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มาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยการใชเกมและ
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 การศึกษาครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ
ทางการเรียน เร่ืองมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยการใช
เกมและเพลงประกอบการสอน 
  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2546 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จํานวน 40 คน สอนโดยการใชเกมและเพลงประกอบการ
สอน ใชเวลาในการทดลอง 9 คาบ คาบละ 50 นาที ใชเนื้อหาเรื่องมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ และ
ดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนวิจัยแบบ one – group pretest – posttest design. 
 
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลที่ผูวิจัยสรางขึ้นคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเร่ืองมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีตอการเรียนโดยการใช
เกมและเพลงประกอบการสอน วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบคาสถิติ t – test แบบ dependent 
  
 ผลการทดลองพบวา  
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่ไดรับการสอนโดยการใชเกมและ
เพลงประกอบการสอน เรื่องมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
  2. นักเรียนมีความพึงพอใจทางการเรียนตอรูปแบบการสอนโดยการใชเกมและเพลง
ประกอบการสอนอยูในระดับพึงพอใจมาก 
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 The purposes of this study were to investigate the results of mathayom suksa Ι  
students’ achievement and satisfaction on “Let’s make a green world” through the 
instructional activities based on games and songs. 
  
 The sample in this study were 40 mathayom suksa Ι  students at Dramatic art 
school in Lopburi province during the second semester of the 2003 academic year. The 
sample was taught “Let’s make a green world” through the instructional activities based on 
games and songs for nine 50-minute periods. The one – group pretest – posttest design 
was used in this experiment. 
 
 The instruments used for this research were the learning achievement test and 
satisfaction in teaching methodology questionaire through the instructional activities based 
on games and songs. The t – test of dependent was used for statistical data analysis 
  
 The results of this study indicated that : 
  1. The students’ achievement on “Let’s make a green world” through the 
instructional activities based on games and songs after the experiment was significantly 
higher at the .01 level.  
  2. The students’ satisfaction on learning “Let’s make a green world” through 
the instructional activities based on games and songs was high. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบบัน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาใหความชวยเหลือ ตลอดจนชี้แนะ ปรับปรุง
แกไขขอบกพรองตางๆอยางดียิ่งจากคณาจารยหลายทาน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ดร.สนอง 
ทองปาน ประธานกรรมการควบคุมสารนพินธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บังอร พานทอง และ ดร.
สมปรารถนา วงศบุญหนัก กรรมการควบคุมสารนพินธ ทานทัง้สามไดเสียสละเวลาอันมีคา
เพ่ือใหคําปรึกษา แนะนํา พรอมทั้งใหขอคิดในการปรบัปรุงสารนิพนธนี้  

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคณุ  อาจารยณัลลิกา โตจินดา  อาจารยอัญชัน เพ็งสุข และ
อาจารยประภา เที่ยงแชม ที่ใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการทําวิจัย 
และใหคําแนะนํา ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอการทําวิจัย อันทําใหสารนิพนธฉบับนี้
สมบูรณยิ่งขึ้น 

 ขอขอบพระคณุ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบรุี คณาจารยหมวดวิทยาศาสตร 
และคณาจารยหมวดดนตร ี วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีทกุทาน ที่ใหการชวยเหลือ สนับสนุน และ
อํานวยความสะดวก ตลอดระยะเวลาในการดําเนินการทดลองหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยในครั้งน้ี 
รวมทั้งบิดา มารดา พ่ี นอง และเพ่ือนๆ ทุกคน ทีใ่หคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการวิจัย และ
คอยเปนกําลังใจในการทําวจัิยเสมอมา  

 ขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลป
ลพบุรี ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2546 ที่ใหความรวมมือในการดําเนินการทดลองในครั้งนี้เปน
อยางดี 

 ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความเมตตาของทุกทาน และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว 
ณ ที่นี้ 

 คุณคาและประโยชนของสารนิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบแดบิดา มารดา รวมทั้งครู 
อาจารยทุกทาน ซึ่งเปนผูมีพระคุณอยางสูงยิ่งตอผูวิจัย  
 

พิทยา โพธิ์ทอง 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ปจจุบันทุกประเทศทั่วโลกตางประสบกับปญหาสิ่งแวดลอม  และนับวันจะทวีความ
รุนแรงเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งเปนผลมาจากการกระทําของมนุษยโดยรูเทาไมถึงการณ  ขาดความยั้ง
คิด  รวมถึงการสรางคานิยมดานสิ่งแวดลอมแบบผิดๆ  เชน  พฤติกรรมการบริโภค  ความเห็น
แกตัว  ความมักงาย  เปนตน  การดํารงชีวิตของมนุษยตองอาศัยปจจัยพ้ืนฐานคือ  อาหาร  
อากาศ  น้ํา  และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ  ซึ่งปจจัยในการดํารงชีวิตเหลานี้  ไดมาหรือมีแหลง
ที่ ไดมาจากธรรมชาติหรือสิ่ งแวดลอมน่ันเอง ในปจจุบันมนุษยได เ พ่ิมปริมาณการใช
ทรัพยากรธรรมชาติขึ้นเปนอันมาก  อันเนื่องมาจากการเพิ่มจํานวนประชากร  และความเพียร
พยายามในการยกมาตรฐานการดํารงชีวิตของมนุษย  จนทําใหทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอ  
และสงผลกระทบทําใหเกิดมลภาวะในลักษณะตางๆกัน  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ  การนํา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชอยางรวดเร็วเกินไป  ไดสงผลทําใหสิ่งแวดลอมไมสามารถปรับตัวได
ทัน  จนทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมและปญหาสารพิษในสิ่งแวดลอม  (วินัย วีระ
วัฒนานนท.  2532: 16) 
 การศึกษาเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคที่จะเปนผูนําในการพัฒนาดานตางๆของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งประกอบดวย
ความรูความสามารถในการคิดวิเคราะหและคุณธรรม  เพราะมนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ  
ดังน้ันจึงควรอยูรวมกับธรรมชาติอยางสมดุล  กลมกลืน  และเกื้อกูลกัน  การที่มนุษยรูจักใช
ทรัพยากรใหมีประโยชนสูงสุดและสิ้นเปลืองนอยที่สุด  จึงตองปลูกฝงคานิยมใหเกิดความ
ตระหนัก  รูคุณคา  และมีสวนรวมในการปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2535: 11)  การเรียนรูธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทําใหมนุษย
สามารถอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางเปนสุข  การปลูกฝงความรักในการเรียนรูเพ่ือสรางความ
ตระหนักในความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับเด็กและเยาวชนเปนการพัฒนาที่
ยั่งยืน  โดยหนวยงานที่เกี่ยวของควรไดประสานความรวมมือเพ่ือสรางใหเกิดขึ้นในระบบ
การศึกษาไทย  (สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา.  2544: 1) 
 ในการรางหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานแหงชาติ  พุทธศักราช 2540  มีเปาหมายในการ
เสริมสรางคุณธรรม  โดยการจัดการเรียนการสอนออกเปนสามสวน  ในสัดสวนที่เหมาะสม  คือ
สวนที่หน่ึงศึกษาพื้นฐานความรูทางวิชาการ  สวนที่สองฝกปฏิบัติจริง  เพ่ือใหเกิดทักษะการ
ทํางานและการทํางานกลุม  สวนที่สาม  ศึกษาจากสภาพจริง  ประสบการณจริงในชุมชน  ลด
การเรียนในหองเรียนใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานโดยเนนการบูรณาการศาสตรตางๆ ให
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สอดคลองกับวิถีการดํารงชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะการอยูรวมกันและการสรางสรรคสังคม  
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2538: 6) 
 ในสวนที่หนึ่งหรือความรูทางวิชาการ  มักจะพบกับปญหาหรือสาเหตุที่ทําใหการเรียน
การสอนไมประสบผลสําเร็จตามจุดประสงค  คือ  การที่ครูขาดความรู  ขาดการศึกษาคนควาหา
ความรูเพ่ิมเติมและขาดทักษะในการสอน  ไมมีความกระตือรือรนที่จะคิดคนวิธีสอนและอุปกรณ
การสอนมาใชสอนนักเรียน  มุงจําเนื้อหามากกวาการฝกใหคิดแกปญหา  ครูสอนโดยยึดตนเอง
เปนศูนยกลาง  ไมเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกและฝกทักษะอยางจริงจัง  จากเหตุ
ดังกลาวจึงทําใหนักเรียนขาดความรู  ขาดความสนใจตอวิชาที่เรียน  สงผลใหการเรียนการสอน
ไมประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตรที่กําหนดไว 
 เพ่ือแกปญหาที่เกิดขึ้น  ครูตองหาวิธีสอนใหนักเรียนสนใจ  ใครรูใครเรียนมากยิ่งขึ้น  
เพราะความสนใจจะเปนแรงจูงใจใหเกิดการเรียนรูอยางสนุกสนานไมเบื่อหนาย  การสอนก็จะ
ประสบผลสําเร็จไดโดยงาย  การใชเกมและเพลงประกอบการสอนเปนแนวทางหนึ่งที่จะ
กอใหเกิดความสนใจในการเรียนรูไดเปนอยางดี  เพราะมนุษยโดยทั่วไปมีความตองการที่จะ
ไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินอยูแลว  เกมและเพลงเปนกิจกรรมสากลที่กอใหเกิดความ
สนุกสนาน  โดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาซึ่งเปนวัยที่ไมชอบอยูนิ่ง  ชอบและสนใจ
เขารวมกิจกรรมที่สนุกสนานแปลกใหม  ทาทายความสามารถ  เพ่ือใหเปนที่ยอมรับของกลุม
เพ่ือน  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2524: 67 – 73) 
 เกมสามารถที่จะเปนสื่อการสอนที่ทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนเพราะความตองการที่
จะชนะหรือใหถึงจุดประสงค  จึงเปนการกระตุนใหผูเลนดําเนินตอไป  นอกจากนี้แลว  เกมยัง
สงผลอีกมากมายหลายดาน  เชน  ความสามารถระหวางบุคคล  หรือเปนการเพิ่มขีดของ
ความสามารถของแตละคนในการเลนเกมระหวางหลายคน  ทําใหเกิดการเรียนรู  มีบรรยากาศ
สังคมที่ดี  และยังเกิดความรูสึกเปนสมาชิกของกลุม  (เกศินี  โชติกเสถียร.  2523: 3)   
 กิจกรรมประเภทการรองเพลง  เตนรํา  ดนตรีนี้เปนที่นิยมกันมาก  เพลงมีอิทธิพลตอ
ชีวิตเปนอยางยิ่ง  ทุกวงการจึงอาศัยเพลงเปนสื่อกลางเพื่อนําไปสูเปาประสงค  เพลงจึงเปนสิ่ง
หน่ึงที่สําคัญตอชีวิตและสังคม  เราสามารถนําเพลงมาใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน
ไดทุกสาขาวิชา  ในการสอนหากครูมีเทคนิคในการนําเพลงมาสอนสอดแทรกไดทุกครั้ง  
นักเรียนจะมีความสุขในการเรียนมาก  อาจใชเพ่ือนําเขาสูบทเรียน  ทบทวน  แกเซ็ง  หรือสรุป  
จุดมุงหมายในการสอนเพลงอยางกวางๆ  เพ่ือเนนเนื้อหาของวิชา  ทําใหผูเรียนจดจําเรื่องราว
ของบทเรียนไดรวดเร็วและงาย  นักเรียนจะเกิดความสนุกสนานไมเบื่อหนาย  ทั้งยังชวยให
บทเรียนมีกิจกรรมอีกดวย  เพลงและดนตรีสามารถที่จะนําไปใชประกอบการเรียนการสอนวิชา
อ่ืนๆได  เชน  วิชาศิลปศึกษา  บทเพลงชวยเราใหเกิดความคิดสรางสรรคทางศิลป  และชวย
สรางเสริมจินตนาการในการวาดภาพ  วิชาพลศึกษา  บทเพลงชวยตอบสนองทางกาย  ทําใหมี
โอกาสแสดงทาทางและมีการเคลื่อนไหว  วิชาภาษาไทย  เราอาจนําบทกลอนมาใสทํานองให
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เปนเพลงได  การอานเน้ือเพลงเปนการสรางเสริมประสบการณทางดานทักษะและความเขาใจ
ในเรื่องการออกเสียง  วิชาสังคมศึกษา  บทเพลงจะชวยใหเขาใจศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  
ประเพณี  ของแตละชาติ  ชวยพัฒนาบุคลิกภาพ  และผอนคลายความตึงเครียดใหแกผูเรียนได 
 จากสภาพปญหาที่ทําใหการเรียนการสอนไมประสบผลสําเร็จและความสําคัญของการ
ใชเกมและเพลงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  อันมีผลอยางยิ่งตอพัฒนาการดานตางๆ  
จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาผลของการจัดกิจกรรมโดยการใชเกมและเพลงประกอบวามี
ผลสัมฤทธิ์ตอการเรียนรู ความสามารถดานการรับรูและเขาใจของเด็กหรือไมเพียงใด  และเด็กมี
ความพึงพอใจหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมโดยการใชเกมและเพลงประกอบการสอนอยางไร  
ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้จะเปนแนวทางแกครูและผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  ใน
การพิจารณาเลือกกิจกรรมและวิธีการในการสงเสริมความสามารถดานตางๆของเด็กไดอยาง
เหมาะสม 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี ้
  1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนในเนื้อหา เร่ืองมา
สรางโลกสีเขียวกันเถอะ โดยการใชเกมและเพลงประกอบการสอน กอนการทดลองและหลังการ
ทดลอง 
  2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนในเนื้อหาเรื่อง มา 
สรางโลกสีเขียวกันเถอะ โดยการใชเกมและเพลงประกอบการสอน  
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 การศึกษาคนควาครั้งน้ี  เปนการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนและเนื้อหาของ
วิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ  โดยมีการใชเกมและเพลงมาเปนตัวแปรที่
สําคัญ  เพ่ือเปนแนวทางใหครูผูสอนหรือผูที่เกี่ยวของไดเลือกนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งน้ี  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2546  
จํานวน 4 หองเรียน  รวมนักเรียน 169 คน 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2546  จาก
การสุมตัวอยางจํานวน 1 หองเรียน  จากประชากรทั้งหมด 4 หองเรียน  ซึ่งไดมาโดยการสุม
อยางงาย (Simple  Random  Sampling)  ดวยวิธีการจับสลากเพื่อกําหนดเปนกลุมทดลอง มี
นักเรียน 40 คน  นักเรียนที่เกินจํานวนทําการสุมชื่อคัดออก  โดยไมนําผลการทดลองมาหาคา  
แตใหเรียนรวมกันในหองเรียนปกติ  
  ระยะเวลา 
   ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2546 รวมเวลาในการทดลองทั้งหมด 11 คาบ แยกเปนเวลาที่ใชในการทดลอง
จํานวน 9 คาบ และเวลาในการทดสอบกอนทดลอง – หลังทดลองจํานวน 2 คาบ คาบละ 50 
นาที สัปดาหละ 3 คาบ ใชเวลาทั้งหมด 4 สัปดาห 
  เน้ือหา    
   เน้ือหาที่ใชในการทดลองผูวิจัยเลือกเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร ว 102  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง โลกสีเขียว ในหัวขอเร่ืองมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ  ไดแก 

- การสอนโดยการใชเกมและเพลงประกอบการสอน 
  2. ตัวแปรตาม  ไดแก 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.2 ความพึงพอใจในการเรียนโดยการใชเกมและเพลงประกอบการสอน 

 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความสามารถในการเรียนรูซึ่งวัดได
จากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ  ที่ผูวิจัย
สรางขึ้น  มีลักษณะเปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยวัดความสามารถ
ดังนี้ 
   1.1 ความรู  เปนความสามารถในการจําเรื่องตางๆ ที่ไดรับรู  เชน  คํานิยาม  
หลักเกณฑ  ทฤษฎี  วิธีการ ฯลฯ 
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   1.2 ความเขาใจ  เปนความสามารถในการนําความรูความจํามาอธิบาย  แปล
ความหมาย  ขยายความ  สรุปอางอิง  บรรยายเรื่องราวและเหตุการณตางๆ 
   1.3 การนําไปใช  เปนความสามารถในการนําแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎี  
กฎเกณฑ  และวิธีการดําเนินการตางๆ ไปใชแกปญหาในสถานการณใหมได 
   1.4 การวิเคราะห  เปนความสามารถในการจําแนกเรื่องราว  เหตุการณ  
ความคิดนํามาเปรียบเทียบหาสาระ  หลักการ  และบงบอกความสัมพันธของสวนยอยๆ ได 
 2. ความพึงพอใจในการเรียนโดยการใชเกมและเพลงประกอบการสอน  
หมายถึง  การที่ผูเรียนแสดงออกถึงความรูสึกชอบ  และพอใจในกิจกรรมการสอนโดยการใช
เกมและเพลงประกอบการสอน  มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนดวยความสมัครใจ  ซึ่งจะวัดได
จากการตอบแบบสอบถามวัดความสนใจในวิธีการสอน  ที่ผูวิจัยไดปรับปรุงจากแบบสอบถาม
วัดความสนใจในวิธีสอนของ  ปยะศักดิ์  สินทรัพย  และวิไลพร  ดําสะอาด  ที่สรางขึ้นตาม
หลักการสรางแบบสอบถาม  มาตราสวนประเมินคา 5 ระดับของ  ลิเคอรท (Renniss Likert)
 3. เกม   หมายถึง  กิจกรรมการเลนที่มีการกําหนดผูเลน  กฎ  กติกา  วิธีการ
แขงขัน  และมีจุดประสงคการเลนที่แนนอนชัดเจน  บุคคลที่ทําตาม  กฎ  กติกา  และวิธีการเลน
ที่ถูกตองรวดเร็วที่สุดจะเปนผูชนะในการแขงขัน  
 4. เพลง  หมายถึง  คําประพันธลักษณะรอยกรองหรือรอยแกวใสทํานองและจังหวะ
เพ่ือใชในการขับรองหรือบรรเลง   
 5. การสอนโดยการใชเกมและเพลงประกอบการสอน  หมายถึง   การเลือกเกม
และเพลงที่มีเน้ือหาสาระเกี่ยวของกับบทเรียน เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความสนใจ
ของผูเรียน โดยคัดเลือกจากเพลงที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน พรอมทั้งคํานึงถึงจุดประสงคการ
เรียนรูและเนื้อหาที่เกี่ยวของกับวิชาวิทยาศาสตร ว 102 บทที่ 4 เร่ืองมาสรางโลกสีเขียวกัน
เถอะ  เปนสําคัญ  
  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ
ทางการเรียน  เร่ืองมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่ไดรับจาก
การรวมกิจกรรมโดยการใชเกมและเพลงประกอบการสอน 
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 สําหรับกรอบแนวคิดในการวิจัย  สามารถสรุปไดดังแสดงในแผนภาพตอไปน้ี 
 
 
 

 

มาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ 
  
 
                            
 
    

การจัดกิจกรรมโดยการใชเกมและเพลงประกอบการสอน 
  
 

     
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                      ความพึงพอใจทางการเรียน 
  

ประเมินความสามารถ 4 ระดับ      วัดความพึงพอใจตอรูปแบบการสอน 
1. ความรู         ตามวิธีของลิเคอรท 
2. ความเขาใจ 
3. การนําไปใช 
4. การวิเคราะห 

 

 
ภาพประกอบ 1   กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมุติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนที่ไดรบัการจัดกิจกรรมการสอนเรื่องมาสรางโลกสีเขยีวกันเถอะโดยการใช
เกมและเพลงประกอบมีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน 
 2. นักเรียนที่ไดรบัการจัดกิจกรรมการสอนเรื่องมาสรางโลกสีเขยีวกันเถอะโดยการใช
เกมและเพลงประกอบมีความพึงพอใจหลังการเรียนอยูในระดับพึงพอใจมาก 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตาม
หัวขอตอไปน้ี 

 1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเกม 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับเพลง 

3. เอกสารเรื่องมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ 

4. เอกสารเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับเกม 
 1.1 ความหมายของเกม 
  เกม  หมายถึง  กิจกรรมที่สนุกสนาน  มีกฎเกณฑมีกติกาบุคคลสวนมากตองเคย
เลนเกมกันมาแลว  ซึ่งมีทั้งเกมเฉื่อย (Quit Games)  และเกมที่ตองใชความวองไว (Active 
Games)  ประเภทของเกมตางๆ เหลานี้  ขึ้นอยูกับทักษะ  ความวองไว  และความแข็งแรง  
การเลนเกมนี้  มีทั้งเลนคนเดียว  สองคน  สามคน  หรือเลนเปนกลุมที่มีจํานวนมากๆ  บางเกม
ก็ฝกทักษะบางสวนของรางกาย  จิตใจ  และสมองเปนพิเศษ  ซึ่งไดมีผูใหความหมายของเกมไว
ดังนี้ 
   ใน New standard encyclopedia  ใหความหมายไววา  เกมหมายถึงกิจกรรม
ที่สนุกสนานมีกฎเกณฑกติกา  ซึ่งมีทั้งเกมที่เลนคนเดียว  สองคนหรือเลนเปนกลุม  บางเกมก็
เลนเพ่ือผอนคลายความตึงเครียด  เพ่ือความสนุกสนาน  บางเกมก็กระตุนการทํางานของ
รางกายและสมอง  บางเกมก็ฝกทักษะบางสวนของจิตใจเปนพิเศษ  (New standard 
Encyclopedia.  1969: G – 2) 
   ราชบัณฑิตยสถาน  (2546: 139)  ใหความหมายไววา  เกม  หมายถึง  การ
แขงขันที่มีกติกากําหนด เชน เกมกีฬา,  การเลนเพื่อความสนุก เชน เกมคอมพิวเตอร,  การ
แสดงเพื่อสาธิตกิจกรรม เชน เกมการบริหาร 
   จรินทร ธานีรัตน  (2524: 1)  กลาววา  เกม มีความหมายหลายอยางเชน  
หมายถึงกิจกรรมการเลนที่ไมมีกติกาสลับซับซอนมากนัก  เปนการเลนที่สงเสริมใหเกิดทักษะ
การเคลื่อนไหว  ขั้นมูลฐาน  อาจไดแกการเลนเพ่ือทดสอบสมรรถภาพตนเอง  การเลนเพ่ือ
เลียนแบบสัตวหรือเครื่องจักร  การเลนประกอบเสียงเพลง  การเลนเพ่ือความสนุกสนาน  เปน
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ตน  นอกจากนี้  เกมอาจหมายถึงการแขงขันกีฬาในการเฉลิมฉลองหลายประเภท  เชน  การ
แขงขันกีฬาโอลิมปค (The Olympic Games)  การแขงขันกีฬาภาคพื้นเอเซีย (The Asian 
Game)  เปนตน  หรืออาจหมายถึง  การเลนกีฬาบางประเภทก็ได 
   วิมลศิริ รวมสุข  (2522: 68)  ใหความหมายวา  เกม  หมายถึงระบบการ
แขงขันที่มีผูเลนตั้งแต 2 คนขึ้นไป  ผูเลนจะตองเลนตามกฎเกณฑที่กําหนด  และเมื่อสิ้นสุดลง
แลวก็จะมีการตัดสินแพ ชนะ  วิธีสอนดวยเกม  หมายถึงวิธีสอนที่นําเอาเกมการแขงขันตางๆ 
มาใชประกอบการสอน เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจและสนุกสนานไปกับบทเรียน 
   ทิศนา แขมมณี และคนอื่นๆ  (2522: 20)  อธิบายวา  เกม  เปนวิธีการหนึ่ง
ซึ่งสามารถนํามาใชในการสอนไดดี  โดยครูผูสอนสรางสถานการณสมมติขึ้นใหผูเรียนลงเลน
ดวยตนเอง  ภายใตขอตกลงหรือกติกาอยางใดอยางหนึ่งที่กําหนดไว  ซึ่งผูเรียนจะตองตัดสินใจ
ทําอยางใดอยางหนึ่ง  อันจะมีผลออกมาในรูปของการแพ ชนะ  วิธีการนี้ชวยใหผูเรียนวิเคราะห
ความรูสึกนึกคิด  และพฤติกรรมตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ  และนอกจากนี้ยังชวยให
ผูเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนอีกดวย 
   สมพล ธูปบูชา  (2524: 14)  ใหความหมายวา  เกมการสอน  หมายถึง  
กิจกรรมในการเรียนการสอนที่ใชวิธีการของเกมมาเปนหลัก  มีจุดมุงหมายที่สําคัญ  คือ  ใหเด็ก
เกิดการเรียนรูจากเกม 
   ชัยพร รูปนอย  (2540: 80)  ใหความหมายของเกมวา  เกม  หมายถึง
กิจกรรมทางพลศึกษาที่เลนโดยไมมีกฎกติกาที่สลับซับซอน  ผูเลนเกมเกิดความสนุกสนานพึง
พอใจ  พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว  และพัฒนาสติปญญา  รวมทั้งปฏิภาณไหวพริบในการ
แขงขัน 
  จึงอาจกลาวโดยสรุปวา  การสอนโดยใชเกมประกอบการสอน  หมายถึงกิจกรรม
ในการเรียนการสอนที่ผูเรียนมีการแขงขันกันอยางมีจุดหมายและมีกฎเกณฑ  เพ่ือใหเกิดการ
เรียนรูในเรื่องที่เรียน  และสนุกสนานไปกับบทเรียนน้ันๆ 
 1.2 ความสําคัญของเกมที่มีตอการเรียนการสอน 
  คอรเทธ  (สมพล ธูปบูชา.  2524: 20;  อางอิงจาก  Cortez.  1978: 205)  กลาว
วาเด็กๆนิยมเลนเกม  เกมทางภาษาจึงมีประโยชนอยางยิ่ง  เด็กที่ไมชอบคบคาสมาคมกับใคร  
จะเปลี่ยนแปลงไปไดอยางรวดเร็ว  ในการเลนเกมที่ตนมีสวนรวมดวย  นักเรียนบางคนประสบ
ความลําบากใจในการปรับตัวใหเขากับเพ่ือนรวมชั้น  การที่ครูจะสรางมิตรภาพใหเกิดขึ้น  ไมมี
อะไรดีกวาการใหนักเรียนมีสวนรวมในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมกัน 
  เกศินี โชติกเสถียร  (2523: 3)  ใหความเห็นวา  เกมสามารถที่จะเปนสื่อการสอน
ที่ทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนเพราะความตองการที่จะชนะหรือใหถึงจุดประสงค  จึงเปนการ
กระตุนใหผูเลนดําเนินตอไป  นอกจากนี้แลว  เกมยังสงผลอีกมากมายหลายดาน  เชน  
ความสามารถระหวางบุคคล  หรือเปนการเพิ่มขีดของความสามารถของแตละคนในการเลนเกม
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ระหวางหลายคน  ทําใหเกิดการเรียนรู  มีบรรยากาศสังคมที่ดี  และยังเกิดความรูสึกเปนสมาชิก
ของกลุม 
  จรินทร ธานีรัตน  (2524: 1)  ใหความเห็นวา  เด็กทุกเพศทุกวัยตองการความ
เคลื่อนไหวเพราะลักษณะความตองการทางสรีรศาสตร  หากการเคลื่อนไหวน้ันเปนการ
เคลื่อนไหวท่ีมีความหมายและสนุกสนานราเริงดวยแลวยิ่งเพ่ิมความตองการมากยิ่งขึ้น  เด็ก
ตองการความเคลื่อนไหวเพื่อชวยใหกระดูกและกลามเนื้อตางๆ เจริญเติบโตอยางมีสัดสวน  ซึ่ง
ไดสอดคลองกับความคิดเห็นของ  นิรมล  ชยุตสาหกิจ  (2524: 1–2)  ที่วาการเลนเปนการใช
พลังสวนเกินของเด็ก  ทําใหเด็กไดพัฒนาทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  
เปนการฝกซอมสัญชาตญาณแบบผูใหญ  เปนการทบทวนทางวัฒนธรรม  เปนการลองผิดลอง
ถูก  ดวยการสัมผัสและทดสอบดวยการปฏิบัติจริง  การเลนจึงเปนผลรวมของพฤติกรรมของ
เด็ก  เพ่ือกอใหเกิดการปรับตัวและพัฒนาการทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา
อยางตอเน่ืองกันไป 
  เกมประกอบการสอนมีคุณคาและสงผลตอการเรียนรูของเด็กไดดี  มีนักการศึกษา
หลายคนไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของการใชเกมประกอบไวดังนี้ 
  ฐะปะนีย นาครทรรพ  (2504: 68)  ใหขอคิดไววา  อาจใชหลักการเรียนปนเลน
บางก็ไดเพราะวา  “เลนกับเรียน  เรียนกับเลนเปนของคู  เด็กเรียนรูเพราะไดเลนเห็นขบขัน  แม
ครูคิดกิจกรรมประจําวัน  ใหสัมพันธถูกสวนยอมชวนเรียน”  จะเห็นไดชัดเจนวา  กิจกรรมการ
สอนภาษาดวยเกมมีสวนสําคัญในการสงเสริมการเรียนการสอนเปนอยางยิ่ง 
  อัจฉรา ชีวพันธ  (2522: 4)  กลาววา  การจัดกิจกรรมการสอนของครูนับวาเปน
กลเม็ดหรือเทคนิคอยางหนึ่งที่ยั่วยุ  กระตุน  สงเสริมใหเด็กไดเรียนภาษาไทยอยางมีชีวิตชีวา
ยิ่งขึ้น  และไดสรุปคุณคาของเกมในการสอนภาษาไทยไววา 
   1. พัฒนาความคิดในการแกปญหา 

2. ฝกทักษะทางภาษาและทบทวนเนื้อหา 
3. สงเสริมทักษะการใชภาษาดานการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน 
4. เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความสามารถที่มีอยู 
5. ใชประเมินผลการเรียนการสอน 
6. ใหความสนุกสนาน  ผอนคลายความตึงเครียดในการเรียน 
7. ใชในการจูงใจ  และเราความสนใจในการเรียน 
8. ฝกความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ 
9. ชวยสงเสริมความสามัคคี  และการอยูรวมกันในสังคม 
10. ใชนําเขาสูบทเรียน  ใชสอน  ใชสรุปและใชฝกทบทวนบทเรียน 
11. ใชในการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
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  สุจริต เพียรชอบ  และสายใจ อินทรัมพรรย  (2536: 8)  กลาวไววา  หลักภาษา
เปนวิชาที่ยาก  และนักเรียนไมใครใหความสนใจ  ครูจึงควรที่จะสรางบรรยากาศ  จัดกิจกรรม
ตางๆที่นาสนใจและสนุกสนาน  ทั้งน้ีเพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนมีใจรักและเกิดศรัทธาในวิชาหลัก
ภาษาไทย  เม่ือนักเรียนมีศรัทธา  ก็ตั้งใจเรียน  ตั้งใจเขารวมกิจกรรมเปนอยางดี  และเกิดการ
เรียนรูอยางแทจริง 
  สมพล ธูปบูชา  (2524: 22–23)  สรุปถึงความสําคัญและประโยชนของเกมการ
สอนไวดังนี้ 
   1. เด็กชอบการแขงขัน  ครูจึงควรใชวิธีการแขงขันมาชวยในการสอน 

2. เกมชวยสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียน 
3. เกมเปนเครื่องมือที่ชวยใหเกิดการเรียนรูไดดี 
4. เกมชวยทําใหการเรียนดําเนินไปไดอยางรวดเร็ว 
5. เกมชวยผอนคลายความตึงเครียดในการเรียน 
6. เกมชวยใหเด็กสนใจ  และไมเบื่อหนายในการเรียน 
7. เกมชวยสรางพัฒนาการทางรางกายใหกับเด็ก 

   8. เกมชวยสรางลักษณะนิสัยที่ดีใหกับเด็ก ใหรูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ มีความ
รับผิดชอบและรูจักปฏิบัติตามกฎเกณฑ 
   9. เกมชวยฝกทักษะทางภาษา 
   10. เกมชวยเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความสามารถของตนไดอยางเต็มที่ 
   11. เกมชวยใหครูมองเห็นพฤติกรรมของนักเรียนแตละคนไดอยางชัดเจน  
อันจะเปนประโยชนแกการสอนของครูตอไป 
 1.3 ประเภทของเกม 
  ชัยพร รูปนอย (2540: 37) กลาววา  เกมมีหลายประเภทดวยกัน  ซึ่งแบงไดดังนี้ 
   1. เกมทั่วไป (General Games)หมายถึงเกมทั่วไปที่เลนเปนรายบุคคลหรือ
เลนจํานวนมาก 
   2. เกมแบบผลัด (Relay Games)  แขงขันกันระหวางกลุม  มีอุปกรณชวย 
   3. เกมทดสอบ (Test Games)  เกี่ยวกับบทเรียนในหลักสูตรใชเลนนําเขาสู
บทเรียน  ประกอบบทเรียน  หรือสรุปบทเรียนก็ได 
   4. เกมทดสอบประสาท (sense Games)  ใชฝกประสาททําใหเกิดความ
วองไว  ปฏิกิริยาโตตอบที่รวดเร็ว  ผูนําเกมจะตองมีเทคนิคในการสรางบรรยากาศใหสนุกสนาน 
   5. เกมเลนเปนทีม (Team Games)  แบงเปน 2 ทีม  หรือมากกวาก็ได 
   6. เกมเงียบ (Quiet Games) ใชแขงขันคนเดียวหรือเปนหมู หามใชเสียง 
   7. เกมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง (Motion Song and Singing Games)   
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 1.4 หลักในการเลือกเกม 
  การใชเกมประกอบการสอนจะสงผลตอการเรียนรูและความสามารถของนักเรียน
หรือไม ขึ้นอยูกับการเลือกเกมของครู วาตรงกับความสนใจของนักเรียน ตรงตามจุดประสงค
หรือไม หากครูเลือกเกมโดยไมคํานึงถึงความตองการของผูเรียน จุดประสงคการเรียน และ
ความสามารถของครูแลว การใชเกมก็จะไมสงผลตอการเรียนรูเลย กลับจะทําใหเสียเวลาในการ
เรียนมากยิ่งขึ้น ทรูบลัด และซาโบ (วิไลพร ดําสะอาด.  2541: 28;  อางอิงจาก Trueblood; & 
Szabo.  1977: 35-40) เสนอหลักการคัดเลือกเกมประกอบการสอนดังนี้ 
   1. เหมาะสมกับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู 
   2. เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ และวุฒิภาวะของนักเรียน 
   3. นักเรียนสวนมากหรือทั้งหมดมีโอกาสไดรวมกิจกรรมนั้น 
   4. เปนเกมที่มีกฎ กติกาการเลนงายๆ แตชี้ขาดในตัวเอง 
   5. อุปกรณการเลนหางาย ทํางาย หรือมีราคาไมแพง 
   6. เปนเกมที่มีลักษณะของการเสี่ยงโชคผสมอยูบาง เพราะจะทําใหนักเรียน
ทุกระดับความสามารถมีโอกาส แพ–ชนะ พอๆกัน อันจะทําใหเกมสนุกสนานมากยิ่งขึ้น 
 1.5 ข้ันตอนในการใชเกมประกอบการสอน 
  เพ่ือใหการใชเกมประกอบการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  ครูผูสอนตองรูจักเลือก
เกมใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายในการเรียนรู  โดยอาศัยประสบการณ  ความรู  ความสามารถ  
และทักษะในการเลือกเกม  ที่สําคัญคือครูตองรูจักใชเกมใหเหมาะสมกับเวลา  โอกาส  ความ
ตองการ  ความสนใจ  และความสามารถของนักเรียน  ซึ่งวิมลศิริ  รวมสุข  (2522: 68–69)  
เสนอขั้นตอนในการใชเกมดังนี้ 
   1. ขั้นเลือกเกม 
   2. ขั้นกําหนดตัวผูเลน 
   3. ขั้นดําเนินกิจกรรม 
   4. ขั้นวิเคราะหและนําผลไปใช 
   5. ขั้นสรุป 
  ผกา บุญเรือง  (2521: 153–157)  สรุปขั้นตอนการใชเกมประกอบการสอนไวดังนี้ 
   1. ขั้นเตรียมการ 
    1.1 การเลือกเกมควรพิจารณาวาสอดคลองกับจุดมุงหมายการเรียนรูและ
เน้ือหาที่เรียน  และควรใชเวลาในการเลนเกมประมาณ 15-20 นาที  เกมที่เลือกตองเหมาะสม
กับวัย ความสนใจ ความสามารถ และวุฒิภาวะของนักเรียน  และสุดทายอุปกรณตองหางาย  
ราคาไมแพง 
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    1.2 เตรียมตัวครู  โดยทดลองเลนเกมเพื่อหาขอบกพรองกอนแลวกําหนด
โปรแกรมการใชเกมไวลวงหนา  พรอมทั้งเตรียมการใชสื่อการสอนอยางอ่ืนประกอบการใชเกมส  
และเตรียมศึกษาประเด็นที่จะสรุป  รวมถึงประโยชน  และแงคิดที่ไดจากการเลนเกม 
    1.3 จัดเตรียมหองเรียนและอุปกรณการเลนเกมไวใหพรอม 
    1.4 เตรียมตัวนักเรียน 
   2. ขั้นการใชเกม โดยเริ่มจากบอกชื่อเกมใหนักเรียนทราบแลวจัดนักเรียนให
อยูในสภาพที่ตองการ  ตอจากนั้นจึงอธิบายวิธีการเลน  และสาธิตใหนักเรียนดู  ควรดําเนินการ
เลนใหรวดเร็วเพ่ือมิใหเกิดความเบื่อหนาย  ครูพยายามใหทุกคนมีสวนรวมในการเลน  และตอง
มีความยุติธรรมในการเลน  เม่ือการเลนเกมจบลง  ตองมีการสรุปประเด็นจากการเลนเกมทันที 
   3. การประเมิน   
    3.1 ประเมินผลการเตรียมการจากการเลือกเกมวาเหมาะสมสอดคลองกับ
เน้ือหาและชนิดของการเรียนรูมากนอยเพียงใด  ใชเวลาเหมาะสมหรือไม  ตลอดเวลานักเรียน
สนุกสนานและมีสวนรวมในกิจกรรมเพียงใด  ครูยุติธรรมหรือไม  การเตรียมอุปกรณประกอบ
เหมาะสมกับวัย  ความสนใจ  และวุฒิภาวะของนักเรียนหรือไม  สวนการประเมินผลการ
จัดเตรียมหองเรียนการเตรียมครูนั้น  วาไดมีการเตรียมอุปกรณ  สถานที่  และครูไดวาง
โปรแกรมการใชเกมกอนหรือไดทดลองดูกอนหรือไม  ครูมีความรูความเขาใจในเกม  ตลอดจน
ครูสามารถควบคุมการเลนเกมไดเพียงใด  และครูไดวางแผนสรุปประเด็นและแงคิดจากเกม
หรือไม 
    3.2 ประเมินการใชเกมวา  มีการจัดเตรียมนักเรียนใหพรอมที่จะเลนเกม
หรือไม  และครูไดอธิบายกติกา  วิธีเลน  หรือสาธิตการเลนใหนักเรียนเขาใจกอนหรือไม  
นักเรียนสวนมากมีสวนรวมในกิจกรรมหรือไม  ครูสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาได
เพียงใด  และมีการใชสื่ออ่ืนๆเสริมในการเลนเกมหรือไม  รวมทั้งครูไดสรุปประเด็นจากเกม
หรือไม  เพียงใด 

    3.3 ประเมินผลการใชเกมประกอบการสอนวา  เกมกอใหเกิดพฤติกรรม
ตามที่ครูคาดหวังหรือไม  เกมใหประสบการณใหมๆแกผูเรียน  และเกมสรางความพึงพอใจแก
ผูเรียนหรือไม  เพียงใด 
 1.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการใชเกมประกอบการสอน 
  งานวิจัยในประเทศ 
   สมพล ธูปบูชา  (2524: 80) ทดลองใชเกมและเพลงประกอบการสอนวิชา
ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  เรื่องไตรยางค  อักษรควบกล้ํา  วรรณยุกต  และคําเปน 
– คําตาย  ผลการทดลอง  พบวา  นักเรียนที่เรียนดวยการใชเกมและเพลงประกอบการสอนมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสนใจ  และความคงทนในการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนตาม
แบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   มานพ ศรีเทียม  (2527: 39) ทดลองใชเกมประกอบการสอนวิชาหลัก
ภาษาไทย  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  เร่ือง  คําราชาศัพท  ผลปรากฏวา   เกม
ประกอบการสอนหลักภาษาไทย  สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการสอน
ตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   อัญชลี สุคนธา  (2528: 43) ทดลองสอนหลักภาษาไทย  เร่ืองชนิดของคํา  
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  เชนเดียวกัน 
   ปยะศักดิ์ สินทรัพย  (2530: 59) ไดทดลองใชเกมและเพลงประกอบการสอน
ภาษาไทยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการทดลองพบวากลุมทดลองที่เรียนโดยการใช
เกมและเพลงประกอบการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมที่เรียนโดยการสอน
ตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   วิไลพร ดําสะอาด  (2541: 87) ทดลองใชเกมและเพลงประกอบการสอนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา ความสามารถในการใชภาษาไทยของ
นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการสอนโดยการใชเกมและเพลงประกอบการสอน กอนการทดลอง
กับหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา นักเรียนที่ไดรับ
การสอนโดยใชเกมและเพลงประกอบการสอน หลังการทดลองมีพัฒนาการดานความสามารถใน
การใชภาษาไทยแตกตางกัน  
  จากเอกสารและงานวิจัยตางๆที่ไดกลาวมานี้ พบวาการใชเกมประกอบการสอน
ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการสอนตามปกติ ผูเรียนสวนมากชอบเกม
ประเภทที่ทาทายและไดมีสวนรวมในกิจกรรม ไดฝกการคิด เกมประกอบการสอนจึงเปนวิธีหน่ึง
ที่นํามาใชสําหรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนแลวไดผลดี และเปนแนวทางสําหรับครูที่
จะไดมีวิธีการที่หลากหลายไปใชสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและทําใหผูเรียนไดรับความ
สนุกสนานเพลิดเพลินไปในขณะเดียวกัน 

 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับเพลง 
 2.1 ความหมายของเพลง 
  ราชบัณฑิตยสถาน  (2546: 799)  ใหความหมายของเพลงไววา  เพลง  คือ  
สําเนียงขับรอง, ทํานองดนตรี, กระบวนวิธีรําดาบรําทวน เปนตน 
  อาภรณ มนตรีศาสตร  (2517: 38)  ไดใหความหมายไววา  เพลง  คือ  
องคประกอบของเสียงดนตรี ทํานอง จังหวะ และเนื้อรอง 
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  มานิต มานิตเจริญ  (2519: 678)  ใหความหมายวา  เพลง  คือ  ลํานํา ทํานอง 
ทํานองดนตรี คําขับรอง กระบวนวิธีรายรําอาวุธ ชื่อการรองแกกัน 
  ระลึก สัทธาพงศ  (2529: 1)  ใหความหมายของเพลงวา  เพลง  หมายถึง  
สําเนียงการขับรอง ซึ่งมีจังหวะและทํานอง หรือเสียงทํานองดนตรี 
  จักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ  (2528: 3)  ไดใหความคิดเห็นไววา  บทเพลงเปนบท
ประพันธที่มีทั้งคํารองและทํานองเพลง 
  วราห วรเวช  (2528: 5)  ไดเสนอความคิดเห็นไววา  บทเพลง  หมายถึง  เน้ือ
รองซึ่งแตงตามหลักเกณฑรอยกรอง  สอดคลองกลมกลืนกับทํานอง   
  อัครวิทย เรืองรอง  (2539: 90)  ไดกลาววา  บทเพลงเปนวรรณกรรมประเภท
หน่ึง  (Genre)  เพราะเปนการรังสรรคขึ้นจากความรูสึกนึกคิดของมนุษยผานภาษาอันเปนวัสดุ
ในการสื่อสารเชนเดียวกับวรรณกรรมโดยทั่วไป  บทเพลงมีลักษณะเดน 2 ประการคือ  ดานการ
ใชภาษาที่ผานการเลือกสรรกลั่นกรอง  (Diction)  และเรียงรอยอยางมีศิลปะโดยผสานกับ
ทวงทํานองอยางกลมกลืนกันระหวางวรรณศิลปและคีตศิลป 
  นิวเฟลดท และกูราลนิค  (Neufeldt; & Guralnik.  1994: 1978)  ใหความหมาย
ของเพลงไวดังนี้ 
   1. การกระทําหรือศิลปะของการขับรอง 
   2. ดนตรีที่บรรเลงหรือแตงขึ้นเพื่อบรรเลงเพลง 
   3. คําประพันธหรือรอยกรองที่แตงไวสําหรับขับรอง เชนคําโคลงหรือโคลงที่
แสดงความรูสึก 
   4. เสียงดนตรีที่บรรเลงเพลง 
  จากความหมายของเพลงดังกลาวขางตน  อาจสรุปไดวา  เพลง  หมายถึง  บท
รอยกรอง  ลํานํา  หรือเสียงของดนตรีที่สรางขึ้นมา  โดยใสเน้ือรอง  ทํานองไว  เพ่ือขับรองหรือ
บรรเลง  หรือขับรองประกอบดนตรีของมนุษยนั่นเอง 
 2.2 ความสําคัญของเพลง 
  โกวิท ขันธศิริ  (2520: 135)  กลาวถึงความสําคัญของการสอนเพลงไวดังนี้ 
   1. ชวยพัฒนาความเจริญเติบโตของเด็กในดานตางๆ 
   2. เสียงและดนตรีมีอิทธิพลตอการแสดงออกและการตอบสนองของเด็ก 
   3. ชวยพัฒนาความสามารถในทางดนตรีของเด็กใหเขาสูหลักเกณฑ 
   4. เปนสื่อการแสดงออกทางดานอารมณ 
   5. เปนภาษาหนึ่งที่สามารถสื่อความหมาย  โดยที่ภาษาพูดไมสามารถจะ
แสดงออกได 
  ธนู บุณยรัตพันธุ  (พันธศรี  สิทธิชัย.  2529: 20; อางอิงจาก  ธนู  บุญยรัตพันธุ.  
2519: 49)  กลาววา  เพลงมีอิทธิพลตอชีวิตเปนอยางยิ่ง  ทุกวงการจึงอาศัยเพลงเปนสื่อกลาง
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เพ่ือนําไปสูเปาประสงค  เพลงจึงเปนสิ่งหน่ึงที่สําคัญตอชีวิตและสังคม  เราสามารถนําเพลงมา
ใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนไดทุกสาขาวิชา 
  สุมนา พานิช  (2531: 96)  กลาววา  การนําเพลงเขามาประกอบการสอนเด็กวัย
ตางๆน้ัน  จะพบวามีการนําไปใชกับเด็กเล็กมากที่สุด  เนื่องจากเด็กในวัยน้ีชอบความ
สนุกสนาน  เปนวัยที่ชอบเรียนรูและชอบเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา  เพลงจึงเปนสวนหนึ่งที่จะ
ชวยใหเด็กๆ  มีโอกาสเคลื่อนไหวรางกายประกอบเพลงได  นอกจากนี้เพลงจะชวยพัฒนาเด็ก
ทั้งทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา 
  ราตรี รุงทวีชัย  (2539: 61)  กลาววา  ในการสอนหากครูมีเทคนิคในการนําเพลง
มาสอนสอดแทรกไดทุกครั้ง  นักเรียนจะมีความสุขในการเรียนมาก  อาจใชเพ่ือนําเขาสูบทเรียน  
ทบทวน  แกเซ็ง  หรือสรุป 
  ดังน้ันจึงสรุปไดวา  เพลงมีอิทธิพลตอชีวิตเปนอยางยิ่ง  ทุกวงการอาศัยเพลงเปน
สื่อกลางเพื่อนําไปสูเปาประสงค  ในทางการศึกษาก็เชนเดียวกัน  การนําเพลงไปใช
ประกอบการสอน  ใชนําเขาสูบทเรียน  ใชสอน  หรือสรุป  จะชวยใหเด็กมีความสนุกสนานและมี
ความสุขในการเรียน 
 2.3 เพลงและการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก 
  สุมนา พานิช  (2531: 97)  กลาววา  การสอนเพลงใหแกเด็กจะชวยพัฒนาการ
เด็กในดานตางๆ ดังนี้ 
   1. พัฒนาสุขภาพพลานามัยของเด็ก  เด็กไดมีโอกาสทําทาทางประกอบและ
เคลื่อนไหวไปตามเนื้อเพลง 
   2. พัฒนาอารมณ  ขณะที่เด็กเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับเพลง  เด็กจะมีจิตใจ
ราเริงแจมใส  มีความสนุกสนาน  คลายความตึงเครียด  และเด็กที่ขี้อายมีโอกาสไดแสดงออก
ดวย 
   3. พัฒนาทางดานสังคม  เพลงเปนสื่ออยางหนึ่งซ่ึงสามารถชักจูงใหเด็กๆ  
และครูประจําชั้นมีความสนิทสนมกันมากขึ้น  และเพลงบางเพลงตองทําทาทางรวมกัน  ทําให
เด็กไดใกลชิดกันอีกดวย 
   4. พัฒนาสติปญญา  เพลงชวยใหเด็กมีความรูความเขาใจ  สามารถจดจํา
เรื่องราวตางๆ และชวยพัฒนาทักษะความสามารถดานตางๆดวย 
    4.1 พัฒนาดานภาษา  เม่ือเด็กทําทาทางประกอบเนื้อเพลงแลวสามารถ
ทายไดวาเด็กเขาใจความหมายในเนื้อเพลงหรือไม  จากทาทางที่เด็กทํา 
    4.2 พัฒนาดานคณิตศาสตร  เพลงชวยใหเด็กมีความเขาใจและจดจํา
เกี่ยวกับจํานวนและความหมายของคําบางคําทางคณิตศาสตร 
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    4.3 พัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและธรรมชาติศึกษา  เพลงเด็กเล็กๆ มี
หลายเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติรอบๆตัวเด็ก  เชน  เกี่ยวกับสัตว  พืช  ปรากฏการณธรรมชาติ  
ฯลฯ  เด็กจะสามารถเขาใจธรรมชาติรอบๆตัว  ไดจากเพลงเหลานี้  และจดจําไดแมนยํา 
    4.4 พัฒนาทางดานสังคมศึกษา  เพลงจะชวยใหเด็กเขาใจเรื่องราวตางๆ 
เชน โครงสรางของสังคมที่แวดลอมตัวเด็กวาในครอบครัวมีผูใดบาง  และใครเกี่ยวของเปนอะไร
กับใครบาง  ใหเด็กมีความเขาใจเกี่ยวกับกิริยามารยาทที่เด็กตองปฏิบัติ  ในดานความมีระเบียบ
วินัย  เราก็สามารถนําเพลงมาสอนใหเด็กรอง  หรือเปนสัญญาณวาเม่ือไดยินเพลงเหลานี้แลว
เด็กจะตองปฏิบัติตามที่ตกลงกัน  เชน  เพลงยืนตรง  หรือเพลงกระดิ่งโรงเรียน  นอกจากนี้
เพลงยังฝกใหเด็กมีลักษณะนิสัยที่ดีมีความรับผิดชอบ  รูจักเก็บของเม่ือเลนเสร็จแลว  หรือรูจัก
ทิ้งของใหถูกที่  และยังชวยปลูกฝงใหเด็กมีความรักชาติบานเมืองและองคประมุขดวย 
  เจมส แรท  (นันทิรัตน คมขํา.  2539: 16-20; อางอิงจาก วิรัช ซุยสูงเนิน.  2525)  
ไดกลาววาครูกับเด็กจะเกี่ยวของกันตามความเหมาะสมกับวัย  การสอนจะตองเปนไปตาม
พัฒนาการและความสามารถของเด็ก  ในดานการเรียนการสอนนั้นยังไมพอ  ครูจะตองเขาใจถึง
อุปนิสัยของเด็ก  ใชหลักจิตวิทยาแตละคน  เม่ือทราบเชนน้ีแลว  ครูจึงตองวางแผนการสอน
เพลงใหเด็กไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 2.4 ความเปนมาของเพลงประกอบการสอน 
  มนุษยเรามีความสุนทรียเกี่ยวกับเร่ืองดนตรีและการรองเพลงมาชานานแลว  เม่ือ
มนุษยมีอารมณตางๆ  ก็ถายทอดอารมณนั้นมาทางเครื่องมือดนตรี  ซึ่งบางอยางมนุษยมีติดตัว
มาตั้งแตกําเนิด  ไดแก  อวัยวะทําเสียงตางๆที่มีอยูในตัวตามธรรมชาติ  เชน  ปากอาจทําเสียง
สูง  กลาง  ต่ํา  แบบตางๆได  มือ  เทา  อาจใชตี  เคาะ  กระทืบ  หรือทําเสียงและจังหวะ
ตางๆกัน  เม่ือมีภาษาพูด  ก็นําเอาคําในภาษามาเรียบเรียงกันใหมีสัมผัสและจังหวะ  ทํานอง  
จนกลายเปนบทเพลงขึ้นมา  ระยะตอมาเม่ือมีการประดิษฐเครื่องมือดนตรีขึ้นก็รูจักนําภาษา
ดนตรีมาผสมผสานกันกับเพลงที่คิดขึ้น เพ่ือทําใหบทเพลงมีความประสมกลมกลืน ไพเราะ และ
มีความสมบูรณมากขึ้น ตอมาการแสดงของมนุษยดานเพลงจึงเกิดขึ้นอยางมากมาย เชน เพลง
เหกลอม เพลงปลอบโยน เพลงรัก เพลงปลุกใจ เพลงพื้นเมือง และเพลงทางวิชาการ เปนตน 
  ในราวพุทธศตวรรษที่ 23-24  นักการศึกษาชาวตะวันตกชื่อ Frederic Froebel 
ไดมีสวนสนับสนุนใหนําดนตรีเขามาประกอบการเรียนการสอน  โดยมีความเชื่อวาเพลงและ
ดนตรีจะชวยใหผูเรียนพัฒนาทั้งทางรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และสังคม  ไปพรอมๆกัน 
  สําหรับประเทศไทยเรานั้น  ดนตรีและการขับรองเพลงไดมีบทบาทอยางรากลึก
อยูในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยมาชานานแลว  เรามีการนําดนตรีและ
การรองเพลงมาใชในงานพิธีตางๆ  เชน  งานบวช  งานแตงงาน  การโกนจุก  และงานฉลอง
ตางๆอยูเสมอ 
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  ในวงการศึกษาของไทยเราระยะหลังของกรุงรัตนโกสินทร  ไดมีนักการศึกษาและ
ครูไทยนําบทเพลงและดนตรีเขามาเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนขึ้น  ซึ่งบางทานเชื่อวาคง
เร่ิมมีการแตงเพลงกันในสมัยรัชกาลที่ 8  โดยเริ่มแตงเพลงงายๆสําหรับใชประกอบการเรียน
การสอนกันมากขึ้น  (พิทยา  รุงราตรี.  2534: 50-51)   
  หมอมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา  (นันทิรัตน คมขํา.  2539: 14;  อางอิงจาก หมอม
ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา.  2520)  กลาววา  ไทยเริ่มนําเพลงมาใชประกอบการเรียนการสอน
ประมาณ  พ.ศ. 2495  ไดมีการฟนฟูปรับปรุงการเรียนการสอนแบบมีกิจกรรมประกอบและ
แบบเรียนปนเลน  จึงมีการนําเพลงมาใชประกอบการเรียนการสอน  โดยทานเปนผูริเร่ิมการนํา
เพลงประกอบการเรียนการสอนที่ใชทํานองเพลงสากลเปนคนแรกในประเทศไทย 
  แบลคเบิรน และไวท  (พันธศรี สิทธิชัย.  2529: 20; อางอิงจาก Blackburn and 
White.  1983: 162)  ไดศึกษาถึงผูนําดนตรีมาใชในการเรียนการสอนครั้งแรกและเปนที่ยอมรับ
กันคือ  ไพธากอรัส  นักคณิตศาสตรชาวกรีก  ซึ่งไดนําดนตรีมาใชในการศึกษาคณิตศาสตร  
โดยนําตัวโนตงายๆทํานองไพเราะมาใชกับเด็กระดับประถม  ไพธากอรัสใชเราความสนใจให
เด็กเกิดความสนุกสนาน  โดยใชทักษะทางคณิตศาสตรและการเรียนรูทางอนุมาน  เครื่องดนตรี
ที่ใชคือ  กีตาร  และหลอดกระดาษ  จากการทดลองสอนนี้ทําใหเด็กเกิดความสนุกสนาน  
ซาบซึ้ง  และเกิดความรูสึกมีสวนรวม  ทั้งเขาใจถึงความเกี่ยวพันดานความคิดทางคณิตศาสตร
กับสิ่งตางๆในชีวิตจริงไดดีขึ้น 
 2.5 วัตถุประสงคของการใชเพลงประกอบการสอน 
  พิมพสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์  (2521: 5-6)  กลาวถึงจุดมุงหมายในการสอนเพลงอยาง
กวางๆวา  เพ่ือเนนเนื้อหาของวิชา  ทําใหผูเรียนจดจําเรื่องราวของบทเรียนไดรวดเร็วและงาย  
นักเรียนจะเกิดความสนุกสนานไมเบื่อหนาย  ทั้งยังชวยใหบทเรียนมีกิจกรรมอีกดวย 
  สุมนา พานิช  (2531: 98)  กลาวถึงจุดมุงหมายของการสอนเพลงไวดังนี้ 
   1. เพ่ือใหเด็กไดรับความเพลิดเพลิน 
   2. เพ่ือใหเด็กไดรับความรูจากบทเรียน 
   3. เพ่ือสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ใหแกเด็ก 
   4. เพ่ือใหมีความคิดริเริ่มแสดงนําประกอบบทเพลง 
   5. เพ่ือกลอมเกลาใหมีนิสัยออนโยน  ละมุนละไม 
   6. เพ่ือปลูกฝงนิสัยและพื้นฐานทางนาฏศิลปและดนตรีเบื้องตนใหแกเด็ก 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2538: 
57)  ไดกลาวถึงวัตถุประสงคทั่วไปในการรองเพลง  ดังนี้ 
   1. เพ่ือใหเด็กไดรับความเพลิดเพลิน  ไมเบื่อหนาย 
   2. เพ่ือใหเด็กไดรับความรูอยางสนุกสนาน  เพราะเปนการเรียนปนเลน 
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   3. เพ่ือสงเสริมพัฒนาการทางสังคม  ใหเด็กมีโอกาสปรับตัวเขากับผูอ่ืนและ
รวมงานกันไดดี  เกิดความสามัคคี 
   4. ใหเด็กเกิดความคิดริเริ่มในการแสดงทาทางประกอบ 
   5. เพ่ือกลอมเกลาใหเด็กมีนิสัยออนโยน 
  เยาวพา เดชะคุปต  (2540: 102)  กลาวถึงประโยชนของการสอนเพลงไวดังนี้ 
   1. ทําใหการเรียนการสอนในเนื้อหา  สนุกสนานนาสนใจและเกิดความ
เพลิดเพลินในเรื่องที่เรียน 
   2. ชวยเสริมสรางบุคลิกภาพ  ทําใหการเคลื่อนไหวดูสงางาม 
   3. ผอนคลายความตึงเครียดของเด็ก 
   4. ชวยใหเกิดพัฒนาการทั้งในดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา 
   5. ฝกความเชื่อม่ันในตนเอง  กลาแสดงออก  เชน  เม่ือครูเรียกใหรองเพลง  
หรือทํากิจกรรมในชั้นเรียนบอยๆ  จะชวยใหเด็กกลาแสดงออก  เปนการปลูกฝงความเชื่อม่ันใน
ตนเอง 
   6. สงเสริมใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค  เชน  ครูเปดโอกาสใหเด็กคิด
ทาทางประกอบเพลงเองโดยอิสระเสรี  ไมมีขอกําหนดกฎเกณฑใดๆ  เพียงแตครูเปนผูแนะ
แนวทางให 
   7. สงเสริมทักษะในการ  เชน  นักเรียนสามารถเคาะจังหวะ  หรือแสดง
ทาทางใหเขากับจังหวะของเพลง 
   8. สรางความสัมพันธและความสามัคคีในการทํากิจกรรมรวมกัน  เชน  ให
นักเรียนทํากิจกรรมประกอบเพลง  โดยการจับมือเขาเปนวงกลม  จับมือกันกระโดด  ฯลฯ 
 2.6 การใชเพลงประกอบการสอน 
  ครูบางสวนยังมีความเขาใจผิดวาการสอนเด็กรองเพลงนั้นเปนการยาก ทําใหเกิด
ความไมม่ันใจในการสอน  แตในความเปนจริงแลวครูทุกคนสามารถสอนได  หากไดรับการ
อบรมโดยการฝกหัดใหรูจักวิธีสอนโดนเฉพาะอยางถูกตอง  ซึ่งการฝกหัดนั้นหมายถึงการลงมือ
ปฏิบัติจริง  เพ่ือใหเกิดทักษะและความเขาใจอันถองแท  (หมอมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา.  
2521: 151)   
  การที่มีผูเขาใจผิดวาผูสอนดนตรีรวมทั้งบทเพลงดวย  จะตองเปนผูเชี่ยวชาญใน
วิชาดนตรี  หรือเปนนักดนตรีฝมือดีเทานั้น  เปนความเขาใจที่ผิดเพราะครูระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษา  ความเชี่ยวชาญไมใชปจจัยสําคัญ  ความรักดนตรีและความตั้งใจอยากใหเด็กรัก
ดนตรีดวยเปนเรื่องสําคัญกวา  เทาที่มองเห็นปญหาการสอนเพลงนี้  สวนใหญขึ้นอยูกับความ
เชื่อม่ันของครู  นั่นคือครูไมม่ันใจวาตนเองจะสอนได  ครูไมแนใจวาที่ตนสอนอยูนั้นเปนวิธีการที่
ถูกตอง  ครูขาดการแนะนําจากผูที่รับผิดชอบเรื่องการเรียนการสอนในระดับอําเภอและจังหวัด  
ดังนั้นการจัดการฝกอบรมครูโดยทั่วไปจึงเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง  (สายสุรี จุติกุล.  2518: 166)   
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  นอกจากจะใชเพลงประกอบการสอนวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และ
คณิตศาสตร  แลวยังสามารถที่จะนําเพลงและดนตรีไปใชประกอบการเรียนการสอนวิชาอ่ืนๆได
อีก  ดังที่  โรเบิรต ไนน  และ เวอรไนส ไนน  (จิตอารมณ สวัสดิชิตัง.  2526: 20;  อางอิงจาก 
Nye; & Nye.  1964: 325-327)  ไดกลาวถึงความสัมพันธของบทเพลงกับวิชาตางๆ ไวดังนี้ 
   1. วิชาศิลปศึกษา  บทเพลงชวยเราใหเกิดความคิดสรางสรรคทางศิลป  และ
ชวยสรางเสริมจินตนาการในการวาดภาพ 
   2. วิชาพลศึกษา  บทเพลงชวยตอบสนองทางกาย  ทําใหมีโอกาสแสดง
ทาทางและมีการเคลื่อนไหว 
   3. วิชาภาษาไทย  เราอาจนําบทกลอนมาใสทํานองใหเปนเพลงได  การอาน
เน้ือเพลงเปนการสรางเสริมประสบการณทางดานทักษะและความเขาใจในเรื่องการออกเสียง 
   4. วิชาสังคมศึกษา  บทเพลงจะชวยใหเขาใจศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  
ประเพณี  ของแตละชาติ  ชวยพัฒนาบุคลิกภาพ  และผอนคลายความตึงเครียดใหแกผูเรียนได 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2538: 
61)  ไดกลาวถึงการใชเพลงที่เหมาะสําหรับเด็กไวดังนี้ 
   1. เน้ือรองงายๆ ใชคํางายๆ  เพ่ือใหเด็กฟงแลวเขาใจเนื้อรองได 
   2. เน้ือเพลงสั้นพอสมควร ไมยาวเกินไป เพราะเด็กจะจํายากและเบื่อหนาย  
ถาเปนเนื้อเพลงยาวๆ  ควรเปนเนื้อรองที่ครูรองใหเด็กฟง  แลวใหเด็กเขาใจความหมายในเนื้อ
เพลงก็พอ  เน้ือเพลงควรสอดแทรกคุณธรรมไวดวย 
   3. มีทํานองและระดับเสียงไมสูงหรือต่ําจนเกินไป  เพราะเด็กสวนมากไม
สามารถทําเสียงต่ํามากๆได  เสียงจะหายไปในลําคอ  ยากแกการรอง  ถาเสียงสูงมากๆ  เด็กก็
ไมสามารถรองขึ้นไปได  เด็กชอบรองเพลงที่มีทํานองไมเร็วหรือชามากเกินไป 
   4. สามารถทําทาทางประกอบไดงาย  การสอนเพลงใหกับเด็กนั้นมิไดมุงแต
จะใหรองไดอยางเดียว  แตควรมีการเคาะจังหวะและการแสดงทาทางประกอบดวย 
  เยาวพา เดชุคุปต  (2540: 116)  กลาวถึงการนําเพลงไปใชประกอบการเรียนการ
สอน  สามารถเลือกทําไดหลายกิจกรรม  เชน 
   1. รองเพลงใหจังหวะ – ทําทาทางประกอบ 
   2. รองเพลงทําเสียงดัง – คอย  ไมมีเสียง  แสดงทาทาง 
   3. รองเพลงประสานเสียง 
   4. เลนบทบาทสมมติ 
   5. ทําทาคางไมขยับเขยื้อน 
   6. เกมทําตามคําสั่ง 
  สุกรี เจริญสุข  (2541: 24-26)  ไดกลาวถึงคุณสมบัติของเพลงที่ดีสําหรับเด็ก  ใน
การใชประกอบการสอนไว  ดังนี้ 
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   1. ตองเปนเพลงที่ดี  หมายถึง  องคประกอบของเพลงที่ดี  มีเสียงดี  จังหวะ
ดี  ทํานอง  เน้ือรองดี 
   2. เพลงเด็กตองมีคุณสมบัติของความไพเราะและราเริงแจมใส  ใชบันได
เสียงที่ราเริง (Major)  จังหวะสนุกสนานเราใจ  ลีลาและทํานองเพลงที่สนุก  มีคุณภาพเสียงของ
เครื่องดนตรีที่ดี  มีการประสานเสียงที่ละเอียด  นําเอาธรรมชาติที่อยูใกลตัวเด็กใหมากที่สุด 
   3. เพลงเด็กเปนเพลงที่มีความสดใสและจริงใจ (Fresh and Sincere)  เพ่ือ
เพลงจะไดเขาไปรักษาความจริงและเสริมสรางสิ่งที่มีอยูแลวในตัวเด็กใหม่ันคงและมั่นใจขึ้น 
   4. เพลงเด็กตองเปนเพลงที่มีเสียงประสานที่ดี (Harmony)  คําวา  “ประสาน
เสียง”  มีความหมายวา  มีความกลมกลืนกัน  เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  ลงตัวกัน  สามัคคีกัน  มี
ความคลองจอง  เกิดความไพเราะ  เปนตน 
  สุปรียา มาลากาญจน  (2523: 104)  ไดแบงประเภทของเพลงที่ใชประกอบการ
สอนไว  3  ประเภทดังนี้ 
   1. บทเพลงที่เปนเน้ือหาในบทเรียนโดยตรง  หมายถึง  เนื้อหาบางตอน  
สามารถขับรองเปนทํานองเพลงได  เชน  เพลงเกี่ยวขาว  เพลงลําตัด  เพลงพวงมาลัย  เปนตน 
   2. บทเพลงที่แตงประกอบบทเรียนโดยตรง  เชน  เพลงสระตางๆ  เพลง
คุณธรรมเด็กไทย  เพลงแปรงฟน  เปนตน 
   3. บทเพลงที่ใชขับรองกันอยูทั่วไป  อาจจะเปนเพลงไทยเดิม  เพลงไทย
สมัยนิยม  เพลงสากล  เน้ือหาเหลานี้มีสวนสัมพันธกับเนื้อเรื่องในบทเรียน 
  เยาวพา เดชะคุปต.  (2540: 111)   ไดกลาวถึงแหลงที่มาของเพลงไวดังนี้ 
   เด็กคือแหลงที่มาของเพลง  เด็กจะมาโรงเรียนพรอมกับเพลงที่เขาชอบ  เชน  
เพลงที่รองที่บาน  เพลงที่เคยไดยินจากวิทยุ  โทรทัศน  เทปเพลง  เพลงที่เรียนจากพี่นองหรือ
เพ่ือน  เพลงจากรายการโทรทัศน  หรือมิวสิกวีดีโอที่เด็กจะสนุกที่จะไดยินและเรียน 
   แหลงที่มาของเพลงอีกแหลงหนึ่งคือ  เพลงพื้นบาน  ซึ่งเพลงเหลานี้จะมีความ
สมบูรณ  สวยงามและงายตอการจดจํา  ซึ่งเพลงพื้นบานหรือเพลงพื้นเมืองนี้  เปนสิ่งที่ควร
นํามาใชใหเด็กรอง  เพราะเปนการอนุรักษวัฒนธรรมของประเทศ  และของพ้ืนบานอีกดวย  ซึ่ง
บางทีในปจจุบันน้ีเราดูจะละเลยเพลงพื้นบาน  เพลงไทยเดิม  เพลงกลอมลูกตางๆ  เหลานี้ไป
เสียแลว  และหันไปรับเอาเพลงที่มีทวงทํานองเปนตะวันตกเขามามากขึ้น 
  พรทิพย ซังธาดา  (2539: 17-18)  ไดกลาวถึงเพลงพื้นบานวาหมายถึง  เพลงที่
ชาวบานในแตละทองถิ่น  คิดประดิษฐรูปแบบ  เนื้อรอง  ทํานองขึ้นเอง  ทุกคนยอมรับและ
นําไปใชรวมกัน 
   ที่มาของเพลงพื้นบาน เกิดจากชุมชนที่ถายทอดปรัชญาความนึกคิดของ
ชาวบาน  ประเพณีทางศาสนาหรือวัฒนธรรมของชุมชนในถิ่นน้ันๆ  เพลงพ้ืนบานจะมีลักษณะ
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พิเศษตามความนิยมของถิ่นนั้นๆ  รูปแบบหลากหลายแตกตางแตละทองถิ่น  ตอมาคอยมี
รูปแบบที่ชัดเจน  มีสัมผัสคลองจอง  ทวงทํานองมีลักษณะสัมพันธกับธรรมชาติของทองถิ่นน้ัน 
   เพลงพื้นบานมีจุดประสงคในการรอง  ดังนี้ 
    1. เพ่ือความบันเทิงใจ 
    2. เพ่ือรองประกอบการทํางาน 
    3. เพ่ือวัตถุประสงคจําเพาะที่ชุมชนตองการ 
    4. เพ่ือรองในประเพณีทางศาสนาและพิธีกรรมตามความเชื่อ 
 2.7 การแตงเพลงประกอบการสอน 
  ยุพิน พิพิธกุล  (2522: 234-235)  เสนอแนะการแตงเพลงประกอบการสอน  ดังนี้ 
   1. แตงโดยเทียบเนื้อรองและทํานองเดิมที่เขามีรองกันอยูแลว 
   2. การเลือกทํานองเพลงนั้นควรเลือกทํานองที่ฟงแลวเกิดความคึกคักนา
สนุกสนาน อยากปรบมือเขาจังหวะ และควรเลือกจากทํานองเพลงยอดนิยมในแตละสมัย  
เพราะเปนเพลงที่คนสวนใหญไดยินไดฟงกันอยูเสมอ ทั้งครูและเดก็จะรองไดงายขึ้น 
   3. การใชถอยคําควรดูดวยวาตอนใดควรเปนเสียงสั้น  ตอนใดควรเปนเสียง
ยาว  เฉพาะตอนลงทายที่เปนเสียงสั้นจะทําใหไมไพเราะ 
   4. กอนลงมือแตงเพลงตองฝกซอมรองเพลงเดิมใหคลองเสียกอนและศึกษา
เน้ือหาที่จะนํามาแตงใหลึกซึ้ง 
   5.  เขียนเพลงเดิมไวแลวแตงเพลงเทียบเคียง  โดยใหมีจํานวนพยางคเทากัน  
หรืออาจมากกวา  นอยกวากันก็ได 
   6. ควรเปนเพลงสั้นๆ 
  อําไพ สุจริตกุล  (2530: 29)  ไดกลาวถึงการแตงเพลงวา  การแตงเพลงสําหรับ
เด็ก  หรือแตงเพลงประกอบกิจกรรมการเรียนรู  มีขั้นตอนตอไปน้ี 
   1. กําหนดแนวคิดใหชัดเจน  วาตองการสอนอะไร 
   2. เรียบเรียงเปนเนื้อเพลงคราวๆกอน  ดวยถอยคําสั้นๆ  เขาใจงาย 
   3. หาทํานองที่คุนหู  เชน  เพลงพื้นบาน  เพลงไทยเดิม  เพลงรําวง  เพลง
โฆษณา  หรือแตงทํานองขึ้นเอง 
   4. ลองบรรจุเน้ือรองลงตามทํานองและจังหวะ 
   5. แกไขปรับปรุงเน้ือรองใหเขาทํานองจนเปนที่พอใจ 
 2.8 งานวิจัยที่เก่ียวกับเพลง 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   แมคโดเวล และฟลอห  (Mcdowell.  1974; & Flohr.  1981)  ศึกษาเกี่ยวกับ
การเรียนรูดนตรี  ไดขอสรุปวา  การจัดโปรแกรมดนตรีสําหรับเด็ก  ควรเปนโปรแกรมการเรียน
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ที่ตอเน่ืองเปนระยะเวลายาวนาน  ถาตองการใหเด็กมีพัฒนาการดานดนตรี  ทั้งน้ีเปนเพราะการ
เรียนรูดนตรีของเด็กกอนวัยเรียน  เปนไปในลักษณะคอยเปนคอยไปทีละเล็กทีละนอย  การจัด
โปรแกรมดนตรีเพียงระยะเวลาสั้นจะไมชวยใหเด็กมีพัฒนาการดานดนตรีแตอยางใด  ดังนั้นจึง
เปนการดีถาโรงเรียนจัดโปรแกรมดนตรีตลอดระยะเวลาที่เด็กเรียน  และควรสอดแทรกกิจกรรม
ดานดนตรีไวในกระบวนการเรียนการสอน  เพ่ือชวยใหเด็กมีพัฒนาการดานดนตรีอยางตอเน่ือง  
นอกจากนี้การใหเด็กมีกิจกรรมดานดนตรีอยางสมํ่าเสมอ  ยังชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางดาน
ภาษา  โดยเฉพาะการเรียนรูศัพท  พัฒนาการดานรางกาย  และชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูดาน
อ่ืนๆได  เน่ืองจากเนื้อเพลงที่นํามารองมักจะเปนเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาใดวิชาหนึ่งเสมอ  เชน  
เกี่ยวกับสัตว  ตนไม  สังคม  หรือแมแตคณิตศาสตร  เปนตน 
   เซยโบลด  (Seybold.  1975)  ไดวิจัยถึงบทบาทของดนตรีในการสอนพูดแก
นักเรียนที่พูดชา  ผลปรากฏวา  การใชกิจกรรมทางดนตรีจะชวยนักเรียนบางระดับใหพูดได
อยางคลองแคลว  แมความแตกตางระหวางกลุมทดลองที่ใชดนตรีและกลุมควบคุมไมเปนผล
มากนัก  แตก็แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา  ดนตรีเปนเครื่องมือที่มีผลสําหรับสอนมโนทัศนทาง
ภาษาแกนักเรียนที่พูดชา  และเพิ่มพูนความคลองแคลวในการพูดดวย  และเสนอแนะวาในการ
จัดสภาพแวดลอมในการเรียนภาษาแกผูมีปญหาเรื่องการพูด  ดนตรีจะชวยสรางบรรยากาศให
เพลิดเพลินและจูงใจใหพูดไดคลองแคลวขึ้น 
   แฟรงเคนเบอรเกอร  (Frankenberger.  1979: 143)  ไดศึกษาผลของการใช
ดนตรีรวมกับการฝกอบรมผอนคลายกับเด็กที่มีการเรียนรูชาและมีความกาวราว  ผลปรากฏวา  
การใชดนตรีรวมกับการฝกอบรมแบบผอนคลาย  ชวยทําใหเด็กมีการเรียนรูดีขึ้นและมีความ
กาวราวทางอารมณลดลง 
  งานวิจัยในประเทศ 
   ยุพิน พิพิธกุล  (2522: 7) ไดรวบรวมความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการ
ใชเพลงประกอบการสอนคณิตศาสตร  ปรากฏผลที่นาสนใจดังนี้ 
    1.  บรรยากาศในชั้นเรียนสนุกสนาน  84.90 % 
    2. รูสึกสนุกมีชีวิตชีวา   80.73 % 
    3. ไมเบื่อหนายบทเรียน   79.17 % 
    4. สนใจบทเรียนยิ่งขึ้น   75.52 % 
   สมพล ธูปบูชา  (2524: 81) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนหลัก
ภาษาดวยการสอนแบบบรรยายโดยการใชและไมใชเพลงประกอบการสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่1  พบวา  กลุมที่เรียนหลักภาษาไทยดวยวิธีการสอนแบบบรรยายมีเกมและ
เพลงประกอบการสอน  ใหความรูมากกวาและความติดทนในเนื้อหาวิชาดีกวากลุมที่เรียนดวย
วิธีบรรยายเพียงอยางเดียว 
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   พันธศรี สิทธิชัย  (2529: 39-62) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และเจตคติ
ตอวิธีสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1  ดวยวิธีสอนโดยใชเพลงประกอบและ
ดวยวิธีสอนตามคูมือครู  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และกลุมทดลองยังมีเจตคติเชิงอนุมานตอวิธี
สอนภาษาอังกฤษโดยการใชเพลง 
   ปยะศักดิ์ สินทรัพย  (2530: 59) ทดลองใชเกมและเพลงประกอบการสอน
ภาษาไทยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความสามารถ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   วิไลพร ดําสะอาด  (2541: 89) ทดลองใชเกมและเพลงประกอบการสอนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา ความสนใจในการใชภาษาไทยของนักเรียน
กลุมทดลองที่ไดรับการสอนโดยการใชเกมและเพลงประกอบการสอน กอนการทดลองกับหลัง
การทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา นักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยใชเกมและเพลงประกอบการสอน หลังการทดลองมีพัฒนาการดานความสนใจในวิธีสอน
ภาษาไทยแตกตางกัน  

 ดังน้ันจึงสรุปไดวาการใชเกมและเพลงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหแกเด็ก
ทุกระดับชั้นน้ันสามารถสงเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งดานภาษา  สติปญญา  สังคมและอารมณ
ไดเปนอยางดี 

 

3. เอกสารเรื่องมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ 
 3.1 ความหมายของสิ่งแวดลอม 
  ราชบัณฑิตยสถาน  (2546: 1191)  ใหความหมายไววา  สิ่งแวดลอม  คือ  สิ่ง
ตางๆทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมที่อยูรอบๆมนุษย มีทั้งที่ดีและไมดี เชน โรงเรียน สรางสวน
ดอกไมใหเปนสิ่งแวดลอมที่ดีแกนักเรียน ชุมชนที่มีการทะเลาะวิวาทกันหรือเลนการพนัน เปน
สิ่งแวดลอมที่ไมดีแกเด็ก 
  เกษม จันทรแกว  (2528: 3)  ใหความหมายสิ่งแวดลอมวา  คือสิ่งตางๆที่เปนทั้ง
สิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต  เห็นไดดวยตาเปลาและไมสามารถเห็นไดดวยตาเปลา  รวมทั้งสิ่งที่
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น  อีกทั้งอาจเปนรูปธรรมและนามธรรมหรืออาจกลาว
อยางงายๆวา  คือ  สิ่งตางๆที่อยูรอบตัวเรา 
  วินัย วีระวัฒนานนท  (2530: 191)  ใหความหมายสิ่งแวดลอมวา  สิ่งแวดลอม  
คือ  สิ่งที่อยูโดยรอบสิ่งมีชีวิต  โดยเฉพาะมนุษย  รวมทั้งสิ่งแวดลอมทางกายภาพและทางสังคม  
ซึ่งเปนปจจัยในการดํารงชีวิตของมนุษย 
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  วัตต  (พันธวัศ สัมพันธพานิช.  2541: 1-3; อางอิงจาก Watt.  1973.  Principles  
of  Environmental  Science.)  ใหความหมายสิ่งแวดลอมวา  หมายถึง  สรรพสิ่งที่เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น  ซึ่งใหประโยชนและโทษ  เห็นและไมเห็นดวยตาเปลา  เปน
รูปธรรมและนามธรรม  และสิ่งเปนพิษและไมเปนพิษ 
  จากความหมายของสิ่งแวดลอมดังกลาว  สรุปไดวา  สิ่งแวดลอมหมายถึง  สิ่ง
ตางๆที่อยูรอบๆตัวมนุษยทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น  ซึ่งมีความสัมพันธ
กันอยางมีระบบและสงผลตอการดํารงชีวิตของมนุษย 
 3.2 ความหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา 
  เวปป  (ลัดดาวัลย กัณหสุวรรณ.  2534: 112; อางอิงจาก  Webb.  1980.  A 
Review of Field Study Centres in Eastern Australia.  p.10)  ในการประชุมที่เนวาดาเมื่อป  
พ.ศ. 2513  จัดขึ้นโดย IUCN  (Internation Union for Conservation Nature Resources) ให
ความหมายสิ่งแวดลอมศึกษาวา  คือ  กระบวนการที่ทําใหเกิดคานิยมและใหความรูถึงมโนคติ  
(Concept)  เพ่ือพัฒนาทักษะและเจตคติที่จําเปนที่จะทําใหเกิดความเขาใจและซาบซึ้ง
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมทั้งทางดานกายภาพและชีวภาพ 
  ธนาลัย สุขพัฒนธี  (2535: 63)  ใหความหมายสิ่งแวดลอมศึกษาวา  คือ  
การศึกษาที่วาดวยสิ่งแวดลอมเปนกระบวนการที่มุงสรางความรู  ความคิด  ความสํานึก  ความ
รับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในเรื่องสิ่งแวดลอมใหกับเยาวชนและประชาชนเพื่อให
เกิดการรักษา  การเสริมสรางและการใชอยางชาญฉลาดคุมคาเพื่อใหสิ่งแวดลอมที่มีคุณคา
เหลานั้นไดรับการใชประโยชนที่ผลตอบแทนอยางตอเนื่องสูงสุดในปจจุบัน  และยังคงรักษา
ศักยภาพสําหรับการใชประโยชนของลูกหลานตอไปในอนาคต 
  วินัย วีระวัฒนานนท  (2538: 126)  ใหความหมายวา  คือ  ระเบียบวิธีหรือ
กระบวนการเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมไปสูประชาชนทุกคนเพื่อเปาหมายสูงสุดในการ
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมที่จะเกื้อกูลประโยชนตอมวลมนุษยเอง 
  ปราณี รอดโพธิ์ทอง และสุพรรณี มีเทศน  (2538: 84)  ใหความหมาย  
สิ่งแวดลอมศึกษาวา  หมายถึง  กระบวนการที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมทุกๆดาน  ทั้งที่อยูโดย
ธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้นเปนการศึกษาที่มุงเขาใจความสัมพันธของสิ่งแวดลอมทั้งหมดใหรู
สาเหตุและผลที่เกิดขึ้นจากปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ือใหเกิดความตระหนักที่จะรับผิดชอบ  เกิด
คานิยมและเจตคติที่ดีในที่จะปฏิบัติงานตอสิ่งแวดลอมเพ่ือดํารงรักษาสิ่งแวดลอมใหอยูในสภาพ
ที่ดีที่สุด 
  กลาวโดยสรุป  สิ่งแวดลอมศึกษา  หมายถึง  กระบวนการการศึกษาที่เกี่ยวของ
กับสิ่งแวดลอมดานตางๆ  โดยใหความรูความเขาใจและความสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอม
เพ่ือใหเกิดการสํานึกคานิยมและเจตคติที่ดีในการใชและรักษาสิ่งแวดลอมใหดีที่สุด 
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 3.3  แนวทางในการจัดกิจกรรมเก่ียวกับสิ่งแวดลอมศึกษา 
  ประพันธ สุนทรนนท  (2535: 57-58)  ไดเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรม
สิ่งแวดลอมศึกษาไว  ดังนี้ 
   1. แนวทางการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนและชุมชน 
    การจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียนและชุมชนใหประสบ
ผลสําเร็จและสามารถแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางตอเน่ือง  คือ 
    1.1 นําปญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาและชุมชนมาดําเนินการแกไข 
    1.2 ใหผูเรียนหรือผูรวมกิจกรรมแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นดวยการ
ปฏิบัติจริง 
    1.3 ใหเปนกิจกรรมที่รวมคิดรวมทําหากเปนงานกลุมไดจะเปนการดียิ่ง 
    1.4 เปนกิจกรรมที่มีความหมายตอตัวผูเรียน  ผูลงมือทํา  ชุมชน  
ประเทศชาติและโลก 
    1.5 ใหผูทํากิจกรรมเกิดความตระหนักและมีความภาคภูมิใจ  ที่ไดทํา
ประโยชนแกตนเองและสวนรวม 
   2. แนวทางการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน 
    การจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาเปนการจัดประสบการณใหแกผูเรียน  
เพ่ือพัฒนาจิตสํานึก  คานิยม  ความรูความเขาใจ  และพฤติกรรมที่ถูกตองตอการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม  จึงควรเนนการปฏิบัติของผูเรียน  (Action  Oriented)  ในสถานการณสิ่งแวดลอม
ตางๆที่เปนปญหา  โดยครูผูสอนมีบทบาทสนับสนุน  ดังนี้ 
    2.1  ใหผูเรียนเกิดความคิดริเร่ิม  และกระตุนใหผูเรียนเริ่มโครงการ  หรือ
ลงมือปฏิบัติงานแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
    2.2  ใหผูเรียนมารวมกันดําเนินงาน  โดยครูผูสอนเปนผูชี้แนะติดตาม
ผลงานอยางสม่ําเสมอ 
    2.3  ใหผูเรียนหาขอมูลขาวสาร  และหรือเพ่ิมเติมขอมูลขาวสารให 
    นอกจากนี้  ครูผูสอนควรชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับความ
เชื่อมโยงของกิจกรรมที่ผูเรียนปฏิบัติ  เชน  เม่ือใหนักเรียนปลูกตนไมแลว  ควรรูวาตนไมให
ประโยชนอะไรตอผูเรียนและแกโลก  ใหประโยชนไดอยางไร  จะมีการพิสูจนกันบางก็ได 
 
 3.4 เอกสารเรื่อง  มาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ 
  สมโภค สุขอนันต และสามารถ พงษไพบูลย (ม.ป.ป.: 38–52) ไดเสนอเทคนิคที่
ใชในการปลูกตนไม คือ 
   1. ตนไมควรจะปลูกใหรากหยั่งลงไปในดินใหลึกที่สุดทั้งน้ีเพ่ือปองกันความ
แหงแลงที่จะเกิดขึ้นในฤดูรอน 
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   2. การวางตนไมลงในหลุมปลูกควรจะใหคอรากอยูเสมอกันระดับผิวดิน
เหมือนกันกับที่มันเคยขึ้นอยูในแปลงเพาะ 
   3. ระบบรากควรใหแผกวางเทาที่จะทําไดเปนไปตามธรรมชาติขณะที่อยูใน
ดิน  รากไมควรรวมกันอยูเปนกระจุก  หรือเอนไปทางดานใดดานหนึ่ง 
   4. เม่ือพ้ืนที่ที่จะทําการปลูกชื้นแฉะมากเกินไป  ตนไมที่จะปลูกนั้นจะตองอยู
สูงเหนือระดับผิวดินธรรมดา  โดยทําการปลูกบนรอง  หรือบนกองดิน 
   5. เม่ือพ้ืนที่ที่จะปลูกตนไมนั้นแหงแลงจัดก็ควรที่จะปลูกตนไมใหอยูลึกกวา
ระดับผิวดินธรรมดา  คือทําการปลูกในรอง  หรือในหลุม เพ่ือตนไมนั้นจะไดใชประโยชนจากน้ํา
ใตดิน 
   6. ควรใชแตดินรวน  หรือดินใหมๆ  กลบรากรอบตนไมนั้น 
   7. ในการปลูกตนไมบนพื้นที่ลาดชันมากควรจะทําหลุมปลูกตนไมอยูในซอก
มีลักษณะเวาเขาไปในดานลาดชัน  แลวทําการปลูกตนไมในซอกนั้น  ดินที่ขุดออกจากการทํา
ซอกนั้นควรจะกองไวดานลางหลุมปลูก 
   8. ควรใชตนไมจํานวน 1 ตน  ปลูกในหลุมปลูกหลุมหนึ่งๆ  นอกจาก
สภาพการณพิเศษเทานั้นที่จะใชตนไมเกินกวา 1 ตน 
   9. ถาตนไมที่นําไปปลูกมีขนาดเล็ก  ทําใหคาใชจายถูกลง  และการทํางาน
รวดเร็ว  และไดผลแนนอน  ตนไมรอดตายเปนจํานวนมาก 
   10. พวกไมใบแคบ  เชน  พวกสน  ตามธรรมดาควรลิดรากที่ยาวออกบาง  
พวกพันธุไมใบกวาง  ควรลิดรากและกิ่งขางๆออกเมื่อตนไมนั้นมีรูปทางไมดีผิดปกติไป 
  วิธีการปลูกตนไม 
   การขุดหลุม  หลุมที่จะปลูกตนไมควรขุดหลุมขนาดกวางประมาณ 30-100 
เซนติเมตร  ลึกประมาณ 30-100 เซนติเมตร  แลวแตขนาดของตนไมที่จะนํามาปลูก  ขนาด
ใหญก็ขุดหลุมใหลึก และกวางขึ้น  ลักษณะของหลุมจะขุดเปนรูปสี่เหลี่ยม หรือวงกลมก็ได  ขุด
เสร็จเรียบรอยควรใสปุยรองกนหลุมหนาประมาณ 10-20 เซนติเมตร  ปุยที่ใชควรเปนปุยคอก
ปุยหมัก หรือเศษใบไมหญาที่เริ่มผุสลายตัว 
   การปลูก  ตนไมที่นํามาปลูกสวนใหญมักจะบรรจุอยูในกระถางหรือ
ถุงพลาสติก ถาเปนถุงพลาสติกใชมีดกรีดถุงออก  ถาเปนกระถางถอดกระถางออกโดยใชมือดัน
รูที่กนกระถาง  ในกรณีที่กระถางใสดินแนนมาก  ใชเสียมเซาะดินขางกระถาง  แลวใชน้ําหลอ
ชวยกอนจะทําใหถอดกระถางออกงายขึ้น  อยางไรก็ตามสิ่งที่ควรระวัง  คืออยาใหรากของตนไม
ไดรับความกระทบกระเทือนมากนัก  เสร็จแลววางตนไมลงในหลุมที่ขุดใหระดับรอยตอระหวาง
ลําตนกับรากอยูเสมอกับระดับขอบหลุมแลวกลบหลุมดวยดินรวนปนทราย  หรือดินที่มีความ
รวนซุยดี  อยาใชดินเหนียวที่แนน  หรือดินที่มีกรวดหินมากๆกลบหลุม  เพราะจะเปนปญหาทํา
ใหรากตนไมเจริญเติบโตไดไมดีเม่ือกลบหลุมเสร็จแลวใชเทาเหยียบดินใหแนนพอประมาณ  นํา
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เศษใบไมใบหญา  หรือฟางมาคลุมรอบโคนตน  เพ่ือรักษาความชื้น  และปองกันแรงกระแทก
เวลารดน้ํา  หาไมหลักซึ่งมีความสูงมากกวาตนไมพอประมาณมาปกขางๆ  ผูกเชือกยึดกับ
ตนไมอยางหลวมๆเพื่อชวยในการทรงตัวของตนไม  และปองกันลมพัดโยกตนไม  ปลูกเสร็จรด
น้ําใหชุม  และถาเปนไปไดควรรดน้ําวันละครั้งจนตนไมตั้งตัวได  กรณีที่ปลูกเปนพ้ืนที่มากๆ 
เชน  ปลูกสรางสวนปา  ควรปลูกในชวงฤดูฝนขณะฝนตก  หรือหลังฝนตกใหมๆ  เพ่ือประหยัด
คาใชจายในการรดน้ําตนไม 
  ปาชนิดตางๆในประเทศไทย 
     ปาไมในประเทศไทยแบงไดเปน 2 ประเภท  คือ 
    1. ปาประเภทที่ไมผลัดใบ  (Deciduous Forest) 
     1.1 ปาดงดิบ  หรือปาดิบ  หรือปาดิบชื้น  (Tropical Rain Forest  
หรือ  Tropical Euergreen Forest) 
     1.2 ปาดงดิบเขา  หรือปาดิบเขา  (Hill Euergreen Forest) 
     1.3 ปาสน  หรือปาสนเขา  (Coniferous Forest  หรือ  Pine Forest) 
     1.4 ปาชายเลน หรือปาเลนน้ําเค็ม หรือปาโกงกาง (Mangroue 
Forest) 
    2. ปาประเภทที่ผลัดใบ 
     2.1 ปาเบญจพรรณ หรือปาผสมผลัดใบ (Mixed Deciduous Forest) 
     2.2 ปาแพะ หรือปาแดง หรือปาโคก (Dry Deciduous Dipterocarp 
Forest) 
   ปาชนิดอ่ืนๆ 
    - ปาชายหาด  (Beach Forest) 
    - ปาพรุ  (Swamp Forest) 
    - ปาหญา  (Savannas) 
   ประโยชนทางตรงของปาไม 
    1. ไมและผลิตผลจากปา 
     1.1  ไม 
     1.2  เชื้อเพลิง 
     1.3  วัตถุเคมี 
     1.4  อาหาร 
     1.5  ยารักษาโรค 
     1.6  เสนใย 
     1.7  ชัน  น้ํามันไม  และยางไม 
     1.8  น้ําฝาดฟอกหนัง  และสี 
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     1.9  อาหารสัตว 
     1.10 ของปา 

2. เปนแหลงกําเนิดอาชีพ 
3. ทํารายไดใหแกประเทศ 

   ประโยชนทางออมของปาไม 
    1. ชวยปรับอุณหภูมิอากาศใหสม่ําเสมอ 

2. ชวยใหความชุมชื้นในอากาศสม่ําเสมอ  และทําใหฝนตกเพิ่มมากขึ้น 
3. ชวยบรรเทาความแรงของพายุ 
4. ชวยปองกันการกัดชะดิน 
5. ชวยปองกันภัยอันตรายที่เกิดจากน้ําทวม 
6. ชวยใหมีน้ําไหลอยูสม่ําเสมอตลอดป 
7. เปนที่อยูอาศัยของสัตว 
8. เปนแหลงพักผอนหยอนใจ 
9. ใหประโยชนทางดานการทหาร 
10. ใหประโยชนทางดานสุขวิทยา 

 

4. เอกสารเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ไพศาล หวังพานิช  (2523: 137)  ใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (Academic  Achievement)  หมายถึง  คุณลักษณะและความสามารถ
ของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการ
เรียนรูที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรมหรือจากการสอบจึงเปนการตรวจสอบความสามารถหรือความ
สัมฤทธิผล (Level of Accomplishment)  ของบุคคลวาเรียนรูแลวเทาไร  มีความสามารถชนิด
ใด 
  พวงรัตน ทวีรัตน  (2530: 29)  ใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา  คือ  
คุณลักษณะรวมถึงความรูความสามารถของบุคคลอันเปนผลจากการเรียนการสอนหรือมวล
ประสบการณทั้งปวงที่บุคคลไดรับจากการเรียนการสอนทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในดานตางๆ ของสมรรถภาพสมอง 
  จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  
คุณลักษณะ  ความรูสามารถของบุคคลอันมีผลมาจากการเรียนการสอนทําใหเกิดประสบการณ
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานตางๆ 
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4.2 ลักษณะของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ไพศาล หวังพานิช  (2523: 137)  ไดแบงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
จุดมุงหมายและลักษณะวิชาที่สอนซึ่งสามารถวัดได 2 แบบ  คือ 
   1. การวัดดานปฏิบัติ  เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติ
หรือทักษะของผูเรียนโดยมุงเนนใหผูเรียนไดแสดงความสามารถดังกลาวในรูปการกระทําจริงให
ออกเปนผลงาน  เชน  วิชาศิลปศึกษา  พลศึกษา  การชาง  เปนตน  การวัดแบบนี้จึงตองใช
ขอสอบภาคปฏิบัติ (Performance  Test) 
   2. การวัดดานเนื้อหา  เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเน้ือหาวิชา
ซึ่งเปนประสบการณการเรียนรูของผูเรียน  รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตางๆ 
สามารถวัดไดโดยใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement  Test) 

 พฤติกรรมการเรียนรูควรวัดใหครอบคลุมทั้ง 6 พฤติกรรม  ดังน้ี (สุโขทัยธรรมาธิ
ราช.  2527: 205) 
   1. ความรู  เปนความสามารถในการจําเรื่องตางๆ ที่ไดรับรู  เชน  คํานิยาม  
หลักเกณฑ  ทฤษฎี  สูตรตางๆ  ฯลฯ 
   2. ความเขาใจ  เปนความสามารถในการแปลความหมาย  ขยายความ  
สรุป  อางอิง  บรรยาย  เขียนแผนภูมิ  เขียนกราฟในเรื่องราวและเหตุการณตางๆ 
   3. การนําไปใช  เปนความสามารถในการนําหลักการ  กฎเกณฑและ
วิธีดําเนินการตางๆ ไปใชแกปญหาในสถานการณใหมได 
   4. การวิเคราะห  เปนความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวที่สมบูรณให
กระจายออกเปนสวนยอยๆ จนกระทั่งมองเห็นความสําคัญ  หาความสัมพันธและหลักการของ
เรื่องนั้นได 
   5. การสังเคราะห  เปนความสามารถในการผสมผสานสวนยอยเขาเปน
เรื่องราวเดียวกันโดยการปรับปรุงของเกาใหดีขึ้นและคุณภาพดีขึ้น 
   6. การประเมินผล  เปนความสามารถในการวินิจฉัยหรือตัดสินใจกระทําสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดไปโดยยึดหลักเกณฑเปนหลัก 
 4.3 คุณลักษณะของแบบทดสอบ 
  บุญชม ศรีสะอาด  (2535: 50 – 53)  ไดแบงลักษณะของแบบทดสอบออกเปน 2 
ประการ  คือ   
   1. แบบทดสอบอิงเกณฑ  (Criterion Referenced Test)  หมายถึง  
แบบทดสอบที่สรางขึ้นตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมมีคะแนนจุดตัดหรือคะแนนเกณฑสําหรับใช
ตัดสินวาผูสอบมีความรูตามเกณฑที่กําหนดไวหรือไม  การวัดตรงตามจุดประสงคเปนหัวใจ
สําคัญของขอสอบในแบบทดสอบประเภทนี้ 

29



 30 

   2. แบบทดสอบอิงกลุม  (Norm Referenced Test)  หมายถึง  แบบทดสอบ
ที่มุงสรางเพ่ือวัดใหครอบคลุมหลักสูตร  จึงสรางตามตารางวิเคราะหหลักสูตร  ความสามารถใน
การจําแนกผูสอบตามความเกงออนไดดีเปนหัวใจสําคัญของขอสอบในแบบทดสอบประเภทนี้  
การรายงานผลการสอบอาศัยคะแนนมาตรฐานซึ่งเปนคะแนนที่สามารถใชความสามารถให
ความหมายแสดงถึงสถานภาพ  ความสามารถของบุคคลนั้นเม่ือเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นๆ ที่
ใชเปนกลุมเปรียบเทียบ 
  ชวาล แพรัตกุล  (2518: 123 – 136)  กลาวถึงคุณลักษณะของแบบทดสอบที่ดีไว 
10 ประการคือ 
   1. ตองเที่ยงตรง  (Validity)  หมายถึง  คุณสมบัติที่จะทําใหผูใชบรรลุถึง
วัตถุประสงค  แบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงสูง  แบบทดสอบที่สามารถทําหนาที่วัดสิ่งที่เราจะ
ไดอยางถูกตองตามความมุงหมาย 
   2. ตองยุติธรรม  (Fair)  คือ  โจทยคําถามทั้งหลายไมมีชองทางแนะใหเด็ก
เดาคําตอบได  ไมเปดโอกาสใหเด็กเกียจครานที่จะดูตําราแตตอบไดดี 
   3. ตองถามลึก  (Searching)  วัดความลึกซึ้งของวิทยาการตามแนวดิ่ง
มากกวาที่จะวัดตามแนวกวางวารูมากเพียงใด 
   4. ตองยั่วยุเปนเยี่ยงอยาง  (Exemplary)  คําถามมีลักษณะทาทายชักชวน
ใหคิด  เด็กสอบแลวมีความอยากรูเรื่องราวไดกวางยิ่งขึ้นอีก 
   5. ตองจําเพาะเจาะจง  (Definite)  เด็กอานคําถามแลวตองเขาใจแจมชัดวา
ครูถามถึงอะไรหรือใหคิดอะไร  ไมถามคลุมเครือ 
   6. ตองเปนปรนัย  (Objectivity)  หมายถึง  คุณสมบัติ 3 ประการ  คือ 
    6.1 แจมชัดในความหมายของคําถาม 
    6.2 แจมชัดในวิธีตรวจหรือมาตรฐานการใหคะแนน 
    6.3 แจมชัดในการแปลความหมายของคะแนน 
   7. ตองมีประสิทธิภาพ  (Efficiency)  คือ  สามารถใหคะแนนที่เที่ยงตรง  
และเชื่อถือไดมากที่สุด  ภายในเวลา  แรงงาน  และเงินที่นอยที่สุดดวย 
   8. ตองยากพอเหมาะ  (Difficulty) 
   9. ตองมีอํานาจจําแนก  (Discrimination)  คือ  สามารถแยกเด็กออกเปน
ประเภทๆ ไดทุกระดับตั้งแตออนสุดจนถึงแกสุด 
   10. ตองเชื่อถือได  (Reliability)  คือ  ขอสอบนั้นสามารถใหคะแนนไดคงที่
แนนอนไมแปรผัน 
  ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  เปนการวัดความสามารถในการเรียนรูดานความรู ความ
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เขาใจ  การนําไปใช  และการวิเคราะห  โดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบชนิด
เลือกตอบ (Multiple Choices)  4 ตัวเลือก 
 

5. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับความพึงพอใจ 
 5.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
  นักวิชาการไดใหความหมายของ  “ความพึงพอใจ”  ไวหลายประการ  ดังนี้ 
   สมยศ นาวีการ  (2524: 39)  กลาววา  ความพึงพอใจ  คือ  ความรุนแรงของ
ความตองการของบุคคลเพื่อผล  ความพึงพอใจจะเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ 
   กาญจนา ภาสุรพันธ  (2531: 5)  กลาววา  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ระดับ
ความรูสึกหรือความนึกคิดตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไดรับตามที่คาดหวังหรือมากกวาที่คาดหวัง 
   สุเทพ เมฆ  (2531: 8)  กลาววา  ความพึงพอใจในบรรยากาศการเรียนการ
สอน  หมายถึง  ความรูสึกพอใจในสภาพการจัดองคประกอบที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน  
ซึ่งมีความสําคัญในการชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีชีวิตชีวา  มีความเจริญงอกงาม  มี
ความกระตือรือรน  เพื่อจะเรียนใหเกิดประโยชนแกตนเอง 
   กิติมา ปรีดีดิลก  (2529: 321)  กลาววา  ความพึงพอใจ  หมายถึงความรูสึก
พอใจในงานที่ทํา  เม่ืองานนั้นใหประโยชนตอบแทนทั้งทางดานวัตถุและทางดานจิตใจ  ซึ่ง
สามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานของเขาได  และไดกลาวถึงแนวคิดที่เกี่ยวกับพ้ืนฐาน
ความตองการของมนุษยตามทฤษฎีของมาสโลววา  หากความตองการพื้นฐานของมนุษยไดรับ
การตอบสนองก็จะทําใหเขาเกิดความพึงพอใจ  ซึ่งมาสโลวไดแบงความตองการพื้นฐาน  
ออกเปน 5 ขั้น  คือ 
    1. ความตองการทางรางกาย 

2. ความตองการความปลอดภัย 
3. ความตองการทางสังคม 
4. ความตองการที่จะไดรับการยกยองจากสังคม 
5. ความตองการความสมหวังในชีวิต 

   สมรภูมิ ขวัญคุม  (2530: 9)  กลาววา  ความพึงพอใจ  หมายถึงผลรวมของ
ความรูสึกชอบของบุคลากรอันเกิดจากทัศนคติที่มีตอสุขภาพและสภาพของหนวยงาน  อัน
ไดแก  การจัดองคการ  การจัดระบบงาน  การดําเนินงาน  สภาพแวดลอมของการทํางาน  
ประสิทธิภาพของหนวยงาน  ตลอดจนการบริหารงานบุคคล  ซึ่งคุณภาพและสภาพของ
หนวยงานดังกลาวมีผลกระทบตอความตองการของบุคคลและผลตอความพึงพอใจของบุคคล
นั้น 
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   ลิวรรณ คูภูมิใจสกุล  (2532: 19)  กลาววา  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความ
ตองการที่แทจริงเพ่ือใหไดผลอยางใดอยางหนึ่งภายใตสถานการณทํางาน  หากบุคลากรได
คาตอบแทน  เลื่อนตําแหนง  ไดรับการยกยองยอมกอใหเกิดความพึงพอใจ  แตถาไดรับการ
ตําหนิหรือการลงโทษแบบตางๆ  ยอมกอใหเกิดความไมพอใจขึ้น 
   กูด  (Good.  1968: 320)  ความพึงพอใจ  หมายถึงระดับความรูสึกพอใจซึ่ง
เปนผลจากความสนใจ  และทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ 
   วอลเลอรสเตน  (Wallerstein.  1971: 256)  ความพึงพอใจ  หมายถึง  
ความรูสึกที่เกิดขึ้นเม่ือไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย  และอธิบายวา  ความพึงพอใจเปน
กระบวนการทางจิตวิทยาไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน  แตสามารถคาดคะเนไดวามีหรือไมมี
จากการสังเกตพฤติกรรมของคนเทานั้น  การที่จะทําใหคนเกิดความพึงพอใจจะตองศึกษาปจจัย
และองคประกอบที่เปนสาเหตุแหงความพึงพอใจนั้น 
  จากความหมายของความพึงพอใจที่บุคคลตางๆ ไดกลาวไวพอสรุปไดวา  ความ
พึงพอใจ  คือความรูสึกหรือทัศนคติที่ดี  ที่เกิดจากการสัมผัส  การรับรู  ทําใหเกิดการเรียนรู  
ยอมรับ  เปนไปตามที่คาดหวังที่ทําใหเกิดความสามารถในการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น 
 5.2 วิธีการสรางความพึงพอใจในการเรียน 
  มีการศึกษาในดานความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวางสภาพทางจิตใจกับผลการ
เรียนที่นาสนใจจุดหนึ่งคือ  การสรางความพึงพอใจในการเรียนตั้งแตเริ่มตนใหแกเด็กทุกคน  ซึ่ง
ในเรื่องน้ีมีผูใหแนวคิดไวหลายทาน  ดังนี้ 
   สกินเนอร  (วันทยา วงศศิลปภิรมย. 2533: 9;  อางอิงจาก  Skinner. 1971: 1 
– 63, 96 – 120)  มีความเห็นวาการปรับพฤติกรรมของคนไมอาจทําไดโดยเทคโนโลยีทาง
กายภาพและชีวภาพเทานั้น  แตตองอาศัยเทคโนโลยีของพฤติกรรม  ซึ่งเขาหมายถึงเสรีภาพ
และความภาคภูมิ  จุดหมายปลายทางที่แทจริงของการศึกษา  คือ  การทําใหคนมีความเปนตัว
ของตัวเอง  มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตน  เสรีภาพและความภาคภูมิเปนครรลองของ
การไปสูความเปนคนดังกลาวนั้น 
    เสรีภาพ  มีความหมายตรงขามกับการควบคุม  แตเสรีภาพใน
ความหมายของสกินเนอร  ไมไดหมายถึงความเปนอิสระจากการควบคุม  หรือความเปนอิสระ
จากสิ่งแวดลอม  แตหมายถึงความเปนอิสระจากการควบคุมบางชนิดที่มีลักษณะแข็งกราว  นั้น
ไมไดหมายถึงการทําลายหรือหนีจากสิ่งแวดลอม  แตเปนการวิเคราะหและเปลี่ยนหรือปรับปรุง
รูปแบบใหมใหแกสิ่งแวดลอมน้ันโดยทําใหอํานาจการควบคุมออนตัวลงจนบุคคลเกิดความรูสึก
วาตนมิไดถูกควบคุมหรือตองแสดงพฤติกรรมใดๆ  ที่เน่ืองมาจากความกดดันภายนอก
บางอยาง  บุคคลควรไดรับการยกยองยอมรับในผลสําเร็จของการกระทํา  การเปนที่ยกยอง
ยอมรับเปนความภาคภูมิ  ความภาคภูมิเปนคุณคาของมนุษย  แตการกระทําที่ควรไดรับการยก
ยองยอมรับมากเทาไร  จะตองเปนการกระทําที่ปลอดจากการบังคับหรือสิ่งควบคุมใดๆ มาก
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เทานั้น  นั่นคือ  สัดสวนและปริมาณของการยกยองยอมรับทีใหแกการกระทํา  จะเปนสวนกลับ
กับความเดนหรือความสําคัญของสาเหตุที่จูงใจใหเขากระทํา 
    สกินเนอร  ไดอางคํากลาวของ  จาค  รุสโซ  (Jecan – Jacques  
Rousseau)  ที่แสดงความคิดในแนวเดียวกันกับหนังสือ  “เอมิล”  (Emile)  โดยไดใหขอคิดแก
ครูวาจงทําใหเด็กเกิดความเชื่อวา  เขาอยูในความควบคุมของตัวเขาเอง  แมวาผูควบคุมที่
แทจริงคือ  ครู  ไมมีวิธีการไดดีไปกวาการใหเขาแสดงดวยความรูสึกวา  เขามีอิสระ  เสรีภาพ  
ดวยวิธีนี้คนจะมีกําลังใจดวยตัวเอง  ครูควรปลอยใหเด็กไดทําเฉพาะในสิ่งที่เขาอยากทํา  แตเขา
ควรจะอยากทําเฉพาะสิ่งที่ครูตองการใหเขาทําเทานั้น 
    แนวคิดของสกินเนอรสรุปไดวา  เสรีภาพนําไปสูความภาคภูมิ  และความ
ภาคภูมินําบุคคลไปสูความเปนตัวของตัวเอง  เปนผูมีความรับผิดชอบตอการคิด  ตัดสินใจ  การ
กระทํา  และผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง  และนั่นคือเปาหมายปลายทางที่แทจริงของ
การศึกษา  สิ่งที่สกินเนอรตองการเนนคือการปรับแกพฤติกรรมของคน  ตองแกดวยเทคโนโลยี
ของพฤติกรรมเทานั้นจึงจะสําเร็จ  สวนการจะใชเทคโนโลยีของพฤติกรรมนี้กับใครอยางไร  
ดวยวิธีไหน  ถือเปนเรื่องของการตัดสินใจใชศาสตร  ซึ่งตองอาศัยภูมิปญญาของผูใชเทานั้น 
  สรุปไดวา  การที่จะใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนไดนั้น  สิ่งสําคัญที่สุด
ประการหนึ่งคือ  เสรีภาพในการเรียน  โดยใหผูเรียนมีความเปนอิสระในการเลือกเรียนดวย
ตนเอง 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตวัอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ภาค
เรียนที ่ 2  ปการศึกษา 2546  วิทยาลัยนาฏศลิปลพบุร ี  สังกัดกรมศิลปากร  จํานวน 4 
หองเรียน  รวมนักเรียนประมาณ 160 คน 
 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
  กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที ่ 1 
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร ี  สังกัดกรมศิลปากร  ภาคเรียนที ่ 2  ปการศึกษา 2546  จากการสุม
ตัวอยางจํานวน 1 หองเรียน  จากประชากรทั้งหมด 4 หองเรียน  ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling)  ดวยวิธกีารจับสลากเพื่อกําหนดเปนกลุมทดลอง มีนักเรียน 40 
คน  นักเรียนที่เกินจํานวนทําการสุมชื่อคัดออก  โดยไมนําผลการทดลองมาหาคา  แตใหเรยีน
รวมกันในหองเรียนปกต ิ 
 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้ใชเครื่องมือทดลองและเครื่องเก็บรวมรวมขอมูลดังน้ี 
  1. แผนการสอนเรื่องมาสรางโลกสีเขยีวกันเถอะ โดยใชเกมและเพลง
ประกอบการสอน 
   2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองมาสรางโลกสีเขยีวกันเถอะ 
  3. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการสอนโดยการใช
เกมและเพลงเปนสื่อ 
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 ข้ันตอนในการสรางแผนการสอนเรื่องมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ 
  แผนการสอนเรื่องมาสรางโลกสีเขยีวกันเถอะ  โดยการใชเกมและเพลงประกอบ 
การสอน  มีขัน้ตอนในการสรางดังนี้ 
   1. ศึกษาหลักสูตรและจุดประสงคการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ว 102 หัวขอ
โลกสีเขยีว  เร่ืองมาสรางโลกสีเขยีวกันเถอะ  เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแผนการสอน 
   2. ศึกษาคนควาความรู  ตําราวิชาการ  วารสาร  เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชา 
   3. ศึกษาหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับเกมและเพลง 
   4. เลือกเพลงประกอบการสอน ซึ่งมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 
    4.1 เลือกเพลงโดยพิจารณาจากเนื้อหาคํารองที่มีความหมายเกี่ยวกบั
เน้ือหาสาระ เรื่องมาสรางโลกสีเขยีวกันเถอะ 
    4.2 เพลงที่เลือกไวเพ่ือฝกทักษะ โดยนํามาตั้งคําถามหลงัจากไดฟงเพลง
นั้นๆ แสดงความรูสึกตอเพลง และแสดงความคิดเห็นจากเพลง 
    4.3 ฝกรองเพลงนัน้ใหคลอง    
   5. สรางและเลือกเกมโดยใชหลักการของ ทรูบลัด และซาโบ เพ่ือเปน
แนวทาง มีขั้นตอนดังนี้ 
    5.1 เหมาะสมกับเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรู เรื่องมาสรางโลกสี
เขียวกันเถอะ 
    5.2 เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ และวุฒิภาวะของนักเรียน 
    5.3 นักเรียนสวนมากหรือทั้งหมดมีโอกาสไดรวมกิจกรรมนั้น 
    5.4 เปนเกมที่มีกฎ กติกาการเลนงายๆ แตชี้ขาดในตัวเอง 
    5.5 อุปกรณการเลนหางาย ทํางาย หรือมีราคาไมแพง 
    5.6 เปนเกมที่มีลักษณะของการเสี่ยงโชคผสมอยูบาง เพราะจะทําให
นักเรียนทุกระดับความสามารถมีโอกาส แพ–ชนะ พอๆกัน อันจะทําใหเกมสนุกสนานมากยิ่งขึ้น 
   6. สรางแผนการสอน จํานวน 4 แผน เวลา 9 คาบ มีจุดประสงคการเรียนรู 
คือ  
    6.1 แผนการสอนที่ 1 เรื่อง ปาไม จํานวน 1 คาบ จุดประสงคการเรียนรู
คือ มีความรูความเขาใจในประโยชนของปาไม และตระหนักถึงความสําคัญของปาไม ตลอดจน
เห็นความจําเปนในการอนุรักษปาไม 
    6.2 แผนการสอนที่ 2 เร่ือง ปาชนิดตางๆ จํานวน 2 คาบ จุดประสงคการ
เรียนรูคือ แยกปาไมชนิดตางๆ ไดจากความเขาใจและการสังเกตในลักษณะทางภูมิศาสตร พืช
พรรณ พรอมทั้งอธิบายและยกตัวอยางปาไมในกลุมปาผลัดใบ และปาไมผลัดใบได 
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    6.3 แผนการสอนที่ 3 เ ร่ือง อนุรักษปา–ปาชุมชน จํานวน 2 คาบ 
จุดประสงคการเรียนรูคือ เขาใจลักษณะ รูปแบบ ตลอดจนเหตุผลของการอนุรักษปาไม และ
สามารถอธิบายความหมายและจุดประสงคของปาชุมชน 
    6.4 แผนการสอนที่ 4 เรื่อง การปลูกตนไม จํานวน 3 คาบ จุดประสงค
การเรียนรูคือ มีความรูความเขาใจในเทคนิควธิีการปลูกตนไม มีการกําหนดวัตถุประสงคในการ
ปลูกตนไมไดอยางชัดเจน และตระหนักตลอดจนเห็นความจําเปนถึงความสําคัญของการปลูก
ตนไมวาเปนการอนุรักษปาไมอีกวิธีหนึง่  

   7. นําเกมและเพลงที่สรางไวมาจัดลําดับลงในแผนการสอน ที่ตรงกับ
จุดประสงคการเรียนรูและขั้นตอนการสอน โดยใหเหมาะสมกับเน้ือหา ชวงเวลา และกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยมีความตอเน่ืองกันในแผนการสอนแตละแผน ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 เพลงและเกมที่ใชในแผนการสอนที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 

คาบที่ เรื่อง จุดประสงคการเรียนรู ชื่อเพลง ชื่อเกม 
1 

 
ปาไม  
 

ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความสําคัญ ตลอดจน
เห็นความจํ า เปนใน
การอนุรักษปาไม 

- ตนไม 
- เราจะทํายังไง 
 

- เ ก ม โ ย ง
สัมพันธ 

 

2 – 3  ปาชนิดตางๆ แยกปาไมชนิดตางๆ
ได พรอมทั้งอธิบาย
และยกตัวอยางปาไม
ในกลุมปาผลัดใบ และ
ปาไมผลัดใบได 

- เ พ ล ง ชี วิ ต
สัมพันธ 

- เกมคําตอบนี้มี
รางวัล 

- เกมหั ว ใจนํ า
โชค 

4 – 5  อนุรักษปา–ปาชุมชน เ ข า ใ จ ลั กษณะก า ร
อนุรักษปาไม พรอม
ทั้งอธิบายความหมาย
และจุดประสงคของปา
ชุมชน 

- สืบทอดเจตนา - เ ก ม คํ า ถ า ม
ลูกโซ 

- เกมปาเปาตอบ
คําถาม 

 
7 – 9  การปลูกตนไม รูและเขาใจวิธีการปลูก

ตนไม และตระหนักถึง
ความจําเปนของการ
ปลูกตนไม 

- ตนไมของไม - ปาเปาเลาเรื่อง 
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   8. นําแนวการจดักิจกรรมโดยการใชเกมและเพลงประกอบการสอน  เสนอ
ตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน  ประกอบดวย 1. อาจารยณัลลิกา โตจินดา 2. อาจารยอัญชัน 
เพ็งสุข และ 3. อาจารยประภา เที่ยงแชม เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 
   9. ปรับปรุงแนวการจัดกิจกรรมโดยการใชเกมและเพลงประกอบการเรยีน
ตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญ  ที่มีความเห็นสอดคลองกัน 2 ใน 3 ทาน  โดยปรับกิจกรรมให
สัมพันธกับเวลา 
 วิธีการหาคุณภาพของแผนการสอนเรื่องมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ 
   1. นําแนวการจดักิจกรรมโดยการใชเกมและเพลงประกอบการเรียน  ที่
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลว  ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  
ที่ไมใชกลุมตวัอยาง  เพ่ือปรับปรุงกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลาที่กําหนดไว  
   2. นําแนวการจดักิจกรรมเสริมประสบการณโดยการใชเพลงที่ปรบัปรุง
เหมาะสมแลวไปจัดทําเปนฉบับจริง  เพ่ือนําไปใชกับกลุมตวัอยางในการทดลอง 
 
 ข้ันตอนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องมาสรางโลกสีเขียวกนัเถอะ  มี
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือดังนี้ 
   1. ศึกษาวิธสีรางแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสือ 
   2. ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรตามเนื้อหาทีน่ํามาทดลองสอน 
   3. สรางตารางวิเคราะหหลักสตูร 
   4. สรางแบบทดสอบปรนัยชนดิเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  ใหสอดคลองกับ
ตารางวิเคราะหหลักสูตร  จํานวน 50 ขอ 
   5. นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ  และ
นําไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดย
คํานวณหาคาดรรชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบ  เลือกขอสอบที่มีคาความ
เที่ยงตรงมากกวาหรือเทากบั 0.5 ไวจํานวน 40 ขอ 
   6. นําแบบทดสอบที่แกไขปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกบันักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 ปการศึกษา 2545 จํานวน 110 คน เพ่ือหาคุณภาพของ
เครื่องมือตอไป 
 วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเร่ืองมาสรางโลก
สีเขียวกันเถอะ 
   1. นําผลการสอบของนักเรียน 110 คน  มาตรวจใหคะแนน  โดยขอที่ตอบ
ถูกให 1 คะแนน  ตอบผิด  ไมตอบ  หรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือกในแตละขอคําถามให 0  แลว
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หาคาความยากงาย (p)  และคาอํานาจจําแนก (r)  ดวยเทคนิค 27% ของกลุมสูงและกลุมต่ํา  
และตารางสําเร็จรูปของ  จุง เตห ฟาน (Fan.  1952 : 1-32)  เลอืกขอสอบที่มีความยากงาย
ระหวาง  0.20 - 0.80  และคาอํานาจจําแนกระหวาง  0.20 - 0.80  เลือกขอสอบที่มีคุณภาพ
จํานวน 20 ขอ  เปนขอสอบที่สอดคลองตามตารางวิเคราะหหลักสตูร 
   2. นําขอสอบที่เลือกไว 20 ขอน้ัน  ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่
2  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546  จํานวน 80 คน  เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
(ลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ.  2538 : 197 – 198)    ไดคาความเชื่อม่ัน  0.76 
   3. นําแบบทดสอบและผลการวเิคราะหเสนอตอคณะกรรมการควบคุมสาร
นิพนธ  แลวใชเปนเครื่องมือในการทดลอง 
  
 ข้ันตอนในการสรางแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอรูปแบบการสอนโดยการ
ใชเกมและเพลงเปนสื่อ 
  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอรูปแบบการสอนโดยการใชเกมและเพลงเปนสือ่  
มีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 
   1. ศึกษาลักษณะรูปแบบและวิธีการสรางแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอ
รูปแบบการสอน  ตามวิธีมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับของ  ลิเคอรท (Renniss Likert) จาก
หนังสือวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร  ของพวงรัตน  ทวีรัตน (2531 : 114 –
115)  และไดปรับปรุงจากแบบสอบถามวัดความสนใจในวิธีสอนของ  ปยะศักดิ์  สินทรัพย  และ
วิไลพร  ดําสะอาด
   2. สรางขอความที่แสดงลักษณะของความพึงพอใจตอรูปแบบการสอนโดย
การใชเกมและเพลงประกอบการสอน  จํานวน 88 ขอ  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  
คือ  มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุดตามลําดับ  มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
    
   ตัวเลือก    คะแนนขอความ 

   มากที่สุด     5 
   มาก     4 
   ปานกลาง     3 
   นอย     2 
   นอยที่สุด     1 
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 วิธีการหาคุณภาพของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจทางการเรียนโดยการใช
เกมและเพลงประกอบการสอน 
   1. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอคณะกรรมการควบคมุสารนิพนธเพ่ือ
พิจารณา และนําไปเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 1. อาจารยณัลลิกา โตจินดา 
2. อาจารยอัญชัน เพ็งสขุ และ 3. อาจารยประภา เที่ยงแชม เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา โดยพิจารณาความเหมาะสม  ความถูกตอง  และตรวจแกไขสํานวนภาษาใหชัดเจนขึ้น  
แลวเลือกขอคาํถามที่มีคาดรรชนีความสอดคลอง  ตั้งแต  0.50  ขึ้นไปไว  จํานวน 46 ขอ 
   2. นําแบบสอบถามที่ไดตรวจสอบและปรบัปรุงแกไขแลวไปทดสอบกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรุ ี  จํานวน 100 คน  ที่ไมใชกลุมตวัอยาง  
แลวตรวจใหคะแนน 
   3. นําผลการตรวจใหคะแนนมาหาคาความเชื่อม่ันดวยวธิสีัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  (ลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ.  2539 : 
171-172)  ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ  0.92 
   4. จัดทําแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ จํานวน 34 ขอ  แลวนําไปเก็บขอมูลกับ
กลุมตวัอยาง 
  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  ถงึผูอํานวยการ
โรงเรียนที่เปนกลุมตวัอยาง  เพ่ือขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2. หลังจากเลือกกลุมตวัอยางแลว  ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest)  โดยใช
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรือ่งมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ 
 3. ทําการสอนกลุมตวัอยางตามเนื้อหาที่กําหนดไว  หลังจากเสร็จสิ้นการสอน  ทํา
การทดสอบ (Post – test)  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนฉบบัเดียวกับที่ใช
ทดสอบกอนเรียน และเกบ็ขอมูลความพงึพอใจทางการเรียน โดยใชแบบสอบถามวัดความพึง
พอใจทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการใชเกมและเพลงประกอบการสอน 
 4. นําคะแนนที่ไดไปจัดกระทําและวเิคราะหขอมูลทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1.  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบทดสอบและแบบสอบถาม  คัดเลือกฉบับที่
สมบูรณมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑทีก่ําหนด  ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห 
 2. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช
คาสถิติพ้ืนฐาน 
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 3. นําแบบสอบถามขอมูลทั่วไปมาแจกแจงความถี ่
 4. นําแบบทดสอบความรูและความพึงพอใจเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่อง มาสรางโลกสีเขียว
กันเถอะ  มาวเิคราะหหาคะแนนเฉลี่ย  และความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 5. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ  ภายในกลุม
ทดลอง  ระหวางกอนการทดลองและหลังการทดลอง  โดยใช t-test for Dependent Sample  
เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 6. เปรียบเทียบความพึงพอใจในรูปแบบการสอนโดยการใชเกมและเพลง
ประกอบการสอน  หลังการทดลองเพื่อทดสอบสมมตฐิาน โดยหาคาเฉลี่ย คาเบีย่งเบนมาตรฐาน 
แลวนําไปเปรยีบเทียบกับเกณฑประเมินคาคะแนนดังน้ี  
  คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
 

7. สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
7.1 สถิติพ้ืนฐาน 

   7.1.1 คะแนนเฉลี่ย ( X ) จากสูตรของ Farguson (ลวน  สายยศ; และ
อังคณา  สายยศ.  2538: 73  อางอิงมาจาก Ferguson.  1976: 47) 

     X  = 
N
xΣ   

     เม่ือ X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
      xΣ  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุม 
   7.1.2 หาคาความแปรปรวนของคะแนน  คํานวณจากสูตรของ Edwards  
(ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  2538: 76–80) 

      =  2S ( )
( )1

22

−ΝΝ
ΣΧ−ΝΣΧ  

     เม่ือ   แทน ความแปรปรวนของคะแนน 2S

       Ν  แทน จํานวนนักเรียนในกลุม 
       Χ∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
        แทน ผลรวมของคะแนนแตละตวัยกกําลังสอง 2Χ∑
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7.2 สถิตทิี่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

   7.2.1 หาคาดัชนี  ความสอดคลองระหวางขอสอบ  กับจุดประสงคการ
เรียนรูดานพุทธิพิสัย  ตามวิธีการของ  โรวิแนลล ี และแฮมเบิลตัน  (Rovinelli and Hambleton)  
เปนรายขอจากสูตร  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2526: 169) 

    IOC  =  
Ν
∑R

  

    เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค
การเรียนรู 
      แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละ
คน 

R∑

     N  แทน จํานวนผูเชีย่วชาญ 
   7.2.2 หาคาความยาก  (p)  และคาอํานาจจําแนก  (r)  ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน  โดยใชเทคนคิ 27%  จากตารางวิเคราะหของ  จุง เตห ฟาน (Fan.  
1952: 3–32 ) 
   7.2.3 หาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง มา
สรางโลกสีเขยีวกันเถอะ  โดยใชสตูรคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสมัพันธของเปยรสัน 
(Pearson product – moment coefficient correlation) (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ.  
2543: 210–212) 

      =  ttΓ
( )[ ] ( )[ ]2222 yyxx

yxxy

Σ−ΝΣΣ−ΝΣ

ΣΣ−ΝΣ  

    เม่ือ   แทน ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ ttΓ

        เรียน 
       แทน จํานวนนักเรียนที่เขาสอบ Ν

     xΣ  แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนของการสอบครั้งแรก 
     2xΣ  แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแตละตวัยกกาํลังสองของ 
        การสอบครั้งแรก 
     yΣ  แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนของการสอบครั้งที่สอง 
      แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนนแตละตวัยกกาํลังสองของ 2yΣ

        การสอบครั้งที่สอง 
     xyΣ  แทน ผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหวางคะแนนการสอบครั้ง 
        แรกกับครั้งทีส่อง 
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   7.2.4 การหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอการ
เรียนเรื่อง  มาสรางโลกสีเขยีวกันเถอะ  คํานวณโดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบัค (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 200–202) 

∝    =  
1−n

n

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
− ∑ 2

2

1
t

i

s
s

 

     เม่ือ  ∝  แทน คาสัมประสิทธิ์ของความเชือ่ม่ัน 
       n  แทน จํานวนขอของเครื่องมือ 
        แทน คาความแปรปรวนเปนรายขอ 2

is

        แทน คาความแปรปรวนของเครือ่งมือทั้งฉบับ 2
ts

  7.3 สถิตทิี่ใชทดสอบสมมุติฐาน 
   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจดานการเรียนเรื่องมา
สรางโลกสีเขยีวกันเถอะ  ของกลุมตวัอยาง  กอนและหลังการทดลอง  โดยคํานวณจากสูตร  t – 
test for Dependent Sample (ลวน  สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2538: 104) 

    t   =  

1
)( 22

−Ν

−Ν ∑∑
∑

DD

D
 

 
    เม่ือ     แทน  คาที่ใชในการพิจารณา  t – distribution t

      ∑   แทน  ผลรวมของคะแนนความแตกตางระหวาง
คะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

D

      (  แทน  ผลรวมของคะแนนความแตกตางกําลังสอง
ของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีน 

)2∑D

         แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง Ν
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชสัญลกัษณในการวเิคราะหขอมูล และแปลความหมายของผลการวิเคราะห
ขอมูลดังนี้ 

 N     แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 X     แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมตวัอยาง 

    แทน ความแปรปรวนของกลุมตวัอยาง s 2

    แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน ..DS

     แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู D

    แทน ผลรวมความแตกตางของคะแนนแตละคู ∑D

    แทน ผลรวมความแตกตางของคะแนนแตละคู ยกกําลังสอง ∑ 2D

     แทน คาสถิตขิองการแจกแจงแบบที (t–distribition)  t

     แทน ชั้นแหงความอิสระ df

 **    แทน มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

  กลุมตวัอยาง แทน นักเรียนที่ไดรบัการสอนโดยการใชเกมและเพลง 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนในเนื้อหาเรื่อง มาสราง
โลกสีเขียวกันเถอะ โดยการใชเกมและเพลงประกอบการสอน กอนการทดลองและหลังการ
ทดลอง 

2. ศึกษาความพึงพอใจทางการเรียนของนักเรียน หลังจากที่ไดเรียนในเน้ือหาเรื่อง 
มาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ โดยการใชเกมและเพลงประกอบการสอน 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรยีนในเนื้อหาเรื่อง มาสราง
โลกสีเขยีวกันเถอะ โดยการใชเกมและเพลงประกอบการสอน กอนการทดลองและหลังการ
ทดลอง 

 

เม่ือการทดลองสิ้นสุดลง ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหความสามารถในการใช
ภาษาไทยของนักเรียนกลุมตัวอยาง ระหวาง กอนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใช t–test 
for Dependent Sample ไดผลดังแสดงในตาราง 1 

 

ตาราง 2  เปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียน ของนกัเรียนกลุมตวัอยาง กอนการทดลองและ  

    หลังการทดลอง 

 

 

ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

กลุมตวัอยาง 

 

∑s 2  N   X D ∑ 2D t   

 

กอนการทดลอง 

 

หลังการทดลอง 

 

40 

 

40 

 

8.28 

 

12.35 

 

6.15 

 

3.67 

 

 

163 

 

 

 

891 

 

 

10.69** 

 

 
t
(.01 ; df 39)  =  2.7 

  

จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางที่ไดรับการสอน
โดยการใชเกมและเพลงประกอบการสอน หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชเกมและเพลง
ประกอบการสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน
ที่ตั้งไวในขอ 1  
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2. ศึกษาความพงึพอใจทางการเรียนของนักเรียน หลังจากที่ไดเรียนในเน้ือหาเรื่อง 
มาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ โดยการใชเกมและเพลงประกอบการสอน 

 

 ประเมินความพึงพอใจทางการเรียนของนักเรียนที่เรยีนโดยการใชเกมและเพลง
ประกอบการสอน ของกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ปรากฏผลดังนี ้

 

ตาราง 3  ศึกษาความพึงพอใจทางการเรียนของนักเรียนกลุมตวัอยางที่ไดเรียนเน้ือหาโดยการ 

    ใชเกมและเพลงประกอบการสอน หลังการทดลอง 

 

ระดับความพึงพอใจ  

รายการประเมิน 

 X  S.D. แปลผล 

1.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
     1.1   ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนเขา 
            ใจกอนการเรียนการสอน 
     1.2   นําเขาสูบทเรียนโดยใชเพลงนาสนใจ 
     1.3   นําความรูหรือวทิยาการใหมๆ ที่สอดคลอง 
            กับความตองการของนักเรียนมาใชสอน 
     1.4   มีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน 

1.5   ครูสรุปบทเรียนโดยตั้งคําถามใหนักเรียน 
       ตอบ 

     1.6   ครูเปดโอกาสใหนักเรียนอภิปราย 
1.7   นักเรียนไดรวมกิจกรรมที่เหมาะสมกับ       
       ความสามารถของนักเรียน 

     1.8   หลังการสอนมีกิจกรรมใหนักเรียนรวมสนุก 
     1.9   ครูและนักเรยีนชวยกันสรุปเนื้อหาในเร่ืองที ่
            เรียน 
     1.10 สรุปเนื้อหาบทเรียนโดยใชเกมและเพลง  
            นาสนใจ 
     1.11 แบงเวลาใหกับกิจกรรมที่สอนไดอยาง 
            เหมาะสม 

 
 

4.10 
4.35 

 
3.90 
4.20 

 
4.08 
4.40 

 
4.08 
4.20 

 
4.18 

 
4.28 

 
4.03 

 
 

0.69 
0.58 

 
0.74 
0.71 

 
0.81 
0.69 

 
0.86 
0.71 

 
0.59 

 
0.74 

 
0.67 

 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
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ตาราง 3 (ตอ) 

 
   

ระดับความพึงพอใจ  

รายการประเมิน 

 X  S.D. แปลผล 

     1.12 กิจกรรมของครูชวยใหเกิดความรูความเขา 
            ใจเนื้อหาสาระในบทเรียน 
     1.13 กิจกรรมเหมาะสมกับเนื้อหา เวลา และ 
            สถานที่ 
     1.14 วิธีการสอนของครูกระตุนใหสนใจเรียน 
            ตลอดเวลา 
     1.15 กิจกรรมการเรียนการสอนไมจําเจ ไมนา 
            เบื่อ 
     1.16 มีความสุขและเพลดิเพลินกับการสอนของ 
            ครู 
     1.17 เต็มใจเขารวมกิจกรรมตางๆทีค่รูจัดให 
     1.18 ไดแสดงความคิดโดยอิสระ 
     1.19 รูสึกวาชัว่โมงในการเรียนผานไปอยางรวด 
            เร็ว 
     1.20 นักเรียนตองการทํางานกลุม 
2.  สื่อการสอน 

2.1   สื่อการสอนที่ครูนํามาใชนาสนใจ 
2.2   สื่อการสอนที่ครูนํามาใช ทําใหอยากเรยีน 

มากขึ้น 
     2.3   สื่อการสอนสอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อ 

       หาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.4   สื่อการสอนทําใหนักเรียนเขาใจเนือ้หาไดดี 
       ยิ่งขึ้น 
2.5   เน้ือหาสาระในเอกสารประกอบการเรียน 

การสอนมีความทันสมัย 
2.6   ครูมีสื่อการสอน อุปกรณ ที่เหมาะสมกับ 

เน้ือหาวิชาที่สอน 

 
4.13 

 
4.13 

 
4.05 

 
4.45 

 
4.30 
4.30 
3.80 

 
4.08 
3.83 

 
4.55 

 
4.13 

 
4.25 

 
4.08 

 
4.10 

 
4.58 

 
0.81 

 
0.51 

 
0.74 

 
0.55 

 
0.56 
0.61 
0.76 

 
0.92 
2.04 

 
0.50 

 
0.61 

 
0.69 

 
0.72 

 
0.79 

 
0.49 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มากที่สุด 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มากที่สุด 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

   

ระดับความพึงพอใจ  

รายการประเมิน 

 X  S.D. แปลผล 

3. การวัดผลและประเมินผล 
3.1   นักเรียนปรารถนาใหมีการแจงลวงหนากอน 

ที่จะมีการทดสอบ 
3.2   มีการชี้แจงใหนักเรียนทราบเกณฑและวิธ ี

การทดสอบในวิชาทีส่อน 
3.3   นักเรียนปรารถนาใหทดสอบกอนที่จะทาํ 

การสอน 
3.4   เน้ือหาที่ทดสอบสอดคลองกับความรูทีไ่ด 

เรียนมา 
3.5   คําสั่งและคําถามในแบบทดสอบชัดเจน ไม 

สับสน 
3.6   เน้ือหาที่ทดสอบสอดคลองกับจุดประสงค 

การเรียนรูที่กาํหนดไว 
3.7   นักเรียนปรารถนาใหมีการทดสอบทันทีเม่ือ 

สอนจบในเนื้อหาที่เรียน 
3.8   นักเรียนชอบทําแบบทดสอบแบบอัตนัย 

เพราะไดเขียนแสดงความคิดของนักเรียน 

 
 

4.05 
 

4.05 
 

3.73 
 

4.23 
 

4.35 
 

4.25 
 

3.68 
 

3.65 

 
 
1 
 

0.65 
 

1.75 
 

0.62 
 

0.53 
 

0.64 
 

1.27 
 

1.43 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

ผลเฉลี่ยโดยภาพรวมดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
ผลเฉลี่ยโดยภาพรวมดานสื่อการสอน 
ผลเฉลี่ยโดยภาพรวมดานการวัดผลและประเมินผล 

4.14 
4.28 
4.00 

0.76 
0.63 
0.99 

มาก 
มาก 
มาก 

ผลเฉลี่ยโดยภาพรวมทั้งหมด 4.14 0.79 มาก 
 

จากตาราง 3 พบวา ความพึงพอใจทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางหลังจากที่
ไดเรียนเน้ือหาเรื่องมาสรางโลกสีเขยีวกันเถอะ โดยการใชเกมและเพลงประกอบการสอน ผล
เฉลี่ยโดยภาพรวมดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานสื่อการสอน และดานการวัดผลและ
ประเมินผล อยูในระดับพึงพอใจมาก เม่ือพิจารณาผลเฉลี่ยโดยภาพรวมทัง้หมดพบวาอยูใน
ระดับพึงพอใจมาก 

47



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจทางการเรียน 
เร่ืองมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยการใชเกมและเพลง
ประกอบการสอน เปนการวิจัยเชิงทดลอง มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

ความมุงหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยการใชเกมและเพลงประกอบการสอน กอนการทดลอง
และหลังการทดลอง 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจทางการเรียน เร่ืองมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยการใชเกมและเพลงประกอบการสอน หลังการทดลอง 

สมมุติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนเรื่องมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะโดยการใช
เกมและเพลงประกอบเกิดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน 

 2. นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนเรื่องมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะโดยการใช
เกมและเพลงประกอบมีความพึงพอใจหลังการเรียนอยูในระดับพึงพอใจมาก 

 วิธีดําเนนิการวิจัย 
 1. ประชากร 
  ประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  อําเภอ
เมือง  จังหวัดลพบุรี ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร ว 102 เร่ืองมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ ภาคเรียน
ที่ 2  ปการศึกษา 2546  จํานวน 4 หองเรียน  รวมนักเรียน 169 คน 
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  อําเภอ
เมือง  จังหวัดลพบุรี  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2546  จากการสุมตัวอยางจํานวน 1 หองเรียน  
จากประชากรทั้งหมด 4 หองเรียน  ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple  Random  
Sampling)  ดวยวิธีการจับสลากเพื่อกําหนดเปนกลุมทดลอง มีนักเรียน 40 คน  นักเรียนที่เกิน
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จํานวนทําการสุมชื่อคัดออก  โดยไมนําผลการทดลองมาหาคา  แตใหเรียนรวมกันในหองเรียน
ปกติ  
 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3.1 แผนการสอนเรื่องมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ ผูวิจัยสรางขึ้นตามกระบวนการ
สอนโดยใชเกมและเพลงประกอบการสอน ซึ่งไดผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ แลวนําไป
ทดลองใช พรอมทั้งปรับปรุงแกไขแลว ใชเวลา 9 คาบ คาบละ 50 นาที รวมเวลา 3 สัปดาห 
  3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ 
เปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ซึ่งแบบทดสอบนี้ผูวิจัย
สรางขึ้นโดยผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ 3 คน แลวตรวจสอบหาคุณภาพแตละขอ ไดคา
ความยากงาย (p) ระหวาง 0.20 – 0.80 และคา (r) ระหวาง 0.20 – 0.80 และหาคาความเชื่อม่ัน
กับนักเรียน 110 คน ไดคาความเชื่อม่ัน 0.76 
  3.3 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการสอนโดยการใช
เกมและเพลงเปนสื่อ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Ratting Scale) ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น
ตามขั้นตอนของ ลิเคอรท (Likert) โดยดัดแปลง ปรับปรุงขอคําถามจากแบบสอบถามวัดความ
สนใจในวิธีสอนของวิไลพร ดําสะอาด (2541) และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของวาสนา 
จันทรอุไร (2546) ซึ่งไดผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ 3 คน แลวตรวจสอบหาคุณภาพ โดย
การหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม กับนักเรียน 100 คน โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(∝ ) ไดคาความเชื่อม่ัน เทากบั 0.92 
 4. วิธีดําเนินการวิจัย 
  ผูวิจัยดําเนินการทดลองเองกับกลุมตัวอยาง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546 
เปนเวลา 9 คาบ คาบละ 50 นาที สัปดาหละ 3 คาบ รวมคาบสอนทั้งสิ้นในเวลา 3 สัปดาห โดย
มีขั้นตอนในการดําเนินการสอน ดังนี้ 
   4.1 จัดปฐมนิเทศเพื่อทําความเขาใจกับนักเรียนกลุมตัวอยาง ถึงวิธีการเรียน 
บทบาทของนักเรียน เปาหมายของการเรียน จุดประสงคของการเรียน และวิธีการประเมินผล
การเรียน 
   4.2 ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองมาสรางโลกสีเขียวกัน
เถอะ กอนการทดลองของนักเรียนกลุมตัวอยาง 
   4.3 ดําเนินการทดลอง โดยการสอนตามแผนการสอนของกลุมตัวอยาง ใช
เวลาในการสอน 9 คาบ 
   4.4 หลังเสร็จสิ้นการทดลองแลว ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ืองมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ หลังการทดลองของนักเรียนกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนแบบทดสอบ
ชุดเดียวกันกับการทดสอบกอนการทดลอง และทําการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามวัดความ
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พึงพอใจทางการเรียน หลังการทดลองของนักเรียนที่เรียนโดยการใชเกมและเพลงประกอบการ
สอน 
   4.5 ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถาม
วัดความพึงพอใจทางการเรียน เรื่องมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ ของกลุมตวัอยางที่เรียนโดยการ
ใชเกมและเพลงประกอบการสอน 
   4.6 เก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือวิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ ของ
นักเรียนที่เรียนโดยการใชเกมและเพลงประกอบการสอน กอนการทดลองและหลังการทดลอง 
โดยใช t–test for Dependent Sample 
 2. ประเมินความพึงพอใจทางการเรียน ของนักเรียนกลุมตัวอยางที่เรียนโดยการใช
เกมและเพลงประกอบการสอน โดยดูจากคะแนนเฉลี่ย แลวเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด 

สรุปผลการวิจัย 

 1. นักเรียนที่ไดรบัการจัดกิจกรรมการสอนเรื่องมาสรางโลกสีเขยีวกันเถอะ โดยการ
ใชเกมและเพลงประกอบการสอน เกิดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 2. นักเรียนที่ไดรบัการจัดกิจกรรมการสอนเรื่องมาสรางโลกสีเขยีวกันเถอะ โดยการ
ใชเกมและเพลงประกอบการสอน มีความพึงพอใจหลังการเรียนอยูในระดับพึงพอใจมาก 

อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนเร่ืองมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ โดยการใชเกมและ
เพลงประกอบการสอน จากผลการศึกษาคนควา ผูวิจัยไดอภิปรายผลตามลําดับหัวขอดังตอไปน้ี 

 1. จากสมมุติฐานขอที่ 1 นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนเรื่องมาสราง
โลกสีเขียวกันเถอะโดยการใชเกมและเพลงประกอบการสอนมีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกวา
กอนการเรียน 

  จากผลการทดลองพบวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนเรื่องมาสราง
โลกสีเขียวกันเถอะ โดยการใชเกมและเพลงประกอบการสอน มีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกวา
กอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใช
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เกมและเพลงประกอบการสอนหลังการทดลองมีพัฒนาการทางการเรียนสูงกวากอนการทดลอง 
ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว นาจะเปนไปตามเหตุผลตอไปน้ี  

   1.1 การนําเกมและเพลงมาประยุกตประกอบการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสมและสอดคลองตามความตองการของผูเรียน โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ซึ่งเปนวัยที่ชอบความแปลกใหม ไมชอบอยูนิ่ง ชอบ
และสนใจที่จะเขารวมกิจกรรมที่สนุกสนาน ความตื่นเตน ชอบกิจกรรมที่ทาทายความสามารถ 
อีกทั้งวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรียังเปนโรงเรียนแผนกศิลปที่สอนในเรื่องของศิลปะแขนงทางดนตรี
และนาฏศิลป  เม่ือผูสอนนําเพลงที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและเกมที่ทาทายมาใช
ประกอบการสอน ทําใหนักเรียนตื่นเตน เกิดความเพลิดเพลิน ไมรูสึกเบื่อหนายตอการเรียน 
เพราะเกมมีกติกาการเลน มีการตัดสินแพ ชนะ ทําใหเกิดการแขงขันขึ้นมาในระหวางผูเลน มี
ลักษณะการเรียนรูแบบเรียนปนเลน ทําใหเกิดความสนุกสนาน สนใจ และกระตือรือรนในการ
เขารวมกิจกรรม ทั้งเสียงเพลงที่นักเรียนชื่นชอบอยูแลว กระตุนใหนักเรียนตั้งใจเรียนตลอดเวลา 
ดวยความสมัครใจโดยครูไมตองบังคับ นักเรียนรูสึกสบายใจ ไมเครียด มีบรรยากาศที่ดีในการ
เรียนการสอน ดังนั้นการเรียนจากการที่นักเรียนไดมีสวนรวมอยางเต็มใจในการเลนเกมและรอง
เพลง ไดฝกปฏิบัติโดยมีเสียงเพลง ไดเลนเกมที่สนุกสนาน ฝกความคิดอยูเสมอ จึงทําให
นักเรียนกลาแสดงออก กลาคิดกลาทํา กลาพูดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนการชวยพัฒนาทักษะ 
และพัฒนาการทางการเรียนไปพรอมๆกันไดเปนอยางดี  

   1.2 การใชเกมและเพลงประกอบการสอนเปนรูปแบบการสอนที่ มี
จุดมุงหมายเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหโอกาสผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง เพ่ือให
สามารถคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน ซึ่งนักเรียนในวัยน้ีมีความพรอมทางดานสติปญญา
อยูแลว เม่ือไดรับการกระตุนในสิ่งที่ชอบและพอใจ ก็สามารถตอบสนองไดเปนอยางดี เพราะ
ในขณะที่เลนเกมที่สนุกสนาน นักเรียนมีใจจดจอในการเลน และจะตองทํากิจกรรมดวยตนเอง 
ตองคิดและตัดสินปญหาตางๆอยางรวดเร็ว เพ่ือสื่อสารความคิดของตนเองใหผูอ่ืนรับรู เพ่ือให
ไดผลออกมาและกระบวนการทํางานเปนกลุมก็มีสวนชวยเหลือ สงเสริมความคิดของผูเรียนให
เกิดมากขึ้น นอกจากนี้เพลงยังชวยใหนักเรียนสนุกสนาน พอใจที่จะเรียนรู ไดฝกกิจกรรมตางๆ
ดวยบทเพลงที่หลากหลาย จึงทําใหพัฒนาการทางดานการเรียนเรื่องมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ
สูงกวากอนการทดลองมาก ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของวิไลพร 
ดําสะอาด (2541 : 87) ที่พบวา ความสามารถในการใชภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลองที่
ไดรับการสอนโดยใชเพลงและเกมประกอบการสอนกอนการทดลองกับหลังการทดลองแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของปยะศักดิ์ สินทรัพย (2530: 59) ที่
ทดลองใชเพลงและเกมประกอบการสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนกลุม
ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของมานพ ศรีเทียม (2527: 39) และอัญชลี สุคนธา (2528: 
43) ที่ทดลองใชเกมประกอบการสอนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา ความสามารถ
ในการเรียนของนักเรียนกลุมทดลอง มีความสามารถทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  2. จากสมมุติฐานขอที่ 2 นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนเรื่องมาสราง
โลกสีเขียวกันเถอะโดยการใชเกมและเพลงประกอบการสอนมีความพึงพอใจหลังการเรียนอยูใน
ระดับพึงพอใจมาก 

   จากผลการทดลองพบวา การจัดกิจกรรมการสอนเรื่องมาสรางโลกสีเขียวกัน
เถอะ โดยการใชเกมและเพลงประกอบการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วิทยาลัยนาฏ
ศิลปลพบุรี มีความพึงพอใจหลังการเรียนอยูในระดับพึงพอใจมาก แสดงวานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี มีความพึงพอใจทางการเรียนเร่ืองมาสรางโลกสี
เขียวกันเถอะโดยการใชเกมและเพลงประกอบการสอน หลังการเรียนอยูในระดับพึงพอใจมาก 
นาจะเปนไปตามเหตุผลตอไปน้ี  
    2.1 นักเรียนกลุมตัวอยางมีพัฒนาการดานความพึงพอใจทางการเรียนอยู
ในระดับพึงพอใจมาก เพราะเมื่อนําวิธกีารสอนโดยใชเกมและเพลงประกอบการสอน มาใชกับ
นักเรียนแลว ทั้งเสียงเพลงและเกมการแขงขันที่เราใจ สรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นกับผูเรยีน
กอนเปนอันดับแรก เสียงเพลงกระตุนความสนใจของนักเรียนเปนการเราความสนใจ แลวความ
สนใจนี้ทําใหนักเรียนมีใจจดจอในเรื่องที่เรียน นักเรียนมีความสุขกบัการที่ไดรองเพลงทีต่นชอบ 
การไดฝกทักษะโดยมีกิจกรรมตางๆทีใ่ชเสียงเพลง ตอจากนั้นเม่ือไดออกมาแสดงลีลา ทาทาง 
ในการแขงขันเกมแลว ยิ่งทาํใหเกิดความตื่นเตน นาตดิตาม กลาแสดงออก มีไหวพริบ เพราะ
เกมทาทายความสามารถ และในขณะเดียวกัน การไดฝกแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ใน
บรรยากาศทีน่าเรียนแลว นักเรียนไดแสดงออกอยางพึงพอใจ เกิดความสนุกสนาน และการได
เลนเกมในหลายรูปแบบ การสรุปบทเรียนดวยทํานองเพลงที่นักเรียนรูจัก จึงสรางความตื่นเตน 
นาสนใจใหกบัผูเรียนเปนอยางดี เพราะนักเรียนเห็นความแปลกใหม ทําใหเกิดความอยากรู 
อยากเห็น สอดคลองกับคํากลาวของอารี รังสินนท (2532: 93) ที่กลาววา การจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนรวมกันคิด เสริมจินตนาการ และเรยีนรูโดยปฏิบตัจิริง จะชวย
สงเสริมพัฒนาการดานความคิดสรางสรรคไดเปนอยางดี 
     เกมเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดพัฒนาในทุกๆดาน การเลนจึงเปนผลรวม
ของกิจกรรมที่ทําใหเกิดการปรับตัวสําหรับนักเรียน สวนเพลงก็เปนสิ่งที่นักเรียนชอบฟงอยูแลว 
เม่ือครูนําเพลงและเกมมาประกอบการสอน จึงทําใหความพึงพอใจมีมาก เกิดความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน ผอนคลายความตึงเครียด มีผลทําใหความสนใจของนักเรียนมีมากขึ้นและพอใจที่จะ
เรียน เพราะเมื่อนักเรียนพอใจ ก็จะตั้งใจทํากิจกรรมทุกอยางดวยความสุข วิธกีารสอนโดยการ
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ใชเพลงและเกมประกอบการสอน จึงเราความสนใจ และยอมสงผลตอการเรียน นักเรียนอยาก
รวมกิจกรรมตางๆดวยตวัเอง เม่ือไดทํากิจกรรมดังกลาวประสบผลสําเร็จก็มีความพึงพอใจและ
ม่ันใจในตวัเอง ความพึงพอใจทางการเรียนแบบนี้จึงเกิดมากขึ้น เปนการเรียนรูตามกฎแหงผล
ของ ธอรนไดค ที่วา “การเรียนรูดวยความสนใจจะเกิดขึ้นไดหากอินทรียไดรับการตอบสนอง
ดวยความพอใจ” และสอดคลองกับคํากลาวของ กมลรัตน หลาสวุงษ (2524: 240) ที่กลาววา 
ความสนใจสามารถเปลี่ยนแปลงได หากกิจกรรมหรือประสบการณนั้นมีความเขมมากพอ  

    2.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูสอนเลือก เพลงที่นักเรียน
สวนใหญชื่นชอบมาเปนแบบฝกหัด ใหฝกแสดงความคิดเห็น แสดงความรูสึก ไดคิดวิเคราะห
วิจารณ ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยมีเสียงเพลงใหฟง แลวสนทนาซักถาม ครูและ
นักเรียนชวยกันสรุปความคิดเห็นโดยมีเหตุผลประกอบ ทําใหนักเรียนกระตือรือรนกับคําตอบ
ของตนวาถูกตองหรือไม เพราะเหตุใด เปนการเรียนรูจากสิ่งใกลตัว ที่นักเรียนทุกคนชื่นชอบ 
ความเอาใจใส และจดจอในการเรียน จึงทําใหเกิดความพึงพอใจมาก เสียงเพลงจะชวยกระตุน
ใหผูเรียนสนใจเขารวมกิจกรรมทุกอยางที่ผูสอนจัดขึ้นอยูเสมอ เชนการใหตอบคําถามจากเพลง 
ใชกิจกรรมการเลนจากเกมการแขงขัน ที่ฝกใหแสดงออก มีสวนรวมในการคิดเกมและกิจกรรม
ตางๆ เหลานี้ลวนแลวแตสรางความพึงพอใจใหกับนักเรียนในขณะที่เรียนเปนอยางดี นักเรียนมี
ความสุขขณะที่เรียน บรรยากาศไมนาเบื่อหนาย ทําใหชวนติดตามวา ในคาบตอไปครูจะมีเพลง
อะไรใหรองอีก จะมีเกมสนุกๆ อะไรใหเลนอีก สอดคลองกับคํากลาวของ สุโท เจริญสุข (2522: 
72) ที่วา แนวการเรียนการสอนที่นําเอาสิ่งแปลกใหมมาแสดงใหดู และการสอนที่ใหผูเรียน มี
โอกาสแสดงความคิดเห็น จะชวยใหผูเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น 

     เกมและเพลงนอกจากจะเปนการเราความสนใจใหกับนักเรียนแลว 
ยังเปนกิจกรรมที่นักเรียนเห็นประโยชนที่จะไดรับคือ สนุกสนาน เพลิดเพลิน ผอนคลายความตึง
เครียด ไมจําเจ ไดแสดงความคิดเห็นรวมกัน ไดชวยเหลือกัน และยังชวยดึงดูดนักเรียนที่ไม
คอยสนใจเรียน ใหกลับมาสนใจเรียนมากขึ้น เพราะนักเรียนสมัยนี้ชอบฟงเพลงกันมาก เม่ือ
นักเรียนสนใจก็จะตั้งใจ ทํากิจกรรมทุกอยางอยางพอใจ และมีความสุข จึงทําใหผูเรียนเกิดความ
พึงพอใจตอวิธีการเรียนโดยการใชเกมและเพลงประกอบการสอนมากขึ้น ซึ่งเปนไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของปยะศักดิ์ สินทรัพย (2530: 55) และงานวิจัยของ
วิไลพร ดําสะอาด (2541 : 89) ที่พบวา ความสนใจในวิธีสอนภาษาไทยของนักเรียนกลุมทดลอง
ที่ไดรับการสอนโดยใชเพลงและเกมประกอบการสอน กอนการทดลองกับหลังการทดลอง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
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ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการเรียนการสอน 

  1.1 การใชเกมและเพลงประกอบการสอน สามารถนําไปประยุกตใชกับนักเรียนได
ทุกระดับ แมกระทั่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็ยังใหความสนใจในวิธีการสอนโดยการ
ใชเกมและเพลงอยูมาก ซึ่งขึ้นอยูกับครูผูสอนที่จะเลือกนําไปใชใหสอดคลองและเหมาะสมกับวัย
ของผูเรียนในแตละระดับ และควรคํานึงถึงเวลา สถานที่ และอุปกรณที่ใช ตองสะดวกและ
เพียงพอ ครูตองคอยควบคมุดูแลอยางใกลชิด เพราะอาจสงเสียงดังรบกวนหองอ่ืน 

  1.2 ถาครูผูสอนมคีวามสามารถในการแตงเพลง สั้นๆ งายๆ ประกอบการสอนใน
บทเรียนนั้นๆ ยิ่งจะสรางความพอใจใหกับผูเรียน และสรางความศรทัธาในตวัครูผูสอนมากขึ้น 

  1.3 ควรจัดใหมีการอบรมเผยแพรวิธีการใชเพลงและเกมประกอบการสอนใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียนใหแพรหลายยิ่งขึ้น เพราะคุณคาของเกมและเพลง มีอยูหลายประการ 
เชน สรางความพอใจในการเรียน ฝกทกัษะการคิด การทํางานกลุม ฝกใหเกิดความเชื่อม่ันใน
ตนเอง รูจักเคารพกฎ ระเบยีบ กติกาของสังคมไดเปนอยางดี 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควรนําวิธีการสอนโดยใชเกมและเพลงประกอบการสอน ไปทําวิจัยกับ
นักเรียนในระดับชั้นอ่ืนๆ และในรายวิชาอ่ืนที่มีลกัษณะเนื้อหาวิชาคลายกัน เพราะจากการ
ทดลองพบวา เกมและเพลงมีผลทําใหนักเรียนมีความพอใจ สนใจ และมีความสามารถสูงขึ้น 

  2.2 ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนที่เกี่ยวของ เชน ความรับผิดชอบ เจตคต ิ ความกลา
แสดงออก การปรับตัวในการทํางานกลุม และคานิยม เปนตน 
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แผนการสอน 
 

แผนการสอนที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร ว 102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
เรื่อง…ปาไม  เวลา 1 คาบ  คาบที ่1 
 

  

สาระสําคัญ   
 ปาไมเปนทรพัยากรที่มีความสําคัญอยางยิ่ง มนุษยเราตั้งแตเกิดมายอมตองใช
ประโยชนจากปาไมไมมากก็นอย ไมทางตรงก็ทางออม นับวันความตองการใชไมจะเพ่ิมขึน้
อยางรวดเร็วตามอัตราการเพิ่มของประชากร ทําใหตนไมถูกตัด อันเนื่องมาจากความตองการใช
ประโยชนจากเนื้อไม มีการตัดไมที่ถูกตองตามกฎหมาย และลักลอบตัด ทําใหเราสูญเสียปา 
และเกิดผลกระทบรายแรงตามมาอีกมากมาย เชน ปญหาอุทกภัย ปญหาความแหงแลง เปนตน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 จุดประสงคปลายทาง  เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในประโยชนของปาไม 
และตระหนักถึงความสําคญัของปาไม ตลอดจนเห็นความจําเปนในการอนุรักษปาไม 
 จุดประสงคนําทาง 

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและคาํจํากัดความเกี่ยวกับปาไมได 
2. นักเรียนสามารถบอกประโยชนของปาไมได 
3. นักเรียนสามารถอธิบายถึงความสําคัญและผลกระทบที่เกิดจากการทําลายปา

ไมได 
4. นักเรียนสามารถยกตวัอยางการอนุรักษปาไมได 

 

เนื้อหา 
 เรื่องปาไม  ประกอบดวย ความหมายและคําจํากัดความเกี่ยวกับปาไม ประโยชนของ
ปาไม ผลกระทบที่เกิดจากการทําลายปาไม   

 
กิจกรรมการเรียนการสอน  มีลําดับการสอนดงันี้ 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
  1. ครูนําแผนภูมิเน้ือเพลง “ตนไม” ใหนักเรียนดู แลวเปดแถบบันทึกเสียงเพลงนี้
ใหฟง นักเรียนรองตาม 
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  2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อเพลง วาเปนเร่ืองเก่ียวกับอะไร มีใจความ
สําคัญอยางไร เพ่ือโยงเขาสูเรื่องปาไม 
 ขั้นสอน 
  1. ครูแจกใบความรูที่ 1 เรื่องความหมายและคําจํากัดความเกี่ยวกับปาไม ให
นักเรียนศึกษาเปนรายบุคคล 
  2. ครูใหนักเรียนแบงกลุมออกเปน 5 กลุม โดยมีสมาชิกกลุมละ 8 คน ครูแจกใบ
งานที่ 1 ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันคิด และเขยีนคําตอบลงบนใบงานที่ 1 
  3. ครูใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมารับใบความรูที่ 2 เรื่องประโยชนของ
ปาไม ใหแตละกลุมรวมกันศึกษา แลวครใูหนักเรียนยกตัวอยางประโยชนของไมทีพ่บเห็นใน
ชีวติประจําวัน เปนรายกลุม 
  4. ครูใหนักเรียนมารับใบงานที ่2 โดยใหแตละกลุมสงตวัแทนออกมารับใบงาน
ไปใหสมาชิกในกลุมชวยกันสรุปใจความสําคัญ และตอบคําถาม 
  5. ใหแขงขัน “เกมโยงสัมพันธ” ซึ่งเปนการฝกทักษะเกี่ยวกับการคิด ความจํา 
และการเขียน เพ่ือฝกความคลองในการคดิถึงสิ่งที่สัมพันธกันแลวนํามาเขียน จากนักเรียน 5 
กลุม โดยใชเวลา 15 นาที 
  6. ครูแจกใบความรูที่ 3 เรื่องผลกระทบที่เกดิจากการทําลายปาไม พรอมทั้ง
สาธิตตวัอยางจําลอง โดยใชตนไมแทนปาไมที่ถูกทําลาย เพ่ือศึกษาผลที่เกิดขึ้น แลวแจกใบงาน
ที่ 3 ใหแตละกลุมชวยกันคดิแลวตอบคําถามลงในใบงานที่ 3 
 ขั้นสรุป 
  1. ครูเปดแถบบนัทึกเสียงเพลง “เราจะทํายงัไง” พรอมมีแผนภูมิเน้ือเพลง
ประกอบ ใหนักเรียนรองตาม แลวสนทนารวมกันถึงแนวคิดของแตละกลุมที่ไดจากการฟงเพลง 
ถึงวิธีการอนุรักษปาไม 

2. ครูและนักเรียนรวมการสรุปความรูเกี่ยวกบัปาไม  
 สื่อการสอน 

1. แผนภูมิเน้ือเพลง “ตนไม” และ “เราจะทาํยังไง” 
2. แถบบันทึกเสยีงเพลง “ตนไม” และ “เราจะทํายังไง” 
3. ใบความรูที ่1 เรื่อง คําจํากัดความเกี่ยวกบัปาไม 

ใบความรูที ่2 เรื่อง ประโยชนของปาไม 
ใบความรูที ่3 เรื่อง ผลกระทบที่เกิดจากการทําลายปาไม 

4. ใบงานที ่1 – คําจํากัดความเกี่ยวกับปาไม 
ใบงานที ่2 – สรุปประโยชนของปาไม 
ใบงานที ่3 – สรุปผลกระทบจากการทําลายปาไม 

5. เอกสารเกม - เกมโยงสัมพันธ 
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6. กระดานดํา 
7. ตนไม 1 กระถาง 

 ขั้นประเมินผล 
1. โดยใชแบบการสังเกตและประเมินจาก 

1.1 การสนทนาซกัถาม การถาม และการตอบคําถาม 
1.2 การปฏิบตัิงานกลุม การนําเสนอผลงาน การใหความรวมมือในกลุม 
1.3 ความกระตือรือรน ความสนใจ การเขารวมกิจกรรมทั้งเพลงและเกม 
1.4 ความกลาแสดงออกในการเขารวมกิจกรรม 

2. โดยการตรวจผลงานจากใบงานที่ 1 2 และ 3 
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เพลงตนไม  
สุรสีห อิทธกุล 

คํารอง / ทํานอง  อรรณพ / จาตุรนต 
 

  ....เกิดบนดินหยัดยืนพื้นพสุธา ขึ้นมาจนเปนตนไม 

 อ่ิมอาหารมีน้ําเล้ียงรางกาย กิ่งใบงอกงามแข็งแรง 
 อยูหางไกลดินแดนพฤกษพงพนา นกกาพึ่งพาอาศัย 

 รมเงาบังใบมีชีวิตในพงไพร ไมเคยทําใครใหเดือดรอน 

 เกิดบนดินแดนทดแทนกลับคืน ใหกับพื้นดนิถ่ินฐานบานเดิม 

 จวบจนวนัตายขอตายกับดนิ ผุพังละลายกลบักลายเปนพืน้ดิน 
 

  ....เกิดมานานจนวนัที่โตใหญ จนกิ่งกานใบเสียดฟา 

 แกรงกํายํามองเห็น ชัดเจนในปาอยูในสายตาผูคน 

 บุกบั่นมาตามหาถึงกลางไพร เขาตัดทําลายโคนลง 
 เสียดายเวลาเตบิโตมาในแดนดง ตองมาตายลงในวนันี ้
 เกิดบนดินแดนทดแทนมากมาย แตกลับตองตายใหกับความรุงเรือง 
 ถูกคนทําลายเพื่อไปสรางเมือง นี่คือเร่ืองราว…เหลาพันธุพชืไพร 

 

 * ....เกิดบนดินแดนทดแทนมากมาย แตกลับตองตายใหกับความรุงเรือง  

 ถูกคนทําลายเพื่อไปสรางเมือง นี่คือเร่ืองราว…เหลาพันธุพชืไพร 

    ( ซํ้า * 2 รอบ ) 
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เพลงเราจะทํายังไง 
เจตริน วรรธนะสิน 

คํารอง / ทํานอง  เขตตอรัญ เลิศพิพัฒน 
 

  ....ไมก็ถูกตัด สัตวก็โดนฆา  

 ปาไมดูซึมเซา จวนเปนทะเลทราย  

 ไมมีทางบรรเทา คิดแลวใจไมด ี
 

  เสียไปสดสด หมดไปตั้งครึง่หนึ่ง 
 ปาซ่ึงเราเคยมี ใครเปนคนใจดํา 
 บุกไปทําย่ําย ี เหมือนไมมจีติใจ 
 

  เราจะทํายังไง เราจะทํายังไง  

 แกไขกนัยังไงดี เราจะทํายังไง  

 เราจะทํายังไง ชวยคิดกันบางซิ 
 

  แมถาฝนตก น้ําก็จะทวม 

 ทวมหลังคาบานเรือน ภัยกําลังจะมา 
 อยางไมมีใครเตือน เพราะวาปาไมมี 
 

  เราจะทํายังไง เราจะทํายังไง 
 แกไขกนัยังไงดี เราจะทํายังไง 
 เราจะทํายังไง หากปาไมไมม ี

 สัตวก็ถูกย่ําย ี ชวยคิดกันบางซี 
_ 
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ใบความรูที่ 1 
 

คําจํากัดความเกี่ยวกับปาไม 
 

 ปาไม 
 
  - สังคมของตนไมและส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ อันมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ซึ่งปกคลุมเนื้อท่ี
กวางใหญและใชประโยชนจากอากาศ น้ํา วัตถุตางๆ ในดิน เพ่ือเติบโตจนถึงอายุขัยและเพ่ือสัมพันธของ
ตนเอง ทั้งใหผลผลิตและบริการที่จําเปนอันจะขาดเสียมิไดตอมนุษย (แปลจากหนังสือ An Introduction to 
American Forestry)    
 

 การอนุรักษ  
 
 - การรูจักใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนมากที่สุด ใชไดเปนเวลานานที่สุดโดยใหสูญเสียนอย
ที่สุด 

 

 ปาอนุรักษ 

 

- ปาที่รัฐไดกําหนดไวเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

 
 
วนอุทยาน 
 
 - พ้ืนที่ขนาดเล็ก จัดตั้งขึ้นเพ่ือการพักผอนหยอนใจ มีความสําคญัในระดับทองถ่ิน  

 

 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

- ส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเปนประโยชนกับมนุษย 
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ใบความรูที่ 2 

 
ประโยชนของปาไม

 

 ประโยชนทางตรงของปาไม ประโยชนทางตรงของปาไม 
1. ไม และ ผลิตผลจากปา 

ไม    สรางบานเรือน ทําเครื่องเรือน การกอสราง เครื่องมือเกษตร 
    ทําภาชนะใสของ ทําเครื่องกีฬาตางๆ 

 เชื้อเพลง  ฟน , ถาน ใชในการหุงตม การเดินรถไฟ ในโรงงานอุตสาหกรรม 
 วัตถุเคมี   เซลลูโลส – ทํากระดาษ ไหมเทียม น้ําตาล แอลกอฮอล ยีส ฯลฯ 

       ลิกนิน – ทําวานิลา น้ําหอม เครื่องสําอาง ยาถนอม น้ําตาล ฯลฯ 
 อาหาร    ดอก ผล ใบ เมล็ด หนอไม เห็ด หัวกลอย หัวมัน สัตวปา นก แมลง 
 ยารักษาโรค   สมุนไพรตางๆ 
 เสนใย    เสนใยจากเปลือกไม ใบไมตางๆ และจากเถาวลัยชนิดตางๆ 
 ชัน      ทํายา ทําน้ํามัน ผสมสี ทํากระดาษ ทําสบู และยาขัดรองเทา 
 น้ํามันไม    ผสมกับเศษไมทําไต ยาเรือ ทาบานเรือน และรักษาศพมิใหเนา 

   ยางไม     ยางเยลตูงใชทําหมากฝรั่ง ยางขนุนนกใชในการหุมสายเคเบิล้ใตน้ํา 
 น้ําฝาดฟอกหนัง และส ี  พันธุไมหลายชนิดนําเปลือก แกน 

หรือผล  มาทําน้ําฝาดฟอกหนัง เชน เปลอืกไมกอ ไม
โกงกาง สวนสีไดจากชัน แกน และผล ของไมบางชนิด 
เชน แกนไมแกแล ชันจากตนรง  

   อาหารสัตว   ใชปาไมเปนทีเ่ลี้ยงสตัว และหาอาหารสําหรับเลี้ยงสตัว 
 ของปา    ผลผลติทั้งหมดของปาไมนอกเหนือจากไม รวมทั้งสัตว 

พืชผักตางๆ และแร เกบ็เอามาใชภายในประเทศ และ
เปนสินคาสงออกตางประเทศ  

       - หวายตางๆ  ปอตางๆ  ไมไผ  ครั่ง  รวงผึ้งและผึ้ง 
น้ํามันยาง ยางรัก รง  ยางเยลูตง  ชันตะเคียนตาแมว  
น้ํามันมะม่ือ  น้ํามันสน กํายาน กระวาน เรว ผล
พุงทะลาย ใบลาน ใบหอมกฤษณา ไมฝาง ไมแกแล ฝาด
ฟอกหนัง สมุนไพร ฯลฯ 
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2. เปนแหลงกําเนิดอาชีพ 
 นอกจากทําอาชีพเกี่ยวกบัปาไมโดยตรงแลว ยังมีอาชพีอุตสาหกรรมอันเปนผลสบื
เน่ืองมาจากปาไม เชน โรงเลื่อย โรงงานทํากระดาษ โรงงานไมอัด เปนตน ซึ่งตองใชคนมาก จึง
เปนหนทางทีช่วยใหคนมีงานทํา 

3. ทํารายไดใหแกประเทศ 
 ประเทศไทยมรีายไดจากการสงสินคาออกเกี่ยวกบัไม  
 ประโยชนทางออมของปาไม 

1. ชวยปรับอุณหภูมิอากาศใหสม่ําเสมอ 
   ปาไมชวยปรบัอุณหภูมิของอากาศใหสม่ําเสมอ ไมรอนจัดเกินไปในฤดูรอน 
และไมหนาวจดัเกินไปในฤดูหนาว 

2. ชวยใหความชุมชื้นในอากาศสม่ําเสมอ และทําใหฝนตกเพิ่มมากขึ้น  
   เน่ืองจากอุณหภูมิในบริเวณพ้ืนที่ปาเยน็กวาอุณหภูมิในที่โลงแจง และมีไอนํ้า
จากการคายน้ําของตนไมมาก ซึ่งลอยไมสูงนักมักจะลอยเหนือบริเวณปานั่นเอง อากาศในปาจึง
ชุมชื้นอยูเสมอ ผิดกับในที่โลงแจง ซึ่งจะมีอากาศแหงแลงกวา และเม่ือมีไอนํ้า ก็จะจับตวักันเปน
เมฆฝนลอยพดัมา 

3. ชวยบรรเทาความแรงของพาย ุ
   ตนไมในปาเปรียบเสมือนเปนฉากกําบังแรงลมพายุ ใหลดนอยลงอยางรวดเร็ว 
ประมาณรอยละ 20-60 กวาในที่โลงแจง มิใหทําลายบานเรือน หรือสิ่งกอสรางตางๆใหเสียหาย 

4. ชวยปองกันการกัดชะดนิ 
   บริเวณปาไมเม่ือฝนตกลงมา เรือนยอดของพันธุไมจะสกัดกั้นความแรงของ
ฝนมิใหตกกระทบผวิดิน บางสวนจะคางตามเรือนยอดของตนไม บางสวนจะไหลไปตามลําตน 
บางสวนตะตกทะลุเรือนยอดลงสูพ้ืนดิน บริเวณพื้นปามักมีเศษไมใบไม และซากตางๆปกคลุม
อยู จะชวยดูดซับน้ําฝนใหคอยๆซึมลงสูดิน เปนการชลอความเร็วของน้ําที่ไหลบา ประกอบกับ
ดินปาไมเปนดินดี มีการดูดซับน้ําไดดี น้ําจึงซึมลงดินไดมาก ทําใหน้ําที่ไหลบาลดลง และมักจะ
ใสไมขุนขน 

5. ชวยปองกันภัยอันตรายที่เกิดจากน้ําทวม 
   เม่ือมีฝนตกลงมาในพื้นที่ปา บรรดาเรือนยอดของพันธุไมในปาจะชวยให
น้ําฝนคอยๆไหลรินลงสูเบื้องลาง น้ําที่ตกลงมาถึงพ้ืนลางจะมีหญา ใบไม รองรับ โดยสวนหนึ่ง
จะถูกซากพืชซากสัตวดูดซับไว เพ่ือใหไหลลงสูพ้ืนดินอยางชาๆ สวนที่เหลือจะไหลลงสูพ้ืนที่
ระดับต่ําอยางชาและไมมาก ทําใหเกิดน้ําทวมไดยาก 
 
 

72



 73 

6. ชวยใหมีนํ้าไหลอยูสม่ําเสมอตลอดป 
   ปาไมเม่ือฝนตกลงมา น้ําฝนจะไมไหลลงสูตนน้ําเสยีหมด แตจะคอยๆซึมลงสู
ผิวดินสะสมเปนนํ้าใตดิน และจะคอยๆไหลลงสูแหลงนํ้า ทําใหยังคงมีน้ําไหลอยูตลอดเวลาแมใน
ฤดูแลงซึ่งไมมีฝนตก  

7. เปนที่อยูอาศัยของสัตว 
   ปาไมนอกจากจะมีพืชนานาชนิดแลว ยังมีสัตวปามากมายหลายชนดิอาศัยอยู
ดวย สัตวปาเหลานี้ไดอาศัยปาเปนที่อยูอาศัย และหาอาหาร ถาไมมีปา สัตวปากจ็ะสูญพันธุลง
ไป 

8. เปนแหลงพกัผอนหยอนใจ 
   ปาไมมีแหลงสําหรับไปทศันศึกษา และพักผอนหยอนใจ เชน วนอุทยาน และ
น้ําตก เปนตน 

9. ใหประโยชนทางดานการทหาร 
   เวลาทหารเคลื่อนยายพลตนไมจะชวยพรางตา และปายังมีพืชที่ใชเปนอาหาร 
มีแหลงน้ํา 

10. ใหประโยชนทางดานสุขวทิยา 
   ตนไมจะใชกาซคารบอนไดออกไซดในการสังเคราะหแสง แลวคายกาซ
ออกซิเจนออกมา 
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ใบความรูที่ 3 
 

ผลกระทบที่เกิดจากการทําลายปาไม
 

ผลกระทบทีเ่กิดจากการทาํลายปาไม เปนปญหาตอสิ่งแวดลอม แยกออกเปน 3 กลุมใหญๆ คือ 
1. ผลกระทบตอภูมิอากาศ 

  ภาวะการเปลีย่นแปลงดานภูมิอากาศของโลกไดถูกคนพบและยืนยนัเปนทางการ
แลววา อุณหภูมิของโลกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้น และในประเทศไทยเองก็เชนเดียวกัน มี
นักวิจัยหลายทานไดพยายามศึกษาในเรือ่งนี้  
  ปจจัยสําคัญทีเ่ปนตวัการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนั้นมีสวนเกี่ยวของ
กับปาไมโดยตรง สามารถแยกออกเปนผลกระทบทางดานกายภาพจากปาไมอันเนื่องจากพื้นที่
ปาไมเดิมที่เปนแหลงสําคัญของการเก็บความชื้นของผวิโลก ซึ่งสามารถที่จะดึงความชื้นใน
อากาศที่เปนเมฆฝนใหตกลงสูพ้ืนดิน ซึ่งปาดิบชื้นจะเปนปาที่มีโอกาสฝนตกมากที่สุด เม่ือพ้ืนที่
ปาไมไดถูกตดัทําลายหรือถางปาเปนที่รกราง ทําใหผิวดินไดรบัแสงแดดความชื้นสูญเสียไป 
อุณหภูมิจะสูงขึ้นกวาปกต ิและไมสามารถดึงความชื้นในอากาศใหกลายเปนฝนได  
  ผลกระทบประการที่สองคือ ในขณะทีก่ารเติบโตของเศรษฐกิจโลกเปนไปอยาง
ตอเน่ืองนั้น ขบวนการผลิตสนิคาและบริการหลายชนิดโดยเฉพาะการอุตสาหกรรม และการ
ขนสงที่ขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจน้ันไดสรางมลภาวะในรูปกาซเสยีที่ประกอบดวยสาร
คารบอน ไนโตรเจน และอ่ืนๆเปนจํานวนมาก กาซเหลานี้ลอยตวัขึ้นสูบรรยากาศของโลก
กอใหเกิดปรากฏการณ “เรือนกระจก” ที่ทําใหอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นกวาปกต ิ
  เน่ืองจากปาไมนั้นเปนแหลงสําคัญที่สามารถดูดซับคารบอนไดดีที่สุด ดังนั้นการ
เพ่ิมพ้ืนที่ปาไมจึงเปนวิธีการที่จะชวยใหลดปริมาณกาซเสียที่จะไปกอใหเกิดภาวะเรอืนกระจก 
ไดอยางดีที่สุดทางหนึ่ง และนอกจากนี้การควบคุมการตัดไมทําลายปาโดยเฉพาะการเผาปา ซึ่ง
เปนตวัการทําใหเกิดกาซคารบอนอยางมากนั้นจําเปนจะตองทําใหมีประสิทธิภาพพรอมๆกับ
การปลูกปาไมทดแทนพื้นที่ปาไมที่ลดลงใหกลับคนืมา เพ่ือรักษาอุณหภูมิและความแหงแลง
ไมใหวิกฤตมากขึ้นไปอีก 

2. ผลกระทบตอตนนํ้าลําธารและการพงัทะลายของดิน 
  ประการแรก โดยทั่วไปแมน้ําลําคลองตางๆ เม่ือยอนกระแสไปถึงตนนํ้า จะพบวา
เกิดจากการรวมตวัของลําธารนอยใหญทีม่าจากปาดิบในขุนเขาที่มีความชื้นสูง ซึ่งเก็บน้ําฝนดูด
ซับไวแลวคอยรวมตวักันในแกงผา แลวไหลลงสูทีต่่ํา ซึ่งตนไมมีสวนในการเก็บน้าํไวโดยการปก
คลุมพ้ืนผวิดินไมใหน้ําระเหยโดยงาย  
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  ประการที่สอง เม่ือยามที่ปริมาณน้ําฝนทีต่กในขุนเขาปาดิบนั้นมีปริมาณมากก็จะ
รวมตวัไหลสูเบื้องลางอยางรวดเรว็นั้น หากไมมีตนไมคอยตานทานกระแสน้ํา และดูดซับน้ําไว
บางสวนแลวก็จะเกิดอุทกภัยในพื้นที่ดานลางอยางฉับพลัน เปนผลเสียจากการลักลอบตัดไม
ทําลายปา 
  ประการที่สาม เม่ือปาถูกเปดเปนพ้ืนที่โลงแจงยอมเกิดการเซาะกรอนผิวดินจาก
กระแสน้ําไหลบาในฤดูฝน ซึ่งทําใหสูญเสียหนาดินที่เปนธาตุอาหารไป และในทีสุ่ดพื้นดินก็จะไม
สามารถใชประโยชนในการเกษตรได  

3. ผลกระทบตอระบบนิเวศ 
  ปญหาการลดลงของพื้นที่ปาไมนั้นกระทบตอบรรดาสิง่มีชีวิต 3 ประการคอื 
ประการแรก สิ่งมีชีวิตทีอ่ยูในพื้นที่ปากอนถูกทําลายนั้น แนนอนที่สุดสัตวพวกนี้จะตองลดลง
ตามพื้นที่ปาไปดวย เพราะไมมีที่อยูอาศัยและหากินตามธรรมชาต ิเชน สัตวปา นก ผีเสื้อ แมลง
ตางๆ เปนตน สัตวเหลานี้ไมสามารถดํารงชีวติอยูไดถาขาดปาไม แมจะทําการเพาะเลีย้ง
ทดแทน แตก็ไมสามารถสรางระบบนเิวศที่ใหความสมดุลของวงจรชีวติของสตัวทุกชนิดภายใน
ปาไมได 
  ประการที่สอง ถาปาไมไมมีก็จะทําใหของปา เชน หวาย คลั่ง ชัน น้ํามันยาง พืช
สมุนไพรตางๆ รวมถึงพรรณไมหายากที่อาศัยความชืน้ของปาเจริญเตบิโตก็จะหมดสิ้นไปดวย 
  ประการที่สาม การชะลางดินเนื่องจากการทําลายปาในบริเวณตนนํ้าลําธาร ทําให
ตะกอนดินไหลสูแหลงน้ําทีอ่าศัยของสัตวน้ําเกิดขุนตมจนแสงแดดสองสูน้ําลึกไมถึง จะทําใหพืช
และสิ่งมีชวีิตเล็กๆทีเ่ปนอาหารปลาตางๆเจริญเติบโตไมได ปลาก็จะลดนอยลงจนสูญพันธไป 
และการตกตะกอนของดินที่ชะลางมา ทาํใหแมน้ําลําธารตื้นเขนิเปนปญหาตอการไหลเวยีนของ
น้ําเปนอุปสรรคตอวงจรชวีติของปลาหลายชนิดที่ตองวางไขในแหลงนํ้าธรรมชาต ิ นอกจากนี้ยัง
เปนอุปสรรคตอการคมนาคมทางน้ําที่ไมอาจใชแมน้ําใหเปนประโยชนไดถาไมมีการขุดลอก
ตะกอนดินน้ัน 
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ใบงานที่ 1
  

1. ใหนักเรยีนวาดภาพปาไมตามจินตนาการของนักเรียน   1. ใหนักเรยีนวาดภาพปาไมตามจินตนาการของนักเรียน   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. อธิบายความแตกตางของคําวา “ปาไม”, “ปาอนุรักษ” และ “วนอุทยาน” 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3. ยกตัวอยางทรัพยากรธรรมชาติที่นักเรียนรูจัก มา 5 ชนิด 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 
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ใบงานที่ 2
  

คําชี้แจงคําชี้แจง  ใหนกัเรียนเลนเกมโยงสัมพันธ  แลวนําคําตอบมาบันทึกลงในตารางที่กําหนด 
 

ของปา 
ไมและผลิตผล

จากปา 
แหลงกําเนิด

อาชีพ 

ทํารายไดใหแก
ประเทศ 

ประโยชน
ทางออมของปา

ไม 
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ใบงานที่ 3 
 

ผลกระทบที่เกิดจากการทําลายปาไม 
 

1. จงอธิบายพรอมยกตัวอยางผลกระทบตอภูมิอากาศที่เกิดจากการทําลายปาไม   
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

2. เมื่อปาไมถูกทําลายแลวจะเกิดผลกระทบตอตนน้ําลําธารและการพังทะลายของดินอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ถาไมมีปาไมแลวจะสงผลตอระบบนิเวศอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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“…เกมโยงสัมพันธ…” 
(ประกอบแผนการสอนที่ 1 เรื่องปาไม เวลา 15 นาที) 

จุดมุงหมาย 
1. เพ่ือฝกความคิดสรางสรรคในการนึกถึงสิง่ที่เกี่ยวของกันไดอยางคลองแคลว 
2. เพ่ือฝกความสามัคคีในหมูคณะ การประสานงานและแบงหนาที่รับผดิชอบ 
3. เพ่ือฝกทักษะในการเขียน  และเขียนอยางรวดเร็ว 

อุปกรณ 
1. แผนตารางการใหคะแนน (แผนโปรงใส หรือแผนกระดาษอารต) 
2. นาฬิกาจับเวลา และนกหวีดหรือเครื่องใหสัญญาณ  
3. บัตรคําจํานวน 5 คํา 

วิธีเลน 
1. แบงผูเลนออกเปน 5 กลุม กลุมละ 8 คน แตละกลุมแบงหนาที่ดังนี้ 

1.1 ผูเขียนคําโยงสัมพันธ 5 รอบ  5  คน 
1.2 ผูจดบันทึกลงในใบงาน 1  คน 
1.3 ผูใหคะแนน 1  คน 
1.4 ผูจับเวลา และใหสัญญาณหมดเวลา 1  คน 
(หมายเหตุ  ผูเลนหมายเลข 1.3,1.4 ทําหนาที่สลบักับกลุมอ่ืน) 

2. เม่ือสัญญาณเริ่ม ใหแตละกลุมสงตวัแทนออกมารอบละ 1 คน เพ่ือเตรียมตวัเขียน
คําโยงสัมพันธบนกระดาน (แบงชองบนกระดานออกเปน 5 ชอง) 

3. ครูอานคําที่จะใหหาคําที่เกี่ยวของกันเกี่ยวกับปาไม ไดแก ของปา ไมและผลิตผล
จากปา แหลงกําเนิดอาชีพ ทํารายไดใหแกประเทศ ประโยชนทางออมของปาไม 

4. ใหผูเลนเขียนคําที่เกี่ยวของบนกระดานดําใหมากที่สุด ภายในเวลา 1 นาที 
5. ครูเฉลยและบอกคะแนนวาแตละกลุมไดคะแนนเทาใด ลงคะแนนไว 
6. เกมนี้จะเลนทัง้หมด 5 รอบ ผูเลนจะเปลี่ยนไปจนครบ 5 คน แลวจึงรวมคะแนน

ทั้งหมด กลุมใดไดคะแนนมากเปนฝายชนะ 
ประเมินผล 

1. จากการเขียนคําที่เกี่ยวของไดมากที่สุดในเวลาที่กําหนด 
2. จากความสนใจ ความกระตอืรือรนในการเขารวมกิจกรรม  
3. จากความรวมมือกันในกลุม 

คําอธิบายเพิม่เติม 
1. ดําเนินการเลนเกมทุกกลุมพรอมกัน 
2. ผูเลนอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม 
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แผนการสอน 
 

แผนการสอนที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร ว 102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
เรื่อง…ปาชนิดตางๆ  เวลา 3 คาบ  คาบที ่2 – 4 
 

  

สาระสําคัญ   
 จากสภาพภูมิอากาศที่เปนแบบเขตรอนและกึ่งรอนมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
และตะวันตกเฉียงใตพัดผาน มีสภาพภูมิประเทศตั้งแตหาดทราย ชายทะเล จนถึงยอดเขาสูงถึง 
2,500 เมตรจากระดับน้ําทะเล ปานกลาง บางพื้นที่มีความแหงแลงและมีไฟปาเปนประจํา ดิน
แปรผันไปมากมายหลายชนิด มีคุณลักษณะและความอุดมสมบูรณแตกตางกันไป จึงทําให
ประเทศไทยมปีาอยูหลายชนิดดวยกัน  
 สามารถแบงปาในประเทศไทยออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ ปาไมผลัดใบ และปาผลดัใบ 
ซึ่งในแตละกลุมประกอบดวย ปาไมผลัดใบ ไดแก ปาดิบชื้น ปาดิบแลง ปาดิบเขา ปาสน ปาพรุ 
ปาชายเลน และปาชายหาด สวนปาผลดัใบ ไดแก ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง และปาหญา 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 จุดประสงคปลายทาง  เพ่ือใหนักเรียนสามารถแยกปาไมชนิดตางๆ ได จากความ
เขาใจและการสังเกตในลักษณะทางภูมิศาสตร พืชพรรณ พรอมทั้งอธิบายและยกตัวอยางปาไม
ในกลุมปาผลดัใบ และปาไมผลัดใบได 
 จุดประสงคนําทาง 

1. 

2. 

3. 

นักเรียนสามารถบอกพรอมอธิบายลักษณะปาไมในประเทศไทยไดวามี 2 
ชนิด คือ ปาผลัดใบ และปาไมผลัดใบ 
นักเรียนสามารถยกตวัอยางพรอมอธิบายถึงปาไมที่จัดอยูในกลุมของปาไม
ผลัดใบได 
นักเรียนสามารถยกตวัอยางพรอมอธิบายถึงปาไมที่จัดอยูในกลุมของปาผลัด
ใบได 
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เนื้อหา 
 เรื่องปาชนิดตางๆในประเทศไทย  ประกอบดวย  

1. ปาไมผลัดใบ   
- ปาดงดิบ 
- ปาสน 
- ปาชายเลน 
- ปาพรุ 
- ปาชายหาด 

2. ปาผลัดใบ 
- ปาเบญจพรรณ 
- ปาเต็งรัง 
- ปาหญา 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน  มีลําดับการสอนดงันี้ 
 คาบที ่2 – 3  
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
  1. ครูนําแผนภูมิเน้ือเพลง “ชีวติสัมพันธ” ใหนักเรียนดู แลวเปดแถบบันทึกเสียง
เพลงนี้ใหฟง นักเรียนรองตาม 
  2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อเพลง วาเปนเร่ืองเก่ียวกับอะไร มีใจความ
สําคัญอยางไร เพ่ือโยงเขาสูเรื่องปาไมชนิดตางๆในประเทศไทย 
 ขั้นสอน 
  1. ครูแจกใบความรูที่ 4 เรื่องปาไมชนิดตางๆในประเทศไทย ใหนักเรียนศึกษา
เปนรายบคุคล 
  2. ครูใหนักเรียนแบงกลุมออกเปน 8 กลุม โดยมีสมาชิกกลุมละ 5 คน ครูแจกใบ
งานที่ 4 ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันคิด และเขยีนคําตอบลงบนใบงานที่ 4 
  3. ครูใหแตละกลุมสงตัวแทนออกมารับใบความรูที ่5 เรื่องปาไมผลัดใบ แลวให
จับฉลากรบัใบงานที ่5 ไปใหสมาชิกในกลุมชวยกันสรุปใจความสําคัญ บันทึกลงในใบงาน แลว
สงตัวแทนออกมานําเสนอ ใชเวลากลุมละ 3 – 5 นาท ีใบงานที ่5 ประกอบดวยกลุมละ 1 เรื่อง 
ดังนี้ 

5.1 ปาไมผลัดใบ 
5.2 ปาดิบชื้น 
5.3 ปาดิบแลง 
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5.4 ปาดิบเขา 
5.5 ปาสน 
5.6 ปาพรุ 
5.7 ปาชายเลน 
5.8 ปาชายหาด 

 ขั้นสรุป 
  1. ครูเปดแถบบนัทึกเสียงเพลง “ชีวติสัมพันธ” อีกครั้ง ครแูละนักเรยีนรวมการ
สรุปความรูเกีย่วกับปาไม  
  2. ใหนักเรียนรวมแขงขันเกม “คําตอบนี้มีรางวัล” ซึ่งเปนเกมที่นําเนื้อหา
เกี่ยวกบัปาไมชนิดตางๆในประเทศไทย มาตั้งคําถามใหแตละกลุมแขงขันกันตอบ ถาตอบถูกให
จับสลากหมายเลขที่จะไดคะแนน ซึ่งจะไดคะแนนแตกตางกัน แลวนาํคะแนนเขยีนไวที่กระดาน
ดํา ใชเวลา 20 นาที เปนการสรุปบทเรียนที่เรียนมา 
 สื่อการสอน 

1. แผนภูมิเน้ือเพลง “ชีวติสัมพันธ” 
2. แถบบันทึกเสยีงเพลง “ชีวิตสัมพันธ” 
3. ใบความรูที ่4 เรื่อง ปาไมชนิดตางๆในประเทศไทย 

ใบความรูที ่5 เรื่อง ปาไมผลัดใบ 
ใบความรูที ่6 เรื่อง ปาผลัดใบ 

4. ใบงานที ่4 – ปาชนิดตางๆ 
ใบงานที ่5 –  5.1 ปาไมผลดัใบ 

5.2 ปาดิบชื้น 
5.3 ปาดิบแลง 
5.4 ปาดิบเขา 
5.5 ปาสน 
5.6 ปาพรุ 
5.7 ปาชายเลน 
5.8 ปาชายหาด 

   ใบงานที ่6 – 6.1 ปาผลัดใบ 
6.2 ปาเบญจพรรณ 
6.3 ปาเต็งรัง หรือ ปาแดง 
6.4 ปาหญา 

5. รูปภาพตนสัก 
6. เอกสารเกม   
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    – เกมคําตอบนี้มีรางวัล 
     – เกมหัวใจนาํโชค 
7. กระดานดํา 

 
 ขั้นประเมินผล 

1. โดยใชแบบการสังเกตและประเมินจาก 
1.1 การสนทนาซกัถาม การถาม และการตอบคําถาม 
1.2 การปฏิบตัิงานกลุม การนําเสนอผลงาน การใหความรวมมือในกลุม 
1.3 ความกระตือรือรน ความสนใจ การเขารวมกิจกรรมทั้งเพลงและเกม 
1.4 ความกลาแสดงออกในการเขารวมกิจกรรม 

2. โดยการตรวจผลงานจากใบงานที่ 4 และ 5 
 
 คาบที ่4 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
  1. ครูนํารูปภาพตนสัก มาใหนักเรียนดู  
  2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับรูปภาพ วาตนสักมีความสําคัญอยางไร 
เกี่ยวของอะไรกับปาไม เพ่ือโยงเขาสูเรื่องปาผลัดใบ 
 ขั้นสอน 
  1. ครูแจกใบความรูที่ 6 เรื่องปาผลัดใบ ใหนักเรียนศึกษาเปนรายบุคคล 
  2. ครูใหนักเรียนแบงกลุมออกเปน 4 กลุม โดยมีสมาชิกกลุมละ 10 คน ครูใหแต
ละกลุมสงตวัแทนออกมาจับฉลากรบัใบงานที่ 6 ไปใหสมาชิกในกลุมชวยกันสรปุใจความสําคญั 
บันทึกลงในใบงาน แลวสงตัวแทนออกมานําเสนอ ใชเวลากลุมละ 3 – 5 นาที ใบงานที่ 6 
ประกอบดวยกลุมละ 1 เรื่อง ดังนี้ 

2.1 ปาผลัดใบ 
2.2 ปาเบญจพรรณ 
2.3 ปาเต็งรัง หรือ ปาแดง 
2.4 ปาหญา 

 ขั้นสรุป 
  1. ครูและนักเรียนรวมการสรุปความรูเกี่ยวกบัปาผลัดใบ 
  2. ครูใหนักเรียนแขงขันเกม “หัวใจนําโชค” โดยแบงกลุมออกเปน 2 กลุม ให
นักเรียนนับ 1–2 ใครนบัหมายเลขเดียวกนัใหอยูกลุมเดียวกัน ใหชวยกันตอบคําถาม ครูขอ
นักเรียนอาสาสมัครมาเปนผูถามคําถามเกี่ยวกับปาไมผลัดใบ กลุมใดตอบถูก ใหนําหัวใจไปตดิ
ไวทีบ่อรด ซึ่งเปนการทบทวนเนื้อหา ใชเวลา 20 นาท ี
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3. ครูเปดแถบบนัทึกเสียงเพลง “ชีวติสัมพันธ” ครูและนักเรียนรวมกันรองเพลง 
  4. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาสรุปถึงความสัมพันธระหวางตนไม ปาไม และ
สิ่งมีชีวติ และขอคิดถึงการรณรงครักษาปาไม 
 สื่อการสอน 

1.   แผนภูมิเน้ือเพลง “ชีวติสัมพันธ” 
2.   แถบบันทกึเสียงเพลง “ชีวติสัมพันธ” 
3.   ใบความรูที่ 4 เรื่อง ปาไมชนิดตางๆในประเทศไทย 

ใบความรูที ่5 เรื่อง ปาไมผลัดใบ 
ใบความรูที ่6 เรื่อง ปาผลัดใบ 

4. ใบงานที ่4 – ปาชนิดตางๆ 
ใบงานที ่5 –  5.1 ปาไมผลดัใบ 

5.2 ปาดิบชื้น 
5.3 ปาดิบแลง 
5.4 ปาดิบเขา 
5.5 ปาสน 
5.6 ปาพรุ 
5.7 ปาชายเลน 
5.8 ปาชายหาด 

   ใบงานที ่6 – 6.1    ปาผลัดใบ 
6.2    ปาเบญจพรรณ 
6.3    ปาเต็งรัง หรือ ปาแดง 
6.4    ปาหญา 

5. รูปภาพตนสัก 
6. เอกสารเกม  – เกมคําตอบนี้มีรางวัล 
     – เกมหัวใจนาํโชค 

  7.  กระดานดํา 
 ขั้นประเมินผล 

1. โดยใชแบบการสังเกตและประเมินจาก 
1.1 การสนทนาซกัถาม การถาม และการตอบคําถาม 
1.2 การปฏิบตัิงานกลุม การนําเสนอผลงาน การใหความรวมมือในกลุม 
1.3 ความกระตือรือรน ความสนใจ การเขารวมกิจกรรมทั้งเพลงและเกม 
1.4 ความกลาแสดงออกในการเขารวมกิจกรรม 

2. โดยการตรวจผลงานจากใบงานที่ 6 
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เพลงชีวิตสัมพันธ ( F ) 
คาราบาว 

   ..เจานกเอย  เจาเคย อยูบนกอไผ 
   กูขัน บทเพลงจากใจ  ชมไพร ชมพฤกพนา 
   สงสําเนียง  เสียงธรรมชาติ สรางมา 
   ผสมเสียงเพลง พฤกษา  ที่มา ของเสียงดนตรี 
    กูเร่ืองราว  บอกกลาว ถึงความรูสึก 
   เปนเพียง สามัญสํานึก  แหละการ หวงหาอาทร 
   ตอนนี้เรา  ส้ินเงาไม ไมเหมือนกอน 
   ชุมชื่น กลับกลายเปนรอน  เปนแรง ระแหงระเหิด 
 *   ความแหงแลง ความชุมชื้น  อยางไหน ที่เราชอบใจ 
   ความร่ํารวย ความยากจน  อยางไหน ที่คนชอบกัน 
   มันอยูที่ความ สมบูรณ  ของหมู แมกไม ตนสาย ตนน้ําลําธาร  
  มาจากปา สูเมือง  จากเขา ทะมึน  
  หลอเล้ียง ผูคน  ในแทน คอนกรีต 
 **  (ยามนี้เรา จึงมารองเพลง  เพ่ือบอก บรรเลง เสียงเพลง จากใจ 
   เมืองนั้นมี ความศิวิไล เมื่อมี ปาไม ตนน้ําลําธาร 
  มีนกกา หากิน บินวอน เหลือแม ลูกออน มีนม ใหลูกกิน) 
  คนหากิน สัตวหากิน (เราไมเบียด เบียนกัน และกัน) 
  ตนไมงาม คนงดงาม (งามน้ําใจ ไหลเปนสายธาร 
  ชุบชีวิต ทุกฝายเบิกบาน  มีคน มีตนไม) มีสัตวปา 
   ...ความสมดุลย คือคุณ ตามธรรมชาติ 
  ดินน้ํา ลมฟา อากาศ เติมวาด ชุบชีวิตชน 
  หมูไมพันธ อยูกัน มาหลายชั่วคน  
  ใหใบ ใหดอก ใหผล ใหคน ไดผลประโยชน 
    กูเร่ืองราว บอกกลาว ถึงความ รูสึก 
   เปนเพียง สามัญสํานึก และการ หวงหาอาทร 
   ตอนนี้เรา  ส้ินเงาไม ไมเหมือนกอน 
  ชุมชื่น กลับกลายเปนรอน เปนแรง ระแหงระเหิด 
    ( กลับไปรองที่ * , ** , ** , * ) 
   คนหากิน สัตวหากิน (เรา ไมเบียด เบียนกัน และกัน) 
   ตนไมงาม คนงดงาม (งามน้ําใจ ไหลเปนสายธาร 
   ชุบชีวิต ทุกฝายเบิกบาน  มีคน มีตนไม) มีสัตวปา มีสัตวปา 

  (เรา ไมเบียด เบียนกัน และกัน)  ตนไมงาม คน
งดงาม (งามน้ําใจ ไหลเปนสายธาร  ชุบชีวิต ทุกฝาย
เบิกบาน  มีคน มีตนไม) มีสัตวปา._ 
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ใบความรูที่ 4 

 
ปาไมชนิดตางๆในประเทศไทย

 

 จากสภาพภูมิอากาศที่เปนแบบเขตรอนและกึ่งรอนมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
และตะวันตกเฉียงใตพัดผาน มีสภาพภูมิประเทศตั้งแตหาดทราย ชายทะเล จนถึงยอดเขาสูงถึง 
2,500 เมตรจากระดับน้ําทะเล ปานกลาง บางพื้นที่มีความแหงแลงและมีไฟปาเปนประจํา ดิน
แปรผันไปมากมายหลายชนิด มีคุณลักษณะและความอุดมสมบูรณแตกตางกันไป จึงทําให
ประเทศไทยมปีาอยูหลายชนิดดวยกัน 
 สามารถแบงปาในประเทศไทยออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ 
 1. ปาไมผลัดใบ (Evergreen Forest) 
 2. ปาผลัดใบ (Deciduous Forest) 
 

1. ปาไมผลัดใบ (Evergreen Forest) 
ปาไมผลัดใบมีอยูประมาณรอยละ 30 ของพื้นที่ปาไมในประเทศไทย ประกอบดวยปา

ชนิดตางๆ ดังนี้ 
1. ปาดงดิบ  

- ปาดงดิบชื้น หรือปาดิบชื้น 
- ปาดงดิบแลง หรือปาดิบแลง 
- ปาดงดิบเขา , ปาดิบเขา หรือปาตีนเขา 

2. ปาสนเขา หรอืปาสน 
3. ปาชายเลน , ปาโกงกาง หรือปาบึงน้ําเคม็ 
4. ปาพรุ หรือปาบึงน้ําจืด 
5. ปาชายหาด 

 

2. ปาผลัดใบ (Deciduous Forest) 

ปาผลัดใบมีอยูประมาณรอยละ 70 ของพื้นที่ปาไมในประเทศไทย ประกอบดวยปาชนิด

ตางๆ ดังนี้ 
1. ปาเบญจพรรณ 
2. ปาเต็งรัง , ปาแดง หรือปาแพะ 
3. ปาหญา หรือปาทุง 
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ใบความรูที่ 5 
 

ปาไมผลัดใบ
 

ปาไมผลัดใบ (Evergreen Forest) 
 สังคมพืชปาไมผลัดใบ เปนระบบนิเวศของปาไมชนิดที่ประกอบไปดวยพันธุไมชนิดไม
ผลัดใบคือมีใบเขียวตลอดเวลา ใหความเขียวชอุมตลอดป ไมมีระยะเวลาผลัดใบที่แนนอน มี
ประมาณ 30 เปอรเซ็นตของเนื้อที่ปาของประเทศไทย และสามารถแยกออกเปนชนิดยอยๆได
อีกหลายชนิด คือ 

1. ปาดงดิบ (Tropical evergreen forest) 
  เปนปาที่เขียวอยูตลอดทั้งป ใบจะรวงพรอมกัน และใบใหมจะออกทดแทน จึงทํา
ใหปาชนิดนี้ดูเขียวตลอดเวลา ปาดงดิบมีอยูทั่วไป และจะมีมากทางภาคใต และภาคตะวันออก
ของประเทศ เชน ระยอง จันทบุรี ตราด ปาดงดิบจะเกิดขึ้นไดตองมีสภาพภูมิอากาศคอนขางชื้น
และฝนตกชุก  เปนปาที่อยูในเขตลมมรสุมพัดผานเกือบตลอดป มีปริมาณน้ําฝนมาก สามารถ
แยกประเภทอีกได คือ 

1.1 ปาดงดิบชื้น (Tropical rain forest of evergreen) 
   เปนปารกทึบเกิดขึ้นหนาแนนมองดูแลวเขียวชอุมตลอดทั้งป มีการกระจาย
สวนใหญอยูทางภาคใตและภาคตะวันออกของประเทศ อาจพบในภาคอื่นบาง แตมักมีลักษณะ
โครงสรางที่เปนสังคมยอยของสังคมปาชนิดนี้ ปาดงดิบชื้นขึ้นอยูในที่ราบหรือบนภูเขาที่ระดับ
ความสูงไมเกิน 600 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ในภาคใตพบไดตั้งแตตอนลางของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธลงไปจนถึงชายเขตแดน สวนทางภาคตะวันออกพบในจังหวัดตราด จันทบุรี 
ระยอง และบางสวนของจังหวัดชลบุรี มีปริมาณน้ําฝนตกไมนอยกวา 2,500 มิลลิเมตรตอป 
พันธุไมในปาประเภทนี้จะลําตนตรงสูงแยงกันรับแสงอาทิตย ไมคอยมีกิ่งกานเทาไรนัก เชน ไม
ยาง ไมตะเคียน กะบาก อบเชย จําปาปา สวนที่เปนพืชชั้นลางจะเปนพวกปาลม ไผ ระกํา 
หวาย บุกขอน เฟรน มอส กลวยไมปา และเถาวัลยชนิดตางๆ 

1.2 ปาดิบแลง (Dry forest or semi- evergreen forest) 
   มีอยูทั่วไปตามภาคตางๆของประเทศ พบกระจายตั้งแตตอนบนของทิวเขา
ถนนธงชัยจากจังหวัดชุมพรขึ้นมาทางเหนือ ปกคลุมลาดเขาทางทิศตะวันตกของทิวเขาตะนาว
ศรีไปจนถึงจังหวัดเชียงราย สวนซีกตะวันออกของประเทศปกคลุมตั้งแตทิวเขาภูพานตอลงมา
มาถึงทิวเขาบรรทัด ทิวเขาพนมดงรักลงไปจนถึงจังหวัดระยองขึ้นไปตามทิวเขาดงพญาเย็น ทิว
เขาเพชรบูรณจนถึงจังหวัดเลยและนาน นอกจากนี้ยังพบในจังหวัดสกลนคร และทางภาคเหนือ
ของจังหวัดหนองคายเลียบลําน้ําโขงในสวนที่ติดตอกับประเทศลาว ปาชนิดนี้พบตั้งแตระดับ
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ความสูงจากน้ําทะเลปานกลางประมาณ 100 เมตรขึ้นไปถึง 800 เมตร ปาดิบแลงที่ยังคงความ
สมบูรณที่สุดคือปาภูหลวง–วังนํ้าเขียว ที่ ต.สะแกราช อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา ซึ่งเดิมเปน
รอยตอของเทือกเขาดงพญาเย็นปาดงดิบที่มีชื่อเสียง มีปริมาณน้ําฝนระหวาง 1,000 – 2,000 
มิลลิเมตรตอป มีพันธุไมหลักมากชนิดดวยกัน เชน กระบาก ยางนา ยางแดง ตะเคียนหิน เต็ง
ตานี พยอม สมพง มะคา ยางนอง กระบก พลวง เปนตน พืชชั้นลางก็มีพวกปาลม พวกหวาย 
พวกขิง ขา แตปริมาณไมหนาแนนนัก 
  1.3 ปาดิบเขา (Hill evergreen forest) 
   เปนปาที่ทรงคุณคายิ่งของมวลมนุษยเพราะเปนตนนํ้าลําธาร และเปนปาที่
เปนแหลงซับนํ้าที่สําคัญของประเทศ เปนปาที่มีทิวทัศนสวยงาม อาจพบไดในทุกภาคของ
ประเทศในบริเวณที่เปนยอดเขาสูง พบตั้งแตเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช เขตรักษาพันธุสัตว
ปาหวยขาแขง ขึ้นไปจนถึงยอดเขาสูงๆในภาคเหนือ เชน ยอดดอยอินทนนท ดอยปุย และยอด
ดอยอ่ืนๆในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และแมฮองสอน เปนตน สวนทางภาคตะวันออกพบได
บนยอดดอยภูหลวง ภูกระดึง จังหวัดเลย ยอดเขาสูงในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครนายก ปาเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนตน มีปริมาณ
น้ําฝน มีปริมาณน้ําฝนระหวาง 1,500 – 2,000 มิลลิเมตรตอป ลักษณะเปนปาโปรงกวาปาดิบ
ชื้นมีตนไมใหญนอยกวา อากาศเย็นเพราะอยูบนที่สูง พันธุไมหลักคอนขางจํากัด เชน กอชนิด
ตางๆ ทะโล ยมหอม กําลังเสือโครง นางพญาเสือโครง สนสามพันป มะขามปอมดง พญาไม 
พญามะขามปอมดง สนแผง กุหลาบปา ฯลฯ ผสมปนเปกันไป ตามตนไมมีพวกไลเคนและมอส 
หรือตะไครน้ําเกาะอยู พืชชั้นลางมีพวกไมดอกลมลุก เฟรน และไผชนิดตางๆกระจายอยูทั่วไป 

2. ปาสนเขา หรือปาสน (Pine forest or coniferous forest) 
  ปาสนมักจะกระจายเปนหยอมๆทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวันออก และภาคตะวันตกเฉียงใต ที่สูงจากระดับน้ําทะเล 200 – 1,600 เมตร มีปริมาณน้ําฝน
ระหวาง 1,000 – 1,500 เมตร จะพบไดที่อุทยานแหงชาติพุเตยในเขตภาคกลาง ที่จังหวัด
สุพรรณบุรี จะเกิดขึ้นในสภาพพื้นดินที่ไมคอยอุดมสมบูรณเทาใดนัก มีความเปนกรดสูง ปาชนิด
นี้ถือเอาลักษณะโครงสรางของสังคมเปนหลักในการจําแนกโดยเฉพาะองคประกอบของชนิด
พันธุไมในสังคมและไมเดนนํา อาจเปนสนสองใบหรือสนสามใบ พันธุไมที่ขึ้นมีไมมากชนิด มีสน
สองใบกับสนสามใบเปนหลัก นอกนั้นก็มีพวกไมเหียง ไมพลวง กอ กํายาน ไมเหมือด พืชชั้น
ลางมักเปนพวกหญาตางๆ และพืชกินแมลงบางชนิด 

3. ปาชายเลน , ปาโกงกาง หรือปาบึงนํ้าเค็ม (Mangrove forest) 
  เรียกอีกชนิดหนึ่งวา ปาเลนน้ําเค็มหรือปาเลน เปนสังคมปาไมบริเวณชายฝงทะเล
ในจังหวัดทางภาคใต ภาคกลางโดยเฉพาะที่สมุทรสาคร ภาคตะวันออก และทางฝงอาวไทย จะ
มีน้ําขึ้น – น้ําลงอยางเดนชัดในรอบวัน พบมากตามชายเลนที่อยูติดกับทะเล หรือปากแมน้ํา
ใหญๆที่น้ําทะเลทวมถึง หรือตามชายฝงที่เปนแหลงสะสมดินเลนทั่วๆไป นับเปนเอกลัษณของ
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สภาพปาอีกแบบหนึ่งในเขตรอน เปนปาที่มีพืชพรรณคอนขางนอยชนิดและขึ้นเปนกลุมกอน 
เทาที่ไดมีการสํารวจพบมี 70 ชนิด พันธุไมหลักมีโกงกางใบเล็กและโกงกางใบใหญเปนพ้ืน 
นอกน้ันเปน พวกแสม ไมถั่ว ประสัก หรือพังกา ถั่งขาว โปรง ฝาด พรา ตาตุม แสมทะเล 
หลุมพอ ลําพู–ลําแพน เปนตน ผิวหนาดินเปนที่สะสมของมวลชีวภาพ เปนอาหารของสัตวทะเล
วัยออนอยางดี สําหรับพืชชั้นลางเปนพวกเหงือกปลาหมอ ถอบแถบน้ํา ปรงทะเล และจาก เปน
ตน 
 4. ปาพรุ หรือปาบึงนํ้าจืด (Swamp forest of marshland) 
  เปนพ้ืนที่ลุมที่มีการทับถมของซากพืชผุสลายที่ทับถมกันเปนเวลานานและ
อินทรียวัตถุที่ไมสลายตัว พบตามบริเวณที่ราบลุมต่ําตอนใน ที่มีน้ําจืดทวมขังอยูนาน หรือชื้น
แฉะตลอดป พ้ืนผิวดินเปนโคลนและหลมลึก เปนปาอีกประเภทหนึ่งที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง พบกระจายทั่วไป และพบมากทางภาคใต จากรายงานของกองสํารวจดิน กรมพัฒนา
ที่ดิน(2525) พ้ืนที่ที่เปนพรุพบในจังหวัดตางๆดังน้ี นราธิวาส 283,350 ไร นครศรีธรรมราช 
76,875 ไร ชุมพร 16,900 ไร สงขลา 5,545 ไร พัทลุง 2,786 ไร ปตตานี 1,127 ไร และตราด 
11,980 ไร สวนจังหวัดที่พบเล็กนอย ไดแก สุราษฎรธานี ตรัง กระบี่ สตูล ระยอง จันทบุรี 
เชียงใหม(อ.พราว) และจังหวัดชายทะเลอื่นๆ รวมเปนพ้ืนที่ 400,000 ไร อยางไรก็ตาม พ้ืนที่
สวนใหญถูกบุกรุกทําลายระบายน้ําออกเปลี่ยนแปลงสภาพเปนสวนมะพราว นาขาว และบอ
เลี้ยงกุงเลี้ยงปลา คงเหลือเปนพ้ืนที่กวางใหญในจังหวัดนราธิวาสเทานั้น คือ พรุโตะแดง ซึ่ง
ยังคงเปนปาพรุสมบูรณ และพรุบาเจาะ ซึ่งเปนพรุเสื่อมสภาพแลว เทาที่มีการสํารวจพบวามี
พันธุไมไมนอยกวา 470 ชนิด และในจํานวนนี้เปนชนิดที่พบครั้งแรกของประเทศถึง 50 ชนิด 
ปริมาณน้ําฝนระหวาง 2,300 – 2,600 มิลลิเมตรตอป พันธุไมหลักมีพวกมะฮัง สะเตียว ยากา 
ตารา อายบาว หวาน้ํา หวาหิน ชางไห ตังหน ตีนเปนแดง จิกนม เปนตน พืชชั้นลางเปนพวก
ปาลม เชน หลุมพี คอ หวายน้ํา ขวน ปาลมสาคู รัศมีเงิน กระจูด เตยตางๆ เปนตน ปาพรุใน
ภาคกลางเปนลักษณะปาโปรง พันธุไมที่สําคัญมีขนาดเล็กไดแก ครอเทียน สมุนจิก โมกขาน 
หวายน้ําออ ระกํา สวนพรุในภาคใตจะขึ้นอยูตามบริเวณที่มีน้ําขังตลอดทั้งปมีซากพืช ปาพรุทาง
ใตแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ตามบริเวณที่เปนปาพรุน้ํากรอย ใกลชายฝงทะเล มีตนเสม็ด
ขึ้นอยูอยางหนาแนนเรียกวาปาพรุเสม็ด อีกลักษณะหนึ่งเปนปาที่มีพันธุไมตางๆขึ้นปะปนกัน
ไดแก อินทนิลนํ้า กระทุมน้ํา กระทังหัน ฯลฯ สวนพื้นลาง ประกอบดวย หวาย ตระกราทอง 
หมากแดง 
 5. ปาชายหาด (Beach forest) 
  เปนปาโปรงที่ขึ้นอยูตามชายฝงทะเลที่มีดินเปนกรวด ทราย และโขดหิน ดินมี
ฤทธิ์เปนดาง พันธุไมนอยชนิดและผิดแผกไปจากปาอ่ืนอยางเดนชัด ถาเปนแหลงดินทรายจะมี
พวกสนทะเลขึ้นเปนกลุมกอน ไมคอยมีพันธุไมอ่ืนปะปน พืชชั้นลางมีพวกคนทีสอ ผักบุงทะเล 

89



 90 

และพันธุไมเลื้อยอ่ืนๆบางชนิด ถาดินเปนกรวดหิน พันธุไมสวนใหญจะเปนพวกกระทิง ไมเมา 
หูกวาง และเกด เปนตน 
 

1. ปาไมผลัดใบ (Evergreen forest) 
ปาไมผลัดใบมีอยูประมาณรอยละ 30 ของพื้นที่ปาไมในประเทศไทย ประกอบดวยปา

ชนิดตางๆ ดังนี้ 
1.  ปาดงดิบ  

-  ปาดงดิบชื้น หรือปาดิบชื้น 
-  ปาดงดิบแลง หรือปาดิบแลง 
-  ปาดงดิบเขา , ปาดิบเขา หรือปาตีนเขา 

2.  ปาสนเขา หรือปาสน 
3.  ปาชายเลน , ปาโกงกาง หรือปาบึงน้ําเค็ม 
4.  ปาพรุ หรือปาบึงน้ําจืด 
5.  ปาชายหาด 
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ใบความรูที่ 6 

 
ปาผลัดใบ

 
ปาผลัดใบ (Deciduous Forest) 
 สังคมพืชปาผลัดใบ เปนระบบนิเวศของปาไมชนิดที่ประกอบดวยพันธุไมชนิดผลัดใบ 
หรือทิ้งใบเปนองคประกอบสําคัญ การผลัดเปลี่ยนใบจะใชเวลาคอนขางยาวนาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในฤดูแลง เพ่ือจะแตกใบใหมเม่ือมีปริมาณน้ําในอากาศมากพอ หรือเม่ือเขาฤดูฝน 
ยกเวนพืชชั้นลางจะไมผลัดใบ สังคมพืชกลุมน้ีมีประมาณ 70 เปอรเซ็นตของเนื้อที่ปาของ
ประเทศไทย จะพบปากลุมน้ีตั้งแตระดับความสูง 50 – 800 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล จะอยูทาง
แถบที่คอนขางแหงแลงของประเทศ  
 ปาผลัดใบประกอบดวยปาชนิดตางๆ ดังนี้ 

1. ปาเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest) 
  บางทีเรียกวา ปาผลัดใบผสม มีลักษณะทั่วไปเปนปาโปรง พ้ืนที่ปาไมไมรกทึบ 
ประกอบดวยตนไมขนาดใหญ และขนาดกลางหลายชนิด เกิดขึ้นคละปะปนกันเปนจํานวนมาก 
บางแหงมีไมไผชนิดตางๆขึ้นอยูกระจัดกระจายทั่วไป ดินเปนไดตั้งแตดินเหนียว ดินรวน ดิน
รวนปนทราย จนถึงดินลูกรัง ปริมาณน้ําฝนไมเกิน 1,000 มิลลิเมตรตอป เปนสังคมพืชที่มีความ
หลากหลายทางมวลชีวะมากสังคมหนึ่ง พันธุไมสวนใหญจะผลัดใบมากในฤดูแลง และมักจะเกิด
ไฟปาไหมลุกลามแทบทุกป เม่ือเขาฤดูฝนตนไมจึงผลิใบ และกลับเขียวชอุมเหมือนเดิม เปนเหตุ
ใหพันธุไมเหลานี้มีวงปในเน้ือไมหลายชนิด การกระจายของปาเบญจพรรณในประเทศไทย พบ
ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงใต ครอบคลุมต่ําลงไปจนถึงจังหวัด
ประจวบคีรีขันธตอนบน มีปรากฏที่ระดับความสูงตั้งแต 50 – 800 เมตร หรือสูงกวานี้ในบางจุด 
พันธุไมขึ้นคละปะปนกัน ที่เปนไมหลักก็มี สัก แดง ประดู มะคาโมง พยุง ชิงชัน พฤกษถอน 
ตะเคียนหนู หามกราย รกฟา พ้ีจ่ัน และไผ ขึ้นเปนปาหนาแนน 
 2. ปาแดง หรือปาเต็งรัง (Dry dipter carp forest) 
  หรือที่เรียกกันวา ปาเบญจพรรณแลง ทางเหนือเรียกวา ปาแพะ ทางภาคอีสาน
เรียกวา ปาโคก พบขึ้นสลับกับปาเบญจพรรณ ลักษณะเปนปาโปรง มีตนไมขนาดเล็ก และ
ขนาดกลาง ไมเดนอันเปนไมดัชนีประกอบดวยไมในวงศยาง ฤดูแลงจะผลัดใบ และมีไฟปาเปน
ประจํา ปาเต็งรังมีถิ่นกระจายโดยกวางๆซอนทับกันอยูกับปาเบญจพรรณ แตอาจแคบกวา
เล็กนอยทั้งน้ีเน่ืองจากมีปจจัยกําหนดที่เกี่ยวของกับความแหงแลง มีปรากฏตั้งแตจังหวัด
เพชรบุรีขึ้นไปจนถึงเหนือสุดในจังหวัดเชียงราย ปาชนิดนี้เปนสังคมพืชเดนในทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญปรากฏสลับกันไปกับปาเบญจพรรณ ในพื้นที่ที่มีความแหงแลง
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จัด กักเก็บน้ําไดเลว  เชน บนสันเนิน พ้ืนที่ราบที่เปนทรายจัด หรือบนดินลูกรังที่มีชั้นของลูกรัง
ตื้น ตั้งแตระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล 50–1,000 เมตร มีปริมาณน้ําฝนไมเกิน 1,000 
มิลลิเมตรตอป พันธุไมที่ขึ้นมักเปนชนิดที่ทนแลงทนไฟปา เชน เต็ง รัง เหียง พลวง กราด 
ประดู แสลงใจ เมา มะขามปอม มะกอก ผักหวาน ฯลฯ เปนตน พืชชั้นลางสวนใหญเปนพวก
หญา ไผตางๆที่พบมากที่สุดคือ ไผเพ็กหรือหญาเพ็ก พวกปรง พวกขิง ขา กระเจียว เปราะ 
เปนตน 
 3. ปาหญาหรือปาทุง (Savannah of wooded , Savannah of grassland) 
  เปนปาที่เกิดขึ้นภายหลังจากปาธรรมชาติที่อุดมสมบูรณตางๆไดถูกเผาและ
ทําลาย หรือทําไรเลื่อนลอย ลักษณะดินมีสภาพเสื่อมโทรม มีฤทธิ์เปนกรด จนไมตนไมอาจขึ้น
หรือเจริญงอกงามตอไปได พวกหญาตางๆจึงเขามาแทนที่ ลักษณะดินเปนดินปนทรายหรือดิน
ลูกรัง มีปริมาณน้ําฝนนอย แพรกระจายทั่วประเทศในบริเวณที่ปาถูกทําลายและเกิดไฟปาเปน
ประจําทุกป พบไดทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกของไทย 
อยางเชน ทุงกุลารองไห จังหวัดสกลนคร หญาที่ขึ้นสวนใหญเปนหญาคา แฝก หญาพง หญาขน 
ตาชาง หญาโขมง ออ แขม เปนตน ไมตนมีขึ้นกระจายหางๆกันบาง เชน กระโดน กระถินปา 
สีเสียดแกน ประดู ติ้ว แตว ตานเหลือง และปรงปา เปนตน ไมเหลานี้ทนแลงและทนไฟปาไดดี 
 

2. ปาผลัดใบ (Deciduous forest) 

ปาผลัดใบมีอยูประมาณรอยละ 70 ของพื้นที่ปาไมในประเทศไทย ประกอบดวยปา
ชนิดตางๆ ดังนี้ 

1.  ปาเบญจพรรณ 
2.  ปาเต็งรัง , ปาแดง หรือปาแพะ 
3.  ปาหญา หรือปาทุง 
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ใบงานที่ 4 
 

ปาไมชนิดตางๆในประเทศไทย
  

คําชี้แจงคําชี้แจง   ใหนกัเรียนโยงเสนจับคูตามความสัมพันธของปาชนิดตางๆ 
 
 
 

ปาไมผลัดใบ             ปาผลัดใบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
ปาชายเลน 

ปาชายหาด 
ปาดงดิบ 

 ปาเต็งรัง 
ปาเบญจพรรณ 

ปาพรุ 

 

ปาสน 
ปาหญา 
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ใบงานที่ 5.1 
 

ปาไมผลัดใบ
  

ประเภทปา ประเภทปา ลักษณะ ลักษณะ ประกอบดวยปาไม ประกอบดวยปาไม 
 

ปาไมผลัดใบ 
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ใบงานที่ 5.2 

 

ปาดิบชื้น
  

ชนิดปา ชนิดปา ลักษณะปา ลักษณะปา พ้ืนที่ที่มีปาชนิดนี้ พ้ืนที่ที่มีปาชนิดนี้ พันธุไมสําคัญ พันธุไมสําคัญ 
 

ปาดิบชื้น 
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ใบงานที่ 5.3 

 

ปาดิบแลง
  

ชนิดปา ชนิดปา ลักษณะปา ลักษณะปา พ้ืนที่ที่มีปาชนิดนี้ พ้ืนที่ที่มีปาชนิดนี้ พันธุไมสําคัญ พันธุไมสําคัญ 
 

ปาดิบแลง 
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ใบงานที่ 5.4 

 

ปาดิบเขา
  

ชนิดปา ชนิดปา ลักษณะปา ลักษณะปา พ้ืนที่ที่มีปาชนิดนี้ พ้ืนที่ที่มีปาชนิดนี้ พันธุไมสําคัญ พันธุไมสําคัญ 
 

ปาดิบเขา 
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ใบงานที่ 5.5 

 

ปาสน
  

ชนิดปา ชนิดปา ลักษณะปา ลักษณะปา พื้นที่ที่มีปาชนิดนี ้พื้นที่ที่มีปาชนิดนี ้ พันธุไมสําคัญ พันธุไมสําคัญ 

 

ปาสน 
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ใบงานที่ 5.6 

 

ปาพรุ
  

ชนิดปา ชนิดปา ลักษณะปา ลักษณะปา พื้นที่ที่มีปาชนิดนี ้พื้นที่ที่มีปาชนิดนี ้ พันธุไมสําคัญ พันธุไมสําคัญ 

 

ปาพรุ 
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ใบงานที่ 5.7 

 

ปาชายเลน
  

ชนิดปา ชนิดปา ลักษณะปา ลักษณะปา พื้นที่ที่มีปาชนิดนี ้พื้นที่ที่มีปาชนิดนี ้ พันธุไมสําคัญ พันธุไมสําคัญ 

 

ปาชายเลน 
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ใบงานที่ 5.8 

 

ปาชายหาด
  

ชนิดของปา ชนิดของปา ลักษณะปา ลักษณะปา พื้นที่ที่มีปาชนิดนี ้พื้นที่ที่มีปาชนิดนี ้ พันธุไมสําคัญ พันธุไมสําคัญ 

 

ปาชายหาด 
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ใบงานที่ 6.1 

 

ปาผลัดใบ
  

ประเภทปา ประเภทปา ลักษณะ ลักษณะ ประกอบดวยปาไม ประกอบดวยปาไม 
 

ปาผลัดใบ 
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ใบงานที่ 6.2 

 

ปาเบญจพรรณ
 

ชนิดปา ลักษณะปา พ้ืนที่ที่มีปาชนิดนี้ พันธุไมสําคัญ 
 

ปาเบญจพรรณ 
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ใบงานที่ 6.3 

 

ปาเต็งรัง
  

ชนิดปา ชนิดปา ลักษณะปา ลักษณะปา พ้ืนที่ที่มีปาชนิดนี้ พ้ืนที่ที่มีปาชนิดนี้ พันธุไมสําคัญ พันธุไมสําคัญ 
 

ปาเต็งรัง 
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ใบงานที่ 6.4 

 

ปาหญา
  

ชนิดปา ชนิดปา ลักษณะปา ลักษณะปา พ้ืนที่ที่มีปาชนิดนี้ พ้ืนที่ที่มีปาชนิดนี้ พันธุไมสําคัญ พันธุไมสําคัญ 
 

ปาหญา 
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“…เกมคําตอบนี้มีรางวัล…” 
(ประกอบแผนการสอนที ่2 เรื่องปาชนิดตางๆ เวลา 20 นาที) 

จุดมุงหมาย 
1. เพ่ือเปนการทบทวนความรูจากเรื่องปาชนิดตางๆ (ปาไมผลัดใบ) 
2. เพ่ือสรางความสนใจในการสรุปบทเรียน 
3. เพ่ือฝกความคลองแคลววองไวในการตอบ และความสามัคคีในหมูคณะ 

อุปกรณ 
1. ขอคําถามเกี่ยวกับเรื่องปาชนิดตางๆ (ปาไมผลัดใบ)  
2. สลากหมายเลข (สําหรับจับหมายเลขขอคะแนน) 
3. แผนตารางการใหคะแนน (แผนโปรงใส หรือแผนกระดาษอารต) 

วิธีเลน 

1. แบงผูเลนออกเปน 8 กลุม กลุมละ 5 คน ทุกคนในกลุมเตรียมพรอมที่จะตอบคําถาม 

2. เร่ิมเลนโดยใหผูเลนแตละกลุม ฟงคําถามที่ครูถามแลวยกมือตอบอยางรวดเรว็ (ใหยก

มือตอบกลุมละ 1 คน หลังจากจบคําถาม) ถาตอบถูกใหจับสลากคะแนน ถาตอบผิดใหกลุมอ่ืนตอบ

ตอไป 

3. เมื่อตอบถูกใหจับสลากในสลากนั้นจะมีคําถามแตละขออีก ซ่ึงเปนคําถามทั่วๆไปที่
ฝกเชาวปญญาและความคิดสรางสรรค บางกลุมอาจจะไดคะแนนมากหรือนอย หรือไมไดเลย 
แลวแตโชคชะตา บางกลุมอยูเฉยๆอาจจะไดคะแนน เปนการสรางความตื่นเตนใหกบัผูเลน 

4. การถามคําถามจะดําเนินไปเรื่อยๆ ใชเวลา 20 นาทีตลอดเกม 
ประเมินผล 

1. จากคะแนนในตารางสะสมของแตละกลุม กลุมที่ไดคะแนนมากเปนฝายชนะ 
2. โดยสังเกตการตอบคําถามจากเรื่อง 
3. ความสนใจ ความกระตือรือรนในการตอบ และความรวมมือกันในกลุม 

คําอธิบายเพิม่เติม 
1. การตอบคําถามตองกระทําอยางรวดเร็ว ยกมือแลวใหตอบทันที ถาชาใหกลุมอ่ืน

ตอบแทน 
2. ขออาสาสมัครนักเรียน 3 คน ทําหนาที่ดังนี้ 

2.1 ลงคะแนนใหกลุมที่ตอบถูกตอง 
2.2 ใหถือสลากสงใหตวัแทนของกลุมที่ตอบถกูจับ 
2.3 ใหเปนผูอานสลากคะแนน 
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เอกสารประกอบ…เกมคําตอบนีม้ีรางวัล 
******************* 

ขอคําถามในเรื่องปาชนิดตางๆ (ปาไมผลัดใบ) 
1. จงอธิบายลักษณะของปาไมผลัดใบ 
2. จงบอกชื่อปาที่จัดอยูในกลุมปาไมผลัดใบ มา 4 ชนิด 
3. ปาชนิดใดมีความสําคัญตอการรักษาตนน้ําลําธาร 
4. จงยกตัวอยางพันธุไมสําคัญของปาสนเขา มา 1 ชนิด 
5. จงบอกขอแตกตางของปาพรุและปาชายเลน มา 1 ขอ 
6. ปาชนิดใดมักปรากฏในบรเิวณที่มีน้ําจืดทวมนานๆ ดินระบายน้ําไมดี 
7. ปาชนิดใดเปนปาที่น้ําทะเลทวมถึงพบตามชายฝงที่เปนแหลงสะสมดินเลน 
8. จงยกตัวอยางพันธุไมสําคัญของปาชายเลน มา 1 ชนิด 
9. ปาภูกระดึง จังหวัดเลย จัดอยูในประเภทปาชนิดใด 
10. จงอธิบายลักษณะของปาดงดิบ หรือปาดิบชื้น 

สลากคะแนน 

1. ตอบถูกตอง คุณคือคนเกง แตลองบอกอีกซิวา “ปาดงดิบมีลักษณะเปนปาทบึหรือปาโปรง” 
ถาตอบถูกเอาไปเลย 8 คะแนน ถาตอบผดิให 2 คะแนนเพื่อเปนกําลงัใจ 
2. คุณตอบเกงมาก คะแนนที่ไดคือ “เบญจะ” คือเทาไร ถาตอบไดเอาไปเลย ถาผิดก็เสียใจดวย 
3. โอโฮ! คุณเกงจัง เราให 7 คะแนน แตคุณใจดีนะ แบงใหกลุมที่ไดนอยที่สุดไป 4 คะแนน 
คุณก็เหลือ 3 คะแนน 
4. ตอบถูกตอง คุณไดคะแนนเทาไร เราไมบอกแตเราใบใหคุณวาคะแนนที่คุณไดหมายถึง 
“การที่คุณไดคะแนนไมลดและไมเพ่ิม”  (0) 
5. คุณตอบเกงมากเอาไปเลย  20-14+3-2  (7) 
6. คุณตอบถูก ยอมรับวาคุณเกง แต 2 คะแนนที่ไดนี้ใหเอาไปหักออกจากคะแนนรวมของคุณ 
7. เกงมาก…ลองถามกลุมอ่ืนดูซิวา “ประโยชนของปาไมมีอะไรบาง”  ตอบไดกี่ขอ นั่นแหละคือ
คะแนนที่กลุมของคุณ และกลุมของเพ่ือนคุณที่ตอบ จะไดรับ 
8. คุณตอบถูกกจ็ริง แตขอน้ีไมมีคะแนนให จึงใหขอแบงคะแนนกบักลุมที่ไดคะแนนมากที่สุด
มา 3 คะแนน คงพอใจนะ 
9. คุณตอบไดถกูตอง แตรูไหมวา จากเลข 1 ถึงเลข 4 ถานํามารวมกันจะไดเทาไร ถาตอบถูก
ใหหาร 2 นั่นแหละคือคะแนนที่กลุมคุณไดรับ 
10. คุณตอบถูก แตสุภาษติไทยกลาวไววา โลภมาก ลาภหาย ก็รับคะแนนนอยๆ 1 คะแนนคง
พอนะ 
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“…เกมหัวใจนําโชค…” 
(ประกอบแผนการสอนที่ 2 เรื่องปาชนิดตางๆ เวลา 20 นาที) 

จุดมุงหมาย 
1. เพ่ือเปนการทบทวนเนื้อหาอยางนาสนใจ 
2. เพ่ือฝกความคิดสรางสรรค การใชไหวพริบ และความวองไวในการตอบคําถาม 
3. เพ่ือใหนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดจาก เรื่องปาชนิดตางๆ มาใชในการแขงขัน 

อุปกรณ 
1. แผนภูมิทําดวยกระดาษแขง็ขนาด 1.5 x 1.5 ฟุต  แตละดานแบงเปน 3 สวน  ตี

ตารางสี่เหลีย่มจัตุรัสเล็กๆทั้งหมด 9 รูป เจาะทําที่เสียบบตัรรูปหัวใจไวในสีเ่หลี่ยม 
2. กระดาษแข็งรปูหัวใจ 2 ชุด ชุดละ 8 ใบ แบงเปน 2 สี (ฝายละส)ี 
3. สลากหมายเลข (สําหรับจับหมายเลขคําถาม) 
4. แผนตารางการใหคะแนน (แผนโปรงใส หรือแผนกระดาษอารตตตีาราง) 

วิธีเลน 
1. แบงผูเลนออกเปน 2 ฝาย โดยใหนักเรียนนับ 1-2 ใครที่นับหมายเลขเดียวกันให

อยูในกลุมเดียวกัน 
2. ติดแผนภูมิบนกระดาษ แจกบัตรรปูหัวใจใหผูเลนแตละฝาย (ฝายละสี) 
3. ครูใหตวัแทนแตละฝายออกมาจับสลากวาฝายใดจะไดเริ่มเลนกอน ใหฝายที่ได

เลนกอนจับสลากคําถามจากเรื่องที่ครูกําหนดให 
4. ครูอานคําถามใหฝายที่ไดเลนกอนปรึกษากันแลวตอบภายในเวลาทีก่ําหนด ถา

ตอบถูกได 1 คะแนน และมีสิทธิ์นํารูปหัวใจไปติดในชองสี่เหลี่ยมจัตุรสัได 1 บัตร ถาตอบผิดอีก
ฝายก็จะมีสิทธิ์ตอบ จากนัน้อีกฝายก็มาจับสลากคําถามเชนเดียวกนั ถาฝายใดตดิบัตรรูปหัวใจ
ได 3 บัตรในแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวทแยงมุมก็เปนฝายชนะ ดังนัน้แตละฝายตองพยายาม
ดักไมใหอีกฝายหนึ่งติดรูปหัวใจไดเรียงกันตามแนวดงักลาว 
ประเมินผล 

1. จากคะแนนของคําตอบทีต่อบถูก 
2. โดยสังเกตความมีวินัยในการเคารพกฎและกติกา ความรวมมือในกลุม 
3. การติดรูปหัวใจ 3 ดวงติดกันในแนวนอน แนวตั้ง แนวทแยงมุม 

คําอธิบายเพิม่เติม 
1. ดําเนินการเลนเกมนี้ ประมาณ 10 คําถาม ภายในเวลา 20 นาที 
2. พยายามใหผูเลนไดมีสวนรวมใหมากที่สดุ 
3. ขอนักเรียนอาสาสมัครมาลงคะแนน จับสลาก 
4. ชุดขอคําถามอยูในเอกสารประกอบเกม 
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เอกสารประกอบ…เกมหัวใจนําโชค 
******************* 

ขอคําถามในเรื่องปาชนิดตางๆ (ปาผลัดใบ) 
1. ปาที่เกิดขึ้นภายหลังจากปาธรรมชาติอ่ืนๆ ถูกทําลายไปหมด คือปาอะไร 

2. ปามี 2 กลุมใหญๆ ถามวา ปากลุมใดเปนสังคมที่ประกอบไปดวยพรรณพืชที่ทิ้ง

ใบเกาในฤดูแลงเปนองคประกอบสําคัญ 

3. จงยกตวัอยางพันธุไมสําคัญของปาเบญจพรรณ มา 1 ชนดิ 

4. จงยกตวัอยางพันธุไมสําคัญของปาเต็งรัง มา 1 ชนิด 

5. จงยกตวัอยางพันธุไมสําคัญของปาหญา มา 1 ชนิด 

6. จงบอกชื่อปาที่จัดอยูในกลุมปาผลัดใบ มา 2 ชนิด 

7. ทุงกุลารองไห จัดอยูในปาชนิดใด 

8. ไมสัก เปนพืชเศรษฐกิจ มีมากในปาชนิดใด 

9. ปาเต็งรัง มีช่ือเรียกมากมาย ใหยกตวัอยางมา 1 ช่ือ 

10. จงอธิบายลักษณะของปาผลัดใบ 

11. ปาเต็งรัง มีลักษณะเปนปาโปรงหรือปาทึบ 

12. ปาเบญจพรรณ มีลักษณะเปนปาโปรงหรือปาทึบ 

13. จงบอกขอแตกตางระหวางปาเบญจพรรณและปาเต็งรัง มา 1 ขอ 

14. ปาเต็งรัง หรือปาแดง มีมากในภาคใดของประเทศไทย 

15. ปาเบญจพรรณ มีมากในภาคใดของประเทศไทย 
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แผนการสอน 
 

แผนการสอนที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร ว 102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
เรื่อง…อนุรกัษปา-ปาชมุชน  เวลา 2 คาบ  คาบที ่5 – 6 
 

  

สาระสําคัญ    
 ปาไมเปนทรพัยากรธรรมชาต ิ ที่ใหประโยชนอยางมากมายกับคนเรา การจะอนุรักษ
ปาไมใหคงอยูอํานวยประโยชนใหกับเราตลอดไดนั้น เราทุกคนจะตองรวมมือรวมใจกันดูแล
รักษาและใชประโยชนใหคุมคามากที่สุด 
 ปจจุบันพ้ืนทีป่าไมกําลังถูกทําลายลงเรื่อย ๆ และอาจจะหมดลงไดในไมชานี ้ หากจะ
ใหทางราชการดําเนินการอนุรักษเพียงฝายเดียวคงไมไดผลเพียงพอ จึงจําเปนตองทําความ
เขาใจ ขอความรวมมือจากประชาชน ใหชวยกันรักษาปาไมในทองถิ่นของตนเอง จึงเปนที่มา
ของ ปาชุมชน 

ปาชุมชนคือรูปแบบของการจัดการปาไมที่นําเอาความตองการที่จะพ่ึงพิงปาของ
ประชาชนมาเปนวตัถุประสงคในการจัดการปา และใหประชาชนซึ่งเปนผูไดรับประโยชนจากปา
ดังกลาว มาเปนผูกําหนดแผนการ และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่วาง
ไว  
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 จุดประสงคปลายทาง  เพ่ือใหนักเรียนสามารถเขาใจลกัษณะ รูปแบบ ตลอดจน
เหตุผลของการอนุรักษปาไม และสามารถอธิบายความหมายและจุดประสงคของปาชุมชน 
 จุดประสงคนําทาง 

1. นักเรียนสามารถบอกคําจํากัดความของการอนุรักษปาไมได 
2. นักเรียนสามรถยกตวัอยางการอนุรักษปาไม จากแนวคิดของนักเรียนได 
3. นักเรียนสามารถบอกคําจํากัดความและอธิบายลักษณะของ “ปาชมุชน” ได 
4. นักเรียนสามารถบอกวตัถปุระสงคของปาชุมชนได 
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เนื้อหา 
 เรื่อง การอนุรักษปาไม  ประกอบดวย  

  1. คําจํากัดความของ การอนุรักษปาไม 
  2. แนวนโยบายดานการจัดการปาไม 
  3. แนวนโยบายการอนุรักษปาไม 

  - แนวโนมการบุกรุกทําลายปา 
  - ผลกระทบทีเ่กิดจากการตัดไมทําลายปา 
  - มาตรการในการพิทักษและอนุรักษปาไม 
  - คณะกรรมการปองกันอนุรักษปาไม 

   ปาชุมชน  ประกอบดวย 
    1. คําจํากัดความของ “ปาชุมชน” 
    2. ลักษณะของปาชุมชน 
    3. วัตถุประสงคของปาชุมชน 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน  มีลําดับการสอนดงันี้ 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
  1. ครูนําแผนภูมิเน้ือเพลง “สืบทอดเจตนา” ใหนักเรียนดู แลวเปดแถบ
บันทึกเสยีงเพลงนี้ใหฟง นักเรียนรองตาม 
  2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อเพลง วาเปนเร่ืองเก่ียวกับอะไร มีใจความ
สําคัญอยางไร เพ่ือโยงเขาสูเรื่องการอนุรักษปาไม 
 ขั้นสอน 
  1. ครูแจกใบความรูที่ 7 เรื่องการอนุรักษปาไม ใหนักเรียนศึกษาเปนรายบุคคล 
  2. ครูแจกใบงานที่ 7 ใหนักเรียนเขียนคําตอบลงบนใบงาน 
  3. ครูใหนักเรียนเลนเกม “คําถามลูกโซ” เปนการทบทวนบทเรียน ในบตัรคําแต
ละบตัรจะมีคําตอบและคําถาม แตคําถามของใบที ่1 นั้นคําตอบจะอยูที่บตัรคําถามลูกโซ ใบที ่2 
และเปนเชนน้ีเรื่อยไปเปนลกูโซ 
  4. ครูแจกใบความรูที่ 8 เรื่องปาชุมชน ใหนกัเรียนศึกษา 

5. ครูแจกใบงานที่ 8 ใหนักเรียนเขียนคําตอบ 
 ขั้นสรุป 
  1. ครูเปดแถบบนัทึกเสียงเพลง “สืบทอดเจตนา” อีกครั้ง ครูและนักเรียนรวมการ
สรุปความรูเกีย่วกับการอนรุักษปาไม และปาชุมชน 
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  2. ครูใหนักเรียนรวมแขงขันเกม “ปาเปาตอบคําถาม” ซึ่งเปนเกมที่นําเนื้อหา
เกี่ยวกบัการอนุรักษปาไมและปาชุมชนมาตั้งคําถาม โดยแบงกลุมออกเปน 2 กลุม ใหนักเรียน
นับ 1-2 ใครนบัหมายเลขเดยีวกันใหอยูกลุมเดียวกัน กลุมละแตละกลุมแขงขันกันตอบ โดยใช
การปาเปาเลอืกคําถาม ถาตอบถูกใหปาเปาเลือกคะแนน ซึ่งจะไดคะแนนแตกตางกัน แลวแต
ความสามารถ นําคะแนนเขยีนไวที่กระดานดํา เปนการสรุปบทเรียนที่เรียนมา 
 สื่อการสอน 

1. แผนภูมิเน้ือเพลง “สืบทอดเจตนา” 
2. แถบบันทึกเสยีงเพลง “สืบทอดเจตนา” 
3. ใบความรูที ่7 เรื่อง การอนุรักษปาไม 

ใบความรูที ่8 เรื่อง ปาชุมชน 
4. ใบงานที ่7 – การอนุรักษปาไม 

ใบงานที ่8 –  ปาชุมชน 
5. เอกสารเกม  – เกมคําถามลูกโซ 
    – เกมปาเปาตอบคําถาม 
6. กระดานดํา 

 
 ขั้นประเมินผล 

1. โดยใชแบบการสังเกตและประเมินจาก 
1.1 การสนทนาซกัถาม การถาม และการตอบคําถาม 
1.2 การปฏิบตัิงานกลุม การนําเสนอผลงาน การใหความรวมมือในกลุม 
1.3 ความกระตือรือรน ความสนใจ การเขารวมกิจกรรมทั้งเพลงและเกม 
1.4 ความกลาแสดงออกในการเขารวมกิจกรรม 

2. โดยการตรวจผลงานจากใบงานที่ 7 และ 8 
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เพลงสืบทอดเจตนา [สืบ นาคะเสถียร] 
คาราบาว 

 
 ....ดนตรี........... 
  ....ดวงตา ของเจา ลุกโชน เสียง ตะโกน  ของเจา กองไพร 
   บัดนี้ เจานอน ทอดกาย จาก ปาไป ดวยดวง ใจ กังวล 

  วาจา ของเจา จริงจัง มี พลัง เหมือนดัง มีมนต 
  นักสู ของประชา ชน จะม ีกี่คน ทําไดดั่ง เจา 

 
 สืบ นาคะ เสถียร เปนบท เรียน ของกรม ปาไม 
หัวหนา รักษา .พง.ไพร จังหวัด อุทัย ณ.หวย ขาแขง 
 สองมือ เจาเคย ฟน ฝา อีกสอง ขา เจายาง ย่ํา ไป 
 ลัดเลาะ สุมทุมพุม ไม ตระเวนไพร ใหความ คุมครอง 
 ดูแล สารทุกข สารสัตว ในปา รกชัด หลังหวย ลําคลอง 
 ขาแขง เหมือนดังขา นอง สองขาเจา ย่ํา นําความรม เย็น 

 
 สืบ นาคะ เสถียร เปนบท เรียน ขาราชการ ไทย 
 ถือประโยชน ของชาติ เปนใหญ ถึงตัว จะตาย ไมเสียดาย ช ีวา 

 
 ....ดนตรี........... 

.....สืบ นาคะ เสถียร  เปนบท เรียน ของกรม ปาไม 
 หัวหนา รักษา .พง.ไพร  จังหวัด อุทัย ณ.หวย ขาแขง 

  
เชาวัน ที่หนึ่ง กันยา  ในราว ปา เสียงปน กึกกอง 
 หยาดนี้ เพ่ือนน้ํา ตานอง  จากขาว ราย กลางปา อุทัย 
 วิญญาน เจาจง รับรู  คนที่ยัง อยู ยังยืน หยัด ตอไป 
 เพ่ือนเอย หลับให สบาย  เจาจากโลก ไป มิให สูญเปลา 

 
 สืบ เอย เจา จากไป  ไมสูญ เปลา 
 สืบ เอย เจา จากไป  ไมสูญ เปลา 
 สืบ เอย เจา จากไป  ไมสูญ เปลา 
 สืบ เอย เจา จากไป  ไมสูญ เปลา 

. 
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ใบความรูที่ 7 
 

การอนุรักษปาไม 
 

คําจํากัดความ 
 
"การอนุรักษ" หมายถึง การรูจักใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนมากทีสุ่ด ใชไดเปนเวลานานที่สุด
โดยใหสูญเสียนอยที่สุด 
 
"ทรัพยากรธรรมชาต"ิ หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเปนประโยชนกบั
มนุษย 
 
"ปาไม" หมายถึง ที่ดินซึ่งยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายที่ดิน ประกอบดวยพันธุพืชหลาย
ชนิดขึ้นรวมกนัอยู รวมถึงสตัว แมลง และสิ่งมีชีวติตาง ๆ ที่อยูในบรเิวณนั้นทั้งในดิน ผิวดิน 
และเหนือผิวดิน 
 
 ปาไมถูกทําลายไปจํานวนมาก จึงทําใหเกิดผลกระทบตอสภาพภมิูอากาศไปทัว่โลก
รวมทั้งความสมดุลในแงอ่ืนดวย ดังนั้น การฟนฟูสภาพปาไมจึงตองดําเนินการอยางเรงดวน ทั้ง
ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน ดังนี้ 
 1. การกําหนดนโยบายปาไมแหงชาต ิมีอยู 20 ขอที่สําคญัคือ การกําหนดใหมีพ้ืนที่
ปาไมทั่วประเทศอยางนอยในอัตรารอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ  
 2. การปลูกปา เปนการดําเนินงานดานการอนุรักษปาไมอยางหนึ่งเม่ือปาไมในพื้นที่
ถูกตัดฟนลงไมวากรณีใดกต็าม นโยบายการรักษาปาไมจะกําหนดใหมีการปลูกปาขึ้นทดแทน 
และสงเสริมใหมีการปลูกสรางสวนปาทกุรูปแบบ การปลูกปาทดแทนในพื้นที่ปาไมเสื่อมสภาพ 
สามารถดําเนินการไดทั้งภาครัฐบาล เอกชน ชุมชน และอาสาสมัคร อาจกระทาํเนื่องในโอกาส
สําคัญ ๆ เชน ปลูกเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครองราชย 50 ป หรือในวันเขาพรรษา เปนตน 
 3. การปองกันไฟไหมปา ไฟไหมปาถือวาเปนอันตรายรายแรงที่เกิดขึน้กับปาไม การ
ฟนฟูกระทําไดยากมาก ไฟไหมปาเกิดจากการกระทําของมนุษย จากความประมาทเลินเลอ ทํา
ใหตนไมบางสวนอาจตาย บางสวนอาจชะงักการเจริญเติบโต และบางแหงอาจตายหมด หาก
เกิดซ้ําแลวซ้ําเลาจนพืชหมดโอกาสแพรพันธุได 
 4. การปองกันการบุกรุกทําลายปา การบุกรกุทําลายปาในปจจุบันนี้จะเพิ่มความ
รุนแรงมากขึ้น ทําการปองกันไดโดย การทําหลักเขตปายหรือเครื่องหมายใหชัดเจนเพ่ือบอกใหรู
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วา เปนเขตปาประเภทใด การแกปญหานี้สําคัญที่สุดอยูที่การปฏิบตัขิองเจาหนาที่ของรัฐที่
เปนไปดวยความเที่ยงตรง เอาจริงเอาจัง และมีความซื่อสัตยตออาชีพและหนาที ่ปฏิบัตติามตวั
บทกฏหมายและพระราชบญัญัติปาไมอยางเครงครัด จะสามารถปองกันการทําลายปาในทุก
รูปแบบได 
 5. การใชวสัดุทดแทนไม ในการกอสรางตาง ๆ ไมวาจะเปนบานเรือนหรือสิ่งกอสราง
อ่ืนที่เคยใชไมด้ังเดิม เชน การสรางสะพานเพื่อทดแทนสะพานเกาทีช่ํารุด ควรจะใชเหล็กทํา
สะพานใหรถวิง่ชั่วคราว กอนจะมีสะพานใหมที่ถาวรและสรางไดดวยวัสดุที่ไมใชไม เชน วงกบ
ประต,ูหนาตางเหล็ก ประตหูนาตางกระจกแทนการใชไม แมแตเครื่องประดับเครื่องใชตาง ๆ 
ควรใชวสัดุอ่ืนแทนไม 
 6. การใชไมอยางมีประสิทธิภาพ/ประหยัด เปนการนําเนือ้ไมมาใชใหเกิดประโยชน
มากที่สุด โดยใชทุกสวนของตนไม เชนไมที่เหลือจากการแปรรูปนํามาใชเปนวัสดกุอสราง แลว
สามารถนําไปเปนวตัถุดิบทาํไมอัด ไมปารเก ชิ้นไมสับ (Chip Board) ไมประสาน (Particle 
Board) ทําเครื่องใชขนาดเล็ก เชน แจกนั ที่เขี่ยบุหรี่ ของชํารวย เปนตน สวนไมที่นํามาแปรรูป
เพ่ือใชในการกอสรางหรือเพ่ือการอื่น ควรปรับปรุงคุณภาพไมกอนนํามาใชประโยชน เชน การ
อาบนํ้ายาไม อบใหแหงเพ่ือยืดอายุการใชงานใหยาวนานออกไป 
 7. การพยายามนําไมที่ไมเคยใชประโยชนมาใช เชน มะพราว ตนตาล ไมยางพารา 
นํามาทําเครื่องใชในครวัเรือนไดหลายชนดิ อาทิ ตู เตียง โตะ กอนนํามาใชประโยชน ควร
ปรับปรุงคุณภาพไมกอน 
 8. สงเสริม ประชาสัมพันธ ใหการศึกษา ใหเยาวชนและประชาชนไดตระหนักถึง
ความสําคัญของปาไม สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ และชวยกันดูแลในการรักษาทรัพยากรปา
ไม เหมือนกับที่เรารักษาและหวงแหนสิ่งของที่เปนสมบัตขิองเราเอง 
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ใบความรูที่ 8 
 

ปาชุมชน 

 

คําจํากัดความของปาชุมชน
"ปาชุมชน หมายถึง ที่ดิน หรือที่ดินปาไม ที่ชุมชนไดดําเนินการ หรือไดรับอนุญาต

ตามกฎหมายใหดําเนินการรวมกับพนักงานเจาหนาที่ จัดการกิจการงานดานปาไมอยางตอเน่ือง 
ภายใตกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคบั ขอปฏิบัติ และแผนงานที่เกีย่วของ ซึ่งอาจสอดคลองกับ
ความเชื่อ และวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นน้ันดวย 

การจัดการหรือดําเนินการดังกลาว ก็เพ่ือการอนุรักษ และใหชุมชนไดใชประโยชน
อยางยั่งยืน"  
หรืออาจจะใหคําจํากัดความเปนภาษาอังกฤษวา 
Community Forest means land and / or forestland which is legally permitted for the 
Community together with forestry officer to participate in continuously managing forestry 
activities under the relevant laws and regulations. They also can set up their own 
policies which may be concerned with culture, beliefs, religious and other traditions. This 
management aims to provide sustainable forest use for the community. 

จากความหมายดังกลาวจะพบวามีคําหลกั (Key word) ที่เปนองคประกอบหลายคาํ 
เชน ที่ดิน - ทีดิ่นปาไม - ชุมชน - การอนุญาตตามกฎหมาย - การดําเนินการรวมกัน - การ
จัดการกิจการงานดานปาไม - ความตอเน่ือง - การใชประโยชน โดยชุมชน - ความยั่งยืน 

ซึ่งคําหลักที่ไดกลาวมานี้จะเปนตวัชีใ้หทราบวา พ้ืนที่นัน้ๆ เปนปาชมุชนหรือไม 

วัตถุประสงคในการกําหนดเขตปาชุมชน 
1. เพ่ือรักษาไวซึง่ระบบนเิวศ และความหลากหลายทางชวีภาพ 
2. เพ่ือรักษาไวเปนแหลงตนนํ้าลําธาร 
3. เพ่ือการอนุรักษ การใช และการพัฒนาสภาวะแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน 
4. เพ่ือตอบสนองการใชประโยชนในการยังชีพของชุมชน 
5. เพ่ือธํารงรักษาไวซึ่งสิทธิของชุมชนตามความเชื่อ วัฒนธรรม จารีตประเพณี หรือ

วิถีชวีติแหงทองถิ่นที่ผูกพันธกับการใช การอนุรักษและการพฒันาทรัพยากรปา
อยางยั่งยืน 

6. เพ่ือสงวนและคุมครองสัตวปา 
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ใบงานที่ 7
 

การอนุรักษปาไม 
 
1. อธิบายความหมายของ “การอนุรักษปาไม” ตามความเขาใจของนักเรียน 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

2. นักเรียนสามารถรวมกันอนุรักษปาไมไดอยางไร   
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ถาเห็นคนตัดไมในเขตปาหรือสถานที่ที่หามตัดไม นักเรียนจะปฏิบัติอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที่ 8
 

ปาชุมชน 

 
1. อธิบายความหมายของ “ปาชุมชน” ตามความเขาใจของนักเรียน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

2. จงแสดงความคิดเห็นวาในเขตทองถิ่นของนักเรียนควรมีปาชุมชนหรือไม  เพราะเหตใุด 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

3. จงบอกวัตถุประสงคในการกําหนดเขตปาชุมชน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
4. นักเรียนคดิวาการตั้งปาชุมชนเปนหนทางหนึ่งในการปองกันปญหาการตัดไมทําลายปาได
หรือไม  อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

118



 119 

“…เกมคําถามลูกโซ…” 
(ประกอบแผนการสอนที ่3 เรื่องการอนุรักษปา - ปาชุมชน เวลา 30 นาที) 

จุดมุงหมาย 
1. เพ่ือใหนักเรียนเขาใจและสามารถตอบคาํถามตามเนื้อหาในบทเรยีน 
2. เพ่ือใชสอนเนือ้หาที่เปนบรรยายและในแบบเรียนมีรายละเอียดเพียงพอ 

อุปกรณ 
1. บัตรคําถามลกูโซ 1 ชุด ตองมีคําถามเทากับจํานวนสมาชิกในหองเรียน ลักษณะ

คําถามลูกโซเปนดังนี้ 

ตอบ กรมปาไม 
ถาม ระบบนิเวศที่
ใหญที่สด 

 
ตอบ ปาไม 
ถาม การทําไรเล่ือน
ลอย พบมากในภาคใด 

ตอบ ภาคเหนือ 

ถาม หนวยงานใดมี
หนาที่ดแลปาไม 

 
 
 

ตัวอยางบัตรคําถามลูกโซใบที1่  ตัวอยางบัตรคําถามลูกโซใบที2่   ตัวอยางบัตรคําถามลูกโซใบที3่ 
ในบตัรคําแตละบตัรจะมีคําตอบและคําถาม แตละคําถามของใบที ่ 1 นั้น คําตอบ
จะอยูที่บตัรคาํถามลูกโซใบที่ 2 และเปนเชนน้ีเรื่อยไปเปนลูกโซ สวนคําถามลูกโซ
ใบสุดทายนั้น คําตอบจะอยูที่บัตรคําถามลูกโซใบที่ 1 

2. ใบเฉลยคําถามลูกโซ 1 ชุด 
วธีิเลน 

1. ใหนกัเรียนนั่งลอมวง เพื่อทกุคนจะไดมองเห็นกนัทั้งหมด 
2. ครูแจกบัตรคาํถามลูกโซแกนักเรียนทุกคน โดยสลับบัตรคําถาม อยาแจกให

สมาชิกเรียงลาํดับกัน 
3. ใหนักเรียนที่ไดรับบัตรคําถามลูกโซที่เขยีนวาจุดเริ่ม เปนผูเริ่มตนถามคําถามกอน 

และผูทีไ่ดบัตรคําถามที่มีคาํตอบของคําถามแรกเปนผูอานคําตอบ เม่ือคําตอบ
ถูกตอง ผูเลนลําดับที่ 2 ก็อานคําถามของตนตอไป จะตอบคําถามเชนน้ีเรื่อยไป
จนถึงคําถามสุดทาย 

4. ในการตอบคําถามแตละครั้งควรกําหนดเวลาในการคิดและตอบคําถามไวดวย
ตามแตจะตกลงกัน หากคนใดใชเวลานานเกินไปหรือไมสามารถตอบคําถามได 
ครูจะตองเปนผูชวยแนะแนวทางดวย ผูทีต่อบไมไดอาจจะตองมีการใหทํากิจกรรม
ตางๆ ตามแตจะตกลงกัน 

ประเมินผล 
1. โดยสังเกตการตอบคําถาม 
2. จากความสนใจ ความกระตอืรือรน และการใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม 
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“…เกมปาเปาตอบคําถาม…” 
(ประกอบแผนการสอนที่ 3 เรื่องการอนุรักษปา - ปาชุมชน เวลา 25 นาท)ี 

จุดมุงหมาย 

1. เพ่ือใหนักเรียนเขาใจและสามารถตอบคาํถามตามเนื้อหาในบทเรยีน 
2. เพ่ือใหเกิดความตื่นเตนในการปาเปา เพราะเปนความสามารถเฉพาะตวั 
3. เพ่ือสรางความสนใจในการทบทวนและสรุปบทเรยีน 

อุปกรณ 
1. เปาโดยใชโฟม หรือกระดานอัด  โดยกําหนดขอบเขตที่จะใหปาไวพรอม  
2. ลูกดอกโดยใชขนไกโดยผูกติดกับตะป ู
3. นาฬิกาจับเวลา 
4. นกหวีดหรือเครื่องใหสัญญาณ 
5. สลากเลขทีข่องผูเลน หรือสลากชื่อผูเลน 
6. สลากคําถาม 

วิธีเลน 
1. ครูจับสลากเลขที่หรือชื่อผูเลนขึ้นมา แลวใหออกมาปาเปาในขอบเขตที่ครูกําหนด 

ถาปาถูกตอง ก็ไมตองตอบคําถาม แตถาปาผิดก็จะตองตอบคําถาม 1 ขอ ภายใน

กําหนดเวลา 30 วินาท ี 

2. ถาตอบคําถามผิด จะตองปาเปาอีกครั้ง ถาปาถูกในขอบเขตที่กําหนดก็ไมตองถูก
ลงโทษตามขอตกลงที่กําหนดกอนเลน 

3. เกมนี้ดําเนินไปเรื่อยๆ จนครบเวลา 20 นาที  

ประเมินผล 
1. โดยสังเกตการตอบคําถาม 
2. โดยสังเกตจากความสนใจ และความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม 
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แผนการสอน 
 

แผนการสอนที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร ว 102 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
เรื่อง…การปลูกตนไม  เวลา 3 คาบ  คาบที ่7 – 9  
 

  

สาระสําคัญ   
 กอนที่จะปลูกตนไมชนิดใดควรไดศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกบัลักษณะนิสัยสภาพ
ความเปนอยูตามธรรมชาตขิองตนไมชนิดนั้นๆเสียกอนวามีความเหมาะสมกับพื้นที่ที่ตองการ
ปลูก สามารถเจริญเตบิโตใหคุณประโยชนตรงตามวัตถุประสงคหรอืไมเพียงใด ตนไมแตละชนิด
มีลักษณะนิสยัสภาพความเปนอยูแตกตางกัน หากนํามาปลูกในที่ที่ไมเหมาะสมจะทําให
เจริญเตบิโตชา แคระแกรน และอาจตายลงได  
 ปจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงตอสภาพความเปนอยูตามธรรมชาตขิองตนไมที่ควร
คํานึงถึงไดแก ลักษณะดิน สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ หลังจากไดศึกษาเบื้องตนแลวคัดเลือก
ชนิดพันธุไมใหสอดคลองกับวตัถุประสงค จะทําใหผูปลูกไดรับผลสําเร็จในการปลูกตนไมชนิด
นั้นไดงายขึ้น การปลูกตนไมตองกําหนดวัตถปุระสงคของการปลกูใหชัดเจนวา ปลูกเพื่อมุงหวัง
ผลประโยชนอยางไร การปลูกตนไมผูปลูกยอมคาดหวังวาจะไดรบัผลตอบแทนที่คุมคา ดวย
เหตุผลน้ีจึงเกีย่วเนื่องสัมพันธกับการคัดเลือกพันธุไมทีจ่ะปลูก  
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 จุดประสงคปลายทาง  เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเทคนคิวิธีการปลูก
ตนไม มีการกําหนดวัตถปุระสงคในการปลูกตนไมไดอยางชัดเจน และตระหนักตลอดจนเห็น
ความจําเปนถงึความสําคัญของการปลูกตนไมวาเปนการอนุรักษปาไมอีกวิธีหนึง่  
 จุดประสงคนําทาง

1. นักเรียนสามารถบอกถึงเทคนิคและกลวธิีในการปลูกตนไมได 
2. นักเรียนสามารถอธิบายถึงวธิีการปลูกตนไมได 
3. นักเรียนปลูกตนไม 
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เนื้อหา 
 เร่ืองการปลูกตนไม  ประกอบดวย  
  - กําหนดวัตถปุระสงคที่จะปลกู 
  - สํารวจพื้นที่เพ่ือกําหนดเปนที่ปลูก และคัดเลือกชนิดพันธุไมที่จะปลูก รวมทั้ง
จัดหากลาไม  
  - การเตรียมพ้ืนที่ปลูก 
  - จัดหาอุปกรณและเตรียมวัสดุสําหรับใชปลูกตนไม 
  - การปลูก 
  - การดูแลบํารุงรักษา 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน  มีลําดับการสอนดงันี้ 
 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
  1. ครูนําแผนภูมิเน้ือเพลง “ตนไมของพอ” ใหนักเรียนดู แลวเปดแถบบนัทึกเสียง
เพลงนี้ใหฟง นักเรียนรองตาม 
  2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อเพลง วาเปนเร่ืองเก่ียวกับอะไร มีใจความ
สําคัญอยางไร เพ่ือโยงเขาสูเรื่องการปลูกตนไม 
 ขั้นสอน 
  1. ครูแจกใบความรูที่ 9 เรื่องการปลูกและบํารุงรักษาตนไม ใหนักเรียนศกึษา
เปนรายบคุคล 
  2. ครูใหนักเรียนแบงกลุมออกเปน 10 กลุม โดยมีสมาชิกกลุมละ 4 คน ครูแจก
ใบงานที ่10 ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกนัคิด และเขียนคําตอบลงบนใบงานที ่9 
  3. ใหแขงขัน “เกมปาเปาเลาเรือ่ง” ซึ่งเปนการฝกทักษะเกีย่วกับไหวพรบิ การคิด 
ความจํา การเขียน และการพูด จากนักเรียน 8 กลุม จะออกมาเลาเรื่องจากการปาเปา ซึ่งเปน
เรื่องเก่ียวกบัการปลูกตนไม โดยใชเวลากลุมละ 3 – 5 นาที 
  4. นักเรียนแตละกลุมปลูกตนไม 
 ขั้นสรุป 
  1. ครูเปดแถบบนัทึกเสียงเพลง “ตนไมของพอ” พรอมมีแผนภูมิเนื้อเพลง
ประกอบ ใหนักเรียนรองตาม แลวสนทนารวมกันถึงแนวคิดของแตละกลุมที่ไดจากการฟงเพลง 
จากการเรียน และจากการปลูกตนไม ครูกําหนดใหนักเรียนแตละกลุมออกมาเลาประสบการณ
จากที่ไดปลูกตนไมและกลาวถึงขอคิด ผลดีผลเสยีที่พบ นักเรียนแตละกลุมรวมกนัระดม
ความคิด แลวออกมารายงานหนาชั้นเรียน 
  2. ครูและนักเรียนรวมการสรุปความรูเกี่ยวกบัปาไม 
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 สื่อการสอน 
1. แผนภูมิเน้ือเพลง “ตนไมของพอ”  
2. แถบบันทึกเสยีงเพลง “ตนไมของพอ”  
3. ใบความรูที ่9 เรื่อง การปลกูและบํารุงรักษาตนไม 
4. ใบงานที ่9 – การปลูกตนไม 
5. เอกสารเกม – ปาเปาเลาเรือ่ง 
6. กระดานดํา 
7. ตนกลา 10 ตน 

 
 ขั้นประเมินผล 
  1. โดยใชแบบการสังเกตและประเมินจาก 

1.1 การสนทนาซกัถาม การถาม และการตอบคําถาม 
1.2 การปฏิบตัิงานกลุม การนําเสนอผลงาน การใหความรวมมือในกลุม 
1.3 ความกระตือรือรน ความสนใจ การเขารวมกิจกรรมทั้งเพลงและเกม 
1.4 ความกลาแสดงออกในการเขารวมกิจกรรม 

2.  โดยการตรวจผลงานจากใบงานที่ 9 
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เพลงตนไมของพอ 
ธงไชย แมคอินไตย 

 
 ดนตรี........ 
   ..นานมาแลว  
  พอไดปลูกตนไมไวใหเรา เพ่ือวันหนึ่งจะบัง ลมหนาว 
  และคอยเปนรมเงา ปลูกไวเพ่ือพวกเรา ทุกๆคน  
 พอใชเหง่ือแทนน้ํารดลงไป เพ่ือจะผลิดอกใบ ออกผล  
  ใหเราทุกๆคน เติบโตอยางรมเย็น ในบานเรา 
 
   ...ผานมาแลวหาสิบป 
  ตนไมนั้นสูงใหญ ลมแรงเทาไร ก็บรรเทา 
  ออกผลใหเก็บกิน แตกใบเพื่อใหรม เงา 
  คอยดูแลเรา ใหเรายังมีวัน อยูตอไป 
 
   ...จนวันนี้ 
  ใตเงาแหงตนไม ตนใหญ ลูกไดอยูไดคอย อาศัย 
  แผนดินยังกวางไกล แตเหมือนวาหัวใจ…พอกวางกวา 
  ..ลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู และยังอยูเพ่ือคอย รักษา 
  จะรวมใจเขามา จะมีที่สัญญา ในหัวใจ 
 
   ...จากวันนี้สักหมื่นป 
  ตนไมที่พอปลูก ตนสวยทั้งงดงาม และย่ิงใหญ 
  สืบสานและติดตาม จากรอยที่พอต้ังใจ 
  เมื่อเราจะเทไป ใหตนไม ของพอ ยังงดงาม 

(Solo...) 
   ..จากวันนี้สักหมื่นป 
  ตนไมที่พอปลูก ตนสวยทั้งงดงาม และย่ิงใหญ 
  สืบสานและติดตาม จากรอยที่พอต้ังใจ 
  เมื่อเราจะเทไป… …จากหัวใจ…  
  เพ่ือเราจะเทไป ใหตนไม ของพอ ยังงดงาม... 
. 

_ 
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ใบความรูที ่9 

 

การปลูกและบํารุงรักษาตนไม 
 

1.กําหนดวัตถุประสงคที่จะปลูก 
ขอคํานึงถึงเบือ้งตน 
กอนที่จะปลูกตนไมชนิดใดควรไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกบัลักษณะนิสยั สภาพความ

เปนอยูตามธรรมชาติของตนไมเสียกอนวามีความเหมาะสมกับพื้นทีท่ี่ตองการปลกู สามารถ
เจริญเตบิโตใหคุณประโยชนตรงตามวัตถุประสงคหรอืไม หากนํามาปลูกในที่ที่ไมเหมาะสมจะ
ทําใหเจริญเตบิโตชา แคระแกร็นและอาจตายลงได ปจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงตอสภาพความ
เปนอยูตามธรรมชาติของตนไมที่ควรคํานึงถึงไดแก ลักษณะดิน สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
หลังจากนั้นคือการกําหนดวัตถุประสงคของการปลูกตองใหชัดเจนวาปลูกเพื่อมุงหวัง
ผลประโยชนอยางไร ดวยเหตุผลนี้จึงเกีย่วเนื่องกับการคัดเลือกพันธุไมที่จะปลูก วัตถุประสงค
ของการปลูกตนไม พอจะแบงแยกไดดังนี้ 

• ปลูกเพื่อการอนุรักษ  

• ปลูกเพื่อการใชสอยในครวัเรือนหรือเปนไมเศรษฐกิจ  

• ปลูกเพื่อเปนไมประดับใหรมเงาหรือตกแตงใหความสวยงาม  

• และสุดทายเปนการปลูกเพือ่ประโยชนอยางอ่ืน  
2. สํารวจพื้นที่เพื่อกําหนดเปนที่ปลูกและคัดเลือกชนิดพันธุไม  รวมทั้งจัดหากลาไม  

• การกําหนดพื้นที่ปลูก  
การกําหนดพื้นที่เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับชนิดพันธุไมที่เลือกปลูก โดยทั่วไปแลวมี

ปจจัยที่เกี่ยวของนํามาประกอบการพิจารณาดังนี้ 
ปจจัยแรกเกีย่วกับลักษณะของดิน ผูปลกูควรพิจารณาสภาพของดินวามีความอดุม

สมบูรณหรือลกัษณะดินเปนดินประเภทใด มีสภาพความเปนกรด – ดางอยางไร เปนดินเหนียว 
ดินรวน หรือดินรวนปนทราย มีการระบายน้ําไดดีเพียงใด พ้ืนที่เปนที่ราบลุมหรือมีความลาด
เอียง ใกลไกลแหลงน้ําเหมาะสมกับพันธุไมชนิดใด นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงสภาพดินฟา
อากาศอีกดวย ประการตอมาตองคํานึงพ้ืนที่ที่จะกําหนดปลูกวามีสภาพเปนอยางไร ตองใหมี
ความปลอดภยักับตนไม และปจจัยสุดทายคือ การกําหนดระยะปลกู ผูปลูกจะตองกําหนดระยะ
ปลูกระหวางตนไมใหมีความเหมาะสมกับชนิดและขนาดของตนไมที่จะปลูก  

• การจัดหากลาไม 
ประสานงานกบักรมปาไม หรือหนวยงานในสังกัดกรมปาไม เพ่ือขอรับกลาไม  
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3. การเตรียมพื้นที่ปลูก  
การเตรียมดินเปนเรื่องสําคญัของการปลกูตนไม จะใหไดผลดีจะตองมีการเตรียมการ

ลวงหนา ปรับระดับพื้นที่ใหไดตามตองการ และเพื่อความสวยงามเปนระเบียบเรียบรอย ควรได
กําหนดแผนผังการปลูกตนไมไว ขั้นตอนตอไปจะตองทําการขุดหลมุดังนี้  

• หลุมที่จะปลูกตนไมควรขุดหลุมขนาด กวาง X ยาว X ลึก ประมาณ 30 X 30 X 
30 ซม. (กลาไมถุงขนาด 4 X 6 นิ้ว หรือ 10 X 12 นิ้ว)  

• ลักษณะของหลุมจะขุดเปนรูปสี่เหลี่ยมหรอืวงกลมก็ได  

• ดินที่ขุดขึ้นจากหลุมควรแยกหนาดินกองไวที่หนึ่งและดินชั้นลางกองไวอีกที่หนึ่ง  

• ดินที่ขุดขึ้นพยายามสับ บด ยอย และตากไวใหรวนดีที่สุดเทาที่จะทําได  

• ขุดเสร็จเรียบรอยควรใสปุยรองกนหลุมหนาประมาณ 10-20 ซม.  

• ปุยที่ใชควรเปนปุยคอก ปุยหมัก หรือ เศษไมใบหญาทีเ่ริ่มผุสลายตัว  
ในกรณีที่พ้ืนที่เตรียมการปลูกเปนดินเหนียวจัด ควรเอาน้ํารดใหชุมเสียกอนเพ่ือใหขุด

งายเบาแรงขึน้ ดินที่ขุดขึ้นควรใชปูนขาว หรือ สารเคมปีรับปรุงดินบางชนิด เชน โดโรไมค ผสม
กับทรายและปุยคอกหรือปุยหมักคลุกเคลากับเนื้อดินตากแดดทิ้งไวนานประมาณ 1-2 สัปดาห 
รดน้ําเปนระยะพรอมกับพรวนดินตามสมควรจะทําใหดินรวนและดีขึน้ สําหรับพืน้ที่ที่ดินเปนดิน
ปนทรายมากการปรับปรุงดนิจําเปนตองใสปูนขาวและปุยคอก เพ่ือทําใหดินจับเปนกอนแนนอุม
น้ําและมีอาหารพืชมากขึ้น 
4. จัดหาอุปกรณและเตรยีมวัสดุสําหรับใชปลูกตนไม  

• อุปกรณ เครือ่งมือ เครื่องใชในการปลูกตนไม ควรจดัหาและเตรยีมใหพรอมเพ่ือ
ความสะดวกในการปลูกตนไม มีจอบ เสียม พลั่วตักดิน บุงกี๋ ตลอดจน
ยานพาหนะลาํเลียงขนสงกลาไมไปยังจุดที่เตรียมหลุมปลูก  

• หนาดินผสมสําหรับกลบหลมุปลูก ปุยคอก ปุยหมัก สําหรับรองกนหลุม ตลอดจน
สารอุมนํ้า(ถามี) และใชในกรณีปลูกกอนหรือหลังฤดูฝน  

• หลักค้ํายัน ยึดตนไม กันลมพัดโยกและชวยในการทรงตวัของตนไมใหตั้งตรง 
เชือกสําหรับผูกยึดตนไมกบัหลัก  

5. การปลูก  
ตนไมที่นํามาปลูกสวนใหญมักจะบรรจุในถุงพลาสติกใหใชมีดกรีดถุงออก ระวังอยาให

รากของตนไมไดรับความกระทบกระเทือนมากนัก เสร็จแลววางตนไมลงในหลุมทีข่ดุใหระดับ
รอยตอระหวางลําตนกบัรากอยูเสมอกับระดับขอบหลมุ แลวกลบหลุมดวยดินผสมที่เตรียมไว
หรือใชดินที่ขดุขึ้นจากหลุมที่เปนดินรวนปนทราย หรือดินที่มีความรวนซุยด ีอยาใชดินเหนียวที่
แนนหรือดินที่มีกรวดหินมากๆกลบหลุม เพราะจะเปนปญหาทําใหรากตนไมเจริญเตบิโตไดไมดี 
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เม่ือกลบหลุมเสร็จแลวใชเทาเหยียบดินใหแนนพอประมาณ นําเศษใบไมหญาหรือฟางมาคลุม
รอบโคนตนเพ่ือรักษาความชื้นและปองกันการกัดเซาะของน้ําในขณะรดน้ําตนไม หาไมหลักซึ่ง
มีความสูงมากกวาตนไมพอประมาณมาปกขางๆ ผูกเชือกยึดกับตนไมอยางหลวมๆ เพ่ือชวยใน
การทรงตวัของตนไม เม่ือปลูกเสร็จรดน้ําใหชุมและถาเปนไปไดควรรดน้ําวันละ 1 ครั้งตลอด 1 
สัปดาห จนตนไมตั้งตวัได กรณีที่ปลูกเปนพ้ืนที่มาก ๆ ควรปลูกในชวงฤดูฝน ขณะฝนตกหรือ
หลังฝนตกใหม ๆ เพ่ือประหยัดคาใชจายในการรดน้ําตนไม  
6. การดูแลบาํรุงรักษา 

หลังจากไดปลูกตนไมแลวควรคํานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดกับตนไมในระยะเริ่มแรกที่มี
ขนาดเล็กยังตัง้ตัวไมได เชน อันตรายจากสัตวเลีย้ง ยานพาหนะตางๆ หากปลูกจํานวนนอยอาจ
ทําคอกปองกันหรืออาจทํารั้วกั้นเปนแนวไวได สําหรับตนไมบางชนิดที่ตองการความเอาใจใส
มากตั้งตวัไดยากควรจะมีการบังแดดใหในระยะทีต่ั้งตัวไมได อยางไรก็ตามการปลูกตนไมให
เจริญเตบิโตไดดีจําเปนตองไดรับการเอาใจใสดูแลบํารุงรักษาที่ดีจากผูปลูกมากพอสมควร 

- ภายหลังการปลูกตนไมโดยปกติควรรดน้ําติดตอกันทกุวันในเวลาเย็นอยางนอย
วันละ 1 ครั้ง ตลอด 1 สัปดาห หลังจากนั้นอาจใหลดลงเปนวันเวนวัน หรือ 2 วัน/ครั้งจน
สังเกตเห็นตนไมตั้งตวัได 

- การพรวนดินใสปุยและการกําจัดวัชพืช วัชพืชเปนตวัการที่ทําใหตนไม
เจริญเตบิโตชาควรมีการกําจัดวัชพืชโดยการ ถากถาง และพรวนดินรอบโคนตนไมในรัศมี 1 
เมตร ปละ 2 ครั้ง ในขณะพรวนดินถามีปุยวิทยาศาสตรจะโรยรอบ ๆ โคนตนประมาณ 1-2 ชอน
โตะ แลวรดน้าํหรือใสปุยคอกเพิ่มเติมก็ได 

การตรวจดูแลตนไมและฉีดยาปองกันกําจัดโรคและแมลง ตลอดจนระวังไฟ โดยปกติ
ตนไมยอมถูกแมลง โรค เห็ด รา รบกวนเปนธรรมดา การเจริญเตบิโตของตนไมโดยธรรมชาตมีิ
ความแข็งแรงอยูในตวัพอสามารถสูตานทานกับโรค แมลงและเห็ดราตางๆ ไดดีพอสมควร หาก
ผูปลูกชวยบํารุงรักษาตนไมใหถูกวธิ ีโดยเฉพาะการหมัน่ตรวจตราดูแลโรค แมลงทีเ่กิดกับตนไม 
และใชยาฉีดกาํจัดไดทันเหตุการณ ตนไมจะเจริญเตบิโตไดรวดเรว็มีความสมบูรณเพียงพอที่จะ
ตอตานอันตรายจากสิ่งเหลานี้ไดในระดับหน่ึง  ในกรณีที่ปลูกเปนแปลงใหญๆ จะตองมีการระวัง
ไฟ ควรมีการแผวถางวัชพืชอยางนอยปละ 2 ครั้ง และทําแนวปองกันไฟลอมรอบ ถาหากปลกู
เปนแนวยาว เชน ตามแนวถนนตองกําจัดวัชพืชที่จะเปนเชื้อเพลิงในชวงปลายฤดูฝนหรือกอน
เขาฤดูแลงตลอดแนวทาง การดูแลบํารุงรกัษาตนไมอยางเอาใจใส การปองกันไฟและอันตราย
จากสิ่งแวดลอมทั้งปวงใหกบัตนไมที่ปลูกจะถือไดวาเปนกิจกรรมที่สําคัญที่สุดกิจกรรมหนึ่งใน
การดูแลรักษาตนไม  
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ใบงานที่ 9 

 

การปลูกตนไม 
 
คําชี้แจง     นักเรียนจงเขียนสรุปวธิีการปลูกและบํารุงรักษาตนไม  มา 1 ชนิด 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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“…เกมปาเปาเลาเรื่อง…” 
(ประกอบแผนการสอนที่ 4 เรื่องปลูกตนไม เวลา 30 นาที) 

จุดมุงหมาย 
1. เพ่ือฝกความคิดสรางสรรค และฝกความสามารถในการพูด 
2. เพ่ือฝกใหผูเลนกลาแสดงออก และมีการเตรียมตัวที่ดี 
3. เพ่ือใหเกิดความตื่นเตนในการปาเปา เพราะเปนความสามารถเฉพาะตวั 
4. เพ่ือสรางความสนใจในการที่จะฝกการพดู โดยไมนาเบื่อ 

อุปกรณ 
1. เปาโดยใชโฟม หรือกระดานอัด  โดยกําหนดขอบเขตที่จะใหปาไวพรอม  
2. ลูกดอกโดยใชขนไกผูกตดิกับตะป ู
3. นาฬิกาจับเวลา 
4. นกหวีดหรือเครื่องใหสัญญาณ 
3. สลากเลขทีข่องผูเลน หรือสลากชื่อผูเลน 

วิธีเลน 
1. แบงนักเรียนออกเปน 10 กลุม กลุมละ 4 คน  
2. ใหนักเรียนทกุกลุมเตรียมเรื่องที่จะเลาไวคนละ 1 เรื่อง ใชเวลา 2-3 นาที (ซึ่งครู

ไดมอบหมายลวงหนาแลวใหไปเตรียมเรือ่งที่เลา จะเปนเรื่องที่เลาจาก
ประสบการณหรือความรูสกึที่ไดจากการปลูกตนไม) 

3. ครูจับสลากกลุมของนักเรียนขึ้นมา แลวใหออกมาปาเปาในขอบเขตที่ครูกําหนด 
ถาปาถูกตอง ก็ไมตองเลาเรือ่ง แตถาปาผดิก็จะตองเลาเรื่อง 1 เรื่อง ภายใน
กําหนดเวลา 2-3 นาท ี 

4. เกมนี้ดําเนินไปเรื่อยๆ จนครบเวลา 30 นาที หรือจนกวาจะครบทุกกลุม 
5. นักเรียนกลุมอ่ืนๆ มีหนาที่วิจารณการพูด ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ประเมินผล 
1. โดยภาพรวมจากการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนๆ กลุมอ่ืนที่มีหนาที่วิจารณการ

พูดตามที่ไดรับมอบหมาย ครูใหแรงเสรมิโดยใหเพ่ือนปรบมือให 
2. โดยสังเกตจากความสนใจ และความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร (ว 102)    เรื่อง “มาสรางโลกสีเขียวกนัเถอะ” 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1      ภาคเรียนที ่2 
จํานวน 20 ขอ       เวลา 20 นาท ี

 
คําชี้แจง 

1. แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 20 ขอ ใชเวลาในการทดสอบ 20 นาที 
2. ใหนักเรียนพิจารณาเลือกคําตอบทีถู่กตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว โดยใหทํา

เครื่องหมาย (x) ทับตัวอักษรที่เห็นวาถูกที่สุดลงในกระดาษคําตอบ 
ตัวอยาง 
 0.(1) วันที ่5 มิถุนายน ของทุกป เปนวนัที่มีความสําคญัอยางไร? 

ก. วันตนไมแหงโลก  
ข. วันสิ่งแวดลอมแหงโลก  
ค. วันคุมครองสตัวปาแหงโลก 
ง. วันสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย 

คําตอบทีถู่กตองของขอน้ีคือ ข ใหนักเรยีนทําเครื่องหมายกากบาททับตวัอักษร ข ลง
ในกระดาษคําตอบ ดังนี้ 

0. ก ข ค ง 

 ถานักเรียนตองการเปลี่ยนกระดาษคําตอบใหม ใหระบายทึบรอบขอที่ไมตองการแลว
จึงกาทับขอใหม เชน 

0. ก ข ค ง 

3. ถานักเรียนเลอืกคําตอบขอใดเกินกวา 1 ตัวเลือก หรือไมไดทําจะถือวาขอน้ันผิด 
4. เลข (1) หมายถึง การวัดพฤติกรรมการเรียนรูดานความรูความจํา สามารถวัดได

โดยใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน เปนการวัดพฤติกรรมการเรียนรูดาน
ตางๆ ไดแก 
(1) ความรูความจํา 
(2) ความเขาใจ 
(3) การนําไปใช 
(4) การวิเคราะห 
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1.(1)  ขอใดคือความหมายของคําวา “ปาไม”? 
ก. สังคมของตนไม 
ข. บริเวณที่มีเฉพาะปาไมเนื้อแข็ง 
ค. บริเวณที่มีตนไมขึ้นอยางหนาแนน 
ง. สังคมของตนไมและสิ่งมีชวีติอ่ืน ๆ อันมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน  

 2.(3)  ขอใด ไมใช ประโยชนของปาไม? 
ก.   เปนแหลงกําเนิดอาชีพ  
ข.   ทําใหฝนไมตกตามฤดูกาล 
ค.   เปนแหลงพักผอนหยอนใจ 
ง.   ชวยใหมีน้ําไหลอยูสม่ําเสมอตลอดป  

 3.(4)  ขอใด ไมใช ผลกระทบของปาไมตอปญหาสิ่งแวดลอม? 
ก. ผลกระทบตอภูมิอากาศ  
ข. ผลกระทบตอระบบนิเวศ 
ค. ผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ 
ง. ผลกระทบตอตนนํ้าลําธารและการพังทลายของดิน 

 4.(3)  นักเรียนสามารถอนุรักษปาไมไดอยางไร? 
ก. ปลูกตนไมและรดน้ําตนไมทุกวัน 
ข. เปนตวัแทนโรงเรียนไปประทวงหนารัฐสภา 
ค. เรียนจบแลวไปทํางานในอาชีพนักอนุรักษปาไม 
ง. คอยสอดสองมองหาคนตัดไมทําลายปาแลวนําไปแจงตํารวจ 

 5.(1)  ปาไมในประเทศไทย แบงไดเปนกี่ประเภท? 
ก. 2 ประเภท คอื ปาดงดิบ และปาชายเลน  
ข. 2 ประเภท คอื ปาผลัดใบ และปาไมผลดัใบ 
ค. 3 ประเภท คอื ปาผลัดใบ ปาดงดิบ และปาเบญจพรรณ 
ง. 3 ประเภท คอื ปาดงดิบ ปาชายเลน และปาเบญจพรรณ 

 6.(1) “พ้ืนที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณตั้งแต 1000 เมตรขึ้นไป เปนปารกทึบ มี
พันธุไมหลายรอยชนิด ซึ่งลวนแตเปนชนดิที่ไมผลัดใบแทบทั้งสิ้น ปาชนิดนี้มี
ความสําคัญตอการรักษาตนนํ้าลําธารมาก” ควรเปนลกัษณะของปาชนิดใด? 
ก.  ปาสนเขา ข.  ปาชายเลน ค.  ปาดงดิบเขา ง.  ปาเบญจพรรณ  

 7.(1)  “ลักษณะเปนปาไมผลัดใบ มีตนไมขึ้นหนาแนน แตละชนิดมีรากค้ํายันและรากหายใจ
แตกตางกันไป ปาชนิดนี้ปรากฏอยูตามที่ดินเลนริมทะเล หรือบริเวณปากแมน้ําใหญๆ 
ซึ่งมีน้ําเค็มทวมถึง” ควรเปนลักษณะของปาชนิดใด? 
ก. ปาพรุ           ข.  ปาแดง ค.   ปาชายเลน  ง.  ปาชายหา         
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 8.(1) “มีลักษณะเปนปาโปรง ประกอบดวยตนไมขนาดใหญและกลางหลายชนิด พ้ืนดินมัก
เปนดินรวนปนทราย ในฤดูแลงตนไมสวนใหญจะผลัดใบทุกป เม่ือเขาฤดูฝนตนไมจึง
ผลิใบและกลบัเขียวชอุมดงัเดิม พันธุไมที่สําคัญ คือ ไมสัก”  ควรเปนลักษณะของปา
ชนิดใด? 
ก. ปาดงดิบ ข.  ปาสนเขา ค.  ปาชายเลน ง.  ปาเบญจพรรณ  

 9.(1) “ลักษณะทัว่ไปเปนปาโปรง มีตนไมหลายขนาดขึ้นอยูปะปนกัน ไมคอยแนนทึบ พันธุ
ไมสําคัญไดแก เต็ง รัง” ควรเปนลักษณะของปาชนิดใด? 
ก. ปาพรุ ข.  ปาแดง ค.  ปาชายเลน ง.  ปาชายหาด 

 10.(4) ขอใด ไมใช เหตุผลของการอนุรักษปาไม? 
ก. ปาไมเปนสิ่งแสดงถึงความร่าํรวยของประเทศนั้นๆ 
ข. ปาไมเปนระบบนิเวศนบนดินที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุด 
ค. ปาไมเปนแหลงที่มนุษยใชประโยชนมาแตโบราณ เปนที่ยังชีพของมนุษย 
ง. ปาไมถูกทําลายอยางรวดเร็ว จนทําใหหลายประเทศทัว่โลกหวงวาปาไมบริสุทธิ์

หรือปาไมธรรมชาติจะหมดไป 
 11.(3) การอนุรักษปาไมควรทําอยางไร? 

ก. หามสงไมขายตางประเทศ  
ข. ปลูกทดแทนทุกครั้งเม่ือตดั 
ค. หามตัดไมในปาโดยเด็ดขาด  
ง. ไมใชฟนและถานในการหุงตม เปลีย่นไปใชแกสแทน 

 12.(1) ปาชุมชนมีองคประกอบ 3 ประการ ไดแก? 
ก. ปา ภาครัฐ ชุมชน  ข.  ปา ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 
ค.  ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ชุมชน ง.  ปา ชุมชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคม 

 13.(2)  ขอใด ไมใช ลักษณะของปาชุมชน? 
ก. เปนปาที่ชุมชนทองถิ่นดูแลรักษา 
ข. เปนปาที่หนวยงานรัฐและชมุชนทองถิ่นรวมกันดูแลรักษา 
ค. ชุมชนไดใชประโยชนจากปาตามความเชือ่ของทองถิ่นและเพื่อการยงัชีพ 
ง. เปนการอนุรักษปาในรปูแบบของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทีต่ั้งบนรากฐาน

ประวตัศิาสตร วัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น 
 14.(1)  ขอใด ไมใช วัตถุประสงคของปาชุมชน? 

ก. เพ่ือการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรปาอยางยั่งยืน 
ข. เพ่ือสนองตอบการใชประโยชนในการยังชีพของชุมชน 
ค. เพ่ือจับกุมผูลกัลอบตัดไมทาํลายปาโดยใชกําลังคนจากชุมชนทองถิน่ 
ง. เพ่ือการอนุรักษ การใช และการพัฒนาสภาวะแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน 
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 15.(2)  ฤดูใดเหมาะกบัการปลูกตนไมมากที่สุด? 
ก. ฤดูฝน   
ข. ฤดูรอน  
ค. ฤดูหนาว  
ง. เหมาะทุกฤด ู

 16.(3)  พ้ืนที่ดินปนทราย ควรปรบัปรุงดินโดยใชสิ่งใด? 
ก. เกลือและปุยคอก 
ข. แกลบและปุยคอก   
ค. ปูนขาวและปุยคอก  
ง. ดางทับทิมและปุยคอก 

 17.(3)  ขอใดควรระวงัในขณะปลูกตนไม? 
ก. ควรปลูกในชวงฤดูฝน เพ่ือประหยัดในการรดน้ํา 
ข. หาหลักมาปกแลวผูกเชือก เพ่ือชวยในการทรงตวั 
ค. นําเศษใบไมหรือฟางมาคลุมรอบโคนตนเพ่ือรักษาความชื้น 
ง. อยาใหรากของตนไมขาดหรือไดรับความกระทบกระเทอืนมาก 

 18.(3)  ในการปลูกตนไมควรใชปุยชนิดใด? 
ก. ปุยเคมี  
ข. ปุยหมัก 
ค. ปุยอนินทรีย  
ง. ปุยวิทยาศาสตร 

 19.(4)  “ตนไมคือเพ่ือนชีวติ  เจาดูดอากาศพิษแทนขา”  มีความหมายตรงกับคําตอบใด? 
ก. ตนไมเปนเพ่ือนกับมนุษยได 
ข. ตองการใหคนเห็นประโยชนตนไม 
ค. ตองการใหคนเห็นประโยชนของอากาศ 
ง. ตองการใหคนเห็นผลเสยีของอากาศเปนพิษ  

 20.(1)  หนวยงานหลกัในการอนุรักษปาไมคือหนวยงานใด? 
ก. กระทรวงกลาโหม 
ข. กระทรวงมหาดไทย 
ค. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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แบบสอบถามวัดความพึงพอใจทางการเรียน  เรื่อง...มาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ 
คําชี้แจง     พิจารณาขอความแตละขอใหเขาใจ แลวใหนักเรียนกาเครื่องหมาย √ ลงในชองที่
นักเรียนเห็นวาตรงกับความพึงพอใจของนักเรียนมากที่สุด 
 

ระดับความพึงพอใจ 

ขอความ 
มาก
ที่ 
สุด 

มาก ปาน
กลา
ง 

นอย นอย
ที่ 
สุด 

1. กิจกรรมการเรียนการสอน 

1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนกัเรียนเขาใจกอน
การเรียนการสอน 

     

1.2 นําเขาสูบทเรียนโดยใชเพลงนาสนใจ       

1.3 นําความรูหรือวิทยาการใหมๆ ที่สอดคลองกับความ
ตองการของนักเรียนมาใชในการสอน 

     

1.4 มีการจัดกจิกรรมเพื่อเสริมการเรียนการสอน      

1.5 ครูสรุปบทเรียนโดยตั้งคําถามใหนกัเรียนตอบ      

1.6 ครูเปดโอกาสใหนกัเรียนอภปิราย      

1.7 นักเรียนไดรวมกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน 

     

1.8 หลังการสอนมีกิจกรรมใหนักเรียนรวมสนุก      

1.9 ครูและนักเรยีนชวยกันสรุปเนื้อหาในเรื่องที่เรียน      

1.10 สรุปเนื้อหาบทเรียนโดยใชเกมและเพลง นาสนใจ      

1.11 แบงเวลาใหกบักิจกรรมที่สอนไดอยางเหมาะสม      

1.12 กิจกรรมของครูสงเสริมใหนักเรียนเกิดความรูความ
เขาใจในบทเรยีนไดดียิ่งขึน้ 

     

1.13 กิจกรรมสอดคลองกับเนื้อหา เวลา และสถานที่      

1.14 วิธีการสอนของครูกระตุนใหสนใจเรยีนตลอดเวลา      

1.15 กิจกรรมการเรยีนการสอนไมจําเจ ไมนาเบื่อ      

1.16 มีความสุขและเพลิดเพลินกบัการสอนของครู      

1.17 เต็มใจเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ครูจัดให      
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ระดับความพึงพอใจ 

ขอความ 
มาก
ที่ 
สุด 

มาก ปาน
กลา
ง 

นอย นอย
ที่ 
สุด 

1.18 ไดแสดงความคิดโดยอิสระ      

1.19 รูสึกวาชั่วโมงในการเรยีนผานไปอยางรวดเร็ว      

1.20 นักเรียนตองการทํางานกลุม      

2. สื่อการสอน 

2.1 ส่ือการสอนที่ครูนํามาใชนาสนใจ 

     

2.2 ส่ือการสอนที่ครูนํามาใช ทําใหอยากเรียนมากขึ้น      

2.3 ส่ือการสอนสอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหาและ
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

     

2.4 ส่ือการสอนทําใหนกัเรียนเขาใจเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น      

2.5 เนื้อหาสาระในเอกสารประกอบการเรียนการสอนมี
ความทันสมัย 

     

2.6 ครูมีส่ือการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่สอน      

3. การวัดผลและประเมินผล 

3.1 นักเรียนอยากใหแจงลวงหนากอนที่จะมีการสอบ 

     

3.2 มีการชี้แจงใหนักเรียนทราบเกณฑและวิธีการ
ทดสอบในวิชาที่สอน 

     

3.3 นักเรียนปรารถนาใหทดสอบกอนที่จะทําการสอน      

3.4 เนื้อหาที่ทดสอบสอดคลองกับความรูที่ไดเรียนมา      

3.5 คําส่ังและคําถามในแบบทดสอบชัดเจน ไมสับสน      

3.6 เนื้อหาที่ทดสอบสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรูที่กําหนดไว 

     

3.7 นักเรียนอยากใหมีการทดสอบทันทีเมื่อสอนจบใน
เนื้อหาที่เรียน 

     

3.8 นักเรียนชอบทําแบบทดสอบแบบอัตนัยเพราะได
เขียนแสดงความคิดจากแนวคิดของนักเรียน 
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– คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน จํานวน 40 ขอ 
– คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน จํานวน 20 ขอ 
– การเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีน 
– คุณภาพของแบบสอบถามวัดความพงึพอใจทางการเรียน ที่เรียนโดยการใช

เกมและเพลงประกอบการสอน 
– รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน เร่ืองมาสรางโลกสเีขียวกันเถอะ 
 
ตาราง 4  แสดงคาความยากงาย (p)  และคาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ ์
    ทางการเรียน เรื่องมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ จํานวน 40 ขอ ตามลําดับดังนี้ 
 

ขอที่ PH PL P r 

1* 
2* 
3* 
4* 
5* 
6* 
7* 
8* 
9* 
10* 
11. 
12* 
13* 
14* 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24* 
25* 
26. 

0.73 
0.77 
0.80 
0.83 
0.93 
0.77 
0.87 
0.53 
0.83 
0.77 
0.80 
0.60 
0.73 
0.53 
0.67 
0.63 
0.57 
0.77 
0.50 
0.80 
0.50 
0.37 
0.77 
0.57 
0.60 
0.63 

0.53 
0.23 
0.53 
0.60 
0.63 
0.50 
0.73 
0.33 
0.33 
0.20 
0.27 
0.27 
0.33 
0.27 
0.43 
0.27 
0.13 
0.23 
0.27 
0.27 
0.27 
0.13 
0.10 
0.17 
0.33 
0.27 

0.63 
0.50 
0.67 
0.72 
0.80 
0.64 
0.80 
0.43 
0.59 
0.48 
0.54 
0.43 
0.53 
0.40 
0.55 
0.45 
0.33 
0.50 
0.38 
0.54 
0.38 
0.24 
0.41 
0.36 
0.46 
0.45 

0.22 
0.54 
0.30 
0.28 
0.43 
0.29 
0.21 
0.21 
0.51 
0.56 
0.53 
0.34 
0.40 
0.27 
0.25 
0.37 
0.48 
0.54 
0.24 
0.53 
0.24 
0.31 
0.67 
0.43 
0.28 
0.37 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

ขอที่ PH PL P r 
27. 
28* 
29* 
30* 
31* 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38* 
39. 
40. 

0.30 
0.73 
0.37 
0.40 
0.67 
0.70 
0.80 
0.87 
0.77 
0.70 
0.63 
0.97 
0.90 
0.47 

0.30 
0.23 
0.17 
0.23 
0.27 
0.13 
0.17 
0.17 
0.20 
0.27 
0.37 
0.33 
0.33 
0.20 

0.30 
0.48 
0.27 
0.31 
0.47 
0.40 
0.48 
0.53 
0.48 
0.48 
0.50 
0.70 
0.64 
0.33 

0.00 
0.50 
0.25 
0.20 
0.40 
0.58 
0.62 
0.68 
0.56 
0.43 
0.26 
0.73 
0.60 
0.30 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่องมาสรางโลกสีเขยีวกันเถอะ เทากับ 0.76 

(ทดสอบหาคาความเชื่อม่ันกับนักเรียนจํานวน 100 คน) 
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คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน เร่ืองมาสรางโลกสเีขียวกันเถอะ 
 
ตาราง 5  แสดงคาความยากงาย (p)  และคาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ ์
    ทางการเรียน เรื่องมาสรางโลกสีเขียวกันเถอะ จํานวน 20 ขอ ตามลําดับดังนี้ 
 

ขอที่ PH PL P r 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

 

0.91 
0.55 
0.68 
0.77 
0.82 
0.86 
0.86 
0.59 
0.86 
0.68 
0.73 
0.73 
0.64 
0.86 
0.91 
0.86 
0.77 
0.55 
0.91 
1.00 

 

0.45 
0.09 
0.50 
0.64 
0.36 
0.50 
0.36 
0.14 
0.36 
0.23 
0.14 
0.23 
0.27 
0.23 
0.18 
0.32 
0.27 
0.14 
0.23 
0.05 

 

0.70 
0.30 
0.59 
0.71 
0.60 
0.70 
0.63 
0.35 
0.63 
0.45 
0.42 
0.48 
0.45 
0.56 
0.56 
0.60 
0.52 
0.33 
0.59 
0.57 

 

0.53 
0.53 
0.19 
0.16 
0.48 
0.41 
0.52 
0.49 
0.52 
0.45 
0.59 
0.50 
0.38 
0.63 
0.72 
0.56 
0.50 
0.45 
0.68 
0.90 

 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่องมาสรางโลกสีเขยีวกันเถอะ เทากับ 0.76 

(ทดสอบหาคาความเชื่อม่ันกับนักเรียนจํานวน 80 คน) 
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ตาราง 6 การเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องมาสรางโลกสี 

    เขียวกันเถอะ (pre-test – post-test) 

 
กลุมตวัอยางคนที ่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรยีน D D2

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

10 
8 
7 
13 
3 
6 
7 
6 
8 
11 
7 
8 
7 
4 
6 
5 
9 
9 
9 
5 
9 
8 
13 
12 
9 
5 
7 
8 

10 
12 
13 
14 
13 
12 
13 
12 
11 
12 
12 
14 
9 
10 
9 
11 
15 
13 
12 
11 
15 
11 
13 
12 
11 
12 
14 
13 

0 
4 
6 
1 
10 
6 
6 
6 
3 
1 
5 
6 
2 
6 
3 
6 
6 
4 
3 
6 
6 
3 
0 
0 
2 
7 
7 
5 

0 
16 
36 
1 

100 
36 
36 
36 
9 
1 
25 
36 
4 
36 
9 
36 
36 
16 
9 
36 
36 
9 
0 
0 
4 
49 
49 
25 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

กลุมตวัอยางคนที ่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรยีน D D2

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

7 

9 

15 

8 

7 

9 

10 

10 

8 

11 

8 

10 

11 

13 

16 

15 

11 

14 

10 

14 

12 

16 

8 

15 

4 

4 

1 

7 

4 

5 

0 

4 

4 

5 

0 

5 

16 

16 

1 

49 

16 

25 

0 

16 

16 

25 

0 

25 

 

T** = 10.69 
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คุณภาพของแบบสอบถามวัดความพงึพอใจทางการเรียน ที่เรียนโดยการใชเกมและ
เพลงประกอบการสอน 

ตาราง 7  แสดงคาความเชือ่ม่ันของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจทางการเรียน ที่เรียนโดยการ 
    ใชเกมและเพลงประกอบการสอน จํานวน 46 ขอ ตามลําดับดังนี้ 
 

ขอที่ Χ∑  2Χ∑  2S  
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
1.10 
1.11 
1.12 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 

379 
418 
409 
370 
394 
410 
443 
438 
436 
436 
400 
428 
418 
442 
398 
430 
415 
449 
413 
430 
423 
434 
407 
424 
419 
412 

1505 
1812 
1735 
1502 
1636 
1764 
2025 
1980 
1950 
1932 
1688 
1904 
1814 
2006 
1710 
1918 
1803 
2079 
1793 
1916 
1847 
1956 
1725 
1874 
1807 
1772 

0.69 
0.65 
0.62 
1.33 
0.84 
0.83 
0.63 
0.62 
0.51 
0.31 
0.88 
0.72 
0.67 
0.52 
1.26 
0.69 
0.81 
0.63 
0.87 
0.67 
0.58 
0.72 
0.69 
0.76 
0.51 
0.75 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

ขอที่ Χ∑  2Χ∑  2S  
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 

451 
433 
436 
387 
416 
390 
461 
420 
432 
418 
419 
464 
409 
412 
383 
429 
440 
432 
374 
371 

2087 
1929 
1960 
1571 
1816 
1728 
2169 
1824 
1934 
1818 
1833 
2196 
1771 
1760 
1643 
1899 
1988 
1926 
1524 
1521 

0.53 
0.54 
0.59 
0.73 
0.85 
2.07 
0.44 
0.60 
0.68 
0.71 
0.77 
0.43 
0.98 
0.63 
1.76 
0.59 
0.52 
0.60 
1.25 
1.45 

รวม 19252 84352 35.48 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจทางการเรียน ที่เรียนโดยการใชเกมและเพลง
ประกอบการสอน เทากับ 0.92 

(ทดสอบหาคาความเชื่อม่ันกับนักเรียนจํานวน 100 คน) 
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รายชื่อผูเช่ียวชาญ 
 

1. นางณัลลิกา โตจินดา 
     คณะศึกษาศาสตร 

      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

2. นางอัญชัน เพ็งสุข 
     หัวหนาหมวดวิทยาศาสตร 
     วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร ี
 

3. นางประภา เที่ยงแชม 
   หัวหนาหมวดเครื่องสายไทย 
   วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร ี
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวตัิยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ ชื่อสกุล นางสาวพิทยา โพธิ์ทอง 
วันเดือนปเกิด 6 พฤศจิกายน 2517 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน  353 ถ.นเรศวร ต.ทะเลชบุศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  
  โทร. 0–3642–1488  
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน อาจารย 1 ระดับ 3 
สถานที่ทํางานปจจุบัน โรงเรียนวัดนนิสุขาราม ถ.กาญจนาภเิษก แขวงบางบอน เขต

บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 
ประวตัิการศึกษา  
 พ.ศ. 2536 ป.นศ.กลาง เอกเครื่องสายไทย (จะเข)  
  จากวิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี 
 พ.ศ. 2538 ป.นศ.สูง เอกเครื่องสายไทย(จะเข)  
  จากวิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี 
 พ.ศ. 2540 กศ.บ เอกดุริยางคศาสตรไทย  
  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 พ.ศ. 2548 กศ.ม เอกการมัธยมศกึษา (การสอนสิ่งแวดลอม)  
  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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