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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ส่ิงแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

อำาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาสถานที่ท่องเที่ยวอำาเภอ
อุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
อนุรกัษ์ในเขตอำาเภออบุลรัตน ์จงัหวดัขอนแกน่ 3) เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคตแิละทกัษะ
การเป็นมัคคุเทศกเ์กีย่วกบัการทอ่งเทีย่วเชิงอนรุกัษใ์นเขตอำาเภออบุลรตัน ์กอ่นและหลังการฝกึอบรมของ
มัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ เยาวชนอำาเภออุบลรัตน์ จำานวน 50 คน ได้จาก
การสมคัรใจเขา้รว่มฝกึอบรมเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ไดแ้ก ่คู่มอืการพฒันากจิกรรมฝกึอบรมมคัคเุทศก์
สิง่แวดลอ้มเพือ่การทอ่งเทีย่วเชิงอนรุกัษ ์แบบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดัทกัษะการเปน็
มัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และ Paired t – test ผลการวิจัย พบว่า สถานที่ท่องเที่ยวอำาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความสำาคัญอยู่ 3 แห่ง ซึ่งได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ำาพอง เขื่อนอุบลรัตน์ และอุทยานแห่ง
ชาติภูก้าว – ภูพานคำา 
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เยาวชนทีเ่ข้ารบัการฝกึอบหลงัการฝกึอบรมสงูกวา่กอ่นการฝกึอบรมอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

คำ�สำ�คัญ:มัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการฝึกอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

Abstract
The purposes of this research on the development of training activities environmental 

guide to environmental conservation tourism Ubonrat district, Khonkean province were to 1) 
To study the problem of tourist place in ubonrat district Khonkean province, 2) to develop 
training activities environmental guide to environmental conservation tourism Ubonrat district, 
Khonkean province 3) to study and compare the knowledge, attitude and skills as a guide 
about ecotourism in Ubonrat district before and after the training. The sample were of 50 
youth in Ubonrat district, who voluntarily participated in training. The research tools were the 
manual training activities environmental guide to environmental conservation tourism Ubonrat 
district, Khonkaen province, knowledge test, attitude test and skills test as a environmental 
guide. The statistical analysis of data were percentage, mean, standard deviation, and Paired 
t-test. results showed that the tourist attraction in Ubonrat district, Khonkean province had 
importance 3 source ; Nam Phong national park, Ubolrat Dam, Phu koa–Phu Phan kham 
national park. The findings revealed that environmental guide training activities development 
for ecotourism had approviatences. Comparing the score of knowledge, attitude and skill 
as a environmental guide of youths after the training higher than those before the training 
at .05 level of Significance.

Keywords: environmental guide, environmental guide training activities, environmental  
conservation, eco-tourism

บทนำา
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สิ่งแวดล้อม

มีความสำาคัญต่อมนุษยชาติ เพราะทุกชีวิตต้อง
อาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยในการดำาเนินชีวิต  
มนุษย์ พืช สัตว์  ทุกชีวิตจำาเป็นต้องพึ่ งพา 
สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวรวมถึงสิ่งท่ีมนุษย์คิดค้น

สรา้งขึน้เพือ่ความสะดวกสบาย ซึง่จากพฤตกิรรม
ของมนุษย์ ถ้าจำากัดอยู่เพียงเพื่อดำารงชีวิต ปัญหา
สิง่แวดลอ้มในปจัจบุนัคงจะไม่เกดิขึน้ แตเ่นือ่งจาก
ทรัพยากรธรรมชาติมีอย่างจำากัด และทิศทางการ
พฒันาประเทศตา่งๆ ทัว่โลกมุง่เนน้ไปทีก่ารพฒันา
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จึงทำาให้เกิดการใช้
ทรัพยากรต่างๆ อย่างมากมาย เพื่อผลิตสินค้า  
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นำาไปสู่การเกิดภาวะมลพิษในที่สุด ซึ่งปัญหานี้
ส่งผลสะท้อนกลับมาคุกคามการดำารงชีวิตของ
มนุษยใ์นรปูของวิกฤตกิารณส์ิง่แวดล้อมอย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้ (สิ่งแวดล้อมคือชีวิต, 2548: เว็บไซต์) 
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมสามารถกระทำาได้ใน 
2 ลักษณะ คือ การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ หรือการ
ป้องกันกับการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ หรือการ
รักษาการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเน้นการจัดการที่ตัว
มนุษยแ์นวคดิน้ีเช่ือและแนใ่จวา่ปญัหาสิง่แวดลอ้ม
และปัญหาทั้งมวลที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่มีมนุษย์
เป็นผู้ก่อดังนั้นการขจัดปัญหาให้หมดสิ้นไปต้อง
จดัการทีผู่ก้อ่ สำาหรบัการแกป้ญัหาท่ีปลายเหตุเปน็
สภาวการณ์ที่ปัญหาได้เกิดขึ้นแล้วกับส่ิงแวดล้อม
การแก้ปัญหากรณีหลังจึง เน้นที่การจัดการ 
สิ่งแวดล้อม (มนัส สุวรรณ, 2549: 112) ส่วน
การให้ความรูท้างด้านสิง่แวดลอ้มหรอืสิง่แวดลอ้ม
ศกึษาเปน็วธิกีารสำาคญัอกีวธิหีนึง่ทีจ่ะช่วยปอ้งกนั
และแก้ไขสภาพป่าท่ีเสื่อมโทรมให้กลับคืนอัน
เป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้นเหตุและปลาย
เหตุโดยกระบวนการสิง่แวดลอ้มศกึษามเีปา้หมาย
สำาคญั คอื การเพิม่ศกัยภาพและความสามารถให้
กับมนุษย์ เพ่ือได้อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ยั่งยืน

สิ่ งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการ
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาประชากรให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ให้มีความ
ตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และสำานึกใน
คณุคา่ของทรพัยากรธรรมชาต ิมุง่พัฒนาศกัยภาพ
ของมนุษย์ให้มีความชำานาญเกี่ยวกับการแก้ไข
ปญัหา พรอ้มท่ีจะมสีว่นรว่มในการแกไ้ขปญัหาส่ิง
แวดล้อม และสามารถดำารงชีวิตอยู่อย่างประสาน
สอดคล้องกับธรรมชาติได้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความ
สมดลุระหวา่งการอนรุกัษ์และการพัฒนาจงึได้เกดิ
รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 
ข้ึนโดยมีรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิด

ชอบ ในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
นั้นๆ และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ
นิเวศสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยมีกระบวนการเรียน
รู้ร่วมกันของผู้ที่เก่ียวข้อง ภายใต้การจัดการการ
ทอ่งเทีย่วอยา่งมสีว่นรว่มของประชาชนในทอ้งถิน่
เพือ่ใหต้ระหนกัถงึคณุคา่ตอ่การรกัษาความสมดลุ
ของระบบนิเวศ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในท้องถ่ิน (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2541: 4) การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศจึงเป็นนโยบายและแนวทาง
ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลักดันให้เป็น
สว่นหนึง่ของการทอ่งเทีย่วทีต่อ้งมกีารพฒันาอยา่ง
ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพไม่เกิดผลก
ระทบต่อสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างจิตสำานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดย
มกีารจดัการสิง่แวดลอ้มภายใตก้ารมสีว่นรว่มของ
ประชาชนในท้องถิ่น

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะเป็น
ผูร้บัผิดชอบโครงการนี ้จงึไดท้ำาการวจิยั เรือ่ง การ
พฒันากิจกรรมฝึกอบรมมัคคเุทศก์ส่ิงแวดลอ้มเพือ่
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในเขตอำาเภออุบลรัตน์ 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ทัศนคติ และมีทักษะ
ในการเป็นมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีลักษณะ
เป็นการจัดกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ผลิตขึ้นอย่างมี
แบบแผนภายในกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมฝึก
อบรมโดยใช้กระบวนการคิดศึกษาค้นคว้า ได้
ลงมือปฏิบัติ ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามความสามารถและ
ความสนใจ ซึ่งเป็นการให้ความรู้อย่างมีระบบ
และแบบแผนในการพัฒนาทักษะ ทัศนคติ และ
ประสบการณ์ทำาให้เกิดความคิดรวบยอด เพื่อ
ให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่กำาหนดไว้ ในการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำาคัญถึงแนวทาง
ในการพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์สิ่ง
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แวดล้อม ซึ่งมีความเหมาะสมกับเยาวชนนักเรียน 
เพราะเป็นวัยท่ีเหมาะสมต่อการให้ความรู้ การ
ปลูกฝังทัศนคติ และทักษะได้เป็นอย่างดี ดังนั้น
ในการพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์สิ่ง
แวดล้อม เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้เกิดความ
ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิด
ลักษณะนิสัย และพฤติกรรมที่ดีงามเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อ
ไป ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้ทำาการศึกษา ดังต่อไปนี้  
1. เพือ่ศกึษาสภาพปญัหาสถานทีท่อ่งเท่ียวอำาเภอ
อุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น 2. เพื่อพัฒนากิจกรรม
ฝึกอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว
เชงิอนรุกัษใ์นเขตอำาเภออบุลรตันจั์งหวดัขอนแกน่ 
3. เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคตแิละ
ทกัษะการเป็นมคัคเุทศกเ์กีย่วกับการทอ่งเท่ียวเชงิ
อนรุกัษใ์นเขตอำาเภออบุลรตัน์กอ่นและหลงัการฝกึ
อบรมของมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อม

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาสถานที่ท่อง

เที่ยวอำาเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น

2. เพือ่พัฒนากจิกรรมฝกึอบรมมคัคุเทศก์
สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขต
อำาเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น

3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ 
ทัศนคติและทักษะการเป็นมัคคุเทศก์เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นอำาเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น 

สมมติฐานของการวิจัย
ผู้เขา้ฝกึอบรมคือนกัเรียนช้ันมธัยมศกึษา

ตอนต้น มีความรู้ ทัศนคติ และทักษะการเป็น
มคัคเุทศกต่์อการทอ่งเทีย่วเชิงอนรัุกษส์ิง่แวดลอ้ม

หลังการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการเข้ารับการฝึก
อบรม

วิธีการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร คือ เยาวชนอำาเภออุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอำาเภออุบลรัตน์จังหวัด
ขอนแก่น จำานวน 50 คน ซึ่งได้จากการสมัครใจ
เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

การวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมฝึก
อบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในเขตอำาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่

1. เครื่องมือถ่ายทอด

1.1 คู่มือกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำาสิ่ ง
แวดล้อมการฝึกอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตอำาเภออุบลรัตน์

2. เครื่องมือวัดและประเมินผล

2.1 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.2 แบบวัดทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

2 .3  แบบวัดการมีทั กษะการ เป็น
มัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อม

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพบริบทพื้นที่

ในระยะที่ 1 ศึกษาสภาพบริบทพื้นที่ ผู้
วิจยัไดท้ำาการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามลำาดบัขัน้ตอน
การดำาเนินการดังต่อไปนี้
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 1. ทำาการสำารวจข้อมูลพื้นฐานเบื้อง
ต้น โดยทำาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลพ้ืนฐานจาก
ตำารา เอกสาร และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ทำาการสำารวจข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับบริบทพ้ืนที่ 
เพื่อเป็นแนวทางในการกำาหนดรูปแบบเนื้อหา

 2. ลงพื้นที่สำารวจแหล่งท่องเที่ยว
ในอำาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และการ
สัมภาษณ์บุคคลต่างๆ 

 3. เลือกพื้นที่ในการในการศึกษา
บริบทพื้นที่ พื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษาบริบท คือ
อุทยานแห่งชาติน้ำาพอง เขื่อนอุบลรัตน์ อุทยาน
แห่งชาติภูก้าว-ภูพานคำา ในอำาเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น

 4. นำาขอ้มลูบรบิทพ้ืนท่ี ท่ีได้มาใช้เป็น
แนวทางในการสร้างคู่มือการฝึกอบรม

ระยะที ่2 การออกแบบและถ่ายทอดทาง
สิ่งแวดล้อมศึกษา

นำาข้อมูลจากการศึกษาบริบทพ้ืนที่ ใน
ระยะท่ี 1 ได้นำามาเป็นแนวทางในการสร้างและ
กำาหนดรปูการถา่ยทอดทางสิง่แวดลอ้มศกึษา ดังนี้

 1. กำาหนดเน้ือหาและวตัถปุระสงคใ์น
การฝกึอบรม เพือ่ใหเ้นือ้หาสาระในการฝกึอบรมมี
ความชดัเจนและสอดคล้องกบัผลการศกึษาบริบท
พื้นที่

 2. จัดทำาคู่มือการฝึกอบรม คือ คู่มือ
ฝึกอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากผลการศึกษา
บริบทพื้นที่ในอำาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

 3. สรา้งกระบวนการถา่ยทอด รปูแบบ 
ของการฝึกอบรม มีรายละเอียดดังนี้

 3.1 เน้ือหาในการฝกึอบรมมคัคุเทศก์

สิ่งแวดล้อมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้
เก่ียวกับ อุทยานแห่งชาติน้ำาพอง เข่ือนอุบลรัตน์ 
และอุทยานภูก้าว – ภูพานคำา

  3.2 สือ่ทีใ่ชใ้นการฝกึอบรม คอื คูม่อื
การฝึกอบรมมัคคุเทศก์ส่ิงแวดล้อมเพื่อการท่อง
เที่ยวเชิงอนุรักษ์

 3.3 รูปแบบการวัดและประเมินผล
การฝึกอบรม โดยจะวัดพิสัย 2 ด้าน คือ

 3.3.1 ด้านพุทธพิสัย คือ แบบ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และแบบวัดทักษะการเป็นมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อม

 3.3.2 ด้านจิตพิสัย คือ แบบวัด
ทัศนคติต่อการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่ ง
แวดล้อม

 3.3.3 ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 
วัน

 3.3.4 กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชน
อำาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น จำานวน 50 คน 
ได้จากการสมัครใจเข้าร่วม

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวสถานที่ท่อง
เที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำานวน 30 
ข้อ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

2. แบบวัดทัศนคติที่ดีต่ออนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม จำานวน 20 ข้อ แบ่งการประเมินค่า
ออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง นำา
คะแนนที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ย และกำาหนดเกณฑ์ใน
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของแบบวัดทัศนคติ 
ดังนี้
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คะแนนเฉลี่ยความหมาย

4.51 – 5.00 เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3.51 – 4.50 เห็นด้วยต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

2.51 – 3.50 ไม่แน่ใจต่อการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม

1.51 – 2.50 ไม่เห็นด้วยต่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

1.00 – 1.50 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. แบบวัดทักษะการเป็นมัคคุเทศก์สิ่ง
แวดล้อม จำานวน 20 ข้อ แบ่งการประเมินค่าออก
เป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด นำาคะแนนที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ย และ
กำาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของ
แบบวัดทักษะการเป็นผู้นำาสิ่งแวดล้อม ดังนี้

คะแนนเฉลี่ยความหมาย

4.51 – 5.00 มีทักษะการเป็นมัคคุเทศก์
ในระดับมากที่สุด

3.51 – 4.50 มีทักษะการเป็นมัคคุเทศก์
อยู่ในระดับมาก

2.51 – 3.50 มีทักษะการเป็นมัคคุเทศก์
อยู่ในระดับมากปานกลาง

1.51 – 2.50 มีทักษะการเป็นมัคคุเทศก์
อยู่ในระดับมากน้อย

1.00 – 1.50 มีทักษะการเป็นมัคคุเทศก์
อยู่ในระดับมากน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
ผลการศกึษาบรบิทพ้ืนทีท่อ่งเทีย่วอำาเภอ

อุบลรัตน์ พบว่า อำาเภออุบลรัตน์ ตั้งอยู่ตอนเหนือ

ของพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ขึ้นอยู่ในการปกครอง
ของอำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น ประกอบกับ
น้ำาพองมีอาณาเขตกว้างขวาง เพื่อความสะดวก
ในการดแูล จากนัน้ขอแยกตวัแบง่เขตการปกครอง 
ตัง้ก่ิงอำาเภอช่ือ “ก่ิงอำาเภออบุลรตัน”์ ในเขตพืน้ที ่3 
ตำาบล โดยให้มีชื่อสอดคล้องกับชื่อเขื่อนอุบลรัตน์
ที่ตั้งอยู่ใกล้กับ สถานที่ตั้งก่ิงอำาเภอ มีเนื้อที่การ
ปกครองประมาณ 485 ตารางกิโลเมตร ห่างจาก
ตัวจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 51 กิโลเมตร ได้รับ
การพัฒนาและมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นและ
อำาเภออุบลรัตน์เป็นอำาเภอท่ีมีความสำาคัญของ
แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตซิึง่การทอ่งเทีย่วทาง
ธรรมชาติ เป็นรูปแบบหนึ่งที่สำาคัญของการท่อง
เที่ยวในปัจจุบันซึ่งมุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาการท่อง
เที่ยวทางธรรมชาติที่ยั่งยืนของประเทศ โดยให้
ความสำาคัญในเรื่องของการศึกษาหรือการเรียนรู้
เพื่อมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการอนุรักษ์การ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติจะต้องมีระบบการจัดการ
การท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมีความตระหนัก
ความรบัผิดชอบในแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติไม่
ทำาลายสิง่แวดล้อม มกีารจดัการรกัษาสิง่แวดล้อม 
และนักท่องเท่ียวมีจิตสำานึกในการอนุรักษ์และ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างพอดีเพื่อให้
ทรัพยากรธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ต่อไป
ได้ในระยะเวลาที่ยาวนานซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
สามารถเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ำาคญัทางธรรมชาต ิ
โดยทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่อง
เที่ยวมาเยือนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อาจ
จะเป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความ
แปลกตาของสภาพธรรมชาต ิสณัฐานทีส่ำาคญัทาง
ธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์หรือ
เป็นสัญลักษณ์ ของท้องถิ่น สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ หรือสภาพแวดล้อม
ที่มีคุณค่าทาง วิชาการก็ได้เราจึงจำาเป็นต้องมี
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาติให้มีความมั่นคงและยั่งยืนซึ่ง
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แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอำาเภออุบลรัตน์
ประกอบไปด้วย 3 แหล่ง คือ อุทยานแห่งชาติ
น้ำาพอง เขื่อนอุบลรัตน์ และ อุทยานแห่งชาติภู
ก้าว –ภูพานคำา

2. ผลการวเิคราะหค์ะแนนเฉล่ียและสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความรู้ต่อการพัฒนากิจกรรม
ฝึกอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์โดยรวมก่อนและหลังการอบรม พบ
วา่ กอ่นการพฒันากจิกรรมฝกึอบรมมคัคุเทศกส์ิง่
แวดลอ้มเพือ่การทอ่งเทีย่วเชิงอนรุกัษ์ อทุยานแห่ง

ชาติน้ำาพอง มีคะแนนเฉลี่ยความรู้เท่ากับ 3.68 
เขือ่นอุบลรตัน ์มคีะแนนเฉลีย่ความรูเ้ทา่กบั 4.66 
อุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำา มีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้เท่ากับ 3.99 หลังการพัฒนากิจกรรมฝึก
อบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติน้ำาพอง มีคะแนนเฉลี่ย
ความรูเ้ทา่กบั 8.82 เขือ่นอบุลรตัน ์มคีะแนนเฉลีย่ 
9.12 อทุยานแหง่ชาตภิกูา้ว – ภพูานคำา มคีะแนน
เฉลี่ยความรู้เท่ากับ 8.76 (ตาราง 1)

ต�ร�ง 1 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูพ้ฒันากจิกรรมฝกึอบรมฝกึอบรมมคัคเุทศกส์ิง่แวดลอ้ม 
ก่อน และหลังการจัดกิจกรรม จำาแนกเป็นรายด้าน (n=50)

ความรู้เกี่ยวกับพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมฝึกอบรม
มัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อม

ก่อนอบรม หลังอบรม

S.D S.D

อุทยานแห่งชาติน้ำาพอง (10 คะแนน) 3.68 1.23 8.82 0.98

เขื่อนอุบลรัตน์ (10 คะแนน) 4.66 1.01 9.12 0.77

อุทยานแห่งชาติ ภูก้าว-ภูพานคำา (10 คะแนน) 3.99 1.73 8.76 0.95

เฉลี่ยรวม 4.11 1.32 8.90 0.90

X X

ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ต่อ
การพฒันากจิกรรมฝกึอบรมมคัคเุทศกส์ิง่แวดลอ้ม
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พบว่า ก่อนการเข้า
รบัการฝกึอบรมมคัคเุทศกส์ิง่แวดล้อมเพ่ือการทอ่ง
เทีย่วเชงิอนุรกัษน์กัเรยีนทีเ่ขา้รว่มรบัการฝกึอบรม
มีคะแนนเฉล่ีญความรู้ก่อนการฝึกอบรม อยู่ใน
ระดับปานกลาง และหลังการฝึกอบรมนักเรียนมี
ระดับความรู้อยู่ในระดับดีมาก 

เมือ่เปรยีบเทยีบความรูก้อ่น และหลงัการ
ฝึกอบรมนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
หลงัการฝกึอบรมมากกว่ากอ่นการฝกึอบรม อยา่ง
มนียัสำาคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็ว่าการ
พฒันากจิกรรมการฝกึอบรมมคัคเุทศกส่ิ์งแวดลอ้ม
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีผลทำาให้เยาวชน
ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ เกี่ยวกับสถาน
ที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากข้ึน 
กว่าก่อนการฝึกอบรม (ตาราง 2)
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ต�ร�ง 3 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติต่อการเป็นมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม (n=50)

ด้�น
ก่อนก�รฝึกอบรม ระดับคว�ม

คิดเห็น

หลังก�รฝึกอบรม ระดับคว�มคิด
เห็น

t P

S.D. S.D.

ทัศนคติ
(คะแนน=5)

2.90 0.69 ไม่แน่ใจ 4.79 0.38 เห็นด้วยอย่างยิ่ง -107* .000

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติ
ต่อการเป็นมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่อง
เที่ยวเชิงอนุรักษ์ พบว่า ก่อนการพัฒนากิจกรรม
ฝึกอบรมการพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์
สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เยาวชน
ที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมมีทัศนคติก่อนการฝึก
อบรมอยู่ในระดับที่ไม่แน่ใจต่อการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม และหลังการฝึกอบรมเยาวชนมีทัศนคติ
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีทัศนคติอยู่ในระดับที่เห็นด้วย
อย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อเปรียบ

เทียบทัศนคติก่อน และหลังการฝึกอบรมนักเรียน
ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติหลังการฝึกอบรม
มากกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการพัฒนา
กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีผลทำาให้เยาวชนที่เข้ารับ
การฝึกอบรมมีทัศนคติต่อการการพัฒนากิจกรรม
ฝึกอบรมการพฒันากิจกรรมฝึกอบรมมคัคเุทศก์ส่ิง
แวดลอ้มเพือ่การทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษ ์เพิม่มากขึน้
กว่าก่อนการฝึกอบรม (ตาราง 3)

ต�ร�ง 2 ผลการศกึษาและเปรยีบเทยีบความรูพ้ฒันากจิกรรมฝกึอบรมฝกึอบรมมคัคเุทศกส์ิง่แวดลอ้ม 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม (n=50)

ด้าน

ก่อนการฝึกอบรม ระดับ
ความรู้

หลังการฝึกอบรม ระดับ
ความรู้ t P

S.D. S.D.

ความรู้
(คะแนน=30)

12.33
(41.10%)

1.32 ปานกลาง
26.70

(89.00%)
0.90 ดีมาก -37.31* .000

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ต�ร�ง 4 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทักษะในการพัฒนากิจกรรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม (n=50)

ด้าน
ก่อนการฝึกอบรม ระดับความ

คิดเห็น
หลังการฝึกอบรม ระดับ

ความคิด
เห็น

t P
S.D. S.D.

ทักษะ
(คะแนน=5)

3.03 0.76 ปานกลาง 4.67 0.47 มากที่สุด -54.90* .000

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลการศึกษาทักษะในการพัฒนา
กิจกรรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ในเขตอำาเภออุบลรัตน์ก่อนการพัฒนา
กิจกรรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่อง
เที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตอำาเภออุบลรัตน์ผู้ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมก่อนการพัฒนากิจกรรมฝึกอบรม 
เยาวชนที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมมีทักษะการ
เป็นมัคคุเทศก์ก่อนการฝึกอบรมอยู่ในระดับปาน
กลาง และหลังการฝึกอบรมเยาวชนที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีทักษะการเป็นมัคคุเทศก์เพ่ิมมากขึ้น 

ซึ่งมีทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ
คา่เฉลีย่คะแนนกอ่นและหลงัการฝกึอบรมเยาวชน
ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการเป็นมัคคุเทศก์
หลงัการฝึกอบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า 
การพัฒนากิจกรรมการพัฒนากิจกรรมทักษะ
การเป็นมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมมีผลทำาให้เยาวชน
ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการเป็นมัคคุเทศก์
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากข้ึนกว่าก่อนการฝึกอบรม 
(ตาราง 4)

อภิปรายผล
1. การศึกษาสภาพปัญหาสถานที่ท่อง

เทีย่วอำาเภออบุลรตัน์จงัหวดัขอนแกน่ท่ีจดักจิกรรม
ฝึกอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว
เชงิอนุรักษใ์นเขตอำาเภออบุลรตัน ์จงัหวดัขอนแกน่ 
พบว่า สถานที่ท่องเที่ยวอำาเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำาคัญอยู่ 
3 แห่ง ซึ่งได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ำาพอง เขื่อน
อุบลรัตน์ อุทยานแห่งชาติภูก้าว – ภูพานคำา ซึ่ง
อำาเภออุบลรัตน์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำาคัญ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เหมาะแก่การมา
ท่องเที่ยวและเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งการ

ท่องเที่ยวปัจจุบันพบว่ามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น
จำานวนมากซ่ึงนักท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์ในการ
ท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมศึกษาเรียนรู้ และเพลิดเพลิน
ไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณธรรมชาติ และสัตว์
ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏใน
แหล่งธรรมชาติแต่นักท่องเที่ยวยังขาดจิตสำานึก
ในการทอ่งเทีย่วจงึเกดิปญัหาความเส่ือมโทรมของ
สภาพแวดล้อมและความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ของแหล่งท่องเที่ยวน้อยลง ซึ่งนำามาสู่การสูญ
เสียทรัพยากรธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียว แต่
เดิมอุทยานแห่งชาติน้ำาพอง เข่ือนอุบลรัตน์ และ 
อุทยานแห่งชาติภูก้าว – ภูพานคำา เดิมมีสภาพ
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แวดล้อมของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
ที่สมบูรณ์ท้ังในด้าน ทรัพยากรน้ำา ทรัพยากรดิน 
ทรัพยากรป่าไม้ และ ทรัพยากรสัตว์ป่า ตลอดจน
ลักษณะทางวัฒนธรรมทีป่รากฏในแหลง่ธรรมชาต ิ
โดยไม่ทำาลายและก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างและองค์ประกอบของสภาพธรรมชาติ 
ซึ่งคำานึงถึงความย่ังยืนของระบบนิเวศ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากร จึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของเกษม จนัทรแ์กว้ (2536: 
12) กล่าวว่า เป็นกระบวนการให้ความรู้ทางสิ่ง
แวดล้อมที่มีระบบแบบแผนขั้นตอนทิศทางและ
ปรมิาณเน้ือหาเฉพาะ โดยสิง่แวดลอ้มศกึษาแตล่ะ
เรื่องจะมีรูปแบบเฉพาะทั้งเนื้อหาทิศทางขั้นตอน
และกลยุทธ์เฉพาะ ซึ่งมี 3 หลักการคือ หลักการ
ที่ 1 เป็นเนื้อหาสาระความรู้ทางส่ิงแวดล้อมการ
มีความรู้เรื่องใดๆ ก็ตามต้องรู้อย่างดีทุกแง่ทุกมุม
เป็นเรื่องเฉพาะมิใช่ทุกๆ เรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่
ต้องมีเน้ือหาสาระความรูต้ามแนวนอนทีก่วา้งด้วย 
หมายถงึ มคีวามรูด้้านอืน่ๆ ทีสั่มพันธ์กนัเพราะส่ิง
แวดล้อมทุกชนิดทุกประเภทจะมีความเกี่ยวเนื่อง
ซึ่งกันและกัน รวมทั้งต้องเป็นเนื้อหาสาระความรู้
ที่ให้ทักษะการปฏิบัติที่ถูกต้อง หลักการที่ 2 เกี่ยว
กับการถ่ายทอดความรู้ทางสิ่งแวดล้อมต้องผ่าน
เทคโนโลยีการถ่ายทอดความรู้ทางสิ่งแวดล้อม 
หมายถึง ความรู้ทางสิ่งแวดล้อมได้ผ่านเครื่องมือ
สู่ผู้เรียนและหลักการที่ 3 เป็นบุคลากรเป้าหมาย
ที่รับความรู้ 

2. ผลการพัฒนากิจกรรมฝึกอบรม
มคัคเุทศกส่ิ์งแวดลอ้มเพ่ือการทอ่งเทีย่วเชิงอนุรกัษ์
ในเขตอำาเภออบุลรตัน์ของเยาวชน อำาเภออบุลรตัน์ 
จังหวัดขอนแก่น วิเคราะห์ข้อมูลจากการจัด
กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม
กิจกรรมฝึกอบรม คือ เยาวชน จำานวน 50 คน 

การจัดกิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อม 
พบว่า เครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดหรือการสื่อ
ประกอบกิจกรรม ประกอบไปด้วย คู่มือฝึกอบรม 
แบบสอบถามมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อม ซึ่งการหา
คณุภาพเครือ่งมอืหรือสือ่ประกอบการจดักจิกรรม
จำาเป็นอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนากิจกรรมมัคคุเทศก์
สิง่แวดลอ้ม เนือ่งจากการจัดกิจกรรมตา่งๆ จำาเปน็
ต้องมีสื่อในการถ่ายทอดซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ทฤษฎีของ สุวิทย์ มูลคำา (2543: 44) ได้ให้ความ
หมายของการฝึกอบรมไว้ว่ากระบวนการที่ทำาให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจความ
ชำานาญและเกดิทศันคตทิีเ่หมาะสมเกีย่วกบัเรือ่งที่
อบรมจนกระทัง่ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรมเกิดการเรยีน
รูแ้ละสามารถเปลีย่นแปลงความคดิหรอืพฤตกิรรม
ไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดกิจกรรมฝึก
อบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ และสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ได้ในคู่มือนอกเหนือจากที่วิทยากรบรรยาย ใน
การฝึกอบรมให้ความรู้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ก่อเกิดความรู้ ความ
เข้าใจ การนำาไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
ประเมินค่า มีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีขึ้น ตลอดจนสามารถจดจำาในสิ่งนั้นจนเกิดเป็น
ทักษะและสามารถนำาไปใช้ได้ และเพื่อเป็นการ
ประเมนิผลของการจดักิจกรรมการฝกึอบรมผูวิ้จยั
ใชแ้บบทดสอบความรู ้แบบวดัทศันคต ิและแบบวดั
ทกัษะการเปน็มคัคเุทศกส์ิง่แวดลอ้มกอ่นและหลงั
การฝึกอบรมเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ระดับความรู้ ทัศนคติ โดยสอดคลองกับงานวิจัย
ของ รติมัย โยธาคำามี และสุชาดา สุขทอง (2552: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
มัคคุเทศก์น้อยตามรอยพระศาสดาสู่เวียงฟ้าห้วย
ต้ม สำาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จากพบว่า 1) 
หลักสูตรฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยตามรอยพระ
ศาสดาสู่เวียงฟ้าห้วยต้ม สำาหรับนักเรียนช่วงชั้น
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ที่ 3 ประกอบด้วยเอกสารหลักสูตรฝึกอบรมและ
เอกสารประกอบหลักสูตร โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาความเหมาะสมเหมาะสม มีคุณภาพอยู่
ในระดับดี 2) ความรู้ความเข้าใจเรื่อง มัคคุเทศก์
น้อยตามรอยพระศาสดาสู่เวียงฟ้าห้วยต้ม ของผู้
เข้ารับการฝึกอบรมหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึก
อบรม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) 
ความสามารถในการปฏบิตักิารเปน็มคัคเุทศกข์อง
ผู้รับการฝึกอบรม อยู่ในระดับดี และ 4) ความพึง
พอใจต่อกิจกรรมการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึก
อบรมมัคคุเทศก์น้อยตามรอยพระศาสดาสู่เวียง
ฟ้า ห้วยต้ม ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ซึ่งแบบวัดทักษะการเป็นมัคคุเทศก์สิ่ง
แวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งคู่มือฝึก
อบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และผลการประเมินความเหมาะสมของ
คู่มือฝึกอบรมมัคคุเทศก์ส่ิงแวดล้อมเพื่อการท่อง
เที่ยวเชิงอนุรักษ์ พบว่าแสดงให้เห็นว่าเครื่องมือ
มีความตรงตามเนื้อหาสาระสามารถนำาไปใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้และเครื่องมือในการวัด 
และประเมนิผล โดยเปน็แนวคดิทฤษฎขีอง ชาญชัย  
อาจินสมาจาร (2542: 55) ในการดำาเนินการ
ฝึกอบรม รูปแบบการฝึกอบรมนับเป็นสิ่งที่มี
ความสำาคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะรูปแบบ
การฝึกอบรมจะเป็นกรอบในการดำาเนินการฝึก
อบรมอย่างเป็นระบบ และจะต้องการมีการสร้าง
หลักสูตรการฝึกอบรมสร้างเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม หรือสร้างคู่มือในการฝึกอบรม สร้าง
หลักสูตรการฝึกอบรมนับว่าเป็นสิ่งสำาคัญต่อการ
ฝึกอบรมเพราะตัวหลักสูตรและเป็นแนวทางใน
การดำาเนินการต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ขององค์กรและผู้รับการฝึกอบรม
ซ่ึงหลักสูตรฝึกอบรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกับ
หลักสูตรการศึกษาส่วนใหญ่ เพียงแต่ว่าหลักสูตร
ฝึกอบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้นๆ เฉพาะเรื่อง
เฉพาะกรณีซ่ึงขั้นตอนในการสร้างหลักสูตร

ฝึกอบรมนั้นจำาเป็นต้องมีรูปแบบการฝึกอบรม
ได้มีนักวิชาการสาขาต่างๆ ประกอบด้วยแบบ
ทดสอบความรู้ แบบสอบถามทัศนคติ และแบบ
วัดทักษะการเป็นมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผู้วิจัยบันทึกผลการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านในแต่ละหัวข้อ โดยการ
พิจารณาแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเป็น
มคัคเุทศก์ส่ิงแวดลอ้มเพือ่การทอ่งเทีย่วเชิงอนุรกัษ ์
แบบสอบถามทัศนคติต่อการเป็นมัคคุเทศก์ส่ิง
แวดลอ้มเพือ่การทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษ ์และแบบวดั
การมทีกัษะการเปน็มคัคเุทศกส์ิง่แวดลอ้มเพือ่การ
ทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษ ์ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของ 
ชยัชนะ อนิยนัญะ (2553: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยนำาเที่ยว
เมอืงศรเีทพสำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 
การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน ในการพฒันาหลกัสตูรฝกึ
อบรมมัคคุเทศก์น้อยนำาเที่ยวเมืองศรีเทพ พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมัคคุเทศก์น้อยนำาเที่ยว
เมืองศรีเทพ ของนักเรียนท่ีเรียนตามหลักสูตร
ที่พัฒนาขึ้นหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน ทั้งด้าน
ทักษะการเป็นมัคคุเทศก์น้อยนำาเที่ยว และความ
พึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม แสดงให้เห็นว่า
คำาถามทกุขอ้มีความตรงตามเนือ้หาสาระสามารถ
นำาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ผลการศึกษา
และเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและทักษะการ
เป็นมัคคุเทศก์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ในเขตอำาเภอ
อบุลรตัน ์กอ่นและหลงัการฝกึอบรมของมคัคเุทศก์
สิง่แวดลอ้มความรูอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง และหลงั
การเขา้รว่มกจิกรรมมคัคเุทศกส์ิง่แวดลอ้มเพือ่การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตอำาเภออุบลรัตน์ ผู้ที่
เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความรู้อยู่ในระดับดีมาก
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลัง
กจิกรรม ผูท้ีเ่ขา้รว่มกิจกรรมมคีวามรูห้ลงักจิกรรม
มากกว่าก่อนกิจกรรม และยังสอดคลองกับงาน
วิจัยของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2551: 161) 
ไดศ้กึษาการสรา้งและทดลองใชห้ลกัสูตรฝกึอบรม
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สิง่แวดลอ้มศึกษาสำาหรับยุวมคัคุเทศกเ์พ่ือการทอ่ง
เที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พบ
ว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีผลทำาให้เยาวชนที่เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการท่อง
เที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพิ่ม
ขึ้น มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพ่ิมขึ้น อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีทักษะปาน
กลางในการปฏิบัติงานเป็น ยุวมัคคุเทศก์ทาง
ด้านความพึงพอใจหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า ผู้
สังเกตการณ์และผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในหลักสูตรฝึกอบรมมาก

3. ผลการเปรียบเทียบความรู้การฝึก
อบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์ในเขตอำาเภออบุลรตัน ์ผลการศกึษาความ
รูก้อ่นและหลงัการจดักจิกรรมฝกึอบรม พบวา่ หลงั
การฝกึอบรมเยาวชนทีเ่ขา้รบัการฝกึอบรมมคีวาม
รูเ้พิม่มากข้ึนกวา่กอ่นการฝกึอบรม ซึง่กอ่นการฝกึ
อบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้อยู่ในระดับ
ปานกลาง และหลงัฝกึอบรมผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม
มีความรู้อยู่ในระดับดีมากอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการ
ที่ใช้ในการฝึกอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในเขตอำาเภออุบลรัตน์
โดยการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งใช้คู่มือ
เป็นส่ือถ่ายทอดประกอบกับการบรรยายในการ
ฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อให้นักเรียนท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความ
รู้ เกิดทักษะ เม่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการ
ถ่ายทอดเรือ่งราวตา่งๆ จากการเรยีนรู ้การฝกึฝน 
การฝึกอบรม และที่เคยพบเห็นมาผ่านประสาท
สัมผัสต่างๆ จะทำาให้ได้ทราบข้อเท็จจริง หรือราย
ละเอียดของเรื่องราวอันจะเป็นประสบการณ์ของ
บุคคล ซึ่งจะสะสมและถ่ายทอดสืบต่อกันไปจน

กลายเป็นความรู้ การวัดความรู้ความจำาจึงจำาเป็น
ต้องวัดความสามารถในการระลึกเรื่องราวข้อเท็จ
จริงหรือประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
แนวคิดทฤษฎีของสมศักดิ์ เจียมทะวงษ์ (2520: 
13) กล่าวว่าระดับความรู้ ว่าบุคคลจะสามารถ
พูดคุยกันรู้เรื่องได้ถ้าหากมีความรู้ความเข้า ใจใน
เรื่องที่จะคุยกันเพียงพอเรื่องใดที่มีความรู้น้อยไป
ก็ย่อมไม่สามารถจะนำาไปพูดคุยให้ใครฟังได้และ
ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถฟังเรื่องราวนั้นได้เข้าใจ
เพียงพออีกด้วยและมีข้อสังเกตว่าในบางครั้งการ
มีความรู้ในเรื่องใดมากเกินไปก็อาจจะพูดให้ผู้อื่น
ฟังแล้วไม่เข้าใจได้เหมือนกันทั้งนี้เพราะว่าการมี
ความรู้มากข้ึนนั้นจะมีผลในการสื่อสารมากคนที่
เรียนมากๆ มักจะใช้ศัพท์ยากๆ ในการสนทนา
หรอืพดูแตเ่รือ่งลกึซึง้ เพราะตนคดิว่าผูอ้ืน่นัน้มพีืน้
ฐานความรูใ้กลเ้คยีงกบัตนนัน้ผูพ้ดูและผูฟั้งควรจะ
มรีะดบัความรูท้ีใ่กลเ้คยีงกนัดงันัน้ผูส้ง่สารจะตอ้ง
วิเคราะหผ์ูร้บัสารของตนเสยีกอ่นว่าจะอยูใ่นระดบั
ใดแลว้พยายามสง่สารออกไปในลกัษณะทีผู่ฟั้งจะ
รับและเข้าใจได้เป็นอย่างดีจึงจะทำาให้ขบวนการ
สื่อสารนั้นได้ผลสมกับความตั้งใจและเป็นไปตาม
แนวคดิทฤษฎขีองไพศาล หวงัพานชิ (2526: 96) 
ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่าความรู้ คือ เมื่อ
บุคคลได้รับการถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ จากการ
เรียนรู้ การฝึกฝน การฝึกอบรม และที่เคยพบเห็น
มา ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ จะทำาให้ได้ทราบข้อ
เท็จจริงหรือรายละเอียดของเรื่องราวอันจะเป็น
ประสบการณข์องบคุคล ซึง่จะสะสมและถา่ยทอด
สืบต่อกันไปจนกลายเป็นความรู้ การวัดความรู้
ความจำาจึงจำาเป็นต้องวัดความสามารถในการ
ระลึกเรื่องราวข้อเท็จจริงหรือประสบการณ์ต่างๆ 
หรือวัดความระลึกได้จากประสบการณ์แสดงให้
เห็นว่าการพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์
สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในเขต
อำาเภออุบลรัตน์ มีผลทำาให้นักเรียนที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะการเป็นมัคคุเทศก์
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เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการฝึกอบรม เนื่องจากการ
ฝึกอบรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยังไม่เคยเกิดขึ้นกับนักเรียน
มาก่อนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีทั้งคู่มือใน
การฝึกอบรม การจัดกิจกรรมฝึกอบรม จึงทำาให้
นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ
การท่องเทีย่วเชงินิเวศและการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม
เป็นการส่งผลดีต่อการอนุรักษ์ให้ดีขึ้นตามมา
อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของชัยชนะ  
อนิยนัญะ (2553: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการพฒันา
หลักสูตรฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยนำาเที่ยวเมือง
ศรีเทพสำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ในการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยนำาเที่ยวเมืองศรีเทพ 
พบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรฝึก
อบรม มีความต้องการให้มีการจัดทำาหลักสูตรฝึก
อบรมมัคคุเทศก์น้อยนำาเที่ยวเมืองศรีเทพ เพื่อให้
นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับเมืองศรีเทพ สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในครอบครัว ประชาชน
ในทอ้งถ่ิน ผูท้ีม่าเยีย่มชมเมอืงโบราณศรเีทพ และ
มีทักษะในการเป็นมัคคุเทศก์ จากผลการศึกษา
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมัคคุเทศก์น้อยนำา
เทีย่วเมอืงศรเีทพ ของนักเรยีนทีเ่รยีนตามหลักสูตร
ที่พัฒนาขึ้นหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน ทั้งด้าน
ทักษะการเป็นมัคคุเทศก์น้อยนำาเที่ยว และความ
พึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สมส่วน บูรณพงษ์ (2549: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนายุวมัคคุเทศก์
ประจำาแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ตำาบล
ห้วยขุนราม อำาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พบ
ว่า ทุกคนเข้ารับการอบรมและผ่านเกณฑ์ชี้วัด
การประเมินผลตามขั้นตอนดังนี้ ความรู้เกี่ยวกับ
ยุวมัคคุเทศก์ได้ร้อยละ 93.33 ความรู้เกี่ยวกับ
แหล่งโบราณคดีได้ร้อยละ 86.67 เจตคติต่อยุว
มัคคุเทศก์และแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาวได้
ร้อยละ 86.67 ยุวมัคคุเทศก์มีทักษะในการนำาชม

ครบทุกคน ยุวมัคคุเทศก์ประจำาแหล่งโบราณคดี
บา้นโปง่มะนาวสามารถปฏบิตังิานและสรา้งความ
ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของประเสริฐ พลอยบุตร (2550: 58) ได้
ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรยีนบา้นหนองจอกวงักำาแพง อำาเภอศรเีทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมในโรงเรียนมีประสิทธิภาพซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรยีนรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลังเรยีนสงู
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญที่ .05

4. ผลการศกึษาและเปรียบเทยีบทศันคติ
ต่อการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ส่ิงแวดล้อมเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในเขตอำาเภออุบลรัตน์ ผล
จากการศึกษาในด้านทัศนคติต่อการฝึกอบรม
มัคคุเทศก์ พบว่า เยาวชนมีทัศนคติก่อนการเข้า
รับการฝึกอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในเขตอำาเภออุบลรัตน์ มี
ทศันคตอิยูใ่นระดบัไมแ่นใ่จ และหลังการฝกึอบรม
มัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเยาวชนที่เข้ารับการฝึก
อบรมมีทัศนคติอยู่ในระดับที่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่ง
ส่งผลให้หลังการฝึกอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อม
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในครั้งนี้เยาวชนที่
เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติหลังมากกว่าก่อน
การฝึกอบรม แสดงให้เห็นว่าการพัฒนากิจกรรม
ฝึกอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ ในเขตอำาเภออุบลรัตน์ที่ผู้วิจัยได้จัด
ทำาขึ้นมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการที่ใช้ในการ
ฝึกอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ ในเขตอำาเภออุบลรัตน์ ซึ่งผู้วิจัยได้
จัดกิจกรรมประกอบกับการบรรยายให้ความรู้ใน
เรื่อง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการอนุรักษ์สิ่ง
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แวดล้อม มีคู่มือเป็นส่ือถ่ายทอดเพ่ือให้เยาวชน
ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ก่อเกิดทัศนคติที่ดีหรือ
มีความรู้สึกนึกคิด ที่ดี และมีความเข้าใจต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ซึง่เป็นผลเกดิประสบการณ์ทีม่แีนวโนม้ใหเ้ยาวชน
แสดงความคดิเห็นและความรูส้กึทีดี่ ซึง่เป็นไปตาม
หลักแนวคิดทฤษฎีของ นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม (2544: 
19) ที่ได้กล่าวไว้ทัศนคติ คือ สิ่งที่อยู่ภายใน
จิตใจของบุคคลที่จะตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ซึ่งเราไม่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรง แต่เรา
ก็สามารถรู้ได้โดยดูจากพฤติกรรมของบุคคลว่า
จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไรเราก็จะทราบทันที
เมื่อพิจารณาถึงผลการวิจัยในคร้ังน้ีท่ีได้แสดงให้
เห็นว่าหลังการพัฒนากิจกรรมฝึกอบรมผู้นำาสิ่ง
แวดล้อมในโรงเรยีนมธัยมศกึษานกัเรียนมทีศันคติ
มากขึ้น ซ่ึงเป็นไปได้ว่านักเรียนท่ีเข้าร่วมการฝึก
อบรมจะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสมส่วน บูรณพงษ์ (2549: บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเรื่องการพัฒนายุวมัคคุเทศก์ประจำาแหล่ง
โบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ตำาบลห้วยขุนราม 
อำาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พบว่า ทุกคน
เข้ารับการอบรมและผ่านเกณฑ์ชี้วัดการประเมิน
ผลตามขั้นตอนดังนี้ ความรู้เกี่ยวกับยุวมัคคุเทศก์
ได้ร้อยละ 93.33 ความรู้เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี
ได้ร้อยละ 86.67 เจตคติต่อยุวมัคคุเทศก์และ
แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาวได้ร้อยละ 86.67 
ยุวมัคคุเทศก์มีทักษะในการนำาชมครบทุกคน ยุว
มัคคุเทศก์ประจำาแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว
สามารถปฏบัิติงานและสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่
นกัทอ่งเทีย่วสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฏัฐนนัท ์
ดาบโกไสย์ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการ
พัฒนายุวมัคคุเทศก์ในการนำาชมแหล่งท่องเท่ียว
หมู่ที่ 1 ตำาบลจักรสีห์ อำาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
พบว่า ทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลงัการฝึกอบรมทกุคนได้คะแนนมากกวา่รอ้ยละ 

75 ซึง่ทำาให ้ยวุมคัคเุทศก์ทีป่ฏบิตังิานในหนา้ทีน่ำา
ชมแหล่งท่องเท่ียวหมู่ท่ี 1 ตำาบลจักรสีห์ อำาเภอ
เมือง จังหวัดสิงห์บุรี ได้พัฒนาขึ้นทั้งความรู้เกี่ยว
กับการเป็นยุวมัคคุเทศก์ความรู้เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวบริเวณ หมู่ที่ 1 ตำาบลจักรสีห์ อำาเภอ
เมือง จังหวัดสิงห์บุรี ความรู้เก่ียวกับบุคลิกภาพ
ในการนำาชมแหล่งท่องเที่ยวหมู่ที่ 1 ตำาบลจักรสีห์ 
อำาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี และเจตคติที่ดีต่อการ
เปน็ยวุมคัคเุทศก ์และเจตคตทิีด่ตีอ่แหลง่ทอ่งเทีย่ว
หมู่ที่ 1 ตำาบลจักรสีห์ อำาเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
และผลการประเมินจากการปฏิบัติงานจริงอยู่ใน
ระดับผ่านทุกคน

5. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทักษะ
ในการเป็นมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่อง
เที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในเขตอำาเภออุบลรัตน์ ผลจาก
การศึกษาในด้านทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ส่ิง
แวดล้อมเยาวชนมีทักษะในการเป็นมัคคุเทศก์
สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในเขต
อำาเภออุบลรตันม์ทีกัษะในการเปน็ผู้นำาสิง่แวดล้อม
อยู่ในระดับปานกลาง และหลังการฝึกอบรม
เยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมการเป็นมัคคุเทศก์
สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีทักษะ
ในการเปน็มคัคเุทศกอ์ยูใ่นระดับมากทีส่ดุซึง่สง่ผล
ใหห้ลังการฝกึอบรมการเปน็มคัคเุทศก์สิง่แวดลอ้ม
เพือ่การทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษใ์นครัง้นีเ้ยาวชนทีเ่ขา้
รับการฝึกอบรมมีทักษะในการเป็นมัคคุเทศก์สิ่ง
แวดล้อมเพื่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์หลังการฝึก
อบรมมากกว่าก่อนการฝึกอบรม ซึ่งแสดงให้เห็น
วา่การพฒันากจิกรรมฝึกอบรมการเปน็มคัคเุทศก์
สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในเขต
อำาเภออุบลรัตน์ โดยใช้กระบวนการฝึกอบรม
ทำาให้เยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการ
เป็นมัคคุเทศก์ที่ดีมีความสามารถในการที่จะ
ทำาใหอ้งคก์รดำาเนนิไปอยา่งกา้วหนา้และบรรลเุปา้
หมาย โดยการใช้อิทธิพลเหนือทัศคติและการกระ
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ทำาของผู้อื่น รวมทั้งการกำาหนดแนวทางหลักที่มี
เป้าหมายที่ชัดเจนสามารถวางแผนสร้างระบบให้
มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีของ  
ฉันทชั วรรณถนอม (2546: 8-10) ไดก้ล่าวถงึความ 
สำาคัญของมัคคุเทศก์ความสำาคัญของมัคคุเทศก์
ต่อนักท่องเที่ยวมัคคุเทศก์จะเป็นผู้อธิบายประวัติ
ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้
เข้าใจคอยตอบข้อซักถามจากนักท่องเที่ยวนัก
ท่องเที่ยวจะได้ประหยัดเวลาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเนื่องจากมีมัคคุเทศก์
คอยอธิบายข้อมูลอยู่แล้วมัคคุเทศก์เป็นผู้สร้าง
กิจกรรมระหวา่งการเดินทางใหเ้กดิความสนกุสาน
ในการท่องเที่ยวสร้างสรรค์การเดินทางให้มีชีวิต
ชีวาทำาให้นักท่องเที่ยวได้แสดงออกอย่างมีความ
สุขนักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัย
มากกว่าเนื่องจากมัคคุเทศก์จะเป็นผู้คอยดูแลตัก
เตือนให้นักท่องเที่ยวในจุดท่ีเป็นอันตรายนักท่อง
เที่ยวจะลดความเสี่ยงความไม่รู้ไม่เข้าใจขณะเดิน
ทางไดเ้ชน่ลดความเสีย่งในการหลงทาง มคัคเุทศก์
จะเป็นผู้อำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
มคัคเุทศกท์ำาใหน้กัทอ่งเทีย่วสามารถเทีย่วได้อย่าง
ทั่วถึงไม่ละเลยต่อสิ่งสำาคัญที่ควรรู้มัคคุเทศก์จะ
เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าแทนนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์เป็นผู้คอยรักษา
เวลาอันมีค่าของนักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้
เที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุจัดสรรเวลาการท่อง
เที่ยวแต่ละจุดได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตาม
แนวคิดทฤษฎีของ วายเลอร์และเดวิส (Wieler 
and Davis) (อ้าง: วรรณพร วณิชชานุกร, 2540) 
ได้ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทต่างๆ ที่มัคคุเทศก์
ธรรมชาติในออสเตรเลียควรปฏิบัติคือผู้นำาเท่ียว
ควรจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
ต่อสภาพแวดล้อมและไม่ใช้ประโยชน์จากระบบ
นิเวศจนเกินความสามารถท่ีระบบนิเวศจะรับได้
ดังน้ันมัคคุเทศก์จะต้องมีความรู้ในเรื่องระบบ
นิเวศและหลักการอนุรักษ์มีทักษะในการอธิบาย

เรื่องของส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะ
ทำาให้นักท่องเท่ียวมีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรต่างๆ อย่างเป็นระบบ
บทบาทของมัคคุเทศก์จากการประชาสัมพันธ์ใน
เอกสารแผ่นพับหรือของผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ในแผ่นพับควรมีคำาอธิบายเช่น “จะช่วยให้คุณ
เข้าใจในโลกของธรรมชาติ” หรือ “ให้ความรู้ทาง
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ลึกซึ้งให้แก่คุณ” ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้คาดหวังว่ามัคคุเทศก์จะมี
คุณสมบัติจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและมี
ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลและเน้นว่าถ้า
ไม่จบการศึกษาในระบบการศึกษาควรจะมีความ
รู้ด้านส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างดีมีทัศนคติและทักษะ
ในการสื่อสารท่ีดีด้วยมารยาทและจรรยาบรรณ
ของมคัคเุทศกแ์ละยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อร
จนา จันทรประยูร และคณะ (2555: บทคัดย่อ) 
ไดศ้กึษาการพฒันาศกัยภาพมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ใน
พืน้ทีต่ำาบลปา่ไผ ่อำาเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม ่
พบว่า หลังจากการอบรม ชุมชนมีระดับการรับรู้
ในด้านความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมัคคุเทศก์
อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น
เรื่องความสามารถจัดระบบความคิด/ประมวล
ความคดิสูก่ารพฒันางานด้านมคัคเุทศกอ์ยา่งเปน็
ระบบ และมรีะดบัการรบัรูใ้นประเด็นการประยกุต์
ใช้อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ มีความ
มั่นใจและสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ จาก
ผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการหลังจากได้รับ
การอบรมความรู ้พบว่า สว่นใหญ่ผา่นการประเมิน
ตามเกณฑ์ และเมื่อพิจารณาจากประเด็นเรื่อง
ระดบัการศกึษาแลว้พบว่า ระดบัการศึกษามผีลตอ่
การทดสอบความรู้และทักษะเก่ียวกับมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ที่ 0.038 ณ ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ข้อสังเกต
ด้านการเรียนรู้จากการศึกษา พบว่า ระดับการ
ศึกษาที่แตกต่างกัน ทำาให้ความสามารถในการ
พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ แตกต่างกันไปด้วย ซึ่ง
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อาจสรุปได้ว่า เป็นตัวแปรที่ทำาให้ทักษะในการ
สื่อสาร เช่น การพูด การอ่าน การเขียน และการ
ทำาความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้รับ แตกต่างกันตาม
ประสบการณ ์สว่นความแตกต่างในด้านอายุของผู้
ที่เข้าร่วมโครงการ เป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงให้เห็น
ถึงสามารถจะทำาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ 
ซ่ึงเกิดจากการมีสว่นรว่มของคนในชุมชนทกุระดับ
อาย ุอกีทัง้ประเดน็ดา้นมคัคเุทศกส์ว่นหนึง่จะเคย
ผ่านประสบการณก์ารเปน็มคัคเุทศก์มาแลว้ แตย่งั
กล่าวว่าการอบรมนั้นเป็นประโยชน์และสามารถ
นำาความรู้ในประยุกต์ใช้ในการทำางานได้อย่าง
แทจ้รงิ ขอ้สงัเกตดา้นการพฒันาชมุชนอยา่งยัง่ยนื 
พบวา่ กลุม่คนท่ีเขา้รว่มโครงการซึง่มาจากอาชีพที่
หลากหลาย กเ็ปน็จดุเริม่ตน้ทีส่ำาคญัในการพัฒนา
ชมุชนอยา่งยัง่ยนื น่ันหมายถงึกลุม่คนเหลา่น้ีสมคัร
ใจท่ีจะมาทำาหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่
ในการเผยแพร่ข้อมูลที่สำาคัญของชุมชนไม่ว่าจะ
เปน็วถีิชวีติของชมุชนและการอยูร่ว่มกบัธรรมชาต ิ
รวมถึงการใชธ้รรมชาตเิพ่ือการยังชีพอนัเหมาะสม
เหล่านี้จะสามารถเป็นแรงผลักดันสำาคัญที่ทำาให้
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น สามารถถ่ายทอดสู่ผู้มาเยือน 
ชุมชนได้ตระหนักถึงความสำาคัญของธรรมชาติที่
มีต่อมวลมนุษย์ นำาไปสู่ความร่วมมือร่วมใจและ
การปรับพฤติกรรมให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง
เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้
คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลวิจัยไปใช้

1.1 ควรสอดแทรกกิจกรรมเสริมการ
เรยีนรูส้ำาหรบันกัเรยีนเพ่ือการท่องเทีย่วเชิงอนุรกัษ์
ในเขตอุบลรัตน์ตามความเหมาะสม เพิ่มเสริม
สร้างบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้

1.2 เยาวชนกลุ่มตัวอย่างควรนำาความรู้
ทีไ่ดจ้ากการพฒันากจิกรรมฝกึอบรมมคัคเุทศกส์ิง่

แวดลอ้มเพือ่การทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ ไปประยกุต์
ใช้ในชีวิตประจำาวันเพื่อให้สามารถพัฒนาความ
สามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ในสถานที่ท่องเที่ยว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 ควรมีสื่อประกอบที่หลากหลายเพื่อ
กระตุ้นความสนใจ และ กระตุ้นให้เกิดการปรับ
เปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมต่อการท่องเที่ยว 

1.4 ควรมีการสนับสนุนมัคคุเทศก์สิ่ง
แวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ร่วมกัน
กับชุมชนใกล้เคียง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการดำาเนินกิจกรรม

1.5 แหล่งท่องเที่ยวควรให้ความสำาคัญ
ในการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
โดยการให้ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการพัฒนา
มัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมไปถ่ายทอดแก่นักท่องเที่ยว

1.6 ควรพัฒนาคู่มือฝึกอบรมมัคคุเทศก์
สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อ
พัฒนาให้เหมาะสมกับนักเรียนได้ปลูกฝังความ
รู้ และทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยวในเขตอำาเภอ
อุบลรัตน์

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาเพื่อหารูปแบบและ
กิจกรรม ที่สร้างทักษะและทัศนคติแก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อจะได้วัดองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้
ให้สอดคล้องต่อการพัฒนากิจกรรมในด้านทักษะ
และการปลูกฝังทัศนคติที่ดีได้มากยิ่งขึ้น

2.2 ควรมีการวิจัยแบบต่อเนื่องเพื่อ
เป็นการพัฒนาผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการเป็น
มคัคเุทศก์ส่ิงแวดลอ้มเพือ่การทอ่งเทีย่วเชิงอนุรกัษ ์
และประเมินผลงานสำาหรับเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างแรง
จูงใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ดีขึ้นต่อไป
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