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                                                                              บทคดัย่อ 
 การสร้างองค์ความรู้และการถ่ายโยงความรู้ของยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล โรงเรียนมหาวชิราวุธ                         
จงัหวดัสงขลา ร่วมกบัอาสาสมคัรพิทกัษ์ทะเล จงัหวดัสงขลา - พทัลุง ปี 2561 มวีตัถุประสงค์ 1) สรา้งองค์ความรู ้                    
เรือ่ง ทุน ทางธรรมชาตกิบัการใชท้รพัยากรรว่มกบัอาสาสมคัรพทิกัษ์ทะเล 2) ศกึษาความสามารถในการถ่ายโยงความรู ้
เรื่อง มนุษย์กบัความยัง่ยืนไปใชใ้นสถานการณ์อื่นๆ  3) เปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของยุวชนอาสาสมคัร
พิทักษ์ทะเลกบันักเรียนปกติ 4) ศึกษาความพึงพอใจของยุวชนอาสาสมัครพิทกัษ์ทะเล ประชากร ไดแ้ก่ นักเรียน                        
ช ัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีนมหาวชริาวุธ จงัหวดัสงขลา แผนการเรยีนวทิยาศาสตร์ จ านวน 4 ห้องเรยีน 168 คน                     
กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก ่นกัเรยีนทีส่มคัรเขา้รว่มโครงการยุวชนอาสาสมคัรพทิกัษ์ทะเล จ านวน 91 คน ไดม้าจากการรบัสมคัร
เข้าร่วมโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการวจิ ัย ไดแ้ก่ โครงการเด็กวทิย์จิตอาสา พฒันาท้องถิ่น โรงเรยีนมหาวชิราวุธ                    
จงัหวดัสงขลา งบประมาณ ปี 2561 เครอืขา่ยอาสาสมคัรพทิกัษ์ทะเลจงัหวดัสงขลา - พทัลุง ปี 2561 แบบทดสอบความรู้
ความเขา้ใจ เรือ่ง ทุนทางธรรมชาตกิบัการใชท้รพัยากร แบบทดสอบวดัความสามารถในการการถ่ายโยงความรูไ้ปใชใ้น
สถานการณ์อื่นๆ แบบทดสอบหลงัเรยีน  เรือ่ง มนุษย์กบัความยัง่ยนืของทรพัยากรธรรมชาต ิแบบสอบถามความพงึพอใจ 
ด าเนินการวจิยัโดยใหยุ้วชนอาสาสมคัรพิทกัษ์ทะเล ท ากจิกรรมร่วมกบัอาสาสมคัรพิทกัษ์ทะเลจงัหวดัสงขลา - พทัลุง 
เป็นระยะเวลา 1 ปี ผลการวจิยัพบว่า ยุวชนอาสาสมคัรพิทกัษ์ทะเลมคีวามรูค้วามเขา้ใจ เรื่อง ทุนทางธรรมชาติกบัใช้
ทรพัยากร ก่อนและหลงัท ากจิกรรมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ยุวชนอาสาสมคัรพิทกัษ์ทะเล         
มคีวามสามารถในการถ่ายโยงความรูไ้ปใชใ้นสถานการณ์อื่นๆ กอ่นและหลงัท ากจิกรรมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 ยุวชนอาสาสมคัรพิทกัษ์ทะเลมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรียน เรื่อง มนุษย์ กบัความยัง่ยืนของ
ทรพัยากรธรรมชาติแตกต่างจากนักเรียนปกติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และความพึงพอใจของยุวชน
อาสาสมคัรพทิกัษ์ทะเลหลงัท ากจิกรรม เท่ากบั 4.88 ทีร่ะดบัมากทีส่ดุ 
 
ค าส าคญั : องคค์วามรู ้มนุษย์กบัความยัง่ยนื ทรพัยากรธรรมชาต ิถ่ายโยง 
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Abstract 
 The purposes of this study were 1) to create natural capital with marine and coastal resources usage 
knowledge collaborate marine rangers 2) to study ability in natural capital with marine and coastal resources usage 
knowledge transfer to other situations 3) to compare the learning achievement in topic human and sustainability of 
natural resources between marine rangers students and traditional teaching students 4) to study the students 
satisfaction of Mahavajiravudh Songkhla school marine rangers. The population were 4 classroom of secondary 
grade 6 Mahavajiravudh Songkhla school students. The sample group were 91 voluntary students to apply marine 
rangers. The data collection instruments were Dek Wit Jit Asa, the project of Science department, the network of 
Songkhla - Phatthalung Marine Rangers, understanding questionnaire in topic natural capital with marine and 
coastal resources usage, ability - test questionnaire in knowledge transfer, the posttest learning achievement and 
the satisfaction measure. The research step was, the marine rangers had to doactivity about 1 year with the 
network of Songkhla - Phatthalung Marine Rangers. The results of this study indicated that the knowledge in topic 
natural capital with marine and coastal resources usage of marine rangers before and after method were 
statistically significant at .05 level. The ability in natural capital with marine and coastal resources usage knowledge 
transfer to other situations before and after method was statistically significant at .05 level. The learning 
achievement in topic human and sustainability of natural resources between marine rangers students and 
traditional teaching students were 16.58 and 8.33 which was statistically significant at .05 level. The level of 
satisfaction of the students was high (4.88). 
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1. บทน า 
 ปัญหาการใช้ทร ัพยากรธรรมชาติที่มีอย่ าง 
มากมายและไม่จ ากดัอย่างในอดีต เกิดภาวะวิกฤตการ
เสื่อมโทรมของแหล่งผลิตอาหารทุกส่วนของโลก เป็นไป
ตามที่โทมสั มลัทัส (Thomas Malthus. 2309 - 2377)                 
ไดก้ล่าวไวว้า่ อตัราการเพิ่มของประชากรมอีตัราที่เรว็กว่า
การเพิ่มของอาหารหลายเท่า โดยที่อัตราการเกิดของ
ประชากรเพิ่มในอันดบัเรขาคณิตส่วนอัตราการเพิ่มของ
อาหารเพิ่มตามอันดบัเลขคณิต ประชากรมากขึ้นการใช้
ทรพัยากรก็จะมากขึ้นตามล าดับ ท าให้เกิดปัญหาและ
วกิฤตขาดแคลนอาหารเกดิการ แก่งแย่ง ช่วงชงิ ทรพัยากร
ทัง้ในสงัคมขนาดเล็กไปจนถึงสงัคมโลก ความสงบสุขใน
สงัคมเริ่มแปรปรวนและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น สาเหตุ
น่าจะมาจากมนุษย์ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องทุนทาง
ธรรมชาติกับก าลังผลิตของแหล่งผลิตอาหารที่ผลิตได้
อย่างในอดตี และละเลยการดูแลรกัษา อาจจะไม่รู้หรอืไม่
เห็นความส าคญัของแหล่งผลิตกบัทรพัยากรธรรมชาติที่
ใชก้นัอยู่กเ็ป็นได ้
 โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษา มีหน้าที่จ ัดการ 
ศกึษาใหเ้ยาวชนเกดิความรูค้วามเขา้ใจในทุก  ๆดา้นตัง้แต่
ต้นทางของชีวิต รวมถึงความรู้ความเข้าใจการใช้
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยัง่ยืน จึง
เกดิค าถามวา่ ท าอย่างไรจะท าให้ทุกคนมคีวามรูแ้ละเขา้ใจ
ทุนทางธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว และรู้จ ักใช้ทร ัพยากร 
ธรรมชาตนิัน้ใหย้ัง่ยนื โรงเรยีนมหาวชริาวุธ จงัหวดัสงขลา 
ตัง้อยู่บนคาบสมทุรทีข่นาบดว้ยทะเลทัง้สองดา้นมกีารไหล
ของน ้าจากทะเลสาบสงขลาออกสู่ทะเลอ่าวไทย  มพีลวตั
ของน ้ าจืดน ้าเค็มและแร่ธาตุตลอดเวลาส่งผลให้พื้นที่นี้มี
ความหลากหลายของทรพัยากรชวีภาพมาตัง้แต่อดตีผูค้น
ในชมุชนมคีวามเอื้ออารแีบ่งปันขา้วปลา อาหาร ดงัจะเห็น
ได้จากบ้านที่ปลูกข้าวจะน าข้าวมาแลกปลา บ้านที่ท า
ประมง จะน าปลาไปแลกข้าวประมาณ ปี 2530 ทรพัยากร
ประมงเริ่มลดลง สอดคล้องกบันิธิ เอียวศรีวงศ์ (2547)                   
ที่กล่าวว่าในจงัหวดัสงขลาชาวประมงพื้นบา้นเคยจบัปลา
ไดว้นัหนึ่งมมีูลค่า 800 บาท แต่บดันี้ปริมาณลดลงเหลือ
เพยีง 300 บาทต่อล า และอนนัต์ มานิล (2560) ที่เล่าให้ฟัง
ว่า ปี 2554 เรอืวางลอบปู 3 ล าของเขาจบัปูม้าได้ไม่เกิน 
10 กิโลกร ัมต่อวัน ไม่คุ้มกับค่าแรงงานและค่าน ้ าม ัน
เชื้อเพลิงในการออกเรือแต่ละคร ัง้ อีกทั ้ง นฤทธิ ์                             

ดวงสุวรรณ (2545) ที่กล่าวว่า ปัจจุบนัความต้องการใน
การบริโภคและอุปโภคเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของประชากรและการพัฒนาประเทศ ท าให้ทร ัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตกอยู่ในภาวะเสื่อมโทรมที่
ค่อนข้างรุนแรงและมแีนวโน้ม  ในการถูกท าลายเพิ่มขึ้น
ตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรพัย์สิน และสุขภาพ
ของประชาชน และสมโภชน์ ศรโีกสามาตร (2547) ไดก้ล่าว 
ว่า การลดลงของความหลาก หลายทางชีวภาพก่อให้เกิด
ความแปรปรวนของระบบโลก ซึ่งกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ 
สงัคม วัฒนธรรม และการศึกษา ทัง้ระดับมหภาคและ
จุลภาค ท าให้ระบบโลกที่เกี่ยวกับมนุษย์ เสียสมดุล                      
เกดิความไม่พอดกี่อผลกระทบต่อการกนิดีอยู่ดแีละระบบ
ศลีธรรมของโลกโดยรวม 
 การลดลงของทรัพยากรทางชีวภาพลุ่ มน ้ า
ทะเลสาบสงขลา ท าให้สงัคม ชุมชน ลุ่มทะเลสาบสงขลาได้
เปลี่ยนแปลงจากอดีตจนเกือบจะสิ้นเชิง แม้ว่าด้านหนึ่ง
ของการเปลีย่นแปลง คอื ความเจรญิที่เน้นทางดา้น วตัถุที่
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเรว็ ท าลายระบบแห่งการพึ่งพาอาศยัซึ่ง
กนัและกนั ท าลายระบบคุณธรรมที่ควบคุมผูค้นในสงัคม
ให้สามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างมีความสงบสุข เพิ่มพูน
ความเห็นแก่ตัว การแก่งแย่ ง ชิงดีชิงเด่น มากขึ้น 
ตามล าดบั สถาบนัครอบครวัอนัเป็นสถาบนัหลกัของสงัคม 
เริม่คลอนแคลนความสมัพนัธ์ระหว่างญาติพี่น้องที่อยู่ต่าง
กลุ่ มกันเริ่ มห่ างหายกลายเป็ น “คนอื่ น” (นฤทธิ ์                           
ดวงสวุรรณ. 2545) 
 การรกัษาฐานทรพัยากรทัง้ชวีภาพ และภูมปัิญญา 
เป็นสิ่งจ าเป็นการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง 
ผา่นระบบการศกึษาท าให้เยาวชนรูเ้ท่าทนัและเห็นจุดเด่น
ของไทย และจุดเดน่ของท้องถิ่นเป็นการพฒันาคนที่ไม่ลืม
รากเหง้าของสังคมตนเองโดยมีความสามารถที่จะน า
ความรู้ที่ทันสมยัมาช่วยในการสร้างความรู้ให้เหมาะสม 
กบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมไทย ท าให้เกิดบูรณาการของ
ระบบสายธารภูมปัิญญาที่หลากหลาย สามารถใชแ้ละผลิต
ความรูเ้พื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนและนานาชาติไดท้ าให้ภูมิ
ปัญญาไทยสามารถเป็นส่วนหนึ่งของทางเลือกในการ
พฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืในระบบนานาชาติ (วสิุทธิ ์ใบไม ้
และสมโภชน์ ศรีโกสามาตร. 2550) ศุภิช ัย ตัง้ใจตรง 
(2546) ให้ความเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องรู้จ ัก



Thai Journal of Environmental Studies Vol. 2(6), 2019 : 33 – 41 

36 

สิง่แวดล้อมของเราให้ชดัเจนขึ้นเราต้องรูว้่าสิ่งแวดล้อม
เหล่านี้มสีภาพอุดมสมบูรณ์เพียงใด มสีิง่ใดเป็นตวัคุกคาม 
บัน่ทอนสิ่งแวดล้อมอยู่เพื่อเราจะได้หาหนทางป้องกัน
รกัษาไว้ ซึ่งวิสุทธิ ์ใบไม้ (2550) กล่าวว่า เป็นเรื่องยาก
หรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะต้านทานการพัฒนา
ประเทศตามกระแสโลกาภิวฒัน์ แต่ผู้คนชาวไทยกน่็าจะ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทางเลือกใหม่ โดยอาศัยข้อ
ไดเ้ปรยีบที่เป็นทุนทางสงัคม และทุนทางวฒันธรรมที่อิง
อยู่ก ับทรัพยากร ธรรมชาติน ้ า ความหลากหลายทาง
ชวีภาพซึง่เป็นทุนทางธรรมชาติที่ยงัเหลืออยู่เพียงพอและ
พอเพยีงส าหรบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมตามวถิีแบบ
ไทยโดยอาศยัหลกัปรชัญาของ เศรษฐกจิพอเพียง เพี่อการ
พฒันาที่ย ัง่ยืนของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัรชักาลที ่
9 โดยการสรา้งความรูค้วบคู่คุณธรรมและจรยิธรรมเพื่อให้
รูเ้ท่าทนัการเปลี่ยนแปลงของโลก สรา้งภูม ิคุม้กนัให้กบั
ตนเองและสังคมโดยการผสมผสานฐานความรู ้                     
ภูมปัิญญาท้องถิ่นดัง่เดิมบูรณาการการศกึษาในท้องถิ่น 
เกดิเป็นกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาทางเลือกใหม่ที่
เรยีกว่า “เทคโนโลยีนิเวศ” ที่หมายถึง การศกึษาหาขอ้มูล 
โดยใช้กระบวนการและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทัง้เคม ี
ฟิสิกส์ ชีววิทยา ธรณีวิทยา และคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดิน น ้ า ความ
หลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นซึ่ งเป็นทุนทาง
ธรรมชาตขิองสงัคมไทย 
 สมโภชน์ ศรีโกสามาตร (2547) ได้จุดประกาย
ความคิดผู้วิจ ัยว่า “ไม่มีปีรามดิใดในโลกที่สามารถสร้าง
จากยอดได้” การได้เริ่มต้นการได้ท า การได้ออกนอก
กระดาษและเรยีนรูจ้ากฐานขอ้มูลและบนฐานความจรงิตาม
ธรรมชาติที่เรามีจะท าให้เกิดองค์ความรู้ที่สอดคล้องกบั
ธรรมชาติ อีกทัง้วสิุทธิ ์ใบไม ้(2550)  กล่าวว่าการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการติดอาวุธทางปัญญาให้กับ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้คดิเป็น ท าเป็นให้เห็นคุณค่าของ
ธรรมชาติ และศาสนาจะน าพามนุษย์ไปสู่คุณธรรมและ
ความรูร้อบดา้น แนวทางดงักล่าวสอดคล้องกบัทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์  (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 
2549) เป็นกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบตัิและผู้เรียน
เท่านัน้ที่สร้างความรู้และสรา้งโครงสร้างทางปัญญาของ
ตนเองได ้ครผููส้อนไมส่ามารถสอนให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู้
ได้ การให้ผู้เรียนเรียนรู้กบัเครือข่ายอาสาสมคัรพิทักษ์

ทะเลและองคก์รต่าง  ๆในท้องถิ่นคาดว่าเป็นหนทางหนึ่งที่
สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสรา้งโครงสรา้ง  ทางปัญญาของตนเองได ้
และเชือ่วา่เมือ่ผูเ้รยีนสรา้งโครงสรา้งทางปัญญาของตนเอง
ได้  ผู้ เรียนสามารถเชื่ อมโยงความรู้ เดิมเข้ากับ
ประสบการณ์ใหม่ได้ ถ้าประสบการณ์นัน้ใกล้เคียงกับ
ประสบการณ์เดมิ(Thorndike) และการเรยีนรูน้ัน้จะเป็นการ
เรียนรูท้ี่มคีวามหมายและใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ตลอด
ชีวิต โครงการเด็กวิทย์ จิ ตอาสาพัฒนาท้องถิ่ น                                 
เป็นโครงการหนึ่งที่ผู้วิจ ัยเสนอโรงเรียนมหาวชิราวุธ
จงัหวดัสงขลา และได้รบัการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  
ปี 2561 จ านวน 7,000 บาท เพื่อน ามาใชใ้นการก่อฐานปีรา
มดิทางปัญญา โดยผูว้จิยัเขา้ร่วมเป็นเครอืข่ายอาสาสมคัร
พิทักษ์ทะเลและจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเรียนรู้นอก
ห้องเรยีนจากกจิกรรมของอาสาสมคัรพิทกัษ์ทะเลจงัหวดั
สงขลา - พัทลุง ตลอดปี 2561 รวมทัง้หมด 4 คร ัง้เพื่อให้
ผูเ้รยีนเกดิการเปลีย่นแปลงภายใน ดงัพระราชด ารสัของใน
หลวงรชัการที่ 9 ที่ว่า“ ระเบิดจากข้างในหัวใจแห่งการ
พฒันา”  (สเุมธ ตนัตเิวชกลุ. เผยแพร ่: 29 พ.ย. 2559) 
 
2. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 2.1 สร้างองค์ความรู้ เรื่อง ทุนทางธรรมชาติกบั
การใชท้รพัยากรร่วมกบัอาสาสมคัรพทิกัษ์ทะเล  
 2.2 ศึกษาความสามารถในการถ่ายโยงความรู ้
เรือ่ง มนุษย์กบัความยัง่ยืนไปใชใ้นสถานการณ์อื่น  ๆ
 2.3 เปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนของ
ยุวชนอาสาสมคัรพทิกัษ์ทะเลกบันักเรยีนปกต ิ 
 2.4 ศึกษาความพึงพอใจของยุวชนอาสาสมคัร
พทิกัษ์ทะเล 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1) ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาวจิัย นักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียน
มหาวชริาวธุ จงัหวดัสงขลา จ านวน 4 หอ้งเรยีน 168 คน 
3.2 กลุ่มตวัอย่าง  
 2) นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา                 
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล                 
ปี 2561 จ านวน 91 คน 



วารสารวทิยาการสิง่แวดลอ้มไทย ปีที ่2(6), 2562 : 33 – 41 
 

 
37 

3.3 รปูแบบการวิจยั 
 ผู้วิจ ัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  1) โครงการเด็กวิทย์ – จิตอาสาพัฒนา                 
สิ่งแวดล้อมโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา   
ปีงบประมาณ 2561  
  2) เครอืข่ายอาสาสมคัรพิทักษ์ทะเลจงัหวดั
สงขลาพทัลุงและจงัหวดัพทัลุง ปี 2561 
3.4 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 1) แบบสอบถามความรูค้วามเขา้ใจเรื่องทุนทาง
ธรรมชาตกิบัการใชท้รพัยากรทางทะเลและชายฝัง่              
 2) แบบทดสอบวดัความสามารถในการถ่ายโยง
ความรู้  เรื่อง มนุษย์กับความยัง่ยืนของทรัพยากร 
ธรรมชาตใินสถานการณ์อื่น  ๆ 
 3) แบบทดสอบ เรื่อง มนุษย์กบัความยัง่ยืนของ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ 
 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมลู  
 ระยะที ่1 
  1) ผู้ วิ จ ั ย ศึ ก ษ า น โ ย บ า ย ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการการร ักษาความมัน่คงของฐาน
ทรพัยากรและการสรา้งสมดุลระหว่างการอนุรกัษ์กบัการ
ใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืนและและยุทธศาสตร์ดา้นการสรา้ง
การเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  
  2) ผู้วิจ ัยศึกษาเอกสารหลักสูตร คุณภาพ
ผู้เรียนชัน้ม ัธยมศึกษาตอนปลายที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาต ิ
  3) ผู้วิจ ัยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ปี 2561 และเข้าร่วมประชุม
เครอืขา่ย 
  4) ผูว้จิยัเขยีนและเสนอโรงเรยีนคดัเลือกและ
จดัสรรงบประมาณด าเนินโครงการ ปี 2561 
                  5) ผูว้จิยัจดัท าคู่มอืยุวชนอาสาสมคัรพิทกัษ์
ทะเล และเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลและการหา
คณุภาพของเครื่องมอืวจิยั 
  6) ประชาสมัพันธ์โครงการรบัสมคัรนักเรียน
เข้าร่วมโครงการ น ารายชื่อนักเรียนเสนอขออนุมตัิการ
ด าเนินโครงการต่อสถานศกึษา   
 

 ระยะที ่2  
  1) ยุวชนอาสาสมคัรพิทักษ์ทะเลร่วมประชุม 
เลอืกประธานกลุ่ม ท าความเขา้ใจ วธิกีารด าเนินโครงการ 
  2) ยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลท าแบบ
ประเมินองค์ความรู้ เรื่องทุนทางธรรมชาติกบัการบริหาร
จดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่และความสามารถใน
การถ่ ายโยงความรู้ เรื่องมนุษย์กับความยั ง่ยืนใน
สถานการณ์อื่นกอ่นท ากจิกรรม 
  3) ยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลร่วมเสนอ
โครงการและคดัเลอืกโครงการ 
  4) ยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลร่วมเขียน
แผนโครงการ และงบประมาณ 
  5) ยุวชนอาสาสมคัรพิทักษ์ทะเลด าเนินงาน
ตามแผน ยุวชนอาสาสมคัรพิทกัษ์ทะเลเขา้ร่วมเรยีนรูแ้ละ
ท ากิจกรรมอาสมคัรพิทักษ์ทะเล องค์กร และภาคส่วน
ต่าง  ๆในทอ้งถิน่ คร ัง้ที ่1 และครัง้ที ่2 
  6) ยุวชนอาสาสมคัรพิทกัษ์ทะเลท ากิจกรรม
ร่วมกบัอาสมคัรพิทกัษ์ทะเลและเครอืข่ายตามความสนใจ
โดยไมต่อ้งมคีรคูวบคมุการเขา้ร่วมโครงการ 
 ระยะที ่3 
  1) ยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลท าแบบ
ประเมินองค์ความรู้เรื่องทุนทางธรรมชาติกับการใช้
ทรพัยากรธรรมชาติ ความสามารถ ในการถ่ายโยงความรู้
เรือ่งมนุษย์กบัความยัง่ยนื  ในสถานการณ์อื่น และท าแบบ
ประเมนิความพงึพอใจ  
  2) ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลู วเิคราะห์ขอ้มลู 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) เปรยีบเทียบองค์ความรู้เรื่องทุนทางธรรมชาติ
กบัการใชท้รพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ก่อนท ากจิกรรม
และหลงัท ากจิกรรม 
 2) เปรียบเทียบความสามารถในการถ่ายโยง
ความรูเ้รือ่งมนุษย์กบัความยัง่ยืนในสถานการณ์อื่น  ๆก่อน
ท ากจิกรรมและหลงัท ากจิกรรม  
 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนเรื่อง
มนุษย์กับความยั ง่ยืนของสิ่งแวดล้อมของยุ วชน
อาสาสมคัรพทิกัษ์ทะเลกบันักเรยีนปกต ิ
 4) วเิคราะห์ความพงึพอใจ 
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3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร ัง้นี้มี
รายละเอยีดดงันี้ 
  1) สถิติพื้นฐานได้แก่ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) 
  2) สถติทิดสอบสมมตุฐิาน ไดแ้ก่ สถิติทดสอบ 
Paired t - test เปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยองค์ความรูเ้รื่องทุน
ทางธรรมชาติกบัการการใชท้รพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 
เปรยีบเทียบความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้เรื่อง
มนุษย์กับความยัง่ยืนของทรัพยากร ธรรมชาติใน
สถานการณ์อื่น ๆ เปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียน
ของยุวชนอาสาสมคัรพทิกัษ์ทะเลกบันักเรยีนปกต ิ
 
4. ผลการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยการสร้างองค์ความรู้และการถ่าย
โยงความรู้ เรื่อง มนุษย์กับความยัง่ยืนของทรพัยากร 
ธรรมชาติของยุวชนอาสาสมคัรพิทกัษ์ทะเล โรงเรยีนมหา
วชิราวุธ จงัหวดัสงขลา ร่วมกบัอาสาสมคัรพิทักษ์ทะเล
จงัหวดัสงขลา - พทัลุง ปี 2561 พบวา่ 

1) องค์ความรูเ้รื่องทุนทางธรรมชาติกบัการใช้
ทร ัพยากรทางทะเลและชายฝั ่งของยุวชนอาสาสมัคร
พิทกัษ์ทะเลก่อนและหลังท ากจิกรรมแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัที่ระดบั .05 ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 1.09 และ 4.58 
ตามล าดบั ในระดบัดมีาก 

2) ความสามารถในการถ่ายโยงความรู้เรื่อง
มนุษย์กับความยั ง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติใน
สถานการณ์อื่น ๆ ก่อนและหลังท ากิจกรรมแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัที่ระดบั .05 ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.21 และ 
2.94 ในระดบัมาก  

3) ผลสมัฤทธิท์างการเรียน เรื่องมนุษย์กับ
ความยัง่ยืนของทรพัยากรธรรมชาติของยุวชนอาสาสมคัร
พิทกัษ์ทะเลกบันักเรยีนปกติค่าเฉลี่ยแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.58 และ 8.33 
ตามล าดบั                  

4) ความพึงพอใจของยุวชนอาสาสมคัรพิทกัษ์
ทะเลหลงัท ากจิกรรม ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.88 ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน เท่ากบั .24 ทีร่ะดบัมากทีสุ่ด 
 

 
ตารางที ่1 องคค์วามรูเ้รือ่งทุนทางธรรมชาตกิบัการใชท้รพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ของยุวชนอาสาสมคัรพทิกัษ์ทะเล 

 

ค าถาม 

(n = 91), (N = 5) 
ก่อนท ากิจกรรม หลงัท ากิจกรรม 

การแปรผล 
 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

1. ความหมายของค าว่าทุนทางธรรมชาติ 1.04 0.20 4.31 0.46 ดมีาก 
2. ความส าคญัของทุนทางธรรมชาติกบัการผลติอาหาร 1.08 0.26 4.58 0.50 ดมีาก 
3. การเจรญิเตบิโตโดยธรรมชาติ 1.10 0.30 4.68 0.47 ดมีาก 
4. ทะเลสองน ้า 1.12 0.32 4.51 0.50 ดมีาก 
5. แพลงกต์อน 1.11 0.31 4.56 0.49 ดมีาก 
6. ป่าชายเลน 1.11 0.31 4.52 0.50 ดมีาก 
7. แหล่งอนุบาลสตัวน์ ้า 1.13 0.34 4.53 0.50 ดมีาก 
8. คณุภาพน ้า 1.12 0.32 4.51 0.50 ดมีาก 
9. น ้าท่า - น ้าทิ้ง 1.09 0.28 4.67 0.47 ดมีาก 
10. ขยะทะเลและผลกระทบ 1.02 0.14 4.43 0.49 ดมีาก 

รวม 1.09 0.27 4.53 0.48 ดีมาก 
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 จากตารางที ่1 องคค์วามรูเ้รือ่งทุนทางธรรมชาติกบั
การใชท้รพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ของยุวชนอาสาสมคัร
พิทักษ์ทะเล พบว่า ยุวชนอาสาสมคัรพิทักษ์ทะเลมอีงค์
ความรูเ้รือ่งทุนทางธรรมชาตแิละการใชท้รพัยากรทางทะเล 

และชายฝัง่กอ่นท ากจิกรรมและหลงัท ากจิกรรมแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เท่ากบั 1.09 และ 
4.58 ตามล าดบั ในระดบัดมีาก 

 
ตารางที ่2 ความสามารถในการถ่ายโยงความรูเ้รือ่งมนุษย์กบัความยัง่ยนืในสถานการณ์อื่น  ๆของยุวชนอาสาสมคัพทิกัษ์ทะเล 

 
จากตารางที่ 2 ความสามารถในการถ่ายโยงความรู้

เรื่องมนุษย์กบัความยัง่ยืนในสถานการณ์อื่น  ๆของยุวชน
อาสาสมคัรพิทักษ์ทะเล พบว่า ยุวชนอาสาสมคัรพิทักษ์
ทะเลมคีวามสามารถในการถ่ายโยงความรูเ้รื่องมนุษย์กบั

ความยัง่ยืนในสถานการณ์อื่น  ๆก่อนท ากจิกรรมแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 เท่ากบั 0.21                    
ในระดบัน้อยที่สุด และหลงัท ากิจกรรม เท่ากบั 2.94 ใน
ระดบัมาก 

  
ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง มนุษย์กบัความยัง่ยืนของทรพัยากรธรรมชาติของยุวชนอาสาสมคัร
พทิกัษ์ทะเลกบันกัเรยีนปกต ิ
 

คะแนนเต็ม 

นักเรียนปกติ  
(N = 77) 

ยุวชนอาสาสมคัรพิทกัษ์ทะเล 
(N = 91) t P 

คะแนน  ̅ S.D. คะแนน  ̅ S.D. 
21 569 8.33 1.27 1,629 16.58 1.61 20.841 .000* 

 

ค าถาม 

(n = 91), (N = 5) 
ก่อนท ากิจกรรม หลงัท ากิจกรรม 

การแปรผล 
 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

1. ขยะในบา้น โรงเรยีน และชมุชน 0.10 0.30 2.95 0.22 ดมีาก 
2. ไมโครพลาสตกิ 0.20 0.40 2.98 0.14 ดมีาก 
3. โรงเรยีนคารบ์อนต ่า 0.34 0.49 2.97 0.18 ดมีาก 
4. ทรพัยากรป่าไม ้ 0.26 0.44 2.98 0.14 ดมีาก 
5. ปรากฏการในชว่งเวลาเดยีวกนั 3 พื้นที ่ประเทศไทย PM 
2.5 เมอืง Adelai ออสเตรเลยี มอีุณหภมู ิ46.6 °C และรฐัมนิ                    
เนโซตา สหรฐัอเมรกิา มอีุณหภมู ิ- 66 °C 

0.36 0.48 2.93 0.25 ดมีาก 

6. IUU กบัวกิฤตอิาหารโลก 0.42 0.49 2.92 0.26 ดมีาก 
7. ก าลงัผลติส ารองในทะเล 30% 0.13 0.34 2.92 0.26 ดมีาก 
8. Carrying Capacity 0.07 0.25 2.93 0.25 ดมีาก 
9. การเกบ็กกัคารบ์อนในทะเล 0.25 0.43 2.96 0.20 ดมีาก 
10. คารบ์อนเครดติ 0.04 0.20 3.00 0.00 ดมีาก 

รวม 0.21 0.38 2.94 0.32 ดีมาก 
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จากตารางที่ 3 เปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน เรื่องมนุษย์กบัความยัง่ยืนของทรพัยากรธรรมชาติ
ของยุวชนอาสาสมคัรพิทกัษ์ทะเลกบันักเรยีนปกติ พบว่า 
ยุวชนอาสาสมคัรพิทักษ์ทะเลมีผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
เรื่อง มนุษย์กับความยัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

แตกต่างจากนักเรียนปกติอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 16.58 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 1.61 นักเรียนปกติมีผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
คา่เฉลีย่ เท่ากบั 8.33 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.27   
 

 
ตารางที ่4 ความพงึพอใจของยุวชนอาสาสมคัรพทิกัษ์ทะเล 

 

ค าถาม 

(n = 91), (N = 5) 
หลงัท ากิจกรรม 

การแปรผล 
 ̅ S.D. 

1. มจีติสาธารณะ  4.97 .18 ดมีาก 
2. ไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองจากการลงมอืปฏบิตัิ 4.77 .42 ดมีาก 
3. ไดร้บัความรูจ้ากวทิยากรทีห่ลากหลายและมเีครอืขา่ย 4.85 .36 ดมีาก 
4. การสรา้งแหล่งเรยีนรูใ้หม ่และกจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรู้ 4.87 .34 ดมีาก 
5. ไดท้ างานรว่มกบัผูอ้ื่น 5.00 .00 ดมีาก 
6. เขา้ใจค าว่าทุนทางธรรมชาติกบัการเจรญิเตบิโตโดยธรรมชาติ 4.89 .31 ดมีาก 
7. รูว้า่ขยะทะเลเป็นปัญหาสิง่แวดลอ้มโลกอยู่ในขณะนี้ 4.78 .41 ดมีาก 
8. ไดม้สีว่นรว่มในการดแูลระบบนิเวศน์แหล่งผลติอาหารในทอ้งถิน่ 4.79 .45 ดมีาก 
9. มคีวามสขุเมือ่ไดป้ล่อยลูกป ูลูกปลา คนืสูธ่รรมชาติ 5.00 .00 ดมีาก 
10. รูส้กึดมีากเมือ่เหน็ผูอ้ื่นท าตามสิง่ทีเ่ราท า 5.00 .00 ดมีาก 

รวม 4.88 .24 ดีมาก 
 
 จากตารางที ่4 ความพงึพอใจของยุวชนอาสาสมคัร
พิทักษ์ทะเลหลังท ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ยของทรพัยากร 
ธรรมชาติแตกต่างจากนักเรยีนปกติอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 16.58 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 1.61 นักเรยีนปกติมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรียน ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 8.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน             
เท่ากบั 1.27 เท่ากบั 4.88 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
.24 ทีร่ะดบัมากทีส่ดุ 
 
5. การอภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยการสร้างองค์ความรู้และการถ่าย
โอนความรู้  เ รื่ อ งม นุ ษย์ กั บความยั ่งยื นขอ ง
ทรัพยากรธรรมชาติของยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล 
โรงเรยีนมหาวชิราวุธ จังหวดัสงขลา ร่วมกบัอาสาสมคัร
พิทักษ์ทะเลจังหวัดสงขลา - พัทลุง ปี 2561 พบว่า  

องค์ความรูเ้รื่องทุนทางธรรมชาติกบัการใชท้รพัยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่ของยุวชนอาสาสมคัรพิทกัษ์ทะเลก่อนและ
หลังท ากิจกรรม มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัที่
ระดบั .05 ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 1.09 และ 4.58 ที่ระดบัน้อย 
และระดบัดีมาก ตามล าดบั ความสามารถในการถ่ายโยง
ความรู้ เรื่อง มนุษย์กับความยัง่ยืนของทรัพยากร 
ธรรมชาติในสถานการณ์อื่น  ๆก่อนและหลงัท ากิจกรรมมี
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 0.21 และ 2.94 ที่ระดับน้อยและระดับมาก 
ตามล าดบั ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง มนุษย์กบัความ
ยัง่ยืนของทรัพยากร ธรรมชาติของยุวชนอาสาสมัคร
พทิกัษ์ทะเลกบันกัเรยีนปกติแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทีร่ะดบั .05 มคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 16.58 และ 8.33 ตามล าดบั 
และความพึงพอใจของยุวชนอาสาสมคัรพิทักษ์ทะเลหลัง
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ท ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.88 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั .24 ทีร่ะดบัมากทีสุ่ดทัง้นี้อาจเป็นเพราะ 
 1) ยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มีความสนใจ
สมคัรเขา้ร่วมกจิกรรมตามความสนใจของผูเ้รยีนเอง จึงมี
ความตัง้ใจในการเรยีนรู้และท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องจน
สามารถซมึซบัทัง้ความรูแ้ละทศันคติจากการเห็นตวัอย่าง
และลงมอืท าของอาสาสมคัรพทิกัษ์ทะเล 
 2) ยุวชนอาสาสมคัรพิทกัษ์ทะเลเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ลงพื้นทีไ่ปเรยีนรูก้จิกรรมที่อาสาสมคัร
พทิกัษ์ทะเลท าในแต่ละพื้นที ่ 
 3) อาสาสมคัรพิทักษ์ทะเลมีความพร้อมในการ
ร่วมท ากิจกรรมกับองค์กรและภาคส่วนต่างๆ อย่าง
สม ่าเสมอความรู้ความเข้าใจ เรื่องการใช้ทรพัยากร การ
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูการใชท้รพัยากรค่อย  ๆซึมซบัจนยุวชน
อาสาสมคัรพิทกัษ์ทะเลท ากจิกรรมจนเป็นจิตอาสาที่สนใจ
และเขา้รว่มกจิกรรมกบัเครอืขา่ยดว้ยตนเอง 
 4) ยุวชนอาสาสมคัรพิทกัษ์ทะเลไดเ้รียนรูก้บัภูมิ
ปัญญาที่หลากหลาย แต่ละสถานการณ์ เป็นสถานการณ์
จรงิความมุง่ม ัน่และตัง้ใจของเครอืข่ายและผูป้ระสานงานมี
ความตัง้ใจที่จะถ่ายทอดให้กับผู้เรียนสูงมาก ทุกการ
กระท าทุกการสอนของครูภูมิปัญญาอาสาสมคัรพิทักษ์
ทะเลออกมาจากจิตและส านึกรกัท้องถิ่นและทรพัยากร 
ธรรมชาตอิย่างแทจ้รงิ 
 5) อาสาสมคัรพิทกัษ์ทะเลตระหนักในปัญหาการ
ใช้ทรพัยากร อยากมีส่วนร่วมในการอนุร ักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ส ังเกตจากการเข้าร่วม
กจิกรรมกบัเครอืขา่ยอย่างต่อเนื่องแมว้่ากจิกรรมนัน้จะอยู่
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในโครงการ เช่น กิจกรรม  
“ทรสั ฮโีร” เป็นกจิกรรมที่เครอืข่ายไดร้วมกลุ่มกนัเกบ็ขยะ

ชายหาดสมิหลาทุก ๆ วันเสาร์ และอาทิตย์ ในเดือน
กมุภาพนัธ์ 2562 อาสาสมคัรพิทกัษ์ทะเลเขา้ร่วมโครงการ
อย่างต่อเนื่อง แต่ละคนมคีวามภาคภูมใิจในการมสี่วนร่วม
จงึเป็นผลใหยุ้วชนอาสาสมคัรพิทกัษ์ทะเลสรา้งองค์ความรู้
เรื่องทุนทางธรรมชาติกบัการใช้ทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่กอ่นและหลงัท ากจิกรรมมคีวามแตกต่างกนัที่ระดบั
มาก ความสามารถ ในการถ่ายโยงความรู ้เรื่อง มนุษย์กบั
ความยัง่ยืนของทรพัยากรธรรมชาติในสถานการณ์อื่น  ๆ
ก่อนและหลังท ากิจกรรมมีแตกต่างกันในระดับมาก 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง มนุษย์กบัความยัง่ยืนของ
ทรพัยากรธรรมชาติของยุวชนอาสาสมคัรพิทกัษ์ทะเลกบั
นักเรยีนปกติแตกต่างกนั มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 16.58 และ 
8.33 ตามล าดบั และความพึงพอใจของยุวชนอาสาสมคัร
พิทักษ์ทะเลหลังท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.88  
ทีร่ะดบัมากทีสุ่ด 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 1) ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ถ้าสามารถจัด
กจิกรรมให้กบันักเรียนกลุ่มอื่นได้ควรจัดให้กบันักเรียน
กลุ่มอื่น  ๆดว้ย 
 2) ขอ้เสนอแนะในการศกึษาครัง้ต่อไปควรเผยแพร่
กิจกรรมเสียงตามสายหรือสื่อสารในโรงเรียนเพื่ อ
ประชาสมัพนัธ์ให ้นกัเรยีนเขา้รว่มโครงการมากขึน้ 
 3) ควรจัดท าเกยีรติบตัรให้กบัยุวชนอาสาสมคัร
พทิกัษ์ทะเล 
 4) ควรมีเวทีส่งเสริมเยาวชนจิตอาสาได้เผยแพร่
ผลงาน 
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