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บทคัดย่อ
ปจัจบุนัประเทศไทยประสบปญัหาดา้นมลพษิทางสิง่แวดลอ้มอยา่งมากมาย เนือ่งจากมจีำานวน

ประชากรเพิม่มากขึน้อย่างรวดเรว็ อกีทัง้การขยายตวัทางเศรษฐกจิ และสงัคม มหีนว่ยงานซึง่มภีารกจิดา้น
สิ่งแวดล้อมมากมาย แต่ปรากฏว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ยังไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากมนุษย์ขาดจิตสำานึกที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเรียนการสอนนักเรียนใน
หลักสูตรมัธยมศึกษา ยังไม่มีการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเข้าไปในหลักสูตรการศึกษาอย่างจริงจัง ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้ทำาการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมผู้นำาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำาเภอ
น้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่อำาเภอ
น้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมผู้นำาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา และ 
เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคติ และทกัษะการเปน็ผูน้ำาในการเปน็ผูน้ำาอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มกอ่น
และหลังการฝึกอบรมของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนดงมันพิทยาคม จำานวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือ
ฝึกอบรมผู้นำาสิ่งแวดล้อม แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดทักษะการเป็นผู้นำาในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired 
t – test ที่ระดับนัยสำาคญัทางสถิติ .05 ผลการวิจัย พบวา่ นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมผู้นำาสิ่งแวดล้อม 
มีคะแนนเฉล่ียความรู ้ทศันคต ิและทกัษะการเปน็ผูน้ำาสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนทีเ่ขา้รบัการฝกึอบหลงัการ
ฝึกอบรมสูง กว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการฝึก
อบรมนี้สามารถสร้างความรู้ ทัศนคติ และทักษะการเป็นผู้นำาสิ่งแวดล้อมที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คำ�สำ�คัญ: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนากิจกรรมฝึกอบรม ผู้นำาสิ่งแวดล้อม

Abstract
At the present, Thailand faced problems of environmental pollution. Because  

population increase more quickly and The economic growth and society. There were  
organization which are environmental mission. However, it appears that the environmental 
problems were not solve. And other, it caused from people rack awareness to environmental 
conservation. Especially in the course of teaching and learning in secondary school, there 
was not environmental activities into the curriculum. So, the researcher had made on the 
Development of environmental leaders training activities in secondary school in NamPhong 
district, Khonkean province. The purposes of This research were ; to study the current  
situation and environmental problems in the area of NamPhong district, Khonkean province, 
to develop of environmental leaders training activities in secondary school in Nampong 
district, Khonkean province and to study and compare knowledge, attitude, and skill of 
environmental conservation leadership before and after the training of the students in the 
secondary school, NamPhong district, Khon Kaen province. The sample were 50 students 
from Dong Man Phittayakom school. The tools used in research, including environmental  
leader training manual, knowledge test, attitudes test, and environmental leader.  
The statistical analysis included percentage, mean, standard division and the Paired t-test  
at significant level.05. The result showed that the students participated environmental  
training had mean score of knowledge, attitude and environmental leader skills after the  
training more than after the training at statistical significant level.05, indicate that the  
training process can create knowledge, attitude, and good leadership skills in  
environmental conservation. 

Keywords: environmental conservation, development of training activities, environmental 
leader
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บทนำา
พฤติกรรมของมนุษย์มีความสำาคัญต่อ

สิ่งแวดล้อม ข้อมูลที่ได้รับและผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสิ่ ง
แวดลอ้มทีเ่กิดขึน้จะสง่ผลทำาใหม้นษุยไ์ด้ตระหนกั
ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและเห็นความสำาคัญมากยิ่ง
ขึ้นต่อไป เมื่อสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิด
จากการกระทำาของมนุษย์ การแก้ไขปัญหาจึง
ควรเริ่มต้นนั่นคือ การแก้ปัญหาที่มนุษย์ แต่การ
แก้ปัญหาส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเป็นการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าหรือการแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุ ซึ่ง
การแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุมีผลทำาให้ต้องสูญเสีย
เวลา และค่าใช้จ่ายจำานวนมากยิ่งไปกว่านั้นการ
แก้ปัญหาที่ปลายเหตุเป็นการแก้ปัญหาท่ีไม่มีวัน
สิ้นสุด วิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่น่าจะได้ผล
ดีคือ การแก้ปัญหาทั้งที่ต้นเหตุและปลายเหตุ
หรือทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตัวอย่างการแก้
ปัญหาที่ปลายเหตุ ได้แก่ การวางแผนการใช้ที่ดิน 
การใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือการฝึกอบรม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาในการควบคุมมลพิษ
เปน็ตน้ สว่นการแกป้ญัหาทีต่น้เหตุซึง่เปน็แนวทาง
ที่มีความสำาคัญกล่าวคือการแก้ปัญหาที่คน และ
สังคมด้วยการปลูกฝังค่านิยมและพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ถึงแม้จะใช้เวลา
ในระยะเวลานานแต่ก็คุ้มค่าเพราะจะทำาให้ทุก
คนในสังคมได้รับรู้และเข้าใจเรื่องของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดไป 
รัฐบาลไทยตระหนักถึงเหตุผลข้อนี้ดีจึงได้สอด
แทรกความรู้ในเรื่องนี้ไว้ในการศึกษาทุกระดับ
ตลอดจนให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงโดย
ผ่านทางสื่อมวลชนและการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อ
ทำาให้การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้
บรรลุเป้าหมาย (สาคร กือเจริญ. 2531: 8)

โรงเรียนดงมันพิทยาคม อำาเภอน้ำาพอง 
จังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ที่บ้านโนนดงมันหมู่ที่ 14 

ตำาบลสะอาด อำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น 
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำาตำาบลจัดตั้งขึ้น
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน
มีเนื้อที่ทั้งหมด 42 ไร่ โดยมีด้านกว้าง 6 เส้น  
ด้านยาว 7 เส้น เดิมเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์
และทางราชการได้อนุญาตให้ใช้เป็นที่ ก่อตั้ง
โรงเรียนได้โดยถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันมีจำานวน
บุคลากรจำานวน 15 คน มีจำานวนนักเรียนทั้งหมด 
250 คน มีทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียนเป็น
ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ และจาการศึกษาสภาพ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ของอำาเภอน้ำาพอง 
พบว่า มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จำานวน
มาก ซึ่งเป็นต้นเหตุสำาคัญในการทำาให้เกิดมลพิษ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม และในการจัดการในด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมยังขาดผู้นำาสิ่งแวดล้อม
ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้
กับผู้อ่ืนได้ และกระบวนในการเรียนการสอนใน
หลักสูตรวิชาต่างๆ ยังไม่มีการสอดแทรกในเรื่อง
ของสิ่งแวดล้อมเข้ามาในกระบวนการเรียนการ
สอน การปลกูฝงัเดก็และเยาวชนใหม้คีวามรู ้ความ
ตระหนัก ทัศนคติที่ดี และรู้จักที่จะเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนนำาไป
สูก่ระบวนการทีจ่ะสามารถถา่ยทอดสิง่ทีต่นไดร้บัรู ้ 
รับฟังให้ผู้อื่นได้รับรู้เหมือนที่ตนรู้และนำาไปสู่ 
การแก้ไขปัญหาโดยเริ่มต้นตั้งแต่ระดับประถม
ศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนคน
รุ่นใหม่ (คมสันต์ ชุ่มอภัย, 2557: สัมภาษณ์) 
ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้อำานวยการโรงเรียน จึงเล็ง
เห็นความสำาคัญของหลักสูตรการเรียนการสอน 
และการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ซึ่งผู้วิจัยพบว่า โรงเรียนดง
มันพิทยาคมเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ยัง
ไม่มีการจัดหลักสูตรการศึกษาและการกิจกรรม
ในด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน ทำาให้นักเรียน
ยังขาดความรู้ ความตระหนัก ทัศนคติที่ดี และ
บทบาทการเป็นผู้นำาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่
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เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทั้ง
ยงัไมม่หีนว่ยงานทีเ่ขา้มาควบคมุดูแล ซึง่การศกึษา
เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มเปน็เรือ่งทีส่ามารถนำาไปบรูณ
าการในวิชาอื่นๆ ได้ และสามารถนำาไปปรับใช้ใน
ชวีติประจำาวนัไดด้งันัน้ผูว้จิยั จงึมคีวามสนใจทีจ่ะ
ทำาการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมผู้นำา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษาอำาเภอน้ำาพอง 
จังหวัดขอนแก่นสร้างคู่มือกิจกรรมการฝึกอบรม
และกระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อมศึกษา 
โดยมีการดำาเนินการฝึกอบรมการเป็นผู้นำาสิ่ง
แวดลอ้มในโรงเรยีนโดยใช้กระบวนการสิง่แวดลอ้ม
ศึกษา เพื่อให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีความรู้ ทัศนคติที่ดี และมี
ทักษะการเป็นผู้นำาที่จะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตน
ได้รับรู้ รับฟังให้ผู้อื่นได้รับรู้เหมือนที่ตนรู้ และนำา
ไปสูก่ารแก้ไขปัญหาและอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้มอนัจะ
เป็นแนวทางในการนำาไปแก้ไขปัญหาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในระดับโรงเรียน ชุมชน จังหวัด และ
ประเทศสืบต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปจัจบุนัในเขตพืน้ทีอ่ำาเภอน้ำาพอง จงัหวดัขอนแกน่

2. เพื่อพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมผู้นำาสิ่ง
แวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำาเภอน้ำาพอง 
จังหวัดขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพ

3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ 
ทัศนคติ และทักษะการเป็นผู้นำาในการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมก่อนและหลังการฝึกอบรมของนักเรียน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาอำาเภอน้ำาพอง จังหวัด
ขอนแก่น

สมมติฐานของการวิจัย
ผู้เข้าฝึกอบรมการเปน็ผูน้ำาสิง่แวดลอ้มใน

โรงเรียนมัธยมศึกษามีความรู้ ทัศนคติ และทักษะ
การเปน็ผูน้ำาในการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มหลงัการฝกึ
อบรมมากกว่าก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม

วิธีดำาเนินการวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ 
นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนดงมันพิทยาคม 
อำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น จำานวน 265 คน
สำาหรบักลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาสภาพปญัหา
สิ่งแวดล้อมในอำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น 
คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำาเภอน้ำาพอง 
จังหวัดขอนแก่น จำานวน 14 หน่วยงาน ใช้การ
เลือกแบบเจาะจง และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ฝกึอบรมผูน้ำาสิง่แวดลอ้มคอื นกัเรยีนมธัยมศกึษา
โรงเรียนดงมันพิทยาคม อำาเภอน้ำาพอง จังหวัด
ขอนแก่น จำานวน 50 คน ได้จากการกำาหนดให้
เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่เป็นคณะ
กรรมการสภานักเรียน จำานวน 32 คน หัวหน้า
หอ้งเรยีน จำานวน 6 คน และรองหวัหนา้หอ้งเรยีน 
จำานวน 12 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. เครื่องมือสำารวจ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในอำาเภอน้ำาพอง จังหวัด
ขอนแก่น และแบบสอบถามสภาพปัญหาสิ่ง
แวดล้อมในอำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น

2. เครื่องมือถ่ายทอดการฝึกอบรมผู้นำา
สิ่งแวดล้อม คือ คู่มือกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำาสิ่ง
แวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำาเภอน้ำาพอง 
จังหวัดขอนแก่น

3 .  เ ค รื่ อ งมื อวั ด และประ เมิ น ผล 
ได้แก่ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม แบบวัดทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ 
สิง่แวดลอ้ม และแบบวัดทกัษะการเปน็ผูน้ำาในการ
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อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ระยะที ่1 ศกึษาสภาพปญัหาสิง่แวดลอ้ม
เบื้องต้น ผู้วิจัยได้ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ลำาดับขั้นตอนการดำาเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ทำาการสำารวจข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น 
โดยทำาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลพ้ืนฐานจากตำารา 
เอกสาร และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
แนวทางในการกำาหนดรูปแบบเนื้อหา

2. เลือกพื้นที่ในการในการศึกษาสภาพ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีท่ีใช้ในการศึกษาสภาพ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ อำาเภอ น้ำาพอง จังหวัด
ขอนแก่น โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาสภาพ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นในอำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น จำานวน 14 
หน่วยงาน

3. สร้างแบบสัมภาษณ์สภาพปัญหา 
สิ่งแวดล้อมในอำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น

4. ลงพื้นที่แจกแบบสัมภาษณ์สภาพ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น จำานวน 14 
หน่วยงาน

5.  นำ าแบบสัมภาษณ์สภาพปัญหา
สิ่งแวดล้อมมาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำาไปสร้าง
แบบสอบถามสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม เพ่ือนำา
ไปแบบสอบถามสภาพปัญหาไปเก็บข้อมูลอีกครั้ง

6. นำาแบบสอบถามสภาพปัญหาไปเก็บ
ขอ้มลูกบักลุม่ตวัอย่างเดิมและนำาแบบสอบถามมา
วเิคราะหผ์ล เพือ่นำาขอ้มลูทีไ่ด้มาใช้เปน็แนวทางใน
การสร้างคู่มือการฝึกอบรม

ระยะที ่2 การออกแบบและถา่ยทอดทาง
สิ่งแวดล้อมศึกษา

วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาสภาพ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะที่ 1 ได้นำามาเป็น
แนวทางในการสร้างและกำาหนดรูปการถ่ายทอด
ทางสิ่งแวดล้อมศึกษา ดังนี้

1. กำาหนดเนือ้หาและวัตถปุระสงคใ์นการ
ฝึกอบรม เพื่อให้เนื้อหาสาระในการฝึกอบรมมี
ความชดัเจนและสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาสภาพ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม

2. จัดทำาคู่มือการฝึกอบรม คือ คู่มือฝึก
อบรมผูน้ำาสิง่แวดลอ้ม โดยใชข้อ้มลูจากการศกึษา
ค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากผลการ
ศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในอำาเภอน้ำาพอง 
จังหวัดขอนแก่น

3. สร้างกระบวนการถ่ายทอด รูปแบบ
ของการฝึกอบรม มีรายละเอียดดังนี้

3.1 เนื้อหาในการฝึกอบรมการเป็นผู้นำา
สิ่งแวดล้อมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับ มลพิษทางอากาศ ขยะ มูลฝอย ปัญหา
น้ำาเสีย มลพิษทางดิน มลพิษทางเสียง ป่าไม้ และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

3.2 สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม คือ คู่มือการ
ฝึกอบรมการเป็นผู้นำาสิ่งแวดล้อม

3.3 รูปแบบการวัดและประเมินผลการ
ฝึกอบรม โดยจะวัดพิสัย 2 ด้าน คือ 1.ด้านพุทธ
พิสัย คือ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และแบบวัดทักษะการเป็นผู้นำา 
สิ่งแวดล้อม 2. ด้านจิตพิสัย คือ แบบวัดทัศนคติ
ต่อการเป็นผู้นำาสิ่งแวดล้อม

3.4 การกำาหนดรูปแบบกระบวนการ
พัฒนากิจกรรมเพื่อให้กระบวนการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ การจัดกิจกรรมการฝึก
อบรมผู้นำาสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหผู้้เขา้รบัการฝึกอบรม
เกดิความรู ้ทศันคตทิีด่ ีและเกดิทกัษะการเปน็ผูน้ำา
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการจัดกิจกรรม
การพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมผู้นำาสิ่งแวดล้อม
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ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำาเภอน้ำาพอง จังหวัด
ขอนแก่น ใช้เวลา 3 วัน โดยมีวิธีดำาเนินการการ
พฒันากจิกรรมโดยใช้กระบวนการในการฝกึอบรม 

3.5 รปูแบบในการฝกึอบรมมขีัน้ตอนการ
ดำาเนินการ ดังนี้ 

 1) ขัน้นำาเขา้สูก่ารฝกึอบรม ขัน้นำาเขา้
สู่กิจกรรมเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าฝึก
อบรม หรือการสร้างบรรยากาศให้เอื้ออำานวยต่อ
การฝึกอบรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยและลดความ
ตรึงเครียดทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

 2) ขั้นจัดกิจกรรมฝึกอบรม ขั้นจัด
กจิกรรมฝกึอบรม คือ กจิกรรมในการฝกึอบรมครัง้
นี ้ประกอบดว้ยการบรรยายโดยมคู่ีมอืประกอบใน
การบรรยาย และการแบ่งกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อ
ทำาการอภิปรายกลุ่ม ดังนี้ 

 2.1) การบรรยายเปน็วธิทีีท่ำาใหผู้เ้ขา้
ฝึกอบรมทราบถึงปัญหา การแก้ไขปัญหา ผลก
ระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ซ่ึงมีเน้ือหาสาระที่ประกอบไปด้วยเรื่อง มลพิษ
ทางอากาศ ขยะมูลฝอย ปัญหาน้ำาเสีย มลพิษ
ทางดิน มลพิษทางเสียง ป่าไม้ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 2.2) การอภิปรายกลุ่ม เป็นวิธีการ
หน่ึงท่ีจะช่วยพัฒนาทักษะของผู้เข้าฝึกอบรมเพื่อ
ให้สามารถกล้าคิด กล้าทำา และกล้าแสดงออก
ถึงการเป็นผู้นำาอีกทั้งเพื่อพัฒนาทักษะในการรับ
ฟัง การตัดสินใจ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม

 3) ขั้นวัดผลการจัดกิจกรรม ในขั้นนี้
เปน็ขัน้ตอนสดุทา้ย ซึง่จะเปน็ขัน้ตอบวตัถปุระสงค์
ของผู้วิจัยที่ได้ตั้งไว้ในตอนแรก โดยในการฝึก
อบรมครั้งนี้วัดการประเมินผล 3 ด้าน คือ ความรู้  
ทัศนคติ และทักษะการเป็นผู้นำา มีรายละเอียด

ดังนี้ 

 3.1) การวดัผลดา้นความรูจ้ะเปน็การ
วดัผลกอ่นและหลงัการเขา้รบัการฝกึอบรม โดยใช้
แบบทดสอบความรู้เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จำานวน 35 ข้อ เป็นคำาถามปลายปิดลักษณะเป็น
แบบตรวจรายการ (Checklist) 4 ตัวเลือก คือ ก 
ข ค และ ง 

 3.2) การวัดผลด้านทัศนคติจะ
เปน็การวดัดา้นความรูส้กึนกึคดิ ความคดิเหน็ หรอื
ความคิดเห็นเชิงบวกของผู้เข้าฝึกอบรมการเป็น
ผูน้ำาสิง่แวดลอ้มตอ่การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม จำานวน 
35 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) มี 5 ตัวเลือก คือ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง  

 3.3) การวัดผลด้านทักษะการเป็นผู้
น้ำาสิง่แวดลอ้มเปน็การวดัผลจากแบบวดัทกัษะการ
เปน็ผูน้ำาสิง่แวดลอ้ม จำานวน 20 ขอ้ มลีกัษณะเปน็
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 
ตัวเลือก คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด

	 การวิเคราะห์ข้อมูล

1 .  สถิ ติ พื้ น ฐ าน  ไ ด้ แ ก่  ร้ อ ยละ  
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

2. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้

2 .1 คำ านวณหาค่าความเที่ ยงตรง  
(Validity) โดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้องของ 
ผู้เชี่ยวชาญ (Index of Congruence: IOC)

2.2 คำานวณหาความยากง่ายของแบบ
ทดสอบความรู้ โดยใช้สูตรหาค่าความยากง่าย

2.3 คำานวณหาค่าอำานาจจำาแนกราย
ข้อของแบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ และ
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แบบวดัทักษะ โดยใช้สตูรหาคา่สหสมัพันธร์ะหวา่ง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับที่เรียกว่า 
Item – total Correlation 

2.4 คำานวณหาความเชื่อมั่นทั้งฉบับจาก
คา่สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach) 
ของแบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบ
วัดทักษะ

3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ได้แก่ Paired t – test ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 
.05

ผลการวิจัย
1 .  ผู้ นำ า สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม ใ น โ ร ง เ รี ย น

มัธยมศึกษา อำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น ที่
เข้าร่วมรับการฝึกอบรมมีความรู้ก่อนการฝึก
อบรม เท่ากับ 20.28 คะแนน ซึ่งมีความรู้อยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 57.94 และหลัง

การฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มมากขึ้น เท่ากับ 30.82 
คะแนน ซึง่มรีะดบัความรูอ้ยูใ่นระดบัดมีาก คดิเปน็
ร้อยละ 88.06 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน
ก่อน และหลังการฝึกอบรมนักเรียนที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้หลังการฝึกอบรมมากกว่าก่อน
การฝึกอบรม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ดังตาราง 1

2 .  ผู้ นำ า สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม ใ น โ ร ง เ รี ย น
มัธยมศึกษา อำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น ที่
เข้าร่วมรับการฝึกอบรมมีทัศนคติต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมก่อนการฝึกอบรม ในระดับที่ไม่แน่ใจ 
(  = 2.78) และหลังการฝึกอบรมมีทัศนคติต่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (  = 4.87) ในระดับที่
เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ เมือ่เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่คะแนน
ก่อน และหลงัการฝึกอบรมนกัเรยีนทีเ่ขา้รบัการฝึก
อบรมมทีศันคตหิลงัการฝกึอบรมมากกวา่กอ่นการ
ฝึกอบรม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดังตาราง 2

ต�ร�ง 1 ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการฝึกอบรม

   

ด้าน

ก่อนการฝึกอบรม 
(n=50) ระดับความรู้

หลังการฝึกอบรม 
(n=50) ระดับความรู้ t p

S.D. S.D.

ความรู้
(คะแนน 35)

20.28
(57.94)

1.09
ปานกลาง 30.82

(88.06)
0.65

ดีมาก
-30.40 .000

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบความ
รู้ก่อนและหลังการฝึกอบรมของนักเรียนที่เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้หลังการฝึกอบรมมากกว่า

ก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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ต�ร�ง 3 ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะในการเปน็ผูน้ำาการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม กอ่นและหลงัการฝกึอบรม

ด้าน

ก่อนการฝึกอบรม 
(n=50)

ระดับความ
คิดเห็น

หลังการฝึกอบรม 
(n=50)

ระดับความ
คิดเห็น t P

S.D. S.D.

ทักษะในการ
เป็นผู้นำา 2.28 0.59 น้อย 4.81 0.36

มากที่สุด

-54.06 .000*

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการฝึกอบรม

ด้าน

ก่อนการฝึกอบรม 
(n=50) ระดับความ

คิดเห็น

หลังการฝึกอบรม 
(n=50) ระดับความ

คิดเห็น
t P

S.D. S.D.

ทัศนคติ 2.78 0.19 ไม่แน่ใจ 4.87 0.15
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

-107 .000

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 2 ผลการเปรยีบเทยีบทศันคติ
ก่อนและหลังการฝึกอบรมของนักเรียนที่เข้ารับ
การฝึกอบรมมีทัศนคติหลังการฝึกอบรมมากกว่า
ก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

1 .3  ผู้ นำ าสิ่ ง แวดล้ อมใน โรง เ รี ยน
มัธยมศึกษา อำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น ที่
เข้าร่วมรับการฝึกอบรมมีทักษะในการเป็นผู้นำา

ก่อนการฝึกอบรมอยู่ในระดับน้อย (  = 2.28) 
และหลังการฝึกอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรมมี
ทักษะในการเป็นผู้นำาอยู่ในระดับมาก (  = 4.81) 
เมือ่เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของคะแนนกอ่นและหลงั
การฝึกอบรมนกัเรยีนทีเ่ขา้รบัการฝึกอบรมมทีกัษะ
การเป็นผู้นำาหลังการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดังตาราง 3 

จากตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบทักษะ
ในการเป็นผู้นำาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของ
นกัเรยีนทีเ่ขา้รบัการฝกึอบรมมทีศันคติหลงัการฝกึ

อบรมมากกวา่กอ่นการฝกึอบรม อยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาในด้านความรู้ก่อนและ

หลังการการฝึกอบรมผู้นำาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น 
ความรู้ของนักเรียนท่ีเข้ารับการฝึกอบรมผู้นำา
สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า 
หลังการฝึกอบรมนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการฝึกอบรม ซึ่ง
ก่อนการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
อยู่ในระดับปานกลาง และหลังฝึกอบรมผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้อยู่ในระดับดีมาก อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่ากระบวนการท่ีใช้ในการฝึกอบรมการเป็นผู้นำา
สิ่งแวดล้อมในโรงมัธยมศึกษา อำาเภอน้ำาพอง 
จงัหวดัขอนแก่น โดยการบรรยายใหค้วามรูใ้นเรือ่ง 
ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไขปัญหา และการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งใช้คู่มือเป็นสื่อถ่ายทอด
ประกอบกับการบรรยายในการฝึกอบรมให้ความ
รู้เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ก่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ เกิดทักษะ เมื่อผู้เข้า
รับการฝึกอบรมได้รับการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ 
จากการเรียนรู้ การฝึกฝน การฝึกอบรม และที่
เคยพบเห็นมาผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ จะทำาให้
ได้ทราบข้อเท็จจริง หรือรายละเอียดของเรื่องราว
อนัจะเปน็ประสบการณข์องบุคคล ซึง่จะสะสมและ
ถ่ายทอดสืบต่อกันไปจนกลายเป็นความรู้ การวัด
ความรู้ความจำาจึงจำาเป็นต้องวัดความสามารถใน
การระลึกเรื่องราวข้อเท็จจริงหรือประสบการณ์
ต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักแนวคิดทฤษฎีของ 
ไพศาล หวังพานิช (2526: 96) ได้ให้ความหมาย
ของความรู้ไว้ว่าความรู้ คือ เมื่อบุคคลได้รับการ
ถ่ายทอดเรือ่งราวตา่งๆ จากการเรยีนรู ้การฝกึฝน 
การฝึกอบรม และที่เคยพบเห็นมา ผ่านประสาท
สัมผัสต่างๆ จะทำาให้ได้ทราบข้อเท็จจริง หรือราย
ละเอียดของเรื่องราวอันจะเป็นประสบการณ์ของ

บุคคล ซึ่งจะสะสมและถ่ายทอดสืบต่อกันไปจน
กลายเป็นความรู้ การวัดความรู้ความจำาจึงจำาเป็น
ต้องวัดความสามารถในการระลึกเรื่องราวข้อเท็จ
จรงิหรอืประสบการณต์า่งๆ หรอืวดัความระลกึได้
จากประสบการณ์ และเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎี
ของ สมศักดิ์ เจียมทะวงษ์ (2520: 13) กล่าวว่า  
ระดับความรู้ ว่าบุคคลจะสามารถพูดคุยกันรู้
เรื่องได้ ถ้าหากมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะ
คุยกันเพียงพอ เรื่องใดที่มีความรู้น้อยไปก็ย่อม
ไม่สามารถจะนำาไปพูดคุยให้ใครฟังได้ และขณะ
เดียวกันก็ไม่สามารถฟังเรื่องราวนั้นได้เข้าใจเพียง
พออีกด้วย และมีข้อสังเกตว่าในบางครั้งการมี
ความรู้ในเรื่องใดมากเกินไปก็อาจจะพูดให้ผู้อื่น
ฟังแล้วไม่เข้าใจได้เหมือนกัน ท้ังนี้เพราะว่าการมี
ความรู้มากขึ้นนั้นจะมีผลในการสื่อสารมาก คน
ที่เรียนมากๆ มักจะใช้ศัพท์ยากๆ ในการสนทนา 
หรือพูดแต่เรื่องลึกซึ้ง เพราะตนคิดว่าผู้อื่นนั้นมี
พื้นฐานความรู้ใกล้เคียงกับตนนั้น ผู้พูดและผู้ฟัง
ควรจะมีระดับความรู้ที่ใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็น
ว่าการพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมผู้นำาสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีผลทำาให้นักเรียนที่เข้า
รับการฝึกอบรมมีความรู้ และทักษะการเป็นผู้นำา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมเพิ่มมากขึ้นกว่า
ก่อนการฝึกอบรม เนื่องจากการฝึกอบรมผู้นำาสิ่ง
แวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษายังไม่เคยเกิดขึ้น
กบันกัเรยีนมากอ่นในการจดักจิกรรมครัง้นีไ้ดม้ทีัง้
คู่มือในการฝึกอบรม การจัดกิจกรรมฝึกอบรม จึง
ทำาให้นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยว
กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการส่งผลดีต่อการ
อนุรักษ์ให้ดีขึ้นตามมาอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พนัส วงษ์รัตนะ (2448: 81) ที่ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำา
ชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม ในวนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง ตำาบล
เหล่าพรวน อำาเภอเมืองอำานาจเจริญ จังหวัด
อำานาจเจริญ พบว่า หลังการฝึกอบรมผู้นำาชุมชน
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ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีเจตคติ
ที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอ้มในวนอทุยานภสูงิห ์– ภผูาผึง้ สงูกวา่กอ่น
การฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตร
นภา ชืน่สขุ (2549: บทคดัย่อ) ได้ทำาวจิยัเรือ่ง การ
พฒันารูปแบบการฝกึอบรมสิง่แวดลอ้มศกึษาเรือ่ง
การอนุรักษ์ป่าชายเลนสำาหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนหลงัฝกึอบรมสงูกวา่กอ่นฝกึอบรมอยา่งมนียั
สำาคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังาน
วิจัยของ ประเสริฐ พลอยบุตร (2550: 58) ได้
ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรยีนบา้นหนองจอกวงักำาแพง อำาเภอศรเีทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรยีนรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงู
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญที่ .05

2. ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบทศันคติ
ต่อการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
อำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น พบว่า นักเรียน
มีทัศนคติก่อนการเข้ารับการฝึกอบรมผู้นำาสิ่ง
แวดล้อมอยู่ในระดับที่ไม่แน่ใจ และหลังการฝึก
อบรมผู้นำาส่ิงแวดล้อมนักเรียนที่เข้ารับการฝึก
อบรมมีทัศนคติอยู่ในระดับที่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ซึ่งส่งผลให้หลังการฝึกอบรมผู้นำาสิ่งแวดล้อม
ในครั้งนี้นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติ
หลังมากกว่าก่อนการฝึกอบรม แสดงให้เห็น
ว่าการพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมผู้นำาสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำาเภอน้ำาพอง จังหวัด
ขอนแก่น ที่ผู้วิจัยได้จัดทำาขึ้นมีประสิทธิภาพ โดย

กระบวนการที่ใช้ในการฝึกอบรมการเป็นผู้นำา
สิ่งแวดล้อมในโรงมัธยมศึกษา อำาเภอน้ำาพอง 
จงัหวัดขอนแกน่ ผูวิ้จยัไดจ้ดักจิกรรมประกอบการ
บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง ปัญหา สาเหตุ แนวทาง
การแก้ไขปัญหา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มี
คู่มือเป็นสื่อถ่ายทอด เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ก่อเกิดทัศนคติที่ดีหรือมีความรู้สึก
นึกคิดที่ดี และมีความเข้าใจต่อการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม ซึ่งเป็นผลเกิดประสบการณ์ที่มีแนวโน้ม
ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกที่ดี 
ซึ่งเป็นไปตามหลักแนวคิดทฤษฎีของ นิพนธ์ แจ้ง
เอี่ยม (2544: 19) ที่ได้กล่าวไว้ ทัศนคติ คือ สิ่งที่
อยู่ภายในจิตใจของบุคคลท่ีจะตอบสนองต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ซึ่งเราไม่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรง 
แตเ่รากส็ามารถรูไ้ดโ้ดยดจูากพฤตกิรรมของบคุคล
ว่าจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไรเราก็จะทราบ
ทนัทเีมือ่พจิารณาถงึผลการวิจยัในครัง้นีท้ีไ่ดแ้สดง
ให้เห็นว่าหลงัการพฒันากจิกรรมฝึกอบรมผู้นำาสิง่
แวดลอ้มในโรงเรยีนมธัยมศกึษานกัเรยีนมทีศันคติ
มากข้ึน ซึ่งเป็นไปได้ว่านักเรียนที่เข้าร่วมการฝึก
อบรมจะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุทธิศรี มหาวรศิริกุล (2548) ที่ได้ทำาการ
ศกึษาเรือ่ง ทศันคตติอ่การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มและ
ประหยัดพลังงานของวัยรุ่น ทัศนคติของวัยรุ่นต่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
อยู่ในระดับท้ังในภาพรวมและรายได้ ได้แก่ ด้าน
ขยะมูลฝอย ด้านพลังงานไฟฟ้า และด้านน้ำา 
ปจัจยัทีม่ผีลตอ่ทศันคตติอ่วยัรุน่ตอ่การอนรุกัษส์ิง่
แวดล้อมและการประหยัดพลังงาน ได้แก่ ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นปี 
การศึกษา สาขาผลการเรียนสะสม ภูมิลำาเนา 
รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ ความถี่ในการรับรู้ 
ข้อมูลข่าวสาร และการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
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3. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทักษะ
ในการเป็นผู้นำาสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
อำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น ผลจากการศึกษา
ในดา้นทักษะการเปน็ผูน้ำาสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีน
ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมผู้นำาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น 
นักเรียนมีทักษะในการเป็นผู้นำาสิ่งแวดล้อมก่อน
การเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง 
และหลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง
ส่งผลให้หลังการฝึกอบรมผู้นำาสิ่งแวดล้อม ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในครั้งนี้นักเรียนที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีทักษะในการเป็นผู้นำาสิ่งแวดล้อมหลัง
การฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าการพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมผู้นำาสิ่ง
แวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำาเภอน้ำาพอง 
จงัหวดัขอนแกน่ โดยใช้กระบวนการฝกึอบรมทำาให้
นักเรียนท่ีเข้ารับการฝกึอบรมมทีกัษะการเปน็ผูน้ำา
ทีด่มีคีวามสามารถในการทีจ่ะทำาใหอ้งค์กรดำาเนนิ
ไปอย่างก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมาย โดยการใช้
อทิธพิลเหนือทศัคต ิและการกระทำาของผูอ้ืน่ รวม
ทั้งการกำาหนดแนวทางหลักที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน
สามารถวางแผนสร้างระบบให้มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีของ มัลลิกา ต้น
สอน (2544: 54) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้นำาที่มี
ประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมระหว่าง
พฤติกรรมของผู้นำา สมาชิก และสถานการณ์ใน
การปฏิบัติงาน กล่าวคือ สิ่งแวดล้อมจะมีอิทธิพล
ต่อการแสดงพฤติกรรมของผู้นำา เมื่อพิจารณา
ถึงผลการวิจัยในครั้งนี้ที่ได้แสดงให้เห็นว่าหลัง
การพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมผู้นำาสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษานักเรียนมีทักษะผู้นำามากขึ้น 
ซึ่งเป็นไปได้ว่านักเรียนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมจะ
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม
ในการเป็นผู้นำามากขึ้น และเป็นไปตามแนวคิด
ทฤษฎขีอง พรทพิย์ อยัยิมาพันธ ์(2547: 68) ทีไ่ด้
กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้นำามีบทบาทที่แบ่งอย่างกว้างๆ 

ออกเปน็ 4 ประการ ไดแ้ก ่1. การกำาหนดแนวทาง
หลกัผูน้ำาควรเริม่ตน้ดว้ยการกำาหนดเปา้หมายและ
แนวความคิดที่ชัดเจน บทบาทดังกล่าวจะช่วยให้
ผู้นำาสร้างแผนงานแม่แบบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
หลักการก่อนจะลงมือปฏิบัติตามแผน นอกจาก
นั้น ไม่เพียงแต่ต้องรู้ถึงวิธีการกำาหนดทิศทางและ
เป้าหมายเท่านั้น แต่ผู้นำาต้องได้รับการสนับสนุน
และความมุ่งมั่นจากพนักงานในการบรรลุถึงเป้า
หมายด้วย ผู้นำาต้องมีความสามารถนำาให้ผู้อื่นมี
สว่นรว่มในการสรา้งพนัธกจิ วสิยัทศัน ์และสือ่สาร
อย่างชัดเจนถึงความแตกต่างและผลประโยชน์ที่
พนักงานจะได้รับจากความสำาเร็จในอนาคต อีก
ทั้งยังสามารถทำาให้พนักงานมีแรงจูงใจและรู้สึก
ตืน่เตน้กบัทศิทางใหมน่ีด้ว้ย 2. การสรา้งระบบการ
ทำางานที่มีประสิทธิผล การสร้างระบบการทำางาน
ที่มีประสิทธิผลหรือการทำาให้องค์การดำาเนินไป
ในทิศทางเดียวกัน คือ การลงมือสร้างแผนหลัก
ท่ีกำาหนดข้ึนในข้ันตอนท่ีหนึ่ง ทุกระดับช้ันของ
องคก์ารควรมกีารดำาเนนิการไปในทศิทางเดยีวกนั
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน ในฐานะผู้นำาต้อง
เปลี่ยนแปลงระบบการทำางาน ขั้นตอนการทำางาน 
และโครงสรา้งองคก์ารใหส้อดคลอ้งกบัจดุมุง่หมาย
ขององค์การที่ได้วางไว้แล้ว 3. การมอบอำานาจ 
หากผู้นำามีการมอบอำานาจให้แก่พนักงานอย่าง
จริงจังจะทำาให้บรรยากาศในการทำางานมีความไว้
วางใจซึ่งกันและกันการสื่อสารระหว่างบุคคลและ
ระหวา่งกลุม่เกดิประสทิธผิลและเกดิผลลพัธใ์หม่ๆ
ที่สร้างสรรค์ ซึ่งมาจากการที่สมาชิกของกลุ่มหรือ
พนกังานสามารถแสดงความคดิเหน็และศกัยภาพ
ของตนได้อย่างอิสระ โดยผู้นำาต้องสร้างสภาวะที่
จะกระตุ้นการสร้างเสริมและปลดปล่อยความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว 
ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู่ในบุคคลทุก
คน วธิกีารนีจ้ะชว่ยใหบ้คุคลสามารถปฏบิตัหินา้ที่
ไดด้ยีิง่ขึน้ในองคก์าร 4. การสรา้งตวัแบบหวัใจของ
การเป็นผู้นำาคือต้องสร้างความน่าเช่ือถือ เพราะ
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ไม่เพียงแต่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไรเท่านั้น 
แต่ผู้นำายังต้องมีคุณสมบัติของผู้นำาที่ดีด้วย กล่าว
คอื ต้องเขา้ใจถึงความสำาคัญของดุลยภาพระหวา่ง
คุณลักษณะกับความรู้ความสามารถ เพราะไม่ว่า
บุคคลจะมีความสามารถเพียงใดก็ไม่สามารถจะ
เปน็ผูน้ำาทีแ่ทจ้รงิได้หากปราศจากซึง่คุณลกัษณะที่
เหมาะสม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พนัส 
วงษ์รัตนะ (2448: 81) ที่ได้ทำาการศึกษาวิจัย
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำาชุมชนเพื่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในวนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง ตำาบลเหล่าพรวน 
อำาเภอเมืองอำานาจเจริญ จังหวัดอำานาจเจริญ พบ
ว่า หลังการฝึกอบรมผู้นำาชุมชนที่เข้ารับการอบรม
มีความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และมีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวนอุทยาน
ภูสิงห์ – ภูผาผึ้ง สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซีเชลเลีย (Cecelia. 
2004: Online) ท่ีได้ทำาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ผลของการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับ
พฤติกรรมภาวะผู้นำาแบบเปลี่ยนแปลงสภาพของ
ผู้อำานวยการเขตการศึกษา พบว่า ผู้อำานวยการ
จบปริญญาเอกสามารถพัฒนาภาวะผู้นำาแบบ
เปลี่ยนแปลงสภาพได้อย่างมีประสิทธิผล ส่วน
ผู้อำานวยการเขตที่จบการศึกษาระดับปริญญา
โทจะพัฒนาภาวะผู้นำาแบบเปลี่ยนแปลงสภาพ
ได้น้อยกว่า และยังพบว่า การอบรมหัวข้อเรื่อง
บทบาทของผู้นำา วิสัยทัศน์ของผู้นำา กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงและวางแผนเชิงกลยุทธ์ จะช่วย
ใหก้ารพฒันาภาวะผูน้ำาแบบเปลีย่นสภาพได้อยา่ง
มีประสิทธิผล

ข้อเสนอแนะ
1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช้

1.1 หน่วยงานต่างๆควรให้การส่งเสริม
สนับสนุนในเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับ
ผู้นำาในชุมชน 

1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้
ความสำาคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยการนำากิจกรรมการถ่ายทอด
องคค์วามรูใ้นการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มและนำาเขา้ใน
แผนพัฒนาประจำาปี เพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน
ให้การดำาเนินงานของแต่ละตำาบลเป็นไปอย่างต่อ
เนื่อง

1.3 นำารูปแบบกิจกรรมการถ่ายทอด
ความรู้ในการเป็นผู้นำาสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์
ใช้กับพื้นที่อื่นที่มีลักษณะของพื้นที่ใกล้เคียงกัน

2. ขอ้เสนอแนะสำาหรบัการวจิยัครัง้ตอ่ไป

2.1 รูปแบบกิจกรรมการถ่ายทอด
ความรู้การเป็นผู้นำาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
สามารถนำาไปปรับใช้กับการจัดกิจกรรมทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

2.2 ควรมีการนำาคู่มือกิจกรรม แนวทาง
การแกไ้ขปญัหา และการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มโดยไม่
ตอ้งคำานงึถงึกลุม่เปา้หมายไปใชใ้นหนว่ยงานตา่งๆ

2.3 การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการพัฒนา
กิจกรรมฝึกอบรมผู้นำาสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงาน
ต่างๆ เนื่องจากผลการศึกษาได้ พบว่า องค์
ประกอบที่เก่ียวข้องกับประสิทธิผลหรือความ
สำาเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด อันนำาไปสู่การพัฒนา
กระบวนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อไปใน
อนาคต
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