํมของตน 

สลาวิน (Siavin, 1990) เสนอรูปแบบการเรียนรู๎แบบรํวมมือ คือ ก าหนดนักเรียน
เข๎ากลุํม แตํละกลุํมมีสมาชิกประมาณ 4 คน ประกอบด๎วย คนเกํงที่สุด 1 คน คนอํอนที่สุด 1 คน และ
คนที่เรียนได๎ดีปานกลางอีก 2 คน ครูเสนอบทเรียนตํอท้ังชั้น เป็นการสอนเนื้อหาโดยใช๎สื่อตําง ๆ โดย
ครูผู๎สอน จากนั้นให๎ผู๎เรียนได๎ปรึกษาหารือจนเกิดความเข๎าใจในเนื้อหาทุกคน การศึกษากลุํมยํอย 
ผู๎เรียนจะต๎องศึกษาเนื้อหาในกลุํมของตนเองอยําง แจํมแจ๎งและต๎องชํวยเพ่ือนในกลุํม ในการท าความ
เข๎าใจกิจกรรมหรือเนื้อหาที่ศึกษาด๎วยกันการทดสอบยํอย ผู๎เรียนลงมือทดสอบในเวลาที่ก าหนด โดย
ครูไมํอนุญาตให๎มีการชํวยเหลือกันผู๎เรียนต๎องท าการทดสอบด๎วยตนเอง และกลุํมได๎รับการยกยํอง
ยอมรับ จุดประสงค์หลัก คือ ให๎มีการปรับปรุงการเรียนรายบุคคลของกลุํมเพ่ือจะได๎รับบรรลุ
เปูาหมาย และการได๎รับการยกยํองชมเชย 

รูปแบบการสอนแบบรํวมมือ สลาวิน และคนอ่ืน ๆ (วัชราภรณ์ กองมณี, 2546; 
Siavin, et al., 1993) กลําวไว๎วําการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบด๎วย 6 ขั้นตอน ดังตํอไปนี้ 

1) ขั้นการน าเข๎าสูํบทเรียนและการเตรียมกลุํมรํวมมือในการการเรียน โดยคละ
ความสามารถของผู๎เรียนในด๎านตําง ๆ 

2) ขั้นการวางแผนการเรียนในชั้นเรียนและในกลุํมโดยครูและนักเรียน 

http://202.28.32.94/search*tha/a%7b711%7d%7b721%7d%7b682%7d%7b707%7d%7b725%7d%7b704%7d%7b707%7d%7b691%7d%7b748%7d+/a|c7d1aac3d5c0c3b3ec+c5d2cab9d2c1/-3,-1,0,B/browse
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3) ขั้นการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่รํวมกันวางแผนไว๎ และการประเมินกระบวน
รํวมกันในกลุํม 

4) ขั้นการรํวมมือกลั่นกรองงานในกลุํม ตรวจสอบความถูกต๎องชัดเจนฝึกการ
ยอมรับ และความชํวยเหลือกันและกันในกลุํม 

5) ขั้นการน าเสนองานตํอหน๎าชั้นเรียน ฝึกทักษะการสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพ 
และการมีสํวนรํวมในชั้นเรียน 

6) การประเมินผลการเรียนรู๎ หรือประเมินครูเป็นผู๎ประเมินความก๎าวหน๎าของ
ผู๎เรียนด๎วยการวัดผลการเรียนรู๎ เจตคติ พฤติกรรม และความคงทนการเรียนรู๎ 

สรุปได๎วํา การจัดการเรียนรู๎แบบรํวมมือ มีด๎วยกัน 6 ขัน้ตอน คือ 1. ขั้นการน าเข๎า
สูํบทเรียน โดยคละความสามารถของผู๎เรียนในด๎านตําง ๆ 2. ขั้นการวางแผนการเรียนในชั้นเรียน  
3. ขั้นการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่รํวมกันวางแผนไว๎ 4. ขั้นการรํวมมือกลั่นกรองงานในกลุํม 5. ขั้นการ
น าเสนองานตํอหน๎าชั้นเรียน อยํางมีประสิทธิภาพ การมีสํวนรํวมในชั้นเรียน และ 6. ขั้นการ
ประเมินผลการเรียนรู๎หรือประเมินความรู๎ความเข๎าใจ อยํางเป็นระบบ ทั้ง 6 ขั้นนี้เพ่ือให๎ทุกคนมีสํวน
รํวมในการเรียนรู๎และชํวยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกทุกคนต๎องมีความรับผิดชอบงานที่ได๎รับ
มอบหมายเพื่อให๎กลุํมได๎รับความส าเร็จ 
 
2.11  แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 

2.11.1 ความหมายและประเภทของการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาบุคลากรของหนํวยงานหรือ

องค์กรตําง ๆ โดยใช๎รูปแบบการฝึกอบรมเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาฝึกฝนเพ่ิมพูนความรู๎
ความสามารถให๎กับบุคลากรในหนํวยงานให๎มีความรู๎  เจตคติ และทักษะ ในการปฏิบัติงาน
กระบวนการฝึกอบรมจ าเป็นต๎องจัดกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับการด ารงชีวิตและตรงตามความต๎องการ
ของประชาชน โดยการส ารวจหาข๎อมูลให๎ทราบวําประชาชนกลุํมใดมีความต๎องการเรียนรู๎อะไร
เมื่อไรมีความจ าเป็นต๎องอบรมจะอบรมเรื่องอะไรและควรจะฝึกอบรมวิธีใดความจ าเป็นในการพัฒนา
ประชาชนของกลุํมตําง ๆ มาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ชุมชนความจ าเป็นในการฝึกอบรมนั้น 
อาจเป็นการแก๎ปัญหาจัดฝึกอบรมส าหรับประชาชนควรมีการวิเคราะห์ความจ าเป็น (Need Analysis) 
ในการฝึกอบรมสามารถกระท าได๎โดยการส ารวจการสัมภาษณ์บุคลากรเกี่ยวกับสภาพปัญหาหรือ
ความต๎องการในการพัฒนาความรู๎ความสามารถ ทักษะ โดยอาจพิจารณาเกี่ยวกับระบบการ
ปฏิบัติงานผลลัพธ์ เชํน คุณภาพของผลผลิตมาตรฐานของผลงาน เมื่อทราบความจ าเป็นที่ต๎องการ
แก๎ไขหรือพัฒนาแล๎วต๎องพิจารณาตํอไปอีกวํา มีทางเลือกใดบ๎างที่สามารถสนองความจ าเป็นเหลํานั้น 
และความจ าเป็นใดบ๎างที่จะต๎องใช๎วิธีการฝึกอบรมจึงเตรียมการฝึกอบรมวําต๎องการหวังผลในทิศทาง
ไหนเพื่ออะไรวิธีใดและเมื่อไร (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2547) 

การฝึกอบรม (Training) จะถูกน ามาใช๎คูํกับการเรียนรู๎  (Learning) แตํโดย
ความหมายนั้นจะมีความหมายที่แตกตํางกัน ผู๎เข๎าอบรมมีแรงจูงใจ มีสํวนรํวมในกิจกรรมและมีความ
ต๎องการอบรมจะเกิดการเรียนรู๎ได๎ดี สํวนการฝึกอบรมนั้นเป็นภารกิจของผู๎จัดต๎องท าหน๎าที่ที่จะท าให๎
ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ (สุวัฒน์ วัฒนวงศ์, 2545) การอบรมเป็นเรื่องของผู๎จัดหรือวิทยากร สํวนการ
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เรียนรู๎เป็นเรื่องของผู๎เรียนหรือผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม การเรียนรู๎เป็นการสะสมประสบการณ์ที่เพ่ิมเติม
เข๎ามาตลอดชีวิตของบุคคล มีความเป็นพลวัตร (Dynamic) แปรผันตํอการเรียนรู๎ สามารถด าเนินไป
ได๎ตลอดชีวิต การเรียนรู๎และการฝึกอบรมจึงมีสํวนสัมพันธ์กัน การฝึกอบรมที่ดีผู๎เรียนจะต๎องเกิดการ
เรียนรู๎ การฝึกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลให๎มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์  เกิด
ประโยชน์ตํอบุคคลระยะเวลา ในการฝึกอบรมเป็นชํวงเวลาสั้น ๆ เพ่ือให๎ได๎ผลเร็วที่จะน าไปใช๎ปฏิบัติ
ได๎ทันทกีารฝึกอบรมนั้นมีผู๎ให๎ความหมายไว๎อยํางหลากหลาย ดังนี้ 

สถาบันพัฒนาข๎าราชการพลเรือน (2554) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา การฝึกอบรม คือ 
การถํายทอดความรู๎เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความช านาญ ความสามารถและทัศนคติ ในทางที่ถูกที่ควรเพ่ือ
ชํวยให๎การปฏิบัติงาน และภาระหน๎าที่ตําง ๆ ในปัจจุบัน และอนาคตเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และไมํวําการฝึกอบรมจะมีขึ้นที่ใดก็ตาม วัตถุประสงค์ก็คือ เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2542) ได๎ให๎ความหมายของการ
ฝึกอบรมไว๎วํา การฝึกอบรม หมายถึง การแนะน าพร่ าสอนให๎ซึมซาบเข๎าไปจนติดเป็นนิสัยหรือแนะน า 
ชี้แจงให๎เข๎าใจในเรื่องที่ต๎องการการแนะน า การสอนเพ่ือให๎ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมเกิดความรู๎ความเข๎าใจ 
หรือความช านาญในเรื่องที่ต๎องการ 

วิจิตร อาวะกุล (2540) กลําววํา การฝึกอบรม เป็นกระบวนการที่ชํวยเพ่ิมพูน 
ความถนัด ความรู๎ทางธรรมชาติ ทักษะหรือความช านาญ ความสามารถของบุคคลให๎มีเทคนิค วิธีการใน
การท างานเพ่ือให๎บุคลากรเกิดพฤติกรรมใหมํ หรือเพ่ือให๎เกิดทักษะในการท างานอยํางใดอยํางหนึ่ง
หรืออีกนัยหนึ่ง การฝึกอบรม หมายถึง การพัฒนา หรือฝึกฝนอบรมบุคคลให๎เหมาะสม หรือเข๎ากับ
งาน หรือเข๎ากับงาน หรือการท างาน 

พงศ์ หรดาล (2539) ได๎กลําววํา การฝึกอบรม เป็นกิจกรรมการเรียนรู๎เฉพาะ
บุคคล เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมพูนความรู๎ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) อัน
เหมาะสมจนกํอให๎เกิดความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม และทัศนคติตํอการปฏิบัติงานในหน๎าที่ให๎มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เดล (Dale, 1969) ได๎กลําวไว๎วํา การฝึกอบรม เป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือให๎บุคลากรมีความรู๎ความสามารถและทักษะในการท างานที่ดีขึ้นตลอดจนมีเจตคติที่ดีในการท างาน 

การฝึกอบรม เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ เพ่ือสร๎างความรู๎หรือ
เพ่ิมพูนความรู๎ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และเจตคติ (Attitude) ที่จะ
ชํวยปรับปรุงการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (Goldstein, 1993) 

การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะความ
ช านาญ และความรู๎ที่จะท าให๎ เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  และพฤติกรรมการท างานให๎มี
ประสิทธิภาพ ไมํจ ากัดการศึกษา สถานที่  เพศและโอกาส เป็นการเรียนรู๎ตลอดชีวิต (นิรชา 
ทองธรรมชาติ และคนอื่น ๆ, 2544) 

การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการพัฒนาบุคคลให๎มีความรู๎ ทักษะ และเจตคติ 
ในการท างานที่ได๎รับมอบหมายเฉพาะอยํางได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยมีเปูาหมายให๎ผู๎เข๎ ารับการ
ฝึกอบรมน าไปใช๎ปฏิบัติจริง อันเกิดประโยชน์ตํอผู๎เข๎ารับการอบรม (เกศริน มนูญผล, 2544) 
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การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้นอยํางมีระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานของบุคคล โดยมุํงที่จะเพ่ิมพูนความรู๎ ทักษะ และเจตคติของบุคคล เพ่ือที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานได๎ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะน าไปสูํการพัฒนาและเพ่ิมผลผลิต ท าให๎เกิดผลส าเร็จตามเปูาหมายของ
องค์กรที่ก าหนดไว๎ (ศักรินทร์ ชนประชา, 2550) 

สรุปได๎วํา การฝึกอบรม หมายถึง การพัฒนาเพ่ือให๎บุคคลมีความรู๎  ความสามารถ
อยํางเป็นระบบ มีทักษะในการท างานให๎ดีขึ้นตลอดจนมีเจตคติที่ดีในการท างาน และยังเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานสามารถน าไปปฏิบัติได๎ อยํางเหมาะสม หรือเข๎ากับงาน ตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือเปูาหมายของงานที่ตั้งไว๎โดยไมํจ ากัดการศึกษา 

2.10.2 ประเภทของการฝึกอบรม (สถาบันพัฒนาข๎าราชการพลเรือน, 2554) 
2.10.2.1 แบบใช๎ชํวงเวลาในการท างานเป็นหลักแบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) การฝึกอบรมกํอนประจ าการ (Pre-Service Training) เป็นการ
ฝึกอบรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมบุคลากรกํอนเข๎ารับหน๎าที่ให๎มีความรู๎  ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่จะได๎รับมอบหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เนื้อหาของการฝึกอบรมจะเน๎นเรื่องที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงานอยํางละเอียดทุกด๎าน ซึ่งมักจะรวมถึงการสร๎างทักษะในการปฏิบัติงานไว๎ด๎วย 

2) การฝึกอบรมระหวํางประจ าการ (In-Service Training) เป็นการ
ฝึกอบรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมพูนความรู๎ ทักษะ ทัศนคติแกํผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม ให๎สามารถ
ปฏิบัติงานได๎และมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น หรือชํวยแก๎ปัญหาในการปฏิบัติงานอันมีสาเหตุมาจากตัว
ผู๎ปฏิบัติงานเอง หรือเพ่ือเป็นการเตรียมบุคลากรให๎พร๎อมส าหรับการเลื่อนต าแหนํงหรือเปลี่ยน 
สายงาน 

2.11.2.2 แบบใช๎ลักษณะวิธีการฝึกอบรมเป็นหลัก 
1) การฝึกอบรมนอกสถานที่ท างาน (Off the Job Training) มี

วัตถุประสงค์ เพ่ือเตรียมให๎ผู๎เข๎าอบรมพร๎อมที่จะปฏิบัติงานได๎ทันทีหรือพร๎อมในการที่จะเข๎ารับการฝึก
ปฏิบัติงานปกติในที่ท าการ (On the Job Training) หรือใช๎เพ่ือลดคําใช๎จํายหรือความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น หากใช๎การฝึกอบรมระหวํางการปฏิบัติงานทันทุกกรณีที่เป็นงานที่เสี่ยงตํอความเสียหายหรือ
เสี่ยงอันตราย การฝึกอบรมแบบนี้มักจะมีลักษณะที่เรียกวํา การฝึกอบรมแบบห๎องเรียน (Classroom 
Training) คือ จะเน๎นถึงการจัดให๎มีผู๎เข๎าอบรมได๎ทีละมาก ๆ ตั้งแต ํ10-100 คน จึงมักจะใช๎สถานที่ใน
ห๎องประชุมเป็นหลัก การฝึกอบรมมักใช๎เทคนิค การบรรยายการอภิปรายเป็นหลักและอาจมีการใช๎
โสตทัศนูปกรณ์ การสาธิต เทคนิคแบบกลุํมฯลฯ 

2) การฝึกปฏิบัติงานปกติในที่ท าการ (On the Job Training หรือ 
Desk Training) เป็นการฝึกอบรมระหวํางการปฏิบัติงานจริง เพ่ือให๎ผู๎เข๎าอบรมเข๎าใจถึงวิธีการท างาน
ที่ถูกต๎อง เหมาะสม โดยจ ากัดเฉพาะงานที่จะต๎องท าจริงเทํานั้น โดยให๎ผู๎เข๎าอบรมท างานนั้น ๆ 
ตามปกติแล๎วมีผู๎คอยก ากับดูแลให๎ปฏิบัติอยํางถูกต๎อง ผู๎คอยก ากับอาจเป็นหัวหน๎างานหรือครูฝึกก็ได๎ 
ซึ่งจะท าหน๎าที่อธิบายหรือสาธิตเพ่ิมเติมจากการเรียนรู๎ซึ่งผู๎เข๎าอบรมได๎ รับจากการฝึกปฏิบัติของ
ตนเองเป็นหลัก ในชํวงหลังการฝึกอบรมแบบนี้มักจะเป็นการปฏิบัติตามคูํมือการปฏิบัติงาน ซึ่งมี
ขั้นตอนและรายละเอียดในการปฏิบัติงานนั้น ๆ 
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3) การฝึกอบรมแบบผสม คือ หลักสูตรการฝึกอบรมที่มีทั้งการฝึกอบรม
ขณะท างาน และการฝึกอบรมนอกสถานที่ท างานประกอบกัน 

2.11.2.3 แบบแบํงตามจ านวนผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม 
1) การฝึกอบรมเป็นรายบุคคล เป็นการฝึกอบรมเฉพาะรายตาม

ความจ าเป็น อาจเป็นการอบรมปฐมนิเทศรายบุคคลการฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน การจัดอบรมด๎วย
ตัวเองทางไปรษณีย์ หรืออาจใช๎เทคนิคทางการบริหารอ่ืน ๆ เชํน การมอบหมายงานให๎ปฏิบัติ เป็นต๎น 

2) การฝึกอบรมเป็นคณะ เป็นการฝึกอบรมให๎กับกลุํมบุคลากรซึ่งมี
ลักษณะความจ าเป็นในการฝึกอบรมที่เหมือนกันจ านวนคราวมาก ๆ หรือที่เรียกวํา Class Room 
Training นั่นเอง 

2.11.2.4 แบํงตามลักษณะของเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม ในกรณีที่มีการ
ส ารวจหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมทั้งองค์กรแล๎ว พบวํามีความจ าเป็นจะต๎องจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรในเนื้องานหลายด๎านด๎วยกัน โดยผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมจะเป็นบุคลากรซึ่งด ารงต าแหนํงและ
ระดับตํางกัน จึงอาจมีการก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมในแตํละด๎าน และแบํงประเภทการฝึกอบรม
ออกเป็นด๎านตําง ๆ ตามลักษณะของหลักสูตรการฝึกอบรม เชํน การฝึกอบรมด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศการฝึกอบรม ด๎านการปฏิบัติงานธุรการการฝึกอบรม ด๎านการบริหาร เป็นต๎น 

2.11.2.5 แบํงตามลักษณะของกลุํมเปูาหมายหรือกลุํมบุคลากร ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมในโครงสร๎างขององค์การ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงลักษณะของเนื้อหาหลักสูตรที่จัดอบรมด๎วย 
ได๎แกํ 

1) การฝึกอบรมส าหรับบุคลากรแตํละระดับตามแนวนอนในโครงสร๎าง
ขององค์การ เพ่ือให๎ความรู๎ทั่ว ๆ ไปในลักษณะที่ต๎องการสร๎างกรอบแนวความคิดและแนวปฏิบัติอยําง
กว๎าง ๆ ซึ่งบุคลากรในระดับดังกลําว ควรจะทราบหรือสามารถปฏิบัติได๎ ได๎แกํ การฝึกอบรม
ปฐมนิเทศส าหรับบุคลากรใหมํ การฝึกอบรมเจ๎าหน๎าที่ระดับปฏิบัติการและการพัฒนาบุคลากรระดับ
บริหาร เป็นต๎น 

2) การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรตามแนวตั้งขององค์การ เป็นการ
ฝึกอบรมเพ่ือให๎ความรู๎หรือสร๎างความสามารถเฉพาะส าหรับบุคลากรในแตํละต าแหนํงหรือสายงาน 
โดยใช๎หลักสูตรซึ่งก าหนดขึ้นโดยเฉพาะตามความจ าเป็นในการฝึกอบรมของต าแหนํงนั้น ๆ และมักจะ
เน๎นถึงแนวการปฏิบัติงานในรายละเอียด ซึ่งผู๎ เข๎าอบรมจะน าไปใช๎ในการท างานได๎มากกวํา 
การฝึกอบรมแนวนอน เชํน การฝึกอบรมส าหรับเจ๎าหน๎าที่ บุคคลการฝึกอบรม เลขานุการ ผู๎บริหาร 
เป็นต๎น นอกจากนี้การฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะในแตํละหนํวยงาน เชํน การฝึกอบรมบุคลากรกองการ
เจ๎าหน๎าที่ก็อาจจัดเป็นการฝึกอบรมประเภทนี้ได๎ เพราะผู๎จัดการฝึกอบรมสามารถก าหนดหลักสูตรที่
เป็นความจ าเป็นในการฝึกอบรมเฉพาะส าหรับบุคลากรในหนํวยงานนั้นได๎เชํนเดียวกัน 

2.11.2.6 แบํงตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ซึ่งอาจแยกการฝึกอบรม
ออกเป็น 3 ประเภทใหญํ ๆ คือ 

1) การฝึกอบรมเพ่ือแก๎ไขปัญหาที่ได๎เกิดขึ้นมาแล๎ว กลําวคือเมื่อการ
ด าเนินงานของหนํวยงานหรือองค์กรมีปัญหาเกิดข้ึนสามารถส ารวจค๎นพบได๎ หรือเป็นที่ปรากฏชัดแจ๎ง
วําเป็นความจ าเป็นที่จะต๎องแก๎ปัญหาดังกลําวด๎วยการฝึกอบรม (เรียกวํา มีความจ าเป็นในการ
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ฝึกอบรม) จึงได๎มีการจัดการฝึกอบรมขึ้น เชํน เมื่อพบวําเจ๎าหน๎าที่ไมํสามารถจดรายงานการประชุมได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ จึงต๎องการแก๎ไขปัญหาดังกลําวด๎วยการจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการจดรายงาน
การประชุมข้ึน 

2) การฝึกอบรมเพ่ือปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความจ าเป็น
ในการฝึกอบรมประเภทนี้มักเกิดขึ้น เมื่อมีแผนหรือมีความคาดหมายวําจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล
หรือวิธีการปฏิบัติงานในหนํวยงาน และบุคลากรที่มีอยูํเดิม ในปัจจุบันยังไมํสามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานใหมํนั้น จึงจ าเป็นจะต๎องจัดการฝึกอบรมเพ่ือปูองกันปัญหาที่คาดวําจะเกิดขึ้น เชํน เมื่อมี
แผนจะน าคอมพิวเตอร์มาใช๎ในการปฏิบัติงานด๎านใดด๎านหนึ่ง จึงจ าเป็นต๎องรีบจัดการฝึกอบรมเพ่ือให๎
บุคลากรที่จะต๎องใช๎คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานให๎สามารถใช๎คอมพิวเตอร์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
เสียกํอน 

3) การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให๎มีศักยภาพสูงขึ้นในระยะยาว 
หมายถึง เมื่อมิได๎มีปัญหาหรือมีแผนในการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นแตํอยํางใด แตํในระยะยาวมุํงที่จะ
พัฒนางานและพัฒนาบุคลากรเพ่ือมุํงสูํความเป็นเลิศขององค์กรโดยรวมดังที่มักจะมีค ากลําววํา การ
อยูํนิ่งเฉยไมํพัฒนาก็คือการถอยหลังไปเรื่อย ๆ เพราะผู๎อ่ืน ๆ จะแซงหน๎าขึ้นไปหมด จึงจ าเป็นต๎องมี
การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให๎มีศักยภาพสูงขึ้นอีกจึงได๎จัดให๎มีการฝึกอบรมขึ้นอยํางตํอเนื่องและ
ทั่วถึงทั้งองค์กร 

2.11.2.7 ประโยชน์ของการฝึกอบรม 
การฝึกอบรม เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์การเพราะการฝึกอบรมชํวย

พัฒนาบุคลากรให๎มีคุณภาพ ท าให๎บุคลากรสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและชํวยให๎
การด าเนินงานขององค์การเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ คุณคําของการฝึกอบรมสรุปเป็นข๎อ ๆ ได๎ดังนี้ 
(สถาบันพัฒนาข๎าราชการพลเรือน, 2554) 

1) ชํวยให๎เรียนรู๎สิ่งใหมํ ๆ ได๎มากขึ้น โดยใช๎เวลาน๎อยลง เนื่องจาก
วิทยากรสํวนใหญํเป็นผู๎ที่มีความรู๎ความช านาญเป็นอยํางดี ในเรื่องที่ให๎การฝึกอบรม 

2) ชํวยให๎ผลผลิตมีคุณภาพสูงขึ้น เนื่องจากการฝึกอบรมแตํละครั้งจะมี
จุดมุํงหมายที่ชัดเจนและสอดคล๎องกับงานที่ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมจะต๎องปฏิบัติ การที่บุคลากรได๎
เรียนรู๎สิ่งใหม ํๆ ที่จ าเป็นตํอการท างานจะชํวยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได๎เป็นอยํางดี 

3) ชํวยให๎บุคลากรได๎พัฒนาตนเอง ท าให๎บุคลกรมีความรู๎ความสามารถ
มากขึ้น ชํวยให๎บุคลากรเห็นคุณคําของตนเอง ในขณะเดียวกันหนํวยงานก็เห็นคุณคําของบุคลากร จึง
เป็นการสร๎างขวัญและก าลังใจในการท างาน 

4) ตอบสนองความต๎องการด๎านแรงงานของหนํวยงานได๎เป็นอยํางดี 
การพัฒนาด๎านตําง ๆ ในสังคมเป็นไปอยํางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยํางยิ่งการพัฒนาทางด๎านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได๎สํงผลกระทบไปยังผลผลิตทางการศึกษา ท าให๎ผู๎ส าเร็จการศึกษาบางสํวนวํางงาน
เนื่องจากสิ่งที่ศึกษาไมํสอดคล๎องกับตลาดแรงงาน และในขณะเดียวกันหนํวยงานบางแหํงก็ไมํสามารถ
หาผู๎ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่หนํวยงานต๎องการบางหนํวยงานจึงรับสมัครบุคลากร  โดยก าหนด
คุณสมบัติไว๎กว๎าง ๆ เมื่อได๎บุคคลที่มีคุณสมบัติใกล๎เคียงกับที่ก าหนดแล๎วกํอนที่จะปฏิบัติงานจริง
จะต๎องผํานการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานที่จะปฏิบัติ 
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5) ชํวยให๎บุคลากรมีทัศนคติที่ดีตํองาน องค์การและเพ่ือนรํวมงาน
กระบวนการฝึกอบรม จะชํวยให๎บุคลากรเกิดความรู๎ ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเก่ียวกับงานท่ีท า ชํวยให๎เกิด
ความรักสามัคคีในหนํวยงาน ชํวยลดความเครียดในการท างาน ท าให๎บุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดี 

2.11.2.8 กระบวนการในการฝึกอบรม 
การจัดอบรม เป็นกระบวนการที่จะต๎องมีการด าเนินงานล าดับขั้นตอน

ตํอเนื่องกันไปตั้งแตํต๎นจนจบ และแตํละขั้นตอนก็มีความส าคัญไมํยิ่งหยํอนไปกวํากัน กระบวนการใน
การฝึกอบรม ประกอบด๎วย ขั้นตอนตําง ๆ ดังนี้ (สถาบันพัฒนาข๎าราชการพลเรือน, 2554) 

1) การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
2) การสร๎างหลักสูตร 
3) การเลือกใช๎เทคนิคตําง ๆ ในการฝึกอบรม 
4) การด าเนินการฝึกอบรม 
5) การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม 
ขั้นตอนทั้งหมดนี้ ผู๎จัดการฝึกอบรมจะต๎องจัดด าเนินการให๎เป็นล าดับ

ขั้นตอน หากการด าเนินการขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งผิดพลาด หรือบกพรํองอาจท าให๎การฝึกอบรม
ล๎มเหลวได๎ 

การจัดอบรมอยํางมีประสิทธิภาพนั้น ต๎องกระท าอยํางเป็นระบบโดย
ค านึงถึงองค์ประกอบ 4 ด๎าน คือ 

1) ปัจจัยปูอนเข๎า (Input) 
2) กระบวนการ (Process) 
3) ผลผลิต (Output) 
4) สิ่งแวดล๎อม (Environmental) 
การฝึกอบรมอยํางเป็นระบบ จะชํวยให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมได๎รับ

ประโยชน์ตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ ซึ่งจะสํงผลให๎หนํวยงานได๎พัฒนาตามความมุํงหวังตาม
วัตถุประสงค์ 

2.11.2.9 องค์ประกอบของการฝึกอบรม (สถาบันพัฒนาข๎าราชการพลเรือน , 
2554) 

1) บุคคล นอกเหนือจากการพิจารณาเนื้อหาสาระของการฝึกอบรมแล๎ว  
ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมบางทํานอาจตัดสินใจเข๎ารับการฝึกอบรม โดยพิจารณาจากชื่อเสียงของวิทยากร
และชื่อเสียงของผู๎จัดการฝึกอบรม ความส าเร็จของการฝึกอบรมโดยแท๎จริงแล๎ว ขึ้นอยูํกับบุคคลเป็น
ส าคัญ ทั้งผู๎ที่รับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรมวิทยากรผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม และเจ๎าหน๎าที่อ านวยความ
สะดวกในการฝึกอบรม 

2) ทรัพยากร เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งที่ชํวยให๎การ
ฝึกอบรมประสบผลส าเร็จในที่นี้จะจ าแนกทรัพยากรในการฝึกอบรมเป็น 2 ประเภท คือ 

2.1) สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกในปัจจุบันผู๎จัดอบรมสํวน
ใหญํนิยมใช๎โรงแรมเป็นสถานที่อบรม ทั้งนี้เพราะความสะดวกสบายที่ผู๎จัดและผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม
จะได๎รับทั้งบริการในการจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม อาหาร เครื่องดื่ม และสวัสดิการอ่ืน 
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ๆ ซึ่งจะสํงผลให๎การฝึกอบรมบรรลุผลสมดังเจตนารมณ์ที่ตั้งไว๎ ในกรณีที่ใช๎สถานที่ของหนํวยงาน
ผู๎รับผิดชอบการจัดอบรมจะต๎องประสานงานกับเจ๎าหน๎าที่ฝุายอาคารสถานที่เพ่ือเตรียมห๎องประชุม
ใหญํ ห๎องประชุมกลุํมยํอย และสิ่งอ านวยความสะดวกตําง ๆ ให๎พร๎อมส าหรับการฝึกอบรม 

2.2) เวลาชํวงเวลาที่ใช๎ในการฝึกอบรม ก็มีความส าคัญไมํน๎อยจะใช๎
เวลาในการฝึกอบรมมากน๎อยเพียงใดนั้น ยํอมขึ้นอยูํกับเนื้อหาสาระในการฝึกอบรมส าหรับชํวงเวลาที่
ใช๎ในการฝึกอบรมอาจกระท าได๎ 2 ลักษณะ คือ การใช๎เวลาจัดการฝึกอบรมตํอเนื่องกันโดยตลอด 
หรือการใช๎เวลาไมํตํอเนื่องกัน 

2.3) งบประมาณความส าเร็จในการด าเนินงานทุกประเภท ต๎องอาศัย
งบประมาณที่เพียงพอและมีระเบียบการเบิกจํายที่สะดวก แตํรัดกุมความส าเร็จในการฝึกอบรมก็เชํนกัน 
จ าเป็นต๎องอาศัยงบประมาณที่เพียงพอและมีระเบียบการเบิกจํายที่เอ้ืออ านวยตํอการด าเนินการจัดการ
ฝึกอบรม 

2.4) การจัดการและบริหารโครงการ ผู๎รับผิดชอบในการจัดการ
ฝึกอบรมจะต๎องด าเนินการอยํางเป็นระบบกิจกรรม แตํละขั้นต๎องกระท าตามล าดับเริ่มตั้งแตํการ
วิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม การวางแผน และออกแบบวิธีการฝึกอบรม การพัฒนาสื่อการ
ฝึกอบรมการด าเนินการฝึกอบรมและการประเมินผลการฝึกอบรม 

2.11.2.10 ความรู๎ที่เก่ียวข๎องกับชุดฝึกอบรม 
เดล (Dale, 1969) ได๎กลําวถึง ชุดฝึกอบรมวําเป็นสื่อในการฝึกอบรม 

(Training Media) ที่เป็นปัจจัยที่น าความส าเร็จมาสูํการฝึกอบรมที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งคือการใช๎
กิจกรรมทางด๎านเทคโนโลยีการศึกษาและการใช๎วิวัฒนาการทางด๎านเทคโนโลยีใหมํ ๆ ซึ่งหมายถึงการ
ใช๎วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือตําง ๆ ซึ่งถือวํามีบทบาทส าคัญในการฝึกอบรมเป็นอยํางยิ่ง  เพราะจะชํวย
ประหยัดเวลา คําใช๎จําย และชํวยสร๎างเสริมความเข๎าใจให๎กับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมได๎อยํางดียิ่ง เพราะ
วัสดุอุปกรณ์สื่อการสอนมีคุณคํา กํอให๎เกิดประสบการณ์ทางรูปธรรมมากขึ้น  ท าให๎ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมสนใจเพ่ิมขึ้น เพ่ิมพูนความรู๎และพัฒนาการเรียนรู๎ ท าให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมีพัฒนาการทาง
ความคิดที ่ตํอเนื ่องกัน และท๎ายสุด คือ ให๎ประสบการณ์ที ่เป็นจริงได๎ชุดฝึกอบรม (Training 
Packages) จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการฝึกอบรม ที่เป็นประโยชน์ตํอผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม 

พารีค และโร (Pareek & Roa, 1980) ได๎กลําวถึง ชุดฝึกอบรมวําเป็น
รูปแบบหนึ่งของหลักสูตรการฝึกอบรม แบบยึดวัตถุประสงค์ที่รวบรวมเอาวัตถุประสงค์การฝึกอบรม 
เนื้อหากิจกรรมวิธีการสอนและการประเมินการฝึกอบรมเข๎าไว๎ด๎วยกันทั้งหมด (Self Contained 
Unit) ชุดฝึกอบรมจึงเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมประเภทหนึ่ง ซึ่งสามารถจ าแนกได๎เป็นชุดฝึกอบรมที่
ศึกษาได๎ด๎วยตนเอง (Self-Learning Module) และชุดฝึกอบรมที่ใช๎สอน (Teaching Module) 

1. หลักการผลิตชุดฝึกอบรม 
หลักการและทฤษฎีที่ใช๎ในการผลิตชุดการสอนซึ่งสามารถน ามาใช๎

ในการผลิตชุดฝึกอบรม ดังนี้ (เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต, 2544) 
1.1 ความแตกตํางระหวํางบุคคล (Individual Differences)  

นักการศึกษาได๎น าหลักจิตวิทยาในด๎านความแตกตํางระหวํางบุคคลมาใช๎เพราะถือวําการสอนนั้น  
ไมํสามารถจะปั้นผู๎เรียนให๎เป็นพิมพ์เดียวกันได๎ในชํวงเวลาที่เทํากัน เพราะผู๎เรียนแตํละคนจะเรียนรู๎



 99 

ตามวิถีทางของเขาและใช๎เวลาเรียนในเรื่องหนึ่ง ๆ ที่แตกตํางกันไป ความแตกตํางเหลํานี้มีความ
แตกตํางในด๎านความสามารถ (Ability) สติปัญญา (Intelligence) ความต๎องการ (Need) ความสนใจ 
(Interest) รํางกาย (Physical) อารมณ์ (Emotion) และสังคม (Social) ด๎วยเหตุผลที่คนเรามีความ
แตกตํางกันดังกลําว ผู๎สร๎างชุดการสอนจึงพยายามที่จะหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะท าให๎
ผู๎เรียนได๎เรียนอยํางบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว๎ในชุดนั้น ๆ ซึ่งวิธีที่เหมาะสมที่สุดวิธีหนึ่งก็
คือการจัดการสอนรายบุคคลหรือการจัดการสอนตามเอกัตภาพหรือการศึกษาด๎วยตนเอง ซึ่งล๎วนแตํ
เป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีอิสระในการเรียนตามความแตกตํางของแตํละคน 

1.2 การน าสื่อประสมมาใช๎ (Multi-MediaApproach) เป็นการ
น าเอาสื่อการสอนหลายประเภทมาใช๎อยํางสัมพันธ์กัน และเป็นระบบความพยายามอันนี้ก็เพ่ือที่จะ
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนจากที่เคยยึดครูเป็นแหลํงให๎ความรู๎หลักมาเป็นการจัดประสบการณ์ให๎
ผู๎เรียน เรียนด๎วยการใช๎แหลํงความรู๎จากสื่อประเภทตําง ๆ 

1.3 ทฤษฎีการเรียนรู๎ (Learning Theory) เป็นจิตวิทยาการ
เรียนรู๎ที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎ 

(1) เข๎ารวํมกิจกรรมการเรียนด๎วยตนเอง 
(2) ตรวจสอบผลการเรียนของตนเองวําถูกหรือผิดได๎ทันที 
(3) มีการเสริมแรง คือ ผู๎เรียนจะเกิดความภาคภูมิใจ ดีใจที่

ตนเองท าได๎ถูกต๎อง เป็นการให๎ก าลังใจที่จะเรียนตํอไป ถ๎าตนเองท าไมํถูกต๎องจะได๎ทราบวําที่ถูกต๎อง 
นั้นคืออะไรจะได๎ไตรํตรองพิจารณาท าให๎เกิดความเข๎าใจ ซึ่งจะไมํท าให๎เกิดความท๎อถอยหรือสิ้นหวัง
ในการเรียนเพราะเขามีโอกาสที่จะส าเร็จได๎เหมือนคนอ่ืนเหมือนกัน 

(4) เรียนรู๎ไปทีละขั้นตามความสามารถและความสนใจของ
ตนเอง 

1.4 การใช๎การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) โดยน าเอาการ
วิเคราะห์ระบบมาใช๎ โดยจัดเนื้อหาวิชาให๎สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมและวัยของผู๎เรียนทุกสิ่ง 
ทุกอยํางที่จัดไว๎ในชุดการสอนจะสร๎างขึ้นอยํางมีระบบ จะต๎องมีการตรวจเช็คทุกขั้นตอนและทุกอยําง
จะต๎องสัมพันธ์สอดคล๎องกันเป็นอยํางดี มีการทดลองปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพอยูํในเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นที่เชื่อถือได๎จึงจะน าออกใช๎ 

2. องค์ประกอบของชุดฝึกอบรม (ชมนาด พงศ์นพรัตน์, 2553) (สุเทพ 
หุํนสวัสดิ์, 2540) มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 ค าน า เป็นค าอธิบายขึ้นต๎นของชุดฝึกอบรม โดยการอธิบายถึง
เรื่องทั่วไปที่ เกี่ยวข๎องกับชุดฝึกอบรม เชํน เหตุผลและความจ าเป็นในการสร๎างชุดฝึ กอบรม 
วัตถุประสงค์ของชุดฝึกอบรม คุณสมบัติของผู๎เข๎าอบรม เป็นต๎น 

2.2 หลักสูตร เป็นค าอธิบายหลักสูตรและรายละเอียด  เชํน 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หัวข๎อวิชาวัตถุประสงค์ รายวิชาประเด็นส าคัญ วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา
ในการฝึกอบรม ก าหนดการฝึกอบรม จ านวนผู๎เข๎าอบรม ลักษณะเดํนของหลักสูตร ผู๎เข๎าอบรมควร
ศึกษาเอกสารหรือมีประสบการณ์ หรือเคยผํานการฝึกอบรมอะไรกํอนเข๎าอบรมหลักสูตรนี้ เป็นต๎น ใน
สํวนของวัตถุประสงค์การฝึกอบรมจะระบุวํา เมื่อผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม ผํานการฝึกอบรมแล๎วควรจะมี
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พฤติกรรมเชํนใด พฤติกรรมตําง ๆ ดังกลําวที่แสดงออกจะเป็นผลจากการเรียนรู๎ ดังนั้นวัตถุประสงค์
ของการฝึกอบรม ควรระบุในลักษณะของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม คือ สามารถวัดได๎ สังเกตได๎ ด๎าน
หัวข๎อวิชาหรือเนื้อหาของการฝึกอบรม เป็นเรื่องราวหรือกิจกรรมที่ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมจะต๎อง
กระท าเพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎ 

2.3 ค าชี้แจงส าหรับผู๎ใช๎ เป็นการอธิบายแนะน าผู๎ใช๎หรือวิทยากร 
วําจะใช๎ชุดฝึกอบรมอยํางไร ซึ่งได๎แกํ ขบวนการ อุปกรณ์ และเอกสาร โดยจะกลําวถึงสํวนประกอบ
ตําง ๆ ของชุดฝึกอบรม ชี้แจงสิ่งที่วิทยากรควรปฏิบัติ เพ่ือจะด าเนินการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ  
สิ่งที่วิทยากรและผู๎เข๎าอบรมจะต๎องจัดเตรียมหรือจัดหาไว๎กํอนลํวงหน๎า เพ่ือกระตุ๎นให๎มีการตรวจสอบ
วัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารกํอนน าไปใช๎ ถ๎ายังไมํมีอาจยืมอุปกรณ์จากหนํวยงานที่รับผิดชอบ หรือ
จัดเตรียมวัสดุสิ้นเปลือง เชํน แผํนใส ปากกา ดินสอ กระดาษ และสื่อการสอนอ่ืนที่มิได๎จัดเตรียมไว๎ใน
ชุดฝึกอบรม 

2.4 การจัดห๎องอบรม เป็นการอธิบายถึงการจัดห๎องอบรมหรือ
สัมมนาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนและกิจกรรม พร๎อมทั้งท าแผนผังให๎เห็นชัดเจนเพ่ือน าไปจัดได๎
อยํางถูกต๎อง 

2.5 แผนการสอน เป็นการอธิบายแนวทางที่จะชํวยให๎วิทยากร
เตรียมไว๎ลํวงหน๎าวําจะต๎องเตรียมเนื้อหาสาระ รวมทั้งวิธีการสอนอยํางไร เพ่ือน าไปสอนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ โดยจะก าหนดขั้นตอนการสอนที่วิทยากรมุํงหวังให๎ผู๎เข๎าอบรมได๎เกิดพฤติกรรมการ
เรียนรู๎ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎โดยเฉพาะวิธีการฝึกอบรม ซึ่งหมายถึง วิธีการที่ใช๎ในการฝึกอบรม 
เพ่ือให๎ผู๎รับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว๎ มีหลายวิธี คือ 

(1) การศึกษาด๎วยตนเอง หมายถึง การฝึกอบรมที่ผู๎เข๎ารับการ
ฝึกอบรมสามารถศึกษาด๎วยตนเอง โดยท ากิจกรรมตําง ๆ ด๎วยตนเองตามที่ระบุไว๎ในคูํมือ 

(2) การบรรยาย เป็นการฝึกอบรมที่ให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมฟัง
การบรรยายจากวิทยากรที่จัดให๎ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 

(3) ใช๎ทั้งสองวิธีประกอบกัน คือ มีทั้งการบรรยายจากวิทยากร
และให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมศึกษาเองบางสํวน 

2.6 สื่อวัสดุอุปกรณ์และเอกสารประกอบ เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ใน
การฝึกอบรม เชํน คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ จอวีดีทัศน์ สไลด์แผํนภาพโปรํงใส แผนภูมิ แผํนภาพ 
แบบฝึกหัด เอกสารที่เกี่ยวข๎อง คูํมือผู๎เข๎าอบรม หรือเอกสารอํานประกอบ และระหวํางการฝึกอบรม
โดยระบุสื่อเอกสารและที่มาของเอกสารเหลํานั้น 

2.7 การประเมินผลการฝึกอบรม เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ในการ
ฝึกอบรมวําเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพียงใด เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว๎หรือไมํ ซึ่งสามารถวัดได๎หลายวิธี 
เชํน การสังเกต สัมภาษณ์ หรือใช๎แบบทดสอบการประเมินผลที่จัดท าไว๎ในชุดฝึกอบรมจะเป็นการ
อธิบายวิธีการประเมินผลของการฝึกอบรม ตัวอยํางเชํน แบบทดสอบกํอนและหลังการฝึกอบรม 
ส าหรับผู๎เข๎าอบรมแบบประเมินผลรายวิชาเพ่ือประเมินเนื้อหา เทคนิคการฝึกอบรมและวิทยากร 
หลังจากการฝึกอบรมแตํละวันแบบประเมินโครงการภายหลังจากการเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล๎ว 
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2.8 การติดตามผลเป็นการอธิบายวิธีการติดตามผลหลังจากผู๎เข๎า
อบรมได๎กลับไปปฏิบัติงานแล๎วสักระยะหนึ่งโดยอาจใช๎แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์เป็นต๎น 

3. การพัฒนาชุดฝึกอบรมมีผู๎น าเสนอการพัฒนาชุดฝึกอบรมไว๎ในหลาย
แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถน ามาใช๎ได๎อยํางเหมาะสม ที่นําสนใจ ดังนี้ 

3.1 ชมนาด  พงศ์นพรัตน์ (2553) ได๎เสนอขั้นตอนในการพัฒนาชุด
ฝึกอบรม จ านวน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 พิจารณาหลักสูตรวํา มีองค์ประกอบและรายละเอียด
ครบถ๎วนตามหัวข๎อตําง ๆ เหลํานี้หรือไมํ 

(1) เหตุผลและความจ าเป็นชัดเจนและครบถ๎วนหรือยัง 
(2) วัตถุประสงค์สอดคล๎องกับเหตุผลและความจ าเป็นหรือไมํ 
(3) หลักสูตรการฝึกอบรมสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของการ

ฝึกอบรมหรือไมํ และมีหัวข๎อวิชาครบถ๎วนหรือยัง 
(4) เทคนิคการฝึกอบรมที่ใช๎ในการฝึกอบรมได๎ระบุไว๎หรือยัง 
(5) ระยะเวลาอบรมและก าหนดการฝึกอบรมถูกต๎องและ

ครบถ๎วนหรือไม ํ
(6) คุณสมบัติและจ านวนผู๎เข๎าอบรมได๎ระบุชัดเจนหรือยัง 
(7) การประเมินผลและการติดตามผลได๎ระบุชัดเจนหรือยัง 
(8) การรั บรองผลการฝึ กอบรมมีความจ า เป็ นหรือไมํ  

ถ๎าจ าเป็นต๎องก าหนดคุณสมบัติผู๎ที่จะได๎รับอยํางครบถ๎วน 
ขั้นที ่2 ในแตํละหัวข๎อวิชาของหลักสูตรควรพิจารณาสํวน 

ตําง ๆ ดังนี้ 
(1) วัตถุประสงค์หัวข๎อวิชาสอดคล๎องกับหัวข๎อวิชาหรือไมํและ

ระบุพฤติกรรมอะไรบ๎างที่ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมกระท าหลังจากการฝึกอบรมนั้นแล๎ว 
(2) เนื้อหาวิชาอะไรบ๎างที่สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ และเวลาใน

การก าหนดเนื้อหาควรเรียงล าดับวําควรจะรู๎อะไรกํอนหลังโดยค านึงถึงปัจจัยตําง ๆ ที่มีอิทธิพลตํอการ
เรียนรู๎ 

(3) พิจารณาพฤติกรรมหรือความรู๎ เดิมของผู๎ เข๎ารับการ
ฝึกอบรมวําเคยเรียนรู๎หรือมีทักษะอะไรมาแล๎ว 

(4) พิจารณาความสัมพันธ์ระหวํางความรู๎ ประสบการณ์ที่ผู๎เข๎า
อบรมมีอยูํแล๎วกับพฤติกรรมที่ระบุไว๎ในวัตถุประสงค์ วําควรจะบรรจุเนื้อหาอะไรที่จะท าให๎ผู๎เข๎ารับ
อบรมบรรลุวัตถุประสงค์นั้น 

(5) น าเนื้อหาเหลํานั้นมาจัดวําอะไรเป็นประเด็นหลักและ
ประเด็นยํอย 

(6) ก าหนดวําจะใช๎วิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนอยํางไร 
รวมทั้งจะใช๎อุปกรณ์การสอนอะไรบ๎างที่จะสอดคล๎องกับเนื้อหาในประเด็นตําง ๆ และเวลาที่ใช๎แตํละ
วิชา 
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ขั้นที่ 3 ท าแผนการสอนแตํละวิชา โดยน าข๎อมูลที่ได๎จาก 
ขั้นที่ 2 มารวบรวมรายละเอียดของเนื้อหา วิธีการและอุปกรณ์แล๎วเขียนในแบบฟอร์มแผนการสอน 
ซึ่งประกอบด๎วยใบน า และแผนการสอนการเขียนเนื้อหาในแผนการสอนเขียนได๎ 2 ลักษณะ คือ 

(1) เขียนแตํละประเด็นทั้งประเด็นส าคัญ ประเด็นยํอย ไมํต๎อง
เขียนรายละเอียดในกรณีผู๎เขียนท าแผนการสอนใช๎เอง และรู๎เนื้อหาละเอียดแล๎ว 

(2) เขียนอยํางละเอียดวําจะสอนหรือพูดอะไร ในกรณีที่
ผู๎เขียนท าแผนการสอนเพ่ือให๎ผู๎อ่ืนน าไปใช๎ ซึ่งแนวทางในการสอนที่ให๎รายละเอียดมากกวําลักษณะ
แรกในการเสนอเนื้อหาในแผนการสอน แบํงเป็น 3 สํวน คือ 

(2.1) การน าเรื่อง ประกอบด๎วย การแนะน าเนื้อหาวิชาการ
เชื่อมโยงวิชากํอนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ประเด็นส าคัญ เหตุผลที่มีวิชานี้และระบุประโยชน์ที่ผู๎เข๎า
อบรมจะได๎รับจากวิชานี้ 

(2.2) เนื้อหาตามที่กลําวมาแล๎วในขั้นที่ 2 เมื่อจบแตํละ
ประเด็นส าคัญควรมีการสรุปตรวจสอบความเข๎าใจ 

(2.3) บทสรุป ประกอบด๎วย การสรุปประเด็นส าคัญของ
ทั้งหมด การเชื่อมโยงกับวิชาตํอไป แตํละข้ันตอนในการน าเสนอระบุเวลาที่ใช๎อุปกรณ์ที่ใช๎ เชํน แผํนใส 
หมายเลขเอกสาร และหมายเลขแผนภูมิ เป็นต๎น ถ๎าหากมีคูํมือส าหรับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมในวิชานั้น
ก็ระบุให๎ชัดเจนด๎วยน าแผนการสอนที่เขียนมาทดลองสอนกํอนปรับปรุงให๎เหมาะสมกับเวลาเนื้อหา
และวิธีการ แล๎วจึงเขียนแผนการสอนจริง 

3.2 พารีค และโร (Pareek & Roa, 1980) ได๎เสนอแนวทางเพ่ือใช๎
ส าหรับการสร๎างชุดฝึกอบรม โดยด าเนินการตามขั้นตอนมี 7 ขั้น ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหาในเรื่องระดับความสามารถของคนหรือ
องค์กรที่วิเคราะห์แล๎วเห็นวํามีความจ าเป็นต๎องแก๎ไข และสามารถแก๎ไขได๎ด๎วยการฝึกอบรม 

ขั้นที่ 2 ก าหนดวิธีการในการฝึกอบรม เมื่อพิจารณาวําการ
แก๎ไขปัญหาต๎องใช๎วิธีการฝึกอบรม ผู๎พัฒนาชุดฝึกอบรมจะต๎องก าหนดยุทธวิธีในการฝึกอบรมวําควร
จะใช๎รูปแบบและเทคนิควิธีใดในการฝึกอบรม 

ขั้นที่ 3 ระบุความจ าเป็นในการฝึกอบรมนับวํามีความส าคัญ
ในการพัฒนาชุดฝึกอบรม เพราะจะท าให๎ชุดฝึกอบรมนั้นมีวัตถุประสงค์ตรงกับปัญหาและความจ าเป็น
ในการฝึกอบรม 

ขั้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม เป็นขั้นตอนที่จะต๎องจัด
ประสบการณ์การเรียนรู๎ให๎ตรงกับปัญหาและความจริงของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม แบํงออกได๎เป็น  
3 ขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 

(1) การก าหนดวัตถุประสงค์  จะต๎องเป็นวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมเพราะจะชํวยให๎ก าหนเนื้อหาและกิจกรรมได๎อยํางเหมาะสม โดยต๎องค านึงถึงความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมเป็นพื้นฐาน 

(2) การคัดเลือกเนื้อหาจะต๎องสอดคล๎องกับจุดมุํงหมาย เป็น
สิ่งใหมํและเป็นที่นําสนใจของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม โดยพิจารณาจากวัย และระดับความรู๎เดิมด๎วย 
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(3) การเลือกกิจกรรมการเรียนหรือประสบการณ์การเรียน 
นอกจากจะต๎องเป็นการสํงเสริมให๎บรรลุวัตถุประสงค์แล๎ว ประสบการณ์ที่จัดให๎จะต๎องนําสนใจและ
เป็นการสํงเสริมกันระหวํางประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหมํ สามารถสํงเสริมการเรียนรู๎ได๎หลาย
ทาง ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมสํวนใหญํสามารถลงมือปฏิบัติได๎ด๎วยตนเอง 

ขั้นที่ 5 เลือกสื่อในการฝึกอบรม เป็นการให๎ความรู๎แกํบุคคล
วิธีหนึ่งที่พึงประสงค์ให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมมีการเพ่ิมพูน ความรู๎ ทักษะ และเจตคติ อยํางใดอยํางหนึ่ง
หรือมากกวําท าให๎ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมเกิดความรู๎และเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามจุดมุํงหมายที่ก าหนดไว๎ 
ในการให๎บุคคลเกิดการเรียนรู๎ได๎ดีตามความต๎องการนั้นจ าเป็นต๎องมีการสื่อความหมายที่ดี เป็นการลด
ชํองวํางระหวํางผู๎ให๎การฝึกอบรมกับผู๎รับการฝึกอบรม สื่อจึงนับวําเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากในการถํายทอด
สิ่งตําง ๆ จากผู๎พูดไปยังผู๎ฟัง สื่อที่กลําวถึงนี้ หมายถึง วัสดุ เครื่องมือ วิธีการสื่อที่ดีจะชํวยให๎ผู๎เข๎ารับ
การฝึกอบรมเกิดความสนใจและกระตุ๎นการเรียนรู๎ของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมซึ่งมีความจ าเป็นอยํางยิ่งใน
การฝึกอบรมกํอนจะเลือกสื่อใดมาใช๎ประกอบการฝึกอบรม ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณา (เสาวนีย์ 
สิกขาบัณฑิต, 2544) ดังนี้ 

(1) สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหรือไมํ 
(2) เนื้อหาสาระของสื่อมีประโยชน์มีความส าคัญเพียงใด 
(3) มีความนําสนใจหรือไมํ 
(4) มีความทันสมัยนําเชื่อถือเพียงใด 
(5) สามารถน ามาใช๎รํวมกับกิจกรรมการฝึกอบรมเหมาะสม

เพียงใด เชํน เรื่องของข๎อเท็จจริง สี และขนาด เป็นต๎น 
(6) มีความถูกต๎อง และมีการสื่อความหมายที่ดีเพียงใด 
(7) ลักษณะของเนื้อหา และวิธีการน าเสนอนั้น ๆ เหมาะสม

หรือไม ํ
(8) คุณภาพด๎านเทคนิค และความประณีตในการผลิตดีพอ

หรือไม ํ
(9) สื่อดังกลําวได๎รับการทดลองและยอมรับจากผู๎เชี่ยวชาญ

หรือผู๎รู๎เพียงใด จากสถานการณ์เชํนไร มีความเหมาะสมกับผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมเพียงใด ในด๎านวัย
ความรู๎และประสบการณ์ 

ขั้นที่ 6 ด าเนินการฝึกอบรม เป็นขั้นที่น าชุดฝึกอบรมที่
พัฒนาขึ้นไปทดลองใช๎ เพ่ือตรวจสอบเกี่ยวกับเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนหรือยุทธวิธีที่น ามาใช๎ 
สื่อ และอุปกรณ์ประกอบการสอน การประเมินที่ใช๎ระหวํางอบรมและหลังอบรมวําสามารถท าให๎
ผู๎เรียนบรรลุวัตถุประสงค์หรือไมํ ทั้งนี้ต๎องค านึงถึงกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการฝึกอบรมวําเป็นไปตาม
ขอบเขตที่ก าหนดไว๎หรือไมํ 

ขั้นที่ 7 ประเมินผลการฝึกอบรม เป็นการประเมินจุดมุํงหมาย
ในด๎านความรู๎ และด๎านการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ทักษะ และพฤติกรรมภายหลังจากการฝึกอบรม ทั้งนี้
อาจใช๎วิธีการสัมภาษณ์สังเกตหรือทดสอบรํวมกันก็ได๎ 
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3.3 ไพโรจน์ เบาใจ (2547) ได๎กลําวถึง การพัฒนารูปแบบการ
ฝึกอบรมวําจ าเป็นต๎องสร๎างเครื่องมือวัดสิ่งที่ต๎องการจะทราบ เชํน ต๎องการรู๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หรือต๎องการรู๎ระดับทักษะ ก็ต๎องมีแบบทดสอบความรู๎ หรือแบบวัดทักษะ เป็นต๎น ซึ่งเครื่องมือเหลํานี้
ต๎องผํานกระบวนการสร๎างอยํางถูกต๎อง ต๎องมีคําอ านาจจ าแนกคําความยากงําย และคําความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบ (ของเครื่องมือ) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ 

4. ประโยชน์ของรูปแบบการฝึกอบรม (สถาบันพัฒนาข๎าราชการ 
พลเรือน, 2554) 

ในการฝึกอบรม รูปแบบการฝึกอบรมเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอันหนึ่งที่
จะท าให๎การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของวิทยากร 
และองค์กรที่จัดการฝึกอบรม โดยอาจกลําวได๎ดังนี้ 

4.1 เมื่อสํวนราชการจัดการฝึกอบรมมากขึ้น การใช๎รูปแบบการ
ฝึกอบรมที่มีมาตรฐานจะท าให๎การฝึกอบรมเป็นไปในแนวเดียวกัน 

4.2 ชํวยวิทยากรในการศึกษาเนื้อหาและสอน โดยใช๎วิธีการสอน
หลายเทคนิคตามที่ระบุไว๎ในรูปแบบการฝึกอบรม ซึ่งสอดคล๎องกับรูปแบบการเรียนรู๎ของผู๎ใหญํที่
กลําววําวิธีการสอนหลาย ๆ วิธีจะท าให๎ไมํนําเบื่อผู๎เข๎ารับการฝึกอบรมสามารถประกอบกิจกรรมได๎
หลาย ๆ อยําง ตามความเหมาะสมของเนื้อหา 

4.3 ชํวยให๎วิทยากรสามารถสอนได๎ตามวัตถุประสงค์ และยังชํวยให๎
วิทยากรรู๎แผนในการสอนและกิจกรรมของผู๎เข๎าอบรมทุกข้ันตอน 

4.4 วิทยากรสามารถเตรียมการได๎ รวดเร็ วขึ้น  ซึ่ ง เป็นการ
ประหยัดเวลา เพราะมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ต๎องใช๎ในการสอนอยูํในรูปแบบการฝึกอบรมซึ่งน าไปใช๎ได๎
ทันที หรืออาจมีตัวอยํางวัสดุอุปกรณ์สามารถน าไปผลิตได๎ 

4.5 ชํวยให๎วิทยากรจัดห๎องอบรมได๎เหมาะสมกับเนื้อหาและวิธีการ 
4.6 ชํวยให๎วิทยากรสามารถประเมินพฤติกรรมของผู๎เข๎ารับการ

ฝึกอบรมกํอนและหลังการฝึกอบรม โดยใช๎แบบทดสอบกํอนและหลังการฝึกอบรมที่เตรียมไว๎ใน
ส าหรับการฝึกอบรมพร๎อมทั้งให๎ค าตอบด๎วย ทั้งนี้เพ่ือจะได๎ทราบวําการฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์
หรือไมํ (ชมนาด พงศ์นพรัตน์, 2553) 
 
2.12  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.12.1 งานวิจัยในประเทศ 
สมโชค ศรีหารักษา (2554) ได๎ศึกษาและพัฒนาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล๎อมศึกษา 

เรื่อง ขยะมูลฝอยในชุมชน ส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน ในเขตอ าเภอเมืองสกลนคร 
พบวํา อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน โดยรวมที่เข๎าอบรมโดยใช๎ชุดฝึกอบรม สิ่งแวดล๎อมศึกษา 
เรื่อง ขยะมูลฝอยในชุมชน มีความรู๎ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย การมีสํวนรํวมในการจัดการขยะ
มูลฝอย และการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอย โดยรวมและรายด๎าน หลังฝึกอบรมเพ่ิมขึ้นจากกํอน
ฝึกอบรมอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน ที่มีอายุ 
ประสบการณ ์หรือสถานที่ท างานตํางกัน หลังฝึกอบรม มีความรู๎ โดยรวมและรายด๎าน การมีสํวนรํวม 
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โดยรวมและรายด๎าน และทักษะปฏิบัติ โดยรวมและรายด๎าน ไมํแตกตํางกัน และมีความพึงพอใจตํอ
การฝึกอบรมโดยใช๎ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล๎อมศึกษา เรื่อง ขยะมูลฝอยในชุมชน โดยรวมและเป็นราย
ด๎าน อยูํในระดับมากที่สุด 

สุภศักดิ์ เมืองพรหม (2551) ได๎ศึกษาและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชนชนบท ในจังหวัดร๎อยเอ็ด พบวํา ความรู๎ เจตคติ การปฏิบัติในการจัดการมูลฝอย
หลังการฝึกอบรมเพ่ิมขึ้นจากกํอนการฝึกอบรมอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประชาชนที่มี 
เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การอบรม มีความรู๎ เจตคติ การปฏิบัติในการจัดการมูลฝอย 
ไมํแตกตํางกัน 

ปภาญา บรรจงรังสิมา (2549) ได๎ศึกษากระบวนการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะ
ของสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล อ าเภอบ๎านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยศึกษาในโครงสร๎าง  
6 ด๎าน คือ 1) วัตถุประสงค์ 2) เนื้อหาองค์ความรู๎จากสื่อ 3) กิจกรรมกลุํมสัมพันธ์ 4) กิจกรรมการมี
สํวนรํวม 5) กิจกรรมแผนงานโครงการ และ 6) แผนปฏิบัติตามโครงการ และบทบาทในการมีสํวน
รํวม 4 ด๎าน คือ 1) รํวมตัดสินใจ 2) รํวมปฏิบัติการ 3) รํวมรับผลประโยชน์ 4) รํวมประเมินผล โดย
พบวํา การมีสํวนรํวมด๎านโครงสร๎างและบทบาท อยูํในระดับมาก การรับรู๎ข๎อมูลสิ่งแวดล๎อมมี 
มากขึ้น ประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมมีน๎อย สํวนความรู๎ เจตคติ และความตระหนักในการ
จัดการขยะมูลฝอย อยูํในระดับปานกลาง ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงจากเดิมร๎อยละ 26.92 
กระบวนการมีสํวนรํวมในการจัดการขยะอยูํในระดับมาก 

เพ็ญพักตร์ ไตรยสุทธิ์ และคนอ่ืน ๆ (2549) ได๎ศึกษาความรู๎ เจตคติ และการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรักษาคุณภาพน้ าบริเวณลุํมน้ ามูล : กรณีศึกษาผู๎ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี  
ผลการศึกษาพบวํา สมาชิกในสถานประกอบการที่มีการศึกษาในระดับตําง ๆ สํวนใหญํจะมีความรู๎
เกี่ยวกับการดูแลรักษาคุณภาพลุํมน้ ามูล อยูํในระดับดีถึงดีเยี่ยม คิดเป็นร๎อยละ 72.5 สํวนการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการมีสาวนรํวมในการปูองกันดูแลรักษาคุณภาพลุํมน้ ามูล พบวํา อยูํในระดับมากถึงมากที่สุด 
คือ ร๎อยละ 81.9 และเมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางความรู๎กับการปฏิบัติ  พบวํา ประชาชนที่มี
ความรู๎เกี่ยวการดูแลรักษาแมํน้ ามูลจะมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาแมํน้ ามูลไปด๎วย โดยคิดเป็น
ร๎อยละ 98.8 ขณะเดียวกันประชาชนที่มีความรู๎ที่ดีตํอการดูแลรักษาลุํมน้ ามูลก็จะมีเจตคติที่ดีตํอการ
ดูแลรักษาลุํมน้ ามูลด๎วย 

ระเบียบ ภูผา (2548) ได๎ศึกษาการสร๎างคูํมือการมีสํวนรํวมจัดการขยะชุมชน
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น พบวํา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความตระหนักและพฤติกรรมการมีสวนรํวมจัดการขยะชุมชนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น
หลังอํานคูํมือ สูงกวํา กํอนการอํานคูํมืออยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ และกลุํมทดลองสูงกวํากลุํมควบคุม 
แตํวําความรู๎และพฤติกรรมการมีสํวนรํวมจัดการขยะชุมชนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นไมํมี
ความสัมพันธ์กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

พนัส วงษ์รัตนะ (2548) ได๎ศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู๎น า
ชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในวนอุทยานภูสิงห์ -ภูผาผึ้ง ต าบล 
เหลําพรวน อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ พบวํา หลังการฝึกอบรมผู๎น าชุมชนที่เข๎ารับ
การอบรมมีความรู๎เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  และมีเจตคติที่ดีตํอ
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การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในวนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง สูงกวํากํอนการฝึกอบรม
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

นิตยา วิมลศักดิ์ (2548) ได๎ศึกษาความรู๎ ความตระหนักเก่ียวกับมลพิษสิ่งแวดล๎อม
ในชีวิตประจ าวัน โดยใช๎ชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล๎อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบวํา ความรู๎
ทางการเรียนสิ่งแวดล๎อมของกลุํมตัวอยํางที่เข๎ารับการฝึกอบรมด๎วยชุดฝึกอบรมเรื่อง มลพิษ
สิ่งแวดล๎อม กลุํมตัวอยํางกํอนใช๎ชุดฝึกอบรม มีคะแนนเฉลี่ย 18.60 และหลังใช๎ชุดฝึกอบรม มีคะแนน
เฉลี่ย 23.90 ดังนั้นคะแนนเฉลี่ยหลังการใช๎ชุดอบรมสูงกวําคะแนนกํอนใช๎ชุดฝึกอบรมอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สายัน ยิ่งสงํา (2547) ได๎ศึกษาการพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม
ของโรงเรียนบ๎านจอหอ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวํา ผลการด าเนินกิจกรรมทั้ง 4 รูปแบบ 
คือ กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมศึกษาเอกสาร กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมนิเทศ
ก ากับ ติดตาม เพ่ือพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อมของโรงเรียนบ๎านจอหอ 4 ด๎าน คือ ด๎าน
บริเวณโรงเรียน ด๎านอาคารเรียน ด๎านห๎องเรียน และด๎านห๎องน้ า ห๎องส๎วม โดยรวมอยูํในระดับการ
พัฒนาที่พึงพอใจมาก 

นิรุตติ์ พลโคตร (2546) ได๎ศึกษาการประเมินโครงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล๎อม
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม พบวํา ครู อาจารย์ และนักเรียนมีความเห็นแตกตําง
กัน ในด๎านปัจจัยและด๎านกระบวนการ ทั้งนี้อาจเนื่องจากครู อาจารย์และนักเรียน มีบทบาทหน๎าที่
แตกตํางกัน สํงผลให๎มีการรับรู๎ตํอการปฏิบัติงานที่แตกตํางกัน โดยจุดเดํนในการด าเนินกิจกรรมการ
จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน คือ เป็นการด าเนินงานที่อาศัยการท างานเป็นทีมต๎องอาศัย
ความรํวมมือชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ระหวํางครูอาจารย์ และนักเรียน ตลอดจนบุคลากรทุกคน ถือวํา
เป็นหัวใจส าคัญที่จะสํงผลให๎มีการพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคคลให๎ไปสูํเปูาหมายขององค์กร 

ปิยะพงษ์ สุริยะพรม (2546) ได๎วิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ 4 MAT 
เรื่องปุาชุมชน เพ่ือสํงเสริมเจตคติตํอการอนุรักษ์ปุาชุมชนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเน๎นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิด
ความรู๎แบบองค์รวม กลุํมตัวอยํางจ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบวํา ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ  
4 MAT เรื่อง ปุาชุมชน มีประสิทธิภาพ 84.02/81.14 ซึ่งสูงกวําเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว๎ 80/80 
สํวนเจตคติตํอการอนุรักษ์ปุาชุมชนของนักเรียนที่ได๎รับการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎
แบบ 4 MAT เรื่องปุาชุมชน หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการสิ่งแวดล๎อมชุมชนที่กลําวมา 
สามารถสรุป ประเด็นที่ส าคัญ ๆ ที่ค๎นพบ คือ การจัดการสิ่งแวดล๎อมของชุมชนตําง ๆ ไมํวําจะเป็น
ชุมชนชนบทหรือชุมชนเมืองตํางก็มีการบริหารจัดการที่แตกตํางกัน คือ ถ๎าชุมชนใดมีการบริหารงาน 
ที่ดี มีผู๎น าที่มีความรู๎ความสามารถ มีกระบวนการกระตุ๎นให๎ชุมชนเห็นถึงปัญหาที่ตนเองกํอ และ
ออกมามีสํวนรํวมในความรับผิดชอบกับปัญหาที่เกิดขึ้น  จะท าให๎ชุมชนนั้นมีการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล๎อมที่ดี ท าให๎สภาพแวดล๎อมในชุมชนดีขึ้น แตํถ๎าชุมชนใดขาดการบริหารงานที่ดี มีผู๎น าที่ไมํมี
ความรู๎ความสามารถ ชุมชนไมํมีสํวนรํวมในการจัดการปัญหาที่ตน กํอให๎เกิดขึ้น ท าให๎มีภาพแวดล๎อม
ที่ไมํดี ท าให๎คนในชุมชนไมํมีการพัฒนา ดังนั้น ถ๎าทุกคนในชุมชนมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ
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สิ่งแวดล๎อมของชุมชน และมีการให๎ความรู๎ เชํน ด๎านการจัดการขยะที่ถูกวิธีให๎แกํประชาชนอยําง
ตํอเนื่อง ก็จะท าให๎ประชาชนในชุมชน น าไปปฏิบัติได๎ถูกต๎อง ปริมาณขยะก็จะลดลง ท าให๎มีการ
พัฒนาอยํางยั่งยืนตํอไป 

2.12.2 งานวิจัยตํางประเทศ 
ไฮน์ (Heins, 2008) ได๎ศึกษาความสัมพันธ์ทางด๎านสิ่งแวดล๎อม  ระหวําง

แคนาดากับอเมริกา กรณีศึกษาข๎อถกเถียงเรื่องขยะมูลฝอยในชุมชนเมือง ออตาริโอและมิริแกน  
ซึ่งเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล๎อมข๎ามเขตแดน จึงจ าเป็นต๎องตํอรองการแก๎ปัญหาที่มีศักยภาพระหวํางกัน
และกันความจริงประเทศทั้งสองนั้นใช๎ระบบสหพันธ์รัฐ ซึ่งต๎องการให๎การตํอรองตําง ๆ สอดคล๎องจน
การตัดสินใจใด ๆ ต๎องกระท าโดยหนํวยงานหลายระดับของรัฐในท๎องถิ่นนั้น ๆ การศึกษานี้จึงมุํงจุดไป
ที่ความสัมพันธ์ของรัฐบาล 2 ประเทศ ความสัมพันธ์ระหวํางประเทศมีการใช๎ข๎อถกเกียงเรื่องขยะมูล
ฝอยในชุมชนเมือง (ปี ค.ศ. 1996-2006) มาเป็นกรณีศึกษา ด๎วยการใช๎ขอบเขตของงานนี้แก๎ปัญหา
ข๎อถกเถียงอยํางมีประสิทธิภาพ การศึกษาในอนาคตเพื่อตัดสินได๎วําข๎อสรุปนั้น  ๆ เป็นความจริง
ส าหรับข๎อถกเถียงข๎ามเขตแดนอ่ืน ๆ ได๎หรือไม ํ

ไรอัน (Ryan, 2007) ได๎ศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบในการประเมินโครงการศึกษาการ
จัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรรัฐตําง ๆ ทางภาคตะวันออกของแคริฟอเนียกํอนและหลังปี 2003 การใช๎
วิธีการผสมผสานรวมทั้งการสัมภาษณ์และการท าแบบสอบถาม การศึกษานี้ได๎สอบถามองค์ประกอบ
การศึกษาสาธารณะและโครงสร๎างค้ าจุนสถาบันในแตํละรัฐ ที่เป็นสมาชิกกํอนและหลังระยะนี้ ได๎รับ
ความชํวยเหลือจากภายนอก ความรู๎เบื้องต๎นในทางบวกของโครงการทั้งหลาย ขยะยังคงมีอยูํ ได๎รับ
การแยกขยะ ขยายและรํวมมือกันเป็นดังค าแนะน าที่เป็นการสรุปของการศึกษา การสัมภาษณ์และ
การท าแบบสอบถามได๎ผลที่ชี้ให๎เห็นวํา งบประมาณที่มากขึ้น ทรัพยากรบุคคล ยุทธวิธีทางการน า
รายการและความตํอเนื่องในการด าเนินโครงการเป็นสิ่งจ าเป็นที่ปรับปรุง และรักษาความตื่นตัว ของ
สาธารณะในการจัดการขยะมูลฝอย 

โทมัส และเดมีร์ (Tonmaz & Demir, 2006) ได๎ศึกษาระบบการจัดการขยะมูล
ฝอย เพ่ือการพัฒนาในเมืองคอร์ลู ประเทศตุรกี (Research On Solid Waste Management System: 
Toimprove Existing Situation In Corlu In Town Of Turkey) ผลการศึกษาพบวํา สถานการณ์
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยโดยทั่วไปเป็นดังนี้ มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นวันละ 170 ตัน ในเขต
เทศบาล หรือ 1.15 กิโลกรัมตํอคนตํอวัน ประมาณครึ่งหนึ่งของขยะมูลฝอยที่เกิดในเขตเทศบาลนี้จะ
เป็นขยะมูลฝอยที่ยํอยสลายงําย (ขยะมูลฝอยอินทรีย์) เป็นขยะมูลฝอยที่เป็นวัสดุที่น ากลับมาใช๎ใหมํได๎
ประมาณร๎อยละ 30 แตํระบบการน ากลับมาใช๎ใหมํมีน๎อยมาก การก าจัดขยะมูลฝอยใช๎วิธีก าจัดขยะ
มูลฝอยแบบฝังกลบมากที่สุด มีระบบการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งประกอบด๎วย การคัดแยกขยะที่ต๎น
ก าเนิด การจัดเก็บ การคัดแยกประเภท การน ากลับมาใช๎ใหมํ การหมักปุ๋ย และการฝังกลบตามหลัก
สุขาภิบาล การศึกษานี้ยังวิเคราะห์ถึงระบบที่ได๎รับการยืนยันโดยค านึงถึงความเป็นไปได๎และในด๎าน
เศรษฐศาสตร์ด๎วย เพ่ือที่จะประเมินผลวําระบบที่เสนอให๎ผลคุ๎มคํากับเงินที่ลงทุนไปหรือไมํ  จึงได๎
เปรียบเทียบต๎นทุนในการท างานของระบบกับราคาตลาดของวัสดุที่น ากลับมาใช๎ใหมํ ผลที่ได๎พบวํา
ระบบที่น ามาใช๎สามารถลดปริมาณการฝังกลบที่ต๎องการใช๎ลงได๎ถึงร๎อยละ  27 เมื่อเทียบกับ



 108 

สถานการณ์ในปัจจุบัน โดยประมาณวํามีผลก าไรของระบบที่ได๎รับการยืนยันไว๎อยูํที่ 80 ล๎านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

แฮนสัน (Hanson, 2006) ศึกษาดัชนีชี้การวัดเจตคติของผู๎ฝึกอบรมในการ
ด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรม วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือประเมินผลเจตคติของผู๎ฝึกอบรมใน
การด าเนินการอบรมรูปแบบของ Kirkpatrick Model ใน 4 ด๎าน คือการประเมินกริยาการตอบสนอง 
การประเมินการเรียนรู๎ การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลตํอการจัดการ หรือผลลัพธ์ที่เกิดกับ
องค์กร ผลการศึกษาพบวํา ผู๎ฝึกอบรมมีปฏิกิริยาตอบสนองและให๎ความส าคัญตํอการประเมินผลใน
ระดับมาก ผลการเปรียบเทียบเจตคติของผู๎ฝึกอบรมที่มีตํอเกณฑ์การประเมิน 4 ด๎าน มีความแตกตําง
กัน ผลการศึกษาการพัฒนาดัชนีชี้วัดเจตคติ พบวํา ผู๎ฝึกอบรมมีเจตคติที่ดีและสามารถน าไปใช๎เป็น
เครื่องมือการประเมินผลตํอไป 

เฟลม (Flamm, 2006) ได๎วิจัยความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม เจตคติตํอสิ่งแวดล๎อม เป็นการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ จากผู๎อาศัยอยูํในเมืองบาคราเมนโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย จ านวน 1,506 คน ที่ตอบ
แบบส ารวจเกี่ยวกับความรู๎ เจตคต ิและพฤติกรรม จ านวน 37 ข๎อ ผลการศึกษาพบวํา ผู๎ตอบมีเจตคติ
ตํอสิ่งแวดล๎อมมีความรู๎ด๎านผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม 

อัลแคนทารํา และมิเกล (Alcantara & Miguel, 2004) ได๎ศึกษาเจตคติของนักเรียน
ตํอหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนเตรียมความพร๎อมด๎านเกษตรกรรมเม็กซิกัน 
กรณีศึกษาการอนุรักษ์และการใช๎ทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม ผลการวิจัยพบวํา เพศ อายุ และที่อยูํอาศัย 
ไมํวําจะเป็นนักเรียนที่อาศัยอยูํในตอนใต๎ กลาง หรือตอนเหนือ มีความเกี่ยวโยงกับตัวแปรด๎าน
สิ่งแวดล๎อม เชํน เจตคติที่มีตํอเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล๎อม เทคโนโลยี 

ออซกัลป์ วิลเลียม และแฮนส์ (Ozgul, William & Hans, 2004) ได๎ศึกษาทัศนคติ
ด๎านสิ่งแวดล๎อมของนักเรียนตุรกีชั้นปีที่ 4-8 จ านวน 458 คน โดยวิเคราะห์ความแตกตํางด๎านทัศนคติ
ระหวํางเพศ ระดับการศึกษา คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ สถานภาพทางเศรษฐกิจของนักเรียนและ
สถานที่ตั้งของโรงเรียน พบวํา เพศและระดับการศึกษาของนักเรียนมีทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อม  
ไมํแตกตํางกัน นักเรียนที่มีคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์สูง มีทัศนคติเชิงบวกตํอสิ่งแวดล๎อม และนักเรียน
ที่มีรายได๎สูงกับนักเรียนที่อาศัยอยูํในเมืองมีทัศนคติเชิงบวกตํอสิ่งแวดล๎อมสูงกวํานักเรียนที่ครอบครัว
มีรายได๎ต่ าและอาศัยอยูํแถบชานเมือง 

วูดวาร์ด (Woodward, 2004) ได๎วิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงในการวัดความรู๎
สิ่งแวดล๎อมเบื้องต๎นจากผลการอบรมปัญหาสิ่งแวดล๎อม ผลการวิจัยสรุปได๎วํา เปูาหมายสิ่งแวดล๎อมศึกษา
เพ่ือเพ่ิมความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมของนักเรียน โดยการเปลี่ยนแปลงความรู๎ เจตคติ และ
พฤติกรรมในระบบมหาวิทยาลัยปัจจุบันมีแนวโน๎มในการพัฒนา การอบรมสิ่งแวดล๎อมศึกษาใน
โรงเรียนเป็นวิธีที่ได๎ผลและพบวํา ผลสัมฤทธิ์มีการเปลี่ยนแปลงความรู๎  เจตคติ และพฤติกรรมด๎าน
สิ่งแวดล๎อมได๎อยํางมาก 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยตํางประเทศ แสดงให๎เห็นถึง ผลการพัฒนาความรู๎
ของมนุษย์ด๎านสิ่งแวดล๎อม เจตคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติด๎านสิ่งแวดล๎อม โดยมีทั้งผลการวิจัยที่
สอดคล๎องและไมํสอดคล๎องกัน ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู๎วิจัยได๎น ามาอภิปรายผลการพัฒนายุวชนสีเขียวใน
การจัดการสิ่งแวดล๎อมชุมชน 



บทที่  3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพ่ือสร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.5 วิธีด าเนินการวิจัย 
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1  รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D) ที่ต้องการ
สร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม มีการหาคุณภาพ
ของกระบวนการ ศึกษาเปรียบเทียบ ความรู้ เจตคติ  และทักษะของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชน ก่อนและหลังการเข้าร่วมเรียนรู้ตามกระบวนการ ศึกษาเปรียบเทียบ ความรู้ เจตคติ และทักษะ
ของยุวชนกับระดับชั้นเรียนของยุวชน โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Research 
Method) คือ ใช้ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research Method) เพ่ือให้สามารถตอบปัญหาของการวิจัยได้อย่างครอบคลุมและ
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 

 
3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

3.2.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งตามระยะการวิจัยมีดังนี้ 
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนและการมีส่วนร่วมของยุวชน  

ในการการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ประชากร ได้แก่ ประธานยุวชน
หมู่บ้านจ านวน 20 คนและผู้ใหญ่บ้านจ านวน 20 คน รวม 40 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

ระยะที่ 2 ศึกษาความรู้ เจตคติ และทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและ
ความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของยุวชน  อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
ประชากรได้แก่ ยุวชนอายุ 12–18 ปี ใน 20 หมู่บ้าน รวม 117 คน 

ระยะที่ 3 สร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ 
มีส่วนร่วม อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ประชากรแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 1) สร้างกระบวนการใช้
ประชากรกลุ่มเดียวกับระยะที่ 1 2) ประเมินความเหมาะสมสอดคล้อง โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม 
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ชุมชนและด้านการมีส่วนร่วมจ านวน 5 คน 3) ปรับปรุงกระบวนการใช้ประชากรกลุ่มเดียวกับ
ระยะที่ 1และ 4) ปฏิบัติการพัฒนายุวชนในต าบลนามาลา จ านวน 8 หมู่บ้าน ประชากร ได้แก่ 
ยุวชน จ านวน 35 คน 
  ระยะที่ 4  ประเมินผลการใช้กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนแบบมีส่ วนร่ วม โดยเปรียบเทียบความรู้  เจตคติ  และทักษะก่อนกับหลั ง เข้ าร่ วม
กระบวนการพัฒนาและประเมินความพึงพอใจของยุวชนต่อกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประชากรได้แก่ ยุวชนในต าบลนามาลา จ านวน 8 หมู่บ้าน 
จ านวน 35 คน 

3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งตามระยะการวิจัยมีดังนี้ 
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนและการมีส่วนร่วมของยุวชนใน

การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประธานยุวชนหมู่บ้าน
จ านวน 20 คน และผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 20 คน รวม 40 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  

ระยะที่ 2 ศึกษาความรู้ เจตคติ และทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและ
ความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของยุวชน  อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง Krejcie & Morgan (1970) ได้จ านวน 90 คน สุ่มตัวอย่าง 
แบบเป็นระบบ 

ระยะที่ 3 สร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ผู้วิจัยใช้ประชากรทั้งหมดในการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม  
1) การสร้างกระบวนการใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกับระยะที่ 1 2) ประเมินความเหมาะสมสอดคล้อง 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนและด้านการมีส่วนร่วมจ านวน 5 คน 3) ปรับปรุงกระบวนการ 
ใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกับระยะที่ 1 และ 4) ปฏิบัติการพัฒนายุวชนสีเขียวในต าบลนามาลา 
จ านวน 8 หมู่บ้าน จ านวน 35 คน 

ระยะที่ 4 ประเมินผลการใช้กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยเปรียบเทียบความรู้ เจตคติและทักษะก่อนกับหลังเข้าร่วม
กระบวนการพัฒนาและประเมินความพึงพอใจของยุวชนต่อกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดในการศึกษา ได้แก่ ยุวชนใน
ต าบลนามาลา 8 หมู่บ้าน จ านวน 35 คน 
 
3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
3.3.1 แบบสัมภาษณ์ สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน ปัญหาการมีส่วนร่วมของยุวชนใน

การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
3.3.2 ประเด็นค าถามส าหรับการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและแบบบันทึกการ

ประชุม เพ่ือการสร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว 
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3.3.3 แบบประเมินคุณภาพกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว 
3.3.4 แบบทดสอบวัดความรู้ของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
3.3.5 แบบสอบถามเจตคติของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
3.3.6 แบบสอบถามทักษะของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
3.3.7 แบบสัมภาษณ์ความต้องการมีส่วนร่วมของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

แบบมีส่วนร่วม 
3.3.8 แบบสอบถามความพึงพอใจของยุวชนที่มีต่อกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว 

              
3.4  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.4.1 แบบสัมภาษณ์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชน
และความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

3.4.1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.4.1.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์และก าหนดรูปแบบของค าถามจากเอกสาร 

ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545; 
สมนึก ภัททิยธนี, 2546) 

1) สร้างค าถามปลายเปิดส าหรับการถามเพ่ือการสัมภาษณ์เยาวชนใน
เนื้อหาเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมและปัญหาการมีส่วนร่วมจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนของยุวชน จ านวน 8 ข้อ 

2) น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกต้องชัดเจนด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
ด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมของข้อความความสอดคล้องของ
ข้อค าถามกับนิยามที่ก าหนดไว้และความเที่ยงตรง (Validity) แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ( IOC: Item-Objective Congruence) การคัดเลือกข้อค าถามผู้วิจัยด าเนินการโดย
พิจารณาเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป (บุญเชิด ภิญโญ
อนันตพงษ์, 2545) ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) รายข้อ อยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 และทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 และผู้เชี่ยวชาญได้
เสนอแนะให้ปรับปรุงข้อความบางข้อความเพ่ือให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

3) ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะจากนั้นพิมพ์
แบบสัมภาษณ์ฉบับจริงเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย 

3.4.2 ประเด็นค าถามส าหรับการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและแบบบันทึก เพ่ือ
การสร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 

3.4.2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.4.2.2 ศึกษาวิธีการสร้างประเด็นคามส าหรับการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545; สมนึก 
ภัททิยธนี, 2546) 
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1) สร้างประเด็นค าถามการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ส าหรับ
ด าเนินการ เพ่ือการสร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการสร้างยุวชน 
สีเขียว ในการมีส่วนร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน จ านวน 4 ข้อ 

2) น าประเด็นค าถามการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่สร้างขึ้นเสนอ
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง 
จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสม
ของข้อความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามที่ก าหนดไว้และความเที่ยงตรง (Validity) แล้วน ามา
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: Item-Objective Congruence) การคัดเลือกข้อค าถาม 
ผู้วิจัยด าเนินการโดยพิจารณาเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 
ขึ้นไป (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ , 2545) ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามโดย
ผู้เชี่ยวชาญได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) รายข้อ อยู่ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 และทั้งฉบับเท่ากับ 
0.96 และผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะให้ปรับปรุงข้อความบางข้อความ เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

3) ปรับปรุงแก้ไขประเด็นค าถามการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
ตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะจากนั้นพิมพ์ประเด็นค าถามการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ฉบับ
จริง เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย 

3.4.3 แบบประเมินคุณภาพกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว สร้างโดยมีขั้นตอนการสร้าง 
ดังนี้ 

3.4.3.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.4.3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินคุณภาพกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว 

ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; 2545; 
สมนึก ภัททิยธนี, 2546) 

3.4.3.3 สร้างแบบประเมิน เพ่ือประเมินคุณภาพของกระบวนการพัฒนายุวชน 
สีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม ส าหรับผู ้เชี ่ยวชาญ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน  
1 ฉบับ จ านวน 10 ข้อ 

3.4.3.4 น าแบบประเมินที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
ชัดเจนด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และโครงสร้างของแบบสอบถาม จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญ  
ด้านกระบวนการเรียนรู้และด้านเนื้อหา จ านวน 5 ท่าน พิจารณาประมินความเหมาะสมของข้อความ 
ความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามที่ก าหนดไว้ และความเที่ยงตรง (Validity) แล้วน ามาวิเคราะห์
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Item-Objective Congruence) การคัดเลือกข้อค าถามด าเนินการ  
โดยพิจารณาเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป (บุญเชิด 
ภิญโญอนันตพงษ์, 2545) ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามโดยผู้เชี่ยวชาญได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) รายข้ออยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 และทั้งฉบับเท่ากับ 0.74 ผู้เชี่ยวชาญได้
เสนอแนะให้ปรับปรุงข้อความบางข้อความเพ่ือให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

3.4.3.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะตรวจสอบความ
ถูกต้อง แล้วพิมพ์แบบประเมินฉบับจริงเพื่อใช้เก็บข้อมูลการวิจัยต่อไป 
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วิธีการตรวจให้คะแนนการตอบแบบประเมิน และเกณฑ์ในการแปล
ความหมายของคะแนนเฉลี่ย มีดังนี้ 

แบบประเมินเพ่ือประเมินคุณภาพของกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว 
ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert)  
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในการตอบดังนี้ 

มากที่สุด ก าหนดให้ 5 คะแนน 
มาก ก าหนดให้ 4 คะแนน 
ปานกลาง ก าหนดให้ 3 คะแนน 
น้อย ก าหนดให้ 2 คะแนน 
น้อยที่สุด ก าหนดให้ 1 คะแนน 

และเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย มีดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
ค่าเฉลี่ย การแปลความหมาย 
4.51-5.00   หมายถึง มากที่สุด 
3.51-4.50   หมายถึง มาก 
2.51-3.50   หมายถึง ปานกลาง 
1.51-2.50   หมายถึง น้อย 
1.00-1.50   หมายถึง น้อยที่สุด 
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย ก าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพของ

กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว ให้ได้ค่าเฉลี่ยการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป 
จึงจะถือว่ากระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม มีคุณภาพ
อยู่ในระดับมาก จึงจะสามารถน าไปใช้ท าการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปได้ 

3.4.4 แบบทดสอบวัดความรู้ของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
ใช้ส าหรับทดสอบความรู้ของยุวชน ก่อนและหลังเข้าร่วมปฏิบัติการตามกระบวนการพัฒนายุวชน 
สีเขียว สร้างโดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

3.4.4.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เนื้อหา และวิธีการสร้างแบบทดสอบ ให้ตรงตาม
เนื้อหาเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

3.4.4.2 จัดท าแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมเข้าร่วมปฏิบัติการตาม
กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว ซึ่งใช้แบบทดสอบชุดเดียวกัน สร้างตามหลักการจัดท าแบบทดสอบ
ส าหรับวัดความรู้ของ เบนจามิน บลูม (Bloom Taxonomy of Education) เป็นข้อสอบปรนัยแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

3.4.4.3 เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจนด้าน
ภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง จากนั้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
5 ท่าน ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสม ความเที่ยงตรง (Validity) ของเนื้อหา ส านวนภาษา 
ที่ใช้ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดและความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามที่ผู้วิจัย
ก าหนดไว้ จากนั้นวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: Item-Objective Congruence) ของ
แบบทดสอบความรู้จากคะแนนความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญที่ให้มา 
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3.4.4.4 คัดเลือกข้อค าถามโดยพิจารณาเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ , 2545) ผลการประเมินความสอดคล้อง
ของข้อค าถามจากผู้เชี่ยวชาญได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) เท่ากับ 0.80 และผู้เชี่ยวชาญ 
ได้เสนอแนะให้ปรับปรุงข้อความบางข้อความให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

3.4.4.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบความรู้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ แล้วน าไป
ทดลองใช้ (Try-Out) กับเยาวชนในอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย น าผลการทดลองใช้มาหาคุณภาพของ
แบบทดสอบโดยการหาค่าความยากง่าย (p) และหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ  
เลือกเฉพาะข้อที่มีความยากง่ายระหว่าง 0.2 ถึง 0.8 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป ได้ค่า
ความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.25 ถึง 0.77 และหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.70 ถึง 0.77 แล้ว
น ามาหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยค านวณด้วยสูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-
Richartson) ต้องได้ความเชื่อมั่น 0.60 ขึ้นไปจึงจะมีความเชื่อมั่น จากการวิเคราะห์ พบว่า  
มีความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.73 สามารถน าไปใช้ได้ พิมพ์แบบทดสอบฉบับจริง
เพ่ือใช้เก็บข้อมูลในการวิจัยต่อไป มีเกณฑ์ในการแปลผลคะแนนโดยใช้ ค่าร้อยละ ดังนี้ 

รอ้ยละ  00.00   –   19.99 มีระดับความรู้ มากที่สุด 
ร้อยละ  20.00   –   39.99 มีระดับความรู้ มาก 
ร้อยละ  40.00   –   59.99 มีระดับความรู้ ปานกลาง 
ร้อยละ  60.00   –   79.99 มีระดับความรู้ ดี 
ร้อยละ  80.00   –   100.00 มีระดับความรู้ มากที่สุด 

3.4.5 แบบสอบถามเจตคติของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
ใช้ส าหรับสอบถามเจตคติของยุวชน ก่อนและหลังเข้าร่วมปฏิบัติการตามกระบวนการพัฒนายุวชน 
สีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม สร้างโดยมีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 

3.4.5.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เนื้อหา และวิธีการสร้างแบบสอบถามเจตคติ ให้ตรง
ตามเนื้อหา ในส่วนของสาระเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยสร้างให้มีเนื้อหา
ครอบคลุมระดับของเจตคติทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้ ความรู้สึก และความโน้มเอียงท่ีจะปฏิบัติ 

3.4.5.2 จัดท าแบบสอบถามเจตคติ ส าหรับใช้สอบถามเจตคติของยุวชน ก่อนและ
หลังเข้าร่วมปฏิบัติการตามกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว โดยใช้แบบสอบถามชุดเดียวกัน จัดท า
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 20 ข้อ 

3.4.5.3 เสนอแบบสอบถามเจตคติให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ 
ความถูกต้องชัดเจนด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง จากนั้น
เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสม ความเที่ยงตรง (Validity) 
ของเนื้อหา ส านวนภาษาที่ใช้ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดและความสอดคล้อง
ของข้อค าถามกับนิยามที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ จากนั้นวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: Item-
Objective Congruence) ของแบบสอบถามจากคะแนนความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญที่ให้มา 

3.4.5.4 คัดเลือกข้อค าถามเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.50 ขึ้นไป (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545) ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อค าถาม
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โดยผู้เชี่ยวชาญได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.80 และผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะให้ปรับปรุง
ข้อความบางข้อความเพ่ือให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเจตคติตามที่
ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ 

3.4.5.5 น าแบบสอบถามเจตคติไปทดลองใช้ (Try-Out) กับยุวชนในอ าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย น าผลการทดลองใช้มาหาคุณภาพของแบบสอบถามเป็นรายข้อใช้วิธีการหาค่าอ านาจ
จ าแนก โดยการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อกับคะแนนรวม (Item-Total Correlation) ผู้วิจัย
คัดเลือก ข้อค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกที่อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 เลือกข้อที่เข้าเกณฑ์ไว้ใช้จริง จ านวน 
10 ข้อ ตามที่ต้องการซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.30 ถึง 0.77 มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

3.4.5.6 น าแบบสอบถามเจตคติที่คัดเลือกไว้ตามจ านวนที่ก าหนดมาหาค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ต้องได้ค่าความเชื่อมั่น 0.6 ขึ้นไป พบว่าได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.74 พิมพ์
แบบสอบถามฉบับจริง เพ่ือใช้เก็บข้อมูลในการวิจัยต่อไป 

วิธีการตรวจให้คะแนนการตอบแบบสอบถามเจตคติและเกณฑ์ในการแปล
ความหมายคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

แบบสอบถามเจตคติฉบับนี้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
แนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนการตอบ ดังนี้ 

มากที่สุด ก าหนดให้ 5 คะแนน 
มาก ก าหนดให้ 4 คะแนน 
ปานกลาง ก าหนดให้ 3 คะแนน 
น้อย ก าหนดให้ 2 คะแนน 
น้อยที่สุด ก าหนดให้ 1 คะแนน 
หากเป็นค าถามเชิงลบ มีเกณฑ์การให้คะแนนการตอบ ดังนี้ 
น้อยที่สุด ก าหนดให้ 5 คะแนน 
น้อย ก าหนดให้ 4 คะแนน 
ปานกลาง ก าหนดให้ 3 คะแนน 
มาก ก าหนดให้ 2 คะแนน 
มากที่สุด ก าหนดให้ 1 คะแนน 
และมีเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
ค่าเฉลี่ย          การแปลความหมาย 
4.51-5.00   หมายถึง   มากที่สุด 
3.51-4.50   หมายถึง   มาก 
2.51-3.50   หมายถึง   ปานกลาง 
1.51-2.50   หมายถึง   น้อย 
1.00-1.50   หมายถึง   น้อยที่สุด 
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3.4.6 แบบสอบถามทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วมใช้ส าหรับ
สอบถามทักษะของยุวชน ก่อนและหลังเข้าร่วมเข้าร่วมปฏิบัติการตามกระบวนการพัฒนายุวชน 
สีเขียว สร้างโดยมีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 

3.4.6.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เนื้อหา และวิธีการสร้างแบบสอบถามทักษะให้ตรง
ตามเนื้อหา ในส่วนของสาระเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยสร้างให้มีเนื้อหา
ครอบคลุมระดับของทักษะ คือ การปฏิบัติ ที่เป็นความถี่ของการปฏิบัติต่อคาบเวลาที่ก าหนดใน 
การสอบถาม 

3.4.6.2 จัดท าแบบสอบถามทักษะ ส าหรับใช้สอบถามทักษะของยุวชน ก่อนและ
หลังเข้าร่วมเข้าร่วมปฏิบัติการตามกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว โดยใช้แบบสอบถามชุดเดียวกัน 
จัดท าเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 10 ข้อ 

3.4.6.3 เสนอแบบสอบถามทักษะให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ 
ความถูกต้องชัดเจนด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง จากนั้น
เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสม ความเที่ยงตรง (Validity) 
ของเนื้อหา ส านวนภาษาที่ใช้ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดและความสอดคล้อง
ของข้อค าถามกับนิยามที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ จากนั้นวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC: Item-
Objective Congruence) ของแบบสอบถามจากคะแนนความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญที่ให้มา 

3.4.6.4 คัดเลือกข้อค าถามเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.50 ขึ้นไป (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545) ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อค าถาม
โดยผู้เชี่ยวชาญได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.80 และผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะให้ปรับปรุง
ข้อความบางข้อความเพ่ือให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามทักษะตามที่
ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ 

3.4.6.5 น าแบบสอบถามทักษะไปทดลองใช้ (Try-Out) กับเยาวชนในอ าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย น าผลการทดลองใช้มาหาคุณภาพของแบบสอบถามเป็นรายข้อใช้วิธีการหาค่าอ านาจ
จ าแนกโดยการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อกับคะแนนรวม (Item-Total Correlation) ผู้วิจัย
คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกที่อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 เลือกข้อที่เข้าเกณฑ์ไว้ใช้จริง จ านวน 
10 ข้อ ตามที่ต้องการซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.77 มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3.4.6.6 น าแบบสอบถามเจตคติที่คัดเลือกไว้ตามจ านวนที่ก าหนดมาหาค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ต้องได้ค่าความเชื่อมั่น 0.6 ขึ้นไป พบว่าได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 พิมพ์
แบบสอบถามฉบับจริงเพื่อใช้เก็บข้อมูลในการวิจัยต่อไป 

วิธีการตรวจให้คะแนนการตอบแบบสอบถามทักษะและเกณฑ์ในการแปล
ความหมายคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

แบบสอบถามทักษะฉบับนี้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนการตอบ ดังนี้ 
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มากที่สุด ก าหนดให้ 5 คะแนน 
มาก ก าหนดให้ 4 คะแนน 
ปานกลาง ก าหนดให้ 3 คะแนน 
น้อย ก าหนดให้ 2 คะแนน 
น้อยที่สุด ก าหนดให้ 1 คะแนน 
หากเป็นค าถามเชิงลบ มีเกณฑ์การให้คะแนนการตอบ ดังนี้ 
น้อยที่สุด     ก าหนดให้   5  คะแนน 
น้อย      ก าหนดให้   4  คะแนน 
ปานกลาง     ก าหนดให้   3  คะแนน 
มาก      ก าหนดให้   2  คะแนน 
มากที่สุด     ก าหนดให้   1  คะแนน 
และมีเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
ค่าเฉลี่ย          การแปลความหมาย 
4.51-5.00    หมายถึง     มากที่สุด 
3.51-4.50    หมายถึง     มาก 
2.51-3.50    หมายถึง     ปานกลาง 
1.51-2.50    หมายถึง     น้อย 
1.00-1.50   หมายถึง   น้อยที่สุด 

 3.4.7 แบบสัมภาษณ์ความต้องการมีส่วนร่วมของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
สร้างโดยมีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 

3.4.7.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
3.4.7.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์และก าหนดรูปแบบของแบบสัมภาษณ์ 

จากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์; 
2545; สมนึก ภัททิยธนี, 2546) 

1) สร้างค าถามปลายเปิดส าหรับการสัมภาษณ์ เพ่ือการสัมภาษณ์ยุวชนใน
เนื้อหาเกี่ยวกับการมีส ่วนร ่วมในการจ ัดการสิ ่งแวดล้อมช ุมชนของยุวชน  แบบสัมภาษณ์                              
จ านวน 4 ข้อ 

2) น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกต้องชัดเจนด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
ด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมของข้อความความสอดคล้องของ
ข้อค าถามกับนิยามที่ก าหนดไว้และความเที่ยงตรง (Validity) แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง  ( IOC: Item-Objective Congruence) การคัด เลือกข้อค าถามผู้ วิ จั ยด า เนินการ 
โดยพิจารณาเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป (บุญเชิด 
ภิญโญอนันตพงษ์, 2545) ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) รายข้อ อยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 และท้ังฉบับเท่ากับ 0.77 และผู้เชี่ยวชาญได้
เสนอแนะให้ปรับปรุงข้อความบางข้อความเพ่ือให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
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3) ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะจากนั้นพิมพ์
แบบสัมภาษณ์ฉบับจริงเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย 
                 3.4.8 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 10 ข้อ 

3.4.8.1 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องและชัดเจนด้านภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาและด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมของข้อความ ความ
สอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามที่ก าหนดไว้และความเที่ยงตรง (Validity) แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC: Item-Objective Congruence) การคัดเลือกข้อค าถามพิจารณาเฉพาะ
ข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 
2545) ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
เท่ากับ 0.78 ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะให้ปรับปรุงข้อความบางข้อความให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

3.4.8.2 พิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว 
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม ฉบับจริงเพื่อน าไปใช้เก็บข้อมูล 

วิธีการตรวจให้คะแนนการตอบแบบสอบถาม และเกณฑ์ในการแปลความหมายของ
คะแนนเฉลี่ย มีดังนี้ 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในส่วนที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
แนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนในการตอบ ดังนี้ 

มากที่สุด ก าหนดให้ 5 คะแนน 
มาก ก าหนดให้ 4 คะแนน 
ปานกลาง ก าหนดให้ 3 คะแนน 
น้อย ก าหนดให้ 2 คะแนน 
น้อยที่สุด ก าหนดให้ 1 คะแนน 
และเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย มีดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
ค่าเฉลี่ย การแปลความหมาย 
4.51-5.00     หมายถึง     มากที่สุด 
3.51-4.50     หมายถึง     มาก 
2.51-3.50     หมายถึง     ปานกลาง 
1.51-2.50     หมายถึง     น้อย 
1.00-1.50     หมายถึง     น้อยที่สุด 

 



119 

3.5  วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยนี้มี 4 ระยะ ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการวิจัยตามระยะของการวิจัย ดังนี้ 
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนและการมีส่วนร่วมของยุวชนในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประธาน
ยุวชน จ านวน 20 คน และผู้ใหญ่บ้านในอ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย จ านวน 20 คน รวม 40 คน เลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แล้วสัมภาษณส์ภาพปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อม
และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนจากกลุ่มตัวอย่างตามที่ได้เลือกไว้จนครบตาม
จ านวน ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

ระยะที่ 2 ศึกษาความรู้ เจตคติ และทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและความ
ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ ่งแวดล้อมชุมชนของยุวชน  อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ใช้
ประชากรเป็นยุวชนอายุ 12–18 ปี ใน 20 หมู่บ้าน 117 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครซี่และ
มอร์แกนได้จ านวน 90 คน สุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (รายละเอียดปรากฏ ตามตารางที่ 3.1) แล้วเก็บ
ข้อมูลด้วย แบบทดสอบความรู้  แบบสอบถามเจตคติ ทักษะ และความต้องการมีส่วนร่วมของยุวชน 

ระยะที่ 3 สร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยจัดประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างกระบวนการพัฒนายุวชน
สีเขียว ใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกับระยะท่ี 1 แล้วประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของกระบวนการ 
ที่สร้างขึ้น โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนและด้านการมีส่วนร่วม จ านวน 5 คน ด้วยแบบสอบถาม  
จากนั้นจึงปรับปรุงกระบวนการพัฒนาโดยการประชุมแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกับ  
ระยะที่ 1 แล้วน ากระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวที่สมบูรณ์ มาใช้ปฏิบัติการพัฒนายุวชนทุกคน
ในต าบลนามาลา จ านวน 8 หมู่บ้าน รวม 35 คน ใช้เวลา 4 เดือน 

ระยะที่ 4 ประเมินผลการใช้กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนแบบมีส่ วนร่ วม โดยเปรียบเทียบความรู้  เจตคติ  และทักษะก่อนกับหลั ง เข้ าร่ วม
กระบวนการพัฒนาและเปรียบเทียบตามปัจจัยส่วนบุคคล และประเมินความพึงพอใจของยุวชนต่อ
กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม เก็บข้อมูลด้วย
แบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามเจตคติ ทักษะ และความต้องการมีส่วนร่วมของยุวชน 
โดยเจาะจงเลือกยุวชนในต าบลนามาลา 8 หมู่บ้าน จ านวน 35 คน  
 
ตารางท่ี 3.1   แสดงข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่างของยุวชนใน 20 หมู่บ้าน 
 

ต าบล หมู่บ้าน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
นามาลา นามาลา 

หัวด่าน 
นาปูน 
ซ าทอง 
หนองหวาย 
โคก 
หนองสิม 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
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ตารางท่ี 3.1  (ต่อ) 
 

ต าบล หมู่บ้าน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
 โนนสว่าง 6 5 
นาพึง นาพึง 

นาท่อน 
กลาง 
เกลี้ยง 
ลาด 

6 
6 
6 
6 
6 

5 
5 
4 
4 
4 

นาแห้ว ห้วยลาด 
นาแห้ว 
เหมืองแพร่ 

6 
6 
6 

4 
4 
4 

แสงภา แสงภา 
หัวนา 
ป่าก่อ 
ห้วยน้ าผัก 

6 
5 
5 
5 

4 
4 
4 
4 

            รวม 117 90 
 
3.6  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
3.6.1 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนและการมีส่วนร่วมของยุวชนใน

การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ประธาน
ยุวชนและผู้ใหญ่บ้าน ในอ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลเป็น
ฐานข้อมูลเริ่มต้นประกอบการด าเนินการวิจัย 

3.6.2 ระยะที่ 2 ศึกษาความรู้ เจตคติ และทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและ
ความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม  ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบวัดความรู้ 
แบบสอบถามเจตคติ แบบสอบถามทักษะ และแบบสัมภาษณ์ความต้องการมีส่วนร่วมของยุวชน ใน
ยุวชนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3.6.3 ระยะที่ 3 สร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย การสร้างและพัฒนากระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวใน 
การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม เก็บข้อมูลจากการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตาม
ประเด็นค าถามของการประชุม ได้ข้อคิดเห็น สรุปขั้นตอนการสร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพ่ือน าไปใช้พัฒนายุวชนสีเขียวต่อไป 

3.6.4 ระยะที่  4 ประเมินผลการใช้กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ  และทักษะก่อนกับหลังเข้าร่วม
กระบวนการพัฒนาและประเมินความพึงพอใจของยุวชนต่อกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวใน  
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การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นกลุ่มทดลอง และวัดความ 
พึงพอใจของยุวชนกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้เป็นกลุ่มทดลองต่อกระบวนการสร้างยุวชนสีเขียว จากนั้นน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย น าข้อมูลที่เก็บตามขั้นตอนการด าเนิน 
การวิจัยทุกขั้นตอนมาวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และเขียนรายงานการวิจัย 
 
3.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.7.1 วิเคราะห์ข้อความค าตอบ วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ในรูปของค่าเฉลี่ย  ร้อยละ และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลพื้นฐาน 

3.7.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และทักษะก่อนปฏิบัติกับหลังปฏิบัติการตาม
กระบวนการ โดยใช้สถิติทดสอบ t-test (Dependent) 

3.7.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) 
 
3.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.8.1 ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
3.8.1.1 ค่าเฉลี่ย 
3.8.1.2 ร้อยละ 
3.8.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.8.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
3.8.2.1 การค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้สูตร

การค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ ( Item-Objective 
Congruence: IOC) ดังนี้ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2545) 
 

N
R=IOC ∑  

 
เมื่อ   IOC   แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ

นิยามเชิงปฏิบัติการ 
R  แทน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 R  แทน   ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

ในแต่ละข้อ 
N  แทน   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

3.8.2.2 การวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยใช้สูตร
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation: r) ดังนี้ 
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เมื่อ  r xy   แทน   ดัชนีอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามรายข้อ 

 X แทน   ผลรวมของคะแนนรายข้อ (Item) 
 y แทน   ผลรวมของคะแนนรวม (Total) ที่ไม่รวมข้อที่

น ามาค านวณ 
 Xy  แทน   ผลรวมของผลคูณของคะแนน x และคะแนน y 
 X2  แทน   ผลรวมยกก าลังสองของคะแนน x 
 y2 แทน   ผลรวมยกก าลังสองของคะแนน y 
N  แทน   จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 

3.8.2.3 การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ดังนี้ (บุญเชิด  
ภิญโญอนันตพงษ์, 2545) 
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เมื่อ α แทน   ค่าความเชื่อม่ัน 

Si
2   แทน   ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 

Sx
2 แทน   ความแปรปรวนของคะแนนแบบสอบถามทั้งฉบับ 

K   แทน   จ านวนข้อของแบบสอบถาม 
3.8.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และทักษะในกลุ่ม

ทดลอง หลังทดลอง โดยใช้สถิติ t-test (Dependent) และ F-test (One-way ANOVA) 
 
 
 



บทที่  4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมี 

ส่วนร่วม ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้ 
4.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาสิ ่งแวดล้อมชุมชนและการมีส่วนร่วมของยุวชนในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
4.2 เพื่อศึกษาความรู ้ เจตคติและทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและความ

ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของยุวชน 
4.3 เ พ่ือสร้ างกระบวนการพัฒนายุวชนสี เขียวในการจัดการสิ่ งแวดล้อมชุมชน 

แบบมีส่วนร่วม 
4.4 เพ่ือประเมินผลการใช้กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

แบบมีส่วนร่วม โดยเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และทักษะก่อนกับหลังเข้าร่วมกระบวนการพัฒนา 
และประเมินความพึงพอใจของยุวชนต่อกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้วมีผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 
4.1 สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนและการมีส่วนร่วมของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ชุมชน อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน

และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในอ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ด้วย วิธีการ
สัมภาษณ์จากประชากร 2 กลุ่ม ได้แก่ ประธานยุวชน จ านวน 20 คน และผู้ใหญ่บ้านในอ าเภอนาแห้ว 
จังหวัดเลย จ านวน 20 คน รวม 40 คน มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 

4.1.1 สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยใช้แบบสัมภาษณ์
ยุวชนและผู้น าชุมชนอ าเภอนาแห้ว ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี ้

อ าเภอนาแห้วเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดเลยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย เป็นจังหวัดชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภูมิป ระเทศ 
ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง สลับกับที่ราบที่เป็นส่วนน้อยประมาณหนึ่งในสี่ของพ้ืนที่ทั้งหมดของอ าเภอ 
หมู่บ้านและชุมชนส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามท่ีราบริมแม่น้ า เชิงเขาและหุบเขา มีพ้ืนที่ท ากินทั้งในที่ราบ
ไหล่เขาและพ้ืนที่บนภูเขา อ าเภอนาแห้วเป็นอ าเภอที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดเลยและห่าง
จากที่ตั้งจังหวัดมากที่สุดเป็นระยะทาง 125 กิโลเมตร ในด้านการปกครอง ประกอบด้วย 5 ต าบล
หมู่บ้าน จ านวน 34 หมู่บ้าน แบ่งเป็น ต าบลนาแห้ว จ านวน 7 หมู่บ้าน ต าบลแสงภา 6 หมู่บ้าน 
ต าบลนาพึง 8 หมู่บ้าน ต าบลนามาลา 8 หมู่บ้าน และต าบลเหล่ากอหก จ านวน 5 หมู่บ้าน มี
ประชากรที่อาศัยอยู่ในอ าเภอนาแห้วจ านวนทั้งสิ้น 9,133 คน มีจ านวนสถานศึกษา 18 แห่ง แยกเป็น 
ระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนนาแห้ววิทยา และระดับประถมศึกษา 17 แห่ง ด้านการ
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สาธารณสุข มีโรงพยาบาล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลนาแห้ว ส านักงานสาธารณสุข 1 แห่ง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ 5 แห่ง มี 5 ล าน้ า ได้แก่ ล าน้ าเหือง ที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวยาว 28 กิโลเมตร ล าน้ าหู ล าน้ าพึง ล าน้ าแพร่ และล าน้ าภา อาชีพหลัก
ของประชาชนคือ อาชีพเกษตรกรรม ในอดีตอ าเภอนาแห้ว มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนจึงด ารงชีวิตอย่างเรียบง่าย พ่ึงพาและเก้ือกูลธรรมชาติอย่างสมดุล โดย
มีอาชีพเกษตรกรรมและเก็บของปุาล่าสัตว์เป็นอาชีพหลัก เมื่อประเทศพัฒนาสู่ความทันสมัย ความ
เจริญได้ขยายสู่ชุมชนในอ าเภอนาแห้ว ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้ปรับเปลี่ยนสู่ก ารพ่ึงพิง
ผลผลิตและเครื่องอุปโภค บริโภค จากภายนอกมากขึ้น ด้านการเกษตร เป็นการท าการเกษตร
เชิงเดี่ยวเป็นส่วนมาก พืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ส่วนเกษตรผสมผสานจะเป็นการปลูก
พืชแบบยังชีพ ใช้ในการประกอบอาหารในครัวเรือน 

สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและการมีส่วนร่วมของยุวชนในการแก้ไขปัญหา
โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ยุวชนและผู้น าชุมชนอ าเภอนาแห้ว มีดังนี้ 

4.1.1.1 สภาพปัญหาปุาไม้ในชุมชน พบว่า มีการบุกรุกท าลายปุาไม้ในทุกพื้นที่
ชุมชน หมู่บ้าน ของทั้ง 5 ต าบล ในอ าเภอนาแห้ว เป็นการแผ้วถางปุาไม้ เพ่ือขยายพ้ืนที่ท าการเกษตร
ให้มากขึ้น ส าหรับพืชที่ปลูกที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพด เป็นพืชหลักที่นิยมปลูกมากในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็น
พืชที่ปลูกง่าย มีอายุสั้น เหมาะสมกับพ้ืนที่  เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญในการปลูก เก็บเกี่ยวง่าย 
สามารถน าผลผลิตมาจ าหน่ายได้ง่าย หากมีปริมาณมากจะมีตัวแทนเข้าไปรับซื้อถึงพ้ืนที่ปลูก เป็นเหตุ
ให้เกษตรกรในพ้ืนที่มีแรงจูงใจในการเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมพ้ืนที่การผลิต ด้วยตัวแทนในการรับซื้อหรือ
เจ้าหน้าที่ด้านการตลาดของผู้รับซื้อได้ยื่นข้อเสนอพิเศษที่กระตุ้นให้เกษตรกรต้องเพ่ิมพ้ืนที่ในการปลูก
พืชให้มากขึ้น เป็นต้นว่า ให้กู้ยืมเงินในการลงทุนล่วงหน้าในปริมาณมาก ให้เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมาให้ก่อนล่วงหน้า เพ่ือใช้ในการด าเนินการกิจกรรมการเพาะปลูกในแต่ละฤดู 
เป็นผลให้ทรัพยากรปุาไม้ที่มีอยู่อย่างจ ากัดถูกตัดท าลายเพ่ิมมากขึ้นเพียงเพ่ือการใช้พ้ืนที่หน้าดิน 
เพ่ือการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวให้ได้ปริมาณที่มากขึ้น ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นการท าลายปุาต้นน้ าที่คอย
ซับน้ าไว้ ให้มีน้ าใช้ได้ตลอดทั้งปี และเป็นการท าลายปุาชะลอน้ า เมื่อมีฝนตกหนักไม่มีปุาไม้คอยกันน้ า
หรือชะลอน้ าไว้ น้ าฝนที่รวมกันก็จะหลากลงมาท่วมพ้ืนที่ด้านล่างอย่างรวดเร็ว เกิดเป็นอุทกภัยสร้าง
ความเสียหายให้แก่ผู้คนโดยทั่วไป อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนเกิดไฟไหม้ปุาไม้เป็นประจ าทุกปี 
ส่งผลให้เกิดมีฝุุนละอองและควันฟูุงกระจายเข้าสู่ชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
ส่งผลให้ต้นไม้ขนาดเล็กที่ก าลังเจริญเติบโตขึ้นทดแทนต้นไม้เดิมที่ถูกท าลายไปได้รับความเสียหาย 
จากการส ารวจประชาชนในชุมชนมีความต้องการแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรปุาไม้และมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน ด้วยการรณรงค์ปลูกต้นไม้และการปลูกปุาทดแทน 
ปุาเดิมที่ถูกท าลายไป การปลูกสวนปุา  รณรงค์การหยุดเผาปุา การแก้ปัญหาในระยะยาวนั้น
จ าเป็นต้อง สร้างกระบวนการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ มีจิตส านึกและมีทางเลือกในการน าความรู้
ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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ภาพที่ 4.1  ภาพการบุกรุกปุาไม้ 
 
4.1.1.2 สภาพปัญหาการเสื่อมสภาพดิน พบว่า พ้ืนที่ดินในต าบลนามาลา อ าเภอ 

นาแห้วนั้นมีการเสื่อมสภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง สังเกตได้จากในแต่ละฤดูการ
เพาะปลูก พืชที่ปลูก มีการเจริญเติบโตช้าลง แคระแกรน ใบเหลือง ไม่เขียวสดดั่งที่ควรจะเป็น  
ให้ผลผลิตลดลง อีกทั้งดินมีความแข็งกระด้างเสียโครงสร้างที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ไม่ร่วนซุย  
ไม่อุ้มน้ า ไถพรวนยากต้องใช้เครื่องจักรที่มีก าลังสูงช่วยในการท างาน ไถพรวน ท าให้สิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายมากขึ้นส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมสูงมากขึ้นไปอีก หากต้องการให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโต 
สมบูรณ์แข็งแรงต้องใช้ปุ๋ยเคมีเข้าช่วยในทุกระยะการเจริญเติบโต ตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกระยะแรก ระยะ
สร้างใบหนึ่งเดือนหลังปลูก ระยะสร้างดอกสองเดือนหลังปลูก ระยะผสมเกสรและติดผลสามเดือน
หลังปลูก ระยะสร้างน้ าหนักเมล็ดผลผลิตสี่เดือนหลังปลูก ซึ่งแต่ละระยะของการเพาะปลูกจะใช้
ปุ๋ยเคมีในสูตรที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งปุ๋ยเคมีแต่ละชนิดเป็นตัวท าลายโครงสร้ างของดินทั้งสิ้น ใน
ระหว่างการเพาะปลูกหากพบว่ามีศัตรูพืช ไม่ว่าจะเป็นวัชพืชหรือแมลงศัตรูพืชก็ต้องใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชอีกทางหนึ่ง สิ่งเหล่านี้เป็นตัวท าลายดินทั้งสิ้น และอีกปัญหาการอนุรักษ์ดินอีกด้านหนึ่งคือการ
ชะล้างพังทลายของหน้าดินและการพังถล่มที่เกิดจากการไม่มีพืชคลุมดิน ชุมชนมีความต้องการ
แก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน เป็นต้นว่า การ
ให้ความรู้เรื่องการท าการเกษตรแบบพอเพียงหรือเกษตรอินทรีย์ สร้างกระบวนการส่งเสริมให้เยาวชน
มีความรู้ มีจิตส านึก และมีทางเลือกในการน าความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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ภาพที่ 4.2  ภาพปัญหาเรื่องดิน การใช้สารเคมีฆ่าหญ้า 
 
4.1.1.3 สภาพปัญหาคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าตามธรรมชาติ พบว่า มีการระบายน้ า

ที่ใช้แล้วจากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ท าให้คุณภาพน้ าเสียไม่เหมาะแก่การอุปโภค บริโภค 
จากสภาพแหล่งน้ าโดยทั่วไปของอ าเภอนาแห้ว มีล าน้ าเพียงสี่สายที่ใช้หล่อเลี้ยงชาวนาแห้วซึ่งเป็น 
ล าน้ าที่ไม่ยาวไหลจากยอดเขาลงสู่แม่น้ าเหือง แล้วไหลไปลงแม่น้ าโขง ในแต่ละระยะของสายน้ ามี 
การสร้างอ่างเก็บน้ ากันไว้เพ่ือใช้ประโยชน์เป็นระยะในแต่ละช่วงที่มี ชุมชนตั้งอยู่ แต่ชุมชนเหล่านี้ได้
ขาดจิตส านึกที่ถูกต้อง มีการระบายน้ าเสียที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคลงสู่แหล่งน้ า ท าให้น้ าเน่าเสีย 
เกิดเป็นมลพิษ ท าลายระบบนิเวศทางน้ าอีกทางหนึ่ง นอกจากการปนเปื้อนสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและ
ปุ๋ยเคมีที่ใช้ในการเกษตรแล้ว ชุมชนมีความต้องการแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน ไมใ่ห้ประชาชนระบายน้ าเสียจากครัวเรือนและทิ้งสิ่งปฏิกูลลง
แหล่งน้ าสาธารณะ สร้างกระบวนการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ มีจิตส านึก และมีทางเลือกในการน า
ความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.3  ภาพปัญหาแหล่งน้ าในชุมชน 
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4.1.1.4 สภาพปัญหาขยะของชุมชน พบว่า มีการสร้างขยะและสะสมขยะจาก
ครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้นเดิมนั้นในช่วงก่อนหน้าที่จะมีการกระจายอ านาจการปกครองให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น การก าจัดขยะของแต่ละครัวเรือนได้ด าเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์และ 
ขยะแห้งอ่ืน ๆ ออกจากกันแล้วน าไปฝังหรือเผาในพ้ืนที่ของตอนเอง โดยเฉลี่ยครอบครัวละประมาณ  
3 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งไม่ได้มีปริมาณที่มากนักและโครงสร้างของขยะแล้วก็เป็นขยะอินทรีย์เป็นส่วนมาก
ซึ่งสามารถด าเนินการได้อย่างไม่มีปัญหา แต่หลังจากมีการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน ได้เกิดการสะสมขยะในระดับ
ครัวเรือนและชุมชนขึ้น โดยแต่ละครัวเรือนจะเก็บสะสมขยะไว้เพ่ือน าไปใส่ในถังขยะสะสมไว้ 
รอการเก็บขนออกนอกพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าไปเทกองสะสมไว้ที่บ่อขยะ 
โดยไม่มีการด าเนินการก าจัดที่ถูกต้องแต่อย่างใด ท าให้เกิดการสะสมในปริมาณที่มากขึ้นทุกปี  
เกิดเป็นมลพิษสิ่งแวดล้อมอันเป็นต้นเหตุมาจากขยะ ได้แก่ มลพิษกลิ่นจากบ่อขยะ มลพิษจาก 
น้ าขยะ เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคของชุมชน ชุมชนมีความต้องการแก้ปัญหาขยะและจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยให้ความรู้ เรื่องการจัดการขยะครัวเรือนที่เป็นต้นทางของ 
การก่อขยะชุมชน สร้างกระบวนการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ มีจิตส านึก และมีทางเลือกในการน า
ความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.4  ภาพปัญหาเรื่องขยะ 
 

4.1.2 สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ผู้วิจัยได้
ด า เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์สภาพปัญหาการมีส ่วนร่วมของยุวชนใน 
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย พบว่า 

สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดการปุาไม้ ยุวชนในอ าเภอนาแห้วไม่มีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษาปุาไม้ในชุมชน ขาดการมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ในชุมชน และไม่ช่วยกันเพาะพันธุ์
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ต้นไม้เพ่ือน าไปปลูก ปัจจุบันพ้ืนที่ปุาไม้ต้นน้ าในต าบลนามาลา เสื่อมโทรมมากเนื่องจากการบุกรุก
ท าลายพ้ืนที่ปุาไม้ เพ่ือเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ไปท าการเกษตรกรรมมีผลท าให้เกิดความแห้งแล้งและ
อากาศร้อนขึ้น สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ า พบว่า  ยุวชนไม่มีส่วนร่วมในการรักษา
แหล่งน้ าในชุมชนและขาดความรู้ในการอนุรักษ์น้ า ท าให้แหล่งน้ าในต าบลนามาลาน้ าในแม่น้ าและ
เหมืองฝายลดลงมากจนขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดการดิน พบว่า 
ยุวชนไม่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงดิน ขาดการมีส่วนร่วมในการปลูกพืชเพ่ืออนุรักษ์หน้าดิน ดินขาด
ความชุ่มชื้นและมีสารเคมีสะสม พ้ืนดินขาดสิ่งปกคลุมที่ดูดซับน้ า เมื่อฝนตกท าให้เกิดการไหลบ่าหน้า
ดินท าให้ดินถล่ม สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ พบว่า ยุวชนไม่มีส่วนร่วมในการเก็บ
ขยะในชุมชนและไม่มีส่วนร่วมในการรณรงค์การรักษาความสะอาดในชุมชน  เพ่ือแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับปุาไม้ ดิน น้ าและขยะ จึงต้องหาวิธีการโดยให้ยุวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชน 

 
4.2 ความรู้ เจตคติ และทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและความต้องการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของยุวชน 
4.2.1 ความรู้ เจตคติ และทักษะ 

4.2.1.1 ความรู้ของย ุวชนในการจ ัดการสิ ่งแวดล้อมช ุมชน  ก่อนการสร ้าง
กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล
จากการใช้แบบทดสอบความรู้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1  แสดงระดับความรู้ของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
 

ความรู้ 
ระดับความรู้ 

ร้อยละ ระดับ 
1. ปุาไม้มีความส าคัญต่อชีวิตอย่างไร 8.20 น้อยที่สุด 
2. ข้อใดเป็นผลที่เกิดจากปุาไม้มีปริมาณลดลงเรื่อย ๆ 11.35 น้อยที่สุด 
3. ภัยจากการตัดไม้ท าลายปุาที่ประเทศไทยก าลังประสบอยู่ 

คือข้อใด 
22.23 น้อย 

4. นักเรียนสามารถช่วยอนุรักษ์ปุาไม้ได้อย่างไร 20.00 น้อย 
5. ความจ าเป็นที่ต้องมีต้นไม้มาก ๆ ในเขตเมืองเพ่ือประโยชน์

ใดมากที่สุด 
9.47 น้อยที่สุด 

6. ทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดที่สามารถสร้างทดแทนได้ 26.80 น้อย 
7. ผลผลิตประเภทอาหารของมนุษย์จากแหล่งใดที่มีสารพิษ

ปะปนมาน้อยที่สุด 
19.00 น้อยที่สุด 

8. คุณธรรมในข้อใดเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี 18.75 น้อยที่สุด 
9. การทดสอบคุณภาพของน้ าที่ท าได้โดยง่ายจากการ

ตรวจสอบด้วยสายตา 
32.50 น้อย 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

ความรู้ 
ระดับความรู้ 

ร้อยละ ระดับ 
10. สิ่งใดเป็นตัวการส าคัญที่ท าให้แหล่งน้ าเน่าเสียมากที่สุด 38.25 น้อย 
11. ข้อใดเป็นวิธีการใช้น้ าอย่างประหยัด 23.33 น้อย 
12. ลักษณะใดแสดงว่าเกิดมลพิษทางน้ า 30.00 น้อย 
13. นักเรียนควรมีส่วนช่วยปูองกันและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ตาม

ข้อใด 
30.30 น้อย 

14. สิ่งแวดล้อมท่ีดี คือข้อใด 33.33 น้อย 
15. สาเหตุจากข้อใดที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 30.00 น้อย 
16. สิ่งใดไม่ใช่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 16.67 น้อยที่สุด 
17. ทรัพยากรใดที่คนเราต้องใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าท่ีสุด 17.32 น้อยที่สุด 
18. การเสื่อมคุณภาพของดินก่อให้เกิดปัญหาสังคมอย่างไร 33.20 น้อย 
19. ประโยชน์ที่ส าคัญที่สุดของดินที่มีต่อมนุษย์คือข้อใด 35.00 น้อย 
20. ปัญหาการใช้ดินส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับข้อใด 30.00 น้อย 
21. สิ่งใดเมื่อทิ้งลงไปในดินแล้ว ท าให้เกิดดินเสีย 19.50 น้อยที่สุด 
22. การเพาะปลูกที่มีการใช้ปุ๋ยชนิดใดมากเกินไปจะท าให้เกิด

ดินเสีย 
16.00 น้อยที่สุด 

23. ข้อใดส าคัญท่ีสุดในการอนุรักษ์ดิน 33.33 น้อย 
24. การแก้ปัญหาขยะด้วยวิธีใดที่นับว่าประหยัดที่สุด 12.00 น้อยที่สุด 
25. ปัญหาใดที่เกิดข้ึนทั้งในเมืองและชนบท 29.00 น้อย 
26. “สภาวะเรือนกระจก” ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างไร 
11.23 น้อยที่สุด 

27. หลักการจัดการกับขยะที่ดี คือข้อใด 15.50 น้อยที่สุด 
28. การจัดการขยะในชุมชนของเรา ข้อใดไม่ถูกต้อง 11.67 น้อยที่สุด 
29. ขยะในข้อใดที่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก 8.45 น้อยที่สุด 
30. การทิ้งขยะลงในแม่น้ าจะมีผลกระทบต่อสิ่งใดมากท่ีสุด 13.85 น้อยที่สุด 

รวม 34.00 น้อย 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ระดับความรู้ของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน อยู่ใน
ระดับน้อย ที่ระดับคะแนนร้อยละ 34.00 ข้อที่ยุวชนตอบถูกมากที่สุด คือ ข้อ 10 สิ่งใดเป็นตัวการ
ส าคัญที่ท าให้แหล่งน้ าเน่าเสียมากที่สุด ร้อยละ 38.25 รองลงมา คือ ข้อ 19 ประโยชน์ที่ส าคัญที่สุด
ของดินที่มีต่อมนุษย์คือข้อใด ร้อยละ 35 ข้อที่ยุวชนตอบถูกน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ปุาไม้มีความส าคัญต่อ
ชีวิตอย่างไร ร้อยละ 8.20 
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4.2.1.2 เจตคติของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ก่อนการสร้างกระบวนการ 
พัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม  จากการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามเจตคติ ผลการวิเคราะห์ ปรากฏดังตารางที่ 4.2 

 
ตารางท่ี 4.2  แสดงระดับเจตคติของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
 

เจตคต ิ
ระดับเจตคติ 

X  S.D. ระดับ 
ด้านป่าไม้    
1. ท่านสามารถร่วมกันปลูกต้นไม้ทั้งที่บ้านและท่ี

ท างาน 
2.00 0.79 น้อย 

2. การอนุรักษ์ปุาเพ่ือจะได้มีแหล่งต้นน้ าล าธาร 1.80 0.77 น้อย 
3. ทุกครัวเรือนใช้น้ าประปาดังนั้นเราไม่จ าเป็นต้อง

อนุรักษ์ปุา 
1.50 0.61 น้อยที่สุด 

4. การตัดไม้ท าลายปุาจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิด
น้ าท่วมได้ 

1.45 0.51 น้อยที่สุด 

5. ปัญหาการท าลายปุายังแก้ไขได้ถ้าหากทุกคน 
ไม่เห็นแก่ตัว 

2.40 0.82 น้อย 

ด้านน  า    
6. มนุษย์เป็นตัวการส าคัญท่ีท าให้เกิดน้ าเน่าเสีย 1.95 0.89 น้อย 
    
7. คนที่อยู่ในตัวเมืองไม่จ าเป็นต้องรักษาแหล่งน้ า

เพราะใช้น้ าประปา  
2.00 0.73 น้อย 

8. โรงงานทุกแห่งต้องมีระบบก าจัด 
น้ าเสีย 

1.75 0.64 น้อย 

9. ก่อนล้างจานต้องเขี่ยเศษอาหาร 
ทิ้งก่อนเพราะเศษอาหารเป็นสาเหตุการเน่าเสีย
ของน้ า 

1.85 0.75 น้อย 

10. ติดตามข่าวสารเพ่ือจะได้รับทราบวิธีการใช้น้ า
อย่างเหมาะสม 

1.75 0.72 น้อย 

ด้านดิน    
11. ปุ๋ยคอกช่วยบ ารุงดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช 1.75 0.72 น้อย 
12. การบ ารุงดินที่ถูกต้องคือการใช้ปุ๋ยคอก 1.90 0.79 น้อย 
13. ถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วควรน าไปฝังลงในดิน 1.70 0.57 น้อย 
14. สาเหตุที่ดินเสียก็เพราะการใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกัน

นาน 
2.00 0.79 น้อย 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

เจตคต ิ
ระดับเจตคติ 

X  S.D. ระดับ 
15. ควรมีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อ

บ ารุงรักษาดิน 
2.00 0.86 น้อย 

ด้านขยะ    
16. ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตรายทิ้งรวมกันได้

เพราะสามารถก าจัดได้พร้อมกัน 
2.00 0.79 น้อย 

17. ควรซื้อสินค้าท่ีบรรจุด้วยกล่องโฟมเพราะโฟมย่อย
สลายยาก 

2.05 0.83 น้อย 

18. การน าตะกร้าไปจ่ายตลาดเป็นการช่วยลดปริมาณ
ขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม 

2.05 0.83 น้อย 

19. ควรแยกขยะก่อนทิ้งเสมอไม่ว่าที่บ้านหรือที่ท างาน 1.70 0.73 น้อย 
20. ควรน าเศษอาหาร เศษพืชผักและผลไม้ ทิ้งลงใน

แม่น้ าเพ่ือเป็นอาหารของปลา 
1.50 0.51 น้อยที่สุด 

รวม 1.86 0.20 น้อย 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ระดับเจตคติของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( X = 1.86, S.D.= 0.20) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปุาไม้ เจตคติที่มีระดับมากที่สุด คือ ข้อ 5 
ปัญหาการท าลายปุายังแก้ไขได้ถ้าหากทุกคนไม่เห็นแก่ตัว ( X = 2.40, S.D.= 0.82) และเจตคติที่มี
ระดับน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 การตัดไม้ท าลายปุาจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดน้ าท่วมได้ ( X = 1.45, 
S.D.= 0.51)  

ด้านน้ า เจตคติที่มีระดับมากที่สุด คือ ข้อ 7 คนที่อยู่ในตัวเมืองไม่จ าเป็นต้องรักษา
แหล่งน้ าเพราะใช้น้ าประปา ( X = 2.00, S.D.= 0.34) และเจตคติที่มีระดับน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 
โรงงานทุกแห่งต้องมีระบบก าจัดน้ าเสีย ( X = 1.75, S.D.= 0.64) และข้อ 10 ติดตามข่าวสารเพ่ือจะ
ได้รับทราบวิธีการใช้น้ าอย่างเหมาะสม ( X = 1.75, S.D.= 0.72) 

ด้านดิน เจตคติที่มีระดับมากที่สุด คือ ข้อ 14 สาเหตุที่ดินเสียก็เพราะการใช้ปุ๋ยเคมี
ติดต่อกันนาน ( X = 2.00, S.D.= 0.79) และข้อ 15 ควรมีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชหมุนเวียนเพ่ือ
บ ารุงรักษาดิน ( X = 2.00, S.D.= 0.86) และเจตคติที่มีระดับน้อยที่สุด คือ ข้อ 13 ถ่านไฟฉายที่ใช้
แล้วควรน าไปฝังลงในดิน ( X = 1.70, S.D.= 0.57) 

ด้านขยะ เจตคติที่มีระดับมากที่สุด คือ ข้อ 17 เราจะไม่ซื้อสินค้าที่บรรจุด้วยกล่อง
โฟมเพราะโฟมย่อยสลายยาก และข้อ 18 การน าตะกร้าไปจ่ายตลาดเป็นการช่วยลดปริมาณขยะและ
รักษาสิ่งแวดล้อม ( X = 2.05, S.D.= 0.83) และเจตคติที่มีระดับน้อยที่สุด คือ ข้อ 20 เราควรน าเศษ
อาหาร เศษพืชผักและผลไม้ ทิ้งลงในแม่น้ าเพื่อเป็นอาหารของปลา ( X = 1.50, S.D.= 0.51) 
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                           4.2.1.3 ทักษะของยุวชนในการจัดการสิ ่งแวดล้อมชุมชนก่อนการสร้าง
กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม  เก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามทักษะ ผลการวิเคราะห์ ปรากฏดังตารางที่ 4.3 

 
ตารางท่ี 4.3  แสดงระดับทักษะของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดชุมชน 
 

ทักษะ 
ระดับการเข้าร่วมปฏิบัติการ 

X  S.D. ระดับ 
1. ท่านปลูกต้นไม้รอบ ๆ บ้านท่านทุกปี 1.35 0.59 น้อยที่สุด 
2. ท่านไม่ตัดต้นไม้ทั้งที่ปุาและที่บ้าน 1.50 0.69 น้อยที่สุด 
3. ท่านไม่ปล่อยน้ าใช้แล้วจากบ้านลงพ้ืนดินเลย 1.50 0.76 น้อยทีสุ่ด 
4. ท่านน าน้ าที่เหลือจากการซักผ้าไปรดต้นไม้ 1.70 0.80 น้อย 
5. ที่บ้านท่านมีบ่อเกรอะส าหรับเก็บน้ าเสียจากครัว 1.90 0.79 น้อย 
6. ท่านใช้ปุ๋ยคอกให้พืชที่ปลูกเสมอ 1.40 0.60 น้อยที่สุด 
7. ท่านใช้หญ้าคลุมดินเสมอเมื่อปลูกพืช 1.75 0.79 น้อย 
8. ก่อนทิ้งขยะท่านแยกขยะก่อนทิ้งเป็นประจ า 1.60 0.75 น้อย 
9. ท่านไม่ใช้กล่องโฟมใส่อาหาร 1.70 0.73 น้อย 
10. ท่านใช้ย่ามหรือถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเสมอ 2.05 0.94 น้อย 

รวม 1.79 0.26 น้อย 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ระดับทักษะของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดชุมชน โดยรวม
อยู่ในระดับน้อย ( X = 1.79, S.D.= 0.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 10 
ท่านใช้ย่ามหรือถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเสมอ ( X = 2.05, S.D.= 0.26) และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 1 
( X = 1.35, S.D.= 0.59) 

4.2.2 ความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของยุวชน อ าเภอนาแห้ว 
จังหวัดเลย ผลการศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 

 1) ความต้องการมีส่วนร่วมของยุวชนในการจัดการทรัพยากรปุาไม้ พบว่า 
ยุวชนมีความต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาปุาไม้ถูกท าลาย โดยการปลูกต้นไม้ในโรงเรียนและ
ภายในชุมชนในวันส าคัญต่าง ๆ เป็นการปลูกปุาทดแทนปุาเดิมที่ถูกท าลาย นอกจากนั้นต้องการปลูก
ผักสวนครัวภายในโรงเรียนในชุมชนโดยปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมรายได้
ให้กับครอบครัวและเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

“อยากมีส่วนร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้ในวัด ในโรงเรียนและควรเป็น
ต้นไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง มะขาม ขนุน มะไฟ สะเดา ต้นขี้เหล็ก สะทอน เพ่ือเอาไว้กิน ให้ร่มเงาและ
ใช้เป็นอาหาร ต้องการทุกบ้านปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ เช่น ขิง ข่า มะกรูด มะนาว ถั่ว มะเขือ 
ตะไคร้ และควรปลูกไม้ปุาเพ่ือทดแทนในปุาที่สาธารณ” (สัมภาษณ์: ศิริรัตน์  ยศปัญญา, 2557) 
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2) ความต้องการมีส่วนร่วมของยุวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน พบว่า 
ยุวชนต้องการมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เพ่ือ

น าไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพ่ือให้ดินในชุมชนมีคุณภาพ โดยวิธีการบ ารุงดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่ว 
การท าปุ๋ยหมัก 

“ต้องการมีส่วนร่วมในการท าท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ท าการเกษตร
อินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี ต้องการได้รับความรู้ในการอนุรักษ์ดินเพ่ือแก้ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ เนื่องจาก
ประชาชนท าการเพาะปลูกโดยใช้สารเคมี ทั้งปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ควรให้ความรู้เรื่องการท าปุ๋ยหมัก
และน้ าหมักชีวภาพ” (สัมภาษณ์: ธเนตร  ศรีค า, 2557) 

3) ความต้องการมีส่วนร่วมของยุวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า พบว่า 
ยุวชนต้องการให้มีส่วนร่วมในการบ าบัดน้ าเสียก่อนที่จะระบายน้ าที่ใช้

แล้วในครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะเพราะจะท าให้คุณภาพน้ าเสียและต้องไม่ให้ชุมชนระบาย 
น้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ เนื่องจากชุมชนขาดความรู้ในการบ าบัดน้ าเสียและการอนุรักษ์น้ า  
จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า  เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 

“ต้องการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาน้ าเสียในแหล่งน้ า
สาธารณะ เช่น ในคลอง ในสระน้ า และต้องการได้รับความรู้ในการอนุรักษ์น้ าและการบ าบัดน้ าเสีย” 
(สัมภาษณ์: ปานระพี จันดาหาร, 2557) 

4) ความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ พบว่า 
ยุวชนต้องการร่วมกับชุมชนท าการคัดแยกขยะ เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง

และขยะที่จะน าไปรีไซเคิล และต้องการความรู้ในเรื่องของการจัดการขยะในครัวเรือน เพ่ือเป็นการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

“ต้องการมีส่วนร่วมในการเก็บขยะ คัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ และต้องการความรู้ในการจัดการขยะ” (สัมภาษณ์: สุพรรษา  ศรีค า, 2557) 
 
4.3 สร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
แบบมีส่วนร่วม มี 4 ขั้นตอน 1) สร้างกระบวนการ 2) ประเมินคุณภาพกระบวนการ 3) ปรับปรุง
กระบวนการ 4) ปฏิบัติการพัฒนายุวชน โดยด าเนินการเป็นเวลา 4 เดือน ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 

4.3.1 การสร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมี 
ส่วนร่วม ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมด้วยการจัดประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ใช้กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเดียวกับระยะที่ 1 
ได้แก่ ประธานยุวชน จ านวน 20 คน และผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 20 คน รวม 40 คน จัดเวทีประชุม
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ได้แนวคิด หลักการ เปูาหมายและกระบวนการหรือขั้นตอนการพัฒนา 
วิธีการพัฒนา ปัจจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
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4.3.1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว แนวคิด
การสร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นมา
และความจ าเป็นที่ต้องสร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม จากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของอ าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย ที่พบว่า สภาพปัญหา
สิ่งแวดล้อมชุมชน มีปัญหาในด้านปุาไม้ ดิน น้ า และขยะชุมชน โดยมีการบุกรุกท าลายปุาไม้ใน 
ทุกพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือขยายพ้ืนที่ท าการเกษตร เป็นการท าลายปุาต้นน้ าที่คอยซับน้ าไว้ ให้มีน้ าใช้ได้ตลอด
ทั้งปีอีก และในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนเกิดไฟไหม้ปุาไม้เป็นประจ าทุกปี ส่งผลให้เกิดมีฝุุนละอองและ
ควันฟูุงกระจายเข้าสู่ชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน อีกทั้งมีการเสื่อมสภาพของดินที่
ใช้ในการเพราะปลูกพืชทางการเกษตรจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี ในด้านสภาพของ
แหล่งน้ าตามธรรมชาติที่มีคุณภาพของน้ าลดลง ไม่เหมาะแก่การอุปโภค บริโภคจากการระบายน้ าที่ใช้
แล้วจากครัวเรือนและการชะล้างสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีที่ใช้ในการเกษตรแล้ว ลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะเกิดเป็นมลพิษทางน้ าและเป็นการท าลายระบบนิเวศน์ทางน้ าอีกทางหนึ่ง ประกอบกับผู้น า
ชุมชน ยุวชนและประชาชนในชุมชนมีความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน ประกอบกับมีความต้องการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน
ให้ยั่งยืนและเกิดประโยชน์กับชนรุ่นหลัง การด าเนินงานในการอนุรักษ์เหล่านี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้
ยุวชนผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และต้องใช้ทรัพยากรเหล่านี้ให้เหมาะสม มีความตระหนัก มีแนวทางใน
การอนุรักษ์และมีทักษะ ประสบการณ์ที่ดีในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม พอเหมาะ พอเพียง จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจ เจตคติที่ดีให้กับยุวชน ทั้งต้องใช้การปลูกจิตส านึกในการแก้ปัญหาให้เกิดกับยุวชนให้เกิดเป็น
นิสัยที่เคยชิน ในการด าเนินงานแก้ปัญหาด้วยกระบวนการสร้างยุวชนสีเขียว เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมของชุมชนให้อยู่คู่กับชุมชน เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป 

4.3.1.2 หลักการสร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม จากการรวบรวมความคิดเห็นน ามาสังเคราะห์ร่วมกับแนวคิด ทฤษฎีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนและแนวคิดการมีส่วนร่วม ได้ข้อสรุปเป็นหลักการสร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสี
เขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ดังนี้ หลักการคือหลังจากที่ได้จัดกิจกรรมแล้วให้ยุวชนมีโอกาส
ในการใช้ศักยภาพเต็มที่ในในการมีส่วนร่วมกับครอบครัวกับองค์กรต่าง  ๆ ในชุมชนกับองค์กร
ภายนอก เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ น้ า ดิน และจัดระบบดูแล การแก้ไขมลภาวะ เช่น ขยะ 
สารเคมี การใช้สารเคมีทางการเกษตรและในชีวิตประจ าวัน เช่น ให้ยุวชนร่วมมือระหว่างเครือข่าย
และองค์กรในชุมชน ร่วมกันเป็นเครือข่ายระดับต าบล อ าเภอ และร่วมมือกับชุมชนอ่ืน ให้ยุวชนได้มี
ความรู้ ความทักษะ ตระหนักจากผลของการสร้ากระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน 

4.3.1.3 ความหมายของกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การด าเนินงานในการให้ความรู้เพ่ือการปรับเปลี่ยนเจตคติและเพ่ิม
ทักษะในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนส าหรับยุวชนในชุมชน เป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ในการแสดงบทบาท
ของยุวชนในพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยมีกระบวนการด าเนินงานที่เป็นขั้นเป็นตอน ได้แก่  
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การค้นหาปัญหา การวางแผนแก้ไขปัญหา การแสวงหาความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหา การด าเนินงานเพ่ือ
แก้ไขปัญหา และสรุป ประเมินผล ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ปุาไม้ การอนุรักษ์ดิน การ
อนุรักษ์น้ า และการจัดการขยะชุมชน 

4.3.1.4 เปูาหมายของกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว เพ่ือพัฒนายุวชนให้มีความรู้ 
เจตคติ และทักษะในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
จัดตั้งเป็นกลุ่มเครือข่ายยุวชนกับยุวชน ระดับต าบล และระดับอ าเภอ 

4.3.1.5 กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมี 
ส่วนร่วม จากการจัดเวทีประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ได้แนวทางการสร้างกระบวนการพัฒนา
ยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชุน มีขั้นตอนในการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นการสร้างความรู้ โดยการถ่ายทอดความรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม
จากผู้รู้ในชุมชน พัฒนายุวชนให้มีความรู้เป็นรายบุคคลในเรื่องการอนุรักษ์ปุาไม้ น้ า ดิน และการ
จัดการขยะ 

ขั้นที่ 2 ขั้นการสร้างเจตคติ โดยส ารวจสิ่งแวดล้อมในชนชนและศึกษาดู
งาน ดูตัวอย่างการรักษาปุาไม้ของอุทยานแห่งชาติและกลุ่มอนุรักษ์ดินและน้ าด้วยการปลูกผักปลอด
สารพิษ 

ขั้นที่ 3 ขั้นการสร้างทักษะ โดยการร่วมกันปฏิบัติของกลุ่มยุวชนปลูกผัก
ปลอดสาร เพาะพันธุ์ต้นก่อ ท าฝายชะลอน้ าและจัดแยกขยะขายเป็นรายได้ 

ขั้นที่ 4 ขั้นการสร้างความยั่งยืน โดยร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเครือข่ายยุวชน 
เพ่ือร่วมมือกับองค์กรระดับต าบลและอ าเภอ 

4.3.1.6 ปัจจัยสนับสนุนการใช้กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

1) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองยุวชนและผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นให้การสนับสนุน
ในการพัฒนายุวชน 

2) ยุวชนต้องมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองตามกระบวนการพัฒนา 
3) มีผู้รู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้ความรู้แก่ยุวชน 
4) มีงบประมาณในการไปศึกษาดูงาน 
5) มีวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนา 

4.3.2 การประเมินคุณภาพกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 

ผู้วิจัยได้น ากระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวที่ร่วมกันสร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน
การมีส่วนร่วมและการจัดการสิ ่งแวดล้อมชุมชนจ านวน 5 คน ประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการ โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพ่ือพิจารณาคุณภาพ
ความเหมาะสมของกระบวนการตามรายการให้คะแนนในแบบประเมิน ความเหมาะสม
กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวมีผลการประเมินดังตารางที่ 4.4 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

 

รายการเนื อหา 
คะแนนคุณภาพกระบวนการ 

พัฒนายุวชนสีเขียว X  S.D. 
ระดับ 
ความ

เหมาะสม 1* 2* 3* 4* 5* 

1. ความเป็นมาและ
ความส าคัญของ
กระบวนการพัฒนา
ยุวชนสีเขียว 

5 5 5 5 5 5.00 0.50 มากที่สุด 

2. ทฤษฎี แนวคิดและ
วิธีการรวบรวมความ
คิดเห็นที่น าไปสู่การ
ก าหนดกรอบแนวคิด
ของกระบวนการพัฒนา
ยุวชนสีเขียว 

5 4 4 4 4 4.26 0.53 มาก 

3. ความมุง่หมายของ
กระบวนการยุวชน 
สีเขียว 

4 5 5 5 5 4.84 0.53 มากที่สุด 

4. การเรียงล าดับขั้น 
การให้ความรู้ยุวชน 

5 4 5 5 5 4.86 0.53 มากที่สุด 

5. การแสดงความสัมพันธ์             
ขั้นตอนของ
กระบวนการ 

5 5 4 4 5 4.66 0.53 มากที่สุด 

6. การอธิบายกิจกรรม
ของขั้นตอนของ
กระบวนการ 
พัฒนายุวชนสีเขียว 

4 4 5 5 4 4.46 0.53 มาก 

7. ขั้นตอนของ
กระบวนการแสดงการ
น าความรู้ เจตคติและ
ทักษะ ไปสู่ยุวชนที่เข้า
รับความรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.50 มากที่สุด 

8. แผนการให้ความรู้มี
องค์ ประกอบครบถ้วน 

4 4 4 5 5 4.47 0.50 มาก 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
 

รายการเนื อหา 
คะแนนคุณภาพกระบวนการ 

พัฒนายุวชนสีเขียว X  S.D. 
ระดับ 
ความ

เหมาะสม 1* 2* 3* 4* 5* 

9. ถูกต้องตามหลักการ
ครอบคลุมพฤติกรรม 
การเรียนรู้ 

4 5 5 5 5 4.86 0.53 มากที่สุด 

10. สอดคล้องกับ 
การน าไปใช้จริง 

5 4 4 4 5 4.46 0.53 มาก 

รวม 4.68 0.52 มากที่สุด 
 
* ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 ถึง 5 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม มีคุณภาพส าหรับการน าไปใช้ในการด าเนินงานพัฒนายุวชนให้ด าเนินกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.68, S.D.= 0.52) หากแยกคุณลักษณะของ
คุณภาพเป็นรายข้อ ก็พบเช่นเดียวกันว่า มีคุณภาพที่ระดับมากที่สุด โดยมีข้อ 1 ความเป็นมาและ
ความส าคัญของกระบวนการยุวชนสีเขียว ( X = 5.00, S.D.= 0.50) ข้อ 7 ขั้นตอนของกระบวนการ
แสดงการน าความรู้ เจตคติ และทักษะ ไปสู่ยุวชนที่เข้ารับความรู้ ( X = 5.00, S.D.= 0.50) และข้อที่
มีคุณภาพที่ระดับน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 2 ทฤษฎี แนวคิดและวิธีการรวบรวมความคิดเห็นที่น าไปสู่
การก าหนดกรอบแนวคิดของกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว ( X = 4.26, S.D.= 0.53) 

4.3.3 การปรับปรุงกระบวนการพัฒนายุวชนสี เขียว  โดยได ้น าข ้อ เสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงกระบวนการและการปฏิบัติการพัฒนายุวชนสีเขียวตามกระบวนการที่
สร้างขึ้นในพ้ืนที่ในชุมชนต าบลนามาลา จ านวน 8 หมู่บ้าน ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการ 
พัฒนายุวชนสีเขียวร่วมกับประธานยุวชน 20 คน และผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 20 คน ตามขั้นตอนการ
ด าเนินงานจากประเด็นในการประเมินคุณภาพ ซึ่งได้รับค าแนะน าว่าให้ปรับปรุง ขั้นตอน ของรูปแบบ
ทั้ง 4 ขั้นตอน ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนส าหรับยุวชน ให้เป็น
ลักษณะของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเป็นการฝึกทักษะให้เกิดขึ้นได้จริงในตัวยุวชน ทั้งในด้าน
การแสวงหาความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติการแก้ปัญหาจริง อีกทั้งยุวชนจะได้ทราบบริบทของชุมชน
ตนเองทุกแง่ทุกมุม มองเห็นสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาเท่าที่ควรจะเป็นของเยาวชนเอง 
อีกท้ังเป็นการฝึกทักษะการค้นหาความรู้ส าหรับน ามาแก้ปัญหา การอภิปรายวิธีการด าเนินงานส าหรับ
การแก้ปัญหาร่วมกัน 

4.3.4 การปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม การปฏิบัติการพัฒนายุวชนสีเขียวตามกระบวนการที่สร้างขึ้น ในพื้นที่ในชุมชนต าบล 
นามาลาจ านวน 8 หมู่บ้าน จ านวน 35 คน ได้ด าเนินการพัฒนายุวชนดังนี้ 
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4.3.4.1 การสร้างความรู้ การถ่ายทอดความรู้และการศึกษาดูงาน 
1) การสร้างความรู้ โดยการถ่ายทอดความรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมจากผู้รู้

ในชุมชน การให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ปุาไม ้น้ า ดิน และการจัดการขยะ โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับเรื่องการอนุรักษ์ปุาไม้ น้ า ดิน และขยะมาให้ความรู้แก่ยุวชน ดังภาพที่ 4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.5  ภาพการถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์ปุาไม้ น้ า ดิน และการจัดการขยะ 

 
2) การสร้างเจตคติเรื่องปุาไม้ โดยยุวชนศึกษาดูงานเรื่องการอนุรักษ์ปุาไม้ 

ที่โครงการสร้างปุาสร้างรายได้ ที่บ้านแสงภา ต าบลแสงภา อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมีเจ้าหน้าที่
โครงการสร้างปุาสร้างรายได้คือ นายศราวุธ  ทองไชย เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องปุาไม้ ดังภาพที่ 4.6 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.6  ภาพการดูงานเรื่องการอนุรักษ์ปุาไม ้
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3) การสร้างเจตคติเรื่องน้ า โดยยุวชนศึกษาดูงานเรื่องการอนุรักษ์น้ า  
ที่ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เลขที่ 133 หมู่ 2 ต าบลแสงภา อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมี 
นายสมชาย บูรณโสภณ ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ให้ความรู้แก่ยุวชน ดังภาพที่ 4.7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.7  ภาพการดูงานเรื่องการอนุรักษ์น้ า 
 

4) การสร้างเจตคติเรื่องดิน โดยยุวชนศึกษาดูงานเรื่องการอนุรักษ์ดิน  
ที่ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เลขที่ 133 หมู่ 2 ต าบลแสงภา อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมี 
นายสมชาย บูรณโสภณ ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ให้ความรู้แก่ยุวชน ดังภาพที่ 4.8 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.8  ภาพการดูงานเรื่องการอนุรักษ์ดิน 
 

5) การสร้างเจตคติเรื่องขยะ โดยยุวชนศึกษาดูงานเรื่องขยะ ที่บ้านเลขที่ 
7 หมู่ 5 บ้านเกลี้ยง ต าบลนาพึง อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมีนายอนุกาญจน์  นิยมรัฐ เป็นผู้ให้
ความรู้แก่ยุวชน ดังภาพที่ 4.9 
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ภาพที่ 4.9  ภาพการดูงานเรื่องการจัดการขยะ 
 

4.3.4.2 การปฏิบัติการอนุรักษ์ปุาไม้ น้ า ดิน และการจัดการขยะ 
1) การสร้างทักษะ โดยยุวชนรวมกลุ่มกันลงมือปฏิบัติการปลูกต้นไม้ ท า

แปลงผักในโรงเรียน ชุมชนและวัด ดังภาพที่ 4.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.10  ภาพการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปุาไม้ 
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2) การสร้างทักษะ โดยยุวชนรวมกลุ่มกันลงมือปฏิบัติการ  การบ าบัด 
น้ าเสีย การรักษาความสะอาดแม่น้ า ล าธาร โดยการไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ าและช่วยกันเก็บขยะตามแม่น้ า
ล าธาร ดังภาพที่ 4.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.11  ภาพการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ า 

 
3) การสร้างทักษะ โดยยุวชนรวมกลุ่มกันลงมือปฏิบัติการ การปรับปรุงดิน 

การท าปุ๋ยหมักการใช้ปุ๋ยหมักแทนการใช้สารเคมี ดังภาพที่ 4.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
ภาพที่ 4.12  ภาพปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดิน 
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4) การสร้างทักษะ โดยยุวชนรวมกลุ่มกันลงมือปฏิบัติการ เก็บขยะในโรงเรียน  
ชุมชน และวัด น ามาแยกประเภทขยะ ขายเป็นรายได้ ดังภาพที่ 4.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.13  ภาพปฏิบัตกิารเกี่ยวกับการเก็บขยะและแยกขยะ 
 

4.3.4.3 สร้างความร่วมมือในชุมชนและนอกชุมชน พัฒนากลุ่มเครือข่ายยุวชน 
ระดับต าบลและอ าเภอ โดยกลุ่มเครือข่ายยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนสู่ความยั่งยืน 
 
4.4 ประเมินผลการใช้กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมี 

ส่วนร่วม ด้วยความรู้ เจตคติและทักษะก่อนกับหลังเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาและประเมิน
ความพึงพอใจของยุวชนต่อกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนายุวชน โดยก าหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนปฏิบัติการเรียนรู้ของยุวชนสีเขียว 5 วัน มีดังนี ้

วันแรก กิจกรรม 
08.00 น. ยุวชนสีเขียวลงทะเบียน ณ โรงเรียนบ้านนามาลา 
08.30 น. พิธีเปิดการอบรม 
09.00 น. ทดสอบความรู้ แบบวัดเจตคติ และทักษะของยุวชนก่อนการอบรม 

โดย อาจารย์อมร  ทองพุฒิ 
09.30 น. หัวข้อที่ 1 เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้  
 วิทยากร โดย นายลักษณ์  ศรีโพธิ์ 
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. นายบุญยืน  บุญไชยสิทธิ์ 
16.30 น. สรุปการจัดกิจกรรมประจ าวัน และกลับบ้าน 
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วันที่สอง 
08.00 น. ยุวชนสีเขียวลงทะเบียน ณ โรงเรียนบ้านนามาลา 
08.30 น. กิจกรรมนันทนาการ 
09.00 น. หัวข้อที่ 2 เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 
 วิทยากร โดย นายสมฤทธิ์  แก้วเกษศรี 

นายดาวเวียง  ศรีค า 
อาจารย์อมร  ทรงพุฒิ 

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.  กิจกรรมกลุ่ม ตรวจสอบคุณภาพน้ า โดยทดสอบค่าความเป็นกรด

เป็นด่างของน้ า ตรวจคุณสมบัติทางกายภาพของสี กลิ่น และความ
ขุ่นของน้ า  โดยอาจารย์อมร ทรงพุฒิ 

14.30 น. ยุวชนสีเขียวสรุปผลกิจกรรม 
16.00 น. สรุปการจัดกิจกรรมประจ าวันและกลับบ้าน 
วันที่สาม 
08.00 น. ยุวชนสีเขียวลงทะเบียน ณ โรงเรียนบ้านนามาลา 
08.30 น. กิจกรรมนันทนาการ 
09.00 น. หัวข้อที่ 3 เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน 
 วิทยากร โดย นายครองยศ  จันอักษร 

นายด ารง  กุลศิริ 
อาจารย์อมร  ทรงพุฒิ 

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.  กิจกรรมกลุ่ม การปลูกพืชตระกูลถั่ว การท าปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร 

เศษใบไม้  โดยอาจารย์อมร ทรงพุฒิ 
14.30 น. ทดสอบคุณภาพของดิน 
16.00 น. สรุปการจัดกิจกรรมประจ าวันและกลับบ้าน 
วันที่สี่  
08.00 น. ยุวชนสีเขียวลงทะเบียน ณ โรงเรียนบ้านนามาลา 
08.30 น. กิจกรรมนันทนาการ 
09.00 น. หัวข้อที่ 4 เรื่อง การจัดการขยะ 
 วิทยากร โดย นายจุน  กมลรัตน์ 

นางสุนิศา  บุญพรหม 
อาจารย์อมร  ทรงพุฒิ 

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.  กิจกรรมกลุ่ม การคัดแยกขยะและการน าขยะไปใช้ประโยชน์ เช่น 

น าขวดน้ าท ากระถางปลูกต้นไม้ 
14.30 น. ส ารวจขยะในชุมชน และโรงเรียนบ้านนามาลา 
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16.00 น. สรุปการจัดกิจกรรมประจ าวันและกลับบ้าน 
โดย อาจารย์อมร  ทรงพุฒิ 

วันที่ห้า 
08.00 น. ยุวชนสีเขียวลงทะเบียน ณ โรงเรียนบ้านนามาลา 
08.30 น. กิจกรรมนันทนาการ 
09.00 น. หัวข้อที่ 5 เรื่อง กิจกรรมภาคปฏิบัติ จัดกลุ่มท าโครงการจัดการ

สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
- กลุ่มท่ี 1 โครงการอนุรักษ์ปุาไม้ในชุมชน 
- กลุ่มท่ี 2 โครงการอนุรักษ์น้ า 
- กลุ่มท่ี 3 โครงการอนุรักษ์ดิน 
- กลุ่มท่ี 4 โครงการการจัดการขยะ 

 วิทยากร โดย นายรุ่งเรือง สารวิจิตร 
นางล าดวน ทรงพุฒิ 
นายไพรวัลย์ มูลถวิลย์ 
นางอัมพร มะละค า 
อาจารย์อมร ทรงพุฒิ 

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.  สรุปการวางแผนกิจกรรมตามโครงการ 
14.30 น. ท าการทดสอบความรู้ แบบวัดเจตคติ และทักษะของยุวชนหลังการ

อบรม 
16.00 น. พิธีปิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนปฏิบัติการเรียนรู้ของยุวชน

สีเขียว 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการด าเนินการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม มีดังนี้ 

4.4.1 การเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และทักษะก่อนกับหลังเข้าร่วมกระบวนการพัฒนา
ยุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

4.4.1.1 ผลการศึกษาความรู้ของยุวชนก่อนและหลังการเข้าร่วมปฏิบัติการตาม
กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงระดับความรู้ของยุวชนก่อนและหลังการเข้าร่วมปฏิบัติการตามกระบวนการ 
พัฒนายุวชนสีเขียว 

 

ความรู้ 
ก่อน หลัง 

ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 
1. ปุาไม้มีความส าคัญต่อชีวิตอย่างไร 46.67 ปานกลาง 90.00 มาก

ที่สุด 
2. ข้อใดเป็นผลที่เกิดจากปุาไม้มีปริมาณลดลง 

เรื่อย ๆ 
40.00 ปานกลาง 80.00 มาก

ที่สุด 
3. ภัยจากการตัดไม้ท าลายปุาที่ประเทศไทยก าลัง

ประสบอยู่ คือข้อใด 
46.67 ปานกลาง 80.00 มาก

ที่สุด 
4. นักเรียนสามารถช่วยอนุรักษ์ปุาไม้ได้อย่างไร 33.33 น้อย 80.00 มาก

ที่สุด 
5. ความจ าเป็นที่ต้องมีต้นไม้มาก ๆ ในเขตเมืองเพ่ือ

ประโยชน์ใดมากที่สุด 
20.00 น้อย 80.00 มาก

ที่สุด 
6. ทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดที่สามารถสร้าง

ทดแทนได้ 
46.67 ปานกลาง 83.33 มาก

ที่สุด 
7. ผลผลิตประเภทอาหารของมนุษย์จากแหล่งใดที่

มีสารพิษปะปนมาน้อยที่สุด 
40.00 ปานกลาง 83.33 มาก

ที่สุด 
8. คุณธรรมในข้อใดเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี 33.33 น้อย 66.67 มาก 
9. การทดสอบคุณภาพของน้ าที่ท าได้โดยง่ายจาก

การตรวจสอบด้วยสายตา 
66.67 มาก 86.67 มาก

ที่สุด 
10. สิ่งใดเป็นตัวการส าคัญที่ท าให้แหล่งน้ าเน่าเสีย

มากที่สุด 
43.33 ปานกลาง 76.67 มาก 

11. ข้อใดเป็นวิธีการใช้น้ าอย่างประหยัด 50.00 ปานกลาง 90.00 มาก
ที่สุด 

12. ลักษณะใดแสดงว่าเกิดมลพิษทางน้ า 43.33 ปานกลาง 76.67 มาก 
13. นักเรียนควรมีส่วนช่วยปูองกันและรักษา

สิ่งแวดล้อมได้ตามข้อใด 
53.33 ปานกลาง 83.33 มาก

ที่สุด 
14. สิ่งแวดล้อมท่ีดี คือข้อใด 30.30 น้อย 76.67 มาก 
15. สาเหตุจากข้อใดที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 46.67 ปานกลาง 90.00 มาก

ที่สุด 
16. สิ่งใดไม่ใช่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 33.33 น้อย 83.33 มาก

ที่สุด 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

ความรู้ 
ก่อน หลัง 

ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ระดับ 
17. ทรัพยากรใดที่คนเราต้องใช้อย่างประหยัดและ

คุ้มค่าที่สุด 
30.00 น้อย 76.67 มาก 

18. การเสื่อมคุณภาพของดินก่อให้เกิดปัญหาสังคม
อย่างไร 

53.33 ปานกลาง 90.00 มาก
ที่สุด 

19. ประโยชน์ที่ส าคัญที่สุดของดินที่มีต่อมนุษย์  
คือข้อใด 

16.67 น้อยที่สุด 80.00 มาก
ที่สุด 

21. สิ่งใดเมื่อทิ้งลงไปในดินแล้ว ท าให้เกิดดินเสีย 40.00 น้อย 80.00 มาก
ที่สุด 

22. การเพาะปลูกที่มีการใช้ปุ๋ยชนิดใดมากเกินไปจะ
ท าให้เกิดดินเสีย 

33.33 น้อย 80.00 มาก
ที่สุด 

23. ข้อใดส าคัญท่ีสุดในการอนุรักษ์ดิน 66.67 มาก 83.33 มาก
ที่สุด 

24. การแก้ปัญหาขยะด้วยวิธีใดที่นับว่าประหยัดที่สุด 43.33 ปานกลาง 83.33 มาก
ที่สุด 

25. ปัญหาใดที่เกิดข้ึนทั้งในเมืองและชนบท 50.00 ปานกลาง 66.67 มาก 
26. “สภาวะเรือนกระจก” ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมอย่างไร 
43.33 ปานกลาง 86.67 มาก

ที่สุด 
27. หลักการจัดการกับขยะที่ดี คือข้อใด 53.33 ปานกลาง 76.67 มาก 
28. การจัดการขยะในชุมชนของเรา ข้อใดไม่ถูกต้อง 30.00 น้อยที่สุด 90.00 มาก

ที่สุด 
29. ขยะในข้อใดที่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก 46.67 ปานกลาง 76.67 มาก 
30. การทิ้งขยะลงในแม่น้ าจะมีผลกระทบต่อสิ่งใด

มากที่สุด 
33.33 น้อย 83.33 มาก

ที่สุด 
รวม 42.00 ปานกลาง 81.44 มาก

ที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ระดับความรู้ของยุวชนก่อนเข้าร่วมปฏิบัติการตาม
กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว อยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับคะแนนร้อยละ 42.00 ข้อที่ยุวชนตอบ
ถูกมากที่สุด คือ ข้อ 9 การทดสอบคุณภาพของน้ าที่ท าได้โดยง่ายจากการตรวจสอบด้วยสายตา และ
ข้อ 23 ข้อใดส าคัญที่สุดในการอนุรักษ์ดิน โดยมีคะแนนตอบถูกที่ระดับคะแนนร้อยละ 66.67 เท่ากัน 
รองลงมา ได้แก่ ข้อ 13 นักเรียนควรมีส่วนช่วยปูองกันและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ตามข้อใด ข้อ 18 การ
เสื่อมคุณภาพของดินก่อให้เกิดปัญหาสังคมอย่างไร และข้อ 27 หลักการจัดการกับขยะที่ดีคือข้อ
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ใด มีคะแนนตอบถูกท่ีระดับคะแนนร้อยละ 53.33 ข้อที่ยุวชนตอบถูกน้อยที่สุด คือ ข้อ 19 ประโยชน์
ที่ส าคัญที่สุดของดินที่มีต่อมนุษย์คือข้อใด มีคะแนนตอบถูกที่ระดับคะแนนเพียงร้อยละ 16.67 เท่านั้น 
ส่วนหลังการเข้าร่วมปฏิบัติการตามกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวยุวชนมีความรู้  อยู่ในระดับ 
มากที่สุด ที่ระดับคะแนนร้อยละ 81.44 โดยมีข้อที่ยุวชนตอบถูกมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 1 ปุาไม้มี
ความส าคัญต่อชีวิตอย่างไร ข้อ 11 ข้อใดเป็นวิธีการใช้น้ าอย่างประหยัด ข้อ 15 สาเหตุจากข้อใดที่
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ข้อ 18 การเสื่อมคุณภาพของดินก่อให้เกิดปัญหาสังคมอย่างไร และ 
ข้อ 28 การจัดการขยะในชุมชนของเรา ข้อใดไม่ถูกต้อง มีระดับคะแนนเท่ากันที่ร้อยละ 90.00 และ
น้อยที่สุด คือ ข้อ 8 คุณธรรมในข้อใดเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี และข้อ 25 ปัญหาใดที่เกิดขึ้นทั้ง
ในเมืองและชนบท ที่ระดับคะแนนร้อยละ 66.67   

4.4.1.2 ผลการศึกษาเจตคติของยุวชนก่อนและหลังในกระบวนการพัฒนายุวชน 
สีเขียว 

 
ตารางท่ี 4.6 แสดงระดับเจตคติของยุวชนก่อนและหลังการเข้าร่วมเรียนรู้ในกระบวนการพัฒนา

ยุวชนสีเขียว 
 

เจตคต ิ
ก่อน หลัง 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
ด้านป่าไม้       
1. ท่านสามารถร่วมกันปลูกต้นไม้ทั้งที่

บ้านและที่ท างาน 
2.87 0.34 ปานกลาง 4.80 0.40 มาก

ที่สุด 
2. การอนุรักษ์ปุาเพ่ือจะได้มีแหล่งต้น

น้ าล าธาร 
2.90 0.30 ปานกลาง 4.73 0.44 มาก

ที่สุด 
3. ทุกครัวเรือนใช้น้ าประปาดังนั้นเรา 

ไม่จ าเป็นต้องอนุรักษ์ปุา 
2.83 0.37 ปานกลาง 4.67 0.40 มาก

ที่สุด 
4. การตัดไม้ท าลายปุาจะเป็นสาเหตุ

หนึ่งที่ท าให้เกิดน้ าท่วมได้ 
2.80 0.40 ปานกลาง 4.70 0.46 มาก

ที่สุด 
5. ปัญหาการท าลายปุายังแก้ไขได้ 

ถ้าหากทุกคนไม่เห็นแก่ตัว 
2.90 0.30 ปานกลาง 4.80 0.40 มาก

ที่สุด 
ด้านน  า       
6. มนุษย์เป็นตัวการส าคัญท่ีท าให้เกิด

น้ าเน่าเสีย 
2.87 0.34 ปานกลาง 4.77 0.43 มาก

ที่สุด 
7. คนที่อยู่ในตัวเมืองไม่จ าเป็นต้อง

รักษาแหล่งน้ าเพราะใช้น้ าประปา  
2.77 0.43 ปานกลาง 4.67 0.48 มาก

ที่สุด 
8. โรงงานทุกแห่งต้องมีระบบก าจัด 

น้ าเสีย 
2.80 0.40 ปานกลาง 4.73 0.44 มาก

ที่สุด 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

เจตคต ิ
ก่อน หลัง 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
9. ก่อนล้างจานต้องเขี่ยเศษอาหาร 

ทิ้งก่อนเพราะเศษอาหารเป็นสาเหตุ
การเน่าเสียของน้ า 

2.70 0.46 ปานกลาง 4.67 0.47 มาก
ที่สุด 

10. ติดตามข่าวสารเพ่ือจะได้รับทราบ
วิธีการใช้น้ าอย่างเหมาะสม 

2.83 0.37 ปานกลาง 4.73 0.44 มาก
ที่สุด 

ด้านดิน       
11. ปุ๋ยคอกช่วยบ ารุงดินให้เหมาะแก่

การเพาะปลูกพืช 
2.90 0.30 ปานกลาง 4.67 0.44 มาก

ที่สุด 
12. การบ ารุงดินที่ถูกต้องคือการใช้ปุ๋ย

คอก 
2.80 0.40 ปานกลาง 4.70 0.46 มาก

ที่สุด 
13. ถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วควรน าไปฝังลง

ในดิน 
2.83 0.37 ปานกลาง 4.63 0.48 มาก

ที่สุด 
14. สาเหตุที่ดินเสียก็เพราะการใช้

ปุ๋ยเคมีติดต่อกันนาน 
2.90 0.30 ปานกลาง 4.73 0.44 มาก

ที่สุด 
15. ควรมีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืช

หมุนเวียนเพื่อบ ารุงรักษาดิน 
2.87 0.34 ปานกลาง 4.80 0.40 มาก

ที่สุด 
ด้านขยะ       
16. ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย 

ทิ้งรวมกันได้เพราะสามารถก าจัดได้
พร้อมกัน 

2.83 0.37 ปานกลาง 4.78 0.44 มาก
ที่สุด 

17. ไมค่วรซื้อสินค้าท่ีบรรจุด้วยกล่อง
โฟมเพราะโฟมย่อยสลายยาก 

2.70 0.46 ปานกลาง 4.67 0.47 มาก
ที่สุด 

18. การน าตะกร้าไปจ่ายตลาดเป็นการ
ช่วยลดปริมาณขยะและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

2.80 0.40 ปานกลาง 4.73 0.44 มาก
ที่สุด 

19. ควรแยกขยะก่อนทิ้งเสมอไม่ว่าที่
บ้านหรือที่ท างาน 

2.77 0.43 ปานกลาง 4.63 0.48 มาก
ที่สุด 

20. ควรน าเศษอาหาร เศษพืชผักและ
ผลไม้ ทิ้งลงในแม่น้ าเพ่ือเป็นอาหาร
ของปลา 

2.87 0.34 ปานกลาง 4.73 0.44 มาก
ที่สุด 

รวม 2.83 0.37 ปานกลาง 4.71 0.45 มาก
ที่สุด 
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า ระดับเจตคติของยุวชนก่อนการเข้าร่วมปฏิบัติการ
ตามกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.83, S.D.= 0.37)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปุาไม้ มีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด 
คือ ข้อ 2 การอนุรักษ์ปุาเพ่ือจะได้มีแหล่งต้นน้ าล าธาร และข้อ 5 ปัญหาการท าลายปุายังแก้ไขได้ถ้า
หากทุกคนไม่เห็นแก่ตัว ( X = 2.90, S.D.= 0.30) รองลงมา คือ ข้อ 1 ท่านสามารถร่วมกันปลูกต้นไม้
ทั้งที่บ้านและที่ท างาน ( X = 2.87, S.D.= 0.34) และน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 การตัดไม้ท าลายปุาจะเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดน้ าท่วมได้ ( X = 2.80, S.D.= 0.40) 

ด้านน้ า มีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ข้อ 6 มนุษย์เป็นตัวการส าคัญที่
ท าให้เกิดน้ าเน่าเสีย ( X = 2.87, S.D.= 0.34) รองลงมา คือ ข้อ 10 ติดตามข่าวสารเพ่ือจะได้รับทราบ
วิธีการใช้น้ าอย่างเหมาะสม ( X = 2.83, S.D.= 0.37) และน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 โรงงานทุกแห่งต้องมี
ระบบก าจัดน้ าเสีย ( X = 2.80, S.D.= 0.40) 

ด้านดิน มีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ข้อ 11 ปุ๋ยคอกช่วยบ ารุงดินให้
เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช และข้อ 14 สาเหตุที่ดินเสียก็เพราะการใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันนาน ( X = 
2.90, S.D.= 0.30) รองลงมา คือ ข้อ 15 ควรมีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชหมุนเวียนเพ่ือบ ารุงรักษา
ดิน ( X = 2.87, S.D.= 0.34) และน้อยที่สุด คือ ข้อ 12 การบ ารุงดินที่ถูกต้องคือ การใช้ปุ๋ยคอก 
( X = 2.80, S.D.= 0.40) 

ด้านขยะ มีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ข้อ 20 ควรน าเศษอาหาร 
เศษพืชผักและผลไม้ ทิ้งลงในแม่น้ าเพ่ือเป็นอาหารของปลา ( X = 2.87, S.D.= 0.34) รองลงมา คือ 
ข้อ 16 ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย ทิ้งรวมกันได้เพราะสามารถก าจัดได้พร้อมกัน ( X = 2.83, 
S.D.= 0.37) และน้อยทีสุ่ด คือ ข้อ 17 ไมค่วรซื้อสินค้าท่ีบรรจุด้วยกล่องโฟมเพราะโฟมย่อยสลายยาก 
( X = 2.70, S.D.= 0.46) 

เจตคติของยุวชนหลังการเข้าร่วมปฏิบัติการตามกระบวนการพัฒนายุวชน 
สีเขียว โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.71, S.D.= 0.45) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านปุาไม้ มีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ข้อ 1 ท่านสามารถร่วมกันปลูก

ต้นไม้ทั้งที่บ้านและที่ท างาน และ ข้อ 5 ปัญหาการท าลายปุายังแก้ไขได้ถ้าหากทุกคนไม่เห็นแก่ตัว  
( X = 4.80, S.D.= 0.40) รองลงมา คือ ข้อ 2 การอนุรักษ์ปุาเพ่ือจะได้มีแหล่งต้นน้ าล าธาร (X = 4.73, 
S.D.= 0.44) และน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ทุกครัวเรือนใช้น้ าประปาดังนั้นเราไม่จ าเป็นต้องอนุรักษ์ปุา 
( X = 4.67, S.D.= 0.40) 

ด้านน้ า มีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ข้อ 6 มนุษย์เป็นตัวการส าคัญที่
ท าให้เกิดน้ าเน่าเสีย ( X = 4.77, S.D.= 0.43) รองลงมา คือ ข้อ 8 โรงงานทุกแห่งต้องมีระบบก าจัด
น้ าเสีย และ 10 ติดตามข่าวสารเพ่ือจะได้รับทราบวิธีการใช้น้ าอย่างเหมาะสม (X = 4.73, S.D.= 0.48)  
และน้อยทีสุ่ด คือ ข้อ 7 คนที่อยู่ในตัวเมืองไม่จ าเป็นต้องรักษาแหล่งน้ าเพราะใช้น้ าประปา และ ข้อ 9 
ก่อนล้างจานต้องเขี่ยเศษอาหารทิ้งก่อนเพราะเศษอาหารเป็นสาเหตุการเน่าเสียของน้ า ( X = 4.67, 
S.D.= 0.47) 



 150 

ด้านดิน มีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ข้อ 15 ควรมีการส่งเสริมให้มีการ
ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อบ ารุงรักษาดิน ( X = 4.80, S.D.= 0.40) รองลงมา คือ ข้อ 14 สาเหตุที่ดินเสียก็
เพราะการใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันนาน ( X = 4.73, S.D.= 0.44) และน้อยที่สุด คือ ข้อ 13 ถ่านไฟฉายที่
ใช้แล้วควรน าไปฝังลงในดิน ( X = 4.63, S.D.= 0.48) 

ด้านขยะ มีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ข้อ 16 ขยะเปียก ขยะแห้ง  
ขยะอันตราย ทิ้งรวมกันได้เพราะสามารถก าจัดได้พร้อมกัน (X = 4.78, S.D.= 0.44) รองลงมา คือ ข้อ 18  
การน าตะกร้าไปจ่ายตลาดเป็นการช่วยลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม และข้อ 20 ควรน า
เศษอาหาร เศษพืชผักและผลไม้ ทิ้งลงในแม่น้ าเพ่ือเป็นอาหารของปลา ( X = 4.73, S.D.= 0.44) 
และน้อยทีสุ่ด คือ ข้อ 19 ควรแยกขยะก่อนทิ้งเสมอไม่ว่าที่บ้านหรือที่ท างาน (X = 4.63, S.D.= 0.48) 

 
4.4.1.3 ผลการศึกษาทักษะของยุวชนก่อนและหลังในกระบวนการพัฒนายุวชน     

สีเขียว 
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงระดับทักษะของยุวชนก่อนและหลังการเข้าร่วมปฏิบัติการตามกระบวนการ 

พัฒนายุวชนสีเขียว 
 

ทักษะ 
ก่อน หลัง 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. ท่านปลูกต้นไม้รอบ ๆ บ้านท่าน 

ทุกปี 
2.87 0.62 ปานกลาง 4.13 0.34 มาก 

2. ท่านไม่ตัดต้นไม้ทั้งที่ปุาและที่บ้าน 2.80 0.54 ปานกลาง 4.10 0.30 มาก 
3. ท่านไม่ปล่อยน้ าใช้แล้วจากบ้านลง

พ้ืนดินเลย 
3.07 0.68 ปานกลาง 4.23 0.43 มาก 

4. ท่านน าน้ าที่เหลือจากการซักผ้าไป
รดต้นไม้ 

3.00 0.67 ปานกลาง 4.23 0.43 มาก 

5. ที่บ้านท่านมีบ่อเกรอะส าหรับ 
เก็บน้ าเสียจากครัว 

2.97 0.66 ปานกลาง 4.10 0.30 มาก 

6. ท่านใช้ปุ๋ยคอกให้พืชที่ปลูกเสมอ 3.10 0.60 ปานกลาง 4.13 0.34 มาก 
7. ท่านใช้หญ้าคลุมดินเสมอเมื่อปลูก

พืช 
3.00 0.67 ปานกลาง 4.27 0.44 มาก 

8. ก่อนทิ้งขยะท่านแยกขยะก่อนทิ้ง
เป็นประจ า 

3.10 0.70 ปานกลาง 4.27 0.44 มาก 

9. ท่านไม่ใช้กล่องโฟมใส่อาหาร 2.93 0.73 ปานกลาง 4.30 0.46 มาก 
10. ท่านใช้ย่ามหรือถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

เสมอ 
2.87 0.67 ปานกลาง 4.17 0.37 มาก 

รวม 2.97 0.66 ปานกลาง 4.19 0.39 มาก 
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จากตารางที่ 4.7 พบว่า ระดับทักษะของยุวชนก่อนการเข้าร่วมปฏิบัติการตาม
กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.97, S.D.= 0.66) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ท่านใช้ปุ๋ยคอกให้พืชที่
ปลูกเสมอ และ ข้อ 8 ก่อนทิ้งขยะท่านแยกขยะก่อนทิ้งเป็นประจ า ( X = 3.10, S.D.= 0.60, 0.70) 
รองลงมา คือ ข้อ 3 ท่านไม่ปล่อยน้ าใช้แล้วจากบ้านลงพ้ืนดินเลย ( X = 3.07, S.D.= 0.68) และ
น้อยทีสุ่ด คือ ข้อ 2 ท่านไม่ตัดต้นไม้ทั้งที่ปุาและที่บ้าน ( X = 2.80, S.D.= 0.54) 

ทักษะของยุวชนหลังการเข้าร่วมปฏิบัติการตามกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.19, S.D.= 0.39) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 9 ( X = 4.30, S.D.= 
0.46) รองลงมา คือ ข้อ 7 ท่านใช้หญ้าคลุมดินเสมอเมื่อปลูกพืช และ ข้อ 8 ก่อนทิ้งขยะท่านแยกขยะ
ก่อนทิ้งเป็นประจ า ( X = 4.27, S.D.= 0.44) และน้อยที่สุดสุด คือ ข้อ 2 ท่านไม่ตัดต้นไม้ทั้งที่ปุาและ
ที่บ้าน และ ข้อ 5 ที่บ้านท่านมีบ่อเกรอะส าหรับเก็บน้ าเสียจากครัว ( X = 4.10, S.D.= 0.30) 

  
ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และทักษะการจัดการสิ่งแวดล้อม

ชุมชนของยุวชนสีเขียว ก่อนและหลังเข้าร่วมเรียนรู้ในกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว 
 

รายการ
เปรียบเทียบ 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
df t p 

X  S.D. X  S.D. 
ความรู้ 12.60 1.73 56.33 2.98 89 -119.01* 0.00 
เจตคต ิ 56.53 2.98 94.27 1.58 89 -161.43* 0.00 
ทักษะ 29.70 1.78 41.94 1.37 89 -48.08* 0.00 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05, t0.05,89 = 1.66 
 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า หลังการเข้าร่วมเรียนรู้ในกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว 
ยุวชนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ เจตคติ และทักษะสูงกว่าก่อนเข้าร่วมเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
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4.4.3 ประเมินความพึงพอใจของยุวชนต่อกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
 
ตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจของยุวชนที่มีต่อกระบวนการพัฒนา

ยุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
 

ความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. เป็นกระบวนการที่เหมาะสมกับเนื้อหาในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

4.50 0.50 มาก 

2. กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวสามารถสร้าง
ความเข้าใจเนื้อหาให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
เป็นอย่างดี 

4.23 0.43 มาก 

3. กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวส่งเสริมท าให้
ยุวชนสามารถเรียนรู้ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ 

4.27 0.44 มาก 

4. สื่อที่ใช้ในการกระบวนการมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา 

4.60 0.49 มากที่สุด 

5. เนื้อหาในกระบวนการเข้าใจง่ายไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน 

4.53 0.50 มากที่สุด 

6. กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวสร้างความ
สนใจ ท าให้เกิดความรู้ สามารถน ามาใช้ใน 
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

4.57 0.50 มากที่สุด 

7. เนื้อหาในกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวท าให้
เกิดความร่วมมือในการแสวงหาความรู้ 

4.60 0.49 มากที่สุด 

8. กิจกรรมในกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว 
ท าให้ค้นหาปัญหา วางแผนและด าเนินการแก้ไข
ปัญหาได้โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม 

4.57 0.50 มากที่สุด 

9. การเรียนรู้ตามกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว
นี้ ท าให้เกิดความร่วมมือกันในการแสวงหา
ความรู้เพื่อน ามาแก้ไขปัญหาร่วมกัน เกิดทักษะ
ปฏิบัติที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

4.80 0.40 มากทีสุ่ด 

10. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงใน 
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 

4.57 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.52 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจของยุวชนที่มีต่อ
กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.52, S.D.= 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อ 9 
การเรียนรู้ตามกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวนี้ ท าให้เกิดความร่วมมือกันในการแสวงหาความรู้เพ่ือ
น ามาแก้ไขปัญหาร่วมกัน เกิดทักษะปฏิบัติที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ( X = 4.80, S.D.= 
0.40) รองลงมา คือ ข้อ 4 สื่อที่ใช้ในการกระบวนการมีความเหมาะสมกับเนื้อหา และข้อ 7 เนื้อหาใน
กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวท าให้เกิดความร่วมมือในการแสวงหาความรู้  ( X = 4.60, S.D.= 
0.49) และน้อยทีสุ่ด คือ ข้อ 2 กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวสามารถสร้างความเข้าใจเนื้อหาให้กับ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี ( X = 4.23, S.D.= 0.43) 

 
 

 
 



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์การวิจัยไว้ดังนี้ 
5.1.1 เพื ่อศึกษาสภาพปัญหาสิ ่งแวดล้อมชุมชนและการมีส่วนร่วมของยุวชนใน  

การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
5.1.2 เพื่อศึกษาความรู้ เจตคติ และทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและความ

ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของยุวชน  
5.1.3 เพ่ือสร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบ 

มีส่วนร่วม 
5.1.4 เพ่ือประเมินผลการใช้กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ชุมชนแบบมีส่ วนร่ วม  โดยเปรียบเทียบความรู้  เจตคติ  และทักษะก่อนกับหลั ง เข้ าร่ วม
กระบวนการพัฒนาและประเมินความพึงพอใจของยุวชนต่อกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวใน  
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
 
5.2 สรุปผลการวิจัย 

5.2.1 ศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนและการมีส่วนร่วมของยุวชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

5.2.1.1 สรุปผลการส ารวจสภาพปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของยุวชน 
อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

อ าเภอนาแห้วเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดเลยอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย เป็นจังหวัดชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภูมิประเทศ 
ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง สลับกับที่ราบที่เป็นส่วนน้อยประมาณหนึ่งในสี่ของพ้ืนที่ทั้งหมดของอ าเภอ 
หมู่บ้านและชุมชนส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามท่ีราบริมแม่น้ า เชิงเขาและหุบเขา มีพ้ืนที่ท ากินทั้งในที่ราบ
ไหล่เขาและพ้ืนที่บนภูเขา อ าเภอนาแห้วเป็นอ าเภอที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดเลยและห่าง
จากที่ตั้งจังหวัดมากที่สุดเป็นระยะทาง 125 กิโลเมตร ในด้านการปกครอง ประกอบด้วย 5 ต าบล 
หมู่บ้าน จ านวน 34 หมู่บ้าน แบ่งเป็น ต าบลนาแห้ว จ านวน 7 หมู่บ้าน ต าบลแสงภา 6 หมู่บ้าน 
ต าบลนาพึง 8 หมู่บ้าน ต าบลนามาลา 8 หมู่บ้าน และต าบลเหล่ากอหก จ านวน 5 หมู่บ้าน มี
ประชากรที่อาศัยอยู่ในอ าเภอนาแห้ว จ านวนทั้งสิ้น 9,133 คน มีจ านวนสถานศึกษา 18 แห่ง แยกเป็น 
ระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนนาแห้ววิทยา และระดับประถมศึกษา 17 แห่ง ด้านการ
สาธารณสุข มีโรงพยาบาล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลนาแห้ว ส านักงานสาธารณสุข  1 แห่ง สถานี
อานามัย 5 แห่ง มี 5 ล าน้ า ได้แก่ ล าน้ าเหือง ที่ก้ันพรมแดนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 28 กิโลเมตร ล าน้ าหู ล าน้ าพึง ล าน้ าแพร่ และล าน้ าภา อาชีพหลักของประชาชน คือ 
อาชีพเกษตรกรรม ในอดีตอ าเภอนาแห้ว มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชน
จึงด ารงชีวิตอย่างเรียบง่าย พ่ึงพาและเกื้อกูลธรรมชาติอย่างสมดุล โดยมีอาชีพเกษตรกรรมและเก็บ
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ของปุาล่าสัตว์เป็นอาชีพหลัก เมื่อประเทศพัฒนาสู่ความทันสมัย ความเจริญได้ขยายสู่ชุมชนในอ าเภอ
นาแห้ว ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้ปรับเปลี่ยนสู่การพ่ึงพิงผลผลิตและเครื่องอุปโภค บริโภค 
จากภายนอกมากขึ้น ด้านการเกษตร เป็นการท าการเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นส่วนมาก พืชที่ปลูก  ได้แก่ 
ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ส่วนเกษตรผสมผสานจะเป็นการปลูกพืชแบบยังชีพ ใช้ในการประกอบอาหาร
ในครัวเรือน 

สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและความต้องการในการแก้ไขปัญหา มีดังนี ้
1) สภาพปัญหาการอนุรักษ์ปุาไม้ พบว่า มีการบุกรุกท าลายปุาไม้ในทุกพ้ืนที่ชุมชน 

หมู่บ้าน ของทั้ง 5 ต าบลในอ าเภอนาแห้ว เป็นการเผาถางปุาไม้เพ่ือขยายพ้ืนที่ท าการเกษตรส่งผลต่อ
การเกิดอุทกภัยในฤดูฝน ชุมชนมีความต้องการแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน เป็นต้นว่า การรณรงค์ปลูกต้นไม้และการปลูกปุาทดแทนปุาเดิมที่
ถูกท าลายไป การปลูกสวนปุา สร้างกระบวนการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ มีจิตส านึก และมี
ทางเลือกในการน าความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2) สภาพปัญหาการอนุรักษ์ดิน พบว่า พ้ืนที่ดินในอ าเภอนาแห้วนั้นมีการเสื่อมสภาพ
และความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดศัตรูพืชจ านวนมาก และอีก
ปัญหาการอนุรักษ์ดินอีกด้านหนึ่ง คือ การชะล้างพังทลายของหน้าดินและการพังถล่มที่เกิดจากการ 
ไม่มีพืชคลุมดิน ชุมชนมีความต้องการแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีการแก้ไขโดยเร่งด่วน เป็นต้นว่า การให้ความรู้เรื่องการท าการเกษตรแบบพอเพียงหรือ เกษตร
อินทรีย์ สร้างกระบวนการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ มีจิตส านึก และมีทางเลือกในการน าความรู้ไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   

3) สภาพปัญหาการอนุรักษ์น้ า พบว่า มีการระบายน้ าที่ใช้แล้วจากครัวเรือนลงสู่
แหล่งน้ าสาธารณะ ท าให้คุณภาพน้ าเสียไม่เหมาะแก่การอุปโภค บริโภค จากสภาพแหล่งน้ าโดยทั่วไป 
ท าให้น้ าเน่าเสีย เกิดเป็นมลพิษ ท าลายระบบนิเวศทางน้ าอีกทางหนึ่ง นอกจากการปนเปื้อนสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีท่ีใช้ในการเกษตรแล้ว ชุมชนมีความต้องการแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากร
น้ าและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน ไม่ให้ประชาชนระบายน้ าเสียจากครัวเรือนและ
ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแหล่งน้ าสาธารณะ สร้างกระบวนการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ มีจิตส านึก และมี
ทางเลือกในการน าความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

4) สภาพปัญหาการจัดการขยะ พบว่า มีการสะสมขยะจากครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้นเดิม
นั้นในช่วงก่อนหน้าที่จะมีการกระจายอ านาจการปกครองให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  
การก าจัดขยะของแต่ละครัวเรือนได้ด าเนินการคัดแยกขยะอินทรีย์และขยะแห้งอ่ืน  ๆ ออกจากกัน 
แล้วน าไปฝังหรือเผาในพ้ืนที่ของตอนเอง โดยเฉลี่ยครอบครัวละประมาณ 3 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งไม่ได้มี
ปริมาณที่มากนักและโครงสร้างของขยะแล้วก็เป็นขยะอินทรีย์เป็นส่วนมากซึ่งสามารถด าเนินการได้
อย่างไม่มีปัญหา แต่หลังจากมีการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในการ
จัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน ได้เกิดการสะสมขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 
โดยแต่ละครัวเรือนจะเก็บสะสมขยะไว้เพ่ือน าไปใส่ในถังขยะสะสมไว้รอการเก็บขนออกนอกพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าไปเทกองสะสมไว้ที่บ่อขยะโดยไม่มีการด าเนินการก าจัดที่ถูกต้อง
แต่อย่างใด ท าให้เกิดการสะสมในปริมาณที่มากขึ้นทุกปี เกิดเป็นมลพิษสิ่งแวดล้อมอันเป็นต้นเหตุมา
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จากขยะ ได้แก่ มลพิษกลิ่นจากบ่อขยะ มลพิษจากน้ าชะขยะ เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคของชุมชน 
ชุมชนมีความต้องการแก้ปัญหาขยะและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยให้ความรู้
เรื่องการจัดการขยะครัวเรือนที่เป็นต้นทางของการก่อขยะชุมชน สร้างกระบวนการส่งเสริมให้เยาวชน
มีความรู้ มีจิตส านึก และมีทางเลือกในการน าความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

5.2.1.2 สรุปผลการศึกษาป ัญหาการม ีส ่วนร ่วมของย ุวชนในการจ ัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย พบว่า ยุวชนในอ าเภอนาแห้วไม่มีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาปุาไม้ในชุมชน ขาดการมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ในชุมชน ไม่ช่วยกันเพาะพันธุ์ต้นไม้เพ่ือน าไป
ปลูก ไม่มีส่วนร่วมในการรักษาแหล่งน้ าในชุมชนและขาดความรู้ในการอนุรักษ์น้ า ไม่มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงดิน ขาดการมีส่วนร่วมในการปลูกพืชเพ่ืออนุรักษ์หน้าดิน สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะ พบว่า ยุวชนไม่มีส่วนร่วมในการเก็บขยะในชุมชนและไม่มีส่วนร่วมในการรณรงค์การ
รักษาความสะอาดในชุมชน 

5.2.2 ศึกษาความรู ้ เจตคติ และทักษะในการจัดการสิ ่งแวดล้อมชุมชนและความ
ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของยุวชน  

5.2.2.1 ความรู้ของย ุวชนในการจ ัดการสิ ่งแวดล้อมช ุมชน  ก่อนการสร ้าง
กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม เก็บข้อมูลจากการ
ใช้แบบทดสอบความรู้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ระดับความรู้ของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชน อยู่ในระดับน้อย ที่ระดับคะแนนร้อยละ 34.00 ข้อที่ยุวชนตอบถูกมากที่สุด คือ ข้อ 10 สิ่งใด
เป็นตัวการส าคัญที่ท าให้แหล่งน้ าเน่าเสียมากที่สุด ร้อยละ 38.25 รองลงมา คือ ข้อ 19 ประโยชน์ที่
ส าคัญที่สุดของดินที่มีต่อมนุษย์คือข้อใด ร้อยละ 35 ข้อที่ยุวชนตอบถูกน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ปุาไม้มี
ความส าคัญต่อชีวิตอย่างไร ร้อยละ 8.20 

5.2.2.2 เจตคติของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ก่อนการสร้างกระบวนการ 
พัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม  เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
เจตคติ ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับเจตคติของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยรวมอยู่ใน
ระดับน้อย ( X = 1.86, S.D.= 0.20) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปุาไม้ เจตคติที่มีระดับมากที่สุด คือ 
ข้อ 5 ปัญหาการท าลายปุายังแก้ไขได้ถ้าหากทุกคนไม่เห็นแก่ตัว ( X = 2.40, S.D.= 0.82) และเจตคติ
ที่มีระดับน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 การตัดไม้ท าลายปุาจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดน้ าท่วมได้ ( X = 1.45, 
S.D.= 0.51) 

ด้านน้ า เจตคติที่มีระดับมากที่สุด คือ ข้อ 7 คนที่อยู่ในตัวเมืองไม่จ าเป็น 
ต้องรักษาแหล่งน้ าเพราะใช้น้ าประปา ( X = 2.00, S.D.= 0.34) และเจตคติที่มีระดับน้อยที่สุด คือ 
ข้อ 8 โรงงานทุกแห่งต้องมีระบบก าจัดน้ าเสีย ( X = 1.75, S.D.= 0.64) และข้อ 10 ติดตามข่าวสาร
เพ่ือจะได้รับทราบวิธีการใช้น้ าอย่างเหมาะสม ( X = 1.75, S.D.= 0.72) 

ด้านดิน เจตคติที่มีระดับมากที่สุด คือ ข้อ 14 สาเหตุที่ดินเสียก็เพราะการ
ใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันนาน ( X = 2.00, S.D.= 0.79) และข้อ 15 ควรมีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืช
หมุนเวียนเพ่ือบ ารุงรักษาดิน ( X = 2.00, S.D.= 0.86) และเจตคติที่มีระดับน้อยที่สุด คือ ข้อ 13 
ถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วควรน าไปฝังลงในดิน ( X = 1.70, S.D.= 0.57) 
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ด้านขยะ เจตคติที่มีระดับมากที่สุด คือ ข้อ 17 ควรซื้อสินค้าที่บรรจุด้วย
กล่องโฟมเพราะโฟมย่อยสลายยาก และข้อ 18 การน าตะกร้าไปจ่ายตลาดเป็นการช่วยลดปริมาณ
ขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม ( X = 2.05, S.D.= 0.83) และเจตคติที่มีระดับน้อยที่สุด คือ ข้อ 20 
ควรน าเศษอาหาร เศษพืชผักและผลไม้ ทิ้งลงในแม่น้ าเพ่ือเป็นอาหารของปลา ( X = 1.50, S.D.= 
0.51) 

5.2.2.3 ทักษะของย ุวชนในการจ ัดการสิ ่งแวดล ้อมช ุมชน ก ่อนการสร ้า ง
กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม เก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามทักษะ ผลการวิเคราะห์ พบว่า ระดับทักษะของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( X = 1.79, S.D.= 0.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ข้อ 10 ท่านใช้ย่ามหรือถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเสมอ ( X = 2.05, S.D.= 0.26) และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ข้อ 1 ( X = 1.35, S.D.= 0.59) 

5.2.2.4 ความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ดังนี้ 

1) ความต้องการมีส่วนร่วมของยุวชนในการจัดการทรัพยากรปุาไม้ พบว่า 
ยุวชนต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาปุาไม้ถูกท าลาย โดยการปลูกต้นไม้ในโรงเรียนและภายใน
ชุมชนในวันส าคัญต่าง ๆ เป็นการปลูกปุาทดแทนปุาเดิมที่ถูกท าลาย นอกจากนั้นต้องการปลูกผักสวนครัว 
ภายในโรงเรียนในชุมชนโดยปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครอบครัวและเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

“อยากมีส่วนร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้ในวัด ในโรงเรียนและควรเป็น
ต้นไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง มะขาม ขนุน มะไฟ สะเดา ต้นขี้เหล็ก สะทอน เพ่ือเอาไว้กิน ให้ร่มเงาและ
ใช้เป็นอาหาร ต้องการทุกบ้านปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ เช่น ขิง ข่า มะกรูด มะนาว ถั่ว มะเขือ 
ตะไคร้ และควรปลูกไม้ปุาเพ่ือทดแทนในปุาที่สาธารณ” (สัมภาษณ์: ศิริรัตน์  ยศปัญญา, 2557) 

2) ความต้องการมีส่วนร่วมของยุวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน พบว่า 
ยุวชนต้องการมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินเพ่ือน าไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพ่ือให้ดิน
ในชุมชนมีคุณภาพโดยวิธีการบ ารุงดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่ว การท าปุ๋ยหมัก 

“ยุวชนต้องการมีส่วนร่วมในการท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ท าการเกษตร
อินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี ต้องการได้รับความรู้ในการอนุรักษ์ดินเพ่ือแก้ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ เนื่องจาก
ประชาชนท าการเพาะปลูกโดยใช้สารเคมี ทั้งปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ควรให้ความรู้เรื่องการท าปุ๋ยหมัก
และน้ าหมักชีวภาพ” (สัมภาษณ์: ธเนตร  ศรีค า, 2557) 

3) ความต้องการมีส่วนร่วมของยุวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า พบว่า 
ยุวชนต้องการมีส่วนร่วมในการบ าบัดน้ าเสียก่อนที่จะระบายน้ าที่ใช้แล้วในครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะเพราะจะท าให้คุณภาพน้ าเสียและต้องไม่ให้ชุมชนระบายน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
เนื่องจากชุมชนขาดความรู้ในการบ าบัดน้ าเสียและการอนุรักษ์น้ า จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการให้ความรู้
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
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“ต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ าเสียในแหล่งน้ าสาธารณะ เช่น 
ในคลอง ในสระน้ า จึงต้องการได้รับความรู้ในการอนุรักษ์น้ าและการบ าบัดน้ าเสีย” (สัมภาษณ์: 
ปานระพี  จันดาหาร, 2557) 

4) ความต้องการมีส่วนร่วมของยุวชนในการจัดการขยะ พบว่า ยุวชน
ต้องการร่วมกับให้ชุมชนท าการคัดแยกขยะ เช่น ขยะเปียก ขยะแห้งและขยะที่จะน าไป รีไซเคิล และ
ต้องการความรู้ในเรื่องของการจัดการขยะในครัวเรือน เพ่ือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม 

“ยุวชนต้องการมีส่วนร่วมในการเก็บขยะและคัดแยกขยะเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ และต้องการศึกษาหาความรู้ เพราะยังขาดความรู้ในการจัดการขยะ” (สัมภาษณ์: สุพรรษา 
ศรีค า, 2557) 

5.2.3 สร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
5.2.3.1 สรุปผลการสร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม สร้างขึ้นจากการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จากความคิดเห็นของ
ประธานยุวชน จ านวน 20 คน และผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 20 คน รวม 40 คน มาสังเคราะห์ร่วมกับ
แนวคิด หลักการและทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีการสืบเสาะและแสวงหาความรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็น
กลุ่ม แนวความคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ และหลักการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้วิจัยได้ค้นคว้ามาจากเอกสาร ต ารา สังเคราะห์ขึ้นเป็นกระบวนการพัฒนายุวชน 
สีเขียวที่มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ความเป็นมาและความส าคัญของกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว 
แนวคิดการสร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
ความเป็นมาและความจ าเป็นที่ต้องสร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม จากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของอ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ที่พบว่า สภาพ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน มีปัญหาในด้านปุาไม้ ดิน น้ า และขยะชุมชน โดยมีการบุกรุกท าลายปุาไม้
ในทุกพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือขยายพ้ืนที่ท าการเกษตร เป็นการท าลายปุาต้นน้ าที่คอยซับน้ าไว้ ให้มีน้ าใช้ได้
ตลอดทั้งปีอีก และในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนเกิดไฟไหม้ปุาไม้เป็นประจ าทุกปี ส่งผลให้เกิดมี 
ฝุุนละอองและควันฟูุงกระจายเข้าสู่ชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน อีกทั้งมีการ
เสื่อมสภาพของดินที่ใช้ในการเพราะปลูกพืชทางการเกษตรจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและ
ปุ๋ยเคมี ในด้านสภาพของแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่มีคุณภาพของน้ าลดลง ไม่เหมาะแก่การอุปโภค 
บริโภคจากการระบายน้ าที่ใช้แล้วจากครัวเรือนและการชะล้างสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีที่ใช้ใน
การเกษตรแล้ว ลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะเกิดเป็นมลพิษทางน้ าและเป็นการท าลายระบบนิเวศน์ทางน้ า
อีกทางหนึ่ง ประกอบกับผู้น าชุมชน ยุวชนและประชาชนในชุมชนมีความต้องการมีส่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสภาพ
ทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ประกอบกับมีความต้องการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนให้ยั่งยืนและเกิดประโยชน์กับชนรุ่นหลัง การด าเนินงานในการอนุรักษ์
เหล่านี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ยุวชนผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และต้องใช้ทรัพยากรเหล่านี้ให้เหมาะสม 
มีความตระหนัก มีแนวทางในการอนุรักษ์และมีทักษะ ประสบการณ์ที่ดีในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม พอเหมาะ พอเพียง 
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จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีให้กับยุวชน ทั้งต้องใช้การปลูกจิตส านึกใน
การแก้ปัญหาให้เกิดกับยุวชนให้เกิดเป็นนิสัยที่เคยชิน ในการด าเนินงานแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
สร้างยุวชนสีเขียว เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้อยู่คู่กับชุมชน เกิดประโยชน์กับ
ชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป 

2) หลักการสร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม จากการรวบรวมความคิดเห็นน ามาสังเคราะห์ร่วมกับแนวคิด ทฤษฎีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนและแนวคิดการมีส่วนร่วม ได้ข้อสรุปเป็นหลักการสร้างกระบวนการพัฒนายุวชน 
สีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ดังนี้ หลักการคือหลังจากที่ได้จัดกิจกรรมแล้วให้ยุวชนมีโอกาส
ในการใช้ศักยภาพเต็มที่ในในการมีส่วนร่วมกับครอบครัวกับองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนกับองค์กรภายนอก 
เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ น้ า ดิน และจัดระบบดูแล การแก้ไขมลภาวะ เช่น ขยะ สารเคมี การใช้
สารเคมีทางการเกษตรและในชีวิตประจ าวัน เช่น ให้ยุวชนร่วมมือระหว่างเครือข่ายและองค์กรในชุมชน  
ร่วมกันเป็นเครือข่ายระดับต าบล อ าเภอ และร่วมมือกับชุมชนอ่ืน ให้ยุวชนได้มีความรู้ ความทักษะ 
ตระหนักจากผลของการสร้ากระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

3) ความหมายของกระบวนการพัฒนายุวชนสี เขียวในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การด าเนินงานในการให้ความรู้เพ่ือการปรับเปลี่ยนเจตคติ
และเพ่ิมทักษะในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนส าหรับยุวชนในชุมชน เป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ในการ
แสดงบทบาทของยุวชนในพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยมีกระบวนการด าเนินงานที่เป็นขั้นเป็นตอน 
ได้แก่ การค้นหาปัญหา การวางแผนแก้ไขปัญหา การแสวงหาความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหา การด าเนินงาน
เพ่ือแก้ไขปัญหา และสรุป ประเมินผล ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ปุาไม้ การอนุรักษ์ดิน การ
อนุรักษ์น้ า และการจัดการขยะชุมชน 

4) วัตถุประสงค์ของกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว เป็นกระบวนการที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ มีความรู้ เจตคติ และทักษะในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน การจัดตั้งเป็น
กลุ่มเครือข่ายยุวชน เพ่ือร่วมมือกับองค์กรระดับต าบลและอ าเภอ 

5) กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม จากการจัดเวทีประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ได้แนวทางสร้างกระบวนการพัฒนายุวชน
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชุน มีขั้นตอนในการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
แบบมสี่วนร่วม 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นการสร้างความรู้  โดยการถ่ายทอดความรู้การจัดการ
สิ่งแวดล้อมจากผู้รู้ในชุมชน 

ขั้นที่ 2 ขั้นการสร้างเจตคติ โดยส ารวจสิ่งแวดล้อมในชนชนและดู
ตัวอย่างการรักษาปุาไม้ของอุทยานแห่งชาติและกลุ่มอนุรักษ์ดินและน้ าด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษ 

ขั้นที่ 3 ขั้นการสร้างทักษะ โดยการร่วมกันปฏิบัติของกลุ่มยุวชนปลูกผัก
ปลอดสาร เพาะพันธุ์ต้นก่อ ท าฝายชะลอน้ าและจัดแยกขยะขายเป็นรายได้ 

ขั้นที่ 4 ขั้นการสร้างความยั่งยืน โดยร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเครือข่าย
ยุวชน เพ่ือร่วมมือกับองค์กรระดับต าบลและอ าเภอ 
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6) การน ากระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวไปใช้ การน ากระบวนการ 
พัฒนายุวชนสีเขียวไปใช้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ยุวชนกับการอนุรักษ์ปุาไม้ ยุวชนกับ 
การอนุรักษ์ดิน ยุวชนกับการอนุรักษ์น้ า และยุวชนกับการจัดการขยะชุมชน เพ่ือให้ความรู้ในสาระ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมในชุมชน โดยมีองค์ประกอบในการจัดกิจกรรม ได้แก่  
ชื่อแผนการเรียนรู้ ระยะเวลา จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม สื่อส าหรับการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

5.2.3.2 ผลการประเมินคุณภาพกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้น ากระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 คน เพ่ือพิจารณาคุณภาพความเหมาะสมของกระบวนการตามรายการให้คะแนนในแบบ
ประเมินคุณภาพกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว พบว่า กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม มีคุณภาพส าหรับการน าไปใช้ในการด าเนินงานพัฒนายุวชน
ให้ด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 

5.2.4 เพ่ือประเมินผลการใช้กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ  และทักษะก่อนกับหลังเข้าร่วมกระบวนการ 
พัฒนาและประเมินความพึงพอใจของยุวชนต่อกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

5.2.4.1 สรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และทักษะของยุวชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังเข้าร่วมปฏิบัติการตามกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม พบว่า ระดับความรู้ของยุวชนก่อนเข้าร่วมปฏิบัติการตามกระบวนการ 
พัฒนายุวชนสีเขียว อยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับคะแนนร้อยละ 42.00 ข้อที่ยุวชนตอบถูกมากที่สุด 
คือ ข้อ 9 การทดสอบคุณภาพของน้ าที่ท าได้โดยง่ายจากการตรวจสอบด้วยสายตา และข้อ 23 ข้อใด
ส าคัญที่สุดในการอนุรักษ์ดิน โดยมีคะแนนตอบถูกที่ระดับคะแนนร้อยละ 66.67 เท่ากัน รองลงมา 
ได้แก่ ข้อ 13 ยุวชนควรมีส่วนช่วยปูองกันและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ตามข้อใด ข้อ 18 การเสื่อมคุณภาพ 
ของดินก่อให้เกิดปัญหาสังคมอย่างไร และข้อ 27 หลักการจัดการกับขยะที่ดี คือข้อใด มีคะแนน
ตอบถูกที่ระดับคะแนนร้อยละ 53.33 ข้อที่ยุวชนตอบถูกน้อยที่สุด คือ ข้อ 19 ประโยชน์ที่ส าคัญที่สุด
ของดินที่มีต่อมนุษย์คือข้อใด มีคะแนนตอบถูกที่ระดับคะแนนเพียงร้อยละ 16.67 เท่านั้น ส่วนหลัง
การเข้าร่วมปฏิบัติการตามกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวยุวชนมีความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด  
ที่ระดับคะแนนร้อยละ 81.44 โดยมีข้อที่ยุวชนตอบถูกมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 1 ปุาไม้มีความส าคัญต่อ
ชีวิตอย่างไร ข้อ 11 ข้อใดเป็นวิธีการใช้น้ าอย่างประหยัด ข้อ 15 สาเหตุจากข้อใดที่ก่อให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศ ข้อ 18 การเสื่อมคุณภาพของดินก่อให้เกิดปัญหาสังคมอย่างไร และข้อ 28 การจัดการ
ขยะในชุมชนของเรา ข้อใดไม่ถูกต้อง มีระดับคะแนนเท่ากันที่ร้อยละ 90.00 และน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 
คุณธรรมในข้อใดเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี และข้อ 25 ปัญหาใดที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและชนบท 
ที่ระดับคะแนนร้อยละ 66.67 

ระดับเจตคติของยุวชนก่อนการเข้าร่วมปฏิบัติการตามกระบวนการพัฒนา
ยุวชนสีเขียว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.83, S.D.= 0.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านปุาไม้ เข้าร่วมปฏิบัติมากที่สุด คือ ข้อ 2 การอนุรักษ์ปุาเพ่ือจะได้มีแหล่งต้นน้ าล าธาร และข้อ 5 
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ปัญหาการท าลายปุายังแก้ไขได้ถ้าหากทุกคนไม่เห็นแก่ตัว (X = 2.90, S.D.= 0.30) รองลงมา คือ ข้อ 1 
ท่านสามารถร่วมกันปลูกต้นไม้ทั้งที่บ้านและที่ท างาน ( X = 2.87, S.D.= 0.34) และต่ าสุด คือ ข้อ 4 
การตัดไมท้ าลายปุาจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดน้ าท่วมได้ ( X = 2.80, S.D.= 0.40) 

ด้านน้ า มีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ข้อ 6 มนุษย์เป็นตัวการส าคัญที่
ท าให้เกิดน้ าเน่าเสีย ( X = 2.87, S.D.= 0.34) รองลงมา คือ ข้อ 10 ติดตามข่าวสารเพ่ือจะได้รับทราบ
วิธีการใช้น้ าอย่างเหมาะสม ( X = 2.83, S.D.= 0.37) และน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 โรงงานทุกแห่งต้องมี
ระบบก าจัดน้ าเสีย ( X = 2.80, S.D.= 0.40) 

ด้านดิน มีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ข้อ 11 ปุ๋ยคอกช่วยบ ารุงดินให้
เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช และข้อ 14 สาเหตุที่ดินเสียก็เพราะการใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันนาน (X = 2.90,  
S.D.= 0.30) รองลงมา คือ ข้อ 15 ควรมีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชหมุนเวียนเพ่ือบ ารุงรักษาดิน 
( X = 2.87, S.D.= 0.34) และน้อยที่สุด คือ ข้อ 12 การบ ารุงดินที่ถูกต้อง คือ การใช้ปุ๋ยคอก ( X = 
2.80, S.D.= 0.40) 

ด้านขยะ มีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ข้อ 20 ควรน าเศษอาหาร 
เศษพืชผักและผลไม้ ทิ้งลงในแม่น้ าเพ่ือเป็นอาหารของปลา ( X = 2.87, S.D.= 0.34) รองลงมา คือ 
ข้อ 16 ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย ทิ้งรวมกันได้เพราะสามารถก าจัดได้พร้อมกัน ( X = 2.83, 
S.D.= 0.37) และน้อยที่สุด คือ ข้อ 17 ไม่ควรซื้อสินค้าท่ีบรรจุด้วยกล่องโฟมเพราะโฟมย่อยสลายยาก 
( X = 2.70, S.D.= 0.46) 

เจตคติของยุวชนหลังการเข้าร่วมปฏิบัติการตามกระบวนการพัฒนายุวชน 
สีเขียว โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.71, S.D.= 0.45) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านปุาไม้ มีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ข้อ 1 ท่านสามารถร่วมกันปลูก

ต้นไม้ทั้งที่บ้านและที่ท างาน และ ข้อ 5 ปัญหาการท าลายปุายังแก้ไขได้ถ้าหากทุกคนไม่เห็นแก่ตัว  
( X = 4.80, S.D.= 0.40) รองลงมา คือ ข้อ 2 การอนุรักษ์ปุาเพ่ือจะได้มีแหล่งต้นน้ าล าธาร (X = 4.73, 
S.D.= 0.44) และน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ทุกครัวเรือนใช้น้ าประปาดังนั้นเราไม่จ าเป็นต้องอนุรักษ์ปุา 
( X = 4.67, S.D.= 0.40) 

ด้านน้ า มีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ข้อ 6 มนุษย์เป็นตัวการส าคัญที่
ท าให้เกิดน้ าเน่าเสีย ( X = 4.77, S.D.= 0.43) รองลงมา คือ ข้อ 8 โรงงานทุกแห่งต้องมีระบบก าจัด
น้ าเสีย และ 10 ติดตามข่าวสารเพ่ือจะได้รับทราบวิธีการใช้น้ าอย่างเหมาะสม (X = 4.73, S.D.= 0.48)  
และน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 คนที่อยู่ในตัวเมืองไม่จ าเป็นต้องรักษาแหล่งน้ าเพราะใช้น้ าประปา และ ข้อ 9 
ก่อนล้างจานต้องเขี่ยเศษอาหารทิ้งก่อนเพราะเศษอาหารเป็นสาเหตุการเน่าเสียของน้ า ( X = 4.67, 
S.D.= 0.47) 

ด้านดิน มีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ข้อ 15 ควรมีการส่งเสริมให้มีการ
ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อบ ารุงรักษาดิน ( X = 4.80, S.D.= 0.40) รองลงมา คือ ข้อ 14 สาเหตุที่ดินเสียก็
เพราะการใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันนาน ( X = 4.73, S.D.= 0.44) และน้อยที่สุด คือ ข้อ 13 ถ่านไฟฉายที่
ใช้แล้วควรน าไปฝังลงในดิน ( X = 4.63, S.D.= 0.48) 
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ด้านขยะ มีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ข้อ 16 ขยะเปียก ขยะแห้ง  
ขยะอันตราย ทิ้งรวมกันได้เพราะสามารถก าจัดได้พร้อมกัน (X = 4.78, S.D.= 0.44) รองลงมา คือ ข้อ 18  
การน าตะกร้าไปจ่ายตลาดเป็นการช่วยลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม และข้อ 20 ควรน า
เศษอาหาร เศษพืชผักและผลไม้ ทิ้งลงในแม่น้ าเพ่ือเป็นอาหารของปลา ( X = 4.73, S.D.= 0.44) 
และน้อยที่สุด คือ ข้อ 19 ควรแยกขยะก่อนทิ้งเสมอไม่ว่าที่บ้านหรือที่ท างาน (X = 4.63, S.D.= 0.48) 

5.2.4.2 สรุปผลความพึงพอใจของยุวชนที่มีต่อกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม พบว่า หลังการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการพัฒนา
ยุวชนสีเขียว ยุวชนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วม ในระดับมากท่ีสุด 

 
5.3 อภิปรายผลการวิจัย 

5.3.1 อภิปรายสภาพปัญหาสิ ่งแวดล้อมช ุมชนและการมีส ่วนร่วมของย ุวชนใน 
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

อ าเภอนาแห้วเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดเลยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย เป็นจังหวัดชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ภูมิประเทศ 
ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง สลับกับที่ราบที่เป็นส่วนน้อยประมาณหนึ่งในสี่ของพ้ืนที่ทั้งหมดของอ าเภอ 
หมู่บ้านและชุมชนส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามท่ีราบริมแม่น้ า เชิงเขาและหุบเขา มีพ้ืนที่ท ากินทั้งในที่ราบ
ไหล่เขาและพ้ืนที่บนภูเขา อ าเภอนาแห้วเป็นอ าเภอที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดเลยและห่าง
จากที่ตั้งจังหวัดมากที่สุดเป็นระยะทาง 125 กิโลเมตร พบสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและความ
ต้องการในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ (1) สภาพปัญหาการอนุรักษ์ปุาไม้ พบว่า มีการบุกรุกท าลายปุาไม้
ในทุกพื้นที่ชุมชน (2) สภาพปัญหาการอนุรักษ์ดิน พบว่า พื้นที่ดินในอ าเภอนาแห้วนั้นมีการ
เสื่อมสภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง (3) สภาพปัญหาการอนุรักษ์น้ า พบว่า มีการระบาย
น้ าที่ใช้แล้วจากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ท าให้คุณภาพน้ าเสียไม่เหมาะแก่การอุปโภค บริโภค 
(4) สภาพปัญหาการจัดการขยะ พบว่า มีการสะสมขยะจากครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ทั้ง 4 ด้านนี้ ชุมชนมีความต้องการแก้ปัญหาและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน โดย
ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะครัวเรือนที่เป็นต้นทางของการก่อขยะชุมชน สร้างกระบวนการส่งเสริม
ให้เยาวชนมีความรู้ มีจิตส านึก และมีทางเลือกในการน าความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ส าหรับสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมในการของยุวชนในการจัดการสิ ่งแวดล้อม
ชุมชน อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลยนั้น ยุวชนในอ าเภอนาแห้วขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง โดยพบว่าไม่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาปุาไม้ในชุมชน ขาดการมีส่วน
ร่วมในการปลูกต้นไม้ในชุมชน ไม่ช่วยกันเพาะพันธุ์ต้นไม้เพ่ือน าไปปลูก ไม่มีส่วนร่วมในการรักษา
แหล่งน้ าในชุมชน ขาดความรู้ในการอนุรักษ์น้ า ไม่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงดิน ขาดการมีส่วนร่วมใน
การปลูกพืชเพ่ืออนุรักษ์หน้าดิน ไม่มีส่วนร่วมในการเก็บขยะในชุมชนและไม่มีส่วนร่วมในการรณรงค์
การรักษาความสะอาดในชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาของ ปภาญา บรรจงรังสิมา (2549) ได้ศึกษา
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี โดยศึกษาในโครงสร้าง 6 ด้าน คือ 1) วัตถุประสงค์ 2) เนื้อหาองค์ความรู้จากสื่อ  
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3) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 4) กิจกรรมการมีส่วนร่วม 5) กิจกรรมแผนงานโครงการ และ 6) แผนปฏิบัติ
ตามโครงการ และบทบาทในการมีส่วนร่วม 4 ด้าน คือ 1) ร่วมตัดสินใจ 2) ร่วมปฏิบัติการ 3) ร่วมรับ
ผลประโยชน์ 4) ร่วมประเมินผล โดยพบว่า การมีส่วนร่วมด้านโครงสร้างและบทบาท อยู่ในระดับ
มาก การรับรู้ข้อมูลสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น ประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีน้อย ส่วนความรู้  
เจตคติ และความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับปานกลาง ปริมาณขยะมูลฝอย
ลดลงจากเดิมร้อยละ 26.92 กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอยู่ในระดับมาก 

5.3.2 อภิปรายผลการศึกษาความรู้ เจตคติและทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
และความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของยุวชน อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย        

5.3.2.1 อภ ิปรายผลการศ ึกษาความรู ้ เ จตคต ิ และทักษะในการจ ัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนก่อนการสร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
แบบมีส่วนร่วม มีดังนี้ ระดับความรู้ของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน อยู่ในระดับน้อย 
คะแนนร้อยละ 34.00 ระดับเจตคติของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับ
น้อย ( X = 1.86, S.D.= 0.20) ระดับทักษะของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับ
น้อย ( X = 1.79, S.D.= 0.26) ก่อนการสร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม ยุวชนมีความรู้ เจตคติ และทักษะอยู่ในระดับน้อย จึงต้องมีการ
พัฒนายุวชนให้มีความรู้ เจตคติ และทักษะมากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของอัลแคนทาราและมิเกล 
(Alcantara, C. & Miguel, D., 2004) ได้ศึกษาเจตคติของนักเรียนเม็กซิกันต่อการสอนหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเตรียมความพร้อม ด้านเกษตรกรรม กรณีศึกษาการอนุรักษ์และ
การใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ และที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่อาศัย
อยู่ในภาคใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือ มีเจตคติท่ีดีต่อเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีการใช้
ผลิตภัณฑ์สารเคมี ยังพบอีกว่าด้านต้นทุนทางสังคม นักเรียนมัธยมปลายที่เรียนในโรงเรียนเตรียม
ความพร้อมด้านเกษตรกรรมเป็นผู้ที่ใส่ใจในการหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมีความใส่ใจเพ่ิมขึ้น
หลังจากนักเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน 

5.3.2.2 อภิปรายความต้องการของยุวชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มีดังนี ้

1) ความต้องการของยุวชนในการร่วมจัดการทรัพยากรปุาไม้ พบว่า ยุวชน
ต้องการแก้ปัญหาปุาไม้ถูกท าลาย โดยการปลูกต้นไม้ในโรงเรียนและภายในชุมชนในวันส าคัญต่าง ๆ 
เป็นการปลูกปุาทดแทนปุาเดิมที่ถูกท าลาย นอกจากนั้นต้องการปลูกผักสวนครัวภายในโรงเรียนใน
ชุมชนโดยปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวและเป็นการ
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

“อยากมีส่วนร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้ในวัด ในโรงเรียนและควรเป็น
ต้นไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง มะขาม ขนุน มะไฟ สะเดา ต้นขี้เหล็ก สะทอน เพ่ือเอาไว้กิน ให้ร่มเงาและ
ใช้เป็นอาหาร ต้องการทุกบ้านปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ เช่น ขิง ข่า มะกรูด มะนาว ถั่ว มะเขือ 
ตะไคร้ และควรปลูกไม้ปุาเพ่ือทดแทนในปุาที่สาธารณ” (สัมภาษณ:์ ศิริรัตน์  ยศปัญญา, 2557) 
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2) ความต้องการยุวชนในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรดิน พบว่า 
ยุวชนต้องการมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินเพ่ือน าไป

ปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อให้ดินในชุมชนมีคุณภาพโดยวิธีการบ ารุงดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่ว การท า
ปุ๋ยหมัก 

“ยุวชนต้องการมีส่วนร่วมในการท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ท าการเกษตร
อินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี ต้องการได้รับความรู้ในการอนุรักษ์ดินเพ่ือแก้ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ เนื่องจาก
ประชาชนท าการเพาะปลูกโดยใช้สารเคมี ทั้งปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ควรให้ความรู้เรื่องการท าปุ๋ยหมัก
และน้ าหมักชีวภาพ” (สัมภาษณ:์ ธเนตร  ศรีค า, 2557) 

3) ความต้องการของยุวชนในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า พบว่า 
ยุวชนต้องการมีส่วนร่วมในการบ าบัดน้ าเสียก่อนที่จะระบายน้ าที่ใช้แล้ว

ในครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะเพราะจะท าให้คุณภาพน้ าเสียและต้องไม่ให้ชุมชนระบายน้ าเสียลง
สู่แหล่งน้ าสาธารณะ เนื่องจากชุมชนขาดความรู้ในการบ าบัดน้ าเสียและการอนุรักษ์น้ า จึงจ าเป็นที่
จะต้องมีการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้อง 

“ต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ าเสียน้ าเสียในแหล่งน้ าสาธารณะ 
เช่น ในคลอง ในสระน้ า จึงต้องการให้ได้รับความรู้ในการอนุรักษ์น้ าและการบ าบัดน้ าเสีย ” 
(สัมภาษณ:์ ปานระพี จันดาหาร, 2557) 

4) ความตอ้งการของยุวชนในการร่วมจัดการขยะ พบว่า 
ยุวชนต้องการร่วมกับชุมชนท าการคัดแยกขยะ เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง

และขยะที่จะน าไปรีไซเคิล และต้องการความรู้ในเรื่องของการจัดการขยะในครัวเรือน เพ่ือเป็นการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

“ต้องการมีส่วนร่วมในการเก็บขยะและคัดแยกขยะเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์เพราะยังขาดความรู้ในการจัดการขยะ” (สัมภาษณ:์ สุพรรษา  ศรีค า, 2557) 

5.3.3 อภิปรายผลการสร้างกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

การสร้างและประเมินคุณภาพกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วมสร้าง
ขึ้นจากความคิดเห็นของประธานยุวชนและผู้ใหญ่บ้านที่ได้ประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวที่ร่วมกันคิดมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นการสร้างความรู้ โดย
การถ่ายทอดความรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมจากผู้รู้ในชุมชน ขั้นที่ 2 ขั้นการสร้างเจตคติ โดยส ารวจ
สิ่งแวดล้อมในชนชนและดูตัวอย่างการรักษาปุาไม้ของอุทยานแห่งชาติและกลุ่มอนุรักษ์ดินและน้ าด้วย
การปลูกผักปลอดสารพิษ ขั้นที่ 3 ขั้นการสร้างทักษะ โดยการร่วมกันปฏิบัติของกลุ่มยุวชนปลูกผัก
ปลอดสาร เพาะพันธุ์ต้นก่อ ท าฝายชะลอน้ าและจัดแยกขยะขายเป็นรายได้ 4 ขั้นการสร้างความยั่งยืน 
โดยร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเครือข่ายยุวชน เพ่ือร่วมมือกับองค์กรระดับต าบลและอ าเภอ ผลการ
ประเมินคุณภาพกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
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พบว่า มีคุณภาพใน ระดับดีมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ ปภาญา บรรจงรังสิมา (2549) ได้
ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยศึกษาในโครงสร้าง 6 ด้าน คือ 1) วัตถุประสงค์ 2) เนื้อหาองค์ความรู้จาก
สื่อ 3) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 4) กิจกรรมการมีส่วนร่วม 5) กิจกรรมแผนงานโครงการ และ  
6) แผนปฏิบัติตามโครงการ และบทบาทในการมีส่วนร่วม 4 ด้าน คือ 1) ร่วมตัดสินใจ 2) ร่วม
ปฏิบัติการ 3) ร่วมรับผลประโยชน์ 4) ร่วมประเมินผล โดยพบว่า การมีส่วนร่วมด้านโครงสร้างและ
บทบาท อยู่ในระดับมาก การรับรู้ข้อมูลสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น ประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีน้อย 
ส่วนความรู้ เจตคติ และความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับปานกลาง ปริมาณขยะ
มูลฝอยลดลงจากเดิมร้อยละ 26.92 กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ พงศ์พันธ์ สุนทรชัย (2553) เรื่องการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการ
จัดการขยะส าหรับผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดหนองคาย ได้พัฒนารูปแบบการฝึกอบรม
ขึ้น ประกอบด้วย 6 ขั้น คือ การวิเคราะห์ความต้องการ การก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
การออกแบบการฝึกอบรม การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม การฝึกอบรม และการประเมินผล ผลการ
ประเมินคุณภาพรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมในระดับ มากที่สุด  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปราโมทย์ จันทร์เรือง (2552) ที่ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ทักษะการคิดและการสรรค์สร้างความรู้ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 พบว่า รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ 6 องค์ประกอบ คือ หลักการจุดประสงค์ โครงสร้างเนื้อหาการ
วิเคราะห์งาน หน่วยการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เอกสารประกอบรูปแบบมี  
3 เล่ม คือ ค าแนะน าการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หน่วยการเรียนการสอนและค าแนะน า
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิ่งเพชร ส่งเสริม (2552) ที่ได้
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมแบบคละชั้นที่มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน
ประถมศึกษา พบว่า การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรวมแบบคละชั้นที่มีเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัด และประเมินผล ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมของรูปแบบทุก
ข้อความ และโดยรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด แล้วยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดรัณภพ  เพียรจัด 
(2551) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาไทยด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน 
และการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาเพ่ือสร้างค่านิยมด้านการมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ พียง
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาไทยด้วยวิธีการ
เรียนรู้ร่วมกันและการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาเพ่ือสร้างค่านิยมด้านการมีเหตุผลตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี 10 ขั้น คือ 1) ครูปฐมนิเทศนักเรียน และครู
และนักเรียนร่วมกันวางแผนการเรียน 2) ครูบอกจุดประสงค์ของบทเรียน 3) นักเรียนทบทวนความรู้
เดิมที่เกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) นักเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียน 
และกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5) นักเรียนวินิจฉัยปัญหาด้วยการส ารวจ
ค้นคว้าความรู้จากแหล่งต่าง ๆ โดยยึดหลักค่านิยมตามความพอเพียง 6) นักเรียนระดมสมองโดยใช้
เครื่องมือบนเว็บเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดการมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
7) ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลความคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าเสนอความรู้ที่ได้
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ในชั้นเรียน 8) นักเรียนทดสอบความรู้ และครูประเมินผล 9) ครูให้ผลปูอนกลับยึดหลักการมี
เหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 10) นักเรียนจดจ าและน าหลักการการมีเหตุผล
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า ผู้เรียนจะ
สามารถน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ภัทรดรา พันธุ์สีดา (2551) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย การสร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  SPARPS โดย
สังเคราะห์รูปแบบ การเรียนการสอนแบบ SPARPS จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS ประกอบด้วยขั้นการเรียนการสอน 6 ขั้น คือ ขั้นกระตุ้น
เร้า (Stimulus: S) ขั้นวางแผน (Plan: P) ขั้นเรียนรู้ (Active Learning: A) ขั้นซ้ าย้ าทวน (Repeat: R) 
ขั้นน าเสนอ (Presentation: P) และขั้นแบ่งปัน (Share Ideas: S) การประเมินรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ SPARPS โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ท าแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ SPARPS มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภศักดิ์ 
เมืองพรหม (2551) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยในชุมชนชนบท
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้พัฒนาองค์ประกอบของรูปแบบการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมินและปรับปรุง
แก้ไขจากการน าไปทดลองใช้ 7 ขั้นตอน คือ TPCEDTE 1) การศึกษาความต้องการ 2) การก าหนด
วัตถุประสงค ์3) การก าหนดเนื้อหา 4) การสร้างแบบประเมิน 5) การพัฒนา 6) การฝึกอบรม 7) การ
ประเมินผล นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรพล  บุญลือ (2550) ที่ได้ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการสอนโดยใช้ห้องเรียนเสมือนจริงแบบใช้ปัญหาเป็นหลักในระดับอุดมศึกษา พบว่า การ
พัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ห้องเรียนเสมือนจริงแบบใช้ปัญหาเป็นหลักในระดับอุดมศึกษาได้ขั้นตอน
รูปแบบจ านวน 13 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การก าหนดเปูาหมายในการเรียนการสอน 2) การ
วิเคราะห์ผู้เรียน 3) การออกแบบเนื้อหาบทเรียน 4) การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 5) การเตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน 6) การ
ก าหนดบทบาทผู้สอน 7) การสร้างแรงจูงใจในการเรียน 8) การด าเนินการเรียนการสอน 9) กิจกรรม
เสริมทักษะ 10) ควบคุมกระบวนการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักใช้ 
FILA Model 11) ก าหนดช่วงเวลาทดสอบ 12) การประเมินผลการเรียน (การประเมินตามสภาพ
จริง) 13) ข้อมูลปูอนกลับเพ่ือปรับปรุงซึ่งผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก 
แล้วยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทยา อารีราษฎร์ (2549) ที่ ได้พัฒนารูปแบบการสอนใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยแบบอัจฉริยะและมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พบว่า การพัฒนารูปแบบ 
CICAI ได้รูปแบบที่มีองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ ด้านโมดูลหลัก ประกอบด้วย 6 โมดูล ได้แก่ โมดูล
เชี่ยวชาญ โมดูลเนื้อหาสาระวิชา โมดูลผู้เรียน โมดูลการสอน โมดูลสื่อสารและโมดูลการเรียนร่วมกัน 
และด้านสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 8 ส่วน ได้แก่ บทบาทของผู้เรียน บทบาทของผู้สอน 
รูปแบบและวิธีการสื่อสารกลุ่มผู้เรียน เทคนิคที่ใช้ภายในกลุ่ม วิธีการเรียนร่วมกัน การประเมินผลและ
เอเจนต์ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nikos, Anders, Martin, Rolf (2001) ที่ได้ท าการศึกษารูปแบบการ
เรียนการสอนทางไกลแบบใช้ปัญหาเป็นหลักในห้องเรียนเสมือนจริงระดับอุดมศึกษา  วิชาโครงสร้าง
และลักษณะของฟัน โดยมีชั้นตอนในการใช้ปัญหาเป็นหลัก 6 ขั้นตอน เริ่มจาก 1) การให้นิยามปัญหา 
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2) ตั้งสมมติฐาน 3) ตั้งเปูาหมายในการเรียนรู้ 4) หาข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ิมจากภายนอกกลุ่ม 5) สังเคราะห์
ข้อมูลใหม่ที่ได้ 6) ทดสอบสมมติฐานการศึกษา นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nichoson 
(1971) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม ครูประจ าการโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า รูปแบบ
การฝึกอบรมครูประจ าการโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วย การประเมินความต้องการ การหา
ความจ าเป็นในการฝึกอบรม การให้การสนับสนุน การจัดกิจกรรมฝึกอบรม การน าไปใช้การประเมินผล
และการเผยแพร่ 

5.3.4 ประเมินผลการใช้กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
แบบมีส่วนร่วม โดยเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และทักษะก่อนกับหลังเข้าร่วมกระบวนการพัฒนา
และประเมินความพึงพอใจของยุวชนต่อกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

5.3.4.1 อภิปรายผลการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และทักษะของยุวชนก่อน
และหลังเข้าร่วมปฏิบัติการตามกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมี 
ส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า ยุวชนที่เข้าร่วมปฏิบัติการตามกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว ระดับ
ความรู้ของยุวชนก่อนเข้าร่วมปฏิบัติการตามกระบวนการสร้างยุวชนสีเขียว อยู่ในระดับปานกลาง 
ที่ระดับคะแนนร้อยละ 42.00 ส่วนหลังการเข้าร่วมปฏิบัติการตามกระบวนการสร้างยุวชนสีเขียว
ยุวชนมีความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ระดับคะแนนร้อยละ 81.44 และพบว่า ระดับเจตคติของยุวชน
ก่อนเข้าร่วมปฏิบัติการตามกระบวนการสร้างยุวชนสีเขียว อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ ย 2.83 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 และระดับเจตคติของยุวชนหลังเข้าร่วมปฏิบัติการตามกระบวนการ
สร้างยุวชนสีเขียว อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 ในส่วนของ
ระดับทักษะของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมก่อนเข้าร่วมปฏิบัติการตามกระบวนการสร้างยุวชน   
สีเขียว พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 2.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 และระดับทักษะ
ของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมหลังเข้าร่วมปฏิบัติการตามกระบวนการสร้างยุวชนสีเขียว อยู่ใน
ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 เมื่อเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และทักษะ
ของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังเข้าร่วมเรียนรู้ในกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม พบว่า หลังการเข้าร่วมปฏิบัติการตามกระบวนการพัฒนายุวชน
สีเขียว ยุวชนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ เจตคติ และทักษะสูงกว่าก่อนเข้าร่วมเรียนรู้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ สุจิตรา ยอดจันทร์ (2554) ที่ได้ศึกษาผล
ของโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมตนเองจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของชาวนาใน
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปูองกันตนเองจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ก่อนการทดลองกับหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4, 8 และ 12 ของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001) คะแนนเฉลี่ยความแตกต่างของการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมการปูองกันตนเองจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรู พืชหลังการทดลอง 12 สัปดาห์ของกลุ่ม
ตัวอย่างสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่าหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4 และ 8 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) แสดงว่า โปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพที่สร้างขึ้นจากแบบจ าลองความเชื่อด้าน
สุขภาพ มีผลท าให้ชาวนามีพฤติกรรมการปูองกันตนเองจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชสูงขึ้นและ
สอดคล้องกับการศึกษาของ ธีรพัฒน์ สุทธิประภา (2550) ที่ได้ศึกษากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
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ในการลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ใช้สารเคมี พบว่า หลังการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยการให้เกษตรกรได้ร่วมรับรู้และ
ร่วมสนทนากลุ่ม และไม่พบสารเคมีตกค้างในดินและชะอม การตกค้างของสารเคมีในเลือดของ
เกษตรกรหลังการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 3 เดือน ลดลงจากก่อนและหลังการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จากการใช้สารเคมีและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการใช้สารเคมีท าให้เกษตรกรเกษตรกรผู้ปลูกชะอมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้
สารเคมีที่เหมาะสมมากขึ้นและมีความคงทนของพฤติกรรมจนสามารถลดการตกค้างของสารเคมีใน
สิ่งแวดล้อมและในเลือดของเกษตรกรได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับการศึกษาของ สมโชค สีหารักษา 
(2554) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่องขยะมูลฝอยในชุมชนส าหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในเขตอ าเภอเมืองสกลนคร พบว่า หลังการฝึกอบรมผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้และมีส่วนร่วมเพ่ิมขึ้นจากก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
และสอดคล้องการศึกษาของ พงศ์พันธ์  สุนทรชัย (2553) ที่ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
ฝึกอบรมการจัดการขยะส าหรับผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดหนองคาย พบว่า หลังการ
อบรมผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการจัดการขยะหลังการอบรม
เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของ ปราโมทย์ จันทร์เรือง (2552) ได้พัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะการคิด และการสรรค์สร้างความรู้ ส าหรับ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 พบว่า ทักษะการคิด และการสรรค์สร้างความรู้ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่เรียน
ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าการเรียน
ตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของ ดรัณภพ เพียรจัด (2551) ที่ได้ศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาไทย ด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนรู้
ด้วยกรณีศึกษาเพ่ือสร้างค่านิยมด้านการมีเหตุผลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาไทยด้วยรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บด้วย
วิธีการเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา มีคะแนนค่านิยมด้านการมีเหตุผลตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และสอดคล้องกับการศึกษา
ของ ภัทรดรา พันธุ์สีดา (2551) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย และพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ SPARPS มีทักษะทางภาษาหลังการทดลองเพ่ิมขึ้น
มากกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ สุภศักดิ์ เมืองพรหม (2551) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการจัดการ 
มูลฝอยในชุมชนชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประชาชนโดยรวม จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับ
การศึกษา มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เจตคติต่อการจัดการมูลฝอย และการ
ปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยหลังฝึกอบรมเพ่ิมขึ้นจากก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ วิทยา อารีราษฎร์ (2549) ได้พัฒนารูปแบบการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 
แบบอัจฉริยะและมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พบว่า ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม
เกษตรกรเพ่ือลดผลกระทบของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนามาจาก
จากการรวบรวมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลากรในกลุ่มงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้ความรู้ด้านสารเคมีก าจัดศัตรูพืชแก่ประชาชนวัยท างาน ได้แก่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงาน
ควบคุมโรคและกลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพของส านักงานสาธารณสุขระดับจังหวัดและอ าเภอ ที่มี
ภารกิจเกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ เกี่ยวกับสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมโดยตรงของกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้เสนอประเด็นและแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การให้ความรู้แก่เกษตรกร จากประสบการณ์ตรง จากนั้นผู้วิจัยได้น าความคิดเห็นเหล่านี้มาสังเคราะห์
ร่วมกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางด้านการฝึกอบรม การเรียนการสอน หลักการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา หลักการเรียนรู้ผู้ใหญ่และแนวคิดเก่ียวกับสารเคมีก าจัดศัตรูพืช อย่างเป็นขั้นเป็นตอน จึงส่งผล
ให้หลังการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ เจตคติ และทักษะเพ่ิมขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

5.3.4.2 อภิปรายผลความพึงพอใจของยุวชนที่มีต่อกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม พบว่า หลังการเข้าร่วมปฏิบัติการตามกระบวนการพัฒนา 
ยุวชนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของสมโชค สีหารักษา (2554) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาชุด
ฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่องขยะมูลฝอยในชุมชนส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ใน
เขตอ าเภอเมืองสกลนคร พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม
โดยรวม และเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ พงศ์พันธ์ สุนทรชัย (2553) 
ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการจัดการขยะส าหรับผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดหนองคาย พบว่า ความคิดเห็นต่อรูปแบบการฝึกอบรมในทุกกิจกรรมมีความเหมาะสม ความ
คิดเห็นต่อรูปแบบการฝึกอบรมในทุกกิจกรรมมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับการศึกษาของ
การศึกษาของ กนกพร ทองสอดแสง (2552) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูสอนวิชา
เพศศึกษาด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า ความพึงพอใจการเข้ารับการฝึกอบรม อยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของการศึกษาของ ปราโมทย์ จันทร์เรือง (2552) ที่ได้พัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทักษะการคิดและการสรรค์สร้างความรู้ส าหรับ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 พบว่า เจตคติต่อการเรียนตามรูปแบบของนักเรียน อยู่ในระดับมาก อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ กิ่งเพชร ส่งเสริม (2552) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
รวมแบบคละชั้นที่มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า ความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรวมแบบคละชั้นที่มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษาของ
ครู ผู้บริหาร นักเรียนและผู้ปกครอง พบว่า ครู ผู้บริหารนักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบในแต่ละด้านและรวม อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับการศึกษาของ สุรพล บุญลือ (2550) 
ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ห้ องเรียนเสมือนจริงแบบใช้ปัญหาเป็นหลักใน
ระดับอุดมศึกษา พบว่า นักศึกษาที่เรียนผ่านห้องเรียนเสมือนจริง มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน
ด้วยห้องเรียนเสมือนจริงแบบใช้ปัญหาเป็นหลักในระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ วิทยา อารีราษฎร์ (2549) ที่ได้พัฒนารูปแบบการสอนใช้คอมพิวเตอร์
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ช่วยแบบอัจฉริยะและมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พบว่า  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับสูงที่สุด 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

5.4.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 
5.4.1.1 กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมี 

ส่วนร่วม ที่สร้างขึ้นนี้ ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นการสร้างความรู้ โดยการ
ถ่ายทอดความรู้การจัดการสิ่งแวดล้อจากผู้รู้ในชุมชน ขั้นที่ 2 ขั้นการสร้างเจตคติ โดยส ารวจสิ่งแวดล้อม 
ในชนชนและดูตัวอย่างการรักษาปุาไม้ของอุทยานแห่งชาติและกลุ่มอนุรักษ์ดินและน้ าด้วยการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ ขั้นที่ 3 ขั้นการสร้างทักษะ โดยการร่วมกันปฏิบัติของกลุ่มยุวชนปลูกผักปลอดสาร 
เพาะพันธุ์ต้นก่อ ท าฝายชะลอน้ าและจัดแยกขยะขายเป็นรายได้ ขั้นที่ 4 ขั้นการสร้างความยั่งยืน โดย
ร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเครือข่ายยุวชน เพ่ือร่วมมือกับองค์กรระดับต าบลและอ าเภอ  จ าเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้น าไปใช้ต้องศึกษารายละเอียดของแต่ละขั้นตอนให้เข้าใจ พร้อมทั้งเตรียมสถานที่และพื้นที่
ส าหรับการท ากิจกรรมของกระบวนการ นอกสถานที่ให้เหมาะสมเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการ
สามารถรับความรู้ได้อย่างครบถ้วนตามวัตถุประสงค์  รวมทั้งเตรียมความพร้อมในรายละเอียดด้าน 
อ่ืน ๆ ก่อนการด าเนินการตามกระบวนการ 

5.4.1.2 ควรต้องมีแหล่งฝึกส าหรับการด าเนินกิจกรรมภายนอกที่มีการเตรียมความ
พร้อมไว้ล่วงหน้าให้เหมาะสมตรงกับวัตถุประสงค์ของกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวให้หลากหลาย 

5.4.1.3 ควรน ากระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวไปปรับใช้กับเนื้อหาอ่ืน ๆ ที่เห็นว่า
เหมาะสมเพื่อสร้างเสริมความรู้ เจตคต ิและทักษะที่เหมาะสมต่อไป 

5.4.1.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถน ากระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวนี้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานได ้

5.4.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
5.4.2.1 ควรน ากระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวไปด าเนินการวิจัยกับเนื้อหา

สิ่งแวดล้อมด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้ทราบถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของรูปแบบอย่างลึกซึ้ง
ตามท่ีผู้วิจัยสนใจ 

5.4.2.2 ควรวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวไปศึกษากับกลุ่มประชากร
ในลักษณะอ่ืนว่าจะมีผลการศึกษาที่ส่งผลต่อ ความรู้ เจตคติ และทักษะของผู้เข้าร่วมเรียนรู้ตาม
กระบวนการพัฒนาและจะมีผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 

5.4.2.3 ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมหรือกระบวนการด้าน
การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงลึกทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
ส าหรับยุวชนในอ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

5.4.2.4 ควรศึกษาวิจัยเป็นเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนสีเขียว และสังคมคาร์บอนต่ าในอ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
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ภาคผนวก  ก 
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาการมีส่วนร่วมของ
ยุวชนแบบมีส่วนร่วม อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
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ชุดที่ 1 
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 

ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนและการมีส่วนร่วมของยุวชนสีเขียว 
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

ในการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ เรื่องกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 เพศ      ชาย                 หญิง 
1.2 อายุ      10 – 12  ปี      13 – 15 ปี     16 – 18  ปี      19 – 40 ปี      41- 60  ป ี
1.3 การศึกษา     ประถมศึกษา        มัธยมศึกษาตอนต้น       มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ปริญญาตรี          ปริญญาโท          ปริญญาเอก 
1.4 ชุมชนที่อยู่อาศัย 

ต. นามาลา       ต. นาพึง       ต. นาแห้ว       อ่ืน..................................................... 
 
ตอนที่ 2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

2.1  ชุมชนของท่านมีปัญหาเรื่องป่าไม้หรือไม่ 
(      )  ไม่มี 
(      )  มี ได้แก่.............................................................................................................  

........................................................... .....................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ................................... 

.......................................................................................... ...................................................................... 

............................................................................................................................. ................................... 
 

2.2  ชุมชนของท่านมีปัญหาเรื่องน้ าหรือไม่ 
(      )  ไม่มี 
(      )  มี ได้แก่ .........................................................................................................  

................................................................................................ ................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................................................ .... 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 



194 

2.3  ชุมชนของท่านมีปัญหาเรื่องดินหรือไม่ 
(      )  ไม่มี 
(      )  มี ได้แก่ ..........................................................................................................  

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

..................................................................... ....................................................................................... .... 

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................ ................................ 
 

2.4  ชุมชนของท่านมีปัญหาเรื่องขยะหรือไม่ 
(      )  ไม่มี 
(      )  มี ได้แก่ .........................................................................................................  

............................................................................................................................. ...................................

....................................................................................................................................... .........................

.......................................................................................................... ...................................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................  
 

ตอนที่ 3 ปัญหาการมีส่วนร่วมของยุวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
 
3.1  ท่านมีปัญหาการมีส่วนร่วมในเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างไร 

(      )  ไม่มี 
(      )  มี ได้แก่.................................................................................. ........................... 

............................................................................................................................. ...................................

.................................................................... ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................ ................................ 

.................................................................................................. .............................................................. 
3.2  ท่านมีปัญหาการมีส่วนร่วมในเรื่องการอนุรักษ์น้ าอย่างไร 

(      )  ไม่มี 
(      )  มี ได้แก่ 

.............................................................................................................  

........................................................ ........................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ................................... 

....................................................................................... ......................................................................... 
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3.3  ท่านมีปัญหาการมีส่วนร่วมในเรื่องการอนุรักษ์ดินอย่างไร 
(      )  ไม่มี 
(      )  มี ได้แก่ ....................................................................................... ..................... 

............................................................................................................................. ...................................

.......................................................................... ......................................................................................

............................................................................................................................. ................................... 

...................................................................................................................................... .......................... 

........................................................................................................ ........................................................ 
 

3.4  ท่านมีปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างไร 
(      )  ไม่มี 
(      )  มี ได้แก่ ......................................................................................................... . 

................................................................................................................................. ...............................

.................................................................................................... ............................................................

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 



197 

ชุดที่ 2 
 
 
 
 
 
 

...................................................................................................................................................... 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  ×  ทับตัวเลือก  ก ข ค และ ง ที่เป็นข้อที่ถูกเพียงค าตอบเดียว 
(คะแนน  30  คะแนน) 

...................................................................................................................................................... 
 
1. ป่าไม้มีความส าคัญต่อชีวิตอย่างไร 

ก. เป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิต 
ข. เป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจน 
ค. เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร 
ง. ถูกทุกข้อ 
 

2. ข้อใดเป็นผลที่เกิดจากป่าไม้มีปริมาณลดลงเรื่อย ๆ 
ก. เกิดความแปรปรวนของดินน้ าอากาศ 
ข. เกิดน้ าท่วมฉับพลัน 
ค. เกิดความแห้งแล้ง 
ง. ถูกทุกข้อ 
 

3. ภัยจากการตัดไม้ท าลายป่าที่ประเทศไทยก าลังประสบอยู่ คือข้อใด 
ก. ภัยจากความแห้งแล้งสลับกับน้ าท่วม 
ข. ภัยจากอากาศหนาวเย็น ลมพัดแรง 
ค. ภัยจากความแห้งแล้ง 
ง. ภัยจากน้ าท่วม 
 

4. นักเรียนสามารถช่วยอนุรักษ์ป่าไม้ได้อย่างไร 
ก. ส ารวจป่า 
ข. ปลูกต้นไม้ 
ค. ช่วยเฝ้าป่า 
ง. ถางหญ้า 

 
 
 
 
 

แบบทดสอบความรู้ 
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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5. ความจ าเป็นที่ต้องมีต้นไม้มาก ๆ ในเขตเมืองเพ่ือประโยชน์ใดมากที่สุด 
ก. ให้ร่มเงา 
ข. ท าให้ชุ่มชื้นขึ้น 
ค. ลดมลพิษและเพ่ิมออกซิเจนในอากาศ 
ง. ลดอุณหภูมิของอากาศไม่ให้ร้อนมาก 
 

6. ทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดที่สามารถสร้างทดแทนได้ 
ก. แสงแดด 
ข. ถ่านหิน 
ค. ต้นไม้ 
ง. น้ า 
 

7. ผลผลิตประเภทอาหารของมนุษย์จากแหล่งใดที่มีสารพิษปะปนมาน้อยที่สุด 
ก. การเก็บของป่า 
ข. ซื้อจากเกษตรกร 
ค. อาหารกระป๋อง 
ง. อาหารแซ่แข็ง 
 

8. คุณธรรมในข้อใดเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี 
ก. การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
ข. การรู้จักรักษาสิทธิของตนเอง 
ค. การรักธรรมชาติ 
ง. การใฝ่เรียนรู้ 
 

9. การทดสอบคุณภาพของน้ าที่ท าได้โดยง่ายจากการตรวจสอบด้วยสายตา 
จากน้ าเสียชนิดใด 
ก. น้ าเน่า 
ข. น้ าร้อน 
ค. น้ ากร่อย 
ง. น้ าที่มีเชื้อโรค 
 

10. สิ่งใดเป็นตัวการส าคัญที่ท าให้แหล่งน้ าเน่าเสียมากที่สุด 
ก. โรงงานอุตสาหกรรม 
ข. สถานบริการ 
ค. บ้านเรือน 
ง. โรงเรียน 
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11. ข้อใดเป็นวิธีการใช้น้ าอย่างประหยัด 
ก. เปิดก๊อกน้ าท้ิงขณะแปรงฟัน 
ข. เปิดก๊อกน้ าท้ิงขณะล้างจาน 
ค. น าน้ าล้างจานไปรดต้นไม้ 
ง. เปิดน้ าทิ้งไว้เวลาล้างรถ 
 

12. ลักษณะใดแสดงว่าเกิดมลพิษทางน้ า 
ก. น้ ามีฟองอากาศที่ผิวน้ าและมีกลิ่นเหม็น 
ข. น้ ามีสัตว์น้ าอาศัยอยู่มากมาย 
ค. น้ าไหลแรง  มีดินโคลน 
ง. น้ าใส  ไม่มีสี 
 

13. นักเรียนควรมีส่วนช่วยป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ตามข้อใด 
ก. ไม่ทิ้งขยะลงบนถนนและแม่น้ าล าคลอง 
ข. ปิดน้ าและไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้แล้ว 
ค. ปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่าง ๆ 
ง. ถูกทุกข้อ 
 

14. สิ่งแวดล้อมท่ีดี คือข้อใด 
ก. สิ่งแวดล้อมท่ีอุดมสมบูรณ์ 
ข. สิ่งแวดล้อมท่ีมีพืชและสัตว์ 
ค. สิ่งแวดล้อมท่ีสามารถให้ผลในการผลิตสินค้า 
ง. สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์อาศัยอยู่ได้อย่างมีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ 
 

15. สาเหตุจากข้อใดที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
ก. การคมนาคม 
ข. การอุตสาหกรรม 
ค. การผลิตกระแสไฟฟ้า 
ง. การขุดลอกคูคลอง แม่น้ า 
 

16. สิ่งใดไม่ใช่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ก. ดิน 
ข. ถนน 
ค. ภูเขา 
ง. ต้นไม้ 
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17. ทรัพยากรใดท่ีคนเราต้องใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าท่ีสุด 
ก. อากาศ 
ข. แสงแดด 
ค. น้ าทะเล 
ง. น้ ามันเชื้อเพลิง 
 

18. การเสื่อมคุณภาพของดินก่อให้เกิดปัญหาสังคมอย่างไร 
ก. คุณภาพอาหารลดลง 
ข. ขาดแคลนอาหาร 
ค. อาหารเป็นพิษ 
ง. รายได้ลดลง 
 

19. ประโยชน์ที่ส าคัญที่สุดของดินที่มีต่อมนุษย์คือข้อใด 
ก. ที่อยู่อาศัย 
ข. แหล่งอาหาร 
ค. แหล่งเครื่องนุ่งห่ม 
ง. แหล่งยารักษาโรค 
 

20. ปัญหาการใช้ดินส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับข้อใด 
ก. หัตถกรรม 
ข. อุตสาหกรรม 
ค. เกษตรกรรม 
ง. พาณิชยกรรม 
 

21. สิ่งใดเมื่อทิ้งลงไปในดินแล้ว ท าให้เกิดดินเสีย 
ก. สารเคมี 
ข. ซากสัตว์ 
ค. เม็ดกรวด 
ง. เศษอาหาร 
 

22. การเพาะปลูกท่ีมีการใช้ปุ๋ยชนิดใดมากเกินไปจะท าให้เกิดดินเสีย 
ก. ปุ๋ยคอก 
ข. ปุ๋ยเคม ี
ค. ปุ๋ยหมัก 
ง. ปุ๋ยพืชสด 
 



201 

23. ข้อใดส าคัญที่สุดในการอนุรักษ์ดิน 
ก. การปรับปรุงดิน 
ค. การเพ่ิมธาตุอาหารลงในดิน 
ข. การแก้ปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัย 
ง. การป้องกันการพังทลายสูญเสียหน้าดิน 
 

24. การแก้ปัญหาขยะด้วยวิธีใดที่นับว่าประหยัดที่สุด 
ก. ท าเตาขยะ 
ข. น าขยะไปท าปุ๋ย 
ค. น าไปผลิตของใช้ 
ง. ลดปริมาณของใช้สิ่งของประจ าวัน 
 

25. ปัญหาใดที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและชนบท 
ก. ป่าถูกท าลาย 
ข. ขยะเน่าเหม็น 
ค. ขาดแคลนที่ดิน 
ง. ความร้อนและแห้งแล้ง 
 

26. “สภาวะเรือนกระจก” ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร 
ก. ป่าไม้ลดลง 
ข. การสูญเสียน้ า 
ค. อุณหภูมิสูงขึ้น 
ง. สัตว์ป่าสูญพันธ์ 
 

27. หลักการจัดการกับขยะที่ดี คือข้อใด 
ก. การแยกขยะก่อนทิ้ง 
ข. การน าไปทิ้งในป่า 
ค. การเก็บไว้ขาย 
ง. การน าไปเผา 
 

28. การจัดการขยะในชุมชนของเรา ข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. น าขยะประเภทขวดกลับมาใช้ใหม่อีก 
ข. การน าขยะเปียกไปท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ 
ค. ทิ้งขยะทุกชนิดลงในถุงเดียวกัน 
ง. น าขยะที่เป็นพิษไปฝังกลบในดิน 
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29. ขยะในข้อใดที่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก 
ก. ถ้วยโฟม 
ข. ขวดน้ าพลาสติก 
ค. กระป๋องยาฆ่าแมลง 
ง. ขวดน้ ายาล้างห้องน้ า 
 

30. การทิ้งขยะลงในแม่น้ าจะมีผลกระทบต่อสิ่งใดมากท่ีสุด 
ก. มนุษย์ 
ข. ป่าไม้ 
ค. สัตว์น้ า 
ง. อากาศ 
 

 
*************************** 
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 1. ง 16 ข 

 2. ง 17. ง 

 3. ก 18. ข 

 4. ข 19. ข 

 5. ค 20. ค 

 6. ค 21. ก 

 7. ก 22. ข 

 8. ค 23. ง 

 9. ก 24. ง 

 10. ก 25. ข 

 11. ค 26. ค 

 12. ก 27. ก 

 13. ง 28 ค 

 14. ง 29. ข 

 15. ก 30. ข 

 

*********************** 

 
  

 

เฉลยแบบทดสอบความรู้ 
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
แบบสอบถามเจตคติ ทักษะ และความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
ของยุวชน   
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ชุดที่ 3 
แบบสอบถามเจตคติ เรื่องกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

แบบมีส่วนร่วม อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
 

ค าชี้แจง 
 

1. แบบสอบถามชุดนี้ใช้ส าหรับการสอบถามเจตคติ ก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา
ยุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

2. แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 20 ข้อ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรง
กับความคิดเห็นท่านเพียงช่องเดียว 
 

รายการ 
ระดับเจตคติ (เห็นด้วย) 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านป่าไม้ 
1. ท่านสามารถร่วมกันปลูกต้นไม้ทั้งที่บ้านและท่ี

ท างาน 

     

2. การอนุรักษ์ป่าเพ่ือจะได้มีแหล่งต้นน้ าล าธาร      
3. ทุกครัวเรือนใช้น้ าประปาดังนั้นเราไม่จ าเป็นต้อง

อนุรักษ์ป่า 
     

4. การตัดไม้ท าลายป่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้
เกิดน้ าท่วมได้ 

     

5. ปัญหาการท าลายป่ายังแก้ไขได้ถ้าหากทุกคน 
ไม่เห็นแก่ตัว 

     

ด้านน้ า 
6. มนุษย์เป็นตัวการส าคัญท่ีท าให้เกิดน้ าเน่าเสีย 

     

7. คนที่อยู่ในตัวเมืองไม่จ าเป็นต้องรักษาแหล่ง
เพราะใช้น้ าประปา  

     

8. โรงงานทุกแห่งต้องมีระบบก าจัดน้ าเสีย      
9. ก่อนล้างจานต้องเขี่ยเศษอาหารทิ้งก่อนเพรา

เศษอาหารเป็นสาเหตุการเน่าเสียของน้ า 
     

10. ติดตามข่าวสารเพ่ือจะได้รับทราบวิธีการใช้น้ า
อย่างเหมาะสม 
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รายการ 
ระดับเจตคติ (เห็นด้วย) 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านดิน 
11. ปุ๋ยคอกช่วยบ ารุงดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูก

พืช 

     

12. การบ ารุงดินที่ถูกต้องคือการใช้ปุ๋ยคอก      
13. ถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วควรน าไปฝังลงในดิน      
14. สาเหตุที่ดินเสียก็เพราะการใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกัน

นาน 
     

15. ควรมีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชหมุนเวียน
เพ่ือบ ารุงรักษาดิน 

     

ด้านขยะ 
16. ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย ทิ้งรวมกันได้

เพราะสามารถก าจัดได้พร้อมกัน 

     

17. ไมค่วรซื้อสินค้าท่ีบรรจุด้วยกล่องโฟม
เพราะโฟมย่อยสลายยาก 

     

18. การน าตะกร้าไปจ่ายตลาดเป็นการช่วยลด
ปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม 

     

19. ควรแยกขยะก่อนทิ้งเสมอไม่ว่าที่บ้านหรือที่
ท างาน 

     

20. ควรน าเศษอาหาร เศษพืชผักและผลไม้ ทิ้งลง
ในแม่น้ าเพ่ือเป็นอาหารของปลา 
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แบบสอบถามทักษะ เรื่อง กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
แบบมีส่วนร่วม  อ าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 

 

ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามชุดนี้ใช้ส าหรับการสอบถามทักษะ ก่อนการพัฒนายุวชนสีเขียวและหลัง

การการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
2. แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 10 ข้อ ให้ผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติกิจกรรมท าเครื่องหมาย √ ใน

ช่องที่ตรงกับความคิดเห็นท่านเพียงช่องเดียว 
 

รายการ 
ระดับเจตคติ (เห็นด้วย) 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ท่านปลูกต้นไม้รอบ ๆ บ้านท่านทุกปี      
2. ท่านไม่ตัดต้นไม้ทั้งที่ป่าและที่บ้าน      
3. ท่านไม่ปล่อยน้ าใช้แล้วจากบ้านลงพ้ืนดินเลย      
4. ท่านน าน้ าที่เหลือจากการซักผ้าไปรดต้นไม้       
5. ที่บ้านท่านมีบ่อเกรอะส าหรับเก็บน้ าเสียจากครัว      
6. ท่านใช้ปุ๋ยคอกให้พืชที่ปลูกเสมอ      
7. ท่านใช้หญ้าคลุมดินเสมอเมื่อปลูกพืช      
8.  ก่อนทิ้งขยะท่านแยกขยะก่อนทิ้งเป็นประจ า      
9. ท่านไม่ใช้กล่องโฟมใส่อาหาร      
10. ท่านใช้ย่ามหรือถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเสมอ      
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แบบสัมภาษณ์ความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
อ าเภอนาแห้ว  จังหวัดเลย 

ในการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ เรื่องกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
แบบมีส่วนร่วม อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 เพศ      ชาย                  หญิง 
1.2 อายุ      10 – 12  ปี      13 – 15 ปี     16 – 18  ปี      19 – 40 ปี      41- 60  ป ี
1.3 การศึกษา     ประถมศึกษา        มัธยมศึกษาตอนต้น      มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ปริญญาตรี          ปริญญาโท                 ปริญญาเอก 
1.4 ชุมชนที่อยู่อาศัย 

ต. นามาลา       ต. นาพึง       ต. นาแห้ว       อื่น.................................................. 
 
ตอนที่ 2 ความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

2.1 ท่านต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้หรือไม่ 
(      )  ไม่มี 
(      )  มี ได้แก่

.............................................................................................................. .................................................. 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

..................................................................................................................................................... ...........  
 

2.2 ท่านต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์น้ าหรือไม่ 
(      )  ไม่มี 
(      )  มี ได้แก่ 

............................................................................................................................. .................................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... ......................

................................................................................................................................................................

. 



209 

2.3 ท่านต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดินหรือไม่ 
(      )  ไม่มี 
(      )  มี ได้แก่ 

..................................................................................................................... ........................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

2.4 ท่านต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะหรือไม่ 
(      )  ไม่มี 
(      )  มี ได้แก่ 

............................................................................................................................. .................................. 

............................................................................................................................................................ ....

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................... ...................................................................................... ...........

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ..................................  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก  ง 
ประเด็นค าถามและแบบบันทึกการประชุมในการจัดประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
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ชุดที่ 4 
ประเด็นในการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

การพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
 

ประเด็นในการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ได้แก่ 
1. ท่านคิดว่ากระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม  

อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ควรมีข้ันตอนอย่างไร 
2. แนวคิด  หลักการ  เป้าหมาย กระบวนการหรือข้ันตอนการพัฒนา วิธีการพัฒนา ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งสนับสนุนและเป็นอุปสรรค 
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แบบบันทึกการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
วัน…………………....ที่……...เดือน………….…….......…….พ.ศ………..........…

สถานที่……………………………...………………………........… 
เวลาประชุม.........................……..………น. 

 
ผู้ด าเนินการประชุม 
 ......................................................... ......................................................................................  
 
ผู้ร่วมการประชุมปฏิบัติการ 
 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 จ านวน…………………………………คน 
ผู้ที่ไม่มาประชุม 
 จ านวน…………………………………คน 
 



213 

ข้อคิดเห็นจากการประชุม 
 …………………………………………………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………..………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………..………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

                                                  ลงชื่อ.............................................ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                        (.………………………………………) 
                                   
                                                  ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจบันทกึการประชุม 
                                                        (.………………………………………) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  จ 

แบบประเมินคุณภาพกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
แบบมีส่วนร่วม 
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ชุดที่ 5 
แบบประเมินคุณภาพกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

แบบมีส่วนร่วม  
 

ค าชี้แจง 
1. แบบประเมินชุดนี้ใช้เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ หลังจากพิจารณา

กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว 
2. ผู้เชี่ยวชาญโปรดอ่านรายการประเมินแต่ละรายการซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนา

ยุวชนสีเขียว และท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความเหมาะสมที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของ
ท่าน แบบประเมินนี้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 5  หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 
ระดับ 4  หมายถึง  เหมาะสมมาก 
ระดับ 3  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
ระดับ 2  หมายถึง  เหมาะสมน้อย 
ระดับ 1  หมายถึง  เหมาะสมน้อยที่สุด 

 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

1 ความเป็นมาและความส าคัญของกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว      
2 ทฤษฎี แนวคิดและวิธีการรวบรวมความคิดเห็นที่น าไปสู่การก าหนด

กรอบแนวคิดของกระบวนการยุวชนสีเขียว 
     

3 ความมุ่งหมายของกระบวนการยุวชนสีเขียว      
4 การเรียงล าดับขั้นการให้ความรู้ยุวชน      
5 การแสดงความสัมพันธ์ขั้นตอนของกระบวนการ      
6 การอธิบายกิจกรรมของขั้นตอนของกระบวนการพัฒนายุวชน      

สีเขียว 
     

7 ขั้นตอนของกระบวนการแสดงการน าความรู้ เจตคติ และทักษะ 
ไปสู่ผู้ยุวชนที่เข้ารับความรู้ 

     

8 แผนการให้ความรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน      
9 ถูกต้องตามหลักการครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้      
10 สอดคล้องกับการน าไปใช้จริง      
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

แบบมีส่วนร่วม 
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ชุดที่ 6 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

แบบมีส่วนร่วม 
ในการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ เรื่องกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

แบบมีส่วนร่วม อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 เพศ      ชาย                 หญิง 
1.2 อายุ      10 – 12  ปี      13 – 15 ปี     16 – 18  ปี      19 – 40 ปี      41- 60  ป ี
1.3 การศึกษา     ประถมศึกษา        มัธยมศึกษาตอนต้น       มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ปริญญาตรี          ปริญญาโท                  ปริญญาเอก 
1.4 ชุมชนที่อยู่อาศัย 

ต. นามาลา       ต. นาพึง       ต. นาแห้ว       อื่น..................................................... 
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 

แบบมีส่วนร่วม 
 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 10 ข้อ ให้ผู้เข้ารับการปฏิบัติกิจกรรมท าเครื่องหมาย √ ในช่องที่
ตรงกับระดับความพึงพอใจเพียงช่องเดียว 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. เป็นกระบวนการที่เหมาะสมกับเนื้อหาในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

     

2. กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวสามารถสร้าง
ความเข้าใจเนื้อหาให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้เป็นอย่างดี 

     

3. กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวส่งเสริมท าให้
ยุวชนสามารถเรียนรู้ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ 

     

4. สื่อที่ใช้ในการกระบวนการมีความเหมาะสม
กับเนื้อหา 
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รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5. เนื้อหาในกระบวนการเข้าใจง่ายไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน 

     

6. กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวสร้างความ
สนใจ ท าให้เกิดความรู้ สามารถน ามาใช้ใน
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

     

7. เนื้อหาในกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวท า
ให้เกิดความร่วมมือในการแสวงหาความรู้ 

     

8. กิจกรรมในกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว
ท าให้ค้นหาปัญหา วางแผนและด าเนินการ
การแก้ไขปัญหาได้โดยใช้กระบวนการแบบมี
ส่วนร่วม 

     

9. การเรียนรู้ตามกระบวนการพัฒนายุวชน 
สีเขียวนี้ท าให้เกิดความร่วมมือกันในการ
แสวงหาความรู้เพื่อน ามาแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
เกิดทักษะปฏิบัติที่ถูกต้องในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

     

10. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงใน 
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 

     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย 

1. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความรู้ 
2. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบแบบสอบถามเจตคติและแบบสอบถามทักษะ 
3. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพกระบวนการพัฒนายุวชน 

สีเขียวในการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
4. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการ 

พัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
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1. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 

 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

 

รายละเอียด 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

R IOC เหมาะสม 
1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

1. ป่าไม้มีความส าคัญต่อชีวิตอย่างไร 
ก.  เป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิต 
ข.  เป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจน 
ค.  เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร 
ง.  ถูกทุกข้อ 

4 1 0 4 0.80 

2. ข้อใดเป็นผลที่เกิดจากป่าไม้มีปริมาณลดลง
เรื่อย ๆ 
ก. เกิดความแปรปรวนของดินน้ าอากาศ 
ข. เกิดน้ าท่วมฉับพลัน 
ค. เกิดความแห้งแล้ง 
ง. ถูกทุกข้อ 

4 1 0 4 0.80 

3. ภัยจากการตัดไม้ท าลายป่าที่ประเทศไทย
ก าลังประสบอยู่ คือข้อใด 
ก. ภัยจากความแห้งแล้งสลับกับน้ าท่วม 
ข. ภัยจากอากาศหนาวเย็น ลมพัดแรง 
ค. ภัยจากความแห้งแล้ง 
ง. ภัยจากน้ าท่วม 

4 1 0 4 0.80 

4. นักเรียนสามารถช่วยอนุรักษ์ป่าไม้ได้อย่างไร 
ก. ส ารวจป่า 
ข. ปลูกต้นไม้ 
ค. ช่วยเฝ้าป่า 
ง. ถางหญ้า 
 

4 1 0 4 0.80 
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รายละเอียด 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

R IOC เหมาะสม 
1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

5. ความจ าเป็นที่ต้องมีต้นไม้มาก ๆ ในเขตเมือง
เพ่ือประโยชน์ใดมากท่ีสุด 
ก. ให้ร่มเงา 
ข. ท าให้ชุ่มชื้นขึ้น 
ค. ลดมลพิษและเพ่ิมออกซิเจนในอากาศ 
ง. ลดอุณหภูมิของอากาศไม่ให้ร้อนมาก 

4 1 0 4 0.80 

6. ทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดที่สามารถสร้าง
ทดแทนได ้
ก. แสงแดด 
ข. ถ่านหิน 
ค. ต้นไม้ 
ง. น้ า 

4 1 0 4 0.80 

7. ผลผลิตประเภทอาหารของมนุษย์จากแหล่ง
ใดที่มีสารพิษปะปนมาน้อยท่ีสุด 
ก. การเก็บของป่า 
ข. ซื้อจากเกษตรกร 
ค. อาหารกระป๋อง 
ง. อาหารแซ่แข็ง 

4 1 0 4 0.80 

8. คุณธรรมในข้อใดเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ที่ด ี
ก. การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
ข. การรู้จักรักษาสิทธิของตนเอง 
ค. การรักธรรมชาติ 
ง. การใฝ่เรียนรู้ 

4 1 0 4 0.80 

9. การทดสอบคุณภาพของน้ าที่ท าได้โดยง่าย
จากการตรวจสอบด้วยสายตา 
จากน้ าเสียชนิดใด 
ก. น้ าเน่า 
ข. น้ าร้อน 
ค. น้ ากร่อย 
ง. น้ าที่มีเชื้อโรค 

4 1 0 4 0.80 
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รายละเอียด 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

R IOC เหมาะสม 
1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

10. สิ่งใดเป็นตัวการส าคัญที่ท าให้แหล่งน้ าเน่า
เสียมากที่สุด 
ก. โรงงานอุตสาหกรรม 
ข. สถานบริการ 
ค. บ้านเรือน 
ง. โรงเรียน 

4 1 0 4 0.80 

11. ข้อใดเป็นวิธีการใช้น้ าอย่างประหยัด 
ก. เปิดก๊อกน้ าทิ้งขณะแปรงฟัน 
ข. เปิดก๊อกน้ าทิ้งขณะล้างจาน 
ค. น าน้ าล้างจานไปรดต้นไม้ 
ง. เปิดน้ าทิ้งไว้เวลาล้างรถ 

4 1 0 4 0.80 

12. ลักษณะใดแสดงว่าเกิดมลพิษทางน้ า 
ก. น้ ามีฟองอากาศท่ีผิวน้ าและมีกลิ่นเหม็น 
ข. น้ ามีสัตว์น้ าอาศัยอยู่มากมาย 
ค. น้ าไหลแรง  มีดินโคลน 
ง. น้ าใส  ไม่มีสี 

4 1 0 4 0.80 

13. นักเรียนควรมีส่วนช่วยป้องกันและรักษา
สิ่งแวดล้อมได้ตามข้อใด 
ก. ไม่ทิ้งขยะลงบนถนนและแม่น้ าล าคลอง 
ข. ปิดน้ าและไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้แล้ว 
ค. ปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่าง ๆ 
ง. ถูกทุกข้อ 

4 1 0 4 0.80 

14. สิ่งแวดล้อมท่ีดี คือข้อใด 
ก. สิ่งแวดล้อมท่ีอุดมสมบูรณ์ 
ข. สิ่งแวดล้อมท่ีมีพืชและสัตว์ 
ค. สิ่งแวดล้อมท่ีสามารถให้ผลในการผลิต

สินค้า 
ง. สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์อาศัยอยู่ได้อย่างมี

สุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ 

4 1 0 4 0.80 
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รายละเอียด 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

R IOC เหมาะสม 
1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

15. สาเหตุจากข้อใดที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
ก. การคมนาคม 
ข. การอุตสาหกรรม 
ค. การผลิตกระแสไฟฟ้า 
ง. การขุดลอกคูคลอง แม่น้ า 

4 1 0 4 0.80 

16. สิ่งใดไม่ใช่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ก. ดิน 
ข. ถนน 
ค. ภูเขา 
ง. ต้นไม้ 

4 1 0 4 0.80 

17. ทรัพยากรใดที่คนเราต้องใช้อย่างประหยัด
และคุ้มค่าท่ีสุด 
ก. อากาศ 
ข. แสงแดด 
ค. น้ าทะเล 
ง. น้ ามันเชื้อเพลิง 

4 1 0 4 0.80 

18. การเสื่อมคุณภาพของดินก่อให้เกิดปัญหา
สังคมอย่างไร 
ก. คุณภาพอาหารลดลง 
ข. ขาดแคลนอาหาร 
ค. อาหารเป็นพิษ 
ง. รายได้ลดลง 

4 1 0 4 0.80 

19. ประโยชน์ที่ส าคัญที่สุดของดินที่มีต่อมนุษย์
คือข้อใด 
ก. ที่อยู่อาศัย 
ข. แหล่งอาหาร 
ค. แหล่งเครื่องนุ่งห่ม 
ง. แหล่งยารักษาโรค 
 

4 1 0 4 0.80 

 



224 

 

รายละเอียด 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

R IOC เหมาะสม 
1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

20. ปัญหาการใช้ดินส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับข้อใด 
ก. หัตถกรรม 
ข. อุตสาหกรรม 
ค. เกษตรกรรม 
ง. พาณิชยกรรม 

4 1 0 4 0.80 

21. สิ่งใดเมื่อทิ้งลงไปในดินแล้ว ท าให้เกิดดินเสีย 
ก. สารเคมี 
ข. ซากสัตว์ 
ค. เม็ดกรวด 
ง. เศษอาหาร 

4 1 0 4 0.80 

22. การเพาะปลูกที่มีการใช้ปุ๋ยชนิดใดมากเกินไป
จะท าให้เกิดดินเสีย 
ก. ปุ๋ยคอก 
ข. ปุ๋ยเคมี 
ค. ปุ๋ยหมัก 
ง. ปุ๋ยพืชสด 

4 1 0 4 0.80 

23. ข้อใดส าคัญท่ีสุดในการอนุรักษ์ดิน 
ก. การปรับปรุงดิน 
ค. การเพ่ิมธาตุอาหารลงในดิน 
ข. การแก้ปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัย 
ง. การป้องกันการพังทลายสูญเสียหน้าดิน 

4 1 0 4 0.80 

24. การแก้ปัญหาขยะด้วยวิธีใดที่นับว่าประหยัด
ที่สุด 
ก. ท าเตาขยะ 
ข. น าขยะไปท าปุ๋ย 
ค. น าไปผลิตของใช้ 
ง. ลดปริมาณของใช้สิ่งของประจ าวัน 

4 1 0 4 0.80 

25. ปัญหาใดที่เกิดข้ึนทั้งในเมืองและชนบท 
ก. ป่าถูกท าลาย 
ข. ขยะเน่าเหม็น 
ค. ขาดแคลนที่ดิน 
ง. ความร้อนและแห้งแล้ง 

4 1 0 4 0.80 
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รายละเอียด 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

R IOC เหมาะสม 
1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

26. “สภาวะเรือนกระจก” ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร 
ก. ป่าไม้ลดลง 
ข. การสูญเสียน้ า 
ค. อุณหภูมิสูงขึ้น 
ง. สัตว์ป่าสูญพันธ์ 

4 1 0 4 0.80 

27. หลักการจัดการกับขยะที่ดี คือข้อใด 
ก. การแยกขยะก่อนทิ้ง 
ข. การน าไปทิ้งในป่า 
ค. การเก็บไว้ขาย 
ง. การน าไปเผา 

4 1 0 4 0.80 

28. การจัดการขยะในชุมชนของเรา ข้อใด 
ไม่ถูกต้อง 
ก. น าขยะประเภทขวดกลับมาใช้ใหม่อีก 
ข. การน าขยะเปียกไปท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ 
ค. ทิ้งขยะทุกชนิดลงในถุงเดียวกัน 
ง. น าขยะที่เป็นพิษไปฝังกลบในดิน 

4 1 0 4 0.80 

29. ขยะในข้อใดที่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก 
ก. ถ้วยโฟม 
ข. ขวดน้ าพลาสติก 
ค. กระป๋องยาฆ่าแมลง 
ง. ขวดน้ ายาล้างห้องน้ า 

4 1 0 4 0.80 

30. การทิ้งขยะลงในแม่น้ าจะมีผลกระทบต่อสิ่ง
ใดมากที่สุด 
ก. มนุษย์ 
ข. ป่าไม้ 
ค. สัตว์น้ า 
ง. อากาศ 

4 1 0 4 0.80 

รวม 120 30 X = 4.00 0.80 
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ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบความรู้ ส าหรับยุวชนสีเขียว 
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) 

 
Item-total Statistics 
 

Scale Scale Corrected 
Mean Variance Item- Alpha 
if Item if Item Total if Item 
Deleted Deleted Correlation Deleted 

 
ข้อ 1 25.40 2.31 0.30 0.77 
ข้อ 2 25.36 2.17 0.77 0.70 
ข้อ 3 25.43 2.04 0.74 0.71 
ข้อ 4 25.46 1.77 0.30 0.73 
ข้อ 5 25.36 2.03 0.66 0.75 
ข้อ 6 25.40 1.76 0.42 0.72 
ข้อ 7 25.50 2.05 0.30 0.74 
ข้อ 8 25.46 1.63 0.45 0.72 
ข้อ 9 25.56 1.63 0.35 0.72 
ข้อ 10 25.43 2.18 0.51 0.74 
ข้อ 11 25.40 2.31 0.25 0.77 
ข้อ 12 25.36 2.17 0.77 0.70 
ข้อ 13 25.43 2.04 0.74 0.71 
ข้อ 14 25.46 1.77 0.30 0.73 
ข้อ 15 25.36 2.03 0.66 0.75 
ข้อ 16 25.40 1.76 0.42 0.72 
ข้อ 17 25.50 2.05 0.28 0.74 
ข้อ 18 25.46 1.63 0.45 0.72 
ข้อ 19 25.56 1.63 0.35  0.72 
ข้อ 20 25.43 2.18 0.51 0.74 
ข้อ 21 25.36 2.03 0.66 0.75 
ข้อ 22 25.40 1.76 0.42 0.72 
ข้อ 23 25.50 2.05 0.28 0.74 
ข้อ 24 25.46 1.63 0.45 0.72 
ข้อ 25 25.56 1.63 0.35 0.72 
ข้อ 26 25.43 2.18 0.51 0.74 
ข้อ 27 25.40 2.31 0.25 0.77 
ข้อ 28 25.36 2.17 0.77 0.70 
ข้อ 29 25.43 2.04 0.74 0.71 
ข้อ 30 25.46 1.77 0.30 0.73 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases = 30.00 N of Items = 30 
 
Alpha = 0.73   
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2. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม               
เจตคติต่อกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่ งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม        
จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 

 
                                  (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
 

รายละเอียด 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

R IOC เหมาะสม 
1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

ด้านป่าไม้ 
1. ท่านสามารถร่วมกันปลูกต้นไม้ทั้งที่

บ้านและที่ท างาน 

 
4 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

2. การอนุรักษ์ป่าเพ่ือจะได้มีแหล่งต้นน้ า
ล าธาร 

4 1 0 4 0.80 

3. ทุกครัวเรือนใช้น้ าประปาดังนั้นเราไม่
จ าเป็นต้องอนุรักษ์ป่า 

4 1 0 4 0.80 

4. การตัดไม้ท าลายป่าจะเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ท าให้เกิดน้ าท่วมได้ 

4 1 0 4 0.80 

5. ปัญหาการท าลายป่ายังแก้ไขได้ถ้า
หากทุกคนไม่เห็นแก่ตัว 

4 1 0 4 0.80 

ด้านน้้า 
6. มนุษย์เป็นตัวการส าคัญท่ีท าให้เกิด 

น้ าเน่าเสีย 

 
4 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

7. คนที่อยู่ในตัวเมืองไม่จ าเป็นต้องรักษา
แหล่งน้ าเพราะใช้น้ าประปา  

4 1 0 4 0.80 

8. โรงงานทุกแห่งต้องมีระบบก าจัดน้ าเสีย 4 1 0 4 0.80 
9. ก่อนล้างจานต้องเขี่ยเศษอาหารทิ้ง

ก่อนเพราะเศษอาหารเป็นสาเหตุ 
การเน่าเสียของน้ า 

4 1 0 4 0.80 

10. ติดตามข่าวสารเพ่ือจะได้รับทราบ
วิธีการใช้น้ าอย่างเหมาะสม 

4 1 0 4 0.80 

ด้านดิน 
11. ปุ๋ยคอกช่วยบ ารุงดินให้เหมาะแก่ 

การเพาะปลูกพืช 

 
4 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

12. การบ ารุงดินที่ถูกต้องคือการใช้ 
ปุ๋ยคอก 

4 1 0 4 0.80 
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รายละเอียด 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

R IOC เหมาะสม 
1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

13. ถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วควรน าไปฝังลง 
ในดิน 

4 1 0 4 0.80 

14. สาเหตุที่ดินเสียก็เพราะการใช้ปุ๋ยเคมี
ติดต่อกันนาน 

4 1 0 4 0.80 

15. ควรมีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืช
หมุนเวียนเพื่อบ ารุงรักษาดิน 

4 1 0 4 0.80 

ด้านขยะ 
16. ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย  

ทิ้งรวมกันได้เพราะสามารถก าจัดได้
พร้อมกัน 

 
4 

 
1 

 
0 

 
4 

 
0.80 

17. ไมค่วรซื้อสินค้าท่ีบรรจุด้วยกล่องโฟม
เพราะโฟมย่อยสลายยาก 

4 1 0 4 0.80 

18. การน าตะกร้าไปจ่ายตลาดเป็นการช่วย
ลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม 

4 1 0 4 0.80 

19. ควรแยกขยะก่อนทิ้งเสมอไม่ว่า 
ที่บ้านหรือที่ท างาน 

4 1 0 4 0.80 

20. ควรน าเศษอาหาร เศษพืชผักและ
ผลไม้ ทิ้งลงในแม่น้ าเพ่ือเป็นอาหาร
ของปลา 

4 1 0 4 0.80 

รวม 80 20 0 80 0.80 
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ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเจตคติ ส้าหรับยุวชนสีเขียว 
 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) 
 

Item-total Statistics 
 

Scale Scale Corrected 
Mean Variance Item- Alpha 
if Item if Item Total if Item 
Deleted Deleted Correlation Deleted 

 

ข้อ 1 25.40 2.31 0.30 0.77 
ข้อ 2 25.36 2.17 0.77 0.70 
ข้อ 3 25.43 2.04 0.74 0.71 
ข้อ 4 25.46 1.77 0.30 0.73 
ข้อ 5 25.36 2.03 0.66 0.75 
ข้อ 6 25.40 1.76 0.42 0.72 
ข้อ 7 25.50 2.05 0.30 0.74 
ข้อ 8 25.46 1.63 0.45 0.72 
ข้อ 9 25.56 1.63 0.35 0.72 
ข้อ 10 25.43 2.18 0.51 0.74 
ข้อ 11 25.40 2.31 0.25 0.77 
ข้อ 12 25.36 2.17 0.77 0.70 
ข้อ 13 25.43 2.04 0.74 0.71 
ข้อ 14 25.46 1.77 0.30 0.73 
ข้อ 15 25.36 2.03 0.66 0.75 
ข้อ 16 25.40 1.76 0.42 0.72 
ข้อ 17 25.50 2.05 0.28 0.74 
ข้อ 18 25.46 1.63 0.45 0.72 
ข้อ 19 25.56 1.63 0.35  0.72 
ข้อ 20 25.43 2.18 0.51 0.74 
 

Reliability Coefficients 
 

N of Cases = 30.00 N of Items = 20 
 

Alpha = 0.74   
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามทักษะ เรื่องกระบวนการพัฒนายุวชน         
สีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 

 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

 

รายละเอียด 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

R IOC เหมาะสม 
1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

1. ท่านปลูกต้นไม้รอบ ๆ บ้านท่านทุกปี 4 1 0 4 0.80 
2. ท่านไม่ตัดต้นไม้ทั้งที่ป่าและที่บ้าน 4 1 0 4 0.80 
3. ท่านไม่ปล่อยน้ าใช้แล้วจากบ้านลง

พ้ืนดินเลย 
4 1 0 4 0.80 

4. ท่านน าน้ าที่เหลือจากการซักผ้าไปรด
ต้นไม้  

4 1 0 4 0.80 

5. ที่บ้านท่านมีบ่อเกรอะส าหรับเก็บน้ า
เสียจากครัว 

4 1 0 4 0.80 

6. ท่านใช้ปุ๋ยคอกให้พืชที่ปลูกเสมอ 4 1 0 4 0.80 
7. ท่านใช้หญ้าคลุมดินเสมอเมื่อปลูกพืช 4 1 0 4 0.80 
8. ก่อนทิ้งขยะท่านแยกขยะก่อนทิ้งเป็น

ประจ า 
4 1 0 4 0.80 

9. ท่านไม่ใช้กล่องโฟมใส่อาหาร 4 1 0 4 0.80 
10. ท่านใช้ย่ามหรือถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

เสมอ 
4 1 0 4 0.80 

รวม 40 10 0 40 0.80 
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ค่าอ้านาจจ้าแนกและค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทักษะ ส้าหรับยุวชนสีเขียว 
 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 

Scale Scale Corrected 
Mean Variance Item- Alpha 
if Item if Item Total if Item 
Deleted Deleted Correlation Deleted 

 
ข้อ 1 25.36 2.17 0.77 0.70 
ข้อ 2 25.43 2.04 0.74 0.71 
ข้อ 3 25.46 1.77 0.30 0.73 
ข้อ 4 25.36 2.03 0.66 0.75 
ข้อ 5 25.40 1.76 0.42 0.72 
ข้อ 6 25.46 1.63 0.45 0.72 
ข้อ 7 25.36 2.17 0.77 0.70 
ข้อ 8 25.43 2.04 0.74 0.71 
ข้อ 9 25.36 2.03 0.66 0.75 
ข้อ 10 25.46 1.63 0.45 0.72 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases = 30.00 N of Items = 10 
 
Alpha = 0.73       
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3. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินคุณภาพกระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว 
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 

 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

 

รายละเอียด 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เหมาะสม 
1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

รวม IOC 

1 ค ว า ม เ ป็ น ม า แ ล ะ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว 

4 1 0 4 0.80 

2 ทฤษฎี แนวคิดและวิธีการรวบรวมความ
คิดเห็นที่น าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิด
ของกระบวนการยุวชนสีเขียว 

3 2 0 3 0.60 

3 ความมุ่งหมายของกระบวนการยุวชนสีเขียว 4 1 0 4 0.80 
4 การเรียงล าดับขั้นการให้ความรู้ยุวชน 4 1 0 4 0.80 
5 กา รแสด งคว ามสั ม พันธ์ ขั้ น ตอนของ

กระบวนการ 
4 1 0 4 0.80 

6 การอธิบายกิ จกรรมของขั้ นตอนของ
กระบวนการยุวชนสีเขียว 

3 2 0 3 0.60 

7 ขั้นตอนของกระบวนการแสดงการน า
ความรู้ เจตคติ และทักษะ ไปสู่ผู้ยุวชนที่เข้า
รับความรู้ 

4 1 0 4 0.80 

8 แผนการให้ความรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน 3 2 0 3 0.60 
9 ถูกต้องตามหลักการครอบคลุมพฤติกรรม

การเรียนรู้ 
4 1 0 4 0.80 

10 สอดคล้องกับการน าไปใช้จริง 4 1 0 4 0.80 
รวม 37 13 0 37 0.74 
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4. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการการพัฒนา
ยุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 

 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

 

รายละเอียด 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

R IOC เหมาะสม 
1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

1. เป็นกระบวนการที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาในการจัดการสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม 

4 1 0 4 0.80 

2. กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว
สามารถสร้างความเข้าใจเนื้อหา
ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เป็น
อย่างดี 

4 1 0 4 0.80 

3. กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว
ส่งเสริมท าให้ยุวชนสามารถเรียนรู้
ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ 

4 1 0 4 0.80 

4. สื่อที่ใช้ในการกระบวนการมีความ
เหมาะสมกับเนื้อหา 

4 1 0 4 0.80 

5. เนื้อหาในกระบวนการเข้าใจง่าย 
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

4 1 0 4 0.80 

6. กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียว
สร้างความสนใจ ท าให้เกิดความรู้ 
สามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

3 2 0 3 0.60 

7. เนื้อหาในกระบวนการพัฒนายุวชน 
สีเขียวท าให้เกิดความร่วมมือในการ
แสวงหาความรู้ 

4 1 0 4 0.80 

8. กิจกรรมในกระบวนการพัฒนา
ยุวชนสีเขียวท าให้ค้นหาปัญหา 
วางแผนและด าเนินการการแก้ไข
ปัญหาได้โดยใช้กระบวนการแบบ 
มีส่วนร่วม 

4 1 0 4 0.80 
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รายละเอียด 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

R IOC เหมาะสม 
1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

9. การเรียนรู้ตามกระบวนการพัฒนา
ยุวชนสีเขียวนี้ท าให้เกิดความ
ร่วมมือกันในการแสวงหาความรู้
เพ่ือน ามาแก้ไขปัญหาร่วมกัน เกิด
ทักษะปฏิบัติที่ถูกต้องในการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

4 1 0 4 0.80 

10. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
จริงในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่ 

4 1 0 4 0.80 

รวม 39 11 0 39 0.78 
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