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กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาหลักสูตรคายเยาวชนอนุรักษปาชุมชนบานพุเตย           
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรคายเยาวชนอนุรักษปาชุมชนบานพุเตย โดยกระบวนการมี
สวนรวมของภาคประชาชนและ 2) ศึกษาผลของการใชหลักสูตรดานความรูและความตระหนักดานส่ิงแวดลอมของ
เยาวชน 

ข้ันตอนการวิจัยหลัก มีดังนี้ 1) ขั้นการพัฒนาหลักสูตรโดยประยุกตใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม ดวยวิธีการสนทนากลุมกับคณะกรรมการปาชุมชน แกนนําชุมชนและครู นําขอมูลมาวิเคราะหและสราง
หลักสูตรคายเยาวชนอนุรักษปาชุมชนบานพุเตย 2) ข้ันดําเนินการทดลองจัดคายเยาวชนอนุรักษปาชุมชนบานพุเตยกับ
เยาวชนจํานวน 44 คน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน  ประเมินผลการเรียนรูดวยแบบทดสอบวัดความรูและระดับความ
ตระหนักดานส่ิงแวดลอมโดยใชมาตรวัดความตระหนักดานส่ิงแวดลอม (Environmental Concern Scale: ECS) ของ 
Van Liere and Dunlap กอนและหลังการเขาคาย สถิติวิเคราะห คือ คาเฉล่ีย รอยละและ Dependent-Samples t-test  

ผลการวิจัยพบวา เยาวชนที่เขารวมกิจกรรมคายเยาวชนอนุรักษปาชุมชนบานพุเตย มีความรูดานส่ิงแวดลอม
สูงขึ้นอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับความตระหนักดานสิ่งแวดลอมมีแนวโนมการเปล่ียนแปลงใน
ทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากการจัดกิจกรรมคายเยาวชนอนุรักษปาชุมชนไมสามารถยกระดับความตระหนักดานส่ิงแวดลอม
ไดในทุกมิติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงควรออกแบบกิจกรรมที่ชวยยกระดับความตระหนักดานส่ิงแวดลอมใน
ทุกๆ ดานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความตระหนักดานส่ิงแวดลอมของเยาวชนอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

 
คําสําคัญ :  กระบวนการมีสวนรวม  การพัฒนาหลักสูตร  คายเยาวชน ความตระหนักดานส่ิงแวดลอม 
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Abstract  
 The objectives of this study were to 1) develop a youth-camp curriculum on Ban Pu Tei community 
forest conservation through participation from populate sector, 2) examine the results of the curriculum 
implementation with respect to knowledge and the awareness of environmental conservation. 

The major steps of this research involved 1) curriculum construction through the application of 
participatory action research approach by means of group discussion with the Community Forest Board, 
community leaders.  Data obtained were analyzed for developing youth-camp curriculum on Ban Pu Tei 
community forest conservation, and 2) curriculum implementation with 44 youths over the period of three 
days and two nights.  Knowledge achievement and the awareness of environmental conservation was 
assessed before and after joining the camp using knowledge test and Van Liere and Dunlap’s 
Environmental Concern Scale (ECS) consecutively.  Statistics used for data analysis included mean, 
percentage and Dependent-Samples t-test 

It was found from the research that the knowledge about environment of youths participating in the 
camp activities increased at the statistical level of significance of 0.05.  In addition their awareness of 
environmental conservation tended to change in a positive direction.  Due to the limitation that a youth-
camp curriculum on community forest conservation could not, with statistical significance, increase the level 
of environmental conservation in all dimensions, it was suggested that activities should be continuously 
designed to cover every environmental aspect for the sustainability of the environmental awareness in 
community youths. 

 
Keywords : participation, curriculum development, youth camp, environmental awareness 
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บทนํา 

ชุมชนบานพุเตย เปนชุมชนหนึ่งของตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ีมีสภาพพื้นที่สวนใหญเปน
ที่ราบเชิงเขาและภูเขาสูงที่มีปาไมคอนขางอุดมสมบูรณ ตลอดจนมีความหลากหลายทางชีวภาพคอนขางสูง นอกจากนี้
แลวยังเปนพื้นที่ที่มีอาณาเขตติดตอกับอุทยานแหงชาติถึง 2 แหง คือ อุทยานแหงชาติไทรโยคและอุทยานแหงชาติ
เอราวัณ ที่มีแหงทองเที่ยวทางธรรมชาติและสถานบริการนักทองเที่ยวอยูมากมาย ลักษณะของประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ชุมชนบานพุเตย นับวามีทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคาตอการอนุรักษในหลายๆ ดาน 
จัดเปนพื้นที่สําคัญทางประวัติศาสตรแหงหนึ่ง ดังเห็นไดจาก รองรอยเสนทางการสรางรางรถไฟสายมรณะในสมัย
สงครามโลกครั้งที ่2  เปนแหลงผลิตอาหารที่มาจากปาที่ขึ้นชื่อ คือ เห็ดโคน ผักหวานปาและหนอไม  

ปจจุบันชุมชนบานพุเตย ถือไดวาเปนพ้ืนที่ทางผานของพื้นที่ที่ไดรับการสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวชาวไทย และชาวตางประเทศไปแลว นอกจากนี้ยังพบวา สภาพความอุดมสมบูรณของ
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ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่ไดถูกรบกวนทั้งจากกิจกรรมการดํารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพของคนในพื้นที่เองและจากกิจกรรมการทองเที่ยว ดังจะเห็นไดจากปญหาทางส่ิงแวดลอมที่เริ่มพบใน
พื้นที่ เชน ไฟปา การลักลอบหาของปา การลดลงของน้ําในหัวพุ เปนตน สวนใหญเปนผลมาจากกิจกรรมของคนใน
ชุมชนทั้งส้ิน  ดังนั้นการแกไขปญหาปาไมตองเริ่มแกที่คนเปนอันดับแรก ซึ่งการแกปญหาสิ่งแวดลอมควรมีองคประกอบ
ที่ครอบคลุมใน 3 ระดับคือ ระดับพฤติกรรม ระดับจิตใจและระดับปญญา การใหความรูที่ถูกตองเพื่อสรางจิตสํานึกใน
การอนุรักษ  เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการสอดสองดูแล ปองกันปาชุมชนจะเปนวิธีปองกันที่มั่นคงตอการ
อนุรักษปาชุมชน 

ซึ่งจากการวิเคราะหตนเองของชุมชน พบวา ชุมชนเองมีศักยภาพเพียงพอในการจัดการส่ิงแวดลอมและปา
ชุมชนโดยอาศัยหลักการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาตางๆ โดยชุมชนมีความเห็นรวมกันวาโอกาสของชุมชนในการ
การจัดการส่ิงแวดลอมและปาชุมชนอยางยั่งยืนนั้นเยาวชนนาจะเปนกําลังสําคัญที่ตองลุกขึ้นมามีบทบาทเคียงคูกับ
ผูใหญในชุมชนไดเปนอยางด ี

การใหความรูและสรางจิตสํานึกกับเด็กและเยาวชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
โดยเฉพาะปาชุมชน นับวาเปนแนวทางหนึ่งในการสรางความยั่งยืนใหกับฐานทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น ที่เนนการ
เขามามีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมลงมือดําเนินกิจกรรมและรวมกัน
ประเมินผล กระบวนการคายนับวาเปนรูปแบบหนึ่งที่สามารถสรางความรูและสรางความตระหนักใหเกิดขึ้นไดใน
ระยะเวลาอันส้ันและเกิดประสิทธิภาพ  จากผลการวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ พบวา กิจกรรมคายมีคุณคาตอ
บุคคลดานตางๆ กลาวคือ ผูผานการเขาคายจะมีความรู  ความสามารถและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูดีข้ึน มีการปรับตัว
และความสามารถทางสังคมดีข้ึน  มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรงขึ้น มีเจตคติดีขึ้น มีคุณลักษณะการพ่ึงตนเอง มี
ความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเองดีข้ึน และดานมโนภาพเกี่ยวกับตนเองเปนไปในทางบวกมากข้ึน(ศูนยสงเสริม-
การศึกษาตามอัธยาศัย, 2541) 

จากสภาพการดังกลาวขางตน การจัดการและการพัฒนาปาชุมชนบานพุเตยอยางยั่งยืนและสามารถใชเปนทั้ง
แหลงเรียนรูและเปนสถานที่ทองเที่ยวเพื่อใหสอดคลองกับแผนแมบทการจัดการปาชุมชนบานพุเตย แผนแมบทชุมชน
ตําบลทาเสา และการตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของจังหวัดกาญจนบุร ีตาม
แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด พ.ศ.  2552-2554  คือ สงเสริมการใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่ งยืน  และการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิ เวศ(สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จังหวัดกาญจนบุรี, 2551) จึงมีความจําเปนที่ทุกฝายทั้งภาคประชาชน ภาครัฐและ
ภาคเอกชนตองใหความสนใจตอการจัดการและพัฒนาคุณภาพปาชุมชนบานพุเตยรวมกันในลักษณะภาคีการพัฒนา
และการทองเที่ยวเชิงนิเวศจึงเปนเรื่องหนึ่งที่สามารถบูรณาการรวมกันได  

กระบวนการจัดกิจกรรม คายเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นับวาเปนกิจกรรมที่สงเสริม
ความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะทรัพยากรปาไมที่เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับ
เยาวชน เพราะใชระยะเวลาอันสัน้ทําใหประหยัดเวลาและคาใชจาย  ใหประสิทธิภาพในการตอบสนองวัตถุประสงคของ
ผูจัดและผูรับบริการ  เพราะมีการกําหนดกระบวนการเรียนรู (Learning Process) ที่ชัดเจน  และสามารถประเมินผล
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การเรียนรูได ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาแนวทางในการสรางความรูความเขาใจและความตระหนักดานส่ิงแวดลอมแก
เยาวชน โดยการพัฒนาหลักสูตรคายเยาวชนอนุรักษปาชุมชนบานพุเตย ในชื่อ “โครงการคายเยาวชนนักอนุรักษ..
มัคคุเทศกนอย”ข้ึน  เพื่อใหเยาวชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เปาหมายคือ ชุมชนบานพุเตย อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี
ไดเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาปาชุมชนในทองถิ่นของตนเองซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่ง  เพราะจังหวัดกาญจนบุรี
นับเปนที่ตั้งของแหลงสงวนชีวมณฑลและความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญของประเทศไทย 
 

วัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรคายเยาวชนอนุรักษปาชุมชนบานพุเตย โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 2. เพ่ือศึกษาศึกษาผลของการใชหลักสูตรดานความรูและความตระหนักดานส่ิงแวดลอมของเยาวชน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรคายเยาวชนอนุรักษปาชุมชนบานพุเตย ครั้งนี้ไดประยุกตกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research Approach)กับคณะกรรมการปาชุมชน แกนนําและตัวแทน
ชุมชน คณะครูอาจารยและเยาวชนในพ้ืนที่ชุมชนบานพุเตย อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยแบงขั้นตอนการวิจัย
เปน 3 ข้ันตอน ดังรายละเอียดตอไปนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 วางแผน (Planning) การเตรียมการพัฒนาหลักสูตรคายเยาวชนอนุรักษปาชุมชนบานพุเตย โดย
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ สรางแบบสอบถามเพื่อสํารวจความจําเปนและความตองการในการเขาคาย (Training 
Need Assessment)  นําไปสอบถามเยาวชนกลุมเปาหมาย  คือ  เยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึง
มัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนบานพุเตยและโรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา จํานวน 60 คน จํานวน 1 ชุด  และจัดทําแบบสอบถาม
เพื่อสํารวจความคิดเห็นและความตองการในการจัดคายเยาวชนของชุมชนจากคณะกรรมการปาชุมชน ตัวแทนชุมชน 
คณะครูอาจารยจากทั้ง 2 โรงเรียน ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group Disscusion)  เพื่อเปนแนวทางประกอบ
รวมกับขอมูลดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หลักการมัคคุเทศกนอยและวิทยากรนําชมสถานที ่
กําหนดเปนโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรคายเยาวชน  
 ขั้นตอนท่ี 2 ปฏิบัติการ (Action) ประกอบดวย 2 ข้ันตอนยอย ดังนี ้

2.1 พัฒนาหลักสูตรคายเยาวชนอนุรักษปาชุมชนบานพุเตย  นําขอมูลและผลสํารวจความจําเปนและ
ความตองการของเยาวชน และความตองการจากชุมชน มาวิเคราะหและสรางหลักสูตรโครงการคายเยาวชนนักอนุรักษ
..มัคคุเทศกนอยขึ้น  หลักสูตรคายเยาวชนอนุรักษปาชุมชนบานพุเตย ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก  คือ 1)
วัตถุประสงค  2) ความคิดรวบยอดทางส่ิงแวดลอมศึกษา 3) เทคนิคกระบวนการที่ใชในกิจกรรมคาย และ4) รูปแบบการ
วัดและการประเมินผล ทั้ง 4 องคประกอบผานการพิจารณาความถูกตองเหมาะสม ดานสํานวนภาษาและความถูกตอง
จากผูเชี่ยวชาญ นํามาปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองใช 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 1050 

2.2 ดําเนินการจัดคายเยาวชนอนุรักษปาชุมชนบานพุเตยกับเยาวชนที่อาศัยอยูในชุมชนบานพุเตย 
ตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 44 คน คัดเลือกตามความสมัครใจโดยผานการพิจารณาจาก
อาจารยผูรับผิดชอบและการอนุญาตจากผูปกครอง 

การประเมินผลเยาวชนดวยการทดสอบความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอมและวัดระดับความ
ตระหนักดานส่ิงแวดลอม(Environmental Concern Scale: ECS)โดยใชมาตรวัดความตระหนักดานส่ิงแวดลอมของ 
Van Liere and Dunlap (Van Liere and Dunlap, 1980) ซึ่งประกอบดวย 5 มาตรวัด ไดแก 1) มาตรวัดระดับการรับรู
ปญหาดานมลพิษและทรัพยากรธรรมชาติ (Pollution and Natural Resource Perception Scale: PNRS) 2) มาตรวัด
กฎระเบียบทางดานส่ิงแวดลอม(Environmental Regulation Scale: ERS) 3) มาตรวัดคาใชจายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
(Environmental Spending Scale: ESS) 4) มาตรวัดองคกรที่ดูแลทางดานส่ิงแวดลอม (Environmental Organization 
Scale: EOS) และ5) มาตรวัดพฤติกรรมทางดานส่ิงแวดลอม (Environmental Behavior Scale: EBS) กอนการเขาคาย 
(Pre-Test) และภายหลังการเขาคาย (Post-Test)  ดวยแบบทดสอบชุดเดียวกัน  

ขั้นตอนท่ี 3 สะทอนผล (Reflection) จัดเวทีนําเสนอผลการศึกษาทั้งในสวนของหลักสูตรและผลขอการใช
หลักสูตรแกชุมชนที่ประกอบดวย คณะกรรมการปาชุมชน แกนนําและตัวแทนชุมชน คณะครูอาจารยและเยาวชนและ
รับฟงขอเสนอแนะ  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 
 1. แบบสอบถาม  ประกอบดวย 
  1.1 แบบสอบถามความจําเปนและความตองการในการเขารวมกระบวนการคายเยาวชนอนุรักษปา
ชุมชน (Training Need Assessment)   
  1.2  แบบสัมภาษณความตองการและความคาดหวังของตัวแทนชุมชนตอการจัดทําหลักสูตรคาย
เยาวชนอนุรักษปาชุมชน 
 2. แบบทดสอบวัดความรู 
 3. แบบทดสอบความตระหนักดานส่ิงแวดลอม 

 
การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรโดยใชการวิเคราะหความสัมพันธของเนื้อหา(Content Analysis) 
วิเคราะหผลของการใชหลักสูตรดานความรูและความตระหนักดานส่ิงแวดลอม โดยใชสถิติพรรณนาแสดงดวย

คาจํานวนรอยละ ฐานนิยม คาเฉล่ียและใชสถิติวิเคราะห  t-test ในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนน
ความรูและความตระหนักดานส่ิงแวดลอมกอนและหลังการเขาคาย   
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ผลการศึกษาและวิจารณ 
ผลการพัฒนาหลักสูตร คายเยาวชนอนุรักษปาชุมชนบานพุเตย  

หลักสูตร คายเยาวชนอนุรักษปาชุมชนบานพุเตย มีองคประกอบ ดังนี ้
  วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อใหเยาวชนที่ผานการเขาคายไดรับความรูความเขาใจและมีความคิด
รอบยอดทางส่ิงแวดลอมเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะทรัพยากรปาไม เกิดความ
ตระหนักดานส่ิงแวดลอมและมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรปาไมในทองถิ่นตน ไดรับความรูความเขาใจและมี
ทักษะในการเปนวิทยากรนําชมสถานที ่ตลอดจนการเรียนรูที่จะอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางด ี
  ความคิดรอบยอดทางสิ่งแวดลอมศึกษา  ขอบเขตเนื้อหาสาระและการจัดกิจกรรมการเรียนรูคาย
เยาวชนอนุรักษปาชุมชนบานพุเตย ไดกําหนดความคิดรอบยอดทางส่ิงแวดลอมศึกษา เพื่อเปนหลักในการจัดกิจกรรม
คาย โดยมีขอบเขตเนื้อหาสาระที่สําคัญ ดังตารางที ่1 
  เทคนิคกระบวนการในการจัดกิจกรรมคาย การนําเสนอเนื้อหาโดยผานวิทยากรนําเขาสูกิจกรรม
ผานส่ือวีดีทัศน สไลด แผนใส สื่อจากธรรมชาติในทองถิ่น บทปฏิบัติการ บทเพลงประจําคายและเกมทางส่ิงแวดลอม  
ซึ่งกระบวนการที่ใชภายในคายเยาวชนครั้งนี้มุงที่จะสงเสริมใหเยาวชนเกิดการเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้งการฟง การ
คิด การเห็น และการเรียนรูจากเนื้อหาและกิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน 
  รูปแบบการวัดและการประเมินผล การประเมินผลกิจกรรมคายเยาวชนอนุรักษปาชุมชนบานพุเตย 
ใชแบบทดสอบวัดความรูและแบบวัดความตระหนักดานส่ิงแวดลอม  กอนการเขาคายและหลังการเขาคาย  ประเมิน
ความพึงพอใจดวยแบบประเมินความพึงพอใจภายหลังการเขารวมกิจกรรมคาย   
 
ตารางท่ี 1  ขอบเขตเนื้อหาสาระและการจัดกิจกรรมการเรียนรูของหลักสูตร คายเยาวชนอนุรักษ 

    ปาชุมชนบานพุเตย 
เน้ือหาสาระ กิจกรรมหลัก 

ประวัติศาสตรชุมชน: 
- ประวัติความเปนมาของชุมชน  
- สภาพทั่วไปดานภูมิประเทศ เศรษฐกิจและสังคม  
- ภูมิปญญาทองถิ่นวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น 
- ปญหาที่พบในชุมชน เนนปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม 

-บรรยาย 
-สํารวจชุมชน 
-ฝกปฏิบัติจริง 
-ระดมสมอง 

หลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม:  
- ความหมาย ความสําคัญและประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
- สถานการณปญหาที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
- แนวทางการจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
- บทบาทของเยาวชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

บรรยาย 
-ระดมสมอง 
-เกมส 
-ฝกปฏิบัติจริง 

ปาชุมชนบานพุเตย:  บรรยาย 
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- ความเปนมา ลักษณะทั่วไป จุดเดน 
- ความสําคัญของปาชุมชนและแหลงทองเที่ยวตอทองถิ่น 
- การจัดการปาชุมชน 
- บทบาทของเยาวชนในการดูแลปาชุมชน 

-สํารวจปาชุมชน 
-ฝกปฏิบัติจริง 

หลักการมัคคุเทศกนอย: 
- ความหมายและความสําคัญของมัคคุเทศกนอย 
- บทบาทหนาที ่คุณสมบัติและคุณลักษณะที่พึงประสงคของมัคคุเทศกนอย 
- วิธีการปฏิบัติงานมัคคุเทศกนอย: การเตรียมตัว เทคนิคการนําชม 
- การสรางมนุษยสัมพันธ การตอนรับนักทองเที่ยวและการเปนเจาบานที่ด ี
- พฤติกรรมนักทองเที่ยว 
- การดูแลความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว; ภัยในรูปแบบตางๆ วิธีการดูแลความปลอดภัย 
ขอปฏิบัติ การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
- ศิลปะและบุคลิกภาพในการพูดสําหรับมัคคุเทศก 
- บทบาทของมัคคุเทศกนอยในการดูแลปาชุมชน 

- บรรยาย 
- ปฏิบัติจริง 
- บทบาทสมมุต ิ

  
ผลของใชหลักสูตรดานความรู และความตระหนักดานสิ่งแวดลอม 

ดานความรูความเขาใจ  จากการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ( x ) โดยใชสถิติวิเคราะห Dependent-
Samples t-test ในการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูความเขาใจดานส่ิงแวดลอมกอนและหลังการเขา
คาย โดยกําหนดความเชื่อมั่นทางสถิติในระดับรอยละ 95 (P = 0.05) พบวา กอนการเขาคายเยาวชนมีคะแนนเฉล่ีย 
( x ) เทากับ 15.10 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 3.11 ภายหลังการเขาคายมีคะแนนเฉล่ีย ( x ) เทากับ 21.23  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  เทากับ 2.83 และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนความรูของเยาวชนกอน
และหลังเขาคาย พบวา หลังการเขาคายเยาวชนมีความรูความเขาใจดานสิ่งแวดลอมสูงกวากอนเขาคาย อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (t=18.99) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของศูนยสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย (2541) ที่
พบวา กระบวนการคายเยาวชนสามารถสรางความรูความเขาใจกับผูที่เขารวมกิจกรรมคายใหสูงขึ้นได (ตารางที ่2) 
 
ตารางท่ี 2   การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรดานความรูของเยาวชนกอนและหลังการเขาคาย 

คาสถิต ิ N x  S.D. t-statistics 
Pre-test 44 15.10 3.11 18.99** 
Post-test 44 21.23 2.83  

** P = 0.05 
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ดานความตระหนักดานสิ่งแวดลอม จากการศึกษาระดับความตระหนักดานสิ่งแวดลอมของเยาวชนกอน
และหลังการเขาคาย โดยอาศัยการวิเคราะห Dependent-Samples t-test ผลการศึกษา พบวา ระดับความตระหนัก
ดานส่ิงแวดลอมของเยาวชนกอนและหลังการเขาคายมีคาเทากับ 135.69 และ 143.98 ตามลําดับ ซึ่งอาจกลาวไดวา 
การจัดกิจกรรมเขาคายอนุรักษสิ่งแวดลอมสงผลใหระดับความตระหนักดานส่ิงแวดลอมของเยาวชนโดยรวมสูงข้ึน 
แมวาระดับคะแนนดังกลาวจะไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติก็ตาม (ตารางที ่3) 

เมื่อพิจารณาระดับความตระหนักดานส่ิงแวดลอมของเยาวชนโดยเฉล่ียในแตละมาตรวัดทั้ง 5 มาตรวัด พบวา 
ระดับความตระหนักดานส่ิงแวดลอมของเยาวชนโดยเฉล่ียกอนเขาคาย อันไดแก มาตรวัดระดับการรับรูปญหาดาน
มลพิษและทรัพยากรธรรมชาติ มาตรวัดกฎระเบียบทางดานส่ิงแวดลอม มาตรวัดคาใชจายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม มาตร
วัดองคกรที่ดูแลทางดานส่ิงแวดลอม และ มาตรวัดพฤติกรรมทางดานสิ่งแวดลอม มีคาเทากับ 36.23 14.57 14.46 
29.80 และ 40.63 ตามลําดับ ในขณะที่ระดับความตระหนักดานส่ิงแวดลอมของเยาวชนโดยเฉล่ียภายหลังการเขาคาย 
แตละมาตรวัดดังกลาว มีคาเทากับ 35.32 14.85 15.15 27.59 และ 39.02 ตามลําดับ โดยระดับความตระหนักดาน
สิ่งแวดลอมของเยาวชนโดยเฉลี่ยกอนและหลังการเขาคายในมาตรวัดกฎระเบียบทางดานส่ิงแวดลอม และมาตรวัด
คาใชจายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมเทานั้นที่มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที ่3) 

กลาวโดยสรุป การจัดกิจกรรมคายเยาวชนอนุรักษส่ิงแวดลอมเปนกิจกรรมที่สามารถยกระดับความตระหนัก
ดานส่ิงแวดลอมของเยาวชนใหสูงขึ้น แตควรมีการจัดกิจกรรมที่สงผลตอการสรางความตระหนักทางส่ิงแวดลอมในทุกๆ 
ดานและควรกระทําอยางตอเนื่องจึงจะมีผลในการยกระดับความตระหนักดานสิ่งแวดลอมของเยาวชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและยัง่ยืนตอไป 
 
ตารางท่ี 3  การวิเคราะหความแตกตางของระดับความตระหนักดานส่ิงแวดลอมของเยาวชนกอนและหลังการเขารวม

กิจกรรมคาย 
ระดับความตระหนัก 
ดานสิ่งแวดลอมเฉล่ีย 

มาตรวัดระดับความตระหนัก 

กอนเขาคาย หลังเขาคาย 

จํานวน
เยาวชน

(คน) 

t-
statistics 

Sig. 

Pollution and Natural Resource 
Perception Scale: PNRS 

 
36.32 

 
35.17 

 
44 

 
-0.598 

 
0.554 

Environmental Regulation Scale: ERS 14.57 20.77 44 2.683** 0.011 
Environmental Spending Scale: ESS 14.46 20.09 44 3.242*** 0.003 
Environmental Organization Scale: 
EOS 

29.80 29.53 44 -0.116 0.908 

Environmental Behavior Scale: EBS 40.63 34.43 44 -1.013 0.318 
Total 135.69 143.98 44 1.537 0.134 
** P = 0.05, ***P = 0.01 
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ขอเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัย พบวา การจัดกิจกรรมคายเยาวชน สําหรับเยาวชนในพ้ืนที่ชุมชนบานพุเตย  
นอกจากจะทําใหเยาวชนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษปาชุมชนสูงขึ้นแลว ยังชวยสรางเจตคติและ
การมีสวนรวมตอการอนุรักษปาชุมชนใหเกิดขึ้นกับเยาวชนอยางเห็นไดชัด ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และเอกชนควรพิจารณาหลักสูตรคายเยาวชนในการนําไปใชในระบบโรงเรียน  และนอกระบบโรงเรียนโดยปรับ
ใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนเกิดการเรียนรูและเกิดความตระหนักอันจะ
นําไปสูการปกปองดูแลทรัพยากรปาไมในทองถิ่น โดยเฉพาะเยาวชนในพ้ืนที่ปาชุมชน 

2. การใหความรูกับเยาวชนในพ้ืนที่ชุมชนบานพุเตย ควรเปนกิจกรรมที่เนนความสนุกสนาน  เปดโอกาส
ใหเยาวชนแสดงความสามารถและความคิดเห็นไดอยางอิสระ สงเสริมการทํางานเปนกลุมเพ่ือใหเกิดความ
รวมมือและปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในคาย ทั้งนี้แตละกิจกรรมควรกระตุนใหเยาวชนรูสึกวาเขาเหลานั้นเปน
สวนหน่ึงของระบบนเิวศปาไม เพ่ือใหเยาวชนเกิดความรักและหวงแหนปาไมของชุมชน   

3. การประเมินกิจกรรมคายเยาวชน ควรประเมินใหครอบคลุมกระบวนการในการจัดกิจกรรมคาย เชน 
เทคนิควิธีการในการนําเสนอหรือใหความรูในแตละหัวขอของวิทยากรหรือผูนํากิจกรรม  ความยากงายขององค
ความรูที่นําไปถายทอดในแตละกิจกรรม ซึ่งจะชวยใหผูวิจัยไดขอมูลท่ีชัดเจนและสามารถนําไปใชในการพัฒนา
กิจกรรมคายในโอกาสตอไป 

4.การจัดกิจกรรมคายอนุรักษควรมีการกําหนดเน้ือหาและกิจกรรมใหพอดีกับระยะเวลา โดยเนน
ประเด็นสําคัญในการจัดแตละครั้ง ทั้งนี้การจัดกิจกรรมคายอนุรักษสามารถจัดไดอยางตอเนื่อง ใหเหมาะสมกับ
เพศ วัย ระดับการศึกษา ความสนใจและความตองการของกลุมเปาหมาย เชน คายอนุรักษทรัพยากรชายฝง
ทะเล คายอนุรักษสิ่งแวดลอม คายรักษปา เปนตน 
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