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บทคัดย่อ
การวิจยั เรือ่ ง “สือ่ สร้างสรรค์เพือ่ เสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์นำ�้ ของเยาวชนคนปลายน�ำ้
คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง” ในครั้งนี้ เป็นโครงการสืบเนื่องจากโครงการวิจัยเรื่อง
“การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำของเยาวชนคนปลายน�้ำ
คลองท่าแนะ” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์น�้ำแก่เยาวชนในพื้นที่
ปลายน�้ำ คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง อันมีสาเหตุเนื่องจากในสภาพปัจจุบัน พื้นที่
ปลายน�้ำคลองท่าแนะมีทั้งภาวะน�้ำแล้ง น�้ำท่วม น�้ำเสีย ทางผู้บริหารโรงเรียน ครู
อาจารย์ และนักวิจยั ชุมชนได้รว่ มกันวิเคราะห์สภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และพบว่าเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต สภาพความเป็นอยู่ส่งผลให้คนขาดจิตส�ำนึกและมองเห็นว่า
โรงเรียนมีหน้าที่ปลูกจิตส�ำนึกให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งหลังจากการด�ำเนินการวิจัย
1
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Abstract
Research on “Creative Media to Enhance Water Conservation
Consciousness of Basin Community Youths at Kon Plie Nam Khlong Ta
Nae, Phattalung” was an ongoing research on “The Development of a
Learning Process to Enhance Water Conservation Consciousness of
Basin Community Youths at Khlong Ta Nae, Phattalung.” This study
highlighted on developing youths’ consciousness in water conservation
as instant problems of the downstream area of Khlong Ta analyzed by
school administrators, teachers, and community researchers were
drought, flood, and wastewater. These consciousness lacking issues
were introduced by lifestyle and living condition changes whereas
teachers should be responsible for raising awareness for children and
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ในระยะแรกเสร็จสิ้นผู้วิจัยพบว่ายังคงมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “สื่อสร้างสรรค์”
ซึ่งจากการสังเกตและซักถาม นักวิจัยชุมชน ครู ในมุมมองของการใช้สื่อประกอบใน
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง “สื่อรักษ์น�้ำ” ทั้งนี้ผู้วิจัย นักวิจัยชุมชนเห็นว่าควรมีการ
ขยายผลการใช้สอื่ เพือ่ เสริมสร้างและเน้นย�ำ้ ให้เยาวชนคนปลายน�ำ้ เกิดจิตส�ำนึกรักษ์นำ�้
อย่างยั่งยืนต่อไป
กระบวนการสือ่ สร้างสรรค์เพือ่ เสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์นำ�้ ของเยาวชนคนปลายน�ำ้
ได้น�ำเสนอผ่านรูปแบบของแผนการจัดกิจกรรมทั้ง 4 แผน ประกอบด้วย แผนการ
จัดกิจกรรม “นิทาน ป. ปลา” “หุน่ มือรักษ์นำ�้ ” “คลิปรักษ์นำ�้ ” และ “สือ่ (สาร)รักษ์นำ�้ ”
ผลการวิจัย พบว่า ทุกแผนมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายด้าน
ได้แก่ ด้านความเหมาะสม ด้านความถูกต้อง ด้านความชัดเจน และด้านความง่าย
ต่อการน�ำไปใช้ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากทุกด้าน และพบว่า ผลการเปรียบเทียบ
ระดับจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำของเยาวชนคนปลายน�้ำก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ
วิจัยสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำของเยาวชนปลายน�้ำคลองท่าแนะ
จังหวัดพัทลุง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ : สื่อสร้างสรรค์ ; กระบวนการสื่อสร้างสรรค์ ; จิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ ;		
		 เยาวชนปลายน�้ำคลองท่าแนะ
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youths. Though the first research phase was accomplished, “creative media”
remained an interesting issue. Thus, teachers and community researchers
were observed and questioned on their point of view in how to use
creative media as part of the learning plan. Finally, in order to create
sustainable water environment, the community researchers and teachers
had expanded the utilization of the creative media to reinforce and
emphasize the water conservation consciousness for their youths.
Results showed that the creative media process to enhance
water conservation consciousness for youth of basin Community were
accomplished through four activity plans: “fish story tales”, “water
conservation puppet”, “water conservation short video clip” and “water
conservation communication”. Overall quality of the creative media plan
introduced was at a high level. By classifying into detail, all four aspects:
its appropriateness, correctness, distinctiveness, and ease of implementation
had the statistical significant differences at the level of 0.05, both before
and after creative media research participation was applied.
Keywords : creative media; creative media process; water conservation
		
consciousness; Khlong Tha Nae Basin Community Youths
บทนำ�
ในการท�ำวิจัยเรื่อง “สื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำของเยาวชน
คนปลายน�ำ้ คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง” ในครัง้ นี้ เป็นโครงการสืบเนือ่ งจากโครงการวิจยั
เรื่อง “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำของเยาวชนคน
ปลายน�้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง” ที่ได้ด�ำเนินการไปแล้วในระยะแรก (ปีที่ 1)
ซึ่งเกิดจากการประชุมเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของคลองท่าแนะร่วมกันระหว่าง
นักวิจัยในคลัสเตอร์กระบวนการเรียนรู้ ผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ผู้ใหญ่บ้าน ก�ำนัน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้น�ำกลุ่มคนปลายน�้ำคลองท่าแนะ
และภาคประชาชน พบว่า ปัญหาของลุ่มน�้ำคลองท่าแนะมีทั้งภาวะน�้ำแล้ง น�้ำท่วม
และน�้ำเสีย จากการวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงสาเหตุแห่งปัญหาดังกล่าว ซึ่งพบว่า
ล้วนแต่เกิดจากมนุษย์ที่ขาดจิตส�ำนึกและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน จนส่งผลกระทบ
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การด�ำเนินการวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้วิจัยน�ำเสนอแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยซึ่งเป็นแนวคิดที่ส�ำคัญในแผนงานวิจัยดังนี้

บทที่ 1

ต่อวิถขี องชุมชนทีต่ อ้ งพึง่ พาคลองสายนีใ้ นการหล่อเลีย้ งชีวติ จึงเป็นทีม่ าของปัญหาวิจยั
ในปีแรก จากมุมมองของชุมชนคนลุม่ น�ำ้ คลองท่าแนะ ซึง่ ต้องการค้นหาว่ามีกระบวนการ
เรียนรูอ้ ย่างไรที่จะเสริมสร้างจิตส�ำนึกในการ (อนุ) รักษ์น�้ำให้กับคนในชุมชน
ซึ่งผลการด�ำเนินการวิจัยในปีที่ 1 พบว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
จิตส�ำนึกรักษ์น�้ำของเยาวชนคนปลายน�้ำนี้ สามารถใช้เสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำของ
เยาวชนคนปลายน�้ำได้ สะท้อนจากข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่าเยาวชนคนปลายน�้ำมี
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น อาทิ การใช้น�้ำอย่างประหยัด การเก็บขยะ
ริมน�ำ้ เป็นต้น และสะท้อนผลจากขยายกิจกรรมตามแผนงานและการร่วมกิจกรรมกัน
ของโรงเรียนในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ท่าแนะทีม่ อี ย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงมีสอื่ ออนไลน์ทงั้ Facebook
และ line เป็นช่องทางสื่อสารของเครือข่ายและเพจรักษ์น�้ำท่าแนะ
หลังจากการด�ำเนินการวิจยั ในระยะแรกเสร็จสิน้ แล้ว ผูว้ จิ ยั พบว่ายังคงมีประเด็น
ทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับ “สือ่ สร้างสรรค์” ซึง่ จากการสังเกตุและซักถามนักวิจยั ชุมชน ครู ใน
มุมมองของการใช้สอื่ สร้างสรรค์ทปี่ ระกอบในแผนการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ ง “สือ่ รักษ์นำ�้ ”
พบว่าควรมีการขยายผลการใช้สื่อเพื่อเสริมสร้างและเน้นย�้ำให้เยาวชนคนปลายน�้ำ
เกิดจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำอย่างยั่งยืน เนื่องจากเยาวชนคนปลายน�้ำมีการเข้าร่วมเครือข่าย
รักษ์นำ�้ ระดับโรงเรียนอย่างต่อเนือ่ ง ดังจะเห็นได้จากการสร้างสรรค์ผลงานหนังสือนิทาน
เล่มเล็กทีส่ ะท้อนถึงการมีจติ ส�ำนึกในการอนุรกั ษ์นำ�้ ของเยาวชน การวาดแผนทีส่ ายน�ำ้
การผลิตคลิปวีดิโอรักษ์น�้ำ เป็นต้น และถือได้ว่าเยาวชนคนปลายน�้ำมีความพร้อม
ทางด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก เยาวชนคนปลายน�้ำแทบทุกคนใช้ Facebook เป็น
เครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นและการกด Like
ในเพจรักษ์น�้ำท่าแนะอยู่เสมอ ๆ จึงเป็นมาที่ของการวิจัยในระยะที่สอง ภายใต้ชื่อ
“โครงการสือ่ สร้างสรรค์เพือ่ พัฒนาจิตส�ำนึกรักษ์นำ�้ เยาวชนคนปลายน�ำ้ คลองท่าแนะ
จังหวัดพัทลุง” โดยมุง่ ส่งเสริมการมีจติ ส�ำนึกรักษ์นำ�้ อย่างยัง่ ยืนให้เยาวชนและคนในพืน้ ที่
ปลายน�้ำคลองท่าแนะ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์น�้ำคลองท่าแนะ เพื่อให้เยาวชน
เกิดความรัก ความหวงแหน และร่วมใจกันอนุรักษ์น�้ำ อันเป็นการตอบโจทย์ปัญหา
และความต้องการของพื้นที่ลุ่มน�้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง
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1. แนวคิดเกี่ยวกับจิตส�ำนึก
ค�ำว่า Consciousness เมื่อน�ำมาแปลเป็นภาษาไทยจะใช้แทนด้วยจิตส�ำนึก
Consciousness มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินคือค�ำว่า Conscio มาจากการผสมค�ำ
ด้วย 2 ค�ำคือ Coalesscence of Cum หมายถึง ด้วย กับ (With) และค�ำว่า Scio
หมายถึง รู้ (Know) จิตส�ำนึก หมายถึง ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบางสิง่ บางอย่างของบุคคล
หรือความรูท้ อี่ ยูใ่ นตัวของเขาเอง ต่อมาลีนี่ ดีสคาร์ทสี (Rene’ Descartes) เป็นคนแรกที่
ใช้ค�ำว่า Conscientia เป็นการใช้ความรู้ให้เหมาะสมในการปฏิบัติอย่างมีศีลธรรมจาก
การกระท�ำด้วยตัวของเราเอง และในทศวรรษที่ 17 เริม่ มีการใช้คำ� ว่า Consciousness
แทนค�ำว่า Conscientia (Zeman, 2001 : 1265)
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2552 : 25-26) ให้ความหมายว่า จิตส�ำนึก หมายถึงการรู้
เท่าทันสิ่งต่าง ๆที่เป็นหน้าที่ ฝึกความรับผิดชอบของตนพร้อมปฏิบัติตามเพื่อความ
อยู่รอดของตนเองชุมชนโดยไม่น�ำกฎหมายมาบังคับใช้
จิตส�ำนึก จึงหมายถึง สภาวะทางจิตที่รู้เท่าทันสิ่งต่างๆ พร้อมที่จะแสดงออก
ซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสม
ส�ำหรับการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ หรือจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์
แหล่งน�้ำอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อมนุษย์
รูปแบบระดับของจิตส�ำนึก
คิฮ์ลสตรอม (Kihlstrom, 1984) ได้แบ่งระดับจิตส�ำนึก โดยมีพื้นฐานมาจาก
การทบทวนความคิด เป็นการคิดอย่างใคร่ครวญ ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ระดับย่อย ดังนี้
1. ความตระหนักแบบผิวเผิน (peripheral awareness) เป็นจิตส�ำนึกขัน้ ต�ำ่ สุด
ของรูปแบบระดับขั้นของจิตส�ำนึก มี 2 องค์ประกอบคือ
		 1.1 ความจ�ำระยะสั้น (Info in Short-term Memory : STM)
		 1.2 ความตระหนักต่อสิ่งเร้าชั่วขณะ (Stimuli Vaguely Aware)
2. จิตส�ำนึกขั้นต้น (Primary Consciousness) เป็นขั้นของความตระหนักต่อ
สิ่งต่าง ๆ มีความตระหนักอย่างชัดเจน เป็นความโน้มเอียงของจิตใจที่เกี่ยวข้องกับ
ความคิด การรับรู้ ความรู้สึก ความจ�ำ การพูดภายในและมโนภาพที่ท�ำให้บุคคลเกิด
ความคิด ความรู้สึก เป็นการพูดกับความคิดของตนเองที่มีต่อภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ
จิตส�ำนึกขั้นต้นมี 4 องค์ประกอบคือ
		 2.1 การรับรู้สัมผัสอย่างตั้งใจ (Attended Sensory Percepts)
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		 2.2 อารมณ์ความรู้สึก (Emotional Feeling)
		 2.3 การระลึกได้ (Recalled Memories)
		 2.4 การพูดภายในและมโนภาพ (Inner Speech and Mental Images)
3. จิตส�ำนึกขั้นสะท้อน (Reflective Consciousness) เป็นการแสดงความคิด
ออกจากตัวเราต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นการถามตนเองเมื่อเผชิญประสบการณ์หรือสิ่งเร้า
จิตส�ำนึกขั้นสะท้อนเป็นการแสดงความคิดออกจากตัวบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ
จิตส�ำนึกขั้นสะท้อนจะน�ำไปสู่การตัดสินใจ การประเมินการกระท�ำและการวางแผน
การกระท�ำของบุคคลในอนาคต จิตส�ำนึกขั้นสะท้อน มี 2 องค์ประกอบ คือ
		 3.1 การทบทวนความคิด (Introspection)
		 3.2 การตระหนักรู้ในตนเอง (Self – awareness)
2. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสร้างสรรค์
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัย พ.ศ.2558 (2558 :
30) ให้ความหมายของ “สือ่ ” หมายความว่า สิง่ ทีท่ ำ� ให้ปรากฏด้วยตัวอักษร เครือ่ งหมาย
ภาพ หรือเสียง ไม่ว่าจะได้จัดท�ำในรูปของเอกสาร สิ่งพิมพ์ ภาพเขียน ภาพพิมพ์
ภาพระบายสี รูปภาพ ภาพโฆษณา เครือ่ งหมายรูปถ่าย ภาพยนตร์ วีดทิ ศั น์ การแสดง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือได้จดั ท�ำในรูปแบบอืน่ ใด และให้ความหมาย
ของ “สือ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์” ว่าหมายถึง สือ่ ทีม่ เี นือ้ หาส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรูท้ กั ษะการใช้ชวี ติ ของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคม รวมถึงการส่งเสริมให้
ประชาชนสามัคคี สามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นสุข
สื่อแบ่งตามประสบการณ์การเรียนรู้
เอดการ์ เดล (Edgar Dale, 1969 : 107) จ�ำแนกสื่อการสอนตามประสบการณ์
ที่ได้รับ โดยเขาเชื่อว่าประสบการณ์ตรงที่เป็นรูปธรรมจะท�ำให้เกิดการเรียนรู้แตกต่าง
กับประสบการณ์ที่เป็นนามธรรม ดังนั้นจึงจ�ำแนกสื่อการสอนโดยยึดประสบการณ์
เป็นหลักเรียงตามล�ำดับจากประสบการณ์ทงี่ า่ ยไปยาก 10 ขัน้ เรียกว่า กรวยประสบการณ์
(Cone of Experience)
ขัน้ ที่ 1 ประสบการณ์ตรงและมีความมุง่ หมาย (Direct Purposeful Experience)
ประสบการณ์ตรงและมีความมุ่งหมาย ประสบการณ์ขั้นนี้ เป็นรากฐานส�ำคัญ
ของการศึกษาทั้งปวง เป็นประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับมาจากความเป็นจริงและ
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ด้วยตัวเองโดยตรง ผูร้ บั ประสบการณ์นจี้ ะได้เห็น ได้จบั ได้ทำ� ได้รสู้ กึ และได้ดมกลิน่
จากของจริง ดังนั้นสื่อการสอนที่ไห้ประสบการณ์การเรียนรู้ในขั้นนี้ก็คือของจริงหรือ
ความเป็นจริงในชีวิตของคนเรานั่นเอง
ขั้นที่ 2 ประสบการณ์จ�ำลอง (Contrived Simulation Experience)
ประสบการณ์จ�ำลอง เป็นที่ยอมรับกันว่าศาสตร์ต่าง ๆ ในโลกมีมากเกินกว่าที่
จะเรียนรู้ได้หมดสิ้นจากประสบการณ์ตรงในชีวิต บางกรณีก็อยู่ในอดีต หรือซับซ้อน
เร้นลับหรือเป็นอันตรายไม่สะดวกต่อการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง จึงมีการจ�ำลอง
สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นมาเพื่อการศึกษา ของจ�ำลองบางอย่างอาจจะเรียนได้ง่ายกว่าและ
สะดวกกว่า
ขั้นที่ 3 ประสบการณ์นาฏการ (Dramatized Experience)
ประสบการณ์นาฏการ ประสบการณ์ต่าง ๆ ของคนเรานั้นมีหลายสิ่งหลาย
อย่างทีเ่ ราไม่สามารถประสบได้ดว้ ยตนเอง เช่น เหตุการณ์ในอดีต เรือ่ งราวในวรรณคดี
การเรียนในเรื่องที่มีปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ หรือเรื่องธรรมชาติที่เป็นนามธรรม การ
แสดงละครจะช่วยไปให้เราได้เข้าไปใกล้ความเป็นจริงมากทีส่ ดุ เช่น ฉาก เครือ่ งแต่งตัว
เครื่องมือหุ่นต่าง ๆ เป็นต้น
ขั้นที่ 4 การสาธิต (Demonstration)
การสาธิต คือ การอธิบายถึงข้อเท็จจริงหรือแบ่งความคิด ผู้ฟังแลเห็นไปด้วย
เช่น ครูวทิ ยาศาสตร์เตรียมก๊าซออกซิเจนให้นกั เรียนดู ก็เป็นการสาธิต การสาธิตก็เหมือน
กับนาฏการ หรือการศึกษานอกสถานที่ เราถือเป็นสื่อการสอนอย่างหนึ่ง ซึ่งในการ
สาธิตนีอ้ าจรวมเอาสิง่ ของทีใ่ ช้ประกอบหลายอย่าง นับตัง้ แต่ของจริงไปจนถึงตัวหนังสือ
หรือค�ำพูดเข้าไว้ดว้ ย แต่เราไม่เพ่งเล็งถึงสิง่ เหล่านี้ เราจะให้ความส�ำคัญกับกระบวนการ
ทั้งหมดที่ผู้เรียนจะต้องเฝ้าสังเกตอยู่โดยตลอด
ขั้นที่ 5 การศึกษานอกสถานที่ (Field Trip)
การศึกษานอกสถานที่ การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ เป็นการสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิตเพื่อให้นักเรียนได้เรียนจากแหล่งข้อมูล แหล่งความรู้ที่มีอยู่จริง
ภายนอกห้องเรียน ดังนั้นการศึกษานอกสถานที่จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่เป็นสื่อกลางให้
นักเรียนได้เรียนจากของจริง
ขั้นที่ 6 นิทรรศการ (Exhibition)
นิทรรศการมีความหมายที่กว้างขวาง เพราะหมายถึง การจัดแสดงสิ่งต่าง ๆ
เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ชม ดังนั้นนิทรรศการจึงเป็นการรวมสื่อต่าง ๆ มากมายหลายชนิด
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การจัดนิทรรศการที่ให้ผู้เรียนมามีส่วนร่วมในการจัด จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
คิดสร้างสรรค์มีส่วนร่วม และได้รับข้อมูลย้อนกลับด้วยตนเอง
ขั้นที่ 7 ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ (Motion Picture and Television)
โทรทัศน์เป็นสื่อการสอนที่มีบทบาทมาก เพราะได้เห็นทั้งภาพและได้ยินเสียง
ในเวลาเดียวกัน และยังสามารถแพร่และถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ก�ำลังเกิดขึ้นได้ด้วย
นอกจากนั้นโทรทัศน์ยังมีหลายรูปแบบ เช่น โทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งโรงเรียนสามารถ
น�ำมาใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี นอกจากนีย้ งั มีโทรทัศน์วงจรปิดทีเ่ อือ้ ประโยชน์
ต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง ภาพยนตร์เป็นสือ่ ทีจ่ ำ� ลองเหตุการณ์มาให้ผชู้ มหรือผูเ้ รียน
ได้ดูและได้ฟังอย่างใกล้เคียงกับความจริง แต่ไม่สามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ก�ำลัง
เกิดขึ้นได้ ถึงอย่างไรก็ตามภาพยนตร์ก็ยังนับว่าเป็นสื่อที่มีบทบาทมากในการเรียน
การสอนเช่นเดียวกันกับโทรทัศน์
ขั้นที่ 8 การบันทึกเสียง วิทยุ และภาพนิ่ง (Recording, Radio and Picture)
ภาพนิ่ง การบันทึกเสียง และวิทยุ ภาพนิ่ง ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพวาดซึ่งมีทั้ง
ภาพทึบแสงและโปร่งแสง ภาพทึบแสง คือ รูปถ่าย ภาพวาด หรือภาพในสิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ
ส่วนภาพนิ่งโปร่งใสหมายถึงสไลด์ ฟิล์มสตริป ภาพโปร่งใสที่ใช้กับเครื่องฉายวัสดุ
โปร่งใส เป็นต้น ภาพนิ่งสามารถจ�ำลองความเป็นจริงมาให้เราศึกษาบนจอได้ การ
บันทึกเสียง ได้แก่ แผ่นเสียงและเครือ่ งเล่นแผ่นเสียง เทปและเครือ่ งบันทึกเสียง และ
เครือ่ งขยายเสียงตลอดจนอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับเสียงซึง่ นอกจากจะสามารถน�ำมาใช้
อย่างอิสระในการเรียนการสอนด้วยแล้ว ยังใช้กับรายการวิทยุและกิจกรรมการศึกษา
อืน่ ๆ ได้ดว้ ย ส่วนวิทยุนนั้ ยอมรับกันแล้วว่าช่วยการศึกษาและการเรียนการสอนได้มาก
ซึ่งไม่จ�ำกัดอยู่แต่เพียงวิทยุโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิทยุทั่วไปอีกด้วย
ขั้นที่ 9 ทัศนสัญลักษณ์ (Visual Symbol)
ทัศนสัญลักษณ์ สื่อการสอนประเภททัศนสัญลักษณ์นี้ มีมากมายหลายชนิด
เช่น แผนภูมิ แผนภาพ แผนที่ แผนผัง ภาพโฆษณา การ์ตนู เป็นต้น สือ่ เหล่านีเ้ ป็นสือ่ ที่
มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ส�ำหรับถ่ายทอดความหมายให้เข้าใจได้รวดเร็วขึ้น
ขั้นที่ 10 วจนสัญลักษณ์ (Verbal Symbol)
วจนสัญลักษณ์ สือ่ ขัน้ นีเ้ ป็นสือ่ ทีจ่ ดั ว่า เป็นขัน้ ทีเ่ ป็นนามธรรมมากทีส่ ดุ ซึง่ ได้แก่
ตัวหนังสือหรืออักษร สัญลักษณ์ทางค�ำพูดที่เป็นเสียงพูด ความเป็นรูปธรรมของสื่อ
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ประเภทนีจ้ ะไม่คงเหลืออยูเ่ ลย อย่างไรก็ดี ถึงแม้สอื่ ประเภทนีจ้ ะมีลกั ษณะทีเ่ ป็นนามธรรม
ทีส่ ดุ ก็ตาม เราก็ใช้ประโยชน์จากสือ่ ประเภทนีม้ าก เพราะต้องใช้ในการสือ่ ความหมาย
อยู่ตลอดเวลา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บุญทัน ภูบาล (2549) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงจิตสาธารณะของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 ทีเ่ กิดจากการใช้วดี ทิ ศั น์ละครหุน่ เชิดเป็นตัวแบบจิตสาธารณะ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
บ้านศรีแก้ว เครือ่ งมือทีใ่ ช้ได้แก่ แบบสอบถามวัดจิตสาธารณะ แบบสังเกตพฤติกรรม
จิตสาธารณะ ผลการศึกษาพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้วีดิทัศน์
ละครหุ่นเชิดเป็นตัวแบบ มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ยโดยรวม
ก่อนการใช้วีดิทัศน์ระหว่างการใช้วีดิทัศน์ และหลังการใช้วีดิทัศน์ละครหุ่นเชิดเป็น
ตัวแบบในแต่ละช่วงสัปดาห์แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
คะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ยโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดช่วงระยะเวลา 4 สัปดาห์
และพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้วีดิทัศน์ละครหุ่นเชิดเป็นตัวแบบ
มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ย โดยแยกตามรายองค์ประกอบของ
จิตสาธารณะ 3 องค์ประกอบ ก่อนการใช้วดี ทิ ศั น์ ระหว่างการใช้วดี ทิ ศั น์ และหลังการ
ใช้วีดิทัศน์ ในแต่ละช่วงสัปดาห์แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
คะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ยทั้ง 3 องค์ประกอบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดช่วงระยะเวลา
4 สัปดาห์
เคลโฮล์ และคณะ (เคลโฮล์ และคณะ อ้างถึงใน รุ่งจิตร กองค�ำ, 2541 : 21)
ได้ศึกษาการพัฒนาจิตส�ำนึกทางสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
กระบวนการสร้างนิสยั มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาจิตส�ำนึกทางสิง่ แวดล้อมและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหน่วย “สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
กระบวนการสร้างนิสัย ผลการวิจัยพบว่า การจัดล�ำดับโครงสร้างของความรู้สึก เริ่มจาก
ความสนใจ (interest) ตามด้วย ความซาบซึ้ง (appreciation) ถัดไปเป็นเจตคติ
(adjustment) แต่ถ้ามองในแง่ล�ำดับการเกิดเป็นระยะต่อเนื่องจะเริ่มล�ำดับขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การรับรู้ (receiving) เป็นขั้นแรกของความรู้สึก เป็นพฤติกรรมขั้นแรก
ที่คนรู้จักกับสิ่งเร้าว่ามันเป็นอะไร เป็นการรู้จักเบื้องต้นผิวเผินเท่านั้น ยังมองไม่เห็น
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วัตถุประสงค์ของวิจัย
1. เพื่อพัฒนากระบวนการสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำของ
เยาวชนคนปลายน�้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง
2. เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำของเยาวชนปลายน�้ำคลองท่าแนะ จังหวัด
พัทลุง ด้วยกระบวนการสื่อสร้างสรรค์
วิธีดำ�เนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เยาวชนในสถานศึกษาพื้นที่ปลายน�้ำ 3
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดไทรงาม โรงเรียนบ้านศาลาน�ำ้ โรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอย
ประชาคาร) ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่เคยเข้าร่วมโครงการในระยะแรกของโครงการวิจัย
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ความส�ำคัญ แต่มคี วามพยายามบังคับใจให้เกิดความพอใจทีจ่ ะรับรู้ ตลอดจนสามารถ
จ�ำแนกแยกแยะพอที่จะใช้ความรู้สึกเลือกรับสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นด้วย
ขั้นที่ 2 การตอบสนอง (responding) ความรู้สึกขั้นนี้เป็นความรู้สึกที่มีความ
พึงพอใจ และใจจดจ่อมากกว่าเดิม ขนาดยินยอมตาม ให้ความร่วมมือ ท�ำด้วยความ
สมัครใจและท�ำด้วยความเต็มใจ
ขั้นที่ 3 การรู้คุณค่า (valuing) ในขั้นนี้เป็นขั้นตอนการรับรู้ความรู้สึกรู้คุณค่าของ
สิ่งของ ปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมซึ่งตนได้รับและซาบซึ้งมาแต่ต้น ความรู้สึกระดับนี้
อาจจะยอมรับหรือไม่ยอมรับคุณค่าก็ได้ อยูก่ บั เกณฑ์ทใี่ ช้ในการพิจารณาคุณค่าเหล่านัน้
ความรูส้ กึ ระดับนีค้ อ่ นข้างคงเส้น คงวาและบังเกิดความเชือ่ ศรัทธาด้วยอารมณ์แน่นอน
ขัน้ ที่ 4 การจัดระบบคุณค่า (organization) จากขัน้ ความรูส้ กึ ทีแ่ ล้วมา มนุษย์ยอ่ ม
เห็นคุณค่าหรือค่านิยมมากมายผ่านเข้ามาในประสบการณ์ชีวิต แต่ความรู้สึกของมนุษย์
จะรู้สึกนิยมชมชอบเฉพาะกลุ่มค่านิยมใดค่านิยมหนึ่งเท่านั้น การจัดระบบในระดับนี้จึง
เป็นสิ่งจ�ำเป็น ซึ่งอาจจะจัดให้อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนของความรู้สึกชื่นชอบคุณค่านั้น
ขั้นที่ 5 การสร้างลักษณะนิสัยโดยคุณค่า (characterization by a value or
value complex) ขั้นนี้เป็นการสั่งสมความรู้สึกจนเป็นลักษณะนิสัยเฉพาะของบุคคล
ขึ้นมา การเกิดลักษณะแบบนี้แสดงว่าเชื่อมั่นในขั้นสูงแล้ว จึงน�ำมาเป็นอุดมการณ์
ของตนเอง ในระดับนี้มีความคงเส้นคงวาสูงเปลี่ยนแปลงยาก
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เยาวชนในสถานศึกษาพื้นที่ปลายน�้ำ 3 โรงเรียน จ�ำนวน
60 คนจาก โรงเรียนวัดไทรงามจ�ำนวน 20 คน โรงเรียนบ้านศาลาน�้ำจ�ำนวน 20 คน
และโรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) จ�ำนวน 20 คน ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่เคย
เข้าร่วมโครงการในระยะแรกของโครงการวิจัย ด้วยวิธีการเลือกแบบมีวัตถุประสงค์
จากผูบ้ ริหารสถานศึกษา นักวิจยั และการอาสาสมัครของเยาวชนทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มี 3 ชนิด ได้แก่ 1) แผนการจัดกระบวนการสือ่ สร้างสรรค์
เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำของเยาวชนปลายน�้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง โดย
โครงสร้างของกระบวนการสือ่ สร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย แนวคิด เป้าหมาย เงือ่ นไข
แผนการจัดกิจกรรม การประเมินผลและการน�ำเสนอผลและวางแผนการปรับปรุง
พัฒนา ส่วนแผนการจัดกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ประกอบไปด้วย สาระการเรียนรู้
เวลา ผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวัง กระบวนการเรียนรู้ สือ่ และแหล่งการเรียนรู้ การประเมิน
ประจ�ำแผน และแผนการพัฒนา หากไม่เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 2) แบบ
ประเมินรับรองกระบวนการสือ่ สร้างสรรค์เพือ่ เสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์นำ�้ ของเยาวชน
ปลายน�้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน (กรมวิชาการ, 2545 : 82)
5 หมายถึงมากที่สุด 4 หมายถึงมาก 3 หมายถึงปานกลาง 2 หมายถึงน้อย 1 หมายถึง
น้อยทีส่ ดุ โดยออกแบบหัวข้อการประเมินให้ครอบคลุมมาตรฐานการประเมินกิจกรรม
4 ด้าน คือ ด้านความเหมาะสม ด้านความถูกต้อง ด้านความชัดเจน และด้านความง่าย
ต่อการน�ำไปใช้ มีค่าดัชนีความตรงอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 จ�ำนวน 13 ข้อ 3) แบบวัด
จิตส�ำนึกรักษ์น�้ำของเยาวชนคนปลายน�้ำก่อนเข้าร่วมโครงการด้วยชุดแบบประเมิน
จิตส�ำนึกรักษ์น�้ำตามแนวคิดการประเมิน 360 องศาของเสารส ยิ่งวรรณะ (2560)
ซึ่งจ�ำแนกเป็นแบบประเมินส�ำหรับเยาวชน แบบประเมินส�ำหรับเพื่อน แบบประเมิน
ส�ำหรับครู และแบบประเมินส�ำหรับผู้ปกครอง โดยมีข้อค�ำถามรวมทั้งฉบับมีทั้งสิ้น
25 ข้อ ซึ่งได้ออกแบบข้อค�ำถามตามแนวคิดของ Krathwohl และคณะ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เริ่มจากแจ้งให้เยาวชนคนปลายน�้ำทราบวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม และวัดจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำของเยาวชนก่อนเข้าร่วมโครงการ จากนั้นจึง
จัดกิจกรรมตามคู่มือสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำส�ำหรับเยาวชน
คนปลายน�้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง แล้วท�ำการประเมินหลังจากท�ำกิจกรรม
โดยใช้แบบวัดจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำแนวคิดการประเมิน 360 องศา
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนากระบวนการสือ่ สร้างสรรค์เพือ่ เสริมสร้างจิตส�ำนึก
รักษ์น�้ำของเยาวชนคนปลายน�้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง
ในการพัฒนากระบวนการสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำของ
เยาวชนคนปลายน�้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุงครั้งนี้ ผู้วิจัยก�ำหนดความต้องการ
ในการพัฒนากระบวนการสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำของเยาวชน
คนปลายน�้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง โดยใช้กระบวนการหลักคือ “สร้างสรรค์
เรื่องราว บอกเล่าผ่านสื่อ ยึดถือจิตส�ำนึก” ซึ่งโครงสร้างของหลักของกระบวนการ
สื่อสร้างสรรค์ประกอบไปด้วย 1) แนวคิด 2) เป้าหมาย 3) เงื่อนไข 4) แผนการ
จัดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ 5) การประเมินผล และ 6) การน�ำเสนอผลและวางแผน
การปรับปรุงพัฒนา ส่วนแผนการจัดกิจกรรมสือ่ สร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย 1) สาระ
การเรียนรู้ 2) เวลา 3) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 4) กระบวนการเรียนรู้ 5) สื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ 6) การประเมินประจ�ำแผน และ 7) แผนการพัฒนา หากไม่เป็นไปตาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รูปแบบของแผนการจัดกิจกรรมทั้ง 4 แผน ได้แก่ แผนการ
จัดกิจกรรม “นิทาน ป. ปลา” “หุน่ มือรักษ์นำ�้ ” “คลิปรักษ์นำ�้ ” และ “สือ่ (สาร)รักษ์นำ�้ ”
ซึ่งแต่ละแผนมีรายละเอียดดังนี้
แผนการจัดกิจกรรม “นิทาน ป. ปลา” เป็นการออกแบบกิจกรรมโดยใช้ “สือ่
นิทาน” เป็นเครื่องมือเพื่อให้เยาวชนคนปลายน�้ำได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ซึ่งนิทานเป็น
สื่อที่มีความเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่ตรงกับความสนใจ อีกทั้งนิทานสามารถ
ถ่ายทอดคุณธรรมให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้ โดยออกแบบกิจกรรมให้เยาวชนได้
สืบค้นหาชื่อพันธุ์ปลาที่อาศัยอยู่ในสายน�้ำคลองท่าแนะ จากปู่ย่าตายาย พีป่ า้ น้าอา

บทที่ 1

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย วิเคราะห์ข้อมูลจาก
การวิจัยเพื่อยกร่างกระบวนการสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำของ
เยาวชนคนปลายน�้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุงและข้อมูลผลการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ
(connoisseurship) ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
จากผลการรับรองกระบวนการสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำของ
เยาวชนคนปลายน�้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ข้อมูลจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ และใช้ค่าที
เปรียบเทียบจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำของเยาวชนก่อนและหลังการท�ำกิจกรรม

21

บทที่ 1

22

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

รวมถึงคนในชุมชน เพื่อให้เยาวชนคนปลายน�้ำได้รู้จักชื่อพันธุ์ปลาในท้องถิ่นของตน
กิจกรรมนี้ท�ำให้เยาวชนคนปลายน�้ำได้รับรู้และเห็นคุณค่า และตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการอนุรกั ษ์นำ�้ ให้ใสสะอาด เพราะถ้าน�ำ้ ในล�ำคลองไม่ใสสะอาด ปลาต่างๆ เหล่านั้น
จะไม่มีที่อยู่และสูญพันธุ์ไปในที่สุด
แผนการจัดกิจกรรม “หุ่นมือรักษ์น�้ำ” เป็นการเล่านิทานประกอบการใช้สื่อ
ประกอบการเล่าเรื่อง โดยสื่อประกอบในที่นี้คือ หุ่นมือ (puppet) อันจะช่วยกระตุ้น
การเรียนรู้และเร้าความสนใจของผู้ฟังให้เกิดความสนใจในนิทานที่เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์น�้ำให้มากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นให้เยาวชนได้รับรู้ เห็นคุณค่าและตระหนักของการ
อนุรกั ษ์นำ�้ ซึง่ การแสดงหุน่ มือรักษ์นำ�้ นีเ้ ป็นกิจกรรมทีเ่ ยาวชนคนปลายน�ำ้ สามารถแสดง
บทบาทเป็นตัวต้นแบบในการอนุรักษ์น�้ำให้กับน้อง ๆ อนุบาลได้
แผนการจัดกิจกรรม “คลิปรักษ์น�้ำ” เป็นแผนกิจกรรมที่ใช้สื่อวีดิทัศน์ สร้างสรรค์
ให้เยาวชนคนปลายน�้ำถ่ายทอดเรื่องราวการอนุรักษ์น�้ำ เยาวชนคนปลายน�้ำจะเกิด
การจัดระบบคุณค่า และสามารถสร้างสารสนเทศการอนุรกั ษ์นำ�้ ซึง่ ได้แก่ บทด�ำเนินเรือ่ ง
รวมทัง้ ได้ใช้แอปพลิเคชัน vivo เพือ่ ตัดต่อคลิปวิดโี อและอัพโหลดไฟล์สสู่ งั คมออนไลน์
facebook รักษ์น�้ำคลองท่าแนะ ในแผนกิจกรรมนี้เยาวชนคนปลายน�้ำจะได้เรียนรู้
หลักการเขียนบท หลักการผลิตคลิปรักษ์นำ�้ เพือ่ ให้เยาวชนคนปลายน�ำ้ มีคณ
ุ ลักษณะ
อันน�ำไปสู่การรักษ์น�้ำ ต่อไป
แผนการจัดกิจกรรม “สือ่ (สาร)รักษ์นำ�้ ” เป็นแผนทีต่ อ่ เนือ่ งมาจากแผนคลิปรักษ์นำ�้
ซึง่ เป็นกิจกรรมทีส่ ะท้อนถึงการปฏิบตั ติ นอย่างมีจติ ส�ำนึกรักษ์นำ�้ ของตนเองและชุมชน
ในแผนกิจกรรมนีเ้ ยาวชนคนปลายน�ำ้ จะได้ฝกึ ปฏิบตั กิ ารสร้างสรรค์เรือ่ งราวการอนุรกั ษ์นำ�้
โดยการให้เยาวชนคนปลายน�ำ้ ผลิตคลิปสัน้ ๆ เชิญชวนคนในชุมชนร่วมกันอนุรกั ษ์นำ�้ เพือ่
เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์น�้ำอย่างยั่งยืน
ซึ่งผลการตรวจสอบและรับรององค์ประกอบของกระบวนการสื่อสร้างสรรค์เพื่อ
เสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำของเยาวชนคนปลายน�้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง จาก
ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 คน ผลการประเมินแผนการจัดกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ โดย
ภาพรวมผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่ามีคุณภาพโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 4.36,
SD = 0.59) ด้านความเหมาะสมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (X = 4.43, SD = 0.56)
ด้านความถูกต้องมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมาก (X = 4.37, SD = 0.66) ด้านความชัดเจน
มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (X = 4.35, SD = 0.51) และด้านความง่ายต่อการน�ำไปใช้
มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (X = 4.31, SD = 0.61)
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จากการด�ำเนินการวิจยั ในข้างต้น ผูว้ จิ ยั น�ำข้อมูลมาสังเคราะห์ออกมาเป็นรูปแบบ
กระบวนการสือ่ สร้างสรรค์เพือ่ เสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์นำ�้ เยาวชนคนปลายน�ำ้ คลองท่าแนะ
จังหวัดพัทลุง ดังแสดงในแผนภาพที่ 1
บทที่ 1

แผนภาพที่ 1 กระบวนการสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ
เยาวชนคนปลายน�้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง
ตอนที่ 2 ผลการเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำของเยาวชนคนปลายน�้ำด้วย
กระบวนการสื่อสร้างสรรค์
ผลการเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำของเยาวชนคนปลายน�้ำด้วยกระบวนการ
สื่อสร้างสรรค์ จ�ำแนกตามโรงเรียน ได้แก่ เยาวชนจากโรงเรียนวัดไทรงาม เยาวชน
จากโรงเรียนโรงเรียนบ้านศาลาน�้ำ และเยาวชนจากโรงเรียนวัดทะเลน้อย เสนอผล
การวิจัยดังตารางที่ 1
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บทที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับจิตส�ำนึกรักษ์นำ�้ ของเยาวชนคนปลายน�ำ้
ทีไ่ ด้จากการประเมินของผูป้ ระเมินแต่ละแหล่ง ก่อนและหลังการเข้าร่วม
โครงการ
แหล่ง ผลการ
ผู้ประเมิน ประเมิน
โรงเรียนวัดไทรงาม นักเรียน ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครู
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ผู้ปกครอง ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เพื่อน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
โรงเรียนบ้านศาลาน�้ำ นักเรียน ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครู
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ผู้ปกครอง ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เพื่อน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
โรงเรียนวัดทะเลน้อย นักเรียน ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครู
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ผู้ปกครอง ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เพื่อน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
โรงเรียน

p < .05

n

X

SD

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

1.51
3.45
1.11
3.47
1.55
3.48
1.61
3.27
1.41
4.54
2.53
4.81
1.51
4.65
2.22
4.66
1.68
4.70
1.78
4.93
1.72
4.64
1.75
4.81

0.27
0.11
0.07
0.18
0.26
0.16
0.49
0.11
0.30
0.48
0.46
0.07
0.30
0.37
0.58
0.34
0.23
0.53
0.27
0.07
0.27
0.64
0.23
0.39

t

Sig.
(2-tailed)

29.33

0.001

52.18

0.001

32.39

0.001

14.12

0.001

24.12

0.001

22.02

0.001

24.32

0.001

19.39

0.001

22.72

0.001

49.97

0.001

17.53

0.001

30.61

0.001
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนากระบวนการสือ่ สร้างสรรค์เพือ่ เสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์นำ�้ ของ
เยาวชนคนปลายน�ำ้ คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ภายใต้กระบวนการหลักคือ “สร้างสรรค์
เรื่องราว บอกเล่าผ่านสื่อ ยึดถือจิตส�ำนึก” ซึ่งโครงสร้างหลักของกระบวนการสื่อ
สร้างสรรค์ประกอบไปด้วย 1) แนวคิด 2) เป้าหมาย 3) เงือ่ นไข 4) แผนการจัดกิจกรรม
สื่อสร้างสรรค์ 5) การประเมินผล และ 6) การน�ำเสนอผลและวางแผนการปรับปรุง
พัฒนา ส่วนแผนการจัดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วยแผนกิจกรรมทั้งหมด
4 แผน ได้แก่ “นิทาน ป. ปลา” “หุน่ มือรักษ์นำ�้ ” “คลิปรักษ์นำ�้ ” และ “สือ่ (สาร) รักษ์นำ�้ ”
ซึ่งมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก และคุณภาพรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ทัง้ ด้านความเหมาะสม ด้านความถูกต้องมีคณ
ุ ภาพ ด้านความชัดเจน และด้านความง่าย
ต่อการน�ำไปใช้ ซึง่ แสดงถึงความสอดคล้องและเหมาะสมของกระบวนการทีส่ อดคล้อง
เชิงทฤษฎีและได้ผลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนา
กระบวนการสือ่ สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ มีการผสมผสานแนวคิดการออกแบบพัฒนา

บทที่ 1

จากตารางพบว่า โรงเรียนวัดไทรงาม ผูป้ ระเมินจากทุกแหล่งประเมินจิตส�ำนึก
รักษ์นำ�้ ของเยาวชนคนปลายน�ำ้ ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการวิจยั สือ่ สร้างสรรค์เพือ่
เสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์นำ�้ ของเยาวชนคนปลายน�ำ้ คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง แตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
โรงเรียนบ้านศาลาน�ำ้ ผูป้ ระเมินจากทุกแหล่งประเมินจิตส�ำนึกรักษ์นำ�้ ของเยาวชน
คนปลายน�ำ้ ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการวิจยั สือ่ สร้างสรรค์เพือ่ เสริมสร้างจิตส�ำนึก
รักษ์น�้ำของเยาวชนปลายน�้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
โรงเรียนวัดทะเลน้อย ผูป้ ระเมินจากทุกแหล่งประเมินจิตส�ำนึกรักษ์นำ�้ ของเยาวชน
คนปลายน�ำ้ ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการวิจยั สือ่ สร้างสรรค์เพือ่ เสริมสร้างจิตส�ำนึก
รักษ์นำ�้ ของเยาวชนคนปลายน�ำ้ คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

25

บทที่ 1

26

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการพัฒนาด้านจิตพิสัยของบลูม (บลูม, 1956 อ้างถึง
ในทิศนา แขมมณี, 2545 : 235) และแนวคิดการพัฒนาจิตส�ำนึกทางสิ่งแวดล้อมของ
เคลโฮล์ และคณะ (เคลโฮล์ และคณะอ้างถึงในรุ่งจิตร กองค�ำ, 2541 : 21) โดยที่น�ำ
มาใช้เป็นขั้นตอนหลักของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อช่วยปลูกฝังค่านิยมที่
พึงประสงค์ให้แก่เยาวชนคนปลายน�ำ้ แนวคิดการใช้กจิ กรรมสือ่ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามล�ำดับขัน้ ตอนทีส่ อดคล้องกับระดับการพัฒนาการของพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะของเยาวชน เน้นให้เยาวชนได้คิดวิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติจริง เพื่อ
ให้เกิดความคิดรวบยอดในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองจะส่งผลให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ
บรรลุตามแนวทางทีก่ ำ� หนดและสามารถน�ำไปใช้แก้ปญั หาได้ อีกทัง้ ผูว้ จิ ยั ได้รบั ค�ำปรึกษา
ที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยชุมชน ในการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการให้สมบูรณ์
เพื่อการน�ำไปใช้ได้จริงตามพื้นที่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ บุญส่ง
(2551 : 105) ที่ได้ศึกษาผลการศึกษาการพัฒนาจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมโดยใช้กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาประกอบการประเมินตามสภาพจริง
ผลการศึกษาพบว่า 1. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีไ่ ด้รบั การใช้กจิ กรรมสิง่ แวดล้อม
ศึกษาประกอบการประเมินตามสภาพจริง มีจติ ส�ำนึกในการอนุรกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม
ด้านการรูค้ ณ
ุ ค่าของสิง่ แวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง
สิ่งแวดล้อม และด้านการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมสูงขึ้นทุกสัปดาห์ 2. หลังได้รับกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาประกอบการ
ประเมินตามสภาพจริง พบว่า นักเรียนมีจติ ส�ำนึกในการอนุรกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม
ด้านการรูค้ ณ
ุ ค่าของสิง่ แวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง
สิ่งแวดล้อม และด้านการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมสูงขึ้นกว่าก่อนได้รับกิจกรรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลการเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำผ่านกระบวนการสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริม
สร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำของเยาวชนคนปลายน�้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง
จากการเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำของเยาวชนคนปลายน�้ำคลองท่าแนะ
จังหวัดพัทลุง ตามแผนการจัดกิจกรรมทั้ง 4 แผนพบว่า เยาวชนคนปลายน�้ำจาก
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สถานศึกษาปลายน�้ำ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดไทรงาม โรงเรียนบ้านศาลาน�้ำ
โรงเรียนวัดทะเลน้อย มีจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำสูงขึ้น โดยใช้วิธีการศึกษาผลการเปรียบเทียบ
จิตส�ำนึกรักษ์นำ�้ ของเยาวชนคนปลายน�ำ้ ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ สาเหตุทเี่ ยาวชน
คนปลายน�้ำมีจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องมาจากรูปแบบ
กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์นี้ เน้นให้เยาวชนคนปลายน�้ำได้ร่วมกันฝึกปฏิบัติ ท�ำให้เยาวชน
คนปลายน�ำ้ มีการพัฒนาความสามารถในการประมวลสารสนเทศจนเกิดเป็นการรูค้ ดิ
ประกอบกับเยาวชนคนปลายน�้ำได้สร้างสรรค์เนื้อหาส�ำหรับผลิตสื่อสร้างสรรค์ ท�ำให้
เยาวชนคนปลายน�้ำได้มกี ารขยายความคิดจึงสามารถสร้างระบบสัญลักษณ์ของสือ่ ได้
และกระบวนการสื่อสร้างสรรค์นี้ได้มีบูรณาการกระบวนการสร้างนิสัยของเคลโฮล์
และคณะ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการรับรู้ 2) ขั้นการตอบสนอง
3) ขั้นการรู้คุณค่า 4) ขั้นการจัดระบบคุณค่า และ 5) ขั้นการสร้างลักษณะนิสัย ร่วม
กับใช้กจิ กรรมสือ่ สร้างสรรค์ภายใต้กระบวนการ “สร้างสรรค์เรือ่ งราว บอกเล่าผ่านสือ่
ยึดถือจิตส�ำนึก” อันเป็นกระบวนการทีเ่ ยาวชนใช้ในการท�ำความเข้าใจในขณะทีเ่ รียนรู้
เพือ่ เน้นย�ำ้ ให้เกิดการพัฒนาเป็นจิตส�ำนึกอย่างถาวร ท�ำให้เยาวชนคนปลายน�ำ้ สามารถ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้กับสถานการณ์จริงระหว่างการท�ำกิจกรรมได้
โดยใช้คุณลักษณะของสื่อที่มีผลต่อกระบวนการรู้คิดที่เกิดขึ้นภายในตัวเยาวชนเอง
กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาจิตส�ำนึกการ
อนุรักษ์น�้ำผ่านการสืบค้นเรื่องพันธุ์ปลาในท้องถิ่นของตน ซึ่งน�ำไปเชื่อมโยงกับการ
อนุรักษ์น�้ำในชุมชนของตนเอง โดยน�ำเสนอเนื้อหาที่สะท้อนการมีจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ ผ่าน
การบันทึกลงในหนังสือเล่มเล็ก และถ่ายทอดเรือ่ งราวเหล่านัน้ สูน่ อ้ ง ๆ ได้ฟงั ประกอบ
กับการเล่านิทานโดยหุ่นมือ ซึ่งหุ่นมือและตัวพี่ ๆ เยาวชนคนปลายน�้ำเอง สามารถ
เป็นตัวแบบแสดงให้เห็นถึงการตระหนักและเห็นคุณค่าของสายน�้ำ อีกทั้งเยาวชน
คนปลายน�ำ้ ได้ฝกึ ปฏิบตั สิ ร้างสรรค์เรือ่ งราวรักษ์นำ�้ น�ำเสนอเนือ้ หาในรูปแบบคลิปสัน้ ๆ
อันเป็นการขยายความความคิด และพัฒนาศักยภาพการคิด ซึ่งน�ำไปสู่การขยายผล
ไปสู่ชุมชนโดยการสื่อสารเรื่องราวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ประจวบจิตร คาํ จตุรสั (2531 : 25) ทีก่ ล่าวว่าการสร้างความตระหนักในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
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จะต้องทําให้คนรูจ้ กั มองตนและสิง่ แวดล้อมรอบ ๆ ตัว เพือ่ จะได้ตระหนักว่ามนุษย์กบั
สิง่ แวดล้อมมีความสัมพันธ์กนั การให้ความรูใ้ นเรือ่ งสิง่ แวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
จะทําให้มนุษย์เห็นคุณค่าและความสําคัญของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีต่อการดํารงชีวิต ทําให้เขาได้รู้ปัญหา รู้หน้าที่ รับผิดชอบ นําไปสู่การรัก หวงแหน
ใช้อย่างคุม้ ค่า เกิดพฤติกรรมอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุญทัน
ภูบาล (2549) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการเปลีย่ นแปลงจิตสาธารณะของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 2 ที่เกิดจากการใช้วีดิทัศน์ละครหุ่นเชิดเป็นตัวแบบจิตสาธารณะ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โดยใช้
ระยะเวลาในการทดลองจ�ำนวน 4 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ทีไ่ ด้รบั การใช้วดี ทิ ศั น์ละครหุน่ เชิดเป็นตัวแบบ มีการเปลีย่ นแปลง
ของคะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ยโดยรวม ก่อนการใช้วีดิทัศน์ ระหว่างการใช้วีดิทัศน์
และหลังการใช้วีดิทัศน์ละครหุ่นเชิดเป็นตัวแบบในแต่ละช่วงสัปดาห์แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ยโดยรวมมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นตลอดช่วงระยะเวลา 4 สัปดาห์ 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับ
การใช้วีดิทัศน์ละครหุ่นเชิดเป็นตัวแบบ มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะ
เฉลีย่ โดยแยกตามรายองค์ประกอบของจิตสาธารณะ 3 องค์ประกอบ ก่อนการใช้วดี ทิ ศั น์
ระหว่างการใช้วีดิทัศน์ และหลังการใช้วีดิทัศน์ ในแต่ละช่วงสัปดาห์แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ยทั้ง 3 องค์ประกอบมี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตลอดช่วงระยะเวลา 4 สัปดาห์ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของเคลโฮล์
และคณะ (เคลโฮล์ และคณะ อ้างถึงใน รุง่ จิตร กองค�ำ, 2541 : 21) ได้ศกึ ษาการพัฒนา
จิตส�ำนึกทางสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการ
สร้างนิสัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาจิตส�ำนึกทางสิ่งแวดล้อมและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหน่วย “สิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวเรา” ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการ
สร้างนิสยั พบว่า การจัดล�ำดับโครงสร้างของความรูส้ กึ เริม่ จากความสนใจ (interest)
ตามด้วยความซาบซึ้ง (appreciation) ถัดไปเป็นเจตคติ (adjustment) แต่ถ้ามอง
ในแง่ล�ำดับการเกิดเป็นระยะต่อเนื่องจะเริ่มล�ำดับขั้น ขั้นที่ 1 การรับรู้ (receiving)
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สรุป

1. กระบวนการสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์ฯของเยาวชนคน
ปลายน�้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แนวคิด 2) เป้าหมาย
3) เงือ่ นไข 4) แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5) การประเมินผล และ 6) การน�ำเสนอ
ผลและวางแผนการปรับปรุงพัฒนา ในส่วนของแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถ
จัดกระบวนการเรียนรูผ้ า่ นแผนกิจกรรมทัง้ หมด 4 แผน ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรม
“นิทาน ป. ปลา” 2) แผนการจัดกิจกรรม “หุน่ มือรักษ์นำ�้ ” 3) แผนการจัดกิจกรรม “คลิป
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เป็นขัน้ แรกของความรูส้ กึ เป็นพฤติกรรมขัน้ แรกทีค่ นรูจ้ กั ว่าสิง่ เร้าคืออะไร เป็นการรูจ้ กั
เพียงผิวเผินเท่านั้น ยังไม่เห็นความส�ำคัญ แต่มีความพยายามบังคับใจให้เกิดความพอใจ
ที่จะรับรู้ ตลอดจนสามารถจ�ำแนกแยกแยะพอที่จะใช้ความรู้สึกเลือกรับสิ่งที่ได้รู้ได้
เห็นด้วย ขั้นที่ 2 การตอบสนอง (responding) ความรู้สึกขั้นนี้เป็นความรู้สึกที่มี
ความพึงพอใจ และใจจดจ่อมากกว่าเดิม ขนาดยินยอมท�ำตาม ให้ความร่วมมือ ท�ำด้วย
ความสมัครใจ และท�ำด้วยความเต็มใจ ขั้นที่ 3 การรู้คุณค่า (valuing) ในขั้นนี้เป็นขั้น
ความรู้สึกรู้คุณค่าของสิ่งของ ปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมซึ่งตนได้รับและซาบซึ้งมา
แต่ต้น ความรู้สึกระดับนี้อาจจะยอมรับหรือไม่ยอมรับคุณค่าก็ได้ ซึ่งอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้
ในการพิจารณาคุณค่าเหล่านั้น ความรู้สึกระดับนี้ค่อนข้างคงเส้น คงวาและบังเกิด
ความเชื่อศรัทธาด้วยอารมณ์แน่นอน ขั้นที่ 4 การจัดระบบคุณค่า (organization)
จากขั้นความรู้สึกที่แล้วมา มนุษย์ย่อมเห็นคุณค่าหรือค่านิยมมากมายผ่านเข้ามาใน
ประสบการณ์ชีวิต แต่ความรู้สึกของมนุษย์จะรู้สึกนิยมชมชอบเฉพาะกลุ่มค่านิยมใด
ค่านิยมหนึ่งเท่านั้น การจัดระบบในระดับนี้จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น ซึ่งอาจจะจัดให้อยู่
เป็นกลุม่ ก้อนของความรูส้ กึ ชืน่ ชอบคุณค่านัน้ ขัน้ ที่ 5 การสร้างลักษณะนิสยั โดยคุณค่า
(characterization by a value or value complex) ขั้นนี้เป็นการสั่งสมความรู้สึก
จนเป็นลักษณะนิสัยเฉพาะของบุคคลขึ้นมา การที่จะเกิดลักษณะแบบนี้แสดงว่า
ยึดมั่นในจนน�ำมาเป็นอุดมการณ์ของตนเอง ในระดับนี้มีความคงเส้นคงวาสูง
เปลี่ยนแปลงยาก
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รักษ์นำ�้ และ 4) แผนการจัดกิจกรรม “สือ่ (สาร)รักษ์นำ�้ ” ภายใต้กระบวนการหลัก คือ
“สร้างสรรค์เรื่องราว บอกเล่าผ่านสื่อ” โดยผลการประเมินความเหมาะสมของการ
จัดกระบวนการเรียนรู้กระบวนการสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำ
ของเยาวชนคนปลายน�้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง จากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 คน
พบว่า ในภาพรวมผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่ามีคุณภาพโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
(X = 4.36, SD = 0.59) ด้านความเหมาะสมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (X = 4.43,
SD = 0.56) ด้านความถูกต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (X = 4.37, SD = 0.66)
ด้านความชัดเจนมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมาก (X = 4.35, SD = 0.51) และด้านความง่าย
ต่อการน�ำไปใช้ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (X = 4.31, SD = 0.61)
2. คะแนนจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำของเยาวชนคนปลายน�้ำจากทุกแหล่งประเมิน
จิตส�ำนึกรักษ์น�้ำของเยาวชนคนปลายน�้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ก่อนและ
หลังการเข้าร่วมโครงการวิจัยสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำของ
เยาวชนปลายน�้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ควรน�ำกระบวนการสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำนี้ไปขยายผล
ใช้กับเยาวชนในพื้นที่ต้นน�้ำและพื้นที่กลางน�้ำ เพื่อให้เยาวชนทั้งสามพื้นที่ ได้มองเห็น
ความสัมพันธ์ของสายน�้ำคลองท่าแนะร่วมกัน ซึ่งจะท�ำให้เยาวชนลุ่มน�้ำคลองท่าแนะ
ได้รู้ปัญหาซึ่งกันและกัน รู้หน้าที่และความรับผิดชอบของตน นําไปสู่การรัก หวงแหน
การใช้น�้ำอย่างคุ้มค่า อันก่อให้เกิดพฤติกรรมอนุรักษ์น�้ำ และควรส่งเสริมให้ชุมชน
คลองท่าแนะมีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรใช้กระบวนการสื่อสร้างสรรค์เป็นแนวทางในการพัฒนาจิตส�ำนึกใน
ด้านอืน่ ๆ เช่น จิตส�ำนึกการอนุรกั ษ์ปา่ จิตส�ำนึกอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จิตส�ำนึกสาธารณะ
เป็นต้น
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2. ควรน�ำกระบวนการสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกรักษ์น�้ำนี้ไปใช้
กับกลุ่มบุคคลที่หลากหลายเพื่อขยายผลและน�ำไปสู่การเกิดพฤติกรรมอนุรักษ์น�้ำ
ต่อไป
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