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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมแรลลี่เพื่อการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมแรลลี่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำาหรับครูสังคมศึกษา 3) 
เพือ่เปรยีบเทยีบความรูแ้ละทศันคติต่อการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มกอ่นและหลงัการจดักจิกรรม 4) เพือ่ศกึษา
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมแรลลี่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลังการจัดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ศกึษาและวเิคราะหส์ถานทีจ่ดักจิกรรม คือ ครสูงัคมศกึษาสงักดัสำานกังาน เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด จำานวน 77 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการจัดกิจกรรม จำานวน 50 คน ได้จาก
การสมัคใจเข้าร่วมกิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือและแผ่นพับกิจกรรม Green Car Rally 
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ และแบบสอบถามการมีส่วนร่วม สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบสมมติฐาน 
Paired t-test ผลการวิจัย พบว่า สถานที่เหมาะสม ในการจัดกิจกรรมมีทั้งหมด 9 จุด ประกอบด้วย  
จุดที่ 1 วัดบูรภาพิราม จุดที่ 2 บึงพลาญชัย จุดที่ 3 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำาเมืองร้อยเอ็ด จุดที่ 4 กู่กาสิงห์ 
จุดที่ 5 กู่พระโกนา จุดที่ 6 แหล่งเรียนรู้ข้าวหอมมะลิ (สถานีพัฒนาที่ดิน) จุดที่ 7 แม่น้ำาชี จุดที่ 8  
บึงโดน และจุดที่ 9 ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้ หลังการจัดกิจกรรมแรลลี่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
พบว่า ครูสังคมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทัศนคติหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัด
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กิจกรรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแรลลี่เพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

คำ�สำ�คัญ: กิจกรรมแรลลี่ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความรู้ ทัศนคติ การมีส่วนร่วม

Abstract
The purposes of this research on the development of rally activities to environmental 

conservation for social education teachers of Mathayom suksa education area office 27 
Roi-et province were ; 1) to study and analyze the place organized rally to environmental 
conservation, 2) to develop activities rally to environmental conservation for social education  
teachers 3) and compare knowledge and attitude toward environmental conservation,  
before and after the activity 4) to study participation in activities rally to environmental  
conservation after the activities. The samples used in the study and analysis of the event  
was social Education Teachers of Mathayom Suksa Education Area Office 27 Roi-Et  
Province were 77 and sample used in the event of 50 people. Social education  
teachers under the office of the secondary area 27 province. The tools used in this  
study were manual and brochures of Green activities Car Rally to environmental  
conservation, knowledge test, attitudes test and participating questionnaire manuals.  
The statistical analysis of data were percentage, mean, standard deviation and Paired t-test 
 The results showed that there were proper place in activity all 9 points include 1. Wat 
Burapharam, 2. Pralanchai Swamp, 3.Roi-Et aquarium, 4. Ku Ka Sing ancient park, 5. Ku 
Phra Kona ancient park, 6. Jasmine rice learning source (land development station) , 7. Chi 
river, 8.Don Swamp and 9. Rai Dakdea and dodo scouts camp. The tool in rally activities 
environmental conservation had suitability at more level. After participation of rally activities  
environmental conservation, social education teachers had mean score of knowledge  
and attitude to environmental conservation at more than before the participation at  
statistical significant level .05. And the score of knowledge and attitude toward  
environmental conservation, before and after the organized activities, it was found that, 
according to the hypothesis .05 and They had participation in activities of environmental 
conservation at more level

Keywords: rally activities, environmental conservation, knowledge, attitude and  
participation
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บทนำา
ในปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกให้ความ

สำาคัญกับเร่ืองการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งใน
เรื่องของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ตลอดจน
สังคมที่เป็นอยู่ การพัฒนาประเทศโดยอาศัย
การพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากก่อให้เกิดผล
สำาเร็จในหลายด้าน แต่ขณะเดียวกันผลจาก
การพัฒนาทางเศรษฐกิจก็ทำาให้เกิดการทำาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการนำา
เอาทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ มาใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ดังน้ัน การ
ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้อง 
เรยีนรูอ้ยา่งยิง่ สำาหรบัครูเปน็ผูท้ีม่บีทบาทสำาคญัใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้หรือจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน จำาเปน็อย่างย่ิงทีต้่องมคีวามรูค้วามเขา้ใจ 
มีทัศนคติ เจตคติ และค่านิยมที่ดี มีทักษะในการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถประเมิน
ผลการแกไ้ขปญัหาสิง่แวดล้อมได้จากรายงานการ
วจิยัการศกึษาเพือ่พัฒนากระบวนการสิง่แวดลอ้ม
ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนไทย คงศักด์ิ 
ธาตุทอง และงามนิตย์ ธาตุทอง (2550) เสนอ
แนะว่ากระบวนการที่จะทำาให้สิ่งแวดล้อมศึกษา
ในโรงเรียนประสบความสำาเร็จ คือ โรงเรียนจะ
ต้องมีนโยบายด้านสิงแวดล้อมศึกษาที่ชัดเจนควร
จัดเร่ืองสิ่งแวดล้อมศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรสถานศึกษา ควรมีการสอนสิ่งแวดล้อม
ศึกษาแบบบูรณาการ โดยครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และมี
จิตสำานึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ซึ่งเป็นวิชาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ ดังนั้น ครูสอนวิชา
สังคมศึกษาจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม 

ต้องเป็นคนกระตุ้นให้เด็กมีความรู้ ทัศนคติและ
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จำาเป็นต้องส่งเสริม
ให้ครูสังคม สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้
มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
สำาหรับการจัดกิจกรรมผู้วิจัยจึงเลือกรูปแบบการ
จดักจิกรรมใหเ้หมาะสมกบัผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม ควร
เป็นกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่โดยได้ศึกษา
จากสถานทีจ่รงิ มกีารเรยีนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ  
ซึ่งกิจกรรมการแรลลี่เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับ
กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากกิจกรรมแรลลี่เป็นการ
เดินทางด้วยรถยนต์ไปท่องเที่ยวและทำากิจกรรม
ในจุดต่างๆ เป็นการเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือการเดินทางไป
ยังสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ สถานที่แสดงถึงความเป็นวัฒนธรรม 
เช่น สถานโบราณวัตถุ โบราณสถานของจังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยแต่ละจุดจะเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ศึกษาในเรื่องทรัพยากรดิน น้ำา ป่าไม้ สัตว์ป่า  
และสิง่แวดล้อมทางวัฒนธรรม ซึง่แตส่ถานทีเ่หลา่นี ้
ล้วนมีความสำาคัญต่อการเรียนการสอนในวิชา
สังคมศึกษาอย่างมาก เพราะเป็นการศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มีราว 
เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  
การดำาเนนิชวิีต และความสมัพนัธก์นัของส่ิงตา่งๆ 
ในระบบธรรมชาต ิการจัดกจิกรรมมีเปา้หมายเพือ่
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ทัศนคติ และการมี
ส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้
จัดกิจกรรมแรลลี่เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำาหรับ
ครูสังคมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมแรลลี่เพื่อการ
อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม ศกึษาและเปรยีบเทยีบความรู ้ 
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และทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนและ
หลงัการจดักจิกรรม อกีทัง้ยงัเพ่ือศกึษาการมส่ีวน
ร่วมในกิจกรรมแรลลี่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ของครูสังคมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 หลังการจัดกิจกรรม 
ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยให้จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นสถานที่จัดกิจกรรม เนื่องจาก จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำาคัญ  
ท้ังสถานท่ีท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิวฒันธรรม และ
ประวตัศิาสตร ์โบราณสถาน และโบราณวตัถตุ่างๆ 
ซ่ึงมีความสำาคัญและควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้  
เพ่ือให้ครูสังคมหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
และประสบการณ์ อีกทั้งยังสามารถนำาความรู้
และประสบการณ์ที่ได้ไป บูรณาการในการเรียน
การสอนในสาระการเรียนรู้หรือในหัวข้อต่างๆ ได้ 
ตลอดจนนำาไปปลูกฝังให้นักเรียนให้มีจริยธรรม 
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และนำาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปเผยแพร่สู่
สังคมชุมชนต่อไป 

ความมุ่งหมายการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สถานที่จัด 

กิจกรรมแรลลี่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2. เพื่อพัฒนากิจกรรมแรลลี่เพื่อการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม สำาหรับครูสังคมศึกษาสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้
และทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของครู
สังคมศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรม

4. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกร
รมแรลลี่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของครู

สังคมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด หลังการจัด
กิจกรรม

สมมุติฐานการวิจัย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่เพื่อการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม มีความรู้ และทัศนคติต่อการอนุรักษ์
สิง่แวดลอ้ม หลงัการจดักจิกรรมสงูกว่ากอ่นการจัด
กจิกรรม และผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมสว่นใหญม่สีว่นรว่ม
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครู
สังคมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 27 จงัหวดัรอ้ยเอด็ จากโรงเรยีน
ระดับมัธยมศึกษาทั้งหมด 60 โรงเรียน ใน 20 
อำาเภอ จำานวน 350 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาและวิเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรม ได้แก่ 
ครูสังคมศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ความ 
คาดเคลื่อน ±10 % จำานวน 77 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในจัดกิจกรรม ได้แก่ 
ครูสังคมศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด จำานวน 50 
คน ได้จากการสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบสอบถามสถานที่ เหมาะสม 
ต่ อการจั ดกิ จกรรมแรลลี่ เพื่ อการอนุ รั กษ์  
สิ่งแวดล้อม

2. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

2.1 คูม่อืกจิกรรม Green Car Rally เพือ่
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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2.2 แผ่นพับกิจกรรม Green Car Rally 
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. เครื่องมือในการวัดและ ประเมิน
ผล3.1 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม

3.2 แบบวัดทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมก่อนและหลังการจัดกิจกรรม

3.3 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในกิจ
กรรมแรลลี่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลังการ
จัดกิจกรรม 

ก�รเก็บข้อมูลวิจัย

ระยะที ่1 สำารวจและศกึษาขอ้มลูเบ้ืองต้น  
เป็นการศึกษาสถานที่จัดกิจกรรม โดยศึกษาจาก
แบบสอบถามความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมและ
สถานทีเ่หมาะสมต่อการจดักจิกรรมแรลลี ่เพ่ือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยู่ในระหว่าง เดือนตุลาคม 
2556 – เดือนกุมภาพันธ์ 2557 จากการสำารวจ
และศึกษาข้อมูลเบื้องต้นมีการดำาเนินการ ดังนี้

1 .1 ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานจากตำารา 
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม และนำาไปให้อาจารย์
ที่ปรึกษาพิจารณาแล้วนำามาปรับปรุงแก้ไขตาม 
คำาแนะนำา

1.2 แจกแบบสอบถามความต้องการ
เข้าร่วมกิจกรรมและสถานที่เหมาะสมต่อการจัด
กิจกรรมแรลลี่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กับครู
สังคมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จำานวน 77 คน แบบสอบถามเป็นเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 

1.3 นำาแบบสอบถามมาวิเคราะห์และ
สรุปตามต้องการเข้าร่วมกิจกรรมและสถานที่
เหมาะสมต่อการจดักจิกรรมแรลลีเ่พ่ือการอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อม โดยกำาหนดกรอบในการวิเคราะห์

สถานท่ี คือ 1) เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านสิ่ง
แวดล้อมที่สำาคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด 2) ที่ตั้งและ
ข้อมูลพื้นฐานของสถานที่ 3) ครูสังคมสามารถ
นำาไปบูรณาการในการเรียนการสอนในรายวิชาได้

ระยะที ่2 การออกแบบและถ่ายทอดทาง
สิ่งแวดล้อมศึกษา อยู่ในระหว่าง เดือนมีนาคม 
2557 – เดือนกรกฎาคม 2557

2.1 กำาหนดเนื้อหาและวัตถุประสงค์
ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้เนื้อหาสาระในการมี
แบบแผนชัดเจนและสอดคล้องกับผลการศึกษา
และวิเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรม

2.2 จัดทำาเครื่องมือที่ใช้ประกอบการจัด
กจิกรรม ไดแ้ก ่คูม่อืและแผ่นพบั Green Car Rally 
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2.3 รูปแบบการจัดกิจกรรม รูปแบบ
การจัดกิจกรรมแรลลี่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
สำาหรับครูสังคมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด 
เปน็กจิกรรมการศึกษานอกสถานที ่เปน็การแรลล่ี
ท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ 
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามรู ้ทศันคต ิและการมสีว่น
ร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
กจิกรรมสมัผสัและเรยีนรูใ้นสถานทีจ่รงิ ซึง่ในการ
จดักจิกรรมผูว้จิยัไดน้ำาเทคนคิการบรรยาย เทคนคิ
การถามตอบ เทคนิคการอภิปราย รูปแบบใน
การจัดกิจกรรมแรลลี่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นนำ�เข้�สู่กิจกรรม

ขั้นนำาเข้าสู่กิกรรม สำาหรับรูปแบบ
กิจกรรมเป็นการแรลลี่ศึกษาบริบทความสำาคัญ
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ จุดต่างๆ เป็นการ
ศึกษานอกสถานที่โดยนำาผู้เข้าร่วมกิจกรรมไป
ศึกษายังสถานที่จริง (เทคนิคศึกษาภาคสนาม) 
เป็นกระบวนการที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเห็น
ได้จริง 
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ขั้นกิจกรรม

ขัน้ดำาเนนิกจิกรรม เมือ่ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม
เดินทางไปถึงจุดตา่งๆ แลว้ วทิยากรจะบรรยายให้
ความรู้เกีย่วกบับรบิทความสำาคญัและการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม ณ จดุกจิกรรมน้ัน โดยมคู่ีมือและแผน่
พบั Green Car Rally เพ่ือการอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
ซ่ึงในการจัดกิจกรรมและละจุด ผูว้จิยัได้นำาเทคนิค
การบรรยาย เทคนิคการถามตอบ เทคนิคการ
อภิปราย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้
และทัศนคติที่ดีดังนี้ 

1. การบรรยาย เป็นวิธีที่ทำาให้ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมทราบถึงบริบทความสำาคัญและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ จุดกิจกรรมนั้น โดยมีคู่มือ
และแผ่นพับ Green Car Rally เพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใช้ประกอบการบรรยาย

2. การอภิปราย เป็นวิธีการหน่ึงที่ช่วย
พัฒนาทักษะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยให้ผู้เข้า
รว่มกจิกรรรมมสีว่นรว่มในการแสดงความคิดเหน็ 
มกีารถามตอบ ขณะบรรยาย เพ่ือทีจ่ะใหผู้เ้ขา้รว่ม
กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 

ขั้นวัดผลก�รฝึกอบรม

ในขั้นนี้เป็นขั้นสุดท้าย ซึ่งจะเป็นขั้นตอบ
จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมที่ตั้งไว้ในตอน
แรก โดยในการจัดกิจกรรมแรลลี่เพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม วัดผลการประเมิน 3 ด้าน คือ ความ
รู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทัศนคติต่อการ
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อม และการมสีว่นรว่มในกจิกรรม 
แรลลีเ่พือ่การอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม ซึง่มรีายละเอยีด
ดังนี้

1. การวัดผลด้านความรู้ เป็นการวัดผล
จากแบบทดสอบถามความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการ 

2. การวัดผลด้านทัศนคติ เป็นการวัดผล
จากแบบวัดทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม

3. การวัดการมีส่วนร่วม เป็นการวัดผล
จากแบบสอบถามการมีส่วนร่วมในกิจกรรมแรลลี่
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลังการจัดกิจกรรม

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลักษณะคำาถามแบบปิด แบบ 
4 ตัวเลือก คือ ก ข ค ง จำานวน 45 ข้อ ตอบถูก
ให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน คะแนนเต็ม 
45 คะแนน 

2. แบบวัดทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating scale) มลีกัษณะเปน็แบบกำาหนดคำาตอบ 
แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด จำานวน 45 ข้อ นำาคะแนน
ที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ย และกำาหนดเกณฑ์ในการแปล 
ความหมายค่าเฉลี่ยของแบบวัดทัศนคติ ดังนี้

คะแนนเฉลี่ยความหมาย

4.51 – 5.00 เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3.51 – 4.50 เห็นด้วยต่อการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม

2.51 – 3.50 ไม่แน่ใจต่อการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม

1.51 – 2.50 ไม่เห็นด้วยต่อการอนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อม

1.00 – 1.50 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. แบบสอบถามการมีส่วนร่วม เป็น
คำาถามแบบปิด เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) มลีกัษณะเปน็แบบกำาหนดคำาตอบ 
แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด จำานวน 18 ข้อและนำาคะแนน
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ท่ีได้ไปหาค่าเฉล่ีย โดยกำาหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมาย (บญุชม ศรสีะอาด. 2543: 103) ดังนี ้

ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีส่วน
ร่วมระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีส่วน
ร่วมระดับมาก

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีส่วน
ร่วมระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีส่วน
ร่วมระดับน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีส่วน
ร่วมระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
1. การวเิคราะหส์ถานทีเ่หมาะสมตอ่การ

จัดกิจกรรมแรลลี่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการ
วิเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรม ผู้วิจัยได้นำาผลการ
ศึกษาสถานที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมนำามา
วิเคราะห์ โดยมีกรอบในการวิเคราะห์สถานที่ คือ 
1) เปน็แหลง่ศกึษาเรยีนรู้ด้านสิง่แวดลอ้มทีส่ำาคญั
ของจังหวัดร้อยเอ็ด 2) ที่ตั้งและข้อมูลพ้ืนฐาน
ของสถานที่ 3) ครูสังคมสามารถนำาไปบูรณาการ
ในการเรียนการสอนในรายวิชาได้ พบว่า สถานที่
จุดกิจกรรมที่ 1 คือ วัดบูรภาพิราม จุดกิจกรรมที่ 
2 คือ บึงพลาญ จุดกิจกรรมที่ 3 คือ พิพิธภัณฑ์
สตัวน้์ำาเมืองรอ้ยเอ็ด จดุกจิกรรมที ่4 คือ กูก่าสงิห ์
จุดกิจกรรมที่ 5 คือ กู่พระโกนา จุดกิจกรรมที่ 6 
คือ แหล่งเรียนรู้ข้าวหอมมะลิ (สถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดร้อยเอ็ด) จุดกิจกรรมที่ 7 คือ แม่น้ำาชี จุด
กิจกรรมที่ 8 คือ บึงโดน และจุดที่ 9 คือ ค่ายลูก
เสือไร้ดักแด้โดโด้ 

2. การพัฒนากิจกรรมแรลลี่เพ่ือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำาหรับครูสังคมศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 

จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปผลได้ดังนี้

2.1 การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือจาก 
ผูเ้ชีย่วชาญ โดยนำาเครือ่งมอืส่งผูเ้ชีย่วชาญ 5 ทา่น 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  
Validity) และความเหมาะสมของกิจกรรม ค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำาถามและวัตถุประสงค์ 
(IOC) สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้

2.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
ประกอบด้วยคู่มือและแผ่นพับ Green Car Rally 
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พบว่า การประเมิน
ค่าความสอดคล้องและความเหมาะสมของคู่มือ 
มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.77 และมีค่าความ
เหมาะสมเท่ากับ 4.66 ส่วนการประเมินค่าความ
สอดคล้องและความเหมาะสมของแผ่นพับ มี
ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.75 และมีค่าความ
เหมาะสมเท่ากับ 4.65 เมื่อพิจารณาเครื่องมือท่ี
ใช้ในการจัดกิจกรรม พบว่า ค่าความสอดคล้อง
มีค่ามากกว่า 0.50 ขึ้นไป และค่าเฉลี่ยของความ
เหมาะสม มคีา่มากกว่า 3.50 ขึน้ไป ดงัน้ันจงึถือว่า
เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการจัดกจิกรรมสามารถนำาไปใช้ได้

2.1.2 เครื่องมือในการวัดและประเมิน
ผล ประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้ แบบวัด
ทัศนคติและแบบสอบถามการมีส่วนร่วม สำาหรับ
การวิเคราะห์แบบทดสอบความรู้ พบว่า มีค่า
ความสอดคลอ้งเทา่กบั 0.67 การวิเคราะหแ์บบวัด
ทัศนคติ พบว่า มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.65 
และการวิเคราะห์แบบสอบถามการมีส่วนร่วม  
พบว่า มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.64 เมื่อ
พิจารณาทุกค่าเฉลี่ยของเครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผล มีค่ามากกว่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า
คำาถามทกุขอ้มีความตรงตามเนือ้หาสาระสามารถ
นำาไปใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลได้

2.2 ผลการวิเคราะห์การจัดกิจกรรม
แรลลี่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พบว่า การเข้า
ร่วมกิจกรรมทั้ง 9 จุด พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 132 ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2559

ส่วนใหญ่ให้ความสนใจ กระตือรือร้นเข้าร่วม
กิจกรรม และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด
เห็นซักถาม จากการประเมินผลจากใบงานใน
จุดกิจกรรม ต่างๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่
สามารถตอบคำาถามในใบงานได้ถูกต้อง และ
สรุปประเด็นสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง แสดงให้
เห็นถึงความสำาคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และมีแนวทางในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม คือ 
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมยังบอกได้ถึงแนวทางในการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ 
น่าสนใจมากที่สุด โดยการประชาสัมพันธ์ เชิญ
ชวนให้ประชาชนเข้ามาเท่ียวชมในสถานท่ีต่างๆ 
และผู้เขา้รว่มกิจกรรมสามารถบอกถงึวิธกีารสร้าง
จติสำานกึและทศันคตติอ่การอนรุกัษท์รพัยากรดิน 
น้ำา ป่าไม้ สัตว์ป่า สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและ 
สิง่แวดลอ้มเกดิจากการสรา้งสรรคข์องมนษุย ์เชน่ 
สิง่แวดลอ้มทางวัฒนธรรม เน่ืองจากรูปแบบการจดั
กิจกรรมเปน็การศกึษานอกสถานที ่(เทคนคิศกึษา
พื้นที่ภาคสนาม) มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้  
มีการแสดงความคิดเห็นและซักถาม อภิปลาย
กลุ่มให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็น
เกีย่วกบับรบิทและแนวทางการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
รวมทั้งเสนอแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ซึ่งทำาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจยิ่ง

ขึ้น การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา
เปน็การศกึษาถงึสิง่ตา่งๆ ทีเ่ปน็ปจัจยัในการดำารง
ชีวิตและเพื่อการมีชีวิตอยู่ในสังคมหรือในโลกได้
อย่างเป็นสุข แต่สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทาง
สงัคมเปน็ปจัจัยในการกำาหนดชีวติของมนษุยม์กีาร
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ จำาเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์จะ
ตอ้งเรยีนรูแ้ละวเิคราะหถ์งึปจัจยัท่ีทำาใหเ้กดิปญัหา
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อระบบนิเวศและการดำารงชีวิต
ของมนุษย์ ดังนั้นความรู้เรื่องส่ิงแวดล้อมจึงเป็น
สิ่งจำาเป็นที่มนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและ
ระดับความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม  
พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความรู้ ก่อนการจัด
กิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
30.78 และหลังการจัดกิจกรรม โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 41.00 เม่ือ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรู้เก่ียวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า 
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมแรลลีเ่พือ่การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม  
มีคะแนนเฉล่ียความรู้หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่า
ก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 (ตาราง 1) 

ต�ร�ง 1 ผลการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรม 

 

ร�ยก�ร

ก่อนก�รฝึกอบรม 
(n=50) ระดับ

คว�มรู้

หลังก�รฝึกอบรม 
(n=50) ระดับ 

คว�มรู้
t p

S.D. S.D.

ความรู้
(N = 45) 

30.78
(68.40%) 

3.25 มาก 41.00
(91.10%) 

2.58 มากที่สุด -18.106 .000*

*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .0
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จากตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบความรู้ 
ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ผู้เข้า
รว่มกจิกรรมมคีวามรูห้ลังการจดักจิกรรมมากกวา่
ก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

4. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
ทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมก่อนและหลังการจัดกิจกรรม พบว่า 
ทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนการจัด

กิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.58 หลังการจัดกิจกรรม โดยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 
และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า 
ค่าเฉลี่ยของทัศนคติหลังการจัดกิจกรรม สูงกว่า
ก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (ตาราง 2) 

ต�ร�ง 2 ผลการเปรยีบเทยีบทศันคตติอ่การอนรัุกษส์ิง่แวดลอ้ม ของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม กอ่นและหลงั
การจัดกิจกรรม 

ร�ยก�ร
ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม

t p
S.D. ระดับทัศนคติ S.D. ระดับทัศนคติ

ทัศนคติ 3.58 0.29 เห็นด้วย 4.50 0.20 เห็นด้วยอย่างยิ่ง -16.520 .000*

*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบ 
ทัศนคติก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้า
รว่มกิจกรรมมทัีศนคติหลังการจดักจิกรรมมากกวา่
ก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 5. คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมแรลล่ีเพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หลังการจัด
กิจกรรม พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
โดยรวมอยู่ในระดับมีส่วนร่วมมาก ค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.19 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.28 ด้านที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมมากที่สุด 
คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 อยู่ในระดับ 
มีส่วนร่วมมาก ด้านการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและซักถาม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32 อยู่ใน
ระดับมีส่วนร่วมมาก (ตาราง 3) 
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จากตาราง 2 ผลศึกษาการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมแรลลี่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลัง
การจัดกิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมแรลลี่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับมีส่วนร่วมมาก

อภิปรายผล
1. การวิเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรม โดย

ผู้วิจัยได้นำาผลการศึกษาสถานที่เหมาะสมกับการ
จัดกิจกรรมนำามาวิเคราะห์ โดยมีกรอบในการ
วิเคราะห์สถานที่ คือ 1) เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
ด้านส่ิงแวดล้อมที่สำาคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด 2) 
ที่ต้ังและข้อมูลพื้นฐานของสถานที่ 3) ครูสังคม
สามารถนำาไปบูรณาการในการเรียนการสอนใน
รายวิชาได้ พบว่า สถานที่เหมาะสมในการจัด
กิจกรรมมีทั้งหมด 9 จุด ซึ่งแต่ละจุดเป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีสำาคัญของจังหวัด
รอ้ยเอด็ มคีวามสำาคัญตอ่สิง่แวดลอ้มและมบีรบิท
พื้นที่แตกต่างกัน ซึ่งการมีบริบทพื้นที่แตกต่างกัน
นัน้ขึน้อยูกั่บสภาพแวดล้อม สภาพความเปน็อยู่วถิี
ชวีติ รวมทัง้วฒันธรรมของสงัคมนัน้ สำาหรบัสถาน
ที่ในจุดกิจกรรมที่ 1 วัดบูรภาพิราม เป็นสถาน
ที่ที่มีความสำาคัญต่อสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมมี
หลวงพอ่พระใหญซ่ึง่เป็นทีศ่กัการะบชูาและยังเปน็
โบราณสถานทีค่วรเรยีนรู้และค่าแกก่ารอนุรกัษ์ จดุ

กิจกรรมที่ 2 บึงพลาญชัย เป็นสถานที่ที่เน้นการ
ศกึษาทางดา้นทรัพยากรน้ำาและทรัพยากรปา่ไมซ้ึง่
มีความสำาคัญต่อระบบนิเวศอย่างยิ่ง จุดกิจกรรม
ที่ 3 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำาเมืองร้อยเอ็ด เป็นสถานที่
แสดงพันธุ์สัตว์น้ำาได้รวบรวมพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ 
ทีห่ายากไว้จดัแสดง จดุกจิกรรมที ่4 กูก่าสงิห์ เปน็
สถาปัตยกรรมโบราณที่ยังคงความงดงามควรค่า
แก่การอนุรักษ์และเหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้ทาง
ประวตัศิาสตรอ์ยา่งยิง่ จุดกจิกรรมที ่5 กูพ่ระโกนา  
สถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นพร้อม กับกู่กาสิงห์ 
เปน็สถาปตัยกรรมทีม่คีวามสำาคญัอยา่งยิง่ในอดตี 
จุดกิจกรรมที่ 6 แหล่งเรียนรู้ข้าวหอมมะลิ (สถานี
พัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด) เป็นแหล่งเรียนรู้ข้าว
หอมะลิทั้งกระบวนการปลูก โดยการพัฒนาและ
ปรับปรุงพันธุ์ข้าวของสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 
จุดกิจกรรมที่ 7 แม่น้ำาชี เป็นสถานที่ศึกษาความ
สำาคัญของแม่น้ำาชี ซึ่งเป็นแม่น้ำาสายหลักของชาว
ร้อยเอ็ด จุดกิจกรรมที่ 8 บึงโดน เป็นบึงน้ำาจืด
ขนาดใหญ่เหมาะแก่การศึกษาความสำาคัญของ
ทรัพยากรน้ำา และทรัพยากรดินที่ยังคงความอุดม
สมบูรณ์อยู่ และจุดกิจกรรมที่ 9 ค่ายลูกเสือไร้
ดักแด้โดโด้ เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การศึกษาใน
เรื่องทรัพยากรป่าไม้และเป็นศูนย์กลางทางการ
เกษตรที่มุ่งเน้นให้เรียนรู้เชิงธรรมชาติ สถานที่
จัดกิจกรรมท้ัง 9 จุด แม้จะมีบริบทพื้นท่ีแตก
ต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกัน คือ มีความสำาคัญต่อ

ต�ร�ง 3 ผลศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมแรลลี่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
หลังการจัดกิจกรรม 

 

ก�รมีส่วนร่วมในกิจกรรม S.D. ระดับก�รมีส่วนร่วม

ด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ด้านการมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

3.92
4.47

0.32
0.25

มีส่วนร่วมมาก
มีส่วนร่วมมาก

โดยรวม 4.19 0.28 มีส่วนร่วมมาก
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สิ่งแวดล้อม ซึ่งการมีบริบทพ้ืนท่ีแตกต่างกันน้ัน
ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่
แตกต่างกัน รวมถึงเป็นสิ่งที่กำาหนดสภาพความ
เป็นอยู่วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ รวมทั้งวัฒนธรรม
ของสังคมน้ัน สอดคล้องกับแนวคิดของ เกษม 
จันทร์แก้ว (2536.) ที่กล่าวถึงความแตกต่างของ
สิ่งแวดล้อม คือ สิ่งท่ีกำาหนดการต้ังถิ่นฐานของ
ชุมชนและเป็นตัวกำาหนดรูปแบบของวัฒนธรรม 
ซึ่งสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมีความ
สำาคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่คอยค้ำาจุนความ
เจริญของมนุษย์ในทุกๆ ด้าน การศึกษาบริบท
สิ่งแวดล้อมในจุดต่างๆ ทำาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
คามรู้และรู้จักใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติ
เหล่านั้นอย่างชาญฉลาด

2. การพัฒนากิจกรรมแรลลี่เพ่ือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำาหรับครูสังคมศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
27 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการหาคุณภาพเครื่อง
มือจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า เครื่องมือที่ใช้ในการ
ถา่ยทอดหรอืส่ือประกอบการจดักจิกรรม ประกอบ
ด้วยคู่มือและแผ่นพับ Green car rally เพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งการหาคุณภาพเคร่ืองมือ
หรือสื่อประกอบการจัดกิจกรรม จำาเป็นอย่างย่ิง
ต่อการพัฒนากิจกรรมแรลลี่เพ่ือการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม เนื่องจากการจัดกิจกรรมต่างๆ จำาเป็น
ต้องมีสื่อในการถ่าย สอดคล้องกับแนวคิดของ 
อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร (2535: 357 - 358) 
กลา่ววา่ การใช้สือ่ในกระบวนการถา่ยทอดความรู้ 
เป็นการให้ข้อมูล ข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย สื่อ
เป็นเครื่องมือสำาคัญในการช่วยถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารความรู้ต่างๆ ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการเลือกสื่อจะต้องเลือกใช้สื่อที่
สามารถถ่ายทอดความรู้ที่เป็นรูปธรรมให้กับผู้รับ
มากที่สุดหรือใช้ผสมผสานกันให้เหมาะสม เช่น 

ใช้คู่มือประกอบการบรรยาย แผ่นพับ ภาพนิ่ง  
วิทยุ และแผ่นเสียง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
วจิยัของ แสงจนัทร ์เพรดิพราว (2552: 116) ผล
การศกึษา พบวา่ แผนการจดัการเรยีนรูบ้รูณาการ
ได้รับ การตรวจสอบปรับปรุง แก้ไขจากอาจารย์
ควบคุมวิทยานิพนธ์และผ่านการประเมินตรวจ
สอบคุณภาพ ความเหมาะสมจากผูเ้ชีย่วชาญ และ
ไดด้ำาเนนิการเปน็ขัน้ตอนอย่างเปน็ระบบและมวีธิี
การวิเคราะห์ สาระการการจัดกิจกรรม กำาหนด
เนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยของกลุ่มเป้าหมาย และ
สือ่ควรมคีวามสมบรูณแ์ละแหลง่เรยีนรูท้ีเ่หมาะสม  
เมื่อพิจารณาความสอดคล้องและความเหมาะสม
ของคู่มือและแผ่นพับ Green car rally เพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ทุกจุด
กิจกรรมมีความสอดคล้องมากกว่า 0.50 และมี
ค่าความเหมาะสมมากกว่า 3.50 ขึ้นไป แสดงว่า 
เครือ่งมอืมคีวามเทีย่งตามเชงิเนือ้หาสาระ สำาหรบั
เครื่องมือในการวัดและประเมินผลในกิจกรรม
แรลลี่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
แบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามทัศนคติ และ
แบบวัดการมีส่วนร่วม เมื่อพิจารณาค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย พบว่า มีค่ามากกว่า 0.50 ขึ้นไป โดย
มีข้อเสนอแนะบางข้อที่ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าควรให้
ปรับรวมกันเพื่อให้ลดความซ้ำาซ้อนของข้อคำาถาม 

การพฒันากจิกรรมแรลลีเ่พือ่การอนรุกัษ์
สิง่แวดลอ้ม สำาหรบัครสัูงคมศกึษา สงักัดสำานกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัด
ร้อยเอ็ด แต่ละจุดจะเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
ศึกษาบริบทสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้น และเน้นการ
ศึกษาในเรื่องทรัพยากรดิน น้ำา ป่าไม้ สัตว์ป่า  
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเกิด
จากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ เป็นหลักการของ
สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้า
กิจกรรมมีความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมใน
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การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวคิดของ 
วินัย วีระวัฒนานนท์ (2546: 18) ที่กล่าวถึงหลัก
การของสิง่แวดล้อมศกึษา ในการเรียนสิง่แวดลอ้ม
ต้องมุ่งสร้างความตระหนักต่อปัญหา และคุณค่า
ทางสิ่งแวดล้อม สร้างทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 
และเพื่อก่อให้เกิดค่านิยมต่อสังคม เพื่อธำารง
รกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมเอาไว้ กระบวนการเรยีน
การประเมินผลจึงมุ่งประเมินผลความตระหนัก 
ทัศนคติค่านิยม และพฤติกรรมทางสิ่งแวดล้อม
มากกว่าการเรียนที่มุ่งความรู้ความจำาเพียงอย่าง
เดียว สำาหรับการจัดกิจกรรมเป็นการศึกษานอก
สถานที ่(เทคนิคศกึษาพ้ืนทีภ่าคสนาม) มบีรรยาย
ให้ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ ปริญญา 
นุตาลัย (2535: 380) ที่กล่าวว่ากิจกรรมเสริม
การสอนเป็นส่วนสำาคัญที่จะช่วยให้การสอนสิ่ง
แวดล้อมได้รับผลดียิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้เรียนมีส่วน
รว่มในการเรียน ทำาใหบ้ทเรยีนมคีวามน่าสนใจเกดิ
ความสนุกสนาน การศึกษานอกสถานที่เป็นการ
นำาผู้เรียนออกไปศึกษานอกห้องเรียนทำาให้ผู้เรียน
ไดเ้รียนรูส้ิง่แวดลอ้มโดยตรงจากประสบการณจ์รงิ

3. ผลการเปรียบเทียบความรู้ ก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรม ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.78 และหลัง
การจัดกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่า
เฉลีย่เทา่กับ 41.00 เมือ่เปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่
ของความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่เพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีคะแนนเฉล่ียความรู้หลังการจัด
กิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการ
จัดกิจกรรมแรลลี่เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มี
ผลทำาให้ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาของ โอภาส เกตุเดชา 
(2554: 130 - 132) ผลการศึกษา พบว่า การ
พัฒนาพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ค่ายอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม สำาหรับการอบรม 2 วัน 1 คืน มี
การประเมินผลจากแบบทดสอบวัดความรู้ พบว่า  
ก่อนการจัดค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนักศึกษามี
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยอยู่
ในระดับน้อย และหลังการเข้าค่ายอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม นักศึกษาโดยส่วนรวม มีความรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้นในระดับมากที่สุด 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ทัศนคติของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่ 
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการ
จัดกิจกรรม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 หลังการจัดกิจกรรมโดย
รวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.50 และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทัศนคติ
ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
พบว่า เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยค่าเฉลี่ยของ
ทัศนคติหลังการจัดกิจกรรม สูงกว่าก่อนการจัด
กิจกรรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ตะวัน จำาปาโพธิ์ 
(2557.) ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
ศกึษาโดยใชส่ื้อคำาขวญัสิง่แวดลอ้ม มปีระสทิธภิาพ
และเหมาะสม ทำาให้นักศึกษามีทัศนคติต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย 
ของสุธี สินสุนทร (2550.) ผลการศึกษา พบว่า 
การใช้ยุทธศาสตร์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ศกึษาดงูานและการแลกเปลีย่นเรยีนรูน้อกสถานที ่ 
วิธีการดังกล่าวมีประสิทธิภาพและเหมาะสมซึ่ง
มีผลทำาให้ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรประมง ของชาวบ้านที่มีอาชีพ
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ประมง บริเวณเขื่อนน้ำาอูน จังหวัดสกลนครเพิ่ม
ขึ้น อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. การศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกร
รมแรลลี่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของครู
สังคมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 หลังการจัดกิจกรรม พบว่า  
โดยรวมอยู่ในระดับมีส่วนร่วมมาก ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย การจัดกิจกรรมการแรลลี่
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเปรียบเหมือนสิ่งเร้า
ที่จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจุดกิจกรรมท้ัง 9 จุด 
เป็นการนำาผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปศึกษายังสถานที่
จริงเพื่อให้พบเห็นของจริงเพื่อให้ผู้เข้ากิจกรรม
ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอ
แนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดการมีส่วนร่วม คือ การที่ประชาชนเกิด
ความรูส้กึและความตอ้งการวา่เปน็เจา้ของรว่มกนั 
มคีวามเปน็อสิระในการตัดสนิใจ มกีจิกรรมรว่มกนั 
สามารถจัดการแก้ไขปัญหาและมีแนวทางในการ
พัฒนาความสามารถในการจัดการ การใช้ และ
รักษาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการดำารงชีวิต อีกทั้งผลของการ
มีส่วนร่วมยังทำาให้เกิดการรับรู้ การเรียนรู้ และ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้วยรูปแบบการกำาหนดชีวิต
ของตนเอง

ข้อเสนอแนะ
1 .  ข้ อ เสนอแนะในการนำ าผลการ

วิจัยไปใช้1.1 กิจกรรมแรลลี่เพ่ือการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม สามารถทำาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เกิดความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้นหน่วยงานหรือองค์กร
ต่างๆ สามารถนำารูปแบบการจัดกิจกรรมไปเป็น

แนวทางในการจัดกิจกรรมและพัฒนาองค์กรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน

1.2 ประชาชนหรอืบคุคลทีส่นใจสามารถ
นำาคู่มือและแผ่นพับกิจกรรม Green Car Rally 
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปเป็นแนวทางในการ
จัดทำาโครงการและจัดกิจกรรมต่างๆ 

 1.3 ความพร้อมของผู้นำาทาง ผู้นำาทาง
ควรเข้าใจในกฎจราจร เพื่อให้ผู้ขับขี่ไม่หลงทาง 
ต้องคิดคำานวณเวลาและระยะทางในการเดินทาง
ให้เหมาะสม

1.4 ความพร้อมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
ผูข้บัขีค่วรมคีวามชำานาญในการขบัรถยนตส์ามารถ
แก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้า กล้าตัดสินใจโดยใช้ไหว
พริบปฏิพานในการขับขี่ และผู้ร่วมเดินทางควร  
มไีหวพรบิ ไมค่วรหลบั เพือ่คอยชว่ยเหลอืใหก้ำาลัง
ใจแก่ผู้ขับขี่และผู้ร่วมทาง

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรศึกษาพัฒนากิจกรรมแรลลี่ใน
ลักษณะอื่นๆ เช่น วอร์คแรลลี่ มอเตอร์ไซด์แรลลี่ 
และกำาหนดกระบวนการในการพฒันากจิกรรมให้
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง

2.2 ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่ส่งผลให้ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น เช่น 
การวัดทักษะ หรือกำาหนดรูปแบบให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้มีส่วนร่วม เช่น ส่วนร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติ และร่วมประเมิน

2.3 การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการพัฒนา
กจิกรรมแรลล่ีแกห่น่วยงานต่างๆ ควรจดักจิกรรม 
แรลลี่กับกลุ่มเป้าหมายอ่ืน เช่น ควรจัดกิจกรรม
แรลลี่กับครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

2.4 ควรนำารูปแบบการจัดกิจกรรมแรลลี่
ไปใช้กับการศึกษาบริบทด้านอื่น เช่น ศึกษา
ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่เ ช่ือมโยงกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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