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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ โดยใช้เคร่ืองมือในการวิจัยหลัก 3 ประเภท ได้แก่ 1) การอบรมบรรยายเชิงวิชาการ ซ่ึง
มีทั้งในห้องเรียนและภาคสนาม 2) การทัศนศึกษานอกสถานที่ และ 3) การประมวลผลความรู้ก่อน - หลัง ซึ่งแบ่งการให้
ความรู้ ความเข้าใจทางด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ ขยะ
มูลฝอย และป่าชายเลน กลุ่มตัวอย่างวิจัยประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4 และ 5 จํานวน 
238 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนาและสถิติทดสอบทีแสดงให้เห็นว่า หลังจากการให้ความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านปัญหาส่ิงแวดล้อมและการจัดการ กลุ่มตัวอย่างวิจัยท้ังหมดมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ด้านปัญหาส่ิงแวดล้อมและการจัดการ สูงข้ึน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติมากกว่าก่อนการให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ (p < 0.05) โดย
งานวิจัยยังพบว่า นักเรียนชายมีความสามารถในการรับรู้ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการสูงกว่านักเรียนหญิงอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท้ังนี้ข้อเสนอแนะท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยคร้ังนี้ คือ ควรมีการให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม
และการจัดการกับนักเรียนในทุกระดับชั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและย่ังยืนในอนาคตต่อไป 

คําสําคัญ: การวิจัยกึ่งทดลอง, นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, การรับรู้ด้านปัญหาส่ิงแวดล้อมและการจัดการ 
 

Abstract 
 The purpose of this quasi-experimental research was to study the perception of students in 
upper secondary school on environmental issues and management via school of environment camp.    
The three main research tools were used: 1) academic training which is both in the classroom and in     
the field 2) the excursion and 3) pre - post efficiency examination. In school of environmental camp, 
training about environmental issues and management can be divided 4 parts: water pollution, air 
pollution, solid waste and mangrove forest. Whereof, the population samples for this research consisted 
of 238 students in upper secondary school. Data analysis was performed using mean, standard deviation 
and paired-sample t-test. The results revealed that after the training, the all of participants showed         
a significant increase in perception about environmental issues and management better than before     
the training (p < 0.05). This research also showed that male students can recognize about environmental 
issues and management better than female students. In addition, this research suggested that there 
should be training about environmental issues and management in every class to give students with good 
understanding about environmental conservation, which leads to the sustainability of the environment in 
the future. 

Keywords: quasi-experimental research, students in upper secondary school, perception about environmental 
issues and management 
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บทนํา 
 ปัจจุบันปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นท่ีได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ

และอนามัยของประชาชนซ่ึงจําเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือในการดําเนินการแก้ไขท้ังในภาครัฐและเอกชน ดังนั้น แนวทาง 
การจัดการ ตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์ จึงต้องเข้าไปแทรกอยู่ในพฤติกรรมของผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยการสร้างแรงจูงใจ ปลูกจิตสํานึกต้ังแต่เด็กและเยาวชนข้ึนไป เคร่ืองมือท่ีสําคัญประการหน่ึงท่ีจะส่งผลต่อการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จนนําไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประสบผลสําเร็จและย่ังยืน นั้นคือ  
การถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจด้านปัญหาส่ิงแวดล้อมและการจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสมให้กับเด็กและเยาวชน ซ่ึงมี
อยู่หลากหลายวิธีท้ังแบบในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

กิจกรรมค่าย ถือเป็นรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ แบบนอกห้องเรียนท่ีรู้จักกันมานาน โดยกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีจัดข้ึนมุ่งส่งเสริมให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองซ่ึงมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีแตกต่างออกไปจากการให้ความรู้ใน
ห้องเรียนตามปกติ อาทิ การเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ การจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การจัด
กิจกรรมวอร์คแรลลี่ และการทัศนศึกษา เป็นต้น โดยรูปแบบของกิจกรรมท้ังหมดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายต่างไปจาก
การเรียนรู้ในตําราเรียนและครู เป็นการเรียนรู้จากผู้อ่ืนและจากสถานการณ์จริง ประสบการณ์จริง ได้เห็นของจริงในหลายมิติ 
ตลอดจนได้ลงมือปฏิบัติการด้วยตนเองซ่ึงนับเป็นปัจจัยสําคัญท่ีกระตุ้นให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ และการรับรู้
ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การจัดกิจกรรมค่ายในช่วงเวลาปิดภาคเรียน ยังมีส่วนช่วยพัฒนาเด็กที่เรียนอ่อนให้มีโอกาสใน          
การเสริมสร้างสติปัญญาในด้านต่าง ๆ ตลอดจนสร้างสรรค์สติปัญญาในเด็กท่ีเรียนเก่งและมีความสามารถด้านต่าง ๆ ให้มี
ความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน [1] 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการให้ความรู้ ความเข้าใจ   
ด้านการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้จัดต้ังหน่วยฝึกอบรมขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความรู้   
ความเข้าใจด้านการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการฝึกอบรม โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรม เป็น
การมุ่งให้เนื้อหาสาระท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะในระยะเวลาอันจํากัด ท้ังยังเพ่ิมองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าฝึกอบรมในเร่ืองใหม่และ
ทันสมัย ให้สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการ ในระยะเวลารวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด [2] 
ท้ังนี้ในการฝึกอบรมเยาวชน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ปลูกฝังพ้ืนฐานกับเยาวชนให้ได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม เนื่องจากเยาวชนเป็นอนาคตท่ีสําคัญของชาติ เป็น
ความหวังของประเทศท่ีต้องการเห็นพวกเขาเติบโตและดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดังนั้น ในขณะ
ท่ีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงข้ึนอย่างต่อเนื่อง เยาวชนจึงเป็นพลังสําคัญท่ีจะช่วยให้เกิดการคิดหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนในอนาคต  
  จากความสําคัญดังกล่าว หน่วยฝึกอบรม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัด
โครงการค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจด้านปัญหาส่ิงแวดล้อมและการจัดการอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมให้กับเยาวชน ท้ังนี้ผู้วิจัยได้มองเห็นปัญหาเร่ืองการรับรู้ของเยาวชนต่อปัญหาส่ิงแวดล้อมและการจัดการ จึงได้เกิด
เป็นงานวิจัยครั้งนี้ซึ่งเป็นการพัฒนางานวิจัยจากงานประจํา (routine to research) โดยมีการเก็บข้อมูลการวิจัยเป็น
ระยะเวลา 3 ปี จากการจัดค่าย 3 คร้ัง คร้ังละ 16 วัน ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - 2558 เพ่ือใช้เป็น
เคร่ืองมือในการวัดและประเมินประสิทธิภาพของการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจด้านปัญหาส่ิงแวดล้อมและการจัดการต่อ
ความเข้าใจของเยาวชน ท้ังนี้ ผู้วิจัยคาดหวังว่างานวิจัยนี้จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางเพ่ือให้สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ นําไปปรับใช้ใน
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมด้านปัญหาส่ิงแวดล้อมและการจัดการหรือการฝึกอบรมด้านอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาการรับรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการซ่ึงนําไปสู่
การรู้และเข้าใจ ตลอดจนตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi - experimental research: one group pre - post test) เพ่ือศึกษาผล
ของการให้ความรู้เร่ืองปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการต่อการรับรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่ง
วิธีดําเนินการวิจัย ดังนี ้

 

1. ประชากรและขนาดตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีท่ี 4 และ 5 ท้ังสายวิทย์และสายศิลป์ ซ่ึงทํา
การวิจัยต่อเนื่องในรูปแบบการให้ความรู้ ความเข้าใจ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการผ่านค่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อมเป็น
ระยะเวลา 3 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558 โดยระยะเวลาการวิจัยอยู่ท่ี 16 วัน ในระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือน
พฤษภาคมของทุกปี โดยการคํานวณขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบสัดส่วนของประชากรท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 90 และ
ความผิดพลาดร้อยละ 10 [3] ทําให้ทราบว่าต้องใช้ขนาดตัวอย่างจํานวนท้ังสิ้น 68 คนเป็นอย่างน้อยซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้มี    
กลุ่มตัวอย่างร่วมในการวิจัยทั้งหมด เป็นจํานวนทั้งสิ้น 238 คน ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้คัดเลือก
นักเรียนท้ังหมด โดยคัดเลือกจากนักเรียนท่ีศึกษาภายในจังหวัดสมุทรสาครหรือมีทะเบียนบ้านในจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมของปีการศึกษาท่ีผ่านมาไม่ตํ่ากว่า 2.50 หรือเป็นผู้มีจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม  
 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับรูปแบบของค่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อม โดยการออกแบบแบ่ง
ได้ดังต่อไปน้ี 

2.1 การอบรมบรรยายเชิงวิชาการ ท้ังกิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรมภาคสนาม โดยเป็นการเรียน - การสอน 
และฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงจัดในรูปแบบฐานเรียนรู้โดยครอบคลุมท้ัง 4 ด้าน อันได้แก่ มลพิษทางน้ํา มลพิษทาง
อากาศ ขยะมูลฝอย และป่าชายเลน รวมท้ังการทัศนศึกษานอกสถานท่ีเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ     
การจัดการ ณ สถานการณ์จริง 

2.2 แบบประมวลผลความรู้ก่อน - หลัง (pre - post test) 
2.3 แบบประเมินผลของกิจกรรมวิชาการต่อการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมตอนปลายโดยใช้การวัดอันตรภาค 

(interval scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert scale) ซ่ึงแบ่งระดับการวัดข้อมูลเป็น 5 ระดับ จํานวน 6 ข้อ โดยมีความหมายของ
คะแนน ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก 
ระดับ 4 หมายถึง ดี 
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง พอใช้ 
ระดับ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง 

เกณฑ์การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยได้กําหนดระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็น  
5 ระดับ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์์ท่ีแบ่งมาตราส่วนประมาณค่าระดับออกเป็น 5 ช่วงเท่า ๆ กัน [4] ใช้้หลักการพิจารณา ดังนี ้

 

                    คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด    =  5 – 1   =  0.80                                                                 
                                         จํานวนระดับ                    5 
 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง คุณภาพดีมาก 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง คุณภาพดี 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง คุณภาพปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง คุณภาพพอใช้ 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง คุณภาพควรปรับปรุง 
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 3. การดําเนินการวิจัย 
3.1 แนวทางการดําเนินการ 
การจัดค่ายโรงเ รียนสิ่ งแวดล้อมเป็นความร่วมมือระหว่าง  คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเร่ิมต้ังแต่ใน
ระดับเยาวชนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินของตน และฝึกฝนทักษะให้เยาวชนได้รู้จัก
คิดวิเคราะห์หาเหตุผล ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ในเบื้องต้น ท้ังนี้การดําเนินการจะมีอาจารย์ผู้ มี
ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมมาให้ความรู้ครอบคลุมท้ัง 4 ด้าน อันได้แก่ มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ ขยะมูลฝอย  
และป่าชายเลน พร้อมท้ังการฝึกปฏิบัติการภาคสนามด้วยเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ NPK soil test kit และสมุดเทียบ 
สีดินท่ีใช้สําหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพของดิน เคร่ือง DO meter, pH meter และ conductivity meter ท่ีใช้สําหรับตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพของนํ้าเสีย และสุดท้ายเครื่องวัดปริมาณฝุ่นในอากาศ TSP และ PM10 ท่ีใช้สําหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
อากาศ ส่งผลให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ในเบื้องต้น รวมท้ังได้รับประสบการณ์ในการใช้เคร่ืองมือ
ทางวิทยาศาสตร์ จากนั้นเสริมความเข้าใจให้กับนักเรียนด้วยการทัศนศึกษานอกสถานท่ี พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
อย่างอิสระ ท้ังนี้เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการไปร่วมกิจกรรมของค่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุดซ่ึงตรงกับรูปแบบของ
การให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง [5] โดยเป็นการวิจัยแบบต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ได้แก่ ปีท่ี 1 พ.ศ. 2556 มีจํานวนตัวอย่าง
วิจัย 81 คน ปีท่ี 2 พ.ศ. 2557 มีจํานวนตัวอย่างวิจัย 82 คน และปีสุดท้าย พ.ศ. 2558 มีจํานวนวิจัย 75 คน 

3.2 แนวทางการให้ความรู้ 
หลักการออกแบบค่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อมสามารถแบ่งออกได้เป็น 10 หัวข้อ [1] ดังนี้ 

3.2.1 ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
3.2.2 ใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
3.2.3 ใช้กระบวนการกลุ่มในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ฝึกให้คิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ 
3.2.4 มีท้ังกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการท่ีให้ผู้เข้าค่ายได้ท้ังความรู้และความสนุกสนาน 
3.2.5 มีอาจารย์เป็นท่ีปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงประจํากลุ่ม 
3.2.6 คํานึงถึงความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ เช่น การเดินทาง ท่ีพัก และอาหาร เป็นต้น 
3.2.7 จัดความรู้ให้เหมาะสมกับ เพศ ระดับอายุ วุฒิภาวะ และวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
3.2.8 ใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีความน่าสนใจ สื่อหรืออุปกรณ์สามารถดึงดูดความสนใจและเป็นตัวเร้าให้ผู้เข้า

ค่ายอยากศึกษาหาความรู้ และอยากทํากิจกรรมนั้น ๆ 
3.2.9 การกําหนดระยะเวลาในการทํากิจกรรมให้เหมาะสมและกําหนดเวลาในการทํากิจกรรมให้แน่นอน 

เพ่ือเป็นการฝึกให้ผู้เข้าค่ายตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
3.2.10 เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมทัศนคติท่ีดี สร้างความคิดในแงบ่วก  
จากนั้นจึงทําการถ่ายทอดและให้ความรู้แก่นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมค่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นใน

ส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมตอนปลายชั้นปีท่ี 4 และ 5 ซ่ึงภาพรวมของค่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ตามรูปภาพท่ี 1 
  จากรูปภาพท่ี 1 ผู้วิจัยคาดหวังให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างผ่านการประเมินการรับรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ       
การจัดการซ่ึงจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น เพ่ือนําไปสู่
การสร้างพลังการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมแบบเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ในกรณีนักเรียนกลุ่มตัวอย่างไม่ผ่าน         
การประเมินการรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ผู้วิจัยจะทําการศึกษากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือปรับให้เหมาะสมกับการรับรู้
ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างและนําไปใช้ในการฝึกอบรมต่อไป 
 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  งานวิจัยนี้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปและใช้สถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการจัดการก่อนและหลังเข้าร่วมค่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลของกิจกรรมวิชาการต่อการรับรู้
ของนักเรียนชั้นมัธยมตอนปลาย ด้วยสถิติทดสอบที (T - test) [6] 
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รูปภาพท่ี 1 ภาพรวมของกิจกรรมภายในค่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อม 
 
ผลการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ได้ทําการประเมินผลการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการ ผลของการจัดกิจกรรมวิชาการต่อการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ความสามารถในการรับรู้ด้าน
ปัญหาส่ิงแวดล้อมและการจัดการของนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง และระดับความยาก - ง่าย ของกิจกรรมวิชาการต่อ     
การรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีรายละเอียดของผลการดําเนินการวิจัย ดังนี ้
 

1. การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีทําการ

ทดสอบก่อนและหลังเข้าร่วมค่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อมด้วยสถิติที ผลปรากฏว่า หลังการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของค่ายโรงเรียน
สิ่งแวดล้อม (ตามข้อท่ี 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีการรับรู้สูงกว่าก่อนเข้าร่วมค่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อม โดยมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบการรับรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนและหลังเข้า  
  ร่วมค่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อมด้วยสถิติที 

ขนาดตัวอย่าง (n = 238) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน df t p (2-tailed) 
ก่อนเข้าค่ายโรงเรียนส่ิงแวดล้อม 21.6849 3.68448 

237 -13.078 0.000* 
หลังเข้าค่ายโรงเรียนส่ิงแวดล้อม 24.6975 3.88561 

*p < 0.05 
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 2. ผลของการจัดกิจกรรมวิชาการต่อการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ผู้วิจัยได้ทําการประเมินผลของกิจกรรมวิชาการต่อการรับรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ซ่ึงพบว่า นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีการรับรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ 
ขยะมูลฝอย และป่าชายเลน อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมในแต่ละหัวข้อการประเมินอยู่ท่ี 4.28 ซ่ึงหัวข้อประเมิน
เร่ือง ความสามารถของวิทยากร, เทคนิคการถ่ายทอดความรู้และการใช้สื่อการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.38 นอกจากนี้ใน
หัวข้อวิชา มลพิษทางน้ํา พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมตอนปลายสามารถรบัรู้ได้ดีมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยรวมสูงถึง 4.40 ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมวิชาการท้ัง 4 ด้านของค่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อม 

ลําดับที่                                       หัวข้อวิชา 
หัวข้อประเมิน  ป่าชายเลน มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ ขยะมูลฝอย 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
1 เนื้อหาของหัวข้อวิชาตรงกับวัตถุประสงค์การ

บรรยายของวิทยากร 
4.22 

(ดีมาก) 
4.48 

(ดีมาก) 
4.30 

(ดีมาก) 
4.28 

(ดีมาก) 
4.32 

(ดีมาก) 
2 กิจกรรมปฏิบัติการฯ มีความเช่ือมโยงกับ

ความรู้ ความเข้าใจกับหัวข้อวิชาที่เรียน 
4.26 

(ดีมาก) 
4.35 

(ดีมาก) 
4.22 

(ดีมาก) 
4.19 
(ดี) 

4.26 
(ดีมาก) 

3 ความสามารถของวิทยากร, เทคนิค       
การถ่ายทอดความรู้และการใช้ส่ือการสอน 

4.34 
(ดีมาก) 

4.51 
(ดีมาก) 

4.39 
(ดีมาก) 

4.29 
(ดีมาก) 

4.38 
(ดีมาก) 

4 ความชัดเจนของการตอบคําถาม และ     
การยกตัวอย่างประกอบของวิทยากร 

4.25 
(ดีมาก) 

4.41 
(ดีมาก) 

4.19 
(ดี) 

4.14 
(ดี) 

4.25 
(ดีมาก) 

5 สถานท่ีดูงานภาคสนามมีความน่าสนใจ และ
สามารถเช่ือมโยงกับหัวข้อวิชาที่เรียนได้ 

4.28 
(ดีมาก) 

4.30 
(ดีมาก) 

4.22 
(ดีมาก) 

4.29 
(ดีมาก) 

4.27 
(ดีมาก) 

6 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการฝึก
ปฏิบัติการฯ และการแสดงความคิดเห็น 

4.25 
(ดีมาก) 

4.36 
(ดีมาก) 

4.15 
(ดี) 

4.12 
(ดี) 

4.22 
(ดีมาก) 

ค่าเฉลี่ยในแต่ละหวัข้อวิชา 4.27 
(ดีมาก) 

4.40 
(ดีมาก) 

4.25 
(ดีมาก) 

4.22 
(ดีมาก) 

- 

รวมค่าเฉลี่ยในแตล่ะหัวข้อประเมิน 4.28 
ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ (ดีมาก) 

 

 3. ความสามารถในการรับรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการของนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง 
จากการประเมินความสามารถในการรับรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการหลังการเข้าร่วมค่ายโรงเรียน

สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง ซ่ึงผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า นักเรียนชายมีความสามารถในการรับรู้ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการจัดการมากกว่านักเรียนหญิง โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลของกิจกรรมวิชาการต่อการรับรู้ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงด้วยสถิติที 
เพศ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน df t p (2-tailed) 

นักเรียนชาย (n = 65) 25.5077 4.23203 
236 1.984 0.048* 

นักเรียนหญิง (n = 173) 24.3931 3.71458 
*p < 0.05 
 

 4. ระดับความยาก - ง่าย ในของกิจกรรมวิชาการต่อการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จากการประเมินระดับความยาก - ง่าย ของกิจกรรมวิชาการท่ีค่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อมจัดข้ึนท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ 

มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ ขยะมูลฝอย และป่าชายเลน แสดงให้เห็นว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นว่าหัวข้อของกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ มีระดับความยาก - ง่ายอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64.85 (ตาม
รูปภาพท่ี 2) ซ่ึงระดับความยาก - ง่ายของกิจกรรมวิชาการอาจมีผลโดยตรงต่อการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยกิจกรรมวิชาการท่ีไม่ยากหรือง่ายจนเกินไปจะส่งผลทําให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเข้าใจและสนุกกับ
กิจกรรมวิชาการได้ดีย่ิงข้ึน 
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รูปภาพท่ี 2 ระดับความยาก - ง่าย (คิดเป็นร้อยละ) ของกิจกรรมวิชาการในค่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อม 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาการรับรู้ในเรื่องปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีได้
ผ่านการเข้าร่วมค่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อม โดยเม่ือพิจารณาผลการรับรู้จากการทดสอบก่อนและหลังเรียน (ตารางท่ี 1) จะเห็น
ได้ว่านักเรียนมีการรับรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) แสดงให้เห็นว่านักเรียนท่ีผ่านการเข้า
ร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ การศึกษายังทําให้ทราบว่า นักเรียนชายมีความสามารถใน
การรับรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการได้มากกว่านักเรียนหญิง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) (ตารางท่ี 3) และ
เม่ือพิจารณาภาพรวมของการรับรู้ปัญหาส่ิงแวดล้อมและการจัดการผ่านกิจกรรมวิชาการท้ัง 4 ด้าน (ตารางท่ี 2) จะเห็นได้ว่า
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.28 โดยระดับความยาก-ง่าย ในแต่ละกิจกรรมวิชาการ เฉลี่ยแล้วอยู่ในเกณฑ์     
ปานกลาง (รูปภาพท่ี 2) แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมวิชาการที่ไม่ยากหรือง่ายเกินไปสามารถส่งผลให้นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
เกิดการรับรู้และมีความเข้าใจในกิจกรรมได้ดีย่ิงข้ึน อีกท้ังนักเรียนมีความพึงพอใจและสามารถรับรู้หัวข้อวิชา มลพิษทางน้ํา ได้
มากท่ีสุด (ตารางท่ี 2) ซ่ึงอาจเนื่องจากเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญของท้องถ่ิน และพบเห็นได้บ่อยคร้ังในชีวิตประจําวัน 
จนเม่ือได้ผ่านการเข้าร่วมค่ายจึงเกิดการรับรู้ และเข้าใจ ตลอดจนอาจเห็นแนวทางในการนําไปแก้ไขปัญหาน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนใน
ครอบครัวหรือชุมชนได้ 

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีการรับรู้ปัญหาส่ิงแวดล้อม
และการจัดการได้อย่างดีมากเม่ือผ่านการเข้าร่วมค่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อม อีกท้ังกิจกรรมค่ายท่ีจัดข้ึนมีความเหมาะสม 
วิทยากรในแต่ละหัวข้อวิชามีความรู้ความสามารถ และมีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้และการใช้สื่อการสอนท่ีสามารถกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดการรับรู้และเข้าใจและตระหนักถึงความสาํคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการให้ความรู้ ความเข้าใจ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ อย่างต่อเนื่องกับนักเรียนในทุกระดับชั้น 
ต้ังแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาเพ่ือให้เกิดความรับรู้ท่ีถูกต้องซ่ึงจะนําไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนใน
อนาคต  

2. ควรเพ่ิมการมีส่วนร่วมของเยาวชนท่ีมีความสนใจในการเข้าร่วมค่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางการสื่อสารท่ี
มีอยู่หลากหลาย (อาทิ เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม และโปรแกรมไลน์ เป็นต้น) เพ่ือการเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ในการจัดค่ายโรงเรียน
สิ่งแวดล้อม และเพ่ือกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจในด้านปัญหาส่ิงแวดล้อมและการจัดการมากข้ึน 

3. การศึกษาการรับรู้ของนักเรียนต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ต้องทําการศึกษาต่อไปถึงนักเรียนระดับ
สายวิทย์และสายศิลป์ เพ่ือให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างสายวิชาการต่อการรับรู้ และเพ่ือให้การถ่ายทอดความรู้เป็นไปได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
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