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The purposes of this research were to develop activities for learners’ development on conservation
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efficiency criterion 80/80 ,(3) the implementation of activities for learners’ development and (4) the evaluation and
improvement of activities for learners’ development. The sample were 30 of fifth – sixth grade students of Banrungngam
School , Suphanburi Province which were selected by purposive sampling. The implementation of activities for
learners’ development was conducted for five weeks with 10 periods a week during the first semester of the
academic year 2003.The research design was one group pretest – posttest design.The instruments employed were
interview forms, focus group guideline, experts interview forms, learning achievement test, student ability assessment
forms, and questionnaires.The data were analyzed by percentage ,mean, standard deviation , t - test dependent and
content analysis. The research findings were as follow :
1. The fundamental data and needs investigation revealed that the students and persons who involved in the
activity development would like to have the activities for learners’ development on the conservation of forest in community
for fifth–sixth grade students.The activities for learners’ development should comprise with variety forms of practicing
activities with learner focused and local based learning. The contents required for the students to learn were the
conservation of forest in community, roles of the conservationist towards the conservation of forest in community.The
students should be experienced with the authentic situations and settings together with authentic assessment of their
performance.
2. The activities for learners’ development on conservation of forest in community for fifth–sixth grade
students comprised of 4 sections : study my community forest, types of forest in Thailand , tree for life and conservation of
forest in community. The efficiency of the activities for learners’ development were 82.00 / 80.11
3. The implementation of the activities for learners’ development on conservation of forest in community for
fifth–sixth grade students revealed that while practicing the activities, the students were interested in the activities
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were able to work as a conservationist.The students perceived with high agreement that the activities were worthwhile, the
students were realized and valued community forest. The activities were useful to convince the realization of the
conservation of forest in community. Besides the activities lesson plans should be improved on the duration of practices,
be flexible and congruent with the activity contents.
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1
บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและความเปนมาของปญหา
ภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทําให
ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกจําเปนถึงความตระหนักที่ตองพัฒนาคน เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกสังคม
ประเทศชาติ การปฏิรูปการศึกษาจึงเปนยุทธศาสตรที่สําคัญในการสรางชาติ (รุง แกวแดง
2545 : บทนํา) ซึ่งในการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้มุงใหประชากรไทยมีโอกาสไดศึกษาอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต โดยกําหนดหลักการการจัดการศึกษาวา ประชาชนทุกคนมีสิทธิและโอกาสที่จะเขารับ
บริ ก ารการศึ ก ษาและฝ ก อบรมตามความถนั ด และความต อ งการได ต ลอดเวลาจากบริ ก าร
การศึก ษาอบรมที่ ห ลากหลายของรัฐ
เอกชน
และองคก รปกครองส ว นท อ งถิ่น เป น
กระบวนการพัฒนาคน ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
การศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพซึ่งหากคนมีคุณภาพ
แลวยอมสงผลใหสังคมและประเทศชาติมีความเจริญกาวหนา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให
มีคุณภาพจึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่ง (ดําริ บุญชู 2545 : 2-7 ) ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตราที่ 43
กําหนดไววา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐ
จะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ มาตราที่ 81 กําหนดไววา “รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษา
อบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึก
ที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปะวิทยาการตาง ๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ และ
วัฒนธรรมของชาติ”นอกจากนี้ใน มาตรา 42 กําหนดใหบุคคลมีเสรีภาพในทางวิชาการ
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการยอมไดรับ

2
การคุ ม ครองเท า ที่ ไ ม ขั ด ต อ หน า ที่ ข องพลเมื อ งหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน มาตรา 46
กําหนดใหชุมชนมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่นและของชาติ มาตรา 69 กําหนดใหการศึกษาเปนหนาที่ของประชาชน บุคคลมี
หนาที่รับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปองและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ และภูมิปญญา
ทองถิ่น และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสอดคลองกับวิสัยทัศนของแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐานระยะที่ 9 ( พ.ศ. 2545-2549 ) ของกระทรวงศึกษาธิการและวิสัยทัศนการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 ที่มุงใหคนไทยไดรับการ
พัฒนาใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี คนเกง มีความสุข พึ่งตนเองได มีจิตสํานึกในความ
เปนไทย มีศาสนธรรมและวัฒนธรรมเปนวิถีชีวิต มีสวนรวมในการเสริมสรางประชาคมไทยและ
ประชาคมโลกใหมีความสุข สรางสังคมแหงการเรียนรู สังคมคุณภาพ สังคมคุณธรรม สังคม
สมานฉันทและเอื้ออาทรบนพื้นฐานภูมิปญญาไทยและสากล อันนําไปสูระบบเศรษฐกิจที่ใช
ความรูเปนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ , กรมวิชาการ 2545 ก : 1) นอกจากนี้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 ( พ.ศ. 2545 –2549 ) ไดใหความสําคัญกับการปรับปรุง
การจัดการใหเกิดความสมดุลระหวางการใชประโยชนกับการอนุรักษฟนฟู
สงเสริมการนํา
ทรัพยากรไปใชประโยชนในระดับที่ยั่งยืนเพื่อชวยแกปญหาเศรษฐกิจของประเทศ สนับสนุนการ
พัฒนาที่พึ่งตนเองได
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสรางภูมิคุมกันใหแกชุมชนและ
ประเทศ รวมทั้งเปนรากฐานที่แข็งแกรงของการพัฒนาประเทศ โดยเนนการบริหารการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อาศัยกระบวนการที่มีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม
มุงเนนประสิทธิภาพ การกํากับควบคุมที่มีประสิทธิผล มีความโปรงใส สุจริต
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มมีค วามสํา คัญ ยิ่ ง ต อ การดํ า รงชี วิต ของมนุ ษ ย
ดั ง นั้ น ทุ ก คนจึ ง ควรตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค า อั น มหาศาลของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
เพื่อจะไดชวยกันดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่ดีไมเปนพิษเปนภัยตอมนุษยทั้งในปจจุบันและอนาคต
(อุดม ดุจศรีวัชร 2543 : คํานํา ) ซึ่งการเพิ่มประชากรทั่วโลกอยูในอัตราที่ทวีคูณ เปนสาเหตุใหมี
การใชทรัพยากรมากขึ้น อีกสาเหตุหนึ่งคือ มีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี ทําใหใชทรัพยากรเกินความจําเปนขั้นพื้นฐาน กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในรูปแบบตาง ๆ เชนเกิดความไมสมดุลขึ้นในระบบนิเวศของมนุษย เพิ่มปริมาณของเสียและ
มลพิ ษ รวมทั้ ง การทํ า ลายทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ยั ง หลงเหลื อ อยู ใ ห ล ดน อ ยลง ป า ไม เ ป น
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญซึ่งชวยใหมีน้ําในลําธารอยางสม่ําเสมอตลอดปสะอาดเพียงพอตอการ
ใชอุปโภคและบริโภค เปนแหลงพักผอนหยอนใจของมนุษย เปนแหลงอาศัยของพืชและสัตวปา
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นานาชนิด ปจจุบัน ปาตนน้ํา ลําธารไดถูกแผวถางทําลายลงอยางรวดเร็ว เพื่อทําการเกษตร
การปลู ก สร า งที่ อ ยู อ าศั ย ก อ ให เ กิ ด ป ญ หาการพั ง ทลายของดิ น การขาดแคลนน้ํ า ในลํ า ธาร
ในฤดูแลง และน้ําทวมในฤดูฝน ทําใหความชื้นในอากาศไมเพียงพอตอการชักนําใหเกิดฝนตก
ในบริเวณ จึงทําใหเกิดความแหงแลง (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2544: 3-6)
สอดคลองกับ ปาริชาติ ศิวิไล (2543 : 1-2) ที่กลาววาทรัพยากรปาไมไดถูกทําลายลงจนถึงจุด
ที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอม เปนผลทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ขึ้น เชน ปญหาน้ําทวม ความ
แหงแลง ความแปรปรวนของอากาศหรือที่เรียกวาปรากฏการณเ รือนกระจก ปญหาปาไม
ได ก ลายเป น ป ญ หาวิ ก ฤตที่ ท วี ค วามรุ น แรงขึ้ น ทุ ก ขณะ จากผลการนํ า ภาพถ า ยดาวเที ย ม
LANDSAT – 5 (TM.) มาศึกษาหาพื้นที่ปาที่เหลืออยู ( Existing Forest Area ) ป พ.ศ. 2541
พบวา ประเทศไทยมีเนื้อที่ปาไมเหลืออยูจํานวน 81,076,428 ไร คิดเปนรอยละ 25.28 ของเนื้อที่
ประเทศซึ่งแตกตางจากอดีต เมื่อป พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีปริมาณพื้นที่ปาทั้งสิ้นคิดเปนรอยละ
53.33 ของเนื้อที่ประเทศ (ธงชัย จารุพพัฒน 2531:37 , อางถึงใน มงคล สุกใส 2536: 1 )
การลดลงของพื้นที่ปาไมมักถูกนําเสนอวามีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มของประชากร
การทําไรเลื่อนลอยของชาวเขา
การบุกรุกตัดไม
การขยายพื้นที่ของเกษตรกรรายยอย
อยางผิดกฎหมายโดยนายทุนและราษฎรทั่วไป ซึ่งก็คือการกลาวโทษราษฎรในทองถิ่นวาเปน
ตัวการทําลายปา โดยมองขามสาเหตุอื่นที่มาจากนโยบายการดําเนินงานของรัฐ ไมวาจะเปน
การใหสัมปทานปาโดยปราศจากการควบคุมดูแลอยางจริงจัง การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
เชน ทางรถไฟ ถนน เขื่อน หรือการทําลายปาดวยสาเหตุความมั่นคงของรัฐในการตอสูกับ
คอมมิวนิสตเปนตน โดยเนื้อแทของความเปนจริงแลวสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหพื้นที่ปาไม
ของประเทศไทยถูกทําลายอยางรวดเร็วก็คือความลมเหลวดานนโยบายจัดสรรทรัพยากรปาไม
ซึ่งผูกขาดโดยรัฐบาล ซึ่งรัฐเขาควบคุมการจัดสรรทรัพยากรปาไมในรูปแบบของกฎหมาย เชน
การตราพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507
ซึ่งก็คือการอางสิทธิยึดครองปาไมทั้งหมดเปนของรัฐโดยสมบูรณ และแยงชิงการใชสอยและ
ควบคุมดูแลรักษาทรัพยากรปาของชุมชน ที่เคยมีมาแตเดิมจากราษฎรในทองถิ่น ยิ่งไปกวานั้นรัฐ
ดําเนินการขอสัมปทานไมและตักตวง
ยังไดอนุญาตใหเอกชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูง
ผลประโยชนจากทรัพยากรปา
โดยมิไดมีการดูแลใหปลูกทดแทนตามหลักเกณฑใหถูกตอง
แตอยางใด เสาวลักษณ กุศลทรามาส (2544 : 2) ไดกลาวถึงการลดลงของทรัพยากรปาไม
มีสาเหตุอยูหลายประการดวยกัน การขยายพื้นที่ของเกษตรกร การทําไรเลื่อนลอย รวมทั้ง
โครงการของรัฐบาลที่มีสวนในการบุกรุกพื้นที่ปาเชนกัน ทั้งโครงการสรางทางรถไฟ โครงการสราง
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ถนน โครงการสรางเขื่อนขนาดใหญ และโดยเฉพาะอยางยิ่งการใหสัมปทานปาไมแกภาครัฐและ
เอกชน หรือบริษัทคาไมจังหวัดที่มีการตัดไมไดอยางอิสระ สวนสาเหตุการทําลายปาไมที่แทจริงนั้น
ยังไมสามารถสรุปไดวาเกิดจากการพัฒนาประเทศ
หรือการเพิ่มของประชากรอยางรวดเร็ว
หรือความผิดพลาดของรัฐบาลในการกําหนดนโยบายดานปาไม (ปาริชาติ ศิวิไล 2543 : 1-2 )
มิไดจําเพาะเจาะจงแตใน
ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถูกทําลาย
ประเทศเทานั้น แตเปนปญหาของระบบโลกทั้งมวลซึ่งมีนักวิชาการจํานวนมากไดตระหนักและ
รวมกันเพื่อพิจารณาถึงปญหานั้น ดังปรากฏในรายงานที่เสนอตอ The Club of Rome’ s
Projection on the Predicament of Mankind เรื่อง ขีดจํากัดความเจริญ ( The Limits to
Growth ) ในรายงานนี้ชี้ใหเห็นวามนุษยซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบโลกจะตองหาทางอยางรีบดวน
เพื่อแกปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมเพื่อมิใหทั้งโลกตองพังทลาย เพราะมีปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมที่
เกิ ด ขึ้ น เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ชี วิ ต และความเป น อยู ข องประชาชนทุ ก คน(ฉวี ว รรณ
สุทธิรักษ 2542 : 1 ) และ Dennis L. Meadows (1972 ,อางถึงใน ฉวีวรรณ สุทธิรักษ 2542 : 1)
ไดกลาวถึงปญหาสิ่งแวดลอมของไทยวาอาจจะแกปญหาไดยากหากขาดความรูความเขาใจและ
ความรวมมือจากหลาย ๆ ฝายรวมทั้งประชาชนเอง การศึกษาสิ่งแวดลอมจึงมีบทบาทในการทีจ่ ะ
สรางความเขาใจ และความรวมมือจากหลายฝายและของประชาชนเอง การศึกษาสิ่งแวดลอมจึง
มีบทบาทในการที่จะสรางความเขาใจและสื่อสารความรวมมือระหวางประชาชนและรัฐในการ
ปองกันและแกปญหาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยัง
ดําเนินไปในขอบเขตที่จํากัดไมทันตอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและแนวโนมการเกิด
มลพิษ เนื่องจากขาดประสิทธิภาพในการจัดทําและการบริหารแผนงานใหสามารถนําไปสูการ
ทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิผลทั้งกับหนวยงานภาครัฐและภาคอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ อีกทั้งยังขาด
การศึกษาวิจัยที่มาตรฐาน
ขาดมาตรการผลักดันหรือมีการจูงใจใหมีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิตและการบริโภคซึ่งจะนําไปสูการใชทรัพยากรธรรมชาติในระดับที่ยั่งยืน ประหยัด
เยาวชนเปนทรัพยากรที่สําคัญ และมีคุณคามากที่สุดของประเทศ เพราะเปนวัยที่
เป ย มไปด ว ยพลั ง ทางกาย ทางความคิ ด และการเรี ย นรู ตลอดจนความหวั ง ในการพั ฒ นา
ประเทศชาติใหเจริญกาวหนา ดังนั้นจากปญหาที่กลาวมาขางตน เยาวชนควรระลึกถึงและเห็น
ความสําคัญของการอนุรักษและรักษาทรัพยากรปาไมใหคงอยูตอไป ซึ่งควรมุงจัดใหเยาวชนไดรับ
การพัฒนาอยางสมบูรณ ซึ่งสอดคลองกับธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่กําหนดวา
รัฐพึงสนับสนุนและสงเสริมพลเมืองของชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและเยาวชนใหเปนผูมีความ
สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา และคุณธรรม และจริยธรรมอีกทั้งยังเปนการตอบสนอง
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นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ( พ.ศ. 2540 – 2544 ) ที่มีเปาหมาย
ในการอนุรักษและฟนฟูความสมบูรณพื้นที่ปา โดยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา คือการพัฒนา
ศักยภาพของคนและชนบทเพื่อยกระดับชีวิตของประชาชนอยางทั่วถึง การจัดการทรัพยากรปาไม
อยางเปนระบบนิเวศ อันเปนการพัฒนาประเทศในระยะยาว (นราธิป อัจฉริยะชีวิน 2543 :2)
ในประเด็น (1) การพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมใหมีความมั่นคง และเสริมสรางความเขมแข็ง
ของครอบครัว และชุมชนใหสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและชีวิตของมนุษย รวมทั้งใหชุมชนมี
สวนรวมในการพัฒนาประเทศ (2) การเสริมสรางศักยภาพของทุกคนในดานรางกายและ
สติปญญา มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีความรูความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ
สามารถปรับ ตัว ให ทัน ตอ กระแสการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ย นแปลงทั้ ง ทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการปกครอง (3) การใชประโยชนและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ดา นสิ่ ง แวดล อมให มี ค วามสมบู รณ สามารถสนับสนุน การพัฒ นาด า นเศรษฐกิจ สั ง คมและ
คุณภาพชีวิตไดอยางยั่งยืน
สุพรรณบุ รี เปน จั ง หวัด หนึ่ง ที่อยู ในเขตพื้น ที่ภาคกลาง มี เ นื้ อที่ปา สงวนแหง ชาติ
1,320.16 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 825,100 ไรคิดเปนรอยละ 24.64ของเนื้อที่จังหวัด
ตอมา พ.ศ. 2538 เหลือพื้นที่ปา 592 ตารางกิโลเมตร หรือ 370,000 ไร คิดเปนรอยละ 11.05
ของเนื้อที่จังหวัด จะเห็นไดวาพื้นที่ปาหายไปจํานวนรอยละ 13.39 หรือ 455,100 ไร (วารุณี
สุงคาสิทธิ์ 2543 : 5 ) การที่พื้นที่ปาลดลงสาเหตุเกิดจากการเพิ่มของจํานวนประชากรในชนบท
ทําใหเกิดความตองการพื้นที่ทํากินขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว มีการเขาไปยึดถือครอบครอง
โดยประชาชนทั่วไปเพื่อตองการพื้นที่สําหรับนําไปทําการเพาะปลูกใหเพี ยงพอกับการเลี้ยงดู
สมาชิกในครัวเรือน และไดนําพื้นที่เหลานี้ไปเปนหลักฐานในการค้ําประกันการกูยืม เพื่อนําเงิน
มาลงทุนในการเพาะปลูก และเมื่อไมสามารถนําเงินมาชําระหนี้ได และในที่สุดพื้นที่นั้นก็จะ
ถูกยึดตกเปนของนายทุน ราษฎรก็จะไปบุกรุกพื้นที่ปาแหงใหมตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด สงผลให
ขาดดุ ล ธรรมชาติ กระทบชี วิ ต ความเป น อยู และการประกอบอาชี พ ของมนุ ษ ย โ ดยตรง
การทําลายทรัพยากรปาไมไมเพียงแตจะสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของพันธุพืชและสัตวเทานั้น
แตยังสงผลกระทบตอวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคม
จากความสําคัญและปญหาที่พบเกี่ยวกับปญหาการทําลายปาไม สงผลกระทบถึง
ขาดความสมดุลในระบบนิเวศดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น เยาวชนคือเปาหมายสําคัญเพราะเยาวชน
มีการพัฒนาดานความคิดที่จะเสริมสรางความเจริญใหแกประเทศชาติมีแนวคิดที่จะปฏิบัติตนให
เปนประโยชนแกสังคมโดยสวนรวม มีการเรียนรูถึงสวนที่ควรจะเปน มีการรวมกลุมกันเพื่อการ
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ประกอบกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแกสังคมโดยสวนรวม ในการอนุรักษทรัพยากรปาไมจําเปน
อยางยิ่งที่ตองใหความรูเรื่องการอนุรักษปาไมดานตาง ๆ พรอมทั้งใหเหตุผลในการดําเนินการและ
ตองกระตุนใหเยาวชนมีความรัก ความเขาใจ มีความรูสึกรับผิดชอบตอสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมไวใหอยูในสามัญสํานึก ซึ่งจะเปนพื้นฐานที่กอใหเกิดความสัมพันธอันกลมกลืนกับ
สิ่งแวดลอมและสังคมที่อยูโดยรอบตอไปในระยะยาว เมื่อเกิดขึ้นในเยาวชนแลวมักจะคงอยู
ตลอดไปเปลี่ยนแปลงไดยาก ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองพัฒนาเยาวชนในชาติใหมี
ความรู ความเขาใจ และมีเจตคติที่ถูกตองเหมาะสม ในเรื่องของสิ่งแวดลอม แมวามาตรการใน
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมมีหลายมาตรการ เชน การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
การวางแผนการใชทรัพยากร การออกกฎหมายคุมครองและการสงเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวของ
กับสิ่งแวดลอม แตมาตรการการศึกษาจะชวยใหบุคคลสามารถคิดและตัดสินใจในการแกไข
ปญหาไดอยางถูกตอง และเปนการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางถาวร (วินัย วีระวัฒนานนท
2530:7) การใหการศึกษาจึงนับไดวาเปนมาตรการที่สําคัญยิ่งในการปองกันแกไขพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมใหไดผลอยางถาวร และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอเนื่องในอนาคต (วินัย วีระวัฒนานนท
2540 : 199) โดยเฉพาะการใหการศึกษาในวัยเด็กนับไดวาเปนวัยที่เหมาะสมที่สุด ที่จะปลูกฝง
เจตคติ ที่ ดี มี ค วามรั ก และห ว งใยสิ่ ง แวดล อ ม มี ส ว นร ว มในการป อ งกั น การแก ไ ขป ญ หา
สิ่งแวดลอม เพื่อใหเปนพื้นฐานที่จะเติบโตขึ้นมาเปนผูใหญที่มีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการ
อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน ซึ่งนโยบายและแนวคิดตาง ๆ เหลานี้ ลวนแตสนับสนุน
และสงเสริมใหทุกคนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชน ไดมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
โดยการใชการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนเขามามีสวนในการสงเสริมและการถายทอด
ความรู ซึ่งจากการสอบถามและสัมภาษณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 ของโรงเรียน
บานรังงาม สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 25 คน
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2545 พบวา นักเรียน ทั้ง 25 คนยังขาดความรู ความเขาใจในเรื่องการ
อนุรักษปาไม ในบริเวณทองถิ่นของตนเอง และขาดการ เอาใจใสในเรื่องปญหาความเสื่อมโทรม
ของปาไม โดยสังเกตไดจากการตัดไม การเผาปาเพื่อเก็บน้ําผึ้ง การลาสัตวปา ซึ่งนักเรียน
บางสวนทราบถึงสาเหตุของการเสื่อมโทรมของปาไม แตไมทราบวาควรที่จะทําอยางไรกับปญหาที่
เกิดขึ้น ซึ่งสาเหตุที่นักเรียนขาดความรูนั้นสืบเนื่องมาจากครูผูสอน ผูปกครองและบุคคลในชุมชน
ไมเนนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของปาไมสงผลใหนักเรียนขาดจิตสํานึก ไมตระหนักถึงเรื่อง
การอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรปาไมที่มีคุณคามากตอการดํารงชีวิตในชุมชนของตน ตามหลัก
ความเป น จริ ง แล ว ป ญ หานี้ มี วิ ธี แ กไ ขได ห ลายรู ป แบบ เช น การให ค วามรู ในห อ งเรีย น การ
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ฝกอบรม การศึกษาจากสื่อตาง ๆ เชน วีดีทัศน หนังสือ หรือ โปรแกรมสําเร็จรูปเรื่องการอนุรักษ
ปาไม ฯลฯ รวมทั้งการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีการปฏิบัติจริงและมีสวนรวมในการอนุรักษปา
ไมที่กลายเปนปาเสื่อมโทรมในปจจุบัน ซึ่งนักเรียนไดกลาวถึงความตองการและอยากทราบ
วิ ธี ก ารรวมทั้ ง แนวทางในการปฏิ บั ติ ที่ เ ป น กิ จ กรรมเสริ ม นอกเหนื อ จากการเรี ย นในชั้ น เรี ย น
ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ มนตรี ธัญเจริญ อาจารยใหญโรงเรียนบานรังงาม (2545 : บท
สัมภาษณ) กลาววา เดิมอําเภอดานชางนั้นมีปาไมเปนจํานวนมาก ตอมามีการอพยพยายเขามา
ตั้งถิ่นฐานของพวกที่ไมมีที่ดินทํากินเขามาจับจองพื้นที่ทํากินในพื้นที่ที่อําเภอดานชางเปนจํานวน
มาก มีการนําไมไปสรางบานเรือนและทําไรในพื้นที่ปาสงวน ทําใหพื้นที่ปาไมมีจํานวนลดนอยลง
ทุกป เปนผลทําใหสัตวปาก็เริ่มหมดไปเพราะไมมีปาใหอยู ฝนไมตกตองตามฤดูกาล พืชผล
ทางดานการเกษตรได ผลผลิตนอย มีปญหาดานอาชญากรรมรวมทั้งการปลนชิงทรัพยมากขึ้น
มีปญหาทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นในเมื่อโรงเรียนเปนโรงเรียนหนึ่งที่อยูในเขตอําเภอ
ดานชาง ก็เปนการสมควรอยางยิ่งที่จะมีการจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจ และปลูกจิตสํานึก
เรื่องการอนุรักษทรัพยากรปาไมแกเยาวชนใหเห็นถึงความสําคัญของปาไม และชวยกันดูแล
รักษาปาไมรวมทั้ง การใชประโยชนปาไมใหเกิดประโยชนสูงสุด และนอกจากนี้ สิริพร ศรีโมรา
ครูวิชาการโรงเรียนบานรังงาม ( 2545 : บทสัมภาษณ ) กลาววา ควรสงเสริมใหนักเรียนเห็น
ความสําคัญของปาไมโดยผานกิจกรรมซึ่งมีความสําคัญมากโดยเฉพาะกิจกรรมที่ใหนักเรียนได
ลงมือปฏิบัติจริงจะมีสวนชวยใหนักเรียนเกิดจิตสํานึกและการปฏิบัติตนในเรื่องของการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมไดเปนอยางดีรวมทั้งเปนสื่อกลางในการถายทอดความรูไปยังพอแม ผูปกครอง
ในชุมชนในทองถิ่นไดทราบถึงวิธีการอนุรักษปาไมในชุมชนของตนเอง
จากการที่นักเรียนไดกลาวถึงความตองการอยากทราบวิธีการรวมทั้งแนวทางในการ
ปฏิบัติกิจกรรมการอนุรักษปาไมในทองถิ่นของตนเอง ในรูปแบบของกิจกรรมเสริมนอกเหนือจาก
วิชาที่เรียนในชั่วโมง ซึ่งถือวากิจกรรมที่สามารถพัฒนานักเรียนใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษปานั้น
นับวาเปนวิธีการแกปญหาที่ดีวิธีหนึ่ง
เพราะเปนกิจกรรมที่พัฒนาความถนัด ความสนใจ
ตามความตองการของผู เ รี ย น เปนกิ จกรรม ที่มุงเนนการเติ มเต็มความรู ความชํ านาญและ
ประสบการณของผูเรียนใหกวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อการคนพบความถนัดความสนใจของตนเอง และ
พั ฒ นาตนเองให เ ต็ ม ศัก ยภาพ ตลอดจนการพั ฒ นาทัก ษะของสั ง คม และปลู ก ฝ ง จิ ต สํา นึ ก
ของการทําประโยชนเพื่อสังคม
สําหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กําหนดใหมีสาระการเรียนรู
8 กลุม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนซึ่งกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนา
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ความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระ
การเรียนรูทั้ง 8 กลุม การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขกับ
กิจกรรมที่เลือกดวยตนเองตามความถนัด และความสนใจอยางแทจริง การพัฒนาที่สําคัญ ไดแก
การพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม
โดยอาจจัดเปนแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุ ณภาพเพื่อพัฒนาองครวมของความเปน มนุษ ยที่สมบูรณ
ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม โดยเฉพาะในกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมกลาวถึงสาระที่ 5 ภูมิศาสตร ตามมาตรฐาน ส 5.2 ซึ่งเปนการ
มุ ง สร า งความเขา ใจปฏิ สัม พั น ธ ร ะหว า งมนุ ษ ยกั บสภาพแวดลอ มทางกายภาพกอ ให เ กิ ดการ
สรางสรรค วัฒนธรรม และมีจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สําหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 ( ฉบับปรับปรุง 2533 )
มุงพัฒนาผูเรียนใหไดพัฒนาคุณภาพชีวิต เลือกแนวทางที่เปนประโยชนใหกับสังคมตามบทบาท
และหนาที่ ดังนั้นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรจึงเนนใหผูเรียนเขาใจสภาพและการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในชุมชน ตลอดจนดูแลและอนุรักษสรางเสริมสิ่งแวดลอม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวของกับชุมชนของตน ซึ่งการจัดการศึกษาโดยใหมีการสอนตามหลักสูตรที่วางไวในเกณฑ
มาตรฐานนั้นหาได กอใหเกิดตามความมุงหมายที่สมบูรณไม เนื่องจากยังมีขอจํากัดหลายดาน
เชน ขอจํากัดดานเวลา สภาพการเรียนการสอนจํานวนนักเรียนและระดับความพรอมของ
นักเรียน (สถิต วิเศษสัตย, อางถึงใน สายพิณ พุทธิสาร 2543 : 2) การเรียนรูจึงไมอาจบรรลุผล
สําเร็จไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงเพียงอยางเดียวสิ่งที่ทําใหนักเรียนได
รับประสบการณตรงและสงเสริมการเรียนการสอนใหประสบผลบรรลุตามความมุงหมายของ
หลักสูตร คือ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (สายพิณ พุทธิสาร 2543 : 2) สวนทางดานครูผูสอนนั้น
ควรปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการจั ด การเรี ย นรู ใ ห ส อดคล อ งกั บ แนวการจั ด การศึ ก ษาของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 24 ( สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ 2545 : 13 ) ที่กําหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
ดังตอไปนี้ (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ สนใจและความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางของแตละบุคคล (2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ และการ
เผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา (3) จัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ทําใหคิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิด
การใฝรูอยางตอเนื่อง (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูตาง ๆ อยางไดสัดสวน
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สมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
(5) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา
ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
จากแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา โดยใชกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนสอดคลองกับ
งานวิจัยของยุพา พิริยะชัยวรกุล ( 2543 : 67 ) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิ ช าวิ ท ยาศาสตร ชี ว ภาพโดยภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เรื่ อ งพื ช สมุ น ไพรโดยนั ก เรี ย นผู ร ว มวิ จั ย มี
ความคิดเห็นวา นักเรียนชอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้เพราะสนุกสนานตื่นเตน
ที่ไดเรียนนอกโรงเรียน อีกทั้งยังไดรับความรูจากผูรูหรือวิทยากรทองถิ่นเรื่องพืชสมุนไพรโดยตรง
ความรูที่ไดรับสามารถที่จะนําไปใชกับชีวิตจริงได และในการเรียนครั้งตอไปอยากใหจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบนี้อีก และสุนีย ละกําปน (2541 : 147) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมสงเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โดยนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจและสะทอนความคิดเห็นวาควรมีการจัดการเรียน
การสอนในลั ก ษณะรู ป แบบกิ จ กรรมเพราะเป น การกระตุ น ให นั ก เรี ย นได ต ระหนั ก และเห็ น
ความสําคัญของการปฏิบัติกิจกรรมดูแลสุขภาพของตนเอง และ สุนทรี วัฒนศิลป ( 2535 :
บทคัดยอ ) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ พบวา
การออกแบบกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รวิ ช าภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารนั้ น นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะ
กระบวนการกลุม มีความสนุกสนาน รูจักบทบาทหนาที่ของตนเองภายในกลุมรูจักการยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่นและครูมีโอกาสดูแลนักเรียนอยางใกลชิด รวมทั้งครูมีความกระตือรือรน
ในการสอนมากขึ้น
ดังนั้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจึงมีความสําคัญและมีความจําเปนเนื่องจากการ
พัฒนาสติปญญาของผูเรียนภายในหองเรียนอยางเดียวไมเพียงพอจะตองมีการพัฒนาอารมณ
สังคม เพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข ใหเปนคนเกง คนดี ตอไปในอนาคต
ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนในโรงเรียนบานรังงาม จึงเห็นความสําคัญที่จะพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เนื่องจากกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนดานการอนุรักษปาไมยังไมเปนที่แพรหลายนัก ดังนั้นจึงเปนแนวทางอันดีที่จะปลูกฝงให
นักเรียนเห็นความสําคัญของปาไม และสามารถจัดสรรทรัพยากรปาไมที่มีอยูมาใชประโยชนได
โดยยังคงรักษาความสมดุลใหคงไวและยั่งยืนตลอดไป
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กรอบแนวคิดทางทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
การศึ ก ษาค น คว า การพั ฒ นากิ จ กรรมอนุ รั ก ษ ป า ไม ใ นชุ ม ชน สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและงานวิจัยตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางศึกษาการจัดกิจกรรม
นั ก เรี ย น พบว า มี นั ก การศึ ก ษาได ก ล า วถึ ง ความสํ า คั ญ ในการอนุ รั ก ษ ป า ไม ใ นชุ ม ชนนั้ น
มีความสําคัญมาตั้งแตการดํารงชีพขั้นพื้นฐานของมนุษย ไดแกปจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุงหม
ที่อยูอาศัยและยารักษาโรค รวมถึงในเรื่องของการพัฒนาประเทศ ปาไมยังมีความสําคัญตอ
เศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยเป น แหล ง ที่ ใ ห พ ลั ง งาน แหล ง วั ต ถุ ดิ บ สํ า หรั บ การก อ สร า งและ
อุตสาหกรรม แหลงอาหารและสมุนไพร ชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม แหลงนันทนาการและเปนแหลง
ศึกษาทางดานนิเวศวิทยา ในดานของการพัฒนาชนบท ปาไมยังมีบทบาทสําคัญที่หนุนการชวย
พัฒนาอยางนอยสามทางคือ (1) เปนกลไกลในการรักษาไวซึ่งคุณภาพและระบบนิเวศวิทยาหรือ
สภาพแวดลอมของชนบท (2) เปนแหลงเพิ่มวัตถุปจจัยและสื่อตาง ๆ ที่จําเปนในการบริโภคใน
ทองถิ่น และ (3) ปรับปรุงประโยชนในดานตาง ๆ ของการใชไมซุงเพื่อการอุตสาหกรรมใหดียิ่งขึ้น
(อํานวย คอวานิช 2528 ,อางถึงใน วิมลลักษณ ชูชาติ 2540 : 12 ) จึงถือไดวาปาไมเปน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญมาก เพราะเปนแหลงตนน้ําลําธาร เปนแหลงสําคัญของ
ปจจัย 4 เปนที่อยูอาศัยของสัตวปา เปนที่พักผอนหยอนใจของมนุษย และชวยลดมลพิษทาง
อากาศ เปนตน ดังนั้นการอนุรักษปาไมใหมีสภาพอุดมสมบูรณจึงเปนประโยชนอยางมากมาย
มหาศาลตอมนุษยและสัตวทั้งทางตรงและทางออม (อุดม ดุจศรีวัชร 2543 : 41 ) ซึ่งการอนุรักษ
มีความสําคัญ วรรณา วงษวานิช (2539 : 64 ) ไดสรุปแนวคิดหลักในการอนุรักษไว 3 ประการ
คือ (1) การใชอยางฉลาด (2) ใชอยางมีเหตุผล (3) การใชทรัพยากรอยางตอเนื่องไมมีที่สิ้นสุด
นอกจากนี้ สุรพล สุดารา (2532 : 11) กลาววา การอนุรักษหมายถึง การใชและการบํารุงรักษา
ทรัพยากรนั้น ๆ อยางมีหลักการและมีประสิทธิภาพ รูจักใชเมื่อควรใช เก็บไวเมื่อควรเก็บและฟนฟู
บูรณะเพื่อใหคงทนถาวร และสําหรับขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดมีนักการศึกษา
หลายทานนําเสนอการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวดังนี้
สุนทรี วัฒนาศิลป (2535 : 15 )ไดเสนอขั้นตอนการออกแบบหลักสูตรและเปน
แนวทางในการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 3 ขั้นตอน คือ (1) สํารวจความ
ตองการ โดยรวบรวมขอมูลความตองการและความสนใจของผูเรียน ศึกษาสภาพแวดลอมของ
ผูเรียน ความคาดหวังและความสามารถของผูเรียน (2) รวบรวมขอมูล เพื่อศึกษาประกอบกับ
สิ่งที่มีอยู ซึ่งไดแก สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียน และนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในรูปของชุมชุมวิชาการ (3) ออกแบบหลักสูตรกิจกรรม
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พัฒนาผูเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ (3.1 ) กําหนดวัตถุประสงคของ
กิจกรรม (3.2 ) เลือกสรรเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู (3.3 ) ลําดับเนื้อหาและกิจกรรมการ
เรียนรู (3.4 ) นําหลักสูตรไปใช (3.5 ) ประเมินการใชหลักสูตรทุกขั้นตอน (3.6 ) แกไขปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อนําไปใช ซึ่งมีสวนคลายกันกับงานของ ทัศนีย วราศิริพงษ (2532) ทําการวิจัยเรื่อง
แบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนตนโดยมีขั้นตอนการวิจัย
ดังนี้ (1) ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรและจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (2) พัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 10 กิจกรรมใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรม
พั ฒ นาผู เ รี ย นเพื่ อ พั ฒ นาความรู ความสามารถและความถนั ด ของนั ก เรี ย นสอดคล อ งกั บ
จุดมุงหมายของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ (3) ทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกับนักเรียนกลุม
ตัวอยาง (4) ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วัด
เจตคติและความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ
โดยการทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ วั ด เจตคติ และความคิด เห็น ของนั ก เรี ย นเกี่ย วกับ การเขา ร ว ม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนวิชาภาษาอังกฤษและนอกจากนี้ วารุณี พรหมมาศ ( 2532 : 41 ) ทําการ
วิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนวิชาคณิตศาสตรที่พึงประสงคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย มีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ (1) ศึกษาความตองการ
เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนวิชาคณิตศาสตร (2) ศึกษาหลักในการสรางแผนกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนวิชาคณิตศาสตร (3) สรางแผนกิจกรรม 8 แผน (4) สรางแบบแสดงความคิดเห็นตอ
กิจกรรม (5) นําแบบแสดงความคิดเห็นตอกิจกรรมไปทดลองใช (6) นําแผนกิจกรรมและแบบ
แสดงความคิ ด เห็ น ต อ กิ จ กรรมที่ ไ ด รั บ การปรั บ ปรุ ง ไปทดลอง (7)
นํ า แผนกิ จ กรรมและ
แบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมที่ปรับปรุงไปใชกับกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิดและ ผลการวิจัยเพื่อเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไม โดยมีกระบวนการดังตอไปนี้ 1. ศึกษาขอมูลพื้นฐาน (1.1)
ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง
การอนุรักษปาในชุมชน (1.2) วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2542 (1.3) ศึกษา
ความตองการเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมจากนักเรียน (1.4) ศึกษา
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ ป า ไม บุ ค คลต า ง ๆ ในชุ ม ชน
(1.5) ศึกษาศักยภาพของชุมชน 2. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง
การอนุรักษปาไม (2.1) ดําเนินการสรางกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมฉบับราง
ซึ่ ง ประกอบด ว ย ชื่ อกิจ กรรม วั ต ถุ ป ระสงค ลั ก ษณะกิจกรรม เนื้ อ หากิจกรรม วิธี ดํ า เนิ น
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กิจกรรม สื่อ / อุปกรณ การประเมินผลกิจกรรม (2.2) การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการ
อนุรักษปาโดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบหาคา IOC แลวนํามาปรับปรุงแกไข (2.3) นํา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไม ฉบับรางไปหาประสิทธิภาพ E1 / E2 แบบรายบุคคล
( Individual Try out) แลวปรับปรุงแกไข และหาประสิทธิภาพแบบกลุมยอย ( Small Group
Try out ) แลวนําไปปรับปรุงแกไข 3. ทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไม
ฉบับรางกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ปที่ 5-6
โรงเรียนบานรังงาม อําเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรีจํานวน 30
คนแลวหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Try out)
4. ประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมฉบับรางที่พัฒนาขึ้น
(ดังแผนภูมิที่ 1 หนา 13)
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไม
ในชุมชน สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 5 – 6 โรงเรียนบานรังงาม อําเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6
2. พัฒนาและหาคุณภาพของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
3. ทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6
4. ประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 ในดานผลการเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษปาไม ความสามารถ
ในการอนุ รั ก ษ ป า ไม ใ นชุ ม ชน และประเมิ น ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นเรื่ อ ง
การอนุรักษปาไมในชุมชน
ขอคําถามการวิจัย
1. ขอมูลพื้นฐานและความตองการเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการ
อนุรักษปาไมในชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 เปนอยางไร
2.
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ ป า ไม ใ นชุ ม ชน สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5- 6 ประกอบดวยอะไรบาง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 หรือไม
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การศึกษาขอมูลพื้นฐานและความ
ตองการ
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
กิจกรรมและการอนุ รักษ ปาไมใ น ชุมชน
วิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2544 ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนศึกษาความ
ต อ งการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นากิ จ กรรมการ
อนุรักษปาไมในชุมชนจาก นักเรียนโรงเรียน
บานรังงามในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6
ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมการ
อนุรักษปาไมในชุมชนจาก
- หัวหนาการประถมศึกษา อ.ดานชาง
- ศึกษานิเทศก (สปอ.ดานชาง)
- ผูบริหารโรงเรียนบานรังงาม
- ครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
- คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ผูปกครองนักเรียน
- เจาหนาที่ปาไม
ศึกษาสภาพชุมชน

การพัฒนากิจกรรม

การทดลองใชกิจกรรม

การประเมินผลและปรับปรุง

กิจกรรมประกอบดวย
1)ชื่อกิจกรรม 2)จุดประสงค
3)ลักษณะกิจกรรม 4)เนื้อหากิจกรรม
5)วิธีดําเนินกิจกรรม
6)สื่อ 7)การวัดผลและประเมินผล

1.ทดสอบความรูกอนใชกิจกรรม
2.ทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู เ รี ย นเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ ป า ไม ใ นชุ ม ชน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5-6
โรงเรียนบานรังงาม จํานวน 30 คน
และหาประสิทธิภาพแบบ Field Tryout
3.ทดสอบหลังการใชกิจกรรม

ประเมินผลกิจกรรมนักเรียน
ประเมิน
- ผลการเรียนรูเกี่ยวกับ
การอนุรักษ ปาไมในชุมชน
- ความสามารถในการอนุรักษ
ปาไมในชุมชน
- ศึกษาความคิดเห็นที่มีตอ
กิจกรรมการอนุรักษปาไมในชุมชน

ประเมินโครงรางกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ และหา
คา IOC

ปรับปรุงแกไข

หาประสิทธิภาพแบบ
Individual Tryout
ปรับปรุงแกไข

ปรับปรุง

ไมผาน

ผลการ
ประเมิน

ผาน

หาประสิทธิภาพแบบ
Small group Tryout
ปรับปรุงแกไข

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดทางทฤษฎีที่ใชในการวิจัย

กิจกรรมการอนุรักษปาไม
ในชุมชนฉบับสมบูรณ
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3. การทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5–6 ไดผลเปนอยางไร
4. ผลการเรียนรู เกี่ยวกับการอนุรักษปาไมในชุมชนกอนใชและหลังใชแตกตางกัน
หรือไม ความสามารถในการอนุรักษปาไมในชุมชนเปนอยางไร และความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนเปนอยางไร
สมมุติฐานการวิจัย
1.
กิ จกรรมพั ฒ นาผูเ รี ย นเรื่องการอนุรัก ษปาไม ใ นชุ ม ชน สํ า หรับนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 – 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. ผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนกอนและหลังใชกิจกรรมแตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 ภายในกลุม
โรงเรียนวังคัน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2546 จํานวน 60 คน จากโรงเรียนในกลุมวังคันทั้งหมด 4 โรงเรียน ประกอบดวย
โรงเรียนวังคัน โรงเรียนบานรังงาม โรงเรียนทัพละคร โรงเรียนวัดทับผึ้งนอย
2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 โรงเรียนบานรังงาม
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2546 จํานวน 30 คน
3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ตัวแปรตน ไดแก กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน
ตัวแปรตาม ไดแก ผลการเรียนรูเรื่อง การอนุรักษปาไมในชุมชน ความสามารถ
ในการอนุรักษปาไมในชุมชน และความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปา ไม
ในชุมชน
4. เนื้อหา ผูวิจัยไดกําหนดเนื้อหาของกิจกรรมเปน 2 สวน คือ กิจกรรมภาคทฤษฎี
ไดแก การศึกษาปาชุมชนของฉัน ปาไมของไทย ตนไมเพื่อชีวิต และ แนวทางการอนุรักษปาไม
ในชุมชน สวนภาคปฏิบัติ ใหนักเรียนฝกปฏิบัติจริงในการเปนนักอนุรักษปาไมในชุมชน
5. ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมการอนุรักษปาไมในชุมชนผูวิจยั ไดกําหนดระยะ
เวลาในการใชกิจกรรมจํานวน 20 คาบ คาบละ 30 นาที ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546
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ขอตกลงเบื้องตน
การทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน ไมสามารถที่จะ
นําไปใชไดกับทุกโรงเรียน เนื่องจากขอจํากัดในดานความตองการที่แตกตางไปตามบริบทของ
ชุมชน ผูวิจัยจึงเลือกโรงเรียนบานรังงาม สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดานชาง ซึ่งมี
ความตองการและมีความสะดวกในการทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไม
เนื่องจากมีปาไมอยูใกล ๆ กับบริเวณโรงเรียนจึงเหมาะสมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง
การอนุรักษปาไมในชุมชน
นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ผูวิจัยไดใหความหมายคําศัพทเฉพาะสําหรับการวิจัย
ดังนี้
1.
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน หมายถึง การจัดดําเนินงานอยางเปนระบบเกี่ยวกับ
กิจกรรม ประกอบดวยรูปแบบกระบวนการที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของ
ผู เ รี ย นในชุ ม นุ ม การอนุ รั ก ษ ป า ไม ใ นชุ ม ชน เพื่ อ พั ฒ นาความรู ความเข า ใจ ความคิ ด เห็ น
ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม อนุรักษปาไมในชุมชน และการมีทักษะในการทํางานรวมกับ
ผูอื่น โดยจัดใหทั้งในหองเรียน โรงเรียน และชุมชน เชน การศึกษานอกสถานที่ การลงมือ
ปฏิบัติจริง
2. การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน หมายถึง การสรางรูปแบบการเรียนรูที่
นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติ
เพื่อสนองความตองการและความสนใจของผูเรียน
สงเสริมใหนักเรียนกระทําประโยชนเพื่อสวนรวมในการอนุรักษปา ไม โดยดําเนินงานตามขั้นตอน
4 ขั้นตอนดังนี้ คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาและ
หาประสิทธิภาพของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรกั ษปาไมในชุมชน ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปา ไมในชุมชน ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุง
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปา ไมในชุมชน
3. การอนุรักษปาไมในชุมชน หมายถึง วิธีการในการจัดการปาไมของชุมชนที่มี
พันธุไมทุกชนิดขึ้นอยูในบริเวณเดียวกันรวมถึงสัตว แมลง และสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ที่อยูในบริเวณนั้น
เพื่อใหเกิดประโยชนแกประชากรในทองถิ่นใหมากที่สุด โดยการใชทรัพยากรปาไมอยางคุมคา
และมีประสิทธิภาพเพื่อใหมีทรัพยากรปาไมใชอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไปในอนาคต
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4. ผลการเรียนรู หมายถึง คะแนนดานความรู ความจํา ความเขาใจในสิ่งที่
นักเรียนไดเรียนรู ในเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน โดยใชกิจกรรม และการวิจัยครั้งนี้วัดโดย
การใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
5. ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงความรูสึกนึกคิดหรือความพึงพอใจทางดาน
อารมณตอการจัดกิจกรรม ประโยชนที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษ
ปาไมในชุมชน และความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนเกี่ยวกับ
รูปแบบของกิจกรรม ลักษณะของกิจกรรม การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม ระยะเวลาในการ
ดําเนินกิจกรรม ประโยชนที่ไดจากการทํากิจกรรมและปญหา อุปสรรค ในการทํากิจกรรม ในการ
วิจัยครั้งนี้วัดโดย การใชแบบสอบถามความคิดเห็น
6. ความสามารถในการอนุรักษปาไม หมายถึง คะแนนพฤติกรรมในการอนุรักษปาไม
ในดานดูแลรักษาปาไมในชุมชน ในดานการปลูกตนไม และดานการประชาสัมพันธเผยแพร
ข า วสารด า นป า ไม ของอํ า เภอด า นช า ง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ซึ่ ง ประเมิ น โดยใช แ บบประเมิ น
ความสามารถของนักเรียน
7. นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 5-6 หมายถึง ผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
และนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยเลือกแบบเจาะจงจํานวน 30 คน ตามความสนใจ
ที่จะเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่อง การอนุรักษปาไมในชุมชน ของโรงเรียนบานรังงาม
จังหวัดสุพรรณบุรี

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาสาระสําคัญ ๆ
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนากิจรรมการอนุรักษปาในชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่งเปน
วิธีการหนึ่งที่จะชวยแกปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไมในชุมชนของตนเองได เนื้อหา
ในสวนนี้จึงประกอบไปดวยหัวขอตามลําดับตอไปนี้คือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2544 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปาไม แนวทางการอนุรักษทรัพยากรปาไม ภูมิหลังของอําเภอ
ดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี:บริบทที่เกี่ยวของกับกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องการ
อนุรักษปาในชุมชน ซึ่งประกอบดวยรายละเอียด ดังตอไปนี้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่
มีมาตรฐานการเรียนรูเปนขอกําหนดคุณภาพของผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ / กระบวนการ
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม และมีสาระการเรียนรูเปนกระบวนการกําหนดองคความรูที่เปน
เนื้อหาสาระครอบคลุมการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 12 ป และเพื่อใหสถานศึกษา ครู ผูสอน และ
ผูเกี่ยวของสามารถจัดทําหลักสูตรไดตามความเหมาะสมกับผูเรียนและเปนไปตามจุดหมายของ
หลักสูตร
หลักการ
เพื่อใหการจัดการศึก ษาขั้นพื้น ฐานเปน ไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของ
ประเทศ จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวดังนี้
1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความ
เปนสากล
2. เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและ
เทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
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3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
4. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู
5. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุม เปาหมาย สามารถ
เทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ
จุดหมาย
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี
มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึง
กําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปนี้
1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
2. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา
3. มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ
4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด
การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต
5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค
7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดมั่นใน
วิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญา
ไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม
9. รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม
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โครงสราง
เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู ที่
กําหนดไวใหสถานศึกษาและผูที่เกีย่ วของมีแนวปฏิบัติในการจักหลักสูตรสถานศึกษา จึงได
กําหนดโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาดังนี้
1. ระดับชวงชั้น
กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเรียนดังนี้
ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3
ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6
ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6
2. สาระการเรียนรู
กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยองคความรู ทักษะหรือ
กระบวนการการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน 8 กลุม
ดังนี้ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและ
พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาตางประเทศ กําหนดใหมีการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนทุกระดับชั้น
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระการเรียนรูในแตละกลุมไวเฉพาะสวนที่
จําเปนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคน สําหรับสวนที่ตอบสนองความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผู เ รี ย นแต ล ะคนนั้ น สถานศึ ก ษาสามารถกํ า หนดเพิ่ ม ขึ้ น ได ให ส อดคล อ งและ
สนองตอบศักยภาพของผูเรียนแตละคน
มาตรฐานการเรียนรู
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดมาตรฐานการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 8
กลุม เปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียนดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมของแตละกลุม เพื่อใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ซึ่งกําหนดเปน 2 ลักษณะ คือ
1. มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุม
สาระการเรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู
ซึ่งเมื่อผูเรียนเรียนจบในแตละชวงชั้น
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มาตรฐานการเรียนรูกําหนดไวเฉพาะมาตรฐานการเรียนรูที่จําเปนสําหรับการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับมาตรฐานการเรียนรูที่สอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน
สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน
สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรูที่เขมขึ้นตามความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผูเรียนใหสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมได
เวลาเรียน
ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนใหยืดหยุนไดตามความเหมาะสมในแตละชั้นป ทัง้ การจัด
เวลาเรียนใน 8 กลุมสาระการเรียนรูและรายวิชาที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม ตองจัดเวลาสําหรับ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกภาคเรียนตามความเหมาะสม ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได
กําหนดเวลาในการจัดการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวดังนี้
ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 มีเวลาเรียนประมาณปละ 800 – 1,000
ชั่วโมง เปนการจัดเวลาเรียนเปนรายป โดยมีเวลาเรียนวันละประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง ชวงชั้นนี้
เปนชวงชั้นแรกของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กจําเปนตองพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเปน เพื่อชวยให
สามารถเรียนสาระการเรียนรูกลุมอื่น ๆ ไดรวดเร็วขึ้น ทักษะเหลานี้ ไดแก ภาษาไทย ดานการ
อานและการเขียน และทักษะคณิตศาสตร ดังนั้นการฝกทักษะดานการอาน การเขียนและการ
คิดคํานวณ จึงควรใชเวลาประมาณรอยละ 50 ของเวลาเรียนทั้งหมดในแตละสัปดาห สวนเวลา
ที่เหลือก็ใชสอนใหครบทุกกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งรวมถึงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวย
ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียนเปนรายป โดย
มีเวลาเรียนวันละประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง การจัดเวลาเรียนในกลุมภาษาไทย และคณิตศาสตร
อาจใชเวลาลดลง เหลือประมาณรอยละ 40 ของเวลาเรียนในแตละสัปดาห โดยใหเวลากับกลุม
วิทยาศาสตรมากขึ้น สําหรับการเรียนภาษาไทยและคณิตศาสตร แมเวลาเรียนจะลดลงยังตอง
ฝกฝน ทบทวนอยูเปนประจํา เพื่อพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาจะ
มีเวลาอยางเพียงพอใหเด็กมีโอกาสเลน ทํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนและปฏิบัติงานตาง ๆ โดยตอง
จัดเวลาเรียนในแตละกลุมสาระ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนประมาณรอยละ 20 สวนเวลาที่เหลือ
สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมอื่น ๆ ไดตามความเหมาะสม
ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 ใหจัดเวลาเรียนเปนรายป มีเวลาเรียน
ประมาณวันละ 5 – 6 ชั่วโมง การกําหนดเวลาเรียนสําหรับกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม ควร
ใหสัดสวนใกลเคียงกัน แตอยางไรก็ตามกลุมภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ยังคงมี
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ความสําคัญ ควรจัดเวลาเรียนใหมากกวากลุมอื่น ๆ สําหรับผูเรียนที่มีความประสงคจะศึกษาตอ
และจัดรายวิชาอาชีพหรือโครงงานอาชีพสําหรับผูเรียนที่มีความสามารถที่จะออกไปสูโลกอาชีพ
ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาค โดยคิดน้ําหนัก
ของรายวิชาที่เรียนเปนหนวยกิต ใชเกณฑ 40 ชั่วโมงตอภาคเรียน มีคาน้ําหนักวิชา 1 หนวยกิต
และมีเวลาเรียนประมาณวันละไมนอยกวา 6 ชั่วโมง เปนการเริ่มเขาสูการเรียนวิชาเฉพาะสาขา
สรุปไดวาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มุงพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพ โดยกําหนดโครงสรางเปน 4 ชวงชั้น มีสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ และมีการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกชวงชั้น กําหนดมาตรฐานการเรียนรู 2 ลักษณะ คือ มาตรฐานการ
เรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ไดกําหนดเวลาเรียนไวในชวงชั้นที่ 1
และชวงชั้นที่ 2 ประมาณปละ 800 – 1,000 ชั่วโมง ชวงชั้นที่ 3 ประมาณปละ 1,000 – 1,200
ชั่วโมง และชวงชั้นที่ 4 ปละไมนอยกวา 1,200 ชั่วโมง
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีชื่อเรียกในภาษาไทยที่แตกตางกันออกไป เชน กิจกรรมนอก
หลักสูตร (extra–curricular activities) กิจกรรมนอกชั้นเรียน (extra class activities) กิจกรรม
เสริมหลักสูตร (co–curricular activities) กิจกรรมพิเศษ (extra activities) กิจกรรมไมเปน
ทางการ (informal activities) กิจกรรมกึ่งหลักสูตร (semi – curricular activities) ถึงแม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจะมีชื่อเรียกที่แตกตางกัน แตก็มีจุดประสงคในการ จัดกิจกรรมตางๆ
เหลานี้เหมือนกัน คือ มุงสงเสริมประสบการณของผูเรียนใหกวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อใหการเรียน
การสอนตามหลักสูตรมีความสมบูรณ (กาญจนา คุณารักษ 2527:342) และในปจจุบันตาม
หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ใชคําวา “กิจกรรมพัฒนาผูเรียน”
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเอง
ตามศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม
การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวย
ตนเองตามความถนัดและความสนใจอยางแทจริง การพัฒนาที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาองครวม
ของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม โดยอาจจัดเปน
แนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย และมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ ปลูกฝงและสราง
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จิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม ซึ่งสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย มี
รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน 2 ลักษณะ คือ
1. กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนให
เหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสราง
ทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณการเรียนรูในเชิงพหุปญญา และการสรางสัมพันธภาพที่ดีซึ่ง
ผูสอนทุกคนตองทําหนาที่แนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิต การศึกษาตอและการพัฒนาตนเอง
สูโลกอาชีพและการมีงานทํา
2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของผูเรียนมุงพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงคเพิ่มเติมจากกิจกรรมในกลุมสาระ เปนกิจกรรมที่ผู เรียนชวยกันคิด
ชวยกัน ทํา ชวยกั น แกป ญหา ส งเสริมศักยภาพของผู เรียนอยางเต็มที่ รวมถึง กิจกรรมที่มุง
ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย รับผิดชอบ รูสิทธิและหนาที่ของตนเองในการอยูรวมกันตามระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข แบง ตามความแตกตางระหวางกิจกรรมไดเปน
2 ลักษณะ
2.1 กิจกรรมพัฒนาความถนัด ความสนใจ ตามความตองการของผูเรียน เปน
กิจกรรมที่มุงเนนการเติมเต็มความรู ความชํานาญและประสบการณของผูเรียนใหกวางขวาง
ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ การค น พบความถนั ด ความสนใจของตนเอง และพั ฒ นาตนเองให เ ต็ ม ศั ก ยภาพ
ตลอดจนการพัฒนาทักษะของสังคม และปลูกฝงจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม
2.2 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน เปนกิจกรรมที่
มุงปลูกฝง ระเบียบวินัย กฎเกณฑ เพื่อการอยูรวมกันในสภาพชีวิตตาง ๆ นําไปสูพื้นฐานการทํา
ประโยชนใหแกสังคม และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ซึ่ ง กระบวนการจั ด ให เ ป น ไปตามข อ กํ า หนดของคณะกรรมการลู ก เสื อ แห ง ชาติ ยุ ว กาชาด
สมาคม ผูบําเพ็ญประโยชนและกรมรักษาดินแดน
ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติสถานศึกษาจัดกิจกรรมในลักษณะของการบูรณาการองคความรู
ตาง ๆ ที่เกื้อกูลสงเสริมการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูใหมีความกวางขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ใหผูเรียนไดคนพบและใชศักยภาพที่มีในตนอยางเต็มที่เลือกตัดสินใจไดอยางมีเหตุผลเหมาะสม
กับตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพไดอยางมีคุณภาพ เนนการ เสริมสรางทักษะชีวิต
วุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม และจริยธรรม รูจักสรางสัมพันธภาพที่ดีเพื่อปรับตัวเขากับบุคคล
และสถานการณตาง ๆ ไดอยางดีและมีความสุข เชน กิจกรรมการสรางเสริมความรูสึกรักและเห็น
คุณคาในตนเอง กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม และจริยธรรม กิจกรรมพัฒนา
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ทักษะชีวิต กิจกรรมสรางเสริมประสิทธิภาพการเรียน เปนตน กิจกรรมเหลานี้สามารถหลอม
เขาไปในการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนในลักษณะของการเขาคาย
ตาง ๆ หรืออาจแยกจัดเปนกิจกรรมเฉพาะทางได เชน จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ผูบําเพ็ญประโยชน โดยมุงเปนการฝกระเบียบวินัย การอยูรวมกันอยางมีความสุข กิจกรรมชมรม
วิชาการ มุงเนนประสบการณความชํานาญเฉพาะเรื่องที่ถนัดและสนใจจากการเรียนรูกลุมสาระ
ตาง ๆ ชุมนุมตาง ๆ เพื่อการรวมกันคิดคนกิจกรรมที่สรางสรรคกอใหเกิดความสนุก ความสุข และ
พัฒนาทักษะทางสังคม แมจะแยกจัดกิจกรรมเฉพาะทางก็สามารถบูรณาการกิจกรรมแนะแนว
เขาไวดวย เพื่อใหคนพบศักยภาพของตนเอง สวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สถานศึกษาสามารถจัดแยกหรือบูรณาการไวดวยกันก็ได
กรมวิชาการไดแบงลักษณะของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวในรูปแบบของผังมโนทัศนกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ดังแผนภูมิที่ 2
กิจกรรมรูจักเขาใจ
และเห็นคุณคาใน
ตนเองและผูอื่น

กิจกรรมการปรับตัว
และดํารงชีวิต
กิจกรรม
แนะแนว

กิจกรรมการ
ตัดสินใจและ
แกไขปญหา

กิจกรรมการ
แสวงหาและใช
ขอมล

ลูกเสือ
เนตรนารี

กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

ยุวกาชาด
ผูบําเพ็ญ
ประโยชน
กิจกรรม
พัฒนา

กิจกรรมอื่น ๆ
กิจกรรม
สรางสรรค
สังคม

รักษา
ดินแดน
กิจกรรมตาม
ความถนัด
ความสนใจ

แผนภูมิที่ 2 ผังมโนทัศนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ,แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กรุงเทพมหานคร
: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว , 2546), 323.
ความหมายของกิจกรรมพัฒนานักเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมที่จัดอยางเปนกระบวนการดวยรูปแบบ วิธีการที่
หลากหลาย ในการพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม มุงเสริม
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เจตคติคุณคาชีวิต ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงค สงเสริมใหผูเรียนรูจักและเขาใจ
ตนเอง สรางจิตสํานึกในธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ปรับตัวและปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม
ประเทศชาติ และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีการเรียกชื่อในภาษาไทยที่แตกตางกันออกไป เชนกิจกรรม
นอกหลักสูตร กิจกรรมรวมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมนิสิต
นักศึกษา ปจจุบันนิยมเรียกกันวากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ถึงแมวาชื่อนั้นจะแตกตางกันแตในดาน
ความหมายนั้นนักวิชาการไดใหความหมายไว ดังนี้
จิตรารัตน โพธิมามกะ (2523: 3) กลาววา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรม
ทุกประเภทที่จัดและดําเนินการโดยตรง ไมมีการคิดหนวยกิจแตเปนกิจกรรมที่สงเสริมความถนัด
ความสนใจ ความรู ความบันเทิง การเขารวมกิจกรรมก็เปนไปตามความสมัครใจไมไดบังคับ
การจั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รจึ ง ถื อ ได ว า เป น งานซึ่ ง ครู แ ละนัก เรี ย นจั ด ขึ้ น เพื่ อ ส ง เสริ ม ความ
เจริญเติบโตของนักเรียนเพื่อเติมจากสวนที่บงในหลักสูตรเพื่อใหเด็กมีความเจริญในทุก ๆ ดาน
สมดังเจตนารมณของการจัดการศึกษา
ใจจริง บุญเรืองรอด ( 2526 : 28 ) กลาววา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจะมีชื่อแตกตางกัน
ออกไปบางแตโดยความหมายแลวนับวาใกลเคียงกันสวนมากจะเกี่ยวกับ
1. กิจกรรมทีน่ ักเรียนจัดดวยความสมัครใจ
2. กิจกรรมนัน้ ไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถานศึกษา
3. กิจกรรมนัน้ ไมคิดหนวยกิจและไมตก
4. กิจกรรมนั้นมุงความบันเทิง และเสริมความรูความสมัครใจและความสามารถ
นับไดวากิจกรรมดังกลาวมีความสําคัญยิ่งตอการจัดการศึกษา
อุทัย เพชรชวย ( 2531: 11) กลาววา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนหมายถึง กิจกรรมที่จัด
นอกเหนือจากกิจกรรมในหลักสูตร โดยนักเรียนสมัครใจที่จะรวมและดําเนินการเอง ทั้งในและ
นอกหองเรียนโดยมีครูทําหนาที่เปนผูแนะนํา ไมมีการบังคับวากิจกรรมใดตองเรียนหรือตองทํา
นักเรียนเขารวมกิจกรรมไดตามความถนัดและความสนใจ ไมมีการวัดผลไดตก กิจกรรมเหลานั้น
จัดขึ้นเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและประสบการณการเรียนการสอนในชั้นเรียนใหสมบูรณยิ่งขึ้น
คารเตอร วี . กูด (Good 1973 :3 ) ไดใหความหมายของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไววา
โปรแกรมการจั ด ดํ า เนิ น การจั ดการดํ า เนิ น งานซึ่ ง นั ก เรี ย นหรื อ สถาบั น ทางการศึ ก ษาจั ด ขึ้ น มี
จุดมุงหมายเพื่อสรางความสนุกสนาน เพิ่มพูนความรู ใหโอกาสแสดงความสนใจ ความสามารถ
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ไมมีการใหหนวยกิต
ตองจัดหาเงินเพื่อดําเนินการเองและอยูภายใตการควบคุมของ
สถาบันการศึกษา
กลาวโดยสรุป กิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน คือ กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดและสนับสนุนใหผูเรียนจัดขึ้นนอกเวลาเรียนเพื่อสนองความตองการ ความสนใจ
ความสามารถ
และความถนัดของนักเรียนอันเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดประสบการณที่
นอกเหนือจากหลักสูตรปกติไมมีคะแนนทางวิชาการและผูเรียนเขารวมกิจกรรมเหลานั้นดวยความ
สมัครใจโดยมีครูที่ปรึกษากิจกรรมเปนผูรับผิดชอบ
ความสําคัญและความจําเปนของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีความสําคัญและความจําเปนมากเนื่องจาก การพัฒนา
สติปญญาของผูเรียนภายในหองเรียนเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ จะตองมีการพัฒนาอารมณ
สังคม เพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข และใหเปนคนเกง คนดี ตอไปในอนาคต
ไพโรจน นาคะสุวรรณ และ วันนอร มะทา (2528:7) กลาววา ความจําเปนที่ตองจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพราะความตองการทางดานจิตวิทยาที่เกี่ยวกับนักเรียน ซึ่งตองการการยอมรับจาก
เพื่อน ตองการเปนสมาชิกของกลุมเปนการดึงเอาความสนใจและความกระตือรือรน นํานักเรียน
ไปสูเปาหมายที่สนใจ การใชเวลาวางใหเกิดคุณคาและมีประโยชนทําใหนักเรียนรูสึกถึงการใช
เวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม นักเรียนไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกิด
สัมพันธภาพที่ดี สรางมิตรภาพระหวางนักเรียนดวยกันและระหวางนักเรียนกับ ครูใหแนนแฟน
ยิ่งขึ้น และพัฒนาความเปนผูนําของนักเรียนวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จากความสําคัญของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่กลาวมาขางตน จะพบวา กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนผูเรียนที่มีความสําคัญจําเปนที่จะตองจัดขึ้นในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความสนใจใหม ๆ
ใหเกิดขึ้นกับนักเรียน สรางมิตรภาพและพัฒนาความสามารถในการปฏิสัมพันธกับเพื่อนสมาชิก
รวมทั้งเปนการใชเวลาวาง ใหเกิดประโยชนดวย
วัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นนั้ น มี วั ต ถุ ป ระสงค ขึ้ น อยู กั บ ประเภทของกิ จ กรรมที่ จั ด ตาม
หลั ก สู ต รการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นในระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการมีวัตถุประสงคในการจัดดังนี้
1. เพื่อใหเปนผูมีระเบียบวินัย
2. เพื่อใหมีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
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3. เพื่อใหมีความเขาใจและเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข
4. เพื่อใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามสิทธิ์และหนาที่ภายในขอบเขตของ
กฎหมาย
5. เพื่อใหมีความซาบซึ้งในคุณคา ดํารงไว และสงเสริมเอกลักษณ วัฒนธรรม
อันดีงามของชาติ
6. เพื่อใหเกิดความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ
7. เพื่อสงเสริมทักษะ ความถนัด และความคิดริเริ่มสรางสรรค
8. เพื่อสงเสริมพัฒนาการทางรางกายและจิตใจและรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
9. เพื่อใหรูจักบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและสรางเสริมความมั่นคงของชาติ
10. เพื่อใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม
11. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษายิ่งขึ้น
สรุป การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีวัตถุประสงคเพื่อสรางระเบียบวินัยแกนักเรียน
สงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ มีทักษะและมีความคิดสรางสรรค พัฒนาคุณภาพดานรางกาย
และจิตใจ
ประเภทของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่จัดกันทั่วไป ทั้งในประเทศและตางประเทศมีหลากหลายตาม
ความตองการของนักเรียนและของโรงเรียน มีผูสนใจแยกประเภทของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไว
หลายทาน เชน
กอรตัน (Gorton 1983 : 410, อางถึงใน กาญจนา ศรีกาฬสินธุ 2533 : 468 ) ไดแบง
ประเภทของกิจกรรมเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในสวนที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมในกรปกครอง การพิมพ
ไดแก สภานักเรียน หนังสือพิมพนักเรียน หนังสือประจําป และอื่น ๆ
2. กิจกรรมกลุมการแสดง ไดแก การเลนละคร ดนตรี ขับรอง การโตวาทีและอื่น ๆ
3. กิจกรรมชมรมและองคกรตางๆเชน ชมรม หมากกระดาน ชมรมถายรูปและอื่น ๆ
4. กิจกรรมการกีฬา เชน ฟุตบอล ปงปอง เทนนิส บาสเกตบอลวายน้ําและอื่น ๆ
นพพงษ บุญจิตราดุลย (2534:38) กลาววา การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนขึ้นใน
โรงเรียนสามารถจําแนกไดเปน 7 ประเภท คือ
1. กิจกรรมที่ชวยสงเสริมการสอนในชั้นเรียน ไดแก ชุมนุมทางวิชาการตาง ๆ
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2. กิจกรรมที่ชวยพัฒนาความสนใจและความสามารถพิเศษ ซึ่งมักไมเกี่ยวกับเนื้อหา
ที่เรียนโดยตรง เชน ชุมนุมการละคร ดนตรี ชุมนุมงานอดิเรกตาง ๆ
3. กิจกรรมที่เปนบริหารภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาตนเองและบริการสวนรวม
4. กิจกรรมที่พัฒนาทางดานจิตใจและศีลธรรม ไดแกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
และกิจกรรมทางศาสนาตาง ๆ
5. กิจกรรมทางสังคมและนันทนาการ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการอยูรวมกัน การเขาสังคม
และการพักผอนหยอนใจ ไดแก กิจกรรมพบปะสังสรรค การทองเที่ยว การโตวาที
6. กิจกรรมทางดานกีฬา มีความสําคัญชวยใหเด็กมีความสามัคคีและมีจิตใจเปน
นักกีฬา รูจักเสียสละและใหอภัย
7. กิจกรรมเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ที่อาจจัดขึ้นตามความตองการ
ตามหลักสูตรการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ,กรมวิชาการ (2535ก:3)ไดเสนอประเภทของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ควรจัด
มีดั ง นี้ กิ จกรรมลูกเสื อ หรือยุ ว กาชาด เนตรนารี หรือกิจกรรมผูบํา เพ็ญประโยชน กิ จกรรมทาง
ศาสนา กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมไทย กิจกรรมสงเสริมการเกษตรและสหกรณ กิจกรรมการใช
หองสมุด กิจกรรมสงเสริมการใชสินคาไทย กิจกรรมอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอม กิจกรรม
ทัศนศึกษา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมวิชาการตาง ๆ ในหลักสูตร
สรุปไดวา ประเภทของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน อาจจัดแยกเปนกิจกรรมยอยไดหลาย
กิ จ กรรม ให นั ก เรี ย นเขา ร ว มในกิ จ กรรมตามความถนั ด และความสนใจ เช น ชมรม ชุ ม นุ ม
กิจกรรมแนะแนว อยางใดอยางหนึ่งตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ ไมนอยกวา 1
อยาง ซึ่งการเขารวมกิจกรรมในแตละภาคเรียนจะเปนกิจกรรมเดียวกันหรือตางกิจกรรมก็ได
หลักเกณฑการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ถือไดวา เปนสวนหนึ่งที่จะพัฒนานักเรียนใหพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ ดังนั้นเพื่อสนองความตองการและบรรลุผลโดยแทจริง จะตองมีหลักการ
จัดกิจกรรมดังนี้
ไพโรจน นาคะสุวรรณ และวันนอร มะทา ( 2528 : 17) ไดสรุปหลักในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนวา ควรใหนักเรียนเลือกเขากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ ควรใหนักเรียน
วางแผนและริเริ่มดําเนินการเองโดยไมควรนําคะแนนมาเปนสิ่งยั่วยุ แตควรเนนใหมีทัศนคติที่ดี
เห็นคุณคาและประโยชน รวมทั้งไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการเขารวมกิจกรรม โดยมี
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กติกา ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานและอยูภายใตการควบคุมของผูบ ริหาร
และสถานศึกษา
ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน (2534:50 – 53) ไดกลาวถึงหลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ในประเทศไทย ไวดังนี้
1. หลักความกวางในประเภทของกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตองมีหลาย ๆ
กิจกรรมใหนักเรียนเปนรายบุคคลมีโอกาสเลือกทําตามความชอบใจ
2. หลักสนับสนุนตองไดรับการสนับสนุนจากครูอาจารย ในโรงเรียนทุกคนดวยใจจริง
3. หลักรวมมือตองไดรับความรวมมือจากครูอาจารยในโรงเรียนโดยรวมกันจัดเปนทีม
4. หลักกระบวนการตองไดรับการพิจารณาคุณภาพของการทํากระบวนการ คือ การ
วางแผน การดําเนินการตามแผน และการประเมินผลวาเปนไปตามวัตถุประสงคในแผนหรือไม
5. หลักเสริมหลักสูตรตองเปนการสงเสริมการเรียนการสอนวิชาในหลักสูตร / สงเสริม
กิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียนปกติ
6. หลักความรับผิดชอบ กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มอบหมายใหครูอาจารยที่ปรึกษารับ
ไปทํานั้นโรงเรียนตองถือวาเวลาที่ควบคุมกิจกรรมเปนชั่วโมงสอนซึ่งครูอาจารยตองควบคุมอยาง
จริงจัง
7. หลักอิสระ การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตองใหนักเรียนรวมมือกันจัดทําอยางอิสระ
ในความคิดเห็น ครูอาจารยที่ปรึกษาจะตองไมบังคับ หรือริดรอนการตัดสินใจของนักเรียน
8. หลักปฏิทินโรงเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตองกําหนดเวลาการทํากิจกรรม
และสถานที่ใหชัดเจน และนํามาจัดทําเปนปฏิทินกิจกรรมขึ้นไมใหเกิดความซ้ําซอนกันในเวลาและ
สถานที่ของโรงเรียน เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยงในความตองการการใชสถานที่และวัสดุอุปกรณ
กระทรวงศึกษาธิการ ,กรมวิชาการ (2535ข:19 – 20) ไดกําหนดเกณฑการจัดกิจกรรม
ตามระเบียบวาดวยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสรุปไดดังนี้
1. ในการจัดกิจกรรมควรใหนักเรียนเลือกเขากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ
2. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ควรใหนักเรียนวางแผนและริเริ่มดําเนินการเอง
3. ไมควรนําคะแนนมาเปนสิ่งยั่วยุในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน แตควรเนนใหมี
ทัศนคติที่ดีเห็นคุณคาหรือประโยชนและการไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเขารว ม
กิจกรรม
4. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกประเภทตองมีกติกา มีระเบียบขอบังคับเพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินงาน
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5. การจัดกิจกรรมตองอยูภายใตการควบคุมดูแลของผูบริหารและสถานศึกษา
สรุป หลักเกณฑการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตองใหนักเรียนเลือกเขากิจกรรมตาม
ความสนใจตองมีการวางแผน ตั้งกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ภายใตการควบคุมดูแลของสถานศึกษา
ประโยชนของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นเป น การจั ด ขึ้ น เพื่ อ ต อ งการพั ฒ นาปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก
ของนักเรียนใหใชเวลาวางใหเปนประโยชนและสรางระเบียบวินัยแกตัวนักเรียน ไพโรจน นาคะ
สุวรรณ และ วันนอร มะทา (2528:28 – 29) ไดกลาวถึงประโยชนของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
วาชวยสงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผลมากขึ้น
นักเรียนไดแสดงออก ซึ่งความสามารถพิเศษตรงความถนัดและความสนใจ สงเสริมพัฒนาการ
ดานสังคมและ มนุษยสัมพันธของนักเรียนไดเปนอยางดี สงเสริมสุขภาพดานรางกายและจิตใจ
ลดปญหาการขาดเรียนของนักเรียน สงเสริมใหนักเรียนมีระเบียบวินัย มีความสามัคคีในหมูคณะ
สงเสริมการเปนผูนําและผูตามแบบสังคมประชาธิปไตย สงเสริมใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนในทางสรางสรรคตอตนเองและสังคม สรางความสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียน
เปนการชวยประชาสัมพันธเผยแพรชื่อเสียงของโรงเรียนใหเปนที่รูจักของชุมชน เสริมสรางความ
เขาใจและความสัมพันธที่ดีกับชุมชน ชวยในการปกครองการบริหารของโรงเรียน
ธีรศักดิ์ อัครบวร (2545:18) ไดกลาวถึงประโยชนของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรไวดังนี้
1. เพื่อเปนการเติมเต็มในการพัฒนาดานตาง ๆ ชวยใหรูจักการสรางความสามัคคีใน
หมูคณะ รูจักการสมาคมติดตอสื่อสารกับผูอื่น ทํางานรวมกับผูอื่นได
2. เพื่อสงเสริมหลักสูตรใหสมบูรณยิ่งขึ้น เพราะผูเรียนตองลงมือปฏิบัติจริง ชวยให
ผูเรียนมีประสบการณกวางขวางและสมบูรณยิ่งขึ้น
3. เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนโดยออม เชน สภานักเรียน
มีสวนชวยเสริมสรางพฤติกรรมที่พึงประสงคของนักเรียน ชวยสรางความรวมมือและความสัมพันธ
ที่ดีระหวางนักเรียนกับนักเรียน ครูกับนักเรียนและนักเรียนกับโรงเรียนในทางที่ดีขึ้น
4. เพื่อสงเสริมกิจกรรมสังคม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี
กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมไทย ฯลฯ เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนชวยสรางสรรคสังคมที่ตนเอง
อาศัยอยู
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สรุป ประโยชนของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนการสงเสริมใหนักเรียนรูจักใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน สรางความรักความสามัคคีในหมูคณะ ใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมตามความ
ถนัด ความสนใจ ชวยสรางเสริมความสัมพันธอันดีกับทุกฝาย
การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่ง สําหรับ
การผานชวงชั้นหรือจบหลักสูตร ผูเรียนตองเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตลอดจน
ผานการประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
กระทรวงศึกษาธิการ , กรมวิชาการ (2546 ก : 12 – 14 ) ไดกลาวถึงแนวดําเนินการ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังนี้
1. การประเมิ น ผู เ รี ย นรายกิ จ กรรม ประเมิ น การปฏิ บั ติ กิจ กรรมของผู เ รี ย นตาม
จุดประสงคของแตละกิจกรรม และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ดวยวิธีการที่หลากหลายตาม
สภาพจริง ประเมินตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดไว ประเมินการผานจุดประสงคของกิจกรรม
เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ถาผูเรียนผานจุดประสงคของกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ถาผูเรียนผาน
จุดประสงคของกิจกรรมและมีเวลาเขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑใหเปนผูผาน (ผ) แตถาผูเรียนมี
ผลการประเมินบกพรองในเกณฑใดเกณฑหนึ่งหรือสองเกณฑหรือทั้งสองเกณฑ จะเปนผูไมผาน
(มผ) การประเมินผลการรวมกิจกรรมจะตองซอมเสริมขอบกพรองใหผานเกณฑจึงจะไดรับการ
ตัดสินใหผานกิจกรรม
2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานชวงชั้น กําหนดใหผูเรียนทุกคนเขารวม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกชวงชั้น มีการประเมินผลการรวมกิจกรรมเปนรายบุคคลตามเกณฑที่
สถานศึก ษากําหนด ส งผลการประเมินใหคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและวิชาการลง
ความเห็นและใหผูบริหารสถานศึกษาตัดสินอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานชวง
ชั้นตอไป
3. การตัดสินการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การพิจารณาตัดสินใหผานชวงชั้น
ดําเนินการโดยประเมินผูเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งดูไดจากการบันทึกการเขารวมกิจกรรม
และผลการปฏิ บัติกิ จกรรม การตัดสินผลการเข ารวมกิ จกรรม ใหประเมิน และตัดสินเปน ราย
กิจกรรมจากผลการประเมินตามจุดประสงคที่สถานศึกษากําหนดไว การแจงผลการประเมิน ให
ฝายทะเบียนของสถานศึกษา บันทึกผลการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของผูเรียนแตละคนไว
เปนหลักฐาน การสรุปผลการประเมินผานชวงชั้น ผูเรียนที่มีผลการประเมินการเขารวมกิจกรรม
ครบตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด จะไดรับการพิจารณาใหผานชวงชั้น
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เอกรินทร สี่มหาศาล (2546) ไดกลาวถึง การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนวามี
วิ ธี ก ารประเมิ น ดั ง นี้ คื อ ผู ที่ รั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรม การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ข องผู เ รี ย นตาม
จุดประสงคที่กําหนดไวในแตละกิจกรรมโดยดูจากพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม การลงมือดําเนิน
กิจกรรมตามที่กํ าหนด ซึ่ ง ตองอาศั ย วิธี การที่หลากหลายตามสภาพจริง นอกจากนั้นจะตอง
ตรวจสอบในเรื่องการใชเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียนวาเปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
หรือไม เมื่อผูเรียนไดเรียนรูไประยะหนึ่งแลว ผูรับผิดชอบในกิจกรรมตองจัดใหมีการประเมินการ
ปฏิบัติกิจกรรม เพื่อสรุปความกาวหนาในสภาพของการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนในแตละระยะ
แลวรายงานผลการประเมินใหผูปกครองทราบทุกกิจกรรม โดยทําการประเมินตามจุดประสงคที่
สําคัญของกิจกรรม และนําผลการประเมินนั้นไปรวมกับการประเมินการรวมกิจกรรมในชวงปลาย
ภาคอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตัดสินผลการรวมกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดการศึกษา การประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนนั้นใหใช ผ หมายถึง ผานเกณฑมาตรฐาน มผ หมายถึง ไมผานเกณฑมาตรฐาน
กาญจนา ศรีกาฬสินธุ (2533 :505) ไดกําหนดเกณฑในการประเมินผลกิจกรรม
นักเรียนไวดังนี้ กิจกรรมนักเรียนนั้นตอบสนองตอความตองการและความสนใจของนักเรียน
เพียงใด มีความเหมาะสมกับระดับชั้น วัยและเพศของนักเรียนเพียงใด มีสวนเสริมการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรมากนอยเพียงใด นักเรียนสนใจเขารวมกิจกรรมมากนอยเพียงใด ผูบริหาร ครู
และผูปกครองใหความสนใจและสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนมากนอยเพียงใด กิจกรรมนักเรียนนั้น
ไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของเพียงใด สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคของนักเรียน
เพียงใด มีสวนพัฒนาความเปนผูนํา ผูตามที่ดี ตลอดจนความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
นักเรียนเพียงใด
สรุปวา การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประเมินไดจากผลการปฏิบัติของผูเรียน
ตามจุดประสงคที่กําหนดไวในแตละกิจกรรม ดูจากการปฏิบัติดวยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพ
จริ ง ตรวจสอบการเขา ร ว มกิ จ กรรมครบตามเกณฑ ใหผ า น (ผ) แต ถา ผูเ รี ย นมีผ ลการประเมิ น
บกพรองหนึ่งหรือสองเกณฑใหไมผาน (มผ) และตองซอมเสริมขอบกพรองจึงจะไดรับการตัดสินให
ผานกิจกรรม
กิจกรรมที่สถานศึกษาอาจเสนอแนะตอผูเรียน
1.กิจกรรมสรางเสริมความรูสึกรักและเห็นคุณคาในตนเองเปนกิจกรรมที่มุงสรางเสริม
ความรูสึกรักและเห็นคุณคาในตนเอง เพื่อชวยใหผูเรียน สํารวจ วิเคราะหประเมินตนเองตาม
ความเปนจริง จนกระทั่งรูจัก เขาใจ ยอมรับ ควบคุมและพัฒนา ตนเอง มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง
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และผูอื่น รูวาตนมีความสามารถ มีคุณคา สามารถสรางสิ่งดีงาม ใหแกตนเอง ครอบครัว สังคม
และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
2.กิจกรรมพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม และจริยธรรม เปนกิจกรรมที่มุง
พัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ เชาวนปญญาในการแกปญหา เชาวนปญญาทางดานศีลธรรม และ
จริยธรรม เพื่อชวยใหผูเรียนมีความสมดุลทั้งดานจิตใจ รางกาย อารมณ และสังคม ทําใหดําเนิน
ชีวิตอยูรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค และมีความสุข ประสบความสําเร็จในชีวิตเปนคนดี มีปญญา
และมีความสุข
3.กิ จ กรรมสร า งเสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการเรี ย นเป น กิ จ กรรมที่ มุ ง สร า งเสริ ม
ประสิทธิภาพในการเรียน เพื่อชวยใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูของตนไดเต็มตามศักยภาพ มีเจต
คติที่ดีตอการเรียน มีนิสัยในการเรียนที่ดี เห็นคุณคาของ การแสวงหาความรู มีเทคนิคและวิธีการ
เรียนที่ดี รูวาปจจัยสงเสริมการเรียนที่ดี และวางแผนการศึกษา และอนาคตของตนได
4.กิจกรรมสรางเสริมนิสัยรักการทํางานเปนกิจกรรมที่มุงสรางเสริมนิสัยรักการทํางาน
เพื่อชวยใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง ปลูกฝงคานิยมนิสัยรักการทํางาน แสดงถึงความพึงพอใจ
มุงมั่นที่จะทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตน
5.กิจกรรมสรางเสริมนิสัยการทําประโยชนเพื่อสังคมเปนกิจกรรมที่มุงสรางเสริมนิสัย
การทําประโยชนเพื่อสังคม เพื่อชวยใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง ปลูกฝงคุณลักษณะนิสัยที่เอื้อ
ตอการทําประโยชนเพื่อสังคม เห็นแนวทางที่จะทําประโยชนใหกับสังคม และสามารถนําไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวันได
6.กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเปนกิจกรรมที่มุงสรางเสริมความสามารถในการปรับตัว
อยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข เพื่อชวยใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมไดอยางเหมาะสมกับ
สถานการณ สามารถจัด การกับความตองการความขัดแยง อุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดอยาง
ถูกตอง ตลอดจนสรางสรรคเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ ใหดีขึ้นได
7.กิจกรรมฉลาดกินฉลาดใชเปนกิจกรรมที่มุงสรางเสริม พัฒนาการคิด วิเคราะห
ตัดสินใจเลือกบริโภค โดย ยึดหลักประโยชน ประหยัด และปลอดภัยเพื่อชวยใหผูเรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรูมาใชใหเปนประโยชนตอการบริโภคในชีวิตประจําวันได
8.กิจกรรมศิลปนนักอานเปนกิจกรรมที่มุงสรางเสริมพัฒนาทักษะการอานออกเสียง
รอยแกวหรือรอยกรองตามความสนใจของผูเรียน เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถอานออกเสียงได
ถูกตองตามหลักการอาน
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9. กิจกรรมเพื่อนที่แสนดีเปนกิจกรรมที่มุงสรางเสริม พัฒนาใหมีความสามารถ
ปรับปรุงตนเองในการปฏิบัติตอ ผูอื่นไดอยางเหมาะสมชวยใหผูเรียนได ปฏิบัติตนชวยเหลือผูอื่นที่
เดือดรอนได
10. กิจ กรรมบริ ก ารแนะแนวและให คํ า ปรึ ก ษาเป น กิ จ กรรมมุ ง ส ง เสริ ม ให รั ก การ
ทํางานก็เปนประโยชนตอตนเอง สวนรวม และมีความสามารถในการใหบริการ มีทักษะในการ
ใหคําปรึกษา เพื่อชวยใหผูเรียนเปนผูใหการแนะแนวและใหคําปรึกษาเบื้องตนได และเปนการทํา
ประโยชนใหแกสังคม
11. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และรักษาดินแดน เปน
กิจกรรมที่มุงจัดฝกอบรมบมนิสัย ใหเปนพลเมืองดีตามจารีตประเพณีของชาติบานเมืองและตาม
อุดมคติ อุดมการณของลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และรักษาดินแดน
โดยดําเนินการจัดกิจกรรมใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการลูกเสือแหงชาติ ยุวกาชาด
สมาคมผูบําเพ็ญประโยชน และกรมการรักษาดินแดน
12. กิจกรรมพิทักษปาเปนกิจกรรมที่มุงสรางเสริมกระบวนการอนุรักษและพัฒนา
ปาโดยการเขาคายในปามีการออกระเบียบกฎเกณฑของการอยูรวมกันในคาย การเดินทางไกล
พัฒนาทักษะการสังเกต คิดตัดสินใจ แกปญหาและคิดสรางสรรคในการอนุรักษและพัฒนาปา
13. กิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน เรียนรูรวมกัน เปนกิจกรรมที่สรางเสริม สนับสนุน
ใหเด็กหญิง เยาวสตรี ไดเรียนรูกิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน ฝกทักษะในการเปนผูชวยเหลือ แสดง
ความเมตตา กรุณา ทุกคนรวมกันปฏิญาณตนเพื่อปฏิบัติตามกฎผูบําเพ็ญประโยชน ไดเรียนรู
กระบวนการกลุมในการอยูรวมกัน สามารถคนพบความสามารถ สนใจ และเรียนรูทักษะใหม ๆ
นอกจากกิจกรรมตาง ๆ ที่เสนอแนะไวแลวขางตน ผูเรียนอาจเสนอกิจกรรมอื่น ๆ ได
ตามความตองการ และความสนใจ เชน กิจกรรมทําหนังสือรุน กิจกรรมทําหนังสือพิมพโรงเรียน
เปนตน
บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ในการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิผล จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
กําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของ สถานศึกษาจะสามารถนําไปปรับปรุงและเลือก
ปฏิบัติไดตามความเหมาะสมและความพรอมของแตละสถานศึกษา คือ
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 29 และหมวด 5 มาตรา 40 ที่มุงเนนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาและใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน เพื่อทําหนาที่ กํากับ และสงเสริม
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สนับสนุนในการบริหารจัดการในสถานศึกษานั้น คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีบทบาทในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังนี้ (1) ใหความเห็นชอบ มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย
และดําเนินการ ไดแก การมีสวนรวมในการวางแผน วิเคราะหการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
การใหความเห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา การมีสวนรวมในการดําเนินการจัด
กิจกรรมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ การมีสวนรวมในการประเมินผล เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาในโอกาสตอไป (2) สงเสริม สนับสนุน การดําเนินการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาในดาน
ตาง ๆ ทั้งในดานงบประมาณ สนับสนุนการจัดกิจกรรม วัสดุภัณฑ เครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ใน
การปฏิบัติกิจกรรม
เปนวิทยากรหรือจัดหาวิทยากรภายนอกในกรณีที่ขาดผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
รวมทั้งใหคําปรึกษาและสงเสริมการใชภูมิปญญา
สาขาที่กําหนดในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ทองถิ่น ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งควรกําหนดใหสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ
สงเสริมใหผูเรียนเห็นคุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่น และตระหนักในหนาที่ในการสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมของทองถิ่น และเปนแหลงศึกษาและแหลงขอมูลโดยกรรมการสถานศึกษาจะตองมี
การประสานสัมพันธกับแหลงการเรียนรูในทองถิ่น ที่เปนโรงงาน สถานประกอบการ แหลง
วิทยาการตาง ๆ เพื่อใหความรวมมือในการใชเปนแหลงฝกปฏิบัติกิจกรรม และเปนแหลงศึกษาดู
งานตามความตองการของผูเรียนในแตละกิจกรรม
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา
ไดแก กําหนดโยบายและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งผูบริหารสถานศึกษารวมกับคณะกรรมการกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนหรือหัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติโดยการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามคําสั่ง
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกําหนดระเบียบและหลักเกณฑการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของ
สถานศึกษา รวมทั้งศึกษาขอมูล แหลงวิทยาการการเรียนรูในชุมชนและกําหนดและมอบหมาย
บุคลากรที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในสถานศึกษา (2) นิเทศและติดตามการ
จัดทําแผนงาน โครงการ ปฏิทินงานของหัวหนาหมวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน อนุมัติใหความ
เห็นชอบและการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับ
ของสถานศึกษาสอดคลองกับเปาหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (3) สงเสริมสนับสนุนให
มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคลองกับความตองการของผูเรียนเนนวัฒนธรรมหรือ
ภูมิปญญาทองถิ่น
สนับสนุนทรัพยากรที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและให
คําปรึกษาแกบุคลากรที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน(4) ประเมินพรอมทั้งเสนอแนะ
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แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาเรียนและรายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาทราบเพื่อเปนประโยชนในการจัดกิจกรรมในภาคเรียนตอไป
บทบาทของหัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของ
สถานศึกษาโดยการสํารวจขอมูลความพรอม ความตองการและสภาพปญหาของสถานศึกษา
ชุมชน ทองถิ่น และผูเรียน เพื่อเตรียมความพรอม ในการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการ
และป ญ หาของผู เ รี ย นโดยการประชุ ม ครู ที่ ป รึ ก ษากิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นเพื่ อ ร ว มกั น กํ า หนด
แนวทางในการจัดกิจกรรมใหมีความเหมาะสมกับสภาพความตองการและปญหาของสถานศึกษา
ชุมชน ทองถิ่นและผูเรียน เพื่อจัดทําแผนงาน โครงการ และปฏิทินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดย
กําหนดเปนรายภาคเรียน หรือรายปการศึกษาหรือตามระยะเวลาที่กําหนดและเสนอขออนุมัติตอ
ผูบริหารสถานศึกษา ใหคําปรึกษาแกครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียนและผูเรียน เพือ่ ชวยใหการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการนิเทศ ติดตาม และ
ประสานงานการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑการจัด
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนของสถานศึกษา และรวบรวมผลการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนจากครูที่ปรึกษา กิจกรรมตลอดจนปญหาและอุปสรรค ในการจัดกิจกรรม และนําเสนอ
แนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตอผูบริหารสถานศึกษา
บทบาทของครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ครูทุกคนตองเปนครูที่ปรึกษากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนตามคําขอของผูเรียนหรือตามที่สถานศึกษามอบหมาย ซึ่งจะตองมีบทบาทในดาน
การปฐมนิเทศใหผูเรียนเขาใจเปาหมายและวิธีการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยให
ผูเรียนเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนที่เปนสมาชิกของ
กิ จ กรรมร ว มแสดงความคิ ด เห็ น ในการจั ด ทํ า แผนงาน/โครงการและปฏิ ทิ น การปฏิ บั ติ ง าน
อยางอิสระมีการประสานงานและอํานวยความสะดวกในดานทรัพยากรตามความเหมาะสมให
คําปรึกษา ดูแล ติดตามการจัดกิจกรรมของผูเรียนใหเปนไปตามแผนงานดวยความเรียบรอยและ
ปลอดภัย ประเมินผลการเขารวมและการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนและมีการสรุป/รายงานผลการ
จัดกิจกรรมตอหัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
บทบาทของผูเรียน ผูเรียนทุกคนมีบทบาทในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนคือ (1) เขารวม
กิจกรรม ตามความถนัดและความสนใจทุกภาคเรียนโดยรวมกลุมเสนอกิจกรรมตามความตองการ
หรืออาจเขารวมกิจกรรมตามขอเสนอแนะของสถานศึกษา(2)รับการปฐมนิเทศจากครูที่ปรึกษา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (3) ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประกอบดวย ประธาน
เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม (4) ประชุมวางแผน จัดทํา
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แผนงาน โครงการ และปฏิทินงาน (5) ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ และปฏิทินงานที่ได
กําหนดไว (6) ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งสามารถประเมินผลไดทั้งเปนระยะอยางตอเนื่อง
และประเมินผลดวยตนเอง/ประเมินเพื่อรวมกิจกรรม
จากพฤติกรรมและคุณภาพของงาน
(7) สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
บทบาทของผูปกครองและชุมชนผูปกครองมีบทบาทในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ดังนี้คือ รวมมือกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยการสงเสริมสนับสนุนใหโอกาส
ผูเรียน ไดใชสถานประกอบการเปนแหลงเรียนรู หรือ เปนวิทยากรใหความรู และประสบการณ
ใหการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ งบประมาณมีการดูแลเอาใจใสผูเรียนและใหขอมูลที่เปนประโยชน
ตอการปองกัน แกไข และพัฒนาผูเรียน และติดตามพัฒนาการของผูเรียน จากการปฏิบัติ
กิจกรรมของผูเรียน
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 – 6 ครั้งนี้ผูวิจัยไดจัดเปนกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ ในขอบเขต
ของชุมนุมอนุรักษปาไมในชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรมชุมนุม ดังนี้
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมชุมนุมเปนกิจกรรมหนึ่งของหลักสูตร ซึ่งอยูในกลุมของกิจกรรมที่ทางโรงเรียน
จัดใหผูเรียน ซึ่งลักษณะของกิจกรรมมุงใหนักเรียนปฏิบัติงานรวมกันเปนกลุม ๆ ตามความสนใจ
และความถนัดของผูเรียนเอง ซึ่งมีความหมาย วัตถุประสงคและวิธีดําเนินการ ดังตอไปนี้
ความหมายของชุมนุม
ชุม นุ ม คื อ การรวมกลุ ม ของนั ก เรี ย นที่มี ค วามสนใจในวิ ช าการหรือ กิ จ กรรมอย า ง
เดีย วกั น และสมั ค รใจดํ า เนิ น การจัด กิจกรรมรว มกัน มี ก ารกํ า หนดวัต ถุป ระสงคแ ละระเบีย บ
ขอบังคับของชุมนุม โดยมีอาจารยที่ปรึกษาชุมนุมคอยใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน
ชุมนุมอนุรักษปาไมในชุมชน
คือ การรวมกลุมกันของนักเรียนที่มีความสนใจในกิจกรรมที่จัดใหนักเรียน ไดเรียนรู
เพิ่มเติมจากกิจกรรมตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีรูปแบบที่หลากหลาย
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในชุมชนของตําบลวังคัน อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี
ไดแก การศึกษาปาชุมชนของฉัน ปาไมของไทย ตนไมเพื่อชีวิต และการอนุรักษปาไมในชุมชน
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กลุมเปาหมาย
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปที่ 5 – 6 โรงเรี ย นบ า นรั ง งาม อํ า เภอด า นช า ง จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี ที่สมัครใจเขารวมชุมนุม
วัตถุประสงคของชุมนุมอนุรักษปาไมในชุมชน
การกําหนดวัตถุประสงคของชุมนุมอนุรักษปาไมในชุมชนมีการกําหนดใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศน ภารกิจและคุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียนบานรังงาม ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจ คานิยมและเจตคติที่ดีตอการอนุรักษปาไมในชุมชน
2. เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง
3. เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกซึ่งความสามารถพิเศษ ไดรวมกิจกรรมตาม
ความสมัครใจและความสนใจ
4. เพื่ อ เสริ ม สร า งให ผู เ รี ย นมี ค วามสามั ค คี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และเสี ย สละเพื่ อ
สวนรวม
5. เพื่อพัฒนาความเปนผูนําและผูตามที่ดีตามกระบวนการประชาธิปไตย
6. เพื่ อ ให ผู เ รี ย นได รั บ ความสนุก สนานและความเพลิ ด เพลิ น เป น การผ อ นคลาย
อารมณและความตึงเครียด
7. เพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางครูกับผูเรียน ทําใหครูรูจักผูเรียนดีขึ้น
8. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ดวยวิธีการที่หลากหลาย
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
ใชเวลาในการจัดกิจกรรม จํานวน 20 คาบ โดยจัดสัปดาหละ4 คาบ คาบละ 30
นาที รวมระยะเวลาทั้งหมด 5 สัปดาห
การหาประสิทธิภาพของกิจกรรม
ผูวิจั ยจึงมี ความสนใจทําการศึก ษาวิจัยการพัฒ นากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการ
อนุรักษปาไมในชุมชน โดยการหาประสิทธิภาพของ กิจกรรมตามเกณฑ 80/80 เพื่อนําไปใช
ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน ในการสรางกิจกรรมขึ้นมาผูสรางตอง
กําหนดเกณฑขึ้น
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ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533:129 – 130) ไดกลาวถึง การหาประสิทธิภาพของสื่อ
สามารถทําได 2 วิธี คือ
1. การประเมินโดยอาศัยเกณฑ การประเมินกิจกรรม เปนการตรวจสอบหรือ
ประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมที่นิยมประเมินเปนชุดกิจกรรมสําหรับกลุมกิจกรรมหรือชุดการ
สอนที่ใชในศูนยการเรียน โดยใชเกณฑมาตรฐาน 90/90 เปนเกณฑประเมินสําหรับเนื้อหาประเภท
ความรู ความจําและใชเกณฑมาตรฐาน 80/80 สําหรับเนื้อหาที่เปนทักษะ ความหมายของตัวเลข
เกณฑมาตรฐานดังกลาวมีความหมาย คือ 80 ตัวแรก หมายถึง คารอยละของประสิทธิภาพใน
กระบวนการของชุดกิจกรรม โดยนําคะแนนที่ไดจากการวัดผลภารกิจทั้งหลาย ทั้งของรายบุคคล
และกลุมยอยทุกชิ้นมารวมกัน แลวทําการคํานวณหาคาเฉลี่ยรอยละ สวน 80 ตัวหลัง หมายถึง
คะแนนจากการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ของผูเรียนทุกคน นํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยรอยละ
ก็จะไดคาตัวเลขทั้งสอง เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตอไป
2. การประเมินโดยไมตองตั้งเกณฑไวลวงหนา การประเมินโดยไมตองตั้งเกณฑ
ลวงหนา เปนการประเมินประสิทธิภาพของสื่อดวยการเปรียบเทียบผลการสอบของผูเรียนจาก
สื่อนั้นแลว (Posttest) วาสูงกวาผลการสอบกอนเรียน (Pretest) อยางมีนัยสําคัญหรือไม หากผล
การเปรี ย บเที ย บพบว า ผู เ รี ย นได ค ะแนนสอบหลั ง เรี ย นสู ง กว า คะแนนสอบก อ นเรี ย นอย า งมี
นั ย สํ า คั ญ ก็ แ สดงว า สื่ อ นั้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการประเมิ น สื่ อ ในลั ก ษณะนี้ อาจทํ า ได โ ดยการ
เปรียบเทียบกับการใชสื่ออื่น ๆ
วิธีการทดลองหาประสิทธิภาพของกิจกรรม
การทดลองหาประสิทธิภาพของสื่อจะตองนําสื่อไปทดลองใช (Tryout) เพื่อปรับปรุง
แกไขแลวนําไปทดลองสอนจริง (Trial Run) เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขเสร็จ แลวจึง
ดําเนินการผลิตเปนจํานวนมากหรือใชสอนในชั้นเรียนตามปกติได การทดลองมีขั้นตอน ดังนี้
1. สําหรับการทดลองแบบรายบุคคล (1:1) เปนการทดลองครู 1 คนตอเด็ก 1 คน ให
ทดลองกับเด็กออนเสียกอน ทําการปรับปรุงแลวนําไปทดลองกับเด็กปานกลาง และนําไปทดลอง
กับเด็กเกงอยางไรก็ตาม หากเวลาไมอํานวยและสภาพการณไมเหมาะสมก็ใหทดลองกับเด็กออน
หรือปานกลาง ใชเกณฑมาตรฐาน 60/60
2. สําหรับการทดลองแบบกลุม (1:3) เปนการทดลองที่ครู 1 คนตอเด็ก 6-12 คน โดย
ใหคละกันทั้งเด็กเกง ปานกลางและเด็กออน อยางละ 3 คน รวม 9 คน หามทดลองกับ เด็กออน
ลวนหรือเด็กเกงลวน เวลาทดลองจะตองจับเวลาดวยวากิจกรรมแตละกลุมใชเวลาเทาไรใชเกณฑ
มาตรฐาน 70/ 70
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3. สําหรับการทดลองภาคสนามหรือกลุมใหญ (1:10) เปนการทดลองที่ใชครู 1 คน
กับนักเรียนทั้งชั้น 30 – 40 คน (หรือ 100 คน สําหรับชุดการสอนรายบุคคล) ชั้นที่เลือกมาทดลอง
จะตองมีนักเรียนคละกันเกง ปานกลางและออน อยางละ 10 คน รวม 30 คน ไมควรเลือก
หองเรียนที่มีเด็กเกงหรือเด็กออนลวน ใชเกณฑมาตรฐาน 80 / 80 (ชัยยงค พรหมวงศ
2528:494)
หลังจากการทดลอง คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุงแกไข ผลลัพธที่ไดควรจะ
ใกลเคียงกับเกณฑที่ตั้งไว ต่ํากวาเกณฑไดไมเกิน 2.5 %
การยอมรับประสิทธิภาพของสื่อที่ผลิตไดนั้นกําหนดไว 3 ระดับ คือ
1. สูงกวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของสื่อสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว มีคาเกิน 2.5 %
ขึ้นไป
2. เทาเกณฑเมื่อประสิทธิภาพของสื่อเทากันหรือสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวไมเกิน2.5 %
3. ต่ํากวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของสื่อต่ํากวาเกณฑ แตไมต่ํากวาเกณฑ2.5 %
ถือวายังมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได (ฉลองชัย สุรวัฒนสมบูรณ 2528:215)
การหาประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ ได ต ามเกณฑ ที่ กํ า หนดไว อ ย า งถู ก ต อ งจะก อ ให เ กิ ด
ประโยชนและมีคุณคามากตอผูนําสื่อนั้นไปใช
สุนันท ศิริวรรณ (2544:62) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนทายางวิทยา จังหวดเพชรบุรี ที่ขาดความ
สนใจและแรงจูงใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษในหองเรียน ซึ่งมีการหาประสิทธิภาพของกิจกรรม
ดําเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1การทดลองแบบรายบุคคล (Individual Tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 โรงเรียนคงคาราม จํานวน 1 คน มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศเพชรบุรี
จํานวน 1 คน มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนทายางวิทยา จํานวน 1 คน รวม 3 คน ซึ่งไมใชกลุม
ตัวอยาง เพื่อปรับปรุงดานการใชภาษา อุปกรณ เวลาและความเหมาะสมของวิธีดําเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 2 การทดลองกลุมเล็ก (Small Group Tryout) กับนักเรียนชุมนุม
ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนพระพุทธบาทเขาลูกชาง (พิพิธพัฒนานุเคราะห)
จํานวน 14 คน ซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 4 คน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
จํานวน 5 คน และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 5 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมชุมนุม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใหไดตามเกณฑ E1 = 80 และ E2 = 80 ครั้งที่ 1
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ขั้นตอนที่ 3 การทดลองภาคสนาม (Field Tryout) กับนักเรียนชุมนุมภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนหวยทรายประชาสรรค จํานวน 30
คน ซึ่งเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 8 คน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 13 คน และชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 จํานวน 9 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใหไดตาม
เกณฑ E1 = 80 และ E2 = 80 ครั้งที่ 2
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพของสื่อ สรุปไดวาใน
การผลิตสื่อนั้นตองนําสื่อที่ผลิตไปทดลองหาประสิทธิภาพ คํานวณหาประสิทธิภาพแลวปรับปรุง
แกไขตามเกณฑที่ตั้งไว เชน เกณฑ 80/80
จิตวิทยาและแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ใชในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
นักจิตวิทยาไดกลาวถึงทฤษฎีทางจิตวิทยา ที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ที่สนองความตองการของผูเรียน คือ
แนวคิดตามทฤษฎีของมาสโลว (Maslow 1970:35 – 51,อางถึงใน เฉลา ประเสริฐสังข
2542 : 28 ) ไดเสนอแนวคิดที่กลาววามนุษยทุกคนลวนแตมีความตองการที่จะสนองความ
ตองการใหกับตนเองทั้งสิ้น ซึ่งความตองการของมนุษยมีมากมายหลายอยางดวยกัน ซึ่งเขา
อธิบายถึงลักษณะความตองการของมนุษยในแตละขั้นไวดังนี้
1. ความตองการทางดานรางกาย เปนความตองการที่ถือวาเปนพื้นฐานที่สําคัญ
ที่สุด ซึ่งไดแกความตองการอาหาร น้ํา อากาศ การหลับนอน การขับถาย เปนตน
2. ความต อ งการความปลอดภั ย ถ า ความต อ งการางด า นร า งกายได รั บ การ
ตอบสนองอยางเพียงพอมนุษยก็จะตองมีความตองการในเรื่องอื่น ๆ อีก คือ ความตองการความ
ปลอดภัยซึ่งไดแกความรูสึกมั่นคงปลอดภัย ความเปนปกแผน ความตองการการคุมครองปกปอง
ความรูสึกที่ปลอดจากการคุกคาม ปลอดจากความวิตกกังวล ความตองการที่จะอยูในระเบียบ
ความตองการกฎหมายคุมครอง ตลอดจนตองการความเขมแข็งของผูคุมกัน
3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ ถาความตองการทั้งดานรางกาย
และความปลอดภัยไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอ คนก็จะมีความตองการในเรื่องความรักและ
ความเปนเจาของขึ้นมาอีก คนทุกคนตองการเปนสวนหนึ่งของกลุมที่ตนเองจะตองเกี่ยวของดวย
ไมมีใครทนไดถารูสึกวาไมไดรับการยอมรับจากกลุม มนุษยทุกคนอยากไดความรักจากคนอื่น
อยากเปนเจาของคนอื่นและในขณะเดียวกันก็อยากใหตนเองเปนที่รักและเปนของใครสักคน
4. ความตองการจะเปนที่ยอมรับและไดรับการยกยอง เปนความตองการที่จะรูสึก
วาตนเองมีคาทั้งในสายตาตนเองและในสายตาของผูอื่น คนที่ยอมรับนับถือในตนเองมองเห็น
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คุณคาและความสามารถในตนเองนั้นมี 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรกเปนคนที่มองเห็นคุณคาใน
ตนเองและมีความรูสึกมั่นคงปลอดภัย ลักษณะที่สองเปนคนที่มองเห็นคุณคาในตนเอง แตมี
ความรูสึกไมใครมั่นคงปลอดภัย
5. ความตองการที่จะตระหนักในความสามารถของตนเองหรือรูจักตนเอง เมื่อ
ความตองการตาง ๆ ดังกลาวทั้ง 4 ขั้นไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอ มนุษยจะมีความ
ตองการที่จะรูจักตนเองตรงตามสภาพที่ตนเองเปนอยู เขาใจถึงความสามารถ ความสนใจ ความ
ถนัดและความตองการของตนเองโดยไมมีการปกปองและบิดเบือน พรอมที่จะเปดเผยตนเอง
พิจารณาตนเองอยางใจเปนธรรม ยอมรับไดทั้งในสวนที่เปนขอบกพรองของตนเอง เปนความ
ต อ งการที่ ค นแต ล ะคนต อ งการที่ จ ะเป น คนชนิ ด ที่ เ ราเป น ได ดี ที่ สุ ด ความสามารถที่ จ ะใช
ความสามารถที่ตนเองมีอยูไดอยางเต็มที่เต็มภาคภูมิ
จะเห็นไดวาตามแนวคิดทฤษฎีของมาสโลวนี้ เปนประโยชนอยางมากสําหรับในการจัด
กิจกรรม เพราะในการจัดกิจกรรมจําเปนตองอาศัยการแสดงบทบาทของแตละคน แตการแสดง
บทบาทของแตละคนนั้นจะแสดงก็ตอเมื่อบทบาทนั้นสนองความตองการของเราตามระดับ ดังนั้น
ในการจัดกิจกรรมก็มีความจําเปนที่จะตองใชเครื่องลอหรือจูงใจที่จะสนองความตองการของแตละ
บุคคล เพื่อกอใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคตอไปหรือทดแทน เพื่อทําความเขาใจกับสาระตาม
บทเรี ย นได ในที่ นี้ คื อ การสร า งความคิ ด รวบยอดและการสร า งสมมติ ฐ านพร อ มทั้ ง พิ สู จ น
สมมติฐานไดดวย
ทฤษฎีการเรียนรูดวยการคนพบบรูเนอร (Bruner1971:112-120 ,อางถึงใน กาญจนา
คุณารักษ 2543: 210 – 215 ) เชื่อวามนุษยเรียนรูจากจุดเริ่มตนที่เลือกสิ่งที่จะรับรูหรือเลือกใสใจ
สิ่งเราตาง ๆ เปนเบื้องตนและเมื่อใสใจและรับรูสิ่งเรานั้น จะทําใหเกิดการคนพบบางสิ่งบางอยาง
ที่สัมพันธระหวางสิ่งเราที่รับรูใหมกับประสบการณเดิมดวยตัวของเขาเอง ซึ่งการกระทําเหลานี้
จะเกิ ด ขึ้ น จากธรรมชาติ ข องผู เ รี ย นที่ ทุ ก คนมี ค วามอยากรู อ ยากเห็ น เป น ทุ น เดิ ม อยู ก อ นแล ว
มีขอสรุปดังนี้
1. ผูเรียนจะตองมีแรงจูงใจภายใน ( Self – motivation ) และมีความอยากรูอยาก
เห็นอยากคนพบจากสิ่งที่อยูรอบ ๆ ตัวดวยตนเอง
2.
โครงสรา งของบทเรีย นต องมี ค วามเหมาะสมกั บวั ย ของผู เ รีย น (Lesson
Structure)
3. จัดลําดับความยากงาย (Structional Sequence)
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4. การเสริมแรงดวยตนเอง (Self – Reinforcement) โดยที่ครูเปนผูใหขอมูล
ยอนกลับกลับนักเรียน
5. ครูควรชี้ใหเห็นถึงความแตกตาง และรูจักการเปรียบเทียบความคลายคลึงและ
ความแตกตาง
6. สงเสริมใหนักเรียนตั้งสมมติฐานและคิดตามสิ่งที่เรียนรู โดยใชความรูที่มีอยูเดิม
เปนพื้นฐาน
7. สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมหรือมีประสบการณดวยตนเอง
สุรพล พยอมแยม
หลักการพื้นฐานของการศึกษาตามแนวทฤษฎีมนุษยนิยม
(2544:27 – 29) ไดกลาววา ตามแนวคิดนักจิตวิทยากลุมมนุษยนิยม ใหความสําคัญของความมี
อิสระและความมีศักยภาพ การทําความเขาใจพฤติกรรมของบุคคลนั้น ตองเขาใจการรับรูของ
บุคคลนั้นเปนเบื้องตน หนาที่ของผูจัดการเรียนการสอนในเบื้องตนก็คือ การทําความเขาใจรับรู
ของแตละคน ซึ่งจะชวยใหบรรลุขั้นแรก ดังตอไปนี้ (1) จัดการใหผูเรียนแตละคนเปนตัวของ
ตัวเอง (2) จัดการใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง (3) จัดการใหผูเรียนพัฒนาตามศักยภาพ
ของตนอยางเต็มที่
เมื่ อ ทํ า ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ การรั บ รู ข องผู เ รี ย นแล ว หลั ก การพื้ น ฐานในการจั ด
การศึกษาตามแนวมนุษยนิยม มีขอสรุปไวคือ
1. ผูเรี ย นจะเรีย นรู ก็ต อเมื่อ ความตองการขั้ น พื้นฐานไดรับการตอบสนองอย า ง
เพียงพอโดยเฉพาะความตองการที่ยังขาดอยู จะตองไดรับการตอบสนองในระดับที่พอใจ
2. ความรู สึ ก มี ค วามสํ า คั ญ เท า ๆ กั บ ความจริ ง ดั ง นั้ น การเรี ย นรูด ว ยความรู สึ ก
อยางไรนั้น มีความหมายหรือความความสําคัญเทา ๆ กับการเรียนรูขอเท็จจริงวาเปนอยางไร
3. ผูเรียนจะเรียนรูก็ตอเมื่อบทเรียนนั้นนาสนใจ และตองการเรียนรู
4. การเรียนรูวากระบวนการเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ เปนอยางไร มีความสําคัญไมนอย
กวาเนื้อหาขอมูลความรูในเรื่องตาง ๆ เหลานั้น
5. การเรียนรูเกิดขึ้นไดดีเมื่อผูเรียนไมเกิดความรูสึกวาตนเองถูกขูบังคับ หรือมีความ
หวาดกลัวบางสิ่งบางอยางอยู
6. การประเมินผลการเรียนรูดวยตัวของผูเรียนเอง มีคุณคาและมีประโยชนตอผูเรียน
มากกวาการประเมินจากผูอื่น
จากแนวคิดทฤษฎีมนุษยนิยมนี้ เปนประโยชนตอผูสอนในการจัดกิจกรรมโดยคํานึงถึง
ผูเรียน ใหผูเรียนแสดง ศักยภาพของตนไดยางเต็มที่ตามความแตกตางระหวางบุคคลมีโอกาสให
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ผูเรียนไดเลือกสิ่งที่จะเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่จะทําใหผูเรียนไดสํารวจและคนหา
ความตองการเกี่ยวกับการเรียนของตนเอง อันจะทําใหผูเรียน เรียนอยางมีความรับผิดชอบและ
ไมเบื่อหนายการเรียน
ในการพั ฒ นากิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นเรื่ อ ง การอนุ รั ก ษ ป า ไม ใ นชุ ม ชน นี้ ได ใ ห
ความสําคัญกับตัวผูเรียนเปนสําคัญ กิจกรรมที่สรางขึ้นตองมีความเหมาะสมกับพัฒนาการในการ
เรี ย นรู ข องนั ก เรี ย น ดั ง นั้ น ในการจั ด กิ จ กรรมจึ ง ต อ งอาศั ย แนวคิ ด ทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยามา
ประกอบ เพื่อการจัดกิจกรรมนั้นจะไดมีความเหมาะสมและตรงตามความตองการของนักเรียนให
มากที่สุด
ปาไม
ความหมายของปาไม
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 4 ไดใหความหมายของปา และ
ไมไวดังนี้
"ปา" หมายความวา ที่ดินรวมตลอดถึง ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง
บาง ลําน้าํ
ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลที่ยงั มิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมาย
"ไม" หมายความวา ไมทุกชนิดทัง้ ที่เปนตน กอ หรือเถา ไมวายังยืนตนหรือลมลง
แลวและหมายความรวมตลอดถึง ราก ปุม ตอ หนอ กิ่ง ตา หัว เหงา เศษ ปลายหรือสวนหนึ่งสวน
ใดของไม ไมวา จะถูกตัด ฟนเลื่อย ผา ถาก ทอน ขุด หรือกระทําโดยวิธกี ารอื่นใด
คณะอนุกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมระดับตําบลและหมูบาน
( อางถึงในวิมลลักษณ ชูชาติ ,2540 : 12 ) ไดใหความหมายของปาไม หมายถึง พันธุไมทุกชนิด
ในบริเวณเดียวกัน มีปริมาณหนาแนนเพียงพอ มีพื้นที่กวางขวางพอที่จะมีอิทธิพลตอดินฟา
อากาศในทองถิ่นนั้น ๆ และมีความแตกตางจากพื้นที่ภายนอกโดยทั่ว ๆ ไป
ปาไม หมายถึง ที่ดินซึ่งยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายที่ดิน ประกอบดวยพันธุพืช
หลายชนิดขึ้นรวมกันอยู รวมถึงสัตว แมลง และสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ที่อยูในบริเวณนั้นทั้งในดิน
ผิวดิน และเหนือผิวดิน (บํารุง คูหา 2546 )
ปาไม หมายถึง ไมและของปา รวมทั้งดิน น้ํา สัตวปาและสิ่งมีชีวิตทุกอยาง
ในสังคมของปา ที่มีผลทําใหสามารถอํานวยประโยชนทั้งทางตรงและทางออมแกสังคมมนุษย
(ทิวา สรรพกิจ ม.ป.ป. : 1 )
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จากความหมายของปาไมดังกลาวสรุปไดวา ปาไม หมายถึง ผืนแผนดินทั้งหมดที่มี
พันธุไมทุกชนิดขึ้นอยูในบริเวณเดียวกันรวมถึงสัตว แมลง และสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ทีอ่ ยูใ นบริเวณนัน้ ทัง้
ในดิน ผิวดิน และเหนือผิวดิน ซึ่งยังมิไดมีบุคคลไดมาตามกฎหมายที่ดิน
ปจจัยที่ทาํ ใหเกิดปาไมชนิดตาง ๆ ในประเทศไทย
กรมปาไม (2539 : 83) ไดกลาวถึงปจจัยที่ทําใหเกิดปาไมชนิดตาง ๆ ในประเทศไทย
วาเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยูตอนกลางของคาบสมุทรอินโดจีน ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต
อยูระหวางเสนรุงที่ 5 ๐ 37/ ถึง 20 ๐ 27/ เหนือ และระหวางเสนแวงที่ 97 ๐ 22/ ถึง 105 ๐ 37/
ตะวันออก และนอกจากนี้ประเทศไทยยังตั้งอยูในเขตรอนจึงมีปจจัยสิ่งแวดลอมหลายอยาง เชน
ความชื้นในบรรยากาศ ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ ชวงเวลาของฤดูการตาง ๆ แสงสวาง ลักษณะ
ของดิน ความสูงต่ําของพื้นที่ และลักษณะของภูมิประเทศเอื้ออํานวยใหสังคมพืชปาไม
หลากหลายชนิดขึ้นกระจายอยูทั่วประเทศประกอบกันขึ้นเปนปาชนิดตาง ๆ เชน ปาเบญจพรรณ
(Mixed deciduous forest ) และปาเต็งรัง (Dry dipterocarp forest ) ซึ่งปาทั้ง 2 ชนิดนี้เปน
ปา ประเภทผลั ด ใบ นอกจากนี้พ บว า มีป า ประเภทไม ผลั ด ใบขึ้น อยูด ว ย ไดแ ก ป า ดงดิบ ชื้ น
(Tropical moist evergreen forest) ปาดงดิบแลง (Dry evergreen forest) ปาสนเขา
(Coniferous forest หรือ Pine forest) ปาดงดิบเขา (Hill evergreen forest ) ปาชายหาด
(Beach forest ) ปาชายเลน (Mangrove forest ) และปาพรุน้ําจืด (Swamp forest )เปนตน
ซึ่งแตละชนิดก็จะมีชนิดพรรณไม ความหนาแนนของพรรณไม และจํานวนชนิดพรรณไมเดนที่
แตกตางกันออกไป
ประเภทของปาไมในประเทศไทย
กรมปาไม (2539 : 83 – 92) ไดแบงปาไมในประเทศไทย เปน 2 ประเภท คือ
1. ปาดงดิบหรือปาไมผลัดใบ (Evergeen forest) เปนระบบนิเวศนของปาไมชนิดที่
ประกอบดวยพันธุไมชนิดไมผลัดใบ คือ มีใบเขียวตลอดเวลา แบงออกเปน 4 ชนิด คือ
1.1 ปาดิบเมืองรอน (Tropical evergreen forest) เปนปาที่อยูในเขตลมมรสุม
พัดผานเกือบตลอดป มีปริมาณน้าํ ฝนมาก แบงออกเปน
1.1.1 ปาดงดิบชื้น (Tropical rain forest) เปนปาไมผลัดใบ ประกอบดวย
พรรณไมสวนใหญที่คงใบไวตลอดป อาจจะมีการผลัดใบแตมิไดปลดทิ้งทั้งหมด หรือบางตน
บางชนิดปลดใบทิ้งหมดแตไมใชสังคม ปาดงดิบชื้นมีการกระจายสวนใหญทางภาคใต และภาค
ตะวันออกตอนลาง อาจพบในภาคอื่น ๆ บาง แตมีลักษณะเปนสังคมยอย ๆ ปาชนิดนี้เกิดขึ้น
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และคงสภาพถาวรอยูเนื่องจากความชืน้ ในดินและในอากาศ มีปริมาณน้ําฝนเกิน 1,600 มิลิเมตร
ตอป และมีฝนกระจายมากกวา 8 เดือน อุณหภูมิคอนขางสูง มักขึ้นอยูในพืน้ ทีท่ ี่มีเพียงสอง
ฤดูกาล คือ ฤดูฝนและ ฤดูแลง ความสูงเหนือระดับน้ําทะเลเขามามีสวนอยูบา ง คือปาดงดิบชืน้
ระดับต่ํามักอยูสูงไมเกิน 400 เมตร จากระดับน้าํ ทะเลและปาดงดิบชื้นระดับสูงมักไมเกิน 800
เมตร ปาดงดิบชื้นเปนปารกทึบ มีไมเดนในชัน้ เรือนยอดสูงกวา 30 เมตรขึ้นไป มีชั้นเรือนยอด
กลาง ๆ สอดแทรกแนนทึบตอเนื่องมาจนแยกเรือนยอดดานตั้งไดยาก ไมเดนเปนวงศไมยาง
( Dipterocarpaceae ) มีเถาวัลยและไมจําพวกปาลม ( Plamae ) ปรากฏอยูมากโดยเฉพาะ
หวายไมดัชนีของสังคมไดแกยางนา ( Dipterocarpus alatus ) ยางเสียน ( D. gracilis ) ยางยูง
(D.grandiflorus) ไมในวงศอื่นเชน หลุมพอ (Intsia palembanica) ตีนเปดแดง (Dyera
costulata) กระทอน ( Sandoricum indicum ) เปนตน
1.1.2 ปาดงดิบแลง (Dry evergreen forest) เปนปาที่ประกอบดวยพรรณไม
ที่มีการผสมกันระหวางไมผลัดใบและไมที่ไมผลัดใบในอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน ไมที่ผลัดใบมักมี
การเปลี่ยนใบคอนขางสูงในชวงฤดูแลง แตเรือนยอดของปาก็ยังคงรักษาความเขียวไดโดยตลอด
ปาดงดิบแลงพบกระจายตั้งแตตอนบนของทิวเขาถนนธงไชยจากจังหวัดชุมพรขึ้นมาทางเหนือ ปก
คลุมลาดเขาทางทิศตะวันตกของทิวเขาตะนาวศรีไปจนถึงจังหวัดเชียงราย สวนทางซีกตะวันออก
ของประเทศ ปกคลุมตั้งแตทิวเขาพูพานตอลงมาถึงทิวเขาบรรทัด ทิวเขาพนมดงรัก ลงไปจนถึง
จังหวัดระยอง ขึ้นไปตามทิวเขาดงพญาเย็น ทิวเขาเพชรบูรณจนถึงจังหวัดเลย และนาน
จากนั้นนอกจากนี้ยังพบในจังหวัดสกลนคร และทางตอนเหนือของจังหวัดหนองคาย เลียบลําน้ํา
โขง ปาดงดิบแลงในสวนนี้พบขึ้นสลับกับปาไผและปาผสมผลัดใบ อาจมีทุงหญาที่เกิดจากการ
ทําลายปาเปนหยอม ๆ ในทิวเขาอื่นทางภาคเหนือ
1.2 ปาดงดิบเขา (Hill evergreen forest) ปาดงดิบเขาอาจพบไดในทุกภาคของ
ประเทศในบริเวณที่เปนยอดเขาสูง พบตั้งแตเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช เขตรักษาพันธุสัตวปา
หวยขาแขง ขึ้นไปจนถึงยอดเขาสูง ๆ ในภาคเหนือ เชน ยอดดอยอินทนนท ดอยปุย และยอดดอย
อื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และแมฮองสอน เปนตน สวนทางภาคตะวันออกพบไดบนยอด
ดอยภูหลวง ภูกระดึง ยอดเขาสูงในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว อุทยานแหงชาติ เขาใหญ
เปนตน
1.3 ปาสน(Coniferous forest) ปาชนิดนี้ถือเอาลักษณะโครงสรางของสังคมเปน
หลักในการจําแนกโดยเฉพาะองคประกอบของชนิดพันธุไม ในสังคมและไมเดนนําอาจเปนสน
สองใบหรือสนสามใบ
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1.4 ปาพรุ (Peat Swamp) เปนสังคมปาที่อยูถัดจากบริเวณสังคมปาชายเลน
โดยอาจจะเปนพื้นที่ลุมที่มีการทับถมของซากพืชและอินทรียวัตถุที่ไมสลายตัว และมีน้ําทวมขัง
หรือชื้นแฉะ ตลอดป จากรายงานของกองสํารวจดิน กรมพัฒนาที่ดินพบวา พื้นที่ ที่เปนพรุ
พบในจังหวัดตาง ๆ ดังนี้ นราธิวาส นครศรีธรรมราช ชุมพร สงขลา พัทลุง ปตตานี และตราด
สวนจังหวัดที่พบเล็กนอย ไดแก สุราษฎรธานี ตรังกระบี่ สตูล ระยอง จันทบุรี เชียงใหม
(อ.พราว) และจังหวัดชายทะเลอื่น ๆ รวมเปนพื้นที่ 400,000 ไร อยางไรก็ตาม พื้นที่สวนใหญ
ถูกบุกรุกทําลายระบายน้ําออกเปลี่ยนแปลงสภาพเปนสวนมะพราว นาขาว และบอเลี้ยงกุง
เลี้ยงปลา คงเหลือเปนพื้นที่กวางใหญในจังหวัดนราธิวาสเทานั้น คือ พรุโตะแดง ซึ่งยังคงเปนปา
พรุสมบูรณ และพรุบาเจาะ ซึ่งเปนพรุเสื่อมสภาพแลว
1.5 ปาชายเลน (Mangrove swamp forest)เปนสังคมพืชที่ประกอบดวยพันธุไม
หลายชนิดที่ไมผลัดใบหรือมีใบเขียวชอุมตลอดป (Evergreen species) มีลักษณะทางสรีระและ
ความตองการสิ่งแวดลอมที่คลายกัน พันธุไมที่สําคัญ ไดแก ไมสกุลโกงกาง (Rhizophora) มัก
พบขึ้นอยูบริเวณปากอาวชายฝงทะเลบริเวณที่เขตรอนของโลก (Tropical Region) ซึ่งเปนชวง
แผนดินบริเวณที่มีน้ําเค็มขึ้นสูงสุดและลงต่ําสุด บางครั้งจึงเรียกวา Intertidal Forest
สภาพแวดลอมเชนนี้ เปนปจจัยที่ทําใหปานี้แตกตางไปจากปาชนิดอื่นๆโดยทั่วไปปาชายเลนชอบ
ขึ้นอยูบริเวณชายฝงทะเลที่มีสภาพเปนดินเลน และเปนที่ราบกวาง ในประเทศไทยปาชายเลน
ขึ้นอยูบริเวณชายฝงทะเลปากแมน้ําลําคลองและบริเวณรอบเกาะที่มีสภาพเปนดินเลน กระจายอยู
ตลอดแนวฝงทะเลดานทิศตะวันออกหรือฝงอาวไทย ตั้งแตจังหวัดตราดลงไปจนถึงใตสุด คือ
จังหวัดนราธิวาสและฝงทะเลดานตะวันตกหรือฝง ทะเลอันดามัน ตั้งแตจังหวัดระนองไปถึงจังหวัด
สตูล
1.6 ปาชายหาด (Beach forest)ปาชายหาด คือ ปาที่ขึ้นคลุมดินหรือเนินทราย
ชายฝงทะเลที่ยกตัวจนน้ําทวมไมถึง แตไดรับผลกระทบจากทะเล เชน ไอความเค็ม และลมจาก
ทะเล ในประเทศไทยพบปาชายหาดกระจายอยู ทั้งฝงอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน เชน ทีจ่ งั หวัด
ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ สงขลา พังงา ภูเก็ต และตามเกาะตาง ๆ โครงสรางของปาชายหาด
แปรผันไปตามลักษณะของดินและหิน ตัวอยางเชน ในพื้นที่ที่เปนทรายมากจะพบพรรณไมจําพวก
ไมสนทะเล (Casuarina equisetifolia) เปนไมเดน เชนที่ จังหวัดสงขลา พังงา และภูเก็ต จะพบ
เปนปาสนทะเลลวนๆ บางแหงอาจพบ หูกวาง (Terminalia catappa) ขึ้นอยูเปนแนวบริเวณ
ชายหาดสวนไมพื้นลางมีนอยชนิด ที่สําคัญไดแก ผักบุงทะเล (Ipomoea pescaprae) หนาด
(Launaea sarmentosa) สําหรับบริเวณที่พื้นที่เปนหินผสมดินจะเปนถิ่นของไมตะบูนดํา
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(Xylocarpus granatum) โพกริ่ง (Hernandia nymphaefolia) บางแหงอาจพบลําเจียก หรือเตย
ทะเล (Pandanus odoratissimus) ผสมอยูดวย หรือในพื้นที่หางทะเลและดินมีทรายนอยลง ปา
จะหนาทึบขึ้น แตจะมีไมประเภทไมพุมและไมหนามคอนขางมากไมที่สําคัญ ๆ ไดแก ทองบึ้ง
(Dialium platysepalum) มะเกลือ (Diospyros mollis) ขอย (Streblus asper) และมะนาวผี
(Atalantia monophylla) และหากพื้นที่ในที่ลุมน้ําที่น้ําทะเลทวมเปนครั้งคราวและดินเค็มจัด อาจ
พบพรรณไมที่มีขนาดเล็ก เชน แหวทรงกระเทียม (Eleocharis dulcis) และจูดหนู
(E.ochrostachys) ขึ้นอยูโดยทั่วไป
2. ปาผลัดใบ (Deciduous Forest) เปนระบบนิเวศนปาชนิดที่ประกอบดวยพันธุไม
ชนิดผลัดใบหรือทิ้งใบเกาในฤดูแลง เพื่อจะแตกใบใหมเมื่อเขาฤดูฝน ยกเวนพืชชั้นลางจะไมผลัด
ใบ จะพบปาชนิดนี้ตั้งแตระดับความสูง 50-800 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล แบงออกเปน 3
ประเภท คือ
2.1 ปาเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest ) เปนปาผลัดใบที่ตนไม
สวนใหญตางทิ้งใบหมดในฤดูแลง
ทั้งนี้เนื่องจากสภาพความชื้นในดินไมเอื้ออํานวยตอการ
เจริญเติบโตของตนไมเหลานั้น และเริ่มผลิใบใหมในตนฤดูฝนซึ่งพื้นดินเริ่มมีความชื้นมากขึ้น ใน
ฤดูแลงมักจะมีไฟปาเกิดขึ้นเปนประจําตนไมในปาประเภทนี้จึงมีวงปซึ่งมีลักษณะเฉพาะ ใน
ประเทศไทยพบวาปาพวกนี้กระจายอยูในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปา
ชนิดนี้มักจะมีไมสักขึ้นปะปนอยูดวย ในบางแหงจะมีไมไผชนิดตาง ๆ ขึ้นกระจัดกระจายทั่วไป ใน
ปาจะประกอบไปดวยตนไมขนาดใหญและขนาดกลางหลายชนิด ปาเบญจพรรณแบงออกเปน
3 ประเภท คือ
2.1.1 ปาเบญจพรรณชื้นสูง (Moist upper mixed deciduous forest )
ปาชนิดนี้จะขึ้นในระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล 300-600 เมตร ซึ่งประกอบดวยชั้นเรือนยอด
3 ชั้น และมักจะขึ้นอยูบนดินรวน ( Loamy ) ที่เกิดจากหินปูนหรือหินแกรนิต ชนิดพรรณไมซึ่งมี
เรือนยอดชั้นบนไดแก สัก (Tectona grandis) เสลา (Lagerstroemia tomentosa) รกฟา
(Terminalia) ขี้อาย (Terminalia tripteroides) สมอพิเภก (Terminalia bellerica) มะคาโมง
(Afzelia xylocarpa) แดง ( Xylia xylocarpa ) สําหรับเรือนยอดชั้นลางประกอบดวยตนติ้ว
ขาว ( Cratoxylum pruniflorum ) คําแสด ( Bixa orellana ) ผาดาม ( Gardeania coronaria )
พืชชั้นลางจะพบปาลมอยูบาง ไดแก เปงดอย ( Phoenix humilis ) และพวกหวายตาง ๆ
( Calamus spp. )สําหรับไมไผไดแกไผซางดอย (Dendrocalamus membranaceus ) ไผซาง
(Dendrocalamus strictus ) เปนตน
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2.1.2 ปาเบญจพรรณแลงสูง (Dry upper mixed deciduous forest )
จะพบอยูตามสันเขาซึง่ มีระดับความสูง 300-500 เมตร ลักษณะพืชพรรณจะหนาแนนนอยกวา
ปาเบญจพรรณชื้นสูง แตสวนใหญมีเรือนยอด 3 ชั้น เชนกัน สําหรับพรรณไมที่พบในปาไม
เบญจพรรณชื้นสูงพบอยูในปาชนิดนี้เชนกันแตมักจะมีลําตนที่มีลักษณะแคระและคดงอ พรรณไม
ในปาเต็งรังทีข่ ึ้นผสมรวมอยูดวยไดแก เต็ง ( Shorea obtusa) พลวง ( Dipterocarpus
tuberculatus ) เหียง (Dipterocarpus obtusifolius ) ยางกราด (Dipterocarpus intricatus )
ขึ้นอยูบนดินรวนปนทราย และดินศิลาแรง มีพืชชั้นลางซึ่งมักจะถูกไฟไหมประจําปาชนิดนี้มักถูก
มนุษยรบกวนอยูเสมอ ซึง่ อาจเปนสาเหตุใหปาเสื่อมสภาพลงเปนปาไผ อันประกอบดวยปาไผ
( Bambusa arundinacea ) และไผรวก ( Thyrsostachys siamensis ) เปนตน
2.1.3 ปาเบญจพรรณต่ํา (Low mixed deciduous forest ) ปาชนิดนี้พบ
อยูใน บริเวณที่แหงแลงซึ่งเปนที่ราบต่ําอยูในระดับความสูง 50-300 เมตร มักขึ้นอยูในดินรวน
หรือดินศิลาแลง ชั้นเรือนยอดจะมี 3 ชั้นเชนกัน แตจะแตกตางก็ตรงที่ไมมีไมสักอยูที่เรือนยอด
ชั้นบน ในเรือนยอดชั้นบนนี้จะประกอบไปดวย ไมตะเคียนทอง (Hopea odorata ) ตะเคียนหิน
(Hopea ferrea ) และไมพะยอม ( Shorea roxburghii )
2.2 ปาเต็งรัง (Dry dipterocarp forest ) หรือปาแดง หรือปาแพะ หรือปา
โคก เปนปาผลัดใบ พบมากตามภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันอกเฉียงเหนือ สวนภาค
ตะวันออกพบเปนแนวแคบ ๆ ทางทิศเหนือของเขตจังหวัดปราจีนบุรีตอกับจังหวัดนครราชสีมา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปาชนิดนี้มากที่สุด ประมาณ 70-80% ของปาชนิดตาง ๆ ที่มีอยูใน
ภาคนี้ทั้งหมด ปาชนิดนี้มีอยูทั่วไปในพื้นที่ราบและบนภูเขาความสูงจากระดับน้ําทะเลตั้งแต 501,300 เมตร มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยอยูระหวาง 1,000-2,000 มิลิเมตรตอป สภาพพื้นดินโดยทั่วไป
มีความอุดมสมบูรณต่ํา ดินตื้นและมีหินลูกรังปะปนอยูทั่วไป การมีปาชนิดนี้อยูในพื้นที่ใดนั้นสวน
ใหญเปนเพราะลักษณะของดินมากกวาภูมิอากาศปาชนิดนี้มีไมขนาดกลาง เล็ก ขึ้นกระจัด
กระจายไมแนนทึบ ไมพื้นลาง และเถาวัลยมีนอย พื้นปามีหญาขึ้นมากมายมีพืชพวก ปรงปา
(Cycas siamensis) ปาลมพวกเปง (Phoenix paludosa) พบโดยทั่วไปแตไมคอยมีไมไผ
เนื่องจากปาประเภทนี้เกิดไฟไหมแทบทุกป ตนไมในปาจึงมักเปน ตนไมที่ทนไฟ ทนความรอนได
ดี และมีความสามารถในการแตกหนอสูง ตนไมในปาที่เห็นกันอยูโดยทั่วไป จึงมักเปนหนอของ
ตนเกาที่ถูกไฟไหมกอนแลว พรรณไมที่ขึ้นในปาเต็งรัง โดยทั่วไปไดแก เต็ง ( Shorea obtusa)
พลวง ( Dipterocarpus tuberculatus ) เหียง (Dipterocarpus obtusifolius ) พะยอม
( Shorea roxburghii ) มะคาแต ( Sindora siamensis ) รกฟา ( Terminalia alata)
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2.3 ปาหญา (Savana) เกิดจากการทําลายสภาพปาไมที่อุดมสมบูรณ ดิน
มีความเสื่อมโทรม มีฤทธิ์เปนกรด ตนไมไมสามารถเจริญเติบโตไดจึงมีหญาตางๆ เขาไปแทนที่
แพรกระจายทั่วประเทศในบริเวณที่ปาถูกทําลายและเกิดไฟปา
ความสําคัญของปาไม
ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่งตอชีวิต
ความเปนอยูของ
ประชาชนชาวไทย ไมวาอยูในเมืองหรือชนบท มีคุณประโยชนตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมหลาย
ประการ ทั้งทางตรง เชน ใชไมในการกอสราง เชื้อเพลิง วัตถุเคมี อาหาร ยารักษาโรค และ
ประโยชนในทางออมได เชนตนไมชวยรักษาระดับอุณหภูมิของอากาศบริเวณนั้นไมใหสูงเกินไป
ตนไมชวยบังแสงแดดไมใหสองถึงพื้นดิน ทําใหพื้นดินรักษาความชุมชื้นไวได ซึ่งเปนประโยชนตอ
พืชและสัตวบริเวณนั้น นอกจากนี้ เปลือกของตนไมแตละชนิดที่มีลักษณะที่แตกตางกัน นอกจาก
จะชวยปองกันอันตรายใหแกสวนตาง ๆ ภายในตนไมแลว ยังเปนที่อยูอาศัยและแหลงอาหารของ
สัตวตาง ๆ สอดคลองกับ อํานวย คอวานิช ,2528 ( อางถึงใน วิมลรักษ ชูชาติ ,2540 : 12 )
ความสําคัญของปาไมมีมาตั้งแตการดํารงชีพขั้นพื้นฐานของมนุษย ไดแกปจจัยสี่ คือ อาหาร
เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค ตลอดจนดานการพัฒนาประเทศ ปาไมยังมี
ความสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคม โดยเปนแหลงที่ใหพลังงาน แหลงวัตถุดิบสําหรับการกอสราง
และอุตสาหกรรม แหลงอาหารและสมุนไพร ชวยอนุรักษสิ่งแวดลอมแหลงนันทนาการและเปน
แหลงศึกษาทางดานนิเวศวิทยา ในดานของการพัฒนาชนบทนั้น ปาไมยังมีบทบาทสําคัญที่หนุน
ชวยการพัฒนาได 3 ทางคือ (1) เปนกลไกลในการรักษาไวซึ่งคุณภาพของระบบนิเวศวิทยาหรือ
สภาวะแวดลอมของชนบท (2) เปนแหลงเพิ่มวัตถุปจจัยและสื่อตาง ๆ ที่จําเปนตอการบริโภคใน
ทองถิ่น และ (3) ปรับปรุงประโยชนดานตาง ๆ ของการใชไมซุงเพื่อการอุตสาหกรรมใหดียิ่งขึ้น
(ฉลาดชาย รมิตานนท อางถึงในวิมลรักษ ชูชาติ ,2540 : 12 )
จะเห็นวาตนไมมีประโยชน ถาตนไมอยูรวมกันเปนปาไม จะกอใหเกิดประโยชนตอ
สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอมมหาศาล ซึ่งผูวิจัยไดสรุปประโยชนของปาไมไวดังนี้
1. ปาไมเปนแหลงตนน้าํ ลําธาร
2. ปาไมทําใหอากาศชุมชื้น และทําใหฝนตกตามฤดูกาล
3. ปาไมเปนแหลงพักผอน และศึกษาหาความรู
4. ปาไมใหไมที่เปนประโยชนในการทําผลิตภัณฑตางๆ
5. ปาไมชวยปองกันภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม ปองกันลมและยึดเกาะดิน เพื่อชวย
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ปองกันการชะลางพังทลายของดิน
6. ปาไมเปนทีอ่ ยูอาศัย แหลงอาหาร และที่หลบภัยจากศัตรูของสัตวตางๆ
ปาไม เปนสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่มีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิตทุกชนิด จําเปนตอง
สงวนรักษาไว ถาปาไมถูกทําลายลงไปมากๆ จะสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
สถานการณเกี่ยวกับปาไม
รัฐบาลไดกําหนดนโยบายปาไมไวชัดเจน
ปจจุบันปาไมยิ่งทวีความสําคัญยิ่งขึ้น
กลาวคือ ใหมีพื้นที่ปาไมอยางนอย 40 ของพื้นที่ประเทศไทย โดยแยกเปนปาเพื่อการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ดิน น้ํา พันธุพืช พันธุสัตวที่หายาก ปองกันภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ําทวม และ
การพังทลายของดิน ตลอดจนเพื่อประโยชนในการศึกษา วิจัย และนันทนาการของประชาชนใน
อัตรารอยละ 15ของพื้นที่ประเทศ และปาเพื่อเศรษฐกิจ ซึ่งกําหนดไวเพื่อการผลิตไมและของปา
เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ ในอัตรา รอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ( นโยบายปาไมแหงชาติ
2528 , อางถึงในมาโนชญ อุปสินธิ์ 2543 : บทนํา ) แตพื้นที่ปาไมไดลดลงอยางรวดเร็ว
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ และปญหาทางดานการตัดไม
ทําลายปา จากขอมูลของกรมปาไมที่ไดจากการสํารวจภาพถายดาวเทียม LANSAT 5 ระบบ
Thematic Mapper ( TM) พื้นที่ปาไมใน พ.ศ. 2516 มีถึงรอยละ 43.21 ของพื้นที่ประเทศ และ
ในป พ.ศ. 2541 พื้นที่ปาไมลดลงเหลือเพียงรอยละ 25.28 ( ธงชัย 2541 , อางถึงใน มาโนชญ
อุปสินธุ 2543 : บทนํา )
ความหมายของการอนุรักษ
คําวาอนุรักษ ( Conservation ) ไดมีผูใหความหมายของการอนุรักษไวหลายทานซึ่งพอ
สรุปไดดังนี้ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม( 2540 :125,อางถึงใน พอใจ คลายสวน 2543 :12 )
ไดกลาวไวคือ ขอเรียกรองใหมีการรักษาทางเลือกสําหรับมวลมนุษยชาติ เพื่อเผชิญกับปญหา
สิ่งแวดลอมที่ยังไมอาจรูลวงหนาไดในอนาคต ซึ่งการอนุรักษมิใชเปนเพียงการกระทําโดยอาศัย
หลั ก การด า นมนุษ ยชาติ เ ทา นั้ น หากแตมุ ง ถึง ความอยูรอดของมนุษ ยเ ปน สํา คั ญ ส ว นเกษม
จันทรแกว (2540 : 125) กลาววา การอนุรักษ หมายถึง การใชอยางสมเหตุสมผลเพื่อการมีใช
ตลอดไป ซึ่งสอดคลองกับ กรมปาไม (2536 : 19 ) ใหความหมายของการอนุรักษ หมายถึง การ
รูจักใชทรัพยากรอยางฉลาด ใหเปนประโยชนตอมหาชนมากที่สุดและใชไดเปนเวลานานที่สุด ทั้งนี้
จะตองใหสูญเสียทรัพยากรโดยเปลาประโยชนนอยที่สุด จะตองกระจายการใชประโยชนใหทั่วถึง
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กันดวย และนําทรัพยากรมาใชประโยชนใหถูกตองตามกาลเทศะอีกดวย สอดคลองกับนิวัติ
เรืองพานิช (2533 : 44) ที่ไดใหความหมายของการอนุรักษ คือการรูจักใชทรัพยากรอยางฉลาด
และประหยัด กับปญหาสิ่งแวดลอมที่ยังไมอาจลวงรูในอนาคต ซึ่งการอนุรักษมิไดเปนเพียงการ
กระทํ า โดยอาศั ย หลั ก การทางด า นมนุ ษ ยชาติ เ ท า นั้ น โดยใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน ม ากที่ สุ ด และ
ศูนยเปลานอยที่สุด รวมทั้งการกระจายการใชประโยชนใหถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะและ
พยายามใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดดวย และสอดคลองกับ สุรพล สุดารา(2532 :
11 ) กลาววา การอนุรักษหมายถึง การใชและบํารุงรักษาทรัพยากรนั้น ๆ อยางมีหลักการและมี
ประสิทธิภาพ รูจักใชเมื่อควรใช เก็บไวเมื่อควรเก็บ และพื้นฟูบูรณะเพื่อใหคงทนถาวร และ
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ ดัสแมน ( Dasmann อางถึงใน รัตนา สนิมทอง, 2528 : 34 ) ไดให
ความหมายไววาการอนุรักษหมายถึง การปองกันและการจัดการอยางชาญฉลาด และเหมาะสม
กับสิ่งแวดลอมใหสามารถสนองความตองการของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ถาปราศจากการอนุรักษ
เสียแลวทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิต เชน อากาศ สัตวตาง ๆ พลังงาน แรธาตุ พืช
ดินและน้ํา จนเกิดการเสียหายจนเหลือแตซากหรือจะหมดสิ้นไป
ซึ่งจากที่ไดมีผูกลาวถึงความหมายของการอนุรักษนั้นพอที่จะสรุปไดวา การอนุรักษ
หมายถึง การรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดประโยชนตอมนุษยอยางคุมคาและยาวนานที่สุด
โดยไมกอใหเกิดปญหาใหเกิดขึ้นกับสวนรวม
แนวทางการอนุรักษปาไมในชุมชน
ปาไมเปนสมบัติของเราทุกคน ดังนั้นทุกคนจึงตองมีหนาที่ชวยกันรักษาปาไมไวเปน
สมบัติของทุกคนในชาติ สํานักงานปาไมเขตบานโปง (2546) ไดกําหนดแนวทางการอนรักษปาไม
ไวดังนี้
1. ชวยกันดูแลรักษาปาไมในทองที่ตองชวยกันดูแลรักษาปาในทองถิ่นที่ยังเหลืออยู
มิใหถูกทําลายเพิ่มดวยการ
1.1 ไมลักลอบตัดไมทําลายปา
1.2 ไมบุกรุกแผวถาง ยึดถือครอบครองพื้นที่ปาไม
1.3 ใชไมอยางประหยัดและใหคุมคาที่สุด ตนไม 1 ตน ควรใชใหเกิดประโยชน
ทุกสวน เชนใบ ดอก ผล ใชเปนอาหาร อาหารสัตว สมุนไพร หรือ ทําปุยหมัก กิ่ง กานขนาดเล็ก
ใชทําดามเครื่องมือ เสาค้ํายัน เสารั้วบาน อุปกรณการเกษตรตาง ๆ ลําตน แปรรูปทําเสาบาน
ไมพื้น คาน ตง ใชในการกอสรางตาง ๆ ตอและราก ใชทําฟน ถาน เฟอรนิเจอรบางอยาง
เปนตน
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1.4 ใหความรวมมือกับทางราชการในการปองกันรักษาปา เชน แจงขาวการ
ลักลอบตัดไมทําลายปา และสอดสองพฤติกรรมของนายทุน ผูมีอิทธิพล หรือมีสวนสนับสนุน
การบุกรุกทําลายปาในทองถิ่นของตนเอง
1.5 เขาฟงการประชุม ชี้แจง บรรยายความรู หรือการฝกอบรมดานปองกัน
รักษาปาตามโอกาสอันควร
2. ชวยกันปลูกตนไม โปรดชวยกันปลูกตนไมขึ้นมาทดแทนตนไมที่ถูกทําลายไปให
มากที่สุด และเร็วที่สุดเทาที่ จะทําได ดังนี้
2.1 สนับสนุนการปลูกสวนปาของทางราชการ ดวยการ
2.1.1 ไมบุกรุกพื้นที่ปาซึ่งทางราชการจะทําการปลูกสวนปา
2.1.2 ไมขัดขวางการปลูกสวนปาของทางราชการ เชน ทําลายกลาไม
ทําลายแปลงเพาะชํากลาไม ตัดตนไมในสวนปา เผาสวนปา และทําลายวัสดุอุปกรณของสวนปา
2.1.3 ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ปลูกปาทุกหนวยงาน ไดแก สวนปา,
โครงการปรับปรุงปาสงวนแหงชาติ และหนวยปรับปรุงตนน้ําทุกแหงดวยการ
2.1.3.1 แจงขาว หรือสอดสองพฤติกรรมของผูบุกรุกทําลายสวนปา
2.1.3.2 ใหขอมูลที่เปนประโยชนในการปลูกสวนปา เชน สภาพดิน
ฟาอากาศในทองถิ่น สภาพพื้นที่ ความตองการใชไมของชาวบาน แหลงแรงงาน แหลง
แมไม และแหลงเมล็ดไม เปนตน เพื่อเจาหนาที่จะไดใชประกอบการวางแผนการปลูกสราง
สวนปา
2.2 ชวยกันปลูกตนไมในทองถิ่น
2.2.1 เปนผูนาํ ปลูกตนไมทกุ โอกาส
โอกาสสําคัญที่ควรปลูกตนไม ไดแก วันสําคัญทางปาไม เชน วันตนไม
ประจําปของชาติ(วันวิสาบูชา) วันรักตนไมประจําปของชาติ (21 ตุลาคม) วันอนุรักษทรัพยากร
ปาไมของชาติ (14 มกราคม) วันสําคัญของทางราชการ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา
มหาราชินี เปนตน สถานที่ปลูกตนไม เชน บริเวณวัด โรงเรียน สองขางทาง สถานที่ ราชการ
ริมสระน้ํา ที่หัวไรปลายนา ที่วาง รอบ ๆ บาน และที่สาธารณะทั่วไป เปนตน
2.2.2 ชวยกันดูแลบํารุงรักษาตนไมที่ปลูกใหเจริญเติบโต และชวยปลูก
ซอมตนไมที่ตาย
2.2.3 ชวยสนับสนุนเมล็ดไม จัดหากลาไม หรือเพาะชํากลาไมไวแจกจาย
แกชุมชน
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2.2.4 ไมขัดขวางการปลูกตนไมในทองถิน่ เชน ไมบกุ รุกพื้นที่ปลูกตนไม
ไมบุกรุกที่สาธารณะ ไมทําลายกลาไมและตนไมที่ปลูก เปนตน
2.2.5 เขาฟงการประชุม ชี้แจง บรรยายความรู หรือฝกอบรมกิจกรรมการ
ปลูกตนไม ตามโอกาสอันควร
3. ชวยปองกันไฟปา ไฟปาเมื่อเกิดขึ้นแลวจะเผาไหมทกุ อยางไมวาจะเปนตนไม สัตว
ปา สิ่งมีชีวิตทุกชนิดและอาจลุกลามเขาสูไรนา หมูบาน เปนอันตรายตอทรัพยสนิ และชีวิตอีกดวย
ขอแนะนําในการปองกันไฟปา ไดแก
3.1 ไมจุดไฟเผาปา ซึ่งนอกจากจะเปนการทําลายทรัพยากรปาไมของชาติ
แลวยังเปนการกระทําผิดกฎหมายหลายฉบับ เชน กฎหมายปาไมและประมวลกฎหมายอาญา
ซึ่งมีโทษหนักอีกดวย
3.2 ดับไมขีดไฟ บุหรี่ หรือกองไฟใหสนิททุกครั้ง
3.3 อยาจุดไฟเลนดวยความคึกคะนอง
3.4 หากมีความจําเปนตองกอกองไฟในปา เพื่อไลยุงหรือไลสัตวหรือกอแคมป
ไฟ ควรทําในที่โลง ไมมีเชื้อเพลิงอยูใกลเคียง หรือสถานที่ที่เจาหนาที่จัดไวให เมื่อเลิกใชแลวตอง
ดับใหสนิท
3.5 การเผาไร เผาฟางขาว เผาเศษไมปลายไม ควรกําหนดเผาเปนจุด ๆ
ไมควรเผาขณะที่ลมพัดแรง และควรเผาในเวลากลางวันจะสามารถควบคุมไฟไดงายกวากลางคืน
3.6 แจงใหเจาหนาที่ศูนยควบคุมไฟปาทราบทุกครั้งที่จะกอไฟในปา หรือใชไฟ
เพื่อการเกษตรกรรม
3.7 ใหความรวมมือในการปองกันไฟปา เชน ชวยดับไฟปา แจงขาวเกิดไฟปา
และสอดสองดูแลผูที่จะทําใหเกิดไฟปา
3.8 เขารับฟงการประชุม ชี้แจง บรรยายความรู หรือฝกอบรมดานปองกันไฟ
ปาตามโอกาสอันควร
4. ชวยประชาสัมพันธเผยแพรดานปาไม
4.1 นําความรู ความเขาใจดานปาไม เผยแพร พูดคุยกับเพื่อนบาน
ญาติพี่นอง และประชาชนในทองถิ่นใหเขาใจประโยชนของปาไม และโทษการทําลายปา เขาใจ
งานของเจาหนาที่ปาไม แลวหันมาใหความรวมมือในการชวยกันดูแลรักษาปาและปลูกตนไม
ในทองถิ่นของตน
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4.2 มีสวนชวยในการสงเสริมดานปาไม เชน ชวยเผยแพรโปสเตอร แผนภาพ
และเอกสารตาง ๆ และชวยดูแลรักษาวัสดุเผยแพรของทางราชการในหมูบานของตนเอง
4.3 ชี้นํา ประสานงาน และรวมดําเนินการในการจัดกิจกรรมดานอนุรักษปาไม
เชน การฝกอบรม การจัดประชุม ชี้แจง บรรยายความรู จัดนิทรรศการแสดงผลงานดานปาไม
ปลูก ตนไมและบํารุงรักษาตนไม
4.4 เปนผูนาํ จัดตั้งกลุม ชมรมอนุรักษธรรมชาติในทองถิน่
4.5 ประสานงานกับหนวยราชการ เพื่อนําเจาหนาที่ ไปดําเนินการสงเสริม
เผยแพรดานปาไมในทองถิ่นตามความเหมาะสม
กรมป า ไม (2536) ได เ สนอรู ป แบบการดํ า เนิ น ด า นการอนุ รั ก ษ ซึ่ ง นั บ ว า มี ค วาม
จําเปนมากขึ้นทุกวัน ดังนี้
1. กําหนดปาที่เปนตนน้ําลําธาร อุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปาให
แนนอน แลวดําเนินการปองกันอยางจริงจังไมใหมีการทําลายปาเพิ่มขึ้นจากที่เปนอยูอีก
2. กําหนดขอบเขตใหเปนแหลงทํามาหากินของชาวเขาไมใหมีการเคลื่อนยายถิ่นฐาน
และทําไรเลื่อนลอย แลวพยายามสงเสริมใหปลูกไมยืนตน กรณีของพืชก็ควรแนะนําใหมีการใช
ประโยชนที่ดินบนภูเขาใหถูกตองตามหลักอนุรักษดินและน้ํา
3. การปลูกปาและพืชคลุมดิน ในบริเวณที่แผวถางและปราศจากพืชคลุมดิน ควรจะ
ไดปลูกปาและพืชคลุมดินเพื่อลดการไหลบาของน้ําและการพังทลายของดิน
4. การปองกันไฟไหมปา หากสามารถปองกันไฟปาไดจะชวยลดอัตราการสูญเสียดิน
และน้ําลงได อีกทั้งชวยใหพืชคลุมดินขยายตัวกวางขวางออกไป และชวยใหคุณภาพของดินดีขึ้น
5. การกอสรางทางวิศวกรรมควบคูกับการปลูกปา เชน การปรับพื้นที่และการสราง
เหมืองฝายกั้นและกักเก็บน้ําและตะกอนไมใหไหลรุนแรงจนเปนอันตรายตอพื้นที่การเกษตรบริเวณ
ลุมน้ําตอนลางเปนตน
ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ การอนุรักษปาไมไดทําไดดวยการชวยกันรักษาปาในทองถิ่น
ของที่เหลืออยู มิใหถูกทําลายเพิ่ม แลวชวยกันปลูกตนไมขึ้นมาทดแทนตนไมที่ถูกตัดไปใหมาก
ที่สุด และเร็วที่สุด นอกจากนั้นแลวยังตองชวยกันปองกันไฟปา มิใหเผาไหมทําลายตนไมและชีวิต
สัตวปา และยังตองชวยกันเผยแพรและประชาสัมพันธ ความรูดานปาไมใหคนในทองถิ่น
ไดตระหนักถึงความสําคัญของปาไม ประโยชนปาไม และโทษการทําลายปา
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ขอมูลทัว่ ไปของอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี : บริบทที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษปา ในชุมชน
ประวัติความเปนมาและสภาพของหมูบ าน
“ดานชาง” เดิมเปนชื่อของตําบลซึ่งอยูในเขตการปกครอง อําเภอเดิมบางนางบวช
ภูมิประเทศเปนปาและภูเขา มีตํานานเลาวา มีโขลงชางขนาดใหญลงมากินน้ํา และเลนน้ําที่
ลําหวยกระเสียว ( ปจจุบันเปนหมูบานดานชาง ) เปนประจํา จนผูพบเห็นขนานนามบริเวณนั้นวา
“ดานชาง” จัดตั้งเปนกิ่งอําเภอเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2517 และยกเปนฐานะอําเภอเมื่อวันที่
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 และมีคําขวัญของอําเภอที่สอดคลองกับสภาพภูมิกายภาพและสภาพ
ทางสังคมของประชากรเพื่อกําหนดใหเปนทิศทางในการพัฒนาอําเภอ รวมทั้งการสรางความเปน
เอกภาพของสภาพพื้นที่โดยมีคําขวัญดังนี้ “เมืองที่ราบสูง เขื่อนดินยาว ชาวไทยภูเขา สวยล้ํา
ธรรมชาติมรดก ถิ่นตกเลาดาหแอร ” ทางดานวิสัยทัศนของอําเภอดานชาง คือ พัฒนาให
ดานชางเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญของประเทศ และเปนศูนยกลางการผลิต
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อรองรับการบริโภคทั้งภายในประเทศและเพื่อสงออก
ที่ตั้งและอาณาเขต
ที่ตั้งของอําเภอดานชาง ถนนดานชาง – สามชุก ตําบลหนองมะคาโมง จังหวัด
สุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ 1,135 ตารางกิโลเมตร หรือ 709,375 ไร พื้นที่สวนใหญอยูในเขตปา
สงวนแหงชาติเกือบทั้งหมด
ทิศเหนือ จด อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี
ทิศใต จด อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี และอําเภอเลาขวัญ กิ่งอําเภอ
หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก จด อําเภอเดิมบางนางบวช อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และ
อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม
1. ดานการเกษตร การประกอบอาชีพของอําเภอดานชาง สวนใหญอยูบนพื้นฐาน
ดานการเกษตรกรรม ซึ่งไดแกการทํานามีพื้นที่ประมาณ 3,285 ไร การทําสวนมีพื้นที่ประมาณ
9,145 ไร และทําไร 295,254 ไร เมื่อพิจารณาถึงการทํานาคิดเปนจํานวน 360 ครัวเรือน
สวนรายไดเฉลี่ยตอครอบครัวเรือนคิดเปน 25,000 บาท / ป / ครัวเรือน สําหรับอาชีพทําสวนนั้น
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มีจํานวนประมาณ 2,137 ครัวเรือน คิดรายไดเฉลี่ย 30,000 บาท/ ป/ ครัวเรือน นอกจากนี้อาชีพ
ทําไร มีจํานวน 9,419 ครัวเรือน คิดเปนรายไดเฉลี่ย 60,000 บาท / ป/ ครัวเรือน ดังนั้นจึงสรุปได
วาโครงการเกษตรของอําเภอดานชางอยูบนพื้นฐานของการเกษตรในลักษณะของการทําไร อาทิ
ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง สวนผลไมนั้นจะเปนประเภทมะมวง หรือการปลูกไมทางเศรษฐกิจ
2. ดานอุตสาหกรรมและดานพานิช จากสภาพความเปนจริงที่พบ อําเภอดานชางมี
กิจการประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 2 แหง ธนาคาร 6 แหง โรงแรม 3 แหงกิจการทีจ่ ดทะเบียน
ในรูปของบริษัท 44 แหง สําหรับกิจการรานคาทั่วไปนั้นมีอยูทั่วไปโดยรวมแลวประมาณ 650 แหง
3. รายไดเฉลี่ยรวม รายไดเฉลี่ยของประชากรเปนดัชนีชี้วัดมาตรฐานการดํารงชีวิตได
ประการหนึ่งรายไดรวมเฉลี่ยของประชากรมาจากอาชีพหลัก และอาชีพเสริม
เฉลี่ย/คน/ป
เทากับ 20,000 บาท เมื่อวิเคราะหรายไดรวมเฉลี่ย/ครอบครัว/ป แลวมีคาเทากับ 30,000 บาท
4.
แหลงธรรมชาติที่สําคัญ แหลงธรรมชาติที่สําคัญสวนใหญนอกจากจะเปน
ทัศนียภาพทางธรรมชาติของปาเขาแลว ยังมีแหลงธรรมชาติที่สวยงามพัฒนาเปนพื้นที่เพื่อการ
ทองเที่ยวไดหลายแหลงดวยกัน โดยทั่วไปเปนแหลงน้ําธรรมชาติและอางเก็บน้ํา
ทรัพยากรปาไมอําเภอดานชาง
อําเภอดานชางจังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,135 ตารางกิโลเมตร หรือ
709,375 ไร เปนเนื้อที่ปาสงวนแหงชาติ 1,100.62 ตารางกิโลเมตร หรือ 687,891 ไร คิดเปนรอย
ละ 96.97 ของอําเภอดานชาง ซึ่งประกอบดวยปาสงวนแหงชาติจํานวน 2 แหงไดแก
1. ปาสงวนแหงชาติปาหวยขมิ้น ปาพุน้ํารอน ปาหนองหญาไทร อยูในทองที่ตําบล
หนองมะคาโมง วังคัน นิคมกระเสียว หวยขมิ้น และดานชาง มีเนื้อที่ 24,888,516 ไร ประกาศ
ตามกระทรวงฉบับที่ 96 (พ.ศ. 2505 ) ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 79 ตอนที่ 62
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 สวนที่ยังคงสภาพเปนปารอยละ 11.82 สภาพเปนปาเบญจ
พรรณและปาเต็งรัง พื้นที่ราบเหมาะแกการเกษตรกรรม จึงมีราษฎรบุกรุกแผวถางเพื่อทําไรออย
ไรขาวโพด เกือบเต็มพื้นที่ ขณะที่กรมการปาไมไดมอบหมายใหกรมสงเสริมสหกรณเขา
ดําเนินการ
2. ปาสงวนแหงชาติปาองคพระ ปาเขาพุระกํา และปาหวยพลู อยูในทองที่ตําบล
องคพระและตําบลวังยาว มีเนื้อที่ 439,375 ไร ประกาศตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 168 ( พ.ศ.
2506 ) ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 80 ตอนที่ 82 วันที่ 13 สิงหาคม 2506 เปน
ปาเบญจพรรณและปาเต็งรัง สภาพปาทั่วไปมีความสมบูรณประมาณรอยละ 88.41 บริษัท
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สุพรรณบุรีทําไมจํากัด ไดรับสัมปทานการทําไมสวนพื้นที่ที่ผานการทําไมไปแลวกรมปาไมไดมอบ
ใหองคการอุตสาหกรรมปาไม (ออป.) เขาดําเนินการปลูกสรางสวนปาทดแทนแลว และได
ประกาศจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติ 1 แหง คือ อุทยานแหงชาติ พุเตย เมื่อ พ.ศ. 2538 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 115 ตอนที่ 6 ก. วันที่ 30 กันยายน 2541 มีเนื้อที่ 198,422 ไร
จากสภาพปาไมในปจจุบันของอําเภอดานชางไดเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพดั้งเดิม
อยางมาก ซึ่งเปนผลพวงจากการใหสัมปทานทําไมของภาครัฐบาล ประกอบกับการบุกรุกปาเพื่อ
ใชเปนพื้นที่ทํากินของราษฎรในพื้นที่ใกลเคียง พื้นที่ปาสงวนบางสวนกลายเปนปาเสื่อมโทรม ซึ่ง
ปจจุบัน กรมปาไมไดสงมอบพื้นที่ดังกลาวใหกับสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเขาไปดําเนินการ
จัดสรรเปนที่ทํากินใหแกราษฎร รวมทั้งอนุญาตใหเอกชนเขาไปทําประโยชน ไดแก การอนุญาต
ทําเหมือแรระเบิดหินยอย การขุดดินลูกรัง การปลูกสรางสวนปา การสรางอางเก็บน้ํา การสราง
วัด การสรางโรงเรียน สถานีอนามัย สถานีตํารวจ ที่วาการอําเภอ การสรางถนนเปนตน
โรงเรียนบานรังงาม ซึ่งตั้งอยูในเขตของตําบลวังคันมีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร ก็เปนอีก
พื้นที่หนึ่งที่ประสบกับปญหาของการบุกรุกทําลายปาจากคําบอกเลาของนายสมเชา ดวงแกว
ผูเฒาผูแกของหมูบาน เลาใหฟงวาสภาพดงรังในอดีตที่ผานมานั้นเขียวขจีเต็มไปดวยตนไมนานา
พันธ มีสัตยปามากมาย เชน ไกปา กระตาย เมน ชาง ฯลฯ ผูคนมีไมมากเหมือนปจจุบัน พอคน
ยายเขามาเรื่อย ๆ ก็เริมมีการปลูกสรางบานเรือน และจับจองที่ดินในการทําไรออย ทําไรขาวโพด
โดยเจาหนาที่ปาไมไมมีการเขมงวดในเรื่องของการจับกุมซึ่งสอดคลองกับครูสุรพงษ สูงปานเขา
ซึ่งเปนครูทองที่ไดใหสัมภาษณวา เมื่ออดีตที่ผานมาปาไมอุดมสมบูรณ สวนใหญเปนไมเบญจ
พรรณ สัตวปา ก็มีอยูบางแตพบเฉพาระสัตวเล็ก ๆ และนํามาทําเปนอาหารรับประทานได สวนใน
สภาพปจจุบันนั้น แหงแลงไมมีน้ําใชปาไมไมมี ตองใชน้ําจากการขุดบอบาดาล และมีอากาศที่
รอน น้ําฝนมีปริมาณที่นอยลงและตกไมเปนฤดู
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
งานวิจัยภายในประเทศ
สุนทรี วัฒนาศิลป (2535:บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิชาภาษาอังกฤษภายใตการจัดการของบุคลากรเปนคณะในโรงเรียนมัธยมศึกษา ไดเสนอขั้นตอน
การออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ไว 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 สํารวจความ
ตองการ รวบรวมขอมูล 1.1) ความตองการและความสนใจของผูเรียน 1.2) ศึกษาสภาพแวดลอม
ของผูเรียน ความคาดหวัง ความสามารถของผูเรียน ขั้นที่ 2 รวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาประกอบ
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กับสิ่ ง ที่ มี อยู ซึ่ งไดแ ก สภาพการจั ด การเรีย นการสอนวิช าภาษาอัง กฤษในโรงเรี ย น นโยบาย
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปของชุมนุมวิชาการ ขั้นที่ 3 ออกแบบหลักสูตรกิจกรรม
เสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 3.1)กําหนดวัตถุประสงคของ
กิจกรรม 3.2)เลือกสรรเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู 3.3)จัดลําดับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู
3.4)นําหลักสูตรไปใช 3.5)ประเมินการใชหลักสูตรทุกขั้นตอน และ3.6)แกไขปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ
นําไปใช พบวา การออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนั้น นักเรียน
มีทักษะกระบวนการกลุม มีความสนุกสนาน รูจักบทบาทของตนเองในกลุม รูจักยอมรับความ
คิดเห็นของผูอื่น และครูไดมีโอกาสดูแลนักเรียนไดอยางใกลชิด ครูมีความกระตือรือรนในการสอน
มากขึ้น
กิตติมา จันทรนิล (2538) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การใชชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
พัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี สรุปผลวิจัยไดดังนี้ 1. ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนักเรียนที่เรียนตามปกติแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนตามปกติ 2. นักเรียนมีความคิดเห็นตอชุด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรในดานเนื้อหาความรูที่
ไดรับในระดับเห็นดวยอยางยิ่งและเห็นดวย รวมเปนรอยละ 94.63 3. นักเรียนมีความคิดเห็นตอ
ชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรในดานกิจกรรมการ
เรียนการสอนและอุปกรณการสอนในระดับเห็นดวยอยางยิ่งและเห็นดวย รวมเปนรอยละ 91.46
และ 4. นักเรียนมีความคิดเห็นตอชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรมีความ รูสึกตอการเรียนดวยชุดกิจกรรมในระดับชอบอยางมากและชอบ รวมเปน
รอยละ 92.98
เบญจวรรณ บุญสิน ( 2540) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลของชุดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเนื้อหาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา 1) คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของกลุมทดลองสูงขึ้น และแตกตางกับกลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของกลุม
ทดลองสูงขึ้น และแตกตางกับกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) คะแนนเจตคติ
ทางวิทยาศาสตรของกลุมทดลองสูงขึ้น และแตกตางกับกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
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สุนีย ละกําปน ( 2541 : บทคัดยอ ) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบกิจกรรม
สงเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งได
เสนอขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมไว ดังนี้ ขั้นที่ 1 คือ 1) ดําเนินการศึกษา สํารวจสภาพปญหา
และความตองการที่เกี่ยวของกับสุขภาพอนามัยของนักเรียน จากตํารา เอกสาร งานวิจัยและ
เอกสารหลักสูตรประถมศึกษา 2) สัมภาษณผูบริหารและครูที่เกี่ยวของ 3) สอบถามความคิดเห็น
ของผูปกครอง 4) สนทนากลุมยอยกับนักเรียน และ 5) ศึกษาแฟมขอมูลดานสุขภาพนักเรียน
ขั้นที่ 2 คือ 1) พัฒนาโครงรางรูปแบบกิจกรรมใหสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีและความตองการ
ตามขั้นตอนที่ 1 2) นําโครงรางกิจกรรมไปใหนักวิชาการตรวจสอบคุณภาพและหาความ
สอดคลองขององคประกอบ 3 ) นําขอสรุปมาปรับปรุงแกไข 4) เสนอตอผูบริหารและครูเพื่อ
พิจารณากอนนําไปปฏิบัติ ขั้นที่ 3 คือ การปฏิบัติตามรูปแบบกิจกรรมกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ในสถานการณจริง โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบกลุมเดียวทดสอบ
กอน – หลัง และประเมินประสิทธิผลของรูปแบบกิจกรรมจากความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของนักเรียนรวมกับสังเกตผลงานของนักเรียนและความคิดเห็นของผูปกครองที่มีในแตละ
กิจกรรม ซึ่งจากผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาดานสุขภาพ
การรับรูความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง เพิ่มมากขึ้นกวากอนเขารวมกิจกรรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีการตระหนักถึงการเอาใจใสตอการดูแลสุขภาพตนเองอยู
ในระดับมากทั้งดานการดูแลรักษารางกาย การบริโภคอาหาร และออกกําลังกาย นอกจากนั้น
ผลการวิจัยที่ไดเสนอใหผูบริหารโรงเรียนและครูรวมรับรู ขั้นที่ 4 นําผลการศึกษาทั้งหมดสะทอน
กลับสูการพัฒนาปรับปรุงแกไขรูปแบบกิจกรรมการสงเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ตนเองใหมีความสมบูรณ
สามารถนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูเสริมหลักสูตรในระดับ
ประถมศึกษาได
ยุพา พิริยะชัยวรกุล (2543 : บทคัดยอ ) ทําการวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร วิชาวิทยาศาสตรกายภาพโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเรื่องสมุนไพร: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับพืชสมุนไพรมาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามหลักการของ Kemmis
& Mctaggart (1992) ที่ประกอบดวยขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 1. การวางแผน 2. การ
ปฏิบัติการ 3. การสังเกตการณ 4. การสะทอนขอมูล และ 5. การปรับปรุงแผนการปฏิบัติการ
ผลจากการวิจัยพบวา กิจกรรมดังกลาวชวยสงเสริมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ขอบกพรองระหวางดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถแกไขปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ไดทันที
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วิทยากรทองถิ่นไดถายทอดองคความรูที่มีประโยชนแกชนรุนหลัง ซึ่งเปนการสืบทอดสายธารดาน
สมุนไพรใหคงอยูตอไป และการสอนดังกลาวชวยใหผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น สําหรับปญหา
และอุปสรรคที่พบไดแกชวงเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมคอยเหมาะสม เพราะ
สภาพอากาศรอนทําใหนักเรียนขาดสมาธิในการเรียน และการใชภาษาถิ่นของวิทยากรบางครั้ง
ทําใหเกิดความเขาใจที่คาดเคลื่อนในการสื่อสาร
สุนันท ศิริวรรณ (2544 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมชุมนุม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ของโรงเรียนทายางวิทยา
จังหวัดเพชรบุรี ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมไวดังนี้ คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนากิจกรรม ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใชกิจกรรม และขั้นตอนที่ 4 ประเมินกิจกรรม
ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 93.13 /
89.79 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว เมื่อนํากิจกรรมดังกลาวไปใชกับนักเรียนทําใหนักเรียนมีความรู
เพิ่มขึ้น และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอกิจรรม คือ เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหสามารถทํางานเปน
กลุม เปนหมูคณะไดดี มีความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะปฏิบัติกิจกรรมและชอบภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น
วะราพร เจริญสุข (2546 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรม
อาสาสมัครเพื่อดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยวสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ของโรงเรียน
บานดินโส จังหวัดกาญจนบุรี ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมไวดังนี้ คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา
ขอมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม ขั้นตอนที่ 3
ทดลองใชแผนการจัดกิจกรรม และขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงแกไข ผลการวิจัยพบวา
1) นั ก เรี ย นและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ ง ต อ งการพั ฒ นากิ จ กรรมอาสาสมั ค รเพื่อ ดู แ ลอนุรั ก ษ แ หล ง
ทองเที่ยว โดยใหมีการจัดการเรียนรูจากสถานการณจริงและเนนการประเมินผลตามสภาพจริง
2) กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยวที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.11 / 87.57
ซึ่งเปนตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 3) หลังจากใชกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อดูแลอนุรักษแหลง
ทองเที่ยวแลวทําใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเปนอาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลง
ทองเที่ยวเพิ่มขึ้น นักเรียนมีความสามารถในการเปนอาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยวได
และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอกิจกรรมอาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยว สําหรับแผนการ
จัดกิจกรรมควรปรับปรุงระยะเวลาใหมีความยืดหยุนเหมาะสมกับเนื้อหาของกิจกรรม
กรรณิกา ภูระหงษ (2547 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเรื่อง รักษทองถิ่น สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดหนองกบ จังหวัดราชบุรี ไดเสนอ
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ขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมไวดังนี้ คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาและ
หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใชแผนการจัดกิจกรรม และขั้นตอน
ที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงแกไข ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของ ตองการ
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง รักษทองถิ่น โดยจัดกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง
ศึกษาจากสถานการณจริง จัดเนื้อหากิจกรรมใหตอบนองความตองการ ความถนัด ความสนใจ
ของผูเรียนโดยใชขอมูลตาง ๆ ที่มีอยูในทองถิ่น และใชการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 2)
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง รักษทองถิ่น สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
82.56 / 87.67 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว และ3) หลังจากใชกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเรื่อง รักษทองถิ่นแลวทําใหนักเรียน มีความรูเรื่องรักษทองถิ่นเพิ่มขึ้น มีความสามารถใน
การเขี ย นแผนที่ ค วามคิ ด วาดภาพ จั ดป า ยนิเ ทศ แต ง คํ า ขวัญ และทํ า หนัง สื อ อา นเพิ่ ม เติ ม
เกี่ยวกับทองถิ่นไดในระดับดี นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีทักษะการทํางานกลุม รวมทั้ง
นักเรียนมีความคิดเห็นวา กิจกรรมมีประโยชนทําใหไดรับความรูเรื่องวัฒนธรรมทองถิ่นและเปน
การอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น สําหรับแผนการจัดกิจกรรมควรมีการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรม
ในเรื่องระยะเวลาการปฏิบัติกิจกรรมใหมีความสอดคลองกับเนื้อหาของกิจกรรม
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี รวมกับ ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู เอฟ (WWF)
(World Wide Fund for Nature ) – Thailand Project Office ( ยงยุทธ ขําคง 2542 : 44-45 )
เป น ค า ยนั ก ธรรมชาติ รุ น เยาว ที่ ต อ งการให เ ด็ ก นั ก เรี ย นได เ รี ย นรู เ รื่ อ งสิ่ ง แวดล อ มและเห็ น
ความสําคัญของการอนุรักษโดยใชสื่อการเรียนการสอนเชน เทปวีดีทัศน สไลด กลองดูนก
หนังสือ โปสเตอร แผนพับ และสื่อการสอนอื่น ๆ กิจกรรมการเรียนรูที่จัดขึ้นเพื่อใหนักเรียนเรียนรู
มิติทางสิ่งแวดลอมศึกษาใน 3 มิติคือ เพื่อใหเด็กเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติ เพื่อใหเด็กเรียนรูใน
ธรรมชาติ และใหเด็กเรียนรูเพื่อการอนุรักษธรรมชาติ
ฉวีวรรณ สุทธิรักษ ( 2542 : บทคัดยอ ) ศึกษาเรื่องการสรางขอบเขตเนื้อหาวิชาการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรับเปนสวนหนึ่งของวิชาลูกเสือวิสามัญตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกรมอาชีวศึกษา พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียน 2 กลุมตางมี
ผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 และสรุปไดวา
เนื้อหาวิชาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ถูกสรางขึ้นมานี้ทําใหนักเรียนที่ผาน
การฝกอบรมมีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกวานักเรียนที่ใชขอบเขตเนื้อหาวิชาการอนุรัก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยไมผานการฝกอบรม
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ปาริชาติ ศิวิไล ( 2543 : บทคัดยอ ) ศึกษาเรื่องการสรางและทดลองใชหลักสูตร
สิ่ ง แวดล อ มศึ ก ษาเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ ป า ชุ ม ชนสํ า หรั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นทุ ง ฝางวิ ท ยาระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนตน พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู และเจตคติตอเรื่องการอนุรักษปาใน
ชุมชนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผูเขารับการฝกอบรมเห็นวา หลักสูตร
ฝกอบรมมีความเหมาะสมกับกับกลุมตนเอง ไดรับประโยชน และความรูจากการฝกอบรมมาก
พอใจ คลายสวน ( 2543 : บทคัดยอ ) ศึกษาเรื่องการรับรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในเขตกันชนปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี ผลการศึกษา
พบวา นักเรียนมีการรับรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑที่ดีและผลทดสอบสมมติฐาน
พบวา ปจจัยดานเพศ , อาชีพของผูปกครอง , กิจกรรมในหลักสูตร , กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สื่อมวลชนและประสบการณเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไมมีความสัมพันธกับการรับรูเรื่อง
การอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มีความสัมพันธกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
งานวิจัยตางประเทศ
วิลเลี่ยม ชารล (William Charies 1978 : 3499 A-3450 A ) ไดทําการวิจัยเรื่อง
การศึกษากิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ของรัฐโอคลาโฮมา จํานวน
478 คนเพื่อเปรียบเทียบและหาความสัมพันธเกี่ยวกับการรวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักเรียน
โดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนสวนใหญใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมมากนักเรียนสวนใหญไดเขารวมกิจกรรมประเภทกีฬา รวมอภิปราย โตวาทีและเปน
สมาชิกชุมนุมวิชาการตาง ๆ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมักจะมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม ตาง ๆ แตนักเรียนบางสวนที่ไมเขารวมกิจกรรมก็มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเชนกัน
กิจกรรมสวนใหญขาดงบประมาณ เวลา และการประเมินผลจากผูบริหารโรงเรียน
แครอล แชบแมน (Carol Chapman 1992 : 2493 A , อางถึงใน ประเทือง แมลงภู
2537 :33) ทําการศึกษาวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับอิทธิพลของกิจกรรมที่มีผลตอการเรียนของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของระดับการเขารวมกิจกรรม ( สูง:
มากกวา 12 ชั่วโมง/ สัปดาห , ปานกลาง : 6-12 ชั่วโมง / สัปดาห , ต่ํา : นอยกวา 6 ชั่วโมง /
สัปดาห ) ประเภทของกิจกรรมที่นักเรียนเลือก ( กิจกรรมชุมนุม ,กิจกรรมเสริมหลักสูตร ,องคกร
ทางสังคมและงาน ) การศึกษาความคิดเห็นสวนตัวของนักเรียน โดยนําการยอมรับของผูปกครอง
เขามารวมพิจารณาดวย กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 3 จํานวน 445 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเกี่ยวกับกิจกรรม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
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และแบบสํารวจความคิดเห็นของนักเรียน ซึ่งเปนแบบสํารวจมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 83%
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและงานมากที่สุด และ 60%
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เขารวมงานมากที่สุด จากการวิเคราะหความสัมพันธโดยใช
สถิติถดถอยพหุคูณระหวางตัวแปรอิสระ ( ระดับของการเขารวมกิจกรรม , ประเภทของกิจกรรม
และชั้นเรียน ) และตัวแปรตาม ( ความคิดเห็นสวนตัว ) ทําใหทราบวาระดับของการเขารวม
กิ จ กรรมมี ค วามสั ม พั น ธ กั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ กั บ ความคิ ด เห็ น ส ว นตั ว ของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 แตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3นั้นไมมีความสัมพันธกัน ผูปกครอง
และนักเรียนเห็นดวยกับการเขารวมกิจกรรมและความคิดเห็นสวนตัวของนักเรียนทําใหทราบวา
การเขารวมกิจกรรมทําใหไดเรียนรูการทํางานรวมกัน ไดเพื่อนใหม ไดเรียนรูเกี่ยวกับการจัด
การเกี่ยวกับการเงิน เวลา เรียนรูทักษะ การเปนผูนํา และสงเสริมการมีความรับผิดชอบ
นอกจากนี้กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมชุมนุมยังมีความสัมพันธกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของนักเรียนอีกดวย
สรุป
การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาผูเรียนในดานตาง ๆ ทั้งดานรางกาย อารมณ
และสังคม และเปนการเสริมประสบการณและความรูจากการเรียนวิชาตาง ๆ ในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น
จากเดิมอีกทั้งยังมีจุดมุงหมายเพื่อเสริมสรางคานิยมอันดีงามที่สังคมอารยชนพึงมีอีกดวยโดยมีครู
และผู บริ ห ารโรงเรี ย นเป น ผูใหค วามชว ยเหลือในดา นของการพัฒ นากิจ กรรมพัฒ นาผู เ รี ย นมี
ขั้นตอนในการพัฒนา 4 ขั้นตอนคือ 1.ขั้นการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ 2. ขั้นการ
พัฒนาและหาประสิทธิภาพ3.ขั้นการทดลองใชกิจกรรม 4. ขั้นการประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรม
โดยกิจกรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อพัฒนาผูเรียนในเรื่องการอนุรักษปาในชุมชน มีการเรียนรูเกี่ยวกับ
เรื่องความสําคัญของปาไม ประโยชนของปาไม วิธีการอนุรักษปานชุมชน และปญหา / อุปสรรค
ในการอนุรักษปาในชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยเนนใหนักเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริงและการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5 – 6 มีองคประกอบดังนี้คือ 1) คําชี้แจง 2) วัตถุประสงค 3) แผนการจัดกิจกรรม
ซึ่งประกอบดวย ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค ลักษณะกิจกรรม เนื้อหากิจกรรม วิธีดําเนินกิจกรรม
สื่อ / อุปกรณ การวัดและการประเมินผลกิจกรรม ซึ่งในการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษปา
ในชุมชนผูวิจัยใชเกณฑในการหาประสิทธิภาพ E1/E2 (80/80) เนื่องจากการจัดกิจกรรมดานการ
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พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนนี้ เนนทักษะและเจตคติ การหาประสิทธิภาพ 80/80 มีขั้นตอน
การดําเนินงานดังนี้คือ 1) แบบรายบุคคล ( Individual Tryout ) 2) แบบกลุม ( Small Tryout )
3) แบบภาคสนามหรือกลุมใหญ ( Field Tryout ) นํากิจกรรมที่ปรับปรุงแลวนําไปทดลองใชจริง
กับ นักเรียนจํานวน 30 คน นํามาหาประสิทธิภาพและปรับปรุงแกไข ผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปาชุมชนของโรงเรียนบานรังงาม
แนวทางการอนุรักษทรัพยากรปาไม และขอมูลทั่วไปของอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี :
บริบทที่เกี่ยวของกับการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษปาในชุมชน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 เปนลักษณะของการวิจัยและพัฒนา ( Research and
Development : R & D )โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ ขอคําถามของ
การวิจัย วิธีและขั้นตอนของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย แหลงขอมูล การนําเสนอขอมูล
งบประมาณที่ใชในการวิจัย และระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย
วิธีการและขัน้ ตอนการวิจยั
ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research) ขั้น การศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา(Development)ขั้นการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 ฉบับราง
ขั้นตอนที่ 3 วิจัย (Research)ขั้นการทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรกั ษ
ปาไมในชุมชน
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Development) ขั้นการประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรม
นักเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6
การดําเนินการวิจัยการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 ในแตละขั้นตอน ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research)การศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความตองการในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนสําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 5 - 6 โดยศึกษาจากเอกสาร
เกี่ยวกับนโยบายการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง
การอนุรักษปาไมในชุมชน ศึกษาความตองการในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษ
ปาไมในชุมชนจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 จํานวน 15 คน และศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับการอนุรักษปาไมในชุมชนจากหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอดานชางจํานวน 1 คน
ศึกษานิเทศกสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดานชาง จํานวน 2 คน ผูบริหารโรงเรียน
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บานรังงาม จํานวน 1 คน ครูผูสอนสาระการเรียนรูกลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จํานวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานรังงาม จํานวน 3 คน ผูปกครอง
จํานวน 2 คนและเจาหนาที่ปาไม จํานวน 2 คน รวมจํานวน 27 คน รวมทั้งการศึกษาสภาพ
ชุมชน เพื่อนําขอมูลมาพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนใหสอดคลอง
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
วิธีการดําเนินการ ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะหการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน จากหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน ไดแก การวิเคราะหหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สภาพปญหาในชุมชนของอําเภอดานชางในปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย
2. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน เรื่อง การอนุรักษปาไมในชุมชน
3. ศึกษาแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จากการสังเคราะหงานวิจัย
4. ดําเนินการติดตอกับสวนราชการตาง ๆ อยางเปนทางการ โดยขอหนังสือจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอดานชาง และผูบริหาร
โรงเรียนบานรังงาม เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
5. ศึกษาความตองการเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา ลักษณะของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน โดยสอบถามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 โรงเรียนบานรังงาม
จํานวน 15 คน
6. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง
การอนุรักษปาไมในชุมชนจากหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอดานชางศึกษานิเทศก โดยการ
สัมภาษณผูบริหารโรงเรียนบานรังงาม ครูผูสอนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนผูปกครองนักเรียน และเจาหนาที่ปาไมอําเภอดานชาง
โดยการสนทนากลุม
7. ศึกษาสภาพของชุมชน โดยการสัมภาษณชาวบานและผูนําทองถิ่นอยางไมเปน
ทางการ และสํารวจสภาพของชุมชนโดยการสังเกตอยางไมมีสวนรวม ในดานความพรอมของ
การจัดกิจกรรม สรางความสัมพันธกับชุมชนโดยผูวิจัยทําความคุนเคยกับบุคคลที่เกี่ยวของในการ
ทําวิจัย ในลักษณะของการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
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การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของดวยตนเอง โดย
การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม และการสนทนากลุม ( Focus group) ซึ่งอาศัยความรวมมือ
จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 โรงเรียนบานรังงาม จํานวน 15 คน หัวหนา
การประถมศึกษาอําเภอ ดานชางจํานวน 1 คน ศึกษานิเทศกสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ
ดานชาง จํานวน 2 คน ผูบริหารโรงเรียนบานรังงาม จํานวน 1 คน ครูผูสอนสาระการเรียนรู
กลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1 คน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
บานรังงาม จํานวน 3 คน เจาหนาที่ปาไม จํานวน 2 คน ผูปกครอง จํานวน 2 คน รวม 27 คน
โดยใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลประมาณ 2 สัปดาห
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังตอไปนี้
แบบสัมภาษณ จํานวน 1 ฉบับ ซึ่งประกอบดวย แบบสัมภาษณของหัวหนา
การประถมศึกษาอําเภอดานชาง ศึกษานิเทศกสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดานชาง
เกี่ยวกับความตองการในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 ซึ่งเปนแบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง (Structured interview)
โดยแบงออกเปน 3 ตอน จํานวน 11 ขอ ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ
ไดแก ชื่อ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงการทํางาน ประสบการณทํางาน ประสบการณ
การอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน จํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณความตองการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการ
อนุรักษปาไมในชุมชนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับนักเรียนในโรงเรียนบานรังงาม
ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 จํานวน 4 ขอประกอบดวย (1) ความสําคัญและความจําเปน
ในการจัดการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน (2) ขอบขายเนื้อหาใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน (3) ความตองการรูปแบบของการ
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5 - 6 (4) แนวทางในการวัดและประเมินผลของการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไม
ในชุมชน
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษ
ปาไมในชุมชนของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปที่ 5 – 6
การสรางแบบสัมภาษณ ผูวิจัยดําเนินการ โดยมีขั้นตอนในการสรางดังตอไปนี้
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ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ตลอดจนสั ม ภาษณ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นากิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ ป า ไม
ในชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล เพื่อกําหนดเปนโครงสรางของ
เครื่องมือและขอบเขตของเนื้อหาในพฤติกรรมบงชี้ การจัดการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง
การอนุรักษปาไมในชุมชน โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ขั้นตอนที่ 3 สรางแบบสัมภาษณตามขอบเขตเนื้อหา จากนั้นนําแบบสัมภาษณเสนอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ เพื่อใหขอเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุงแกไข
ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสัมภาษณเสนอผูเชี่ยวชาญทางดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง
การอนุรักษปาไมในชุมชน ดานเนื้อหาและดานการวัดผลและประเมินผล จํานวน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณโดยใช คาดัชนีความสอดคลอง ( IOC :Index of Item
Objective Congruence) เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข โดยมีรายละเอียดในการตรวจสอบคุณภาพ
ดังนี้
นํ า แบบประเมิ น ความสอดคล อ งของส ว นประกอบของแบบสั ม ภาษณ ที่ ส ร า งขึ้ น
ใหผูเชี่ยวชาญดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน ดานเนื้อหา และดานการ
วัดผลและประเมินผล จํานวน 3 คน พิจารณาลงความเห็นและใหคะแนน ในแตละทาน
มีรายละเอียดดังนี้
+1 เมื่อแนใจวาสวนประกอบของแบบสัมภาษณมีความสอดคลองกับลักษณะเฉพาะ
ของกลุมพฤติกรรม
0 เมื่อไมแนใจวาสวนประกอบของแบบสัมภาษณมีความสอดคลองกับลักษณะเฉพาะ
ของกลุมพฤติกรรมหรือไม
-1 เมื่อแนใจวาสวนประกอบของแบบสัมภาษณไมมีความสอดคลองกับลักษณะเฉพาะ
ของกลุมพฤติกรรม
จากสูตร
IOC = ∑ R
N
IOC หมายถึง
ดัชนีความสอดคลองระหวางสวนประกอบของแบบ
สัมภาษณกับลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรม
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∑R

หมายถึง

ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ทั้งหมด
N
หมายถึง
จํานวนผูเชี่ยวชาญ
คา IOC ที่คํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 แสดงวา สวนประกอบของแบบ
สัมภาษณมีความสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรม (พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 117)
ซึ่งแบบสัมภาษณมีคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 1.00
ขั้นตอนที่ 5 นําแบบสัมภาษณมาปรับปรุงแกไขในประเด็นของการใชสํานวนภาษา
ที่เขาใจงายขึ้น แลวนําแบบสัมภาษณใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
อีกครั้งหนึ่งเพื่อความสมบูรณของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 6 นําแบบสัมภาษณไปทดลองใช (Try out) กับหัวหนาการประถมศึกษา
อําเภอ จํานวน 1 คน ศึกษานิเทศก จํานวน 3 คน ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 1 คน รวม 5 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้
แลวนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง ดานการใชภาษาและเรียบเรียงถอยคําอีกครั้งกอนนําไปใชจริง
ขั้นตอนการสัมภาษณ
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการสัมภาษณ มีรายละเอียดดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงหัวหนาการประถมศึกษา
อําเภอดานชาง และผูบริหารโรงเรียนบานรังงาม เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
2. ผูวิจัยกําหนดวัน เวลา ที่จะสัมภาษณ และแจงใหผูใหสัมภาษณทราบลวงหนา
พรอมทั้งสงประเด็นการสัมภาษณใหผูสัมภาษณลวงหนา
ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณมีรายละเอียดดังนี้
1. ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณ โดยการเดินทางไปยังสถานที่นัดหมาย แลวแนะนํา
ตัวเอง และขออนุญาตผูใหสัมภาษณที่จะทําการบันทึกเทป และบันทึกภาพ พรอมบอกถึง
วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูล และทําการสัมภาษณจนสิ้นสุด
2. จัดเตรียมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ เพื่อใชในการวิเคราะหเชิงเนื้อหาตอไปการ
วิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ ขอมูลจากแบบสัมภาษณเกี่ยวกับความตองการดานการ
พัฒนาการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน จํานวน 1 ฉบับ โดยการ
วิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปตอนที่ 1 ใชคารอยละ (%) จากนั้นนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบคําบรรยายและวิเคราะหความตองการ ในการพัฒนากิจกรรมในตอนที่ 2 และวิเคราะห
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อุปสรรคปญหาและแนวทางแกไขและขอเสนอแนะอื่น ๆ ในตอนที่ 3 โดยการวิเคราะหเนื้อหา
(Content analysis) และนําเสนอแบบพรรณนาความ
แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ ไดแก แบบสอบถาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5- 6 ในโรงเรียนบานรังงามเกี่ยวกับความตองการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไม
ในชุมชน โดยแบงออกเปน 2 ตอน จํานวน 10 ขอ ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ และประสบการณในการ
อนุรักษปาไมในชุมชน ประโยชนและความสําคัญของกิจกรรมนักเรียนเรื่องการอนุรักษปาไม
ในชุมชน จํานวน 4 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความตองการของนักเรียนในการเรียนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน จํานวน 5 ขอ ประกอบดวย (1) ความตองการดานรูปแบบ
ลักษณะของการจัดกิจกรรมการอนุรักษปาไมในชุมชน (2) ความตองการที่ใหบุคคลภายนอกมา
ถายทอดใหความรูแกนักเรียน (3) เนื้อหาเกี่ยวกับการเปนนักอนุรักษปาไมในชุมชนที่นักเรียน
ตองการจะเรียน (4) ลักษณะรูปแบบของการวัดและประเมินผลของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน (5) ลักษณะการฝกปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษ
ปาไมในชุมชน ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบสํารวจรายการ (Check List) และแบบปลายเปด
( Open Ended Form )
การสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการ โดยมีขั้นตอนในการสรางดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสือ และงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
ตลอดจนสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปา ไมในชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล เพื่อกําหนดเปนโครงสรางของ
เครื่องมือ และขอบเขตของเนื้อหาในพฤติกรรมบงชี้ โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
ขั้นตอนที่ 3 สรางแบบสอบถามตามขอบเขตเนื้อหา ในพฤติกรรมบงชี้ที่กําหนด
จากนั้นนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ
เพื่อให
ขอเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุงแกไข
ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญทางดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการ
อนุรักษปาไมในชุมชน
ดานเนื้อหาและดานการวัดผลและประเมินผล จํานวน 3 คน
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางสวนประกอบ
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ของแบบสอบถามกับลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรม (IOC : Index of Item Objective
Congruence) เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข ซึ่งคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00
ขั้นตอนที่ 5 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขในประเด็นของการใชสํานวนภาษาให
เปนภาษาที่เขาใจงายขึ้น แลวนําแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อความสมบูรณของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 6 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5- 6 จํานวน 30 คน โรงเรียนวัดวังคัน ตําบลวังคัน อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งไมใช
นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง แลวนํามาปรับปรุงแกไขดานการใชภาษากอนนําไปใช
ขั้นตอนที่ 7 นําแบบสอบถามมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการนําผลการ
ทดลองมาหาคาความเชื่อมั่น โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient) ซึ่งมีสูตรดังนี้
α

n ⎧⎪ ∑ s i2 ⎫⎪
⎨1 − 2 ⎬
n − 1 ⎪⎩
s t ⎪⎭

เมื่อ α หมายถึง สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
n หมายถึง จํานวนขอ
Si2 หมายถึง คะแนนความแปรปรวนแตละขอ
St2 หมายถึง คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ
(พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 125 – 126)
ขั้นตอนการสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ผูวิจัยขออนุญาตผูบริหารโรงเรียนบานรังงาม โดยการแจงวัตถุประสงคของการ
เก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้
2. ผูวิจัยเริ่มเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแนะนําตัวกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5- 6
โรงเรียนบานรังงาม จํานวน 30 คน โดยการสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง จากนั้นชี้แจง
ถึงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้
3. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหนักเรียนคนละ 1 ฉบับพรอมปากกาคนละ 1 ดาม และ
อธิบายถึงขั้นตอนวิธีการ เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันในการตอบแบบสอบถาม โดยใหเวลา
ในการตอบ 40 นาที และเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากนักเรียน พรอมทั้งกลาวขอบคุณนักเรียน
4. จัดเตรียมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาตอไป
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
ขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
ตองการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน จํานวน 1 ฉบับ โดยการวิเคราะห
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ขอมูลทั่วไปในตอนที่ 1 ใชคารอยละ (%) และวิเคราะหความตองการในตอนที่ 2 โดยการวิเคราะห
เนื้อหา (Content analysis)
ประเด็นการสนทนากลุม (Focus group) โดยการสนทนาในประเด็นที่เกี่ยวกับความ
ตองการและขอบขายเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการจัดการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษ
ปาไมในชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 โดยนําเสนอขอมูลที่ได จากแบบ
สัมภาษณและแบบสอบถามมารวมกันวิเคราะห ซึ่งบุคคลที่รวมกลุมสนทนา ไดแก ผูบริหาร
โรงเรียนบานรังงามจํานวน 1 คน ครูผูสอนสาระการเรียนรูกลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จํานวน 1 คน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานรังงาม จํานวน 2 คน ผูนําชุมชน
1 คน ผูปกครองนักเรียน จํานวน 2 และเจาหนาที่ปาไมของอําเภอดานชางจํานวน 1 คน โดย
จัดการสนทนากลุมรวมกัน จํานวน 8 คน กําหนดเวลาในการสนทนากลุม 2 ชั่วโมง และกําหนด
ประเด็นการสนทนากลุมเปน 3 ตอน จํานวน 12 ขอ ดังรายละเอียด ตอไปนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูรวมสนทนากลุม จํานวน 5 ขอ ประกอบดวย
ชื่อ เพศ อายุ และการศึกษาสูงสุด
ตอนที่ 2 ประเด็นที่ใชในการสนทนากลุมเกี่ยวกับสภาพความตองการ ขอบขายเนื้อหา
สาระ การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน เพื่อนําไปใชในการจัด
กิจกรรมสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 ความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน จํานวน 6 ขอ ประกอบดวย (1) ความคิดเห็น
เกี่ ยวกั บความสํา คั ญและความจํา เปน ในการจัดกิจกรรมพั ฒ นาผูเ รียนเรื่องการอนุรัก ษปาไม
ในชุมชนในโรงเรียน (2) ความตองการดานเนื้อหาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษ
ปาไมในชุมชน
(3) แนวทางการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไม
ในชุมชน (4) ความตองการเกี่ยวกับการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ (5) ลักษณะรูปแบบสื่อ
การเรียนการสอนที่นํามาใชในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (6) แนวทางการวัดและประเมินผล
ตอนที่ 3 ประเด็นที่ใชสนทนากลุมเกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่น ๆ จํานวน 1 ขอ อันเปน
ประโยชนตอการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน
การสรางประเด็นการสนทนากลุม
ผูวิจัยดําเนินการ โดยมีขั้นตอนในการสราง
ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ตลอดจนสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับความตองการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษ
ปาไมในชุมชน
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ขั้นตอนที่ 2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล เพื่อกําหนดเปนโครงสรางของ
เครื่ อ งมื อ และขอบเขตของเนื้ อ หาในพฤติ ก รรมบ ง ชี้ โ ดยขอคํ า แนะนํ า จากอาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ
ขั้นตอนที่ 3 สรางประเด็นสนทนากลุมตามขอบเขตเนื้อหาในพฤติกรรมบงชี้ที่กําหนด
จากนั้นนําประเด็นสนทนากลุมที่สรางเสร็จเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ เพื่อให
ขอเสนอแนะแลวนํามาปรับปรุงแกไขเรื่องการใชสํานวนภาษา การตั้งคําถามใหตรงกับประเด็น
การสนทนากลุม
ขั้นตอนที่ 4 นําประเด็นสนทนากลุมเสนอผูเชี่ยวชาญทางดานหลักสูตร ดานเนื้อหา
และดานการวัดผลและประเมินผล จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของประเด็นสนทนากลุม
เพื่อหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางสวนประกอบของแบบ
สนทนากลุมกับลักษณะเฉพาะของกลุม พฤติกรรม ( IOC : Index of Item Objective
Congruence) เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข
ขั้นตอนที่ 5 นําประเด็นสนทนากลุมมาปรับปรุงแกไขในประเด็นที่ผูเชี่ยวชาญให
ขอเสนอแนะ แลวนําประเด็นสนทนากลุมใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ อีกครั้งหนึ่งเพื่อความสมบูรณของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยกอนนําไปใช
ขั้นตอนที่ 6 นําประเด็นสนทนากลุมไปทดลองใช ( Try out ) ผูบริหารโรงเรียน
ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียน เจาหนาที่ปาไม ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 5 คนที่มีการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน
แลวนํามาปรับปรุง แกไขอีกครั้งกอนนําไปใชจริง
ขั้นตอนการสนทนากลุม (Focus group) ผูวิจัยดําเนินการ โดยมีขั้นตอนในการสราง
ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดประเด็นการสนทนากลุม เกี่ยวกับสภาพความตองการและ
ขอบขาย
เนื้อหาสาระดานพัฒนาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดผูรวมสนทนาที่มีความรูความเขาใจและมีสวนเกี่ยวของตอการ
พัฒนาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5-6
ขั้นตอนที่ 3 ผูวิจัยเปนผูดําเนินการสนทนา (Moderator) กําหนดประเด็นสนทนา
กลุมเกี่ยวกับสภาพความตองการ ขอบขายเนื้อหา การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษ
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ปาไมในชุมชน และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไม
ในชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 มีผูเขารวมสนทนากลุม (Discussant)
จํานวน 8 คน มีผูชวยในการจัดการสนทนากลุมเปนนักศึกษาปริญญาโทชั้นปที่ 2 จํานวน 5 คน
มีหนาที่ในการจดบันทึกการสนทนากลุม ( Note-taker) จํานวน 1 คน มีหนาที่ในการถายรูปและ
อํานวยความสะดวก (Assistant) ในการสนทนากลุม จํานวน 4 คน
ขั้นตอนที่ 4 ผูวิจัยเริ่มการสนทนากลุมโดยการแนะนําผูเขารวมสนทนากลุมและ
คณะของผูวิจัยโดยสรางบรรยากาศความเปนกันเอง ชี้แจงวัตถุประสงคของการสนทนากลุมใน
ครั้ ง นี้ แ ละกล า วถึ ง ความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นากิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ ป า ไม
ในชุมชน
ขั้นตอนที่ 5 เริ่มการสนทนาตามประเด็นการสนทนากลุม โดยผูวิจัยเปนผูแนะนํา
ประเด็นคํ าถามในการสนทนากลุม
ใหผูเ ขารวมสนทนากลุมทุกคนไดแสดงความคิดเห็น
ในแตละประเด็น แลวผูวิจัยสรุปแตละประเด็นของขอคําถามอีกครั้ง เพื่อสรางความเขาใจตรงกัน
และควบคุมระยะเวลาในการสนทนากลุมใหเปนไปตามเวลาที่กําหนด
ขั้นตอนที่ 6 เมื่อผูเขารวมสนทนากลุมรวมแสดงความคิดเห็นครบทุกประเด็นคําถาม
แล ว ผู วิ จั ย กล า วขอบคุ ณ พร อ มทั้ ง มอบของที่ ร ะลึ ก สํ า หรั บ ผู เ ข า ร ว มสนทนากลุ ม และป ด
การสนทนากลุม
ขั้นตอนที่ 7 จัดเตรียมขอมูลที่ไดในการสนทนากลุมเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูล
เชิงเนื้อหา ( content analysis )
การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus group)
ขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus group) ดานความตองการ ขอบขายเนื้อหาสาระ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมใน
ชุมชน จํานวน 3 ตอน โดยการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปในตอนที่ 1 ใชคารอยละ (%)
และวิเคราะหสภาพความตองการ ขอบขายเนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการ
อนุรักษปาไมในชุมชนในตอนที่ 2 และการวิเคราะหขอเสนอแนะในตอนที่ 3 โดยการวิเคราะห
เนื้อหา (Content analysis) แลวนําเสนอแบบเขียนพรรณนาความ
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จากขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน ผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการวิจัย ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปวิธีดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐาน
วัตถุประสงค
1.
วิ เ คราะห ห ลั ก สู ต ร
ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น
พื้นฐาน พ.ศ. 2544 ดาน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2. เพื่อศึกษาเอกสารและ
ง า น วิ จั ย ที่ เกี่ ย วกั บ ก า ร
พัฒนากิจกรรมการและการ
อนุรักษปาไมในชุมชน

วิธีการ
กลุมเปาหมาย
เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล
วิ เ คราะห ห ลั ก สู ต รโดย หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เอกสารหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น
เ น น กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า พ.ศ. 2544
พื้นฐาน พ.ศ. 2544 /วิเคราะห
ผูเรียน
เนื้อหา(Content analysis)
การศึ ก ษาเอกสารและ
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
พัฒนากิจกรรมและการ
อนุรักษปาไมในชุมชน

เอกสารของนักการศึกษา ตาง ๆ
และ ง าน วิ จั ย ที่ เกี่ ยวกั บ ก า ร
พัฒ นากิ จกรรมและการอนุ รัก ษ
ปาไมในชุมชน

3 เพื่ อ ศึ ก ษาแนวการจั ด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน จาก
สังเคราะหงานวิจัย
4. เพื่อศึกษาความตองการ
เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรม
พั ฒ น า ผู เ รี ย น เ รื่ อ ง ก า ร
อนุรัก ษ ปาไมใ นชุมชนจาก
นักเรียนโรงเรียนบานรังงาม
ในระดับประถมศึกษา
5.
เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบ
เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรม
พั ฒ น า ผู เ รี ย น เ รื่ อ ง ก า ร
อนุรักษปาไมในชุมชนจากผู
ที่เกี่ยวของ

ศึกษางานวิจัย

งานวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนา งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
ผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

แบบสอบถาม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 แบบสอบถาม/ วิเคราะหหาคา
โรงเรี ย นบ า นรั ง งามจํ า นวน30 IOC / วิเคราะหคาร อยละ/
คน
วิ เ ค ร า ะ ห เ นื้ อ ห า (Content
analysis) เพื่อนํามาสรางกิจกรรม

สัมภาษณ

1. หัวหนาการประถมศึกษา
อําเภอดานชาง
2. ศึกษานิเทศก 2 คน

แบบสัมภาษณ / วิเคราะหเนื้อหา
(Content analysis)แลวนําเสนอ
รูปแบบพรรณนาความ

สนทนากลุม

1. ผูบริหารโรงเรียน 1 คน
2. ครูผูสอน 1 คน
3. ผูปกครอง 2 คน
4. คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 3 คน
5. เจาหนาที่ปาไม 1 คน
ชาวบาน

แบบบันทึกการสนทนากลุม และ
เทปบันทึกเสียง / วิเคราะหเนื้อหา
(Content analysis)แลวนําเสนอ
รูปแบบพรรณนาความ

6. เพื่อศึกษาสภาพของ สัมภาษณและสังเกต
ชุมชน

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
พัฒนากิจกรรมและการอนุรักษปา
ไมในชุมชน / วิเคราะหเนื้อหา
(Content analysis)

แบบสั ม ภาษณ แ ละแบบสั ง เกต
ชุมชน / วิเคราะหหาคา IOC /
วิ เ คราะห ค า ร อ ยละ/วิ เ คราะห
เนื้อหา(Content analysis)เพื่อ
นํามาสรางกิจกรรม
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ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (Development) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
วัตถุประสงคเพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน
เรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5- 6 ในโรงเรียนบานรังงาม
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี
วิธีดําเนินการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน
โดยการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนใหสอดคลองกับ
ขอมูลที่ไดจากการสังเคราะหขั้นตอนที่ 1 ในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษ
ปาไมในชุมชน ประกอบดวยขั้นตอนยอย 4 ขั้นตอน คือ (1) การพัฒนากิจกรรมฉบับราง (2) การ
ประเมินกิจกรรมฉบับราง (3) หาประสิทธิภาพกิจกรรมฉบับราง 4) การปรับปรุงแกไขกิจกรรม
ฉบับราง ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. การพัฒนากิจกรรมฉบับราง โดยนําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 ทั้งการศึกษาและ
วิเคราะห
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน
หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 สาระการเรียนรูกลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การสัมภาษณ
การสอบถามและการสนทนากลุม มารวมกันวิเคราะหอีกครั้ง พรอมทั้ง ชี้แจง วัตถุประสงคในการ
ดําเนินการ เพื่อเปนแนวทางในการสรางกิจกรรมฉบับราง ซึ่งประกอบดวยคําชี้แจง วัตถุประสงค
แผนการจัดกิจกรรม( ประกอบดวย ชื่อกิจกรรม , วัตถุประสงค,ลักษณะกิจกรรม,เนื้อหา,วิธีดําเนิน
กิจกรรม,สื่อ,การประเมินผลกิจกรรม)แผนการจัดกิจกรรมดําเนินการรางกิจกรรม โดยการประชุม
ผูที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ครูผูสอนสาระการเรียนรูกลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผูวิจัย และเจาหนาที่ปาไม ซึ่งการสรางกิจกรรมฉบับราง มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 หลักการ นําขอมูลที่ศึกษามาพิจารณากําหนดหลักการของกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเรื่อง การอนุรักษปาไมในชุมชนวาเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหความรูกลุมเปาหมายใด
มีลักษณะและจุดเนนที่ใด ตลอดจนมีวิธีการใชอยางไร
1.2 จุดประสงค ศึกษาความจําเปนในการสรางกิจกรรม โดยเปนการะบุขอความ
ที่เสนอวิธีการหรือแนวทางใหผูเรียนลงมือปฏิบัติเพื่อใหเกิดการเรียนรูตามจุดประสงค จัดเปนเรื่อง
ของกิจกรรม ซึ่งขอความในสวนนี้จะขึ้นตนดวย ศึกษา สํารวจ ลงมือปฏิบัติ ทดลอง เปนตน และ
ขอความอีกสวนเปนการระบุความรูและประสบการณที่จะตองจัดใหผูเรียน ซึ่งเปนหัวขอหรือเรื่อง
กวาง ๆ ที่เปนเรื่องของเนื้อหา สวนขอความสุดทายตองระบุถึงจุดมุงหมายปลายทางที่จะตอง
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การใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะตามที่ตองการ โดยมุงพัฒนาใหเกิดคุณลักษณะทั้งดานความรู
ทักษะ และคานิยม
1.3 โครงสราง ศึกษาและวิเคราะหจากหลักสูตรแกนกลาง และคําอธิบายทีก่ าํ หนด
ไวแลวกําหนดเปนโครงสราง
1.4 แผนการจัดกิจกรรมพิจารณาขอมูลที่รวบรวมได กําหนดเนื้อหาสาระของ
กิจกรรมนักเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนที่ควรจะจัดใหสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5 - 6 โดยพิจารณาจากจุดมุงหมายของกิจกรรม ประกอบดวยรูปแบบเนื้อหาเรื่องการอนุรักษ
ปาไมใน ชุมชน ความสําคัญของการอนุรักษปาไมในชุมชน ลักษณะของนักอนุรักษปาไม
ในชุมชน บทบาทของนักอนุรักษปาไมในชุมชน รวมทั้งสิ่งที่ไมควรปฏิบัติ
ภาคปฏิบัติ
ประกอบดวยทักษะในการเปนนักอนุรักษปาไมในชุมชนโดยการฝกปฏิบัติจริง และศึกษาปญหาที่
เกิดขึ้นและรวมกันกําหนดแนวทางในการแกไขปญหา พรอมทั้งการสรางชิ้นงาน
1.5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแมบทและพิจารณาจากโครงสรางเนื้อหาของ
กิจกรรมวาจะสอนเรื่องละกี่คาบตอสัปดาห
1.6 กิจกรรมการเรียนการสอน พิจารณาจากคําชี้แจง จุดประสงค เวลาเรียน
เนื้อหาสาระ เพื่อกําหนดเปนกิจกรรมที่ตองปฏิบัติ
1.7 สื่อการเรียนการสอน วิชาหรือรายวิชานี้มุงใหผูอบรมเกิดความรู เจตคติ
คานิยม ทักษะและการปฏิบัติจริงดังนั้นจึงตองกําหนดสื่อการเรียนการสอนที่จะใชใหเหมาะสม
และ มีประสิทธิภาพ
1.8 การวัดและประเมินผล โดยการวัดและประเมินครอบคลุม ทั้ง 3 ดาน คือ
ดานผลสัมฤทธิ์ ดานทักษะ และดานความคิดเห็น
1.9 เอกสารประกอบกิจกรรม โดยการสรางแผนการสอนตามกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนที่พัฒนาที่ขึ้น
2. การประเมินกิจกรรมฉบับราง เมื่อกิจกรรมฉบับรางและแผนการจัดกิจกรรมเสร็จ
จัดดําเนินการประเมินกิจกรรมฉบับรางโดยการตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง
การอนุรักษปาไมในชุมชนดานความเหมาะสมและความสอดคลองขององคประกอบของกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน โดยพิจารณากําหนดรายละเอียดดังนี้
2.1 สิ่งที่ตองตรวจสอบ ความเหมาะสมและความสอดคลองของสวนประกอบของ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนตั้งแตหลักการ คําอธิบายกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน โครงสราง ขอบขายเนื้อหาสาระ แนวการจัดกิจกรรม
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พัฒนาผูเรียน สื่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การวัดและประเมินผล เอกสารกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนและแผนการสอน มีความเหมาะสมกับสภาพปญหาและ
ความจําเปนในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนหรือไม
2.2 ผูตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมฉบับราง นํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการ
อนุรักษปาไมในชุมชนที่พัฒนาขึ้นไปตรวจสอบกอนนําไปใช โดยใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองดานสวนประกอบของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง
การอนุรักษปาไมในชุมชน จากนั้นนําแบบประเมินใหผูเชี่ยวชาญ ดานเนื้อหา ดานการวัดและ
ประเมินผลเอกสารหลักสูตรและแผนการสอน จํานวน 3 คน ตรวจสอบ คุณภาพของกิจกรรม
ฉบับราง โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) ซึ่งมีรายละเอียดของการตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญดังนี้
2.2.1 ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร ตรวจสอบความสอดคลองของกิจกรรมที่
พัฒนาขึ้นวามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจกรรมหรือไมและตรวจสอบความสอดคลอง
ของแผนการจัดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นวาสอดคลองกับกิจกรรมหรือไม
2.2.2 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ตรวจสอบเกี่ยวกับความถูกตองของเนื้อหา
และระยะเวลาในการทดลองใชกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น
2.2.3 ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล ตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความสอดคลองของการประเมินผลการพัฒนากิจกรรมและการประเมินผลแผนการจัดกิจกรรม
2.3 เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพ ไดแก แบบการประเมินความ
สอดคลองของสวนประกอบกิจกรรมฉบับรางที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งเปนแบบประเมินโดยใชคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC)ที่ประเมินเนื้อหาของกิจกรรม เพื่อใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน คือ
ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร ดานเนื้อหา ดานการวัดและประเมินผล เปนผูประเมินความเหมาะสม
ความสอดคลองและขอเสนอแนะ กอนนํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนไป
ใช โดยการประเมินคา IOC เมื่อคํานวณไดตองมีคามากกวาหรือเทากับ 0.50 จึงมีความ
สอดคลองและเหมาะสมในการนํากิจกรรมฉบับรางไปใช
2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล นําเครื่องมือที่สรางขึ้น คือ แบบประเมินกิจกรรม
ฉบับรางที่ผานการตรวจสอบคุณภาพพรอมทั้งกิจกรรมฉบับรางใหผูเชี่ยวชาญละคนพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสมในดานสวนประกอบ และความสอดคลองของกิจกรรมฉบับราง กําหนด
ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห เก็บรวบรวมการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ และขอขอมูลเพิ่มเติม
จากผูเชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะหขอมูล
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2.5 การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลดานสวนประกอบของกิจกรรมฉบับ
ราง โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) จากนั้นนํามาวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)
แลวนําเสนอโดยการเขียนพรรณนาความ
3. การปรับปรุงกิจกรรมฉบับราง นําผลการประเมินกิจกรรมฉบับรางผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทานมาเปนขอมูลในการปรับปรุงกิจกรรมฉบับราง เพื่อใหกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง
การอนุรักษปาไมในชุมชนมีความเหมาะสมที่จะนําไปทดลองใช
4. นํากิจกรรมฉบับรางที่ไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานไปหา
ประสิทธิภาพ E1 / E2 ( 80/80) สําหรับใชในการวิจัยพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษ
ปาไมในชุมชน ในครั้งนี้ใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ( กิจกรรมชมรม ) ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑ
ประสิทธิภาพ 80/80 ซึ่งการทดสอบหาประสิทธิภาพอาศัยการทดลองโดยมีขั้นตอนในการ
ดําเนินงานดังนี้
4.1 แบบหนึ่งตอหนึ่ง ( Individual Try out ) (1:1) นํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง
การอนุรักษปาไมในชุมชนไปใชกับนักเรียนซึ่งมีระดับความรูแตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง ออน
อยางละ 1 คน รวมจํานวน 3 คน แลวนํามาคํานวณหาประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น
4.2 แบบกลุม ( Small Group Try out ) (1:10) นํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรือ่ งการ
อนุรักษปาไมในชุมชนที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนที่มีระดับความรูแตกตางกัน คือ
เกง กลาง ออนอยางละ 3 คน รวม 9 คน เพื่อปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น
โดยมีการคํานวณสถิติดังตอไปนี้ ( ชัยยงค พรหมวงศ 2521 : 131-132 )
80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดกิจกรรม จากกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน คิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ย จากการทํา
แบบทดสอบ
สูตรที่ 1

E1 =
E1
∑X

A

⎛∑X ⎞
⎟
⎜
⎝ N ⎠ × 100
A

หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในชุดการเรียนรู
หมายถึง คะแนนรวมของแบบฝกหัดหรืองานที่ทํา
หมายถึง คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทุกแบบฝกหัด

80
N
หมายถึง จํานวนผูเรียน
80 ตัวหลัง หมายถึง คาประสิทธิภาพของพฤติกรรมที่เปลี่ยนในตัวนักเรียนคิดเปน
รอยละที่นักเรียนทําไดจากการสอบหลังเรียน
สูตรที่ 2

E2 =
E2
∑F

B
N

⎛ ∑F ⎞
⎜
⎟
⎝ N ⎠ × 100
B

หมายถึง ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูเรียน
หมายถึง คะแนนรวมของการสอบหลังเรียนที่ทําได
หมายถึง คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน
หมายถึง จํานวนผูเรียน

การคํานวณหาประสิทธิภาพของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน
ดังกลาว หาไดจากการนําคะแนนสอบกอนเรียนและคะแนนสอบหลังเรียนคํานวณดวยการหาคา
E1 / E2 เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไวคือ 80 / 80
เมื่อหาสิทธิภาพที่คํานวณไดแลวนํามาเปรียบเทียบเกณฑ ดังตอไปนี้
สูงกวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของกิจกรรมสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวมีคาเกิน 2.5%
เทาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของกิจกรรมเทากับหรือสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวไมเกิน
2.5 %
ต่ํากวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของกิจกรรมต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไว แตไมต่ํากวาเกณฑ
2.5 % ถือวายังมีประสิทธิภาพรับได
5. นําผลที่ไดจากการหาประสิทธิภาพมาปรับปรุงแกไข เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
และความถูกตองใหสมบูรณที่สุดกอนนําไปทดลองใชจริง
จากการกลาวมาขางตน
ผูวิจัยไดสรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนของการ
พัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรม ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สรุปวิธีดําเนินการวิจัยขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒนา ( D1 / Development ) : การพัฒนา
กิจกรรมและหาประสิทธิภาพของกิจกรรม
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเรื่องการ
อนุรักษปาไมในชุมชน
ฉบับราง

วิธีการ
การพั ฒ นากิ จ กรรมฉบั บ
ราง ประกอบดวย
- คําชี้แจง
- วัตถุประสงค
- แผนการจั ด กิ จ กรรม
(ประกอบดวย ชื่อกิจกรรม
,วั ต ถุ ป ระสงค ,ลั ก ษณะ
ของกิ จ กรรม,เนื้ อ หา,วิ ธี
ดํ า เนิ น กิ จ กรรม,สื่ อ ,การ
ประเมินผล)

กลุมเปาหมาย

เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล

2.เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของกิ จ กรรมกิ จ กรรม
พัฒนาผูเรียนเรื่องการ
อนุรักษปาไมในชุมชน
ฉบับราง
3.เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของกิ จ กรรมพั ฒ นา
ผูเรียนเรื่องการอนุรักษ
ป า ไม ใ นชุ ม ชนฉบั บ
ราง

การประเมินกิจกรรม

อ า จ า ร ย ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ 3 ทาน
และผูเชี่ยวชาญ
3
ทาน

แบบประเมินกิจกรรมฉบับราง
วิเคราะหหาคาดรรชนี IOC /
วิ เ ค ร า ะ ห เ นื้ อ ห า (Content
analysis)

ก า ร ห า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย น
เรื่องการอนุรักษป า ไมใ น
ชุ ม ช น ฉ บั บ ร า ง
Individual Try out และ
ปรับปรุงแกไข
ก า ร ห า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย น
เรื่องการอนุรักษป า ไมใ น
ชุมชนฉบับราง Small
Group Try out และ
ปรับปรุงแกไข

นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5-6 ที่
ไมใชกลุมตัวอยาง 3
คน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการ
อนุรักษปาไมในชุมชน ฉบับ
ราง / คารอยละของคะแนน
เฉลี่ย ( Χ ) ของคา E1/E2

นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5-6 ที่
ไมใชกลุมตัวอยาง 9
คน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการ
อนุรักษปาไมในชุมชน ฉบับ
ราง / คารอยละของคะแนน
เฉลี่ย( Χ ) ของคา E1/E2
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ขั้นตอนที่ 3 วิจัย (Research) การทดลองใชกิจกรรม
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ทดลองใช กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ ป า ไม ใ นชุ ม ชน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 โรงเรียนบานรังงาม จํานวน 30 คน ซึ่งใชเวลาสวนใหญ
ทํากิจกรรมในชั่วโมงกิจกรรชมรมที่ทางโรงเรียนไดตกลงกันและ เลือกเวลาวางตามความเหมาะสม
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 ทั้งนี้เพื่อพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทดลองใช
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6
แบบแผนการวิจัยเปน Pre – Experimental design แบบ One group pretest posttest
design ( Tuckman 1999 : 160 )
Pretest
T1

Treatment
X

Posttest
T2

T1 หมายถึง การทดสอบความรู ความเขาใจเรื่องการเปนนักอนุรักษปาไม
ในชุมชนกอนการใชกิจกรรม
X หมายถึง การทดลองใชการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปา
ไมในชุมชน
T2 หมายถึง การทดสอบความรู ความเขาใจเรื่องการเปนนักอนุรักษปาไมใน
ชุมชนหลังการใชกิจกรรม
วิธีดําเนินการ
ในการทดลองใชการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน มี
วิธีดําเนินการตามลําดับ ขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงผูบริหารโรงเรียนบาน
รังงาม เพื่อขอความอนุเคราะหในการทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่พัฒนาขึ้น
2. ผูวิจัยไดกําหนดแนวการจัดการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไม
ในชุมชนฉบับรางที่กําหนดแนวการจัดกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรม เพื่อนําไปทดลองใชโดย
ผูวิจัยไดทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 โรงเรียนบานรังงาม สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอดานชาง จํานวน 30 คนที่เลือกเรียนตามความสมัครใจ ในคาบกิจกรรม
ชมรม ( ชวงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ) การสอนในบางแผนการจัดกิจกรรมตองใชเวลาในการ
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เดินทางไปจัดกิจกรรมใหเกิดความตอเนื่อง จึงตองปรับและยึดหยุนเวลา โดยมีการจัดการเรียน
การสอนในวันเสารและวันอาทิตย
3. ในการทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5- 6 โรงเรียนบานรังงาม มีขั้นตอนดังนี้
3.1 ผูวิจัยแนะนําวิธีการและขั้นตอนในการนําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน กับผูเชี่ยวชาญ เพื่อนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.2 ผูวิจัยดําเนินการทดสอบผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับการเปนนักอนุรักษปาไมในชุมชน
กับนักเรียนกอนเรียนจํานวน 30 คน
3.3 ครูผูสอน ผูวิจัย เปนผูสอนในภาคทฤษฎี สวนภาคปฏิบัติเจาหนาที่ปาไม
เปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกัน ใหกับนักเรียนตามตารางการจัดกิจกรรม
แตละแผน ในการจัดกิจกรรมที่กําหนดไว คาบละ 30 นาที ระยะเวลาทั้งหมด 20 คาบ ในวัน
เวลาเรียนปกติและวันเสาร – อาทิตย
3.4 หลังจากจัดกิจกรรมสิ้นสุดลงแลว จึงทําการทดสอบหลังเรียนโดยใชขอสอบ
คูขนาน
3.5 นํากิจกรรมที่ไดรับการตรวจสอบจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญไปหาประสิทธิภาพ E1/E2 ( 80 / 80 ) สําหรับใชในการวิจัยพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ 80 / 80 ซึ่งเปน
การทดสอบหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม ( Field Tryout ) ( 1: 100 ) นํากิจกรรมที่ปรับปรุง
แกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนที่มีระดับความรูแตกตางกัน คือ เกง ปานกลาง ออน อยางละ
10 คน รวมจํานวน 30 คน เพื่อปรับปรุง แกไขใหดีขึ้น
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. สื่อในการฝกกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน ซึ่งเขียนโดยผูว จิ ยั
รวมกับครูผูสอนกลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและเจาหนาที่ปาไม จัดทําขึ้น
2. แนวการจัดกิจกรรมและแผนการสอนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน
3. เอกสารประกอบกิจกรรม ประกอบดวย ใบความรู และใบงาน
จากขั้นตอนที่ 3 ผูวิจัยไดสรุปวิธีดําเนินการการวิจัยในขั้นตอนที่ 3 การวิจัย ( R2 /
Research ) : การทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 สรุปวิธีดําเนินการวิจัยขัน้ ตอนที่ 3 การทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องการ
อนุรักษปาไมในชุมชนฉบับราง
วัตถุประสงค

วิธีการ

กลุมเปาหมาย

เพื่อทดลองใช
กิ จ ก ร ร ม
พัฒนาผูเรียน
เ รื่ อ ง ก า ร
อนุ รั ก ษ ป า ไม
ในชุมชนฉบับ
ราง

1. ทดสอบผลการเรียนรูกอนเรียน
2. ดําเนินการทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนโดยการ
2.1 ชี้แจงใหนักเรียนทราบหลักการ เหตุผล
สภาพปญหา จุดประสงคและขั้นตอนตาง ๆ
ของกิจกรรม ระยะเวลาที่ใชในการเรียน การมี
สวนรวมการเรียนรูรูปแบบกิจกรรม และการ
ประเมินผล
2.2
การปฏิบัติ กิ จ กรรมตามแผนการจั ด
กิจกรรม
2.3 สรุปอภิปรายความคิดเห็น
3. ทดสอบหลังเรียน
4. หาประสิทธิภาพภาคสนาม ( Field Try out)

นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาป
ที่ 5-6 โรงเรียน
บ า น รั ง ง า ม
สปอ. ดานชาง
จํานวน 30 คน

เครื่องมือ /
การวิเคราะหขอมูล
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย น
เรื่องการอนุรักษปาไมใน
ชุมชน
- แผนการจัดกิจกรรม
- เอกสารประกอบการ
จัดกิจกรรมประกอบ
ดวยคูมือการจัดกิจกรรม
ใบความรู ใบงาน / คา
รอยละของคะแนนเฉลี่ย
( Χ ) ของคา E1/E2

ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Development) การประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
วัตถุประสงคเพื่อประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไม
ในชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 หลังจากการทดลองใชกิจกรรมกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาของโรงเรียนบานรังงามสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดานชาง จังหวัด
สุพรรณบุรี และผูที่เกี่ยวของกับการใชกิจกรรม ไดแก ครูผูสอน และเจาหนาที่ปาไมเพื่อนําผล
การประเมินมาปรับปรุงแกไข ใหเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนฉบับ
สมบูรณที่มีความเหมาะสมสามารถนําไปใชไดจริงตอไป
วิธีดําเนินการ ในการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน
ผูวิจัยดําเนินการประเมิน 3 ระยะ คือ การประเมินผลทั้งกอนการใชกิจกรรม ระหวางการใช
กิจกรรมและหลังการใชกิจกรรม ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. การประเมินผลกอนการใชกิจกรรมประเมินผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับขอบขาย ความรู
เกี่ยวกับการอนุรักษปาไมในชุมชนกอนการจัดกิจกรรม

85
2. ประเมินระหวางการใชกิจกรรม ไดแก การวัดผลการเรียนรูยอยในแตละกิจกรรม
การประเมินพฤติกรรมระหวางการเรียนในภาคทฤษฎีในภาคปฏิบัติโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม
การเรียน การประเมินผลงานนักเรียน
3. การประเมินผลหลังการใชกิจกรรม โดยการวัดผลการเรียนรู และวัดความสามารถ
ในการเปนนักอนุรักษและความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมใน
ชุมชน ดังรายละเอียดตอไปนี้
3.1 การประเมินผลการเรียนรู เกี่ยวกับการอนุรักษปาไมในชุมชน โดยประเมินจาก
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนจํานวน 2 ฉบับ ที่เปนแบบทดสอบแบบคูขนานกันโดยการ
สลับขอคําถามและคําตอบ แลวนําผลการทดสอบมาหาคาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอน
และหลังเรียน
3.2 การประเมินความสามารถในการเปนนักอนุรักษปาชุมชนโดยใชแบบประเมิน
ความสามารถ
3.3 เพื่อประเมินความคิดเห็นในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษ
ปาไมในชุมชน โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการ
อนุรักษปาไมใน ชุมชนและเพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโดยใชแบบสัมภาษณ
อยางไมเปนทางการ เพื่อสัมภาษณครูผูสอน และผูรูในชุมชน ที่มีตอกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรือ่ งการ
อนุรักษปาไมในชุมชน
4. การปรับปรุงกิจกรรม โดยการนําผลการประเมินกิจกรรมและขอเสนอแนะมาใชใน
การแกไขปรับปรุง เพื่อใหกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนมีความสมบูรณ
และมีความเหมาะสมในการนําไปใชในโอกาสตอไป
เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการใชการพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน ประกอบดวย สังเกตแบบมีสวนรวม
แบบทดสอบ แบบประเมินผลงานนักเรียน แบบถามความคิดเห็นของนักเรียนและแบบสัมภาษณ
ความคิดเห็นของครูผูสอน และผูรูในชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation ) โดยใชเครื่องมือในการ
สังเกตเชิงคุณภาพ ( Qualitative Observation ) แบบ Participant Open -ended Observation
(วัชรา เลาเรียนดี 2544: 62 ) การสังเกตโดยที่ผูสังเกตมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น
ผูสังเกตจะบันทึกขอความสั้น ๆ เพื่อชวยเตือนความจํา และมีการอธิบายรายละเอียดซึ่งในการ
สังเกตในขั้นนี้ผูวิจัยจะสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาพรวม ซึ่งสังเกตระหวางอยู
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ในชั้นเรียน การทํางานกลุม การทํากิจกรรมหนาชั้นเรียน โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนในการ
สรางดังตอไปนี้
การสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน
1.
ศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การสั ง เกตเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Observation) แบบ Participant Open ended Observation
2 . สังเคราะหและสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมของนักเรียน
3. นําเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความเหมาะสม
4. นํามาปรับปรุงแกไขในประเด็นของการใชสํานวนภาษาใหเปนภาษาที่เขาใจ
งา ยขึ้ น ตามคํ า แนะนํ า ของอาจารย ผูควบคุ ม วิท ยานิพ นธแ ละผู เ ชี่ย วชาญ หลัง จากนั้น นํ า มา
ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity ) ไดคาดัชนีความสอดคลอง
เทากับ 1.00
5. นําแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมไปดําเนินการสังเกตระหวางการ
ทดลองใชกิจกรรมกับกลุมตัวอยางจริง
วิธีการสังเกต
1. นําแบบสังเกตไปใชในระหวางครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละ
แผนการจัดกิจกรรม
2. เมื่อครูผูสอนเริ่มดําเนินการจัดกิจกรรม ผูวิจัยดําเนินการสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียนในเรื่องการทํางานเปนรายบุคคลและการทํางานเปนรายกลุม โดยการนํามา
บันทึกลงในแบบบันทึกผลการสังเกต พฤติกรรมการเรียนการสอน
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรม ผูวิจัยนําผลที่ได
จากการบันทึกขอมูลจากการสังเกตมาวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห
เนื้อหา( Content
Analysis )
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับการอนุรักษปาไมในชุมชน จํานวน 2 ฉบับ
เปนแบบทดสอบแบบคูขนานแบบเลือกตอบ ( Multiple choice ) เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ซึ่งเปนแบบทดสอบที่สลับขอคําถามและสลับตัวเลือก
การสรางและใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบคูขนานให
ครอบคลุมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน
ดานการดูแลรักษาปาไมในทองถิ่น ดานการปลูกตนไม
ดานการปองกันไฟปา ดานการ
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ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารดานปาไม ที่เหมาะสมกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่
5 – 6 เพื่อนํามาวัดผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนกอน
และหลังการใชกิจกรรม
2. สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู โดยครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 4 เรื่อง ไดแก
เรื่อง การศึกษาปาชุมชนของฉัน ชนิดของปาไมในเมืองไทย ตนไมเพื่อชีวิต และการอนุรักษปาไม
ในชุมชน ซึ่งใชในการทดสอบกอนและหลังการใชกิจกรรม ซึ่งเปนขอสอบชุดเดียวกันแตเปน
ขอสอบคูขนาน ชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือกโดยจุดประสงคและเนื้อหาเดิมแตเปลี่ยนแปลง
โดยการสลับขอและสลับตัวเลือก
3.
นํ าแบบทดสอบที่สรา งเสร็จแลว ใหอาจารยผู ควบคุม วิ ท ยานิพ นธแ ละ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง ( Content Validity ) เพื่อตรวจสอบวาเปนแบบทดสอบวัด
ตรงตามจุดประสงคที่ตั้งไวหรือไม ไดคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) เทากับ 1.00
4. นําแบบทดสอบที่ไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและปรับปรุง
แกไขดานการใชภาษาและเนื้อหา แลวนําไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 จํานวน
30 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อนํามาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น ( Reliability) ซึ่งใชการหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ เพียรสัน โดยแบบทดสอบกอนเรียนไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.73
ซึ่งมีสูตรในการคํานวณดังนี้
และแบบทดสอบหลังเรียนไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.75
( พวงรัตน ทวีรัตน 2540: 112)
rtt =

(N ∑ X

N ∑ XY − ∑ X ∑ Y
2

− (∑ X )

2

)(N ∑ Y

2

− (∑ Y )

2

)

เมื่อ rtt
หมายถึง คาความเชื่อมั่น
X และ Y
หมายถึง คะแนน 2 ชุด
N
หมายถึง จํานวนนักเรียน
5. นําขอสอบที่หาคาความเชื่อมั่นแลวนําไปทดสอบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการ
ใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6
โรงเรียนบานรังงาม สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรีจํานวน 30 คน
การวิเคราะหขอมูล นําคะแนนที่ไดจากการสอบกอนและหลังเรียนทั้งหมดมาหา
คาเฉลี่ย ( x ) และนํามาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนกอนและหลัง
การใชกิจกรรม โดยการหาคาทีแบบไมอิสระ ( t- test dependent ) โดยใชสถิติดังสูตรตอไปนี้
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คาเฉลี่ย ( Mean ) ( ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 2538 : 73-79)
x=

เมื่อ

∑X
N

แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
∑ X แทน ผลรวมของคะแนนขอมูลทั้งหมด
N แทน จํานวนผูเรียนทั้งหมด
X

คาความยากงาย (P) ( พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 130)
คาความยากงาย (P) = R
N

P
R
N

แทน คาความยากงายของขอสอบแตละขอ
แทน จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ
แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด

คาอํานาจจําแนก (r) (พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 130)
คาอํานาจจําแนก (r) =
r
Ru
Re
N

แทน
แทน
แทน
แทน

Ru − Re
2/n

คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ
จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมสูง
จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมต่ํา
จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมสูงและกลุมต่ํา

การวิเคราะหความเชื่อมั่น ( Reliability ) โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน โดยมีสูตรดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 121)
rtt =

(N ∑ X

N ∑ XY − ∑ X ∑ Y
2

− (∑ X )

เมื่อ rtt หมายถึง คาความเชื่อมั่น
X และ Y หมายถึง คะแนน 2 ชุด
N
หมายถึง จํานวนนักเรียน

2

)(N ∑ Y

2

− (∑ Y )

2

)
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คาทีแบบไมอิสระ ( t- test dependent )
t=

t

∑D
n ∑ D 2 − (∑ D )
n −1

2

หมายถึง เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
∑D
หมายถึง ผลรวมของผลตางของคะแนน
∑ D2
หมายถึง ผลรวมของผลตางของคะแนนยกกําลังสอง
n
หมายถึง จํานวนนักเรียนทั้งหมด
3. แบบประเมินความสามารถของนักเรียนในการเปนนักอนุรักษปาไมในชุมชนชุมชน
โดยครูผูสอนและผูวิจัยและผูรูในชุมชน รวมกันประเมินความสามารถของนักเรียนในการเปน
นักอนุรักษปาไมในชุมชนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 ดานการดูแลรักษาปาไมในทองถิ่น
ดานการปลูกตนไม ดานการปองกันไฟปา และดานการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารดานปาไม
โดยใชแบบประเมินความสามารถซึ่งจะมีลักษณะเปนตารางการใหคะแนน 12 คะแนน
การประเมิ น ความสามารถของนั ก เรี ย นในการเป น นั ก อนุ รั ก ษ ป า ไม ใ นชุ ม ชนมี
รายการใหสังเกตและไดระบุการใหคะแนนเปนการประเมินจากสภาพจริง ( Authentic
Assessment ) โดยการประเมินใหระดับคะแนนตามความคิดเห็นในแตละดานดังนี้
3 หมายถึง ความสามารถของนักเรียนอยูในระดับดี
2 หมายถึง ความสามารถของนักเรียนอยูในระดับปานกลาง
1 หมายถึง ความสามารถของนักเรียนอยูในระดับตองปรับปรุง
การตีคา ระดับความสามารถในการเปนนักอนุรักษปาไมในชุมชนที่พิจารณาจาก
เกณฑการแบงชวงคะแนนออกเปนเปอรเซ็นตของระดับคะแนน สามารถตีความไดดังนี้
ดี หมายถึง นักเรียนมีความสามารถทั้งทางดาน การดูแลรักษาปาไมในทองถิ่น
ดานการปลูกตนไม ดานการปองกันไฟปา ดานการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารดานปาไม
ครบถวนทุกดาน ทุกประเด็นตามที่กําหนด
พอใช หมายถึง นักเรียนมีความสามารถทั้งดานการดูแลรักษาปาไมในทองถิ่น
ดานการปลูกตนไม ดานการปองกันไฟปา ดานการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารดานปาไม
ครบถวนทุกดานแตไมครอบคลุมทุกประเด็นที่กําหนด
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ปรับปรุง หมายถึง นักเรียนมีความสามารถทั้งการดูแลรักษาปาไมในทองถิ่น
ดานการปลูกตนไม ดานการปองกันไฟปา ดานการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารดานปาไม
ไมครบทุกดานและทุกประเด็นที่กําหนด
สําหรับการแบงระดับความสามารถในการเปนนักอนุรักษปาไมในชุมชน มีดังนี้
ระดับคุณภาพ (12 คะแนน)
คะแนน 9 - 12 คะแนน หมายถึง ความสามารถอยูในระดับดี
คะแนน 5 – 8 คะแนน หมายถึง ความสามารถอยูในระดับพอใช
คะแนน 1 – 4 คะแนน หมายถึง ความสามารถอยูในระดับปรับปรุง
นอกจากนี้ผวู จิ ัยยังใชเกณฑของบุญชม ศรีสะอาด (2535 : 62)
X = 1.00 – 1.49 หมายถึง เห็นดวยในระดับนอย
X = 1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นดวยในระดับปานกลาง
X = 2.50 – 3.00 หมายถึง เห็นดวยในระดับมาก
การสรางแบบประเมินความสามารถในการเปนนักอนุรักษปาไมในชุมชน
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล เพื่อกําหนดโครงสรางและขอบเขต
เนื้อหาของเครื่องมือ และดําเนินการสรางเครื่องมือ
3. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบเพื่อหา
คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( Content Validity)
4. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนดานการวัดและประเมินผล ตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) เพื่อความ
สมบูรณของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย และไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00
การวิเคราะหขอมูล ขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ (%) และการ
วิเคราะหเนื้อหา ( Content analysis )
แบบสอบถาม แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6
จํานวน 30 คน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)มี 3 ระดับ และแบบสอบถาม
ปลายเปด ( Open Ended Form ) โดยใหนักเรียนเขียนพรรณนาความ แบงเปน 3 ตอน
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เกี่ยวกับเพศ อายุ จํานวน 2 ขอ
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 จํานวน 12 ขอ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม จํานวน 1 ขอ (ดังรายละเอียด
ภาคผนวก ก หนา 186)
การสรางแบบสอบถาม การสรางแบบสอบถามผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการสรางแบบสอบถาม
2. พิจารณาหัวขอและจุดประสงคที่ตองการทราบความคิดเห็น โดยรางเปน
แบบสอบถาม โดยใหสอดคลองกับจุดประสงค
3. นําแบบสอบถามใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00
4. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงแลวนํามาปรับปรุงแกไข
การใชภาษาพูดใหเปนภาษาทางราชการ
5. นําแบบสอบถามไปทดลองสอบถาม ( Try out ) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5-6 โรงเรียนวัดวังคัน จํานวน 30 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางจริง เพื่อทดลองสอบถาม
6. ทําการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามเพื่อความสมบูรณ แลวนําไปใชสอบถาม
กับกลุมตัวอยางจริง
การวิเคราะหขอมูล ขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบแบบสอบถาม นํามาวิเคราะห
ขอมูลโดยการหาคารอยละ และการวิเคราะหเนื้อหา ( Content Analysis )
แบบสัมภาษณ
แบบสัมภาษณความคิดเห็นของครูและผูรูในชุมชน ตอการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนโดยใชแบบสัมภาษณปลายเปดแบบมี
โครงสราง ( Open Ended Form ) แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณเกี่ยวกับ เพศ อายุ
จํานวน 2 ขอ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการอนุรักษปาไมในชุมชน เปน
แบบสัมภาษณแบบปลายเปด ( Open Ended Form ) จํานวน 1 ขอ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม จํานวน 1 ขอ
การสรางแบบสัมภาษณ การสรางแบบสัมภาษณผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสัมภาษณ
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2. พิจารณาหัวขอและจุดมุงหมายที่ตองการทราบความคิดเห็น โดยรางแบบ
สัมภาษณใหสอดคลองกับจุดประสงคที่ตั้งไว
3. นําแบบสัมภาษณ ใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
4 .นําแบบสัมภาษณมาปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
validity) แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective
Congruence : IOC)
5. นําแบบสัมภาษณไปทดลองสัมภาษณ ( Try out ) กับครูผูสอนโรงเรียนวัด
วังคัน จํานวน 1 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางจริง
6. นําแบบสัมภาษณไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจริง
การวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณความคิดเห็น ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสัมภาษณ
นํามาวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ (%) และการวิเคราะหเนื้อหา ( Content Analysis )
ตารางที่ 4 สรุปวิธีดําเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
วัตถุประสงค
1. เพื่อประเมินผลระหวาง
ก า ร ใ ช กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
ผู เ รี ย นเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ ป า
ไมในชุมชน
2. เพื่ อ ประเมิ น ผลการ
เรียนรู เกี่ยวกับการอนุรักษ
ปาไมในชุมชน
3. เพื่ อประเมิน ผลด าน
ความสามารถใน การเปน
นักอนุรักษปาไมในชุมชน
4. เพื่อศึกษาที่มีตอการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง
การอนุรักษปาไมในชุมชน

5.
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง
การอนุรักษปาไมในชุมชน

วิธีการ
กลุมเปาหมาย
เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล
- การสังเกตและ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ แบบสั ง เกตและบั น ทึ ก พฤติ ก รรม
/
บันทึกพฤติกรรม
5-6
โรงเรี ย นบ า นรั ง งาม วิเคราะห เนื้อหา(Content analysis)
จํานวน 30 คน
- การทดสอบวัดการ
เรียนรู กอนและหลัง
ใชกิจกรรม

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5-6 โรงเรียนบานรังงาม
จํานวน 30 คน

แบบทดสอบ / ใชรอยละ
(%),( x ), ( S.D.) และ t – test แบบ

dependent
- การประเมินผล นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ แบบประเมินผลงาน / คารอ ยละ
ความสามารถของ 5-6
โรงเรี ย นบ า นรั ง งาม (%),( x ), (S.D.) / วิเคราะหเนื้อหา
นั ก เรี ย นในการเป น จํานวน 30 คน
(Content analysis)
นักอนุรักษปาชุมชน
การสอบถามความ - นักเรียนชั้นประถม
แ บ บ ส อ บ ถ า ม แ ล ะ แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ
คิ ด เ ห็ น แ ล ะ ศึกษาปที่ 5-6 โรงเรียนบาน ความคิดเห็น / คารอยละ (%),( x ) /
สั ม ภ า ษ ณ ค ว า ม รังงาม จํานวน 30 คน
การวิเคราะหเนื้อหา(Content analysis)
คิดเห็น
- ครูผูสอน
- ผูรูในชุมชน
นํ า ผลการประเมิ น กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการ
และขอเสนอแนะมา อนุรักษปาไมในชุมชน
ปรับปรุงแกไข
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สรุป
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา ซึ่งลักษณะและแบบแผนของการวิจัยเปนแบบ
Pre – Experimental Design แบบ One Group pretest posttest design ซึ่งผูวิจัยไดแบง
ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยเปน 4 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 1 เปนการสํารวจความตองการ
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นากิจ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นเรื่ อ งการอนุ รัก ษ ป า ไม ในชุ ม ชนสํ า หรั บ นัก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 - 6 ซึ่งในการศึกษาขอมูลจะศึกษากับบุคคลที่เกี่ยวของกับการพัฒนากิจกรรม
จากบุคคลที่เกี่ยวของ โดยการสัมภาษณหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอดานชาง ศึกษานิเทศก
และผูบริหารโรงเรียนบานรังงาม และสํารวจขอมูลโดยการสนทนากลุมจากบุคคลที่เกี่ยวของซึ่ง
ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผูสอน เจาหนาที่
ปาไม ตัวแทนผูปกครอง และสํารวจขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5 – 6 จํานวน 30 คนตามความสมัครใจ ขั้นตอนที่ 2 เปนการสรางกิจกรรมและหาประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนฉบับราง ขั้นตอนที่ 3 เปนการทดลองใช
กิจกรรม โดยการนํากิจกรรมที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6
จํานวน 30 คนที่เลือกตามความสมัครใจ ซึ่งผูวิจัยไดสรางแผนการสอนจํานวน 4 แผน
ใชเวลาสอนจํานวน 20 คาบ และขั้นตอนที่ 4 การประเมินและแกไขกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง
การอนุรักษปาไมในชุมชน หลังการทดลองใชกิจกรรม โดยทําการประเมินผลการเรียนรู ทางการ
เรียนของนักเรียนโดยครอบคลุมทั้ง 3 ดาน คือ ดานความรู ดานความสามารถ และดานความ
คิดเห็น และนําผลที่ไดจากการทํากิจกรรมไปใชมาปรับปรุงแกไขใหเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง
การอนุรักษปาไมในชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาฉบับที่สมบูรณ

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลในการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษปา ไมในชุมชน สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5- 6 ผูวิจัยไดเสนอเปน 4 ขัน้ ตอนดังนี้คือ
1. การศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนากิจกรรม
2. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรม
3. การทดลองใชกิจกรรม
4. การประเมินและปรับปรุงกิจกรรม
การศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนากิจกรรม
ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษปาไม
ในชุมชนแบงออกเปน 5 ตอนคือ 1) ผลการศึกษาเอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรม
และการอนุรักษปาไมใน ชุมชน 2) ผลการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3) ผลการศึกษาความตองการเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษ
ป า ไม ใ นชุ ม ชนจากจากนั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ า นรั ง งามในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5-6
4) ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษปาไมในชุมชนจากบุคลที่เกี่ยวของ
5) ผลการศึกษาสภาพชุมชนดังรายละเอียดตอไปนี้
ผลการศึกษาเอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมและการอนุรักษปาไมใน
ชุมชน จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมและการอนุรักษปาไมในชุมชน
พบวา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนการจัดประสบการณการเรียนรูที่มุงพัฒนาองครวมของความ
เปนบุคคลที่สมบูรณไวทุกๆ ดาน ทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม ใหเปนผูมี
ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีคุณภาพ ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชน
เพื่อสังคม สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ
ตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ไดกําหนดใหกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เปนกิจกรรมบังคับที่สถานศึกษา ตองจัดใหผูเรียนเขารวมกิจกรรม ตามความถนัด ความสนใจ
และความตองการของผูเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพและคนพบความสามารถของตนเอง ทั้งนี้
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ในทางปฏิบัติของสถานศึกษาไดจัดกิจกรรมในลักษณะของการบูรณาการองคความรู ตาง ๆ ที่
เกื้อกูลสงเสริมการเรีย นรูตามกลุ มสาระการเรีย นรูใหมี ความกวางขวางลึ ก ซึ้งยิ่ ง ขึ้น อีกทั้ ง ให
ผูเรียนไดคนพบและใชศักยภาพที่มีในตนอยางเต็มที่ เลือก ตัดสินใจ ไดอยางมีเหตุผลเหมาะสมกับ
ตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพไดอยางมีคุณภาพ เนนการเสริมสรางทักษะชีวิต วุฒิภาวะ
ทางอารมณ ศี ลธรรม และจริ ยธรรม รูจั ก สรา งสั ม พัน ธภาพที่ดีเ พื่อปรับตัว เขา กับบุคคลและ
สถานการณ ตา ง ๆ ไดอย า งดีและมีค วามสุข และจากงานวิจั ย พบวา กิ จกรรมพัฒ นาผู เ รี ย น
ดังกลาวชวยสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนกิจกรรมที่ผูเรียนชวยกัน
คิด ชวยกันทํา ชวยกันแกปญหา สงเสริมศักยภาพของผูเรียนเต็มที่ รวมถึงกิจกรรมที่มุงปลูกฝง
ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ รูสิทธิและหนาที่ของตนเอง มุงสงเสริมความรูสึกและ
เห็นคุณคาในตนเอง สามารถวิเคราะหประเมินตนเองตามความเปนจริง มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง
และผูอื่น รูวาตนเองมีความสามารถ มีคุณคา มีทักษะในการปรับตัว และการทํางานเปนทีมเพื่อ
สรางเสริมความสามารถในการดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค เปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ
ใหดีขึ้นได สรุปไดวา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนเพื่อ
ปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค และพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษปาไมใน
ชุมชน พบวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดเห็นถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โดยระบุใหบุคคล
ตาง ๆ ในชุมชนหรือในทองถิ่นมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูและมีสวนรวมในการบํารุงรักษา และการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางสมดุลยั่งยืนตามที่กฎหมายระบุไว และ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549 ) ไดระบุไววา ใหมีการ
ฟ น ฟู แ ละรั ก ษาสภาพแวดล อม ตลอดจนแหล ง ทอ งเที่ย วทางธรรมชาติ แ ละแหล ง ศิ ล ปกรรม
โบราณคดี และใหมีการอนุรักษฟนฟู สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมธรรมชาติ เปนการสรางคานิยม
ใหชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง และมีสวนรวมในการอนุรักษ พัฒนา และ
สืบทอดวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนอยางตอเนื่องและจากการศึกษางานวิจัย พบวา การที่
นักเรียนมีประสบการณตรงในการพัฒนาอนุรักษสิ่งแวดลอมจะทําใหนักเรียนมีจิตสํานึกที่ดีตอการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมของชุมชนในระดับที่กวางขึ้น
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ผลการวิเคราะหหลักสูตร จากการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 พบวา ดานหลักการ คือเปนการศึกษาที่สนองความตองการของทองถิน่ และประเทศชาติที่
สอดคลองกับหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคือเปนการศึกษาเพื่อพัฒนาเอกภาพของ
ชาติมุงเนนความเปนไทยควบคูไปกับความเปนสากลและเปนการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชน
ทุ ก คนที่ จ ะได รั บ การศึ ก ษาอย า งเสมอภาคและเท า เที ย มกั น โดยสั ง คมมี ส ว นร ว มในการจั ด
การศึกษา ดานจุดมุงหมายหลักสูตรประถมศึกษามีจุดมุงหมายคือ ใหมีทักษะพื้นฐานในการ
เรียนรู มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง ธรรมชาติแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ปฏิบัติตนในการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและครอบครัว และวิเคราะหสาเหตุ และเสนอ
แนวทางการแก ไ ขป ญหาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตนเอง และครอบครัว ได อย า งมีเ หตุผ ลด ว ยทั ก ษะทาง
วิทยาศาสตร มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีนิสัยไมเห็นแกตัว ไมเอาเปรียบผูอื่นและอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีนิสัยรักการอานและใฝหาความรูอยูเสมอ มีความรูและทักษะ
พื้นฐานในการทํางาน มีนิสัยรักการทํางานและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับสภาพ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมในบานและชุมชน สามารถปฏิบัติตนไดสม
บทบาทและหน า ที่ ใ นฐานนะสมาชิ ก ที่ ดี ข องบ า นและชุ ม ชน ตลอดจนอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นา
สิ่งแวดลอม ศาสนา ศิลป วัฒนธรรมในชุมชน รอบๆ บาน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
จุดหมายสอดคลองกันคือ เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุ ท ธศาสนา มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและค า นิ ย มอั น พึ ง ประสงค มี ค วามคิ ด สร า งสรรค
ใฝรู ใฝเรียน รักการอานรักการเขียน และรักการคนควา มีความรูอันเปนสากล มีทักษะและ
ศัก ยภาพในการจั ด การ การสื่ อ สารและการใชเ ทคโนโลยี ปรับ วิธี ก ารคิด วิ ธี ก ารทํ า งานได
เหมาะสมกั บ สถานการณ มี ทั ก ษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางด า นคณิ ต ศาสตร
วิทยาศาสตร ทักษะการคิด การสรางปญญา ทักษะในการดําเนินชีวิต ดูแลตนเองใหมีความสุข
และบุคลิกภาพที่ดี มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมที่เปนผูผลิตมากกวา
ผูบริโภค เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองที่ดี ยึดมั่นใน
วิถีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีจิตสํานักในการอนุรกั ษ
ภาษาไทย ศิลป วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนา
สิ่งแวดลอม รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม ในดาน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดระบุไววา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนา
ความสามารถของตนเองตามศักยภาพเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการ
เรี ย นรู 8 กลุ ม ซึ่ ง ในส ว นของกิ จ กรรมนั ก เรี ย นที่ เ ป น กิ จ กรรมตามความถนั ด และความสนใจ
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เป น กิ จ กรรมที่ เ กิ ด จากความสมั ค รใจของผู เ รี ย น มุ ง เน น การเติ ม เต็ ม ความรู ความชํ า นาญ
และประสบการณของผูเรียนใหกวางขวางยิ่งขึ้น โดยเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงและเนนการทํางาน
รวมกันเปนกลุมเพื่อคนพบความถนัดและความสนใจของตนเอง พัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ
รวมทั้งพัฒนาทักษะทางสังคมและการปลูกฝงจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได ว า องค ป ระกอบต า ง ๆ ในหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2544 ในสวนของการพัฒนา กิจกรรม การอนุรักษปาไมในชุมชนสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 นั้นเนื่องจากบริบทที่เกี่ยวของไดแก สภาพความตองการของทองถิ่น
สภาพความพร อ มของบุ ค ลากร สภาพแหล ง เรี ย นรู ต า ง ๆ ตลอดจนวั ส ดุ อุ ป กรณ มี ค วาม
เหมาะสมที่ จ ะพั ฒ นากิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ ป า ไม ใ นชุ ม ชนสํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6
ผลการศึกษาความตองการและขอมูลพื้นฐานในการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษปาไม
ในชุมชน จากการศึกษาความตองการของผูเกี่ยวของกับการพัฒนากิจกรรมเรื่องการอนุรักษปาไม
ในชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชวิธีการ
(1) การสัมภาษณ (2) การสอบถาม (3) การสนทนากลุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการสัมภาษณ ผูว ิจัยไดทาํ การสัมภาษณความตองการเกี่ยวกับการพัฒนา
กิจกรรมนักเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 ของ
ผูช ว ยหั ว หน า การประถมศึ ก ษาอํ า เภอรั ก ษาการในตํ า แหน ง หั ว หน า การประถมศึ ก ษาอํ า เภอ
ดานชาง จํานวน 1 คน ศึกษานิเทศก จํานวน 1 คน รวม 2 คน โดยวิเคราะหขอมูลจาก
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2 ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบเนื้อหา ลักษณะ
กิจกรรมนักเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน ตอนที่ 3 ปญหาแขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การพัฒนากิจกรรมนักเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5-6 มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ ไดแก ผูชวยหัวหนา
การประถมศึกษาอําเภอ รักษาการในตํา แหนงหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอดานชา ง และ
ศึกษานิเทศก โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงการทํางาน ประสบการณ
การทํางานและประสบการณในการเขารับการอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนวิเคราะหขอมูล โดยใชคารอยละ (%) การวิเคราะหเนื้อหา ( Content Analysis ) ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
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สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ ไดแกเปนเพศชายจํานวน 2 คน
คิดเปนรอยละ 100.00 ดานอายุพบวา มีอายุระหวาง 45-50 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ
100.00 ดานระดับการศึกษาสูงสุด พบวา จบปริญญาโท จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ100.00
ดานตําแหนงการทํางาน พบวา ผูช วยหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ รักษาการในตําแหนง
หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอดานชาง และศึกษานิเทศก จํานวน 1 คน เทากัน คิดเปนรอย
ละ 50.00 ดานประสบการณในการทํางานพบวามีประสบการณในการทํางาน 21-25 ป
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 100.00 ดานประสบการณในการเขารับการอบรมหรือสัมมนา
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พบวา เคยมีประสบการณในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 100.00 จากสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ตอนที่ 2 ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา ลักษณะกิจกรรมของการ
พัฒนากิจกรรมนักเรียนเรื่องการอนุรักษปา ไมในชุมชน สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปท5ี่ -6
ของผูชวยหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ รักษาการในตําแหนงหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ
ดานชาง และศึกษานิเทศก วิเคราะหขอ มูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา ( Content Analysis)
ด า นความสํ า คั ญ และความจํ า เป น ในการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นต อ การ
พัฒนาการเรียนโดยภาพรวม ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ดังที่ ผูชวยหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ รักษาการในตําแหนงหัวหนาการประถมศึกษา
อําเภอดานชางกลาววา “การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่สําคัญและจําเปนที่จะตองจัด
ขึ้นตามที่หลักสูตรไดกําหนดไว และเปนการดีอยางยิ่งที่จะจัดเปนกิจกรรมในโรงเรียนสําหรับ
นั ก เรี ย นโดยเฉพาะอํ า เภอด า นช า งถื อ ได ว า มี จํ า นวนป า ไม ที่ ม ากที่ สุ ด แต ก ลั บ ไม มี ใ ครเห็ น
ความสําคัญ ทําใหปาไมมีจํานวนลดนอยลง“ (จําลอง บุญเรืองโรจน 2546 ) และนอกจากนี้
ศึกษานิเทศกสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดานชาง ไดกลาววา การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน นั้นจะตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเ รีย น และตามความตอ งการของชุม ชน คํา นึ ง ถึง ความแตกต า งระหวา งบุ คคล ฝ ก ทั ก ษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ และการประยุกตความรูมาใชในการ
ปองกัน แกปญหา และเรียนรู จากประสบการณจริง ซึ่งการนําปญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน
ของตนมาช ว ยกั น คิ ด และร ว มมื อ กั น แก ไ ขป ญ หาทํ า ให นั ก เรี ย นเกิ ด ความรั ก และหวงแหนใน
ทรัพยากรทองถิ่นของตนเอง ( เจริญ พิมพขันธุ 2546 )
ดานเนื้อหากิจกรรมนักเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน โดยภาพรวมพบวา
ควรมีขอบขายเนื้อหา เกี่ยวกับ ความสําคัญของปาไม วิธีการอนุรักษปาไม บทบาทของนักเรียนใน

99
การอนุรักษปาไม ประเภทของปาไม ประโยชนของปาไม ความสัมพันธระหวางปาไมกับชุมชน
แนวทางการอนุรักษปาไมในชุมชน และเปนกิจกรรมที่ควรสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนไดรู ได
เรียน และไดลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเปนการอนุรักษปาไมในชุมชนโดยผานกิจกรรมที่ทางโรงเรียน
ไดจัดขึ้น อีกทั้งยังเปนแหลงเรียนรูตามธรรมชาติที่สามารถบูรณาการในการเรียนในวิชาอื่น ๆ ได
ดา นวิ ธี ดํา เนิ นการจัดกิจกรรมนัก เรี ย นเรื่องการอนุรัก ษปาไมใ นชุ ม ชนสํ า หรับ
นักเรียนชั้นประถมศึ ก ษาปที่ 5-6 โดยภาพรวมพบวาควรใหนั กเรีย นมีก ารศึ ก ษาคน คว าเรื่อง
ประโยชนของปาไมจากแหลงเรียนรูในชุมชน มีการจัดทําแผนพับรณรงคเรื่องการอนุรักษปาไม
ควรมีการจัดนิทรรศการอนุรักษปาไมในชุมชนและการฝกปฏิบัติตนที่ดีเปนนักอนุรักษปาไมใน
ชุมชน
การวัดและประเมินผลของการจัดกิจกรรมนักเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน
โดยภาพรวมพบวา ควรมีการวัดผลอยางหลากหลายตามสภาพจริงทางดานความรูความเขาใจ
เจตคติ และการลงมือปฏิบัติโดยการใชแบบสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา
( Content Analysis ) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความพบวา ผูใหสัมภาษณไดใหขอเสนอแนะ
เปนไปในทางเดียวกันวาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 ควรมีกิจกรรมนอกหองเรียนใหนักเรียนไปเรียนรูในสถานที่จริง
เพื่อจะไดเปนแหลงเรียนรูและนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมจากสถานที่จริง
2. ผลการสอบถาม ผูวิจัยไดทําการสอบถามความตองการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
นักเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 จํานวน 35 คน
โดยวิเคราะหขอมูลจาก 1) สภาพทั่วไปของนักเรียน 2) ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบเนื้อหา
ลักษณะกิจกรรมการอนุรักษปาไมในชุมชนที่นักเรียนตองการ (3) ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติมมี
รายละเอียดดังนี้
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม ได แ ก นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึ ก ษาป ที่ 5-6 โรงเรี ย นบ า นรั ง งาม จํ า แนกตามเพศ อายุ ประสบการณ ใ นการร ว ม
กิจกรรมการอนุรักษ และความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนและความสําคัญของกิจกรรมการ
อนุรักษปาไมในชุมชน วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ และคารอยละ (%) ดังตารางที่ 5 ตอไปนี้
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ตารางที่ 5 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 โรงเรียนบานรังงาม
1.

2.

สถานภาพและขอมูลทั่วไป

จํานวน

รอยละ

รวม

12
23
35

34.28
65.72
100.00

12
18
5
35

34.28
51.43
14.29
100.00

35
35

100.00
100.00

31
13
15
3
4
35

88.57
37.14
42.85
8.57
11.42
100.00

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
11 ป
12 ป
13 ป

รวม
3. การมีประสบการณในการอนุรักษปาไมในชุมชน
ไมเคย
เคย
รวม
4. ประโยชนและความสําคัญของกิจกรรมนักเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมใน
ชุมชน
ชวยใหมีปาไมเพิ่มมากขึ้น
ชวยใหฝนตกตามฤดูกาล
ชวยใหมีอาหารปาเพิ่มขึ้น
ไมแสดงความคิดเห็น
รวม

จากตารางที่ 5 พบวา ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากที่สุดจํานวน23คน
คิดเปนรอยละ 65.72 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 34.28 ดานอายุ
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ อายุ 12 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 58.43 รองลงมา
ไดแก อายุ 11 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 34.28 และอายุ 13 ปจํานวน 5 คนคิดเปนรอย
ละ14.29ตามลําดับดานประสบการณในการอนุรักษปาไมในชุมชน/เคยมีประสบการณในการณ
อนุรักษปาไมในชุมชน สวนใหญไมเคยมีประสบการณ จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 100.00
และดานความคิดเห็นวานักเรียนคิดวากิจกรรมนักเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน มีประโยชน
และมีความสําคัญสวนใหญรวมแสดงความคิดเห็น จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 88.57 ไมรว ม
แสดงความคิดเห็นจํานวน4 คนคิดเปนรอยละ 11.42 โดยผูรวมแสดงความคิดเห็นจําแนกออกเปน
3 ประเด็น ดังนี้คือ สวนใหญมีความคิดเห็นวาชวยใหฝนตกตามฤดูกาลจํานวน 15 คน คิดเปน
รอยละ 42.85 รองลงมาไดแกความคิดเห็นวาชวยใหมีปาไมเพิ่มมากขึ้น จํานวน 13 คน คิดเปน
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รอยละ 37.14 และความคิดเห็นวาชวยใหมีอาหารปาเพิ่มขึ้น จํานวน3 คน คิดเปน รอยละ 8.57
ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา ลักษณะกิจกรรมการอนุรักษปาไม
ใน ชุมชน วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และรอยละ (%) ดังตารางที่ 6 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 6 ความตองการของผูเรียนเกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรม การอนุรักษปา ไมในชุมชน
รายการ
1. รูปแบบ และลักษณะของกิจกรรมผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน
1.1รวมกันจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษปาไมในชุมชน
1.2 ครูผูสอนเปนผูบรรยาย
1.3 ทําโครงงานการอนุรักษปาไมในชุมชน
1.4 เชิญวิทยากรมาใหความรู
1.5 ใหนักเรียนศึกษาจากเอกสาร
1.6 ใหนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
1.7 นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ
1.8 ทํากิจกรรม Walk Rally
1.9 โตวาที
1.10 กิจกรรมเขาคาย ( Camp )
1.11 เกม
1.12 ปลูกตนไม
1.13 ทําวารสารแผนพับ
2) ตองการใหผูมาถายทอดความรู
2.1 ครูผูสอน
2.2 เจาหนาที่ปาไม
2.3 เจาหนาที่ อบต.
3) ความตองการเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษปาไมในชุมชน
3.1 ประวัติหมูบาน
3.2 ความสําคัญของปาไม
3.3 วิธีการอนุรักษปาไม
3.4 บทบาทของนักเรียนในการอนุรักษปาไม
4) ความตองการใหมีการวัดและประเมินผล
4.1 จากการปฏิบัติกิจกรรม
4.2 สอบถาม
4.3 สัมภาษณ
4.4 วัดความรู
5) นักเรียนตองการฝกปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน
5.1 ปลูกตนไม
5.2 การดูแลรักษาตนไมในทองถิ่น
5.3 การประชาสัมพันธ

จํานวน

รอยละ

13
12
3
10
16
25
26
2
4
3
9
15
15

37.14
34.29
8.57
28.57
45.71
71.42
74.28
5.71
11.42
8.57
25.71
42.85
42.85

21
25
12

60.00
71.43
34.29

21
22
28
23

60.00
62.86
80.00
65.71

31
6
12
21

88.57
17.14
34.29
60.00

28
14
23

80.00
40.00
65.71
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จากตารางที่ 6 ในดานรูปแบบ ลักษณะของการจัดกิจกรรมการอนุรักษ ปาไมใน
ชุมชน พบวา นักเรียนสวนใหญตองการแสดงบทบาทสมมุติ (เลนละครสะทอนปาไม) มากที่สดุ
คือจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 74.28 รองลงมาคือ การจัดใหนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 71.42 การใหนักเรียนศึกษาจากเอกสาร จํานวน 16 คน
คิดเปนรอยละ 45.71 การจัดกิจกรรมอื่น ๆ คือการปลูกตนไมและการทําวารสารแผนพับใน
จํานวนที่เทากันคือ 15 คน คิดเปนรอยละ 42.85 การรวมกันจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ
ปาไมในชุมชน จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 37.14 การใหครูผูสอนเปนผูบรรยาย จํานวน 12
คน คิดเปนรอยละ 34.29 การเชิญวิทยากรมาใหความรู จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 28.57
การจัดใหเลนเกม จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 25.71 การจัดโตวาที จํานวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 11.42
การจัดใหทาํ โครงงานการอนุรักษปาไมในชุมชนและการจัดกิจกรรมเขาคาย
จํานวน 3 คน เทากัน คิดเปนรอยละ 8.57 และการทํากิจกรรม Walk Rally นอยที่สดุ คิดเปนรอย
ละ 5.71 ตามลําดับ
ดานความตองการใหบุคลากรภายนอกมาถายทอดความรูใหแกนักเรียน สวน
ใหญพบวานักเรียนตองการใหเจาหนาที่ปาไมมาใหความรูแกนักเรียนมากที่สุด จํานวน 25 คน
คิดเปน รอยละ 71.43 รองลงมาไดแกครูผูสอน จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 60.00 และ
เจาหนาที่ อบต. จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 34.29 ตามลําดับ
ดานเนื้อหาทีน่ ักเรียนตองการเรียนรู เกีย่ วกับการอนุรกั ษปาไมในชุมชนมากที่สุด
คือ เนื้อหาดานวิธกี ารอนุรกั ษปาไม จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 80.00 รองลงมาคือ เนื้อหา
ดานบทบาทของนักเรียนในการอนุรักษปา ไม จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 65.71 เนื้อหา
เกี่ยวกับความสําคัญของปาไม จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 62.86 และประวัติของหมูบา น
จํานวน 21คน คิดเปนรอยละ 60.00 ตามลําดับ
ดานรูปแบบของการวัดผลและประเมินผลของการจัดกิจกรรมกรอนุรักษปาไมใน
ชุมชน พบวา นักเรียนตองการใหวัดผลจากการปฏิบัติกิจกรรมมากที่สุด จํานวน 31 คน คิดเปน
รอยละ 88.57 รองลงมาคือ การวัดและประเมินผลจากการทดสอบความรูความเขาใจ จํานวน
21 คน คิดเปนรอยละ 60.00 การวัดการประเมินผลจากการสัมภาษณจํานวน12 คนคิดเปนรอย
ละ 34.29 และการวัดและประเมินผลจากการสอบถาม จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 17.14
ตามลําดับ
ดานการฝกปฏิบัติกิจกรรมการอนุรักษปาไมในชุมชน พบวา นักเรียนสวนใหญ
ตองการฝกปฏิบัติกิจกรรมดานการปลูกตนไม จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 80.00 รองลงมาคือ
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การฝกปฏิบัตใิ นดานการประชาสัมพันธ จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 65.71 และการปฏิบัติ
ดานการดูแลรักษาตนไมในทองถิน่ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 40.00 ตามลําดับ
ดังนัน้ ในสวนที่เกี่ยวของกับความตองการในการพัฒนากิจกรรมการอนุรักษปา ไม
ในชุมชน สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5-6 ในดานรูปแบบ เนื้อหา ลักษณะของการจัด
กิจกรรมการอนุรักษปา ไมในชุมชน รวมจํานวน 5 ขอ สามารถสรุปไดดังนี้คือ
1. ดานรูปแบบ ลักษณะของการจัดกิจกรรมการอนุรักษปาไมในชุมชน พบวา
นักเรียนสวนใหญตองการจัดกิจกรรมในรูปแบบและลักษณะดังตอไปนี้ คือ
1.1 การแสดงบทบาทสมมุติ (เลนละครสะทอนปญหาปาไม)
1.2 การใหนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
1.3 ศึกษาจากเอกสาร
1.4 อื่น ๆ ดานการปลูกตนไมและดานการทําวารสารแผนพับ
1.5 รวมกันจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับการอนุรักษปา ไมในชุมชน
1.6 ครูผูสอนเปนผูบรรยาย
1.7 เชิญวิทยากรมาใหความรู
1.8 เกม
1.9 โตวาที
1.10 ทําโครงงานเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน
1.11 กิจกรรมเขาคาย (Camp)
1.12 กิจกรรม ( Walk Rally )
2. ดานความตองการใหบุคคลภายนอกมาถายทอดความรูแกนักเรียน พบวา
นักเรียนสวนใหญตองการใหบุคคลตอไปนี้มาถายทอดความรูแกนักเรียน
2.1 เจาหนาที่ปาไม
2.2 ครูผูสอน
2.3 เจาหนาที่ อบต.
3. ดานเนือ้ หาเกีย่ วกับกิจกรรมนักเรียนเรื่องการอนุรกั ษปาไมในชุมชนที่นกั เรียน
ตองการเรียนรู พบวา นักเรียนสวนใหญตองการใหมีเนือ้ หาในการเรียนรู ดังตอไปนีค้ ือ
3.1 วิธีการอนุรักษปาไม
3.2 บทบาทของนักเรียนในการอนุรักษปาไมในชุมชน
3.3 ความสําคัญของปาไม
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3.4 ประวัตหิ มูบาน
4. ดานรูปแบบของการวัดและประเมินผลของการจัดกิจกรรมนักเรียนเรื่องการ
อนุรักษปาไมในชุมชนพบวา นักเรียนสวนใหญตองการใหวัดและประเมินผลในลักษณะดังตอไปนี้
3.1 ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรม
3.2 การทดสอบความรูความเขาใจ
3.3 การสัมภาษณ
3.4 การสอบถาม
5. ดานการฝกปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน พบวา
นักเรียนสวนใหญตองการปฏิบัติกิจกรรมในดานตาง ๆ ตอไปนี้
5.1 ดานการปลูกตนไม
5.2 ดานการประชาสัมพันธ
5.3 ดานการดูแลตนไมในทองถิ่น
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา
( Content Analysis ) ผูวิจยั ไดนําเสนอผลการวิเคราะห โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
นักเรียนสวนใหญเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียนทีน่ ักเรียนตองการ คือการ
ปลูกตนไมในบริเวณโรงเรียน นอกจากนี้นกั เรียนมีความตองการในการประชาสัมพันธโดยการจัด
ปายนิเทศ และการเดินรณรงค ในเรื่องการอนุรักษปาไมความสําคัญของปาไม หรือตอตานการตัด
ไมทําลายปาในหมูบ าน เปนตน
3. ผลการสนทนากลุม (Focus group) โดยการสนทนาในประเด็นที่เกี่ยวกับความ
ตองการและขอบขายเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการจัดการพัฒนากิจกรรมนักเรียน เรื่องการอนุรักษ
ปาไมในชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6
โดยนําเสนอขอมูลที่ได จาก
แบบสัมภาษณและแบบสอบถามมารวมกันวิเคราะห ซึ่งบุคคลที่รวมกลุมสนทนา ไดแก ผูบริหาร
โรงเรียนบานรังงามจํานวน 1 คน ครูผูสอนสาระการเรียนรูกลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จํานวน 1 คน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานรังงาม จํานวน 2 คน ผูนําชุมชน
จํานวน 1 คน ผูปกครองนักเรียน จํานวน 2 และเจาหนาที่ปาไมของอําเภอดานชางจํานวน 1 คน
รวม จํานวน 8 คน ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2546 โดยใชหองประชุมโรงเรียนบานรังงามเปน
สถานที่จัดสนทนากลุม ในการสนทนากลุมผูวิจัยแจงประเด็นการสนทนากลุมและกําหนดการ
สนทนากลุมใหบุคลากรทุกทานทราบลวงหนา และขอความอนุเคราะหในการจัดเตรียมสถานที่
นอกจากนี้ผูวิจัยจัดเตรียมอุปกรณประกอบการสนทนากลุม คือ สมุดจดบันทึก เครื่องบันทึกเสียง
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กลองถายรูป อาหารวางและของที่ระลึก การสนทนากลุมเริ่มเวลา 9.00 น.– 11.00น. โดยผูวิจัย
แนะนําคณะผูวิจัยและสมาชิกผูรวมสนทนากลุม (รายละเอียดดังภาคผนวก ก หนา 190) และขอ
อนุญาตบันทึกภาพและบันทึกเสียงในระหวางการดําเนินการ
ผูวิจัยไดทําการสนทนากลุมเกี่ยวกับสภาพความตองการและขอบขายเนื้อหาในการ
พัฒนากิจกรรมนักเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6
โดยการวิเคราะหขอมูลจาก (1) สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูรวมสนทนากลุม (2) สภาพความ
ตองการและขอบขายเนื้อหาในการพัฒนากิจกรรมนักเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 (3) ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูรวมสนทนากลุม จําแนกตาม เพศ อายุ
และระดับการศึกษาสูงสุด ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละของผูเขารวมสนทนากลุม
ขอมูลทั่วไป

จํานวน

รอยละ

รวม

5
3
8

62.50
37.50
100.00

รวม

0
2
4
2
8

0.00
25.00
50.00
25.00
100.00

รวม

2
2
3
1
8

25.00
25.00
37.50
12.50
100.00

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ํากวา 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 ปขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

106
จากจากตารางที่ 7 ผูเขารวมสนทนากลุมสวนใหญเปนชายจํานวน 5 คน คิดเปน
รอยละ 62.50 และรองลงมาเปนหญิง 3 คน คิดเปนรอยละ 37.50 ดานอายุของผูเขารวมสนทนา
กลุมพบวา มีอายุระหวาง 41-50 ปมากที่สุดจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมามีอายุ
ต่ํากวา 31 – 40 ป และ 51 ป ขึ้นไป จํานวนเทากันอยางละ 2 คน คิดเปนรอยละ 25.00 และ
ดานระดับการศึกษา สูงสุดของผูเขารวมสนทนากลุมสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 37.50
รองลงมาจบระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
จํานวนเทากัน อยางละ 2 คน คิดเปนรอยละ 25.00 และจบระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน คิด
เปนรอยละ 12.50
ตอนที่ 2 สภาพความตองการและขอบขายเนื้อหาในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห
เนื้อหา( Content Analysis ) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ ผูวิจัยเริ่มดําเนินการสนทนา
ประเด็นแรกเกี่ยวกับกิจกรรมที่นาสนใจและเหมาะสมที่จะใหนักเรียนไดเรียนรู ดังที่เจาหนาที่
ปาไมกลาววา “เปนกิจกรรมที่ควรสงเสริม และควรเปนกิจกรรมที่เริ่มจากสิ่งใกลตัว เชนการสํารวจ
ปา ไม ที่ มี ในชุ ม ชน และใช วิ ท ยากรท องถิ่น ให ค วามรู แก นัก เรี ย นให นัก เรี ย นไดเ รี ย นรู พ ร อ มทั้ ง
เกิดความรัก หวงแหนในทรัพยากรปาไมในทองถิ่นของตนเองไปดวย” (ธีรพล
ศรีโมรา
2546)
ผูท เี่ ขา
สวนเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนนัน้
รวมสนทนากลุมทุกคนมีความคิดเห็นที่ สอดคลองกันวาควรใหนักเรียนเรียนรูเกี่ยวกับปาไมใน
ชุมชนชุมชนของตนเอง ประโยชนของพืช ผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่เกิดจากการการตัดไม
ทําลายปา
แนวการจัดกิจกรรมนักเรียน เรื่องการอนุรกั ษปาไมในชุมชนนั้น ควรดําเนินการโดยให
นักเรียนไดเรียนรูจากผูรูในทองถิ่น ศึกษาจากเอกสาร และศึกษาจากคุณครูผูสอน สงเสริมการ
จัดกิจกรรมเปนกลุม และมีการจัดนิทรรศการเผยแพรความรู ใหกับนักเรียนในโรงเรียนและบุคคล
ที่สนใจ
สวนแหลงเรียนรูทนี่ ักเรียนจะไดเรียนรูนนั้ ควรเปนแหลงเรียนรูท ี่มีในชุมชน เชนปาไม
ในชุมชน หองสมุดประชาชน หองสมุด แหลงเรียนรูในชุมชนใกลเคียง และบุคลากรที่พรอมที่จะ
ใหความรวมมือกับทางโรงเรียน ดังที่ผูรูในทองถิน่ กลาววา “มีความยินดีเปนอยางยิ่งและพรอมที่
จะใหความรวมมือกับทางโรงเรียนในทุกๆดานและพรอมที่จะถายทอดความรูใหแกนักเรียน
เกี่ยวกับพืชทีม่ ีอยูในชุมชนดวย” (จํารัส สิงหสม 2546)
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สวนที่เปนประเด็นเกี่ยวกับสือ่ ที่จะนําไปใชประกอบชุดการเรียนรูผูเขารวมสนทนากลุม
มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ลักษณะดานสื่อที่ใชประกอบในกิจกรรมนักเรียน ผูเขารวม
สนทนากลุมมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ในดานสื่อที่ใชประกอบกิจกรรมอาจจะเปนวีดีทัศน
หนังสืออานเพิม่ เติม โปสเตอร เกม แผนพับ วารสาร ซึ่งสื่อเหลานี้มีสวนสําคัญทําใหการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนาสนใจยิ่งขึน้ และทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลิน
ดังที่คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กลาววา “ การใหนักเรียนไดเรียนรูจากสื่อที่เปนของจริง
และสื่อที่มีภาพและเสียงประกอบ จะทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาทีเ่ รียนงายขึ้น” (สงา แกวบัวดี
2546)
ประเด็นสุดทายเกี่ยวกับแนวทางการวัดผลและประเมินผลนักเรียน ผูเขารวมสนทนา
กลุมมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ผูท ี่มสี วนรวมในการวัดผลและประเมินผล ไดแก ครู นักเรียน
ประเมินตนเอง และเพื่อน โดยใชวิธีการทีห่ ลากหลาย เชน แบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบ
สังเกต เปนตน ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ( 2545 ก : คํานํา) กลาววาการ
ประเมินการเรียนรูของผูเรียนพิจารณา จากพัฒนาการของผูเรียนความประพฤติการสังเกตการ
เรียนการรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
แตละระดับและรูปแบบการศึกษา
ตอนที่ 3 ประเด็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม วิเคราะหขอมูล
โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ ซึ่งมีผูให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่เปนประโยชนในการจัดกิจกรรม นอกเหนือจากกิจกรรมที่เนนใหนักเรียน
ไดรับความรูในเรื่องที่เกี่ยวกับการอนุรักษปาไมในชุมชนแลวควรปลูกฝงใหนักเรียนรูจักการใช
ทรัพยากรอยางประหยัดดวย เชน การใชน้ํา การใชไฟฟา และการใชกระดาษ
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได ว า จากผลการศึ ก ษาข อ มู ล พื้ น ฐานและความต อ งการ โดยการ
สัมภาษณ การสอบถาม และการสนทนากลุม ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลและนํามาเปนแนวทางใน
การพัฒนากิจกรรมนักเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5- 6 ขึ้นใหมใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของนักเรียน ชุมชน และทองถิ่นตางๆ
ตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
รูปแบบ เปนกิจกรรมที่สนุกสนาน เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจากสถานการณจริง จัดเนื้อหา
ตรงตามความตองการ และใชการวัดผลและประเมินผลใหครบทุกดานทั้งความรู ความเขาใจ
ทักษะจากการปฏิบัติและการแสดงความคิดเห็น
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ตารางที่ 8 สรุปผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนากิจกรรม
ดาน
เนื้อหา

การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

ลักษณะของกิจกรรม

สื่อการเรียนการสอน
การวัดผลและประเมินผล

ขอมูลพื้นฐานและความตองการในการพัฒนากิจกรรมนักเรียน
ควรใหนักเรียนไดเรียนรูในเรื่อง 1) การศึกษาปาชุมชนของฉัน
2)ชนิดของปาไมในประเทศไทย 3) ตนไมเพื่อชีวิต และ4)การ
อนุรักษปาไมในชุมชน
การจัดกิจกรรมเรื่องการอนุรักษปาไม
ควรเปนกิจกรรมที่
หลากหลายโดยนักเรียนเรียนรู
เพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูนอก
โรงเรียน มีการเรียนรูแบบกิจกรรมกลุม ยอย เปนกิจกรรมที่
นักเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง เรียนรู
เพิ่มเติมจากผูรู
ในทองถิน่ ใหครูเปนผูสอน การศึกษาจากใบความรู
การฝก
ปฏิบัติจากใบงาน
เปนกิจกรรมทีค่ วรสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง
และคูมือใหความรู มีทงั้ ศึกษาทั้งในและนอกหองเรียน เนนการ
ทํางานเปนกลุม
สื่อที่ใชประกอบในชุดการเรียนรู เชน รูปภาพ หนังสืออาน
เพิ่มเติม วารสาร และวีดที ศั น
การวัดผลและประเมินผลโดยการตรวจผลงาน
การทดสอบ
การสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน นักเรียนประเมินตนเอง
การสัมภาษณและการสอบถาม

การศึกษาสภาพของชุมชนผูวิจัย ไดทําการสํารวจชุ มชนจากการเขาไปสรา งความ
คุนเคยกับคนในชุมชนโดยใชวิธีการพูดคุย ซักถามจาก ผูนําชุมชน รวมทั้ง ผูเฒาผูแกและผูรู
ในทองถิ่นเกี่ยวกับสภาพโดยทั่วไปของอําเภอดานชางและดานปาไม ผลจากการสํารวจ และ
วิเคราะหพบวา อําเภอดานชางเคยมีพื้นที่สวนใหญเปนปาเขา โดยปจจุบันมีเนื้อที่ ปาไมอยู
578.8 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 361,750 ไร และคิดเปน 11.58 ของพื้นที่ทั้งหมด ( กรม
ปาไม 2544 ) ซึ่งประกอบดวยพื้นที่ปาตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 , พื้นที่ปาสงวน
แหงชาติ , พื้นที่วนอุทยาน และพื้นที่อุทยานแหงชาติ
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ขณะที่พื้นที่ปาลดลงไปมาก และประชาชนสวนใหญยังไมตระหนักถึงความสําคัญของ
การอนุรักษและวิธีการจัดการผืนปาอยางเหมาะสม อยางไรก็ตามประชาชนสวนใหญที่มีถิ่นฐาน
ใกลชิดผืนปาและวิถีชีวิตที่จะตองพึ่งพาทรัพยากรจากปาควรตระหนักและสรางความรวมมือ เปน
เงื่อนไขสําหรับการทํางานและการเรียนรูรวมกันที่สามารถนําไปสูการจัดการปาไมอยางยั่งยืน
ปจจุบันองคกรและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบดานการจัดการปาไมในจังหวัด
สุ พ รรณบุ รี ไ ด เ ห็ น ความสํ า คั ญ อย า งไรก็ ดี พบว า ยั ง ไม มี ก ารรวบรวมข อ มู ล ที่ จํ า เป น เช น
สถานการณของทรัพยากร ระดับความสัมพันธของชุมชนกับปา และแนวทางการอนุรักษปาไมใน
ชุมชน ผูวิจัยไดศึกษาและวิเคราะหปญหาและความตองการของทองถิ่น พบวา ควรสงเสริมให
คนรุนใหมไดรับรูเกี่ยวกับเรื่องของปาไมในชุมชนของตนเอง เพื่อเปนทิศทางในการอนุรักษปาไม
อยางเหมาะสม และยั่งยืนตอไป
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรม
จากการศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ ผูวิจัยไดนําขอมูลมาเปนแนวทางใน
การพัฒนากิจกรรมนักเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน โดยมี 7 ขั้นตอน คือ (1) การ
สรางกิจกรรมฉบับราง (2) การประเมินและตรวจสอบกิจกรรมโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และผูเชี่ยวชาญ (3) การปรับปรุงแกไข (4) การหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (Individual
Tryout) (5) การปรับปรุงแกไข (6) การหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small Group Tryout)
และ (7) การปรับปรุงแกไข โดยมีรายละเอียดดังนี้
การสรางแผนการจัดกิจกรรม จากผลการวิเคราะหขอ มูลในขั้นตอนการศึกษาความ
ตองการและขอมูลพื้นฐาน รวมทัง้ การขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้ง 3 ทาน
ในการพัฒนากิจกรรมนักเรียนเรื่องการอนุรักษปา ไมในชุมชน สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปที่ 5 - 6 ซึ่งกิจกรรมที่พฒ
ั นาขึน้ ใหม ประกอบดวย (1) คํานํา (2) คําแนะนําในการใชแผน
กิจกรรม (3) โครงสรางเนื้อหา (4)แผนการจัดกิจกรรม ประกอบดวย สาระสําคัญ จุดประสงค
เนื้อหา แนวการจัดกิจกรรม สื่อในการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล และระยะ มีรายละเอียด
ดังนี้
คํานํา ตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ไดกําหนด ใหกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเปนกิจกรรมบังคับ ที่สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
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และคนพบความสามารถของตนเอง ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจึงเปนกระบวนการที่พัฒนา
ผูเรียน ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา มุงปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
คุณลักษณะอั น พึงประสงค ไดแกความรับผิดชอบ ความมี ระเบีย บวินัย ความซื่อสั ตย การ
พึ่งตนเอง เสียสละตอสังคม และความเปนประชาธิปไตย กิจกรรมพัฒนาผูเรียน จึงมีเปาหมายที่
จะพัฒนานักเรียนทุกคนใหไดรับประสบการณที่หลากหลาย เพื่อคนพบและพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง ซึ่งกิจกรรมนักเรียนก็เปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมนักเรียนเรื่อง การอนุรักษปา ไมในชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5 – 6 เปนกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ ุงเนนผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โดยครูผูสอนจะตอง
ไปเปนผูชว ยเหลือ สงเสริมและ
เปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูชนี้ ํา ผูถายทอดความรู
สนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูดวยตนเองและเชื่อมโยง กับทองถิน่ การจัดกิจกรรมที่เนน
ใหนักเรียนไดศึกษาในสิง่ แวดลอมในชุมชนของตนเอง สงผลใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะที่เหมาะสม
และทําใหผูเรียน คุน เคยกับทองถิน่ ของตน มีความรัก ความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตนและ
ยังเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู จากการปฏิบัติจริง การเรียนรูรวมกัน ซึง่ การเรียนรูที่ใช
วิธีการทีห่ ลากหลายจะทําใหการเรียนรู ทีเ่ กิดขึ้นมีความคงทนและจําไดเปนเวลานาน
ดวยเหตุผลดังกลาวจึ งไดพัฒนากิจกรรมนักเรียนเรื่อง เรื่อง การอนุรักษปาไมใน
ชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 มีจํานวน 4 เรื่อง ไดแก กิจกรรมที่ 1การศึกษา
ปาชุมชนของฉัน
กิจกรรมที่ 2 ชนิดของปาไมในเมืองไทย กิจกรรมที่ 3 ตนไมคือชีวิต และ
กิจกรรมที่ 4 การอนุรักษปาไมในชุมชน ซึ่งทั้ง 4 กิจกรรมประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรม แบบ
ประเมินผลงานนักเรียน ใบความรูสําหรับนักเรียน ใบกิจกรรมนักเรียน และแบบทดสอบยอยหลัง
เรียน
กิ จ กรรมนั ก เรี ย นเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ ป า ไม ใ นชุ ม ชน ได เ สนอเนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วกั บ ป า ไม
ประเภทของปาไม ประโยชน ตลอดจนแนวทาง เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ มีคา นิยม
และเจตคติที่ดี ตอการอนุรักษปาไมในชุมชนของตนเอง
คําแนะนําในการใชแผนกิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เกี่ยวกับกิจกรรม
การอนุรักษปา ไมในชุมชน สําหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 เราควรปฏิบัตดิ ังนี้
1. ศึกษาคูมือและอานคําชี้แจงเกีย่ วกับรายละเอียดของกิจกรรมในแตละกิจกรรมให
เขาใจ
2. กอนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละกิจกรรม ควรศึกษาแผนการ
จัดกิจกรรมการในเรื่องนัน้ ๆ กอน เพื่อเตรียมความพรอมทางดานบุคลากร วัสดุอุปกรณ สื่อการ
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เรียนการสอน และแหลงการเรียนรูตามทีร่ ะบุไวเพื่อใหการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เปนไปดวยความสะดวก
3. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) กอนศึกษากิจกรรมการเรื่องแรก
4. ทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ของการศึกษากิจกรรมการเรื่องสุดทายเสร็จ
5. ดําเนินการจัดกิจกรรมในแตละกิจกรรม (สามารถนําเรื่องใดมาเรียนกอนก็ได
ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสภาพความพรอมของผูสอนและผูเรียน)
6. เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียน
โครงสราง เนื้อหาของกิจกรรมการอนุรกั ษปาไมในชุมชน มีรายละเอียดดังตารางที่ 9
ตอไปนี้
ตารางที่ 9 อัตราเวลาเรียน โครงสรางกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปา ไมในชุมชน
แผนที่
1
2
3
4

ชื่อแผน
การศึกษาปาชุมชนของฉัน
ชนิดของปาไมในเมืองไทย
ตนไมเพื่อชีวิต
การอนุรักษปา ไมในเมืองไทย
รวม

เวลา / คาบ
ทฤษฎี
2
2
2
2
8

ปฏิบัติ
3
3
3
3
12

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 ประกอบดวย จุดประสงค เนื้อหา แนวการจัดกิจกรรม สื่อ และ
ระยะเวลา มีรายละเอียดดังตอไปนี้
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนอธิบายลักษณะและประโยชนของตนไมในชุมชนได
2. นักเรียนสามารถบอกประเภทของปาไมในชุมชนของตนเองและสภาพปาไมใน
เมืองไทยได
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3. นักเรียนบอกความหมาย สาเหตุที่ตองอนุรักษ และวิธีดูแลอนุรักษปาไมใน
ชุมชนได
4. นักเรียนบอกความหมาย ความสําคัญ ลักษณะคุณสมบัติที่ดี บทบาทหนาที่
และแนวทางการปฏิบัติงานของนักอนุรักษปาไมในชุมชน
5. นักเรียนสามารถบอกสภาพปญหาที่เกิดขึน้ กับปาไมในชุมชน
6. นักเรียนสามารถวางแผน และกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาได
7. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเปนนักอนุรักษปาไมในชุมชนได
เนื้อหา
1. ปาไมในชุมชนของฉัน
2. ชนิดของปาไมในเมืองไทย
3. ตนไมเพื่อชีวิต
4. การอนุรักษปา ไมในเมืองไทย
แนวการจัดกิจกรรม มีทั้งหมด 4 แผนการจัดกิจกรรม ดังนี้
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 แบงกลุมออกไปสัมภาษณผูรูในทองถิ่นเกี่ยวกับประวัติปา
ไมชุมชน และศึกษาใบความรูเพิ่มเติมเรื่องพืชในชุมชน
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 แบงกลุมศึกษาเอกสารใบความรูสําหรับนักเรียนชนิดของ
ปาไมในเมืองไทย และคนหาขอมูล จากวีดีทัศน และใบความรูเพิ่มเติม
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3
แบงกลุมศึกษาเอกสาร และศึกษาโดยแบงกลุมฝก
ปฏิบัติการจัดทําแผนพับ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 แบงกลุมปฏิบัติกิจกรรม การอนุรักษปาไมในรูปแบบตาง
ๆเชน การแตงนิทานและการแสดงบทบาทสมมุติ และรวมกันปลูกตนไมในปาชุมชน
สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบไปดวย
1. คูมือการจัดกิจกรรมสําหรับครู
2. ใบกิจกรรม
3. แหลงเรียนรู
4. วีดีทัศน
5. ผูรูในชุมชน
ผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมนักเรียนฉบับราง การประเมินแผนการจัด
กิจกรรมฉบับราง เปนการประเมินกอนนําแผนการจัดกิจกรรมไปทดลองใช โดยใหผูเชี่ยวชาญ
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จํานวน 3 ทาน เปนผูประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พิจารณาความสอดคลองของ
องคประกอบ คํานํา จุดประสงค แผนการจัดกิจกรรม ใบความรู ใบกิจกรรมสําหรับนักเรียน
แบบประเมินผลงานนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน แลวนํา ขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุง
แกไข โดยวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) รายละเอียดดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงผลการพิจารณาความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรม
คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ

ประเด็นคําถาม

ดัชนีความ
สอดคลอง

ความหมาย

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

1. ความเหมาะสมและสอดคลองของคํานํา

+1

+1

+1

+1

มีความสอดคลอง

2.ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงค
การเรียนรู
3.ความเหมาะสมและสอดคลองของแผนการจัด
กิจกรรม
4.ความเหมาะสมและสอดคลองของใบความรู

+1

+1

+1

+1

มีความสอดคลอง

+1

0

+1

0.67

มีความสอดคลอง

+1

+1

+1

+1

มีความสอดคลอง

+1

0

+1

0.67

มีความสอดคลอง

+1

+1

+1

+1

มีความสอดคลอง

+1

+1

+1

+1

มีความสอดคลอง

5. ความเหมาะสมและสอดคลองของใบกิจกรรม
สําหรับนักเรียน
6. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบ
ประเมินผลงานนักเรียน
7. ความเหมาะสมและสอดคลองของแบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน

จากตารางที่10 ผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมนักเรียนฉบับราง โดย ผูเชี่ยวชาญ
3 ทาน ประเมินความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมนักเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน
สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึก ษาปที่ 5-6 โดยการหาคาดั ชนี ความสอดคลองของแผนการจัด
กิจกรรม (IOC) นั้นปรากฏวาความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรมนักเรียนในทุกรายขอ มีคา
นั้น ไดแก คํานําในการใชแผนการจัดกิจกรรมมีความ
ดัชนีความสอดคลองมากกวา 0.50
สอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 ดานจุดประสงคมีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00
ดานแผนการจัดกิจกรรมมีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.67 ดานใบความรูมีความสอดคลอง
(IOC) เทากับ 1.00 ดานใบกิจกรรมสําหรับนักเรียนมีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.67 ดาน
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แบบประเมินผลงานนักเรียนมีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 ดานแบบสังเกตพฤติกรรมมี
ความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00
นอกจากนี้อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ดังนี้
1. การเขียนสาระสําคัญควรกลาวถึงความสําคัญของเนื้อหาที่ตองการเนนกอน
เพื่อเปนเหตุใหนักเรียนตองรูเรื่องนั้น
2. ใบงานนักเรียนควรมีสีสันที่สวยงามและมีรูปภาพประกอบ
3. ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมหรือเทคนิคการสอนที่มีรูปแบบอื่น ๆ แลว
นํามาประยุกตใชกับงานที่ทํา
4. การใชสํานวนภาษาใหเหมาะสมกับนักเรียนและระมัดระวังการพิมพฉีกคํา
การพิมพผิด ทั้งในใบความรูและใบกิจกรรม
ผลการปรับปรุงแกไข ผูวิจัยดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ อาจารยที่
ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ ดังตอไปนี้ คือ 1)การปรับการเขียนสาระสําคัญกลาวถึงความสําคัญของ
เนื้อหาที่ตองการ โดยเขียนจากเหตุไปสูผลและเขียนใหมีความกระชับขึ้น 2) ปรับใบงานนักเรียน
ใหมีสีสันสวยงามและมีรูปภาพประกอบ 3) ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมและนําเทคนิคการสอนที่มี
รูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากการศึกษาใบความรูและบรรยายมาประยุกตใชกับงานที่ทําใหนาสนใจ
มากยิ่งขึ้น โดยสอดแทรกเกม การเชิญวิทยากรมาใหความรู ใชกระบวนการกลุมรวมกันปฏิบัติ
กิจกรรม
ผลการหาประสิทธิภาพE1/E2แบบเปนรายบุคคล (Individual Tryout) ผูวิจัย
ไดนําแผนการจัดกิจกรรมฉบับรางที่ผานการปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชหาคาประสิทธิภาพ
E1/E2 แบบเปนรายบุคคล (Individual Tryout) กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5-6 โรงเรียนบานรังงาม ที่มีผลการเรียน เกง ปานกลาง ออน อยางละ 1 คน รวมจํานวน 3คน
เพื่อดูความเหมาะสมของภาษาความยากงายของกิจกรรมนําผลคะแนนมาหาคาประสิทธิภาพ
E1/ E2 แบบเปนรายบุคคล (Individual Tryout) โดยไดคาประสิทธิภาพ 70.00 / 71.11 ซึ่งสูงกวา
เกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว 60 / 60 (รายละเอียดดังตารางที่ 24 ภาคผนวก ค หนา 200)
ในขณะที่ทดสอบหาคาประสิทธิภาพแบบเดี่ยวนี้พบขอควรปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของการใชกิจกรรม ใบกิจกรรมบางกิจกรรมนักเรียนบางคนไมสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมไดเสร็จตรงตามเวลาที่กําหนด สวนในเรื่องของกิจกรรมในแตละกิจกรรมนักเรียนใหความ
สนใจเปนอยางดี เชน การศึกษานอกสถานที่
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ผลการปรับปรุงแกไข จากการทดสอบหาคาประสิทธิภาพ E1/ E2 แบบเปนรายบุคคล
(Individual Tryout) แลวนั้น ผูวิจัยไดนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข เพื่อใหแผนการจัดกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการปรับสํานวนภาษาที่ใชในใบกิจกรรมและใบความรูใหงายและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น และปรับเปลี่ยนใบความรูและใบกิจกรรมใหมใหมีสีสันสวยงามตามความตองการ
ของนักเรียน
ผลการหาประสิทธิภาพ E1 / E2แบบกลุมยอย (Small Group Tryout) ผูวิจัยนํา
แผนการจัดกิจกรรมที่ปรับปรุงแกไขแลว มาทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพ E1/ E2 แบบกลุมยอย
(Small Group Tryout) กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางชั้นประถมศึกษา
ตอนตน โรงเรียน
บานรังงาม ที่มีผลการเรียน เกง ปานกลาง ออน อยางละ 3 คน รวมจํานวน 9 คน โดยไดคา
ประสิทธิภาพ 71.67/78.15 สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว 70 / 70 (รายละเอียด ดังตารางที่ 25
ภาคผนวก ค หนา 200)
การสังเกตการทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมในขั้นนี้ พบวา นักเรียนทุกคนสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมในใบกิจกรรมไดถูกตองตรงตามจุดประสงค มีความเขาใจกิจกรรมในแตละใบ
กิจกรรม นอกจากนี้นักเรียนบางคนทํากิจกรรมไดไมครบถวน เนื่องจากนักเรียนแตละคนมีความ
ถนัดและความสนใจที่แตกตางกัน
ผลการปรับปรุงแกไขแผนการจัดกิจกรรมฉบับราง ผูวิจัยไดนําผลจาการตรวจสอบของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ และจากการทดสอบหาประสิทธิภาพ E1/ E2 ทั้ง
2 ขั้นตอน มาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง เพื่อใหแผนการจัดกิจกรรมการอนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 -6 มี ค วามสมบู ร ณ เ หมาะสมก อ นนํ า ไปทดลองใช จ ริ ง ซึ่ ง
รายละเอียดของสวนที่ไดปรับปรุงแกไข ดังนี้
1. ปรับภาษาที่ใชใหเหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
2. ปรั บ รู ป แบบใบกิ จ กรรมบางกิ จ กรรมให มี ค วามชั ด เจน และในแผนการจั ด
กิจกรรมที่ 4 แนวทางการอนุรักษ ไดเพิ่มระยะเวลาในการทํากิจกรรมและใหทุกคนมีสวนรวมใน
การทํากิจกรรมมากขึ้น
3.
ปรับปรุงเรื่องการพิมพไมใหฉีกคําทั้งในในกิจกรรม แบบประเมินผลงาน
นักเรียนและแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
จากนั้นผูวิจัยนําคะแนนจากที่ทดสอบนักเรียนหลังแผนการจัดกิจกรรมแตละแผน
และคะแนนทดสอยยอยทั้ง4 แผน นี้มาหาคาประสิทธิภาพ E1/ E2 แบบภาคสนาม (Filed Tryout)
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กับนักเรียนทั้ง 30 คน คํานวณไดคาประสิทธิภาพ 82.00/80.11 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้ง
ไว 80 / 80 และเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ดังตารางที่ 11 (หนา 119)
การทดลองใชกิจกรรม
การทดลองใช แ ผนการจั ด กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ ป า ไม ใ นชุ ม ชนสํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 ผูวิจัยนําแผนการจัดกิจกรรมอนุรักษปาไมในชุมชนไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 โรงเรียนบานรังงาม ที่สมัครใจเขารวม กิจกรรมในครั้งนี้ จํานวน
30 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 โดยมีผูวิจัย ผูรูในชุมชนไดดําเนินการรวมกันในการ
ทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของทั้ง 4 แผนการจัดกิจกรรม โดย
กิจกรรมสวนใหญเปนกิจกรรมกลุม ผูวิจัยใหสมาชิกในแตละกลุมตั้งชื่อกลุมไดอยางอิสระตาม
จินตนาการของสมาชิกในกลุม เชน กลุมเต็งรัง กลุมราชพฤกษ และกลุมเถาวัลย มีการตั้งชื่อตาม
พื ช และให มี ก ารแบ ง หน า ที่ กั น ภายในกลุ ม ตามความสมั ค รใจ มี ก ารสั ง เกตพฤติ ก รรมและ
ประเมินผลงานของนักเรียน ซึ่งขั้นตอนการดําเนินการใชแผนการจัดกิจกรรมสามารถสรุปไดดัง
ตารางที่ 11 หนา 116
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 แบงกลุมออกไปสัมภาษณผูรูในทองถิ่นเกี่ยวกับประวัติปาไม
ชุมชน แลวกลับมานําเสนอหนาชั้นเรียน และศึกษาใบความรูเพิ่มเติมเรื่องพืชในชุมชน ผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม พบวา นักเรียนทั้ง 5 กลุมออกไปสัมภาษณผูรูในทองถิ่นตามที่ตนเองตองการได
เนื้อหาที่ครอบคลุม มีการบันทึกผลที่อานแลวเขาใจงายและนําความรูที่ไดรับมานําเสนอหนาชั้น
เรียนแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ กลุมอื่นไดอยูในระดับดี หลังจากทํากิจกรรมเสร็จแลวจึงทดสอบวัด
ความรูความเขาใจหลังใชแผนการจัดกิจกรรมดวยขอสอบแบบเลือกตอบถูก - ผิด จํานวน 10 ขอ
ผลการทดสอบวัดความรูความเขาใจหลังใชแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรู
เรื่อง การศึกษาปาชุมชนของฉัน รอยละ 81.67
ผลการสั ง เกตพฤติ ก รรมนั ก เรี ย น จากการให นั ก เรี ย นปฏิ บั ติ กิ จ กรรมตามใบ
กิจกรรม โดยการออกไปสัมภาษณผูรูในทองถิ่นวาดแผนที่ระบายสีใสที่ตั้งและสัญลักษณที่สําคัญ
ทั่วไปของ ปาไมพบวานักเรียนมีความสนใจมีความกระตือรือรนในการรวมปฏิบัติกิจกรรมนํา
ขอมูลมา
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ตารางที่ 11 การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมแบบภาคสนาม

นักเรียน
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
29
30
รวม
รอยละ

ชุดที่ 1
10คะแนน
8
9
9
7
7
8
8
8
9
8
8
7
9
9
8
9
8
8
7
8
8
9
8
9
9
9
8
6
9
8
245
81.67

คะแนนแบบทดสอบ
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
10คะแนน
10คะแนน
8
7
9
8
9
8
8
7
8
8
10
8
8
9
7
8
9
10
8
9
8
8
8
8
8
9
10
9
8
8
9
9
9
9
8
7
7
7
8
7
7
8
9
9
8
7
9
8
9
9
8
8
9
7
8
7
8
10
8
7
250
243
83.33
81.00

ชุดที่ 4
10คะแนน
8
10
9
8
7
9
9
8
9
8
8
7
9
9
8
9
8
7
7
6
6
10
8
9
9
8
9
7
9
8
246
82.00

คา E1/E2 = 82.00/80.11

รวม
40
คะแนน
31
36
35
30
30
35
34
31
37
33
32
30
35
37
32
36
34
30
28
29
29
37
31
35
36
33
33
28
36
31

คะแนน
ทดสอบหลังเรียน
30 คะแนน
23
27
26
20
21
26
25
22
28
25
24
21
27
28
24
29
24
23
19
20
21
28
24
25
26
24
24
18
26
23

∑ x = 984

∑ F = 721
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แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนๆมีการซักถามขอสงสัยเขารวมปฏิบัติกิจกรรมตลอดเวลาในดานความ
ตั้งใจในการทําใบงานนักเรียนรวมมือกันทําใบงานมีบางกลุมที่ทําใบงานมีเนื้อหาไมครอบคลุม
ดานการรวมกิจกรรม กลุมทุกคนรวมมือชวยเหลือกันทํางานแตมีบางคนไมรวมแสดงความคิดเห็น
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 แบงกลุมศึกษาเอกสารคูมือชนิดของปาไมในเมืองไทย และ
คนหาขอมูล จากวีดที ัศน และใบความรูเพิม่ เติม ผลการทดสอบผลการเรียนรู เรื่อง ชนิดของปา
ไมในเมืองไทย จํานวน 10 ขอ พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรู เรื่อง ชนิดของปาไมในเมืองไทย
รอยละ 83.33
ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน พบวา ดานความสนใจ กระตือรือรนใน
การเรียน นักเรียนกลาซักถามขอสงสัยจากผูรใู นทองถิน่ ที่มาถายทอดความรู และมีการ เขา
รวมกิจกรรมตลอดเวลา ดานความตั้งใจในการทําใบงาน นักเรียนรวมมือกันทําใบงานมี เนื้อหา
ครอบคลุม แตมีบางกลุมทีผ่ ลงานไมเรียบรอยเขียนตัวหนังสือไมเปนระเบียบ ดานการรวม
กิจกรรมกลุม ทุกคนรวมมือชวยเหลือกันทํางานกลุม และดานการนําเสนอผลงานหนาชัน้ เรียน
นักเรียนมีความประหมาบางเปนบางครัง้ แตอธิบายเนื้อหาไดถกู ตอง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 แบงกลุมศึกษาเอกสารคูมือ โดยแบงกลุมฝกปฏิบัติกิจกรร
การทําแผนพับผลการทดสอบผลการเรียนรูเรื่อง ตนไมเพื่อชีวิต จํานวน 10 ขอ พบวา นักเรียน
มีผลการเรียนรูเรื่อง ตนไมเพื่อชีวิต รอยละ 81.00
ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน พบวา ดานความสนใจ กระตือรือรนใน
การเรียน นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียน กลาซักถามขอสงสัย เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรม ดานความตั้งใจในการทําใบงาน นักเรียนรวมมือกันทําใบงาน ผลงานเรียบรอยและ
สมบูรณ มีเฉพาะบางกลุมที่ผลงานมีรอยขีด ฆา การรวมกิจกรรมกลุม นักเรียนทุกคน รวมมือ
กันทํากิจกรรมดวยความสนุกสนาน มีการแสดงความคิดเห็นรวมกัน ดานการ นําเสนอผลงาน
หน า ชั้ น เรี ย น บางกลุ ม มีความมั่น ใจในการนํา เสนอกลา แสดงความคิดเห็น แตมี บ างกลุม ที่
ประหมาบางเปนบางครั้ง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 แบงกลุมปฏิบัติกิจกรรม การอนุรักษปาไมในรูปแบบตาง ๆ
เชน การแตงนิทานและการแสดงบทบาทสมมุติ และรวมกันปลูกตนไมในปาชุมชนผลการทดสอบ
ผลการเรียนรู เรื่อง การอนุรักษปาไมในชุมชน จํานวน 10 ขอ พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรู
เรื่อง การอนุรักษปาไมในชุมชน รอยละ 81.18
ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน พบวา ดานความสนใจ กระตือรือรนใน
การเรียน กลาซักถามขอสงสัยจากผูรูในทองถิ่น เขารวมปฏิบัติกิจกรรมตลอดเวลา ดานความ
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ตั้งใจในการทําใบงาน นักเรียนรวมมือกันทําใบงานผลงานเรียบรอยและมีเนื้อหาถูกตองสมบูรณ
ดานการรวมกิจกรรมกลุม ทุกคนรวมมือกันทํางานคิดแกปญหารวมกันจนกระทั่งทํางานสําเร็จ
บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ดานการนําเสนอ ผลงานหนาชั้นเรียน นักเรียนบางกลุมมีความมั่นใจ
กลาแสดงความคิดเห็น แตมีบางกลุมมีความประหมา อธิบายเนื้อหาไมละเอียดใชคําพูดที่วกวน
สับสน
เมื่อดําเนินการใชแผนการจัดกิจกรรมครบทั้ง 4 แผนการจัดกิจกรรมแลว ทําการ
ทดสอบยอยหลังใชแผนการจัดกิจกรรม ซึ่งเปนแบบทดสอบคนละชุดกับแบบทดสอบยอยหลังใช
แผนการจัดกิจกรรมในแตละแผนและแบบทดสอบกอน - หลังใชแผนการจัดกิจกรรม โดยในที่นี้ใช
แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจแบบเลือกตอบถูก - ผิด และแบบทดสอบแบบเติมคํา อยางละ
10 ขอ รวม 30 คะแนน เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม
การประเมินและปรับปรุงกิจกรรม
ผูวิจัยไดทําการประเมินและปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมอนุรักษปาไมในชุมชน โดย
การประเมินผลนั้นดําเนินการ 3 ระยะ ดังตอไปนี้คือ 1) การประเมินผลกอนการใชกิจกรรม โดย
การทดสอบความรูความเขาใจกอนการใชแผนการจัดกิจกรรม 2) การประเมินผลระหวางการใช
แผนการจั ด กิ จ กรรม โดยการสั ง เกตพฤติ ก รรมนั ก เรี ย นจากแบบสั ง เกตพฤติ ก รรม 3)การ
ประเมินผลหลังการใชแผนการจัดกิจกรรม โดยการทดสอบความรูความเขาใจหลังใชแผนการจัด
กิจกรรมจากแบบทดสอบและ สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการเปนนักอนุรักษปาไม และประเมิน
ความคิ ดเห็น ที่ มี ต อกิ จกรรม ปรั บ ปรุง แกไ ขแผนการจั ดกิจกรรมให สมบูรณ มี ร ายละเอีย ด
ดังตอไปนี้ ผลการประเมินกอนการใชแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมใน
ชุมชน โดยการทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนการใชแผนการจัดกิจกรรมจากแบบทดสอบ ซึ่งเปน
แบบทดสอบแบบคูขนาน ปรนัยเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ โดยกอนการใช
แผนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 19.03 คิดเปนรอยละ 63.44 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.25
(รายละเอียดดังตารางที่ 26 ภาคผนวก ค หนา 201)
ผลการประเมินระหวางการใชแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องการอนุรักษปาไม
ในชุมชน โดยการใช แบบทดสอบยอยหลังการจัดกิจกรรม แบบเกตพฤติกรรมการเรียน และ
แบบประเมินผลงานนักเรียน มีรายละเอียดดังนี้
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ผลการทดสอบยอยหลังการจัดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การศึกษาปาชุมชนของฉันจํานวน
10 ขอ พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรู เรือ่ ง การศึกษาปาชุมชนของฉัน รอยละ 81.67
ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียน พบวา ดานความสนใจ กระตือรือรนในการเรียน
นักเรียนมีการซักถามขอสงสัย เขารวมปฏิบัติกิจกรรมตลอดเวลา ดานความตั้งใจในการทําใบงาน
นักเรียนรวมมือกันทําใบงาน มีบางกลุมที่ทําใบงานมีเนื้อหาไมครอบคลุม ดานการรวมกิจกรรม
กลุมทุกคนรวมมือชวยเหลือกันทํางาน แตมีบางคนไมเขารวมแสดงความคิดเห็น
ผลการประเมิ น ผลงานของ นั ก เรีย นดา นความสามารถในการปฏิบัติง านจากการ
วาดแผนที่การเดินทางสํารวจปา โดยภาพรวม พบวา นักเรียนมีความสามารถในการวาดแผนที่
การเดินทางสํารวจปา อยูในระดับดี ไดคะแนนเฉลี่ย 7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 9 คะแนน เมื่อ
พิจารณาเปนรายกลุม พบวา กลุมที่ 2,3 มีคะแนนมากที่สุด เทากัน คือ 8 คะแนน คุณภาพอยู
ในระดับดี รองลงมากลุมที่ 1,4 มีคะแนน 7 คะแนน คุณภาพอยูในระดับดี และกลุมที่ 5 ,6 มี
คะแนน 6 คะแนน คุณภาพอยูในระดับพอใช
เมื่อพิจารณาดานความสามารถจากการวาดแผนที่การเดินทางสํารวจปา เปนรายดาน
พบวา ความสามารถดานความคิดสรางสรรค มีคะแนนสูงสุด ( x = 2.67, S.D. = 0.52)
รองลงมาความสามารถดานความถูกตอง ( x = 2.33, S.D. = 0.52) และความสามารถดาน
ความสะอาดเรียบรอย มีคะแนนต่ําสุด ( x = 2.00, S.D. = 0. 00)
เมื่อพิจารณาในดานความถูกตองของผลงาน โดยภาพรวมพบวา ความถูกตองของ
ผลงาน อยูในระดับพอใช ( x =2.33)
ด า นความถู ก ต อ งของผลงาน เมื่ อ พิ จ ารณาเป น ระดั บ คุ ณ ภาพ พบว า มี จํ า นวน
2 กลุม คิดเปนรอยละ 33.33 ที่เขียนเนื้อหาถูกตอง ครอบคลุมรายละเอียด อานเขาใจงาย
และมีจํานวน 4 กลุม คิดเปนรอยละ 66.67 ที่เนื้อหาถูกตอง อานเขาใจงาย
เมื่อพิจารณาในดานความสะอาดเรียบรอย ของผลงาน โดยภาพรวมพบวา ดาน
ความสะอาดของผลงาน คิดเปนรอยละ 100 อยูในระดับพอใช ( x = 2.00)
ดานความสะอาดเรียบรอยของผลงานเมื่อพิ จารณาเปนระดับคุณภาพ พบวา ทุก
ใบกิจกรรมเขียนตัวหนังสืออานงาย แตเขียนไมเปนระเบียบ มีรอยเปอน
เมื่อพิจ ารณาดา นความคิ ดสร างสรรค ของผลงาน โดยภาพรวม พบวา ความคิด
สรางสรรคของผลงาน อยูในระดับ ดี ( x = 2.67)
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ดานความคิดสรางสรรค ของผลงานเมื่อพิจารณาเปนระดับคุณภาพ พบวา มีจํานวน
4 กลุม คิดเปนรอยละ 66.67 ที่มีรูปแบบแปลกใหม และจํานวน 2 กลุม คิดเปนรอยละ 33.33 ที่มี
รูปแบบแปลกใหมบางสวน ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ผลการประเมินความสามารถจากการวาดแผนที่การเดินทางสํารวจปา

ลําดับ

ดี

พอใช

ปรับปรุง

ดี

พอใช

ปรับปรุง

ดี

พอใช

ปรับปรุง

ระดับ คุณภาพ

ความสามารถ
สะอาด/เรียบรอย
(3 คะแนน)

1

-

2

-

-

2

-

3

-

-

7

ดี

3

2

3

-

-

-

2

-

3

-

-

8

ดี

1

3

3

-

-

-

2

-

3

-

-

8

ดี

1

4

-

2

-

-

2

-

3

-

-

7

ดี

3

5

-

2

-

-

2

-

-

2

-

6

พอใช

5

6

-

2

-

-

2

-

-

2

-

6

พอใช

5

-

-

100

-

-

x=7

ดี

ความถูกตอง
(3 คะแนน)

กลุม

รอย
ละ

33.33 66.67

ความคิดสรางสรรค
(3 คะแนน)

66.67 33.33

x = 2.33

x = 2.00

x = 2.67

S.D. = 0.52
ลําดับที่ 2

S.D. = 0. 00
ลําดับที่ 3

S.D. = 0.52
ลําดับที่ 1

รวม
(9 คะแนน)

ผลการทดสอบยอยหลังการจัดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ชนิดของปาไมในเมืองไทย จํานวน
10 ขอ พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรู เรื่อง ชนิดของปาไมในเมืองไทย รอยละ 83.33
ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน พบวา ดานความสนใจ กระตือรือรนใน
การเรี ย น นั ก เรี ย นกล า ซั ก ถามข อ สงสั ย จากผู รู ใ นท อ งถิ่ น ที่ ม าถ า ยทอดความรู และมี ก าร
เขารวมกิจกรรมตลอดเวลา ดานความตั้งใจในการทําใบงาน นักเรียนรวมมือกันทําใบงานมี
เนื้อหาครอบคลุม แตมีบางกลุมที่ผลงานไมเรียบรอยเขียนตัวหนังสือไมเปนระเบียบ ดานการรวม
กิจกรรมกลุม ทุกคนรวมมือชวยเหลือกันทํางานกลุม และดานการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
นักเรียนมีความประหมาบางเปนบางครั้งแตอธิบายเนื้อหาไดถูกตอง
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ผลการประเมิ น ผลงานของ นั ก เรีย นด า นความสามารถในการปฏิบัติง านจากการ
สรางแผนที่ความคิดเรื่องปาไมในเมืองไทย โดยภาพรวม พบวา นักเรียนมีความสามารถในการ
วาดแผนที่ความคิด อยูในระดับพอใช ไดคะแนนเฉลี่ย 6.83 คะแนน จากคะแนนเต็ม 9 คะแนน
เมื่อพิจารณาเปนรายกลุม พบวา กลุมที่ 1,2 มีคะแนนมากที่สุด เทากัน คือ 8 คะแนน คุณภาพ
อยูในระดับดี รองลงมากลุมที่ 3,4 มีคะแนน 7 คะแนน คุณภาพอยูในระดับดี กลุมที่ 5 มี
คะแนน 6 คะแนน คุณภาพอยูในระดับพอใช และกลุมที่ 6 มีคะแนนต่ําสุด 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพอยูในระดับพอใช
เมื่อพิจารณาดานความสามารถจากการสรางแผนที่ความคิดเรื่องปาไมในเมืองไทย
เปนรายดานพบวา ความสามารถดานความถูกตอง มีคะแนนสูงสุด ( x = 2.50, S.D. = 0.55)
รองลงมาดานความคิดสรางสรรค ( x = 2.33, S.D. = 0.82) และดานความสะอาดเรียบรอย
มีคะแนนต่ําสุด ( x = 2.00, S.D. = 0.00)
เมื่อพิจารณาในดานความถูกตองของผลงาน โดยภาพรวมพบวา ความถูกตองของ
ผลงาน อยูในระดับพอใช ( x =2.50)
ดานความถูกตองของผลงาน เมื่อพิจารณาเปนระดับคุณภาพ พบวา มีจํานวน 3
กลุม คิดเปนรอยละ 50.00 ที่เขียนเนื้อหาถูกตอง ครอบคลุมรายละเอียด อานเขาใจงาย และมี
จํานวน 2 กลุม คิดเปนรอยละ 50.00 ที่เนื้อหาถูกตอง อานเขาใจงาย
เมื่อพิจารณาในดานความสะอาดเรียบรอย ของผลงาน โดยภาพรวมพบวา ดาน
ความสะอาดของผลงาน คิดเปนรอยละ 100 อยูในระดับพอใช ( x = 2.00)
ดานความสะอาดเรียบรอยของผลงานเมื่อพิจารณาเปนระดับคุณภาพ พบวาทุกใบ
กิจกรรมเขียนตัวหนังสืออานงาย แตเขียนไมเปนระเบียบ มีรอยเปอน
เมื่ อพิจ ารณาดา นความคิ ดสร างสรรค ของผลงาน โดยภาพรวม พบวา ความคิด
สรางสรรคของผลงาน อยูในระดับ ดี ( x = 2.33)
ดานความคิดสรางสรรค ของผลงานเมื่อพิจารณาเปนระดับคุณภาพ พบวา มีจํานวน
3 กลุม คิดเปนรอยละ 50.00 ที่มีรูปแบบแปลกใหม จํานวน 2 กลุม คิดเปนรอยละ 33.33 ที่มี
รูปแบบแปลกใหมบางสวน และจํานวน 1 กลุม คิดเปนรอยละ 16.67 รูปแบบเลียนแบบเอกสารอื่น
ดังตารางที่ 13
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ความถูกตอง
(3 คะแนน)

กลุม

สะอาด/เรียบรอย
(3 คะแนน)

ความคิดสรางสรรค
(3 คะแนน)

ดี

พอใช

ปรับ
ปรุง

ดี

พอใช

ปรับปรุง

ดี

พอใช

ปรับปรุ
ง

1
2
3
4
5
6

3
3
3
-

2
2
2

-

-

2
2
2
2
2
2

-

3
3
3
-

2
2
-

1

รอยละ

50.00

50.00

-

-

100

-

50.00

33.33

16.67

x = 2.50

x = 2.00

x = 2.33

S.D. = 0.55
ลําดับที่ 1

S.D. = 0.00
ลําดับที่ 3

S.D. = 0.82
ลําดับที่ 2

รวม
(9 คะแนน)

8
8
7
7
6
5

x = 6.83

ลําดับ

ความสามารถ

ระดับคุณภาพ

ตารางที่ 13 ผลการประเมินความสามารถจากการสรางแผนที่ความคิด เรื่องปาไมในเมืองไทย

ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช
พอใช

1
1
3
3
5
6

พอใช

ผลการทดสอบยอยหลังการจัดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง ตนไมเพื่อชีวิต จํานวน 10 ขอ
พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรูเรื่อง ตนไมเพื่อชีวิต รอยละ 81.00
ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน พบวา ดานความสนใจ กระตือรือรนใน
การเรียน นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียน กลาซักถามขอสงสัย เขารวมปฏิบัติ
กิจกรรม ดานความตั้งใจในการทําใบงาน นักเรียนรวมมือกันทําใบงาน ผลงานเรียบรอยและ
สมบูรณ มีเฉพาะบางกลุมที่ผลงานมีรอยขีด ฆา การรวมกิจกรรมกลุม นักเรียนทุกคนรวมมือกัน
ทํากิจกรรมดวยความสนุกสนาน มีการแสดงความคิดเห็นรวมกัน ดานการนําเสนอผลงานหนา
ชั้นเรียน บางกลุมมีความมั่นใจในการนําเสนอกลาแสดงความคิดเห็น แตมีบางกลุมที่ประหมา
บางเปนบางครั้ง
ผลการประเมินผลงานของ นักเรียนดานความสามารถในการปฏิบัติงาน จากการ
จัดทําแผนพับ โดยภาพรวม พบวา นักเรียนมีความสามารถในการจัดทําแผนพับอยูในระดับ
พอใช ไดคะแนนเฉลี่ย 6.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 9 คะแนน เมื่อพิจารณาเปนรายกลุม
พบวา กลุมที่ 1,2 มีคะแนนมากที่สุด เทากัน คือ 8 คะแนน คุณภาพอยูในระดับดี รองลงมา
กลุมที่ 3,4 มีคะแนน 6 คะแนน คุณภาพอยูในระดับพอใช กลุมที่ 6 มีคะแนน 6 คะแนน
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คุณภาพอยูในระดับพอใช และกลุมที่ 5 มีคะนนต่ําสุด 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยูในระดับพอใช
ตามลําดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาด า นความสามารถจากการจั ด ทํ า แผ น พั บ เป น รายด า นพบว า
ความสามารถดานความสวยงาม มีคะแนนสูงสุด ( x = 2.66, S.D. = 0.52) รองลงมา
ความสามารถดานความถูกตอง ( x = 2.00, S.D. = 0.89) และความสามารถดานความสะอาด
เรียบรอย มีคะแนนต่ําสุด ( x = 1.83, S.D. = 0.41)
เมื่อพิจารณาในดานความถูกตองของผลงาน โดยภาพรวมพบวา ความถูกตองของ
ผลงาน อยูในระดับพอใช ( x =2.00)
ด า นความถู ก ต อ งของผลงาน เมื่ อ พิ จ ารณาเป น ระดั บ คุ ณ ภาพ พบว า มี จํ า นวน
2 กลุม คิดเปนรอยละ 33.33 ที่เขียนเนื้อหาถูกตอง ครอบคลุมรายละเอียด อานเขาใจงาย และ
มีจํานวน 2 กลุม คิดเปนรอยละ 33.33 ที่เนื้อหาถูกตอง อานเขาใจงายและ จํานวน 2 กลุม
คิดเปนรอยละ 33.33 ที่มีเนื้อหาวกวน
เมื่อพิจารณาในดานความสะอาดเรียบรอย ของผลงาน โดยภาพรวมพบวา ดาน
ความสะอาดของผลงาน อยูในระดับพอใช ( x = 1.83 )
ดานความสะอาดเรียบรอยของผลงานเมื่อพิจารณาเปนระดับคุณภาพ พบวาจํานวน
5 กลุม คิดเปนรอยละ 83.33 ที่มีการเขียนตัวหนังสืออานงาย แตเขียนไมเปนระเบียบ มีรอยเปอน
และจํานวน 1 กลุม คิดเปนรอยละ 16.67 ที่เขียนตัวหนังสืออานยาก ไมเปนระเบียบ มีรอยขีดฆา
สกปรก
เมื่อพิจารณาดานความสวยงามของผลงาน โดยภาพรวม พบวา ความสวยงามของ
ผลงาน อยูในระดับ ดี ( x = 2.66)
ดานความสวยงามของผลงานเมื่อพิจารณาเปนระดับคุณภาพ พบวา มีจํานวน 4 กลุม
คิดเปนรอยละ 66.67 ที่ผลงาน มีภาพประกอบ ระบายสีสวยงาม มีความสมดุล จํานวน 2 กลุม คิด
เปนรอยละ 33.33 ที่ผลงานมีภาพประกอบ ระบายสีสวยงาม ดังตารางที่ 14 หนา 124
ผลการทดสอบยอยหลังการจัดกิจกรรมที่ 4 เรื่อง การอนุรักษปาไมในชุมชน จํานวน
10 ขอ พบวา นักเรียนมีผลการเรียนรู เรื่อง การอนุรักษปาไมในชุมชน รอยละ 81.18
ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน พบวา ดานความสนใจ กระตือรือรน
ในการเรียน นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรนในการเรียน กลาซักถามขอสงสัยจากผูรูใน
ทองถิ่น เขารวมปฏิบัติกิจกรรมตลอดเวลา ดานความตั้งใจในการทําใบงาน นักเรียนรวมมือกัน
ทําใบงานผลงานเรียบรอยและมีเนื้อหาถูกตองสมบูรณ ดานการรวมกิจกรรมกลุม ทุกคนรวมมือ
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กันทํางานคิดแกปญหารวมกันจนกระทั่งทํางานสําเร็จบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ดานการนําเสนอ
ผลงานหนาชั้นเรียน นักเรียนบางกลุมมีความมั่นใจ กลาแสดงความคิดเห็น แตมีบางกลุมมี
ความประหมา อธิบายเนื้อหาไมละเอียดใชคําพูดที่วกวนสับสน

ความสามารถ
ความถูกตอง
(3 คะแนน)

กลุม

สะอาด/เรียบรอย
(3 คะแนน)

ดี

พอใช

ปรับปรุง

ดี

พอใช

ปรับ ปรุง

ดี

พอใช

ปรับปรุง

1
2
3
4
5
6

3
3
-

2
2

1
1
-

-

2
2
2
2
2

1
-

3
3
3
3
-

2
2

-

รอยละ

33.33

33.33

33.33

-

83.33

16.67

66.67

33.33

-

x = 1.83

x = 2.66

S.D. = 0.89
ลําดับที่ 2

S.D. = 0.41
ลําดับที่ 3

S.D. = 0.52
ลําดับที่ 1

8
8
6
6
5
6

ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช
พอใช

1
1
3
3
6
5

รวม

ความสวยงาม
(3 คะแนน)

x = 2.00

(9
คะแนน)

ระดับ
คุณ
ภาพ

ลําดับ

ตารางที่ 14 ผลการประเมินความสามารถจากการทําแผนพับ

x = 6.50

พอใช

ผลการประเมินผลงานของ นักเรียนดานความสามารถในการปฏิบัติงาน จากการเขียน
นิทาน โดยภาพรวม พบวา นักเรียนมีความสามารถในการเขียนนิทานอยูในระดับดี ไดคะแนน
เฉลี่ย 11.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน เมื่อพิจารณาเปนรายกลุม พบวา กลุมที่ 1 มี
คะแนนมากที่สุด เทากัน คือ 14 คะแนน คุณภาพอยูในระดับดี รองลงมากลุมที่ 2 มีคะแนน 13
คะแนน คุณภาพอยูในระดับดี กลุมที่ 3 มีคะแนน 11 คะแนน คุณภาพอยูในระดับดี และกลุมที่
4-6 มีคะนน 10 คะแนน ระดับคุณภาพอยูในระดับพอใช
เมื่ อ พิ จ ารณาด า นความสามารถจากการเขี ย นนิ ท าน เป น รายด า นพบว า
ความสามารถดานความถูกตองตามหลักภาษา มีคะแนนสูงสุด ( x =2.50, S.D. = 0.55)
รองลงมาความสามารถดานลําดับเหตุการณ และ ความสามารถดานผลงาน มีระดับคะแนน
เทากัน ( x = 2.33, S.D. = 0.52 ) ความสามารถดานการจัดรูปเลม( x = 2.17, S.D. = 0.41 )
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และความสามารถดานความคิดสรางสรรค มีคะแนนต่ําสุด ( x = 2.00, S.D. = 0.00) ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาในการจัดรูปเลมนิทาน โดยภาพรวมพบวา การตั้งการจัดรูปเลมนิทาน
อยูในระดับพอใช ( x =2.17)
ดานการการจัดรูปเลมนิทาน เมื่อพิจารณาเปนระดับคุณภาพ พบวา มีจํานวน 1 กลุม
คิดเปนรอยละ 16.67 ที่มีองคประกอบครบ ไดแก ปก คํานํา เนื้อเรื่อง ภาพประกอบ และมี
จํานวน 5 กลุม คิดเปนรอยละ 83.33 ที่มีองคประกอบอยางนอย 3 อยาง
เมื่อพิจารณาในดานความถูกตองตามหลักภาษา โดยภาพรวมพบวา ถูกตองตาม
หลักภาษา อยูในระดับดี ( x = 2.50 )
ดานความถูกตองตามหลักภาษา เมื่อพิจารณาเปนระดับคุณภาพ พบวา มีจํานวน 3
กลุม คิดเปนรอยละ 50.00 ที่มีการเขียนตัวหนังสือไดถูกตองตามความหมายของคําไมตกหลน
จํานวน 3 กลุม คิดเปนรอยละ 50.00 ที่เขียนตัวหนังสือผิดบางแตยังพอสื่อความหมายได
เมื่อพิจารณาดานลําดับเหตุการณของนิทาน โดยภาพรวม พบวา ลําดับเหตุการณของ
นิทาน อยูในระดับ พอใช ( x = 2.33)
ดานลําดับเหตุการณของนิทาน เมื่อพิจารณาเปนระดับคุณภาพ พบวา มีจํานวน
2 กลุม คิดเปนรอยละ 33.33 ที่ลําดับเหตุการณตอเนื่อง เขาใจในเนื้อเรื่อง เกิดความเพลิดเพลิน
จํานวน 4 กลุม คิดเปนรอยละ 66.67 ที่ลําดับเหตุการณไมตอเนื่อง เขาใจเนื้อเรื่องยาก
เมื่อพิจารณาดานผลงาน โดยภาพรวมพบวาผลงานอยูในระดับ พอใช ( x = 2.33)
ดานผลงาน เมื่อพิจารณาเปนระดับคุณภาพ พบวา มีจํานวน 2 กลุม คิดเปนรอยละ
33.33 ที่วาดภาพสีสันสวยงาม เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง สะอาดเรียบรอย จํานวน 4 กลุม คิดเปน
รอยละ 66.67 ที่วาดภาพเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง สะอาดเรียบรอย
เมื่อพิจารณาดานความคิดสรางสรรค โดยภาพรวม พบวา ความคิดสรางสรรคอยูใน
ระดับ พอใช ( x =2.00)
ดานความคิดสรางสรรคเมื่อพิจารณาเปนระดับคุณภาพ พบวาทุกกลุม มีรูปแบบ
แปลกใหมบางสวน ดังตารางที่ 15 หนา 126
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ตารางที่ 15 ผลการประเมินความสามารถจากการเขียนนิทาน

ความคิด
สรางสรรค

รวม
15 คะแนน

14
13
11
10
10
10

ดี
ดี
ดี
พอใช
พอใช
พอใช

1
2
3
4
4
4

x = 11.33

ดี

ดี
พอใช
ปรับปรุง
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ดี
พอใช
ปรับปรุง
ดี
พอใช
ปรับปรุง

กลุม

ผลงาน

ลําดับ

การจัด
รูปเลม

ระดับ คุณภาพ

ความสามารถ
ความถูกตอง
ลําดับ
ตามหลัก
เหตุการณ
ภาษา

3
-

2
2
2
2
2

-

3
3
3
-

2
2
2

-

3
3
-

2
2
2
2

-

3
3
-

2
2
2
2

-

-

2
2
2
2
2
2

-

16.67
83.33
50.00
50.00
33.33
66.67
33.33
66.67
100
-

คา รอยละ

1
2
3
4
5
6

x =2.17

x =2.50

x =2.33

x =2.33

x =2.00

S.D. = 0.41

S.D. = 0.55

S.D. = 0.52

S.D. = 0.52

S.D. = 0.00

ลําดับที่ 4

ลําดับที่1

ลําดับที่ 2

ลําดับที่ 2

ลําดับที่ 5

ผลการประเมินหลังการใชแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องการอนุรักษปาไมใน
ชุมชน โดยการทดสอบวัดผลการเรียนรู แบบประเมินความสามารถในการเปนนักอนุรักษ และ
แบบสอบถามความคิดเห็นหลังจากการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ผลการทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังใชแผนการจัดกิจกรรม การทดสอบผลการเรียนรู
หลังการใชแผนการจัดกิจกรรม โดยการทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30
ขอ จําแนกรายละเอียดตามเนื้อหาของแผนการจัดกิจกรรม
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ตารางที่ 16 แสดงผลการเปรียบเทียบคารอยละของคะแนนผลการเรียนรูเรื่องการอนุรักษปาไมใน
ชุมชน หลังการใชกิจกรรมการอนุรักษปาไมในชุมชน มีรายละเอียดดังนี้
เนื้อหาในกิจกรรม
1.
2.
3.
4.

การศึกษาปาชุมชนของฉัน
ชนิดของปาไมในเมืองไทย
ตนไมเพื่อชีวิต
การอนุรักษปาไมในชุมชน

คะแนนเต็ม
(30คะแนน)
7
7
8
8

x

S.D.

ลําดับ

5.57
6.10
6.93
5.23

0.82
0.84
1.05
0.77

3
2
1
4

จากตารางที่ 16 จากการทดสอบดานการเรียนรู ในแตละกิจกรรม พบวา นักเรียนมี
ผลการเรียนรู เรื่อง ตนไมเพื่อชีวิตมากที่สุด ( x = 8.68 ,S.D.= 6.93) รองลงมา เรื่อง ชนิดของ
ปาไมในเมืองไทย ( x = 8.24, S.D. = 0.84) เรื่อง การศึกษาปาชุมชนของฉัน ( x = 8.18 , S.D.
= 0.82) และนอยที่สุด เรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน ( x = 7.68 , S.D. = 0.77) ตามลําดับ
และพบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 16.03 คิดเปนรอยละ 80.15 และ ผูวิจัยไดนํามา
ทดสอบคาสถิติ t – test แบบ dependent เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการใช
กิจกรรม สรุปผลการทดสอบดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนผลการเรียนรู เรื่อง การอนุรักษปาไมใน
ชุมชน กอนและหลังการใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน
ผลการเรียนรู
กอนใชกิจกรรม
หลังใชกิจกรรม

จํานวนนักเรียน (n)
30
30

คะแนนเต็ม
30
30

x

19.03
24.03

S.D.
2.25
2.86

t-test
22.55 **

* p 〈 0.05 (df = 29) คา t(0.05) = 2.045
จากตารางที่ 17 พบวา คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรูของนักเรียน เรื่องการอนุรักษปาไม
กอนและหลังใชกิจกรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย ขอที่ 2 ที่วา ผลการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 เกี่ยวกับการ
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อนุรักษปาไมในชุมชนกอนและหลังใชกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมใน
ชุมชนแตกตางกัน โดยคะแนนเฉลี่ยหลังจากใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสูงกวากอนใชกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน โดยมีคะแนนกอนใชกิจกรรม x = 19.30, S.D. = 2.25 และหลังใชกิจกรรม
x = 24.03, S.D. = 2.86 (รายละเอียดดังตารางที่ 26 ภาคผนวก ค หนา 200)
ผลการประเมินความสามารถในการเปนนักอนุรักษปาไม โดยภาพรวม พบวา นักเรียน
มีความสามารถในการเปนนักอนุรักษปาไม อยูในระดับดี ( x = 2.84 ) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานการประชาสัมพันธ มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ( x = 3.00, S.D. = 0.00 )คือ นําความรู
ความเขาใจดานปาไม เผยแพรกับบุคคลใกลชิด ในดานแจกเอกสารและการจัดนิทรรศการให
ความรูเรื่องการอนุรักษ รองลงมา ดานการดูแลรักษาปาไม ( x = 2.83, S.D. = 0.48 ) คือ ไม
ลักลอบตัดไมทําลายปา เขาฟงการประชุมดานการรักษาปา ใชไมอยางประหยัดและคุมคามาก
ที่สุด ดานการปองกันไฟปา ( x = 2.80, S.D. = 0.47) คือ ใหความรวมมือในการปองกันไฟปา ดับ
ไมขีดไฟ หรือกองไฟใหสนิททุกครั้ง เขาฟงการประชุมชี้แจง บรรยายความรู หรือฝกอบรมกิจกรรม
ดานการปองกันไฟปา และดานที่มีคะแนนต่ําสุดเปนดานการปลูกตนไม ( x = 2.76, S.D. = 0.69 )
คือ ปลูกตนไมในทองถิ่น บํารุงรักษาตนไมที่ปลูก เขาฟงการประชุมชี้แจง บรรยายความรู หรือ
ฝกอบรมกิจกรรมการปลูกตนไม ตามโอกาสอันควร ตามลําดับ ดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 ผลการประเมินความสามารถในการเปนนักอนุรักษปาไมในชุมชน
ความสามารถ
การเปนนักอนุรักษปาไม
การดูแลรักษาปาไม
การปลูกตนไม
การปองกันไฟปา
การประชาสัมพันธ
เฉลี่ย

ดี

พอใช

83.33
76.67
80.00
100
85.00

16.67
23.33
20.00
0.00
15.00

ปรับ
ปรุง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

X

S.D.

ระดับ

ลําดับที่

2.83
2.76
2.80
3.00
2.84

0.48
0.69
0.47
0.00
0.45

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

2
4
3
1

ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียน ผูวิจัยไดดําเนินการสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน จํานวน 30 คน
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โดยวิเคราะห ขอมูลจาก (1) ขอมูลทั่วไป (2) ความคิดเห็นตอกิจกรรมการอนุรักษปาไมในชุมชน
(3) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
การวิเคราะหขอ มูลจากการสอบถามความคิดเห็น ซึ่งแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 17
คน คิดเปนรอยละ 56.67 และเพศหญิง จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 43.33 ดานอายุ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 12ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 60.00 รองลงมามีอายุ
11 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 36.67 และมีอายุ 13 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.33
ดังตารางที่ 19
ตารางที่ 19 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
ขอมูลทั่วไป

จํานวน

รอยละ

รวม

17
13
30

56.67
43.33
100.00

รวม

11
18
1
30

36.67
60.00
3.33
100.00

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
11 ป
12 ป
13 ป

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการอนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5- 6 โดยภาพรวมพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 เห็นดวย
ในระดับมาก ( X = 2.88 ,S.D. = 0.40)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นวานักเรียนตองการ
เรียนดวยกิจกรรมแบบนี้อีกในโอกาสตอไป และวิธีการจัดกิจกรรมชวยใหนักเรียนมีความมั่นใจใน
การเขารวมทํากิจกรรม มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ทําใหนักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับเพื่อน ๆและกิจกรรมการเรียน
การสอนมีความทาทายทําใหนักเรียนอยากคนควาหาคําตอบมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ
96.67 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหนักเรียนเรียนอยางมีความสุข และวิธีการจัด
กิจกรรมชวยใหนักเรียนทํางานไดอยางมีระบบและรอบคอบ มีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ
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93.34 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้ทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน ถูกตอง และเขาใจ

งาย คิดเปนรอยละ 90.00 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหนักเรียนมีอิสระในการเรียนรู
และ การจั ด กิ จ กรรมแบบนี้ ช ว ยให นั ก เรี ย นนํ า ความรู ไ ปประยุ ก ต ใ ช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น 86.67
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหนักเรียน ตื่นเตน เราใจ และสนุกสนาน มีจํานวน
เทากันกับการจัดกิจกรรมแบบนี้ทําใหนักเรียนอยากเขารวมกิจกรรม และวิธีการจัดกิจกรรมชวยให
นักเรียน คิดอยางมีเหตุผล นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 83.33 ตามลําดับ ดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการอนุรักษปาไมในชุมชน
ความคิดเห็น
1. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนทํ า ให
นักเรียน ตื่นเตน เราใจและสนุกสนาน
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําให
นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําให
นักเรียนเรียนอยางมีความสุข.
4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําให
นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับ
เพื่อน ๆ
5. กิจกรรมการเรียนการสอน มีความ ทาทาย
ทําใหนักเรียนอยากคนควาหาคําตอบ
6. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้ทําให
นักเรียนเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน ถูกตอง และ
เขาใจงาย
7. การจัดกิจกรรมแบบนี้ทําใหนักเรียนอยากเขา
รวมกิจกรรม
8. นักเรียนตองการเรียนดวยกิจกรรมแบบนี้อีก
ในโอกาสตอไป
9.
การจัดกิจกรรมแบบนี้ชวยใหนักเรียนนํา
ความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
10. วิธีการจัดกิจกรรมชวยใหนักเรียนมีความ
มั่นใจในการเขารวมทํากิจกรรม
11. วิธีการจัดกิจกรรมชวยใหนักเรียนทํางานได
อยางมีระบบและรอบคอบ
12. วิธีการจัดกิจกรรมชวยใหนักเรียน คิดอยางมี
เหตุผล
รวม

มาก

ปานกลาง

นอย

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

ลําดับที่

X

83.34

13.33

3.33

2.80

0.48

มาก

7

86.66

10.00

3.33

2.83

0.46

มาก

6

93.33

6.67

0.00

2.93

0.25

มาก

3

96.67

3.33

0.00

2.97

0.18

มาก

2

96.67

3.33

0.00

2.97

0.18

มาก

2

90.00

6.67

3.33

2.87

0.43

มาก

5

83.34

10.00

33.33

2.77

0.57

มาก

8

100

0.00

0.00

3.00

0.00

มาก

1

86.67

6.66

6.66

2.80

0.55

มาก

7

100

0.00

0.00

3.00

0.00

มาก

1

93.34

3.33

3.33

2.90

0.40

มาก

4

83.33

10.00

6.67

2.77
2.88

0.57
0.40

มาก
มาก

8
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ตอนที่ 3
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม วิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ พบวา นักเรียนสวนใหญ
ตองการใหเพิ่มระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมและมีการปฏิบัติกิจกรรมนอกสถานที่ในที่อื่น ๆ อีก
เชน ปาชุมชนในพื้นที่ใกลเคียง เปนตน
ผลการประเมิน ความคิดเห็นของครูผู สอน และผูรูใ นชุ ม ชน ผูวิจั ยไดดํ า เนิน การ
สัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 จํานวน 2 คน โดยวิเคราะหขอมูลจาก 1) ขอมูล
ทั่วไป 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษปาไมในชุมชน 3) ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณความคิดเห็นซึ่งแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูใหสัมภาษณ พบวา เปนเพศชายจํานวน 1 คน คิดเปน
รอยละ 50 และเพศหญิง 1 คน คิดเปนรอยละ 50 ดานอายุ พบวา ผูใหสัมภาษณทุกคนมี
อายุ 43 ป คิดเปนรอยละ 100
ตอนที่ 2 ผลการสัมภาษณความคิดเห็นของครูผูสอนและผูรูในชุมชน โดยภาพรวม
พบวา ผูที่เกี่ยวของทุกทานเห็นชอบดวยอยางยิ่งกับการจัดกิจกรรมอนุรักษปาไมในชุมชน ที่จัดขึ้น
เพราะถือวาเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญและมีประโยชนตอสวนรวม เปนการสอนใหนักเรียนไดรู
คุ ณ ค า เห็ น ความสํ า คั ญ ของทรั พ ยากรป า ไม ส ง ผลให ชุ ม ชนของตนเองเป น ชุ ม ชนที่ น า อยู
นอกจากนี้ยังเปนการจัดประสบการณใหนักเรียนไดสัมผัสโดยตรงกับปญหาลงมือ คิดวิธีแกไข
ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อแกปญหาตาง ๆ ที่พบเห็น ไดเรียนรูวิธีการเรียนการสอนที่แตกตางไปจากเดิม
ความคิดเห็นที่มีตอบรรยากาศของการจัดกิจกรรมอนุรักษปาไมในชุมชน พบวา โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นวามีบรรยากาศของความสนุกสนาน นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม แสดงออก
วา มีความพอใจกั บกิ จกรรมตา ง ๆ ที่จั ดขึ้นในแตละแผนการจัดกิจกรรม มีความกระตือรือรน
ตองการทราบขอมูลตาง ๆ ที่เตรียมนํามาใชประกอบการจัดกิจกรรม
ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ ลั ก ษณะของกิ จ กรรมที่ จั ด ให กั บ นั ก เรี ย น โดยภาพรวม พบว า
กิจกรรมมีความนาสนใจเปนการเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนใหนาสนใจ
มากกวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียนตามปกติ มีลักษณะของการจัดกิจกรรมที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนใหมีการไดลงมือฝกปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหนักเรียนมีโอกาสไดรับ
ประสบการณจริงโดยตรงไดสัมผัสปาไมในทองถิ่นตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให นักเรียนได
เรี ย นรู แ ละคิ ด วิ ธี ก ารแก ป ญ หา รู วิ ธี ก ารดู แ ลอนุ รั ก ษ ป า ไม ใ นท อ งถิ่ น ของตนเองโดยตรง เช น
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กิจ กรรมการให นัก เรี ย นไปสํ า รวจปา ไม กิจกรรมการปลู ก ปา กิ จ กรรมการแสดงละคร ก็ เ ป น
กิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการเปนนักอนุรักษปาไมที่
ความคิดเห็น ที่มีต อระยะเวลาในการจัดกิจกรรมอนุรักษปาไม โดยภาพรวมพบวา
ระยะเวลาที่ใชจัดกิจกรรมในบางแผนการจัดกิจกรรมมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมที่คิดวาคอนขางนอยไป
นาจะมีการปรับเวลาใหยืดหยุนเหมาะสมกับเนื้อหาที่จัดในแตละแผนการจัดกิจกรรม
ความคิดเห็นที่มีตอประโยชนของการจัดกิจกรรมอนุรักษปาไมโดยภาพรวมพบวา เปน
กิจกรรมที่ มี ค วามสํา คั ญและมี ประโยชนต อสว นรวม เปน การสอนใหนัก เรียนไดรูคุณคา เห็ น
ความสําคัญของทรัพยากรปาไมในทองถิ่นของเราเองและเปนการฝกใหนักเรียนไดมีสวนรวมดูแล
อนุรักษปาไม ปลูกฝงใหนักเรียนมีจิตสํานึกที่ดีตอการรวมทําหนาที่ดูแลอนุรักษปาไม
ความคิดเห็นที่มีตอความเหมาะสมของเนื้อหาหรือประสบการณที่จัดใหกับนักเรียน
โดยภาพรวม พบวา เนื้อหาและประสบการณที่จัดใหนักเรียนไดเรียนรูและฝกปฏิบัตินั้นมีความ
ครอบคลุมละเอียดพอสําหรับใหนักเรียนปฏิบัติตนเปนนักอนุรักษปาไมที่ดี
ความคิดเห็นที่มีตอการมีสวนรวมในกิจกรรมอนุรักษปาไมของนักเรียน ซึ่งโดยภาพรวม
พบวา นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมอนุรักษปาไม โดยรวมปฏิบัติกิจกรรมทั้งภายในกลุม
และเปนรายบุคคล มีสวนในการตัดสินใจวาจะปฏิบัติกิจกรรมอะไรบางในการดูแลอนุรักษปาไม
เชน การปลูกตนไมในปาชุมชนของตนเอง เปนตน
ความคิดเห็นที่ มีต อความเหมาะสมในการนํ ากิจกรรมอนุรักษปา ไม นี้ไปใช ในการ
สงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรี ยน โดยภาพรวม พบวา กิจกรรมอนุรักษปาไมนี้มี ความ
เหมาะสมที่จะนําไปใชในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพราะเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดใช
เวลาวางใหเปนประโยชนทั้งตอตนเองและสวนรวม เปนกิจกรรมที่เนนใหนักเรียนเห็นคุณคารวม
อนุรักษของทรัพยากรของทองถิ่นและเกิดความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนและเปนกิจกรรมที่เปด
โอกาสให นั ก เรี ย นได เ ข า ร ว มด ว ยความสมั ค รใจ มี ป ระโยชน ส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นเกิ ด ความ
ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง ควรที่จะมีการดําเนินการตอไป เพื่อใหเกิดประโยชนและปลูกฝง
นักเรียนในโรงเรียนทุกคนใหเห็นคุณคาความสําคัญของทุกสิ่งทุกอยางในทองถิ่นของนักเรียน
ตอนที่ 3 ข อเสนอแนะอื่น ๆ พบวา ควรมีก ารจั ดการเรียนการสอนบูรณาการกับ
รายวิ ช าอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วขอ ง เช น วิชาวิท ยาศาสตร วิ ช าภาษาไทย วิช าสัง คมศึก ษาและวิช า
ภาษาอังกฤษ เปนตน และการนํานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ในแหลงทองเที่ยวควรมีการเตรียม
ความพรอมและความปลอดภัยในการเดินทางเนื่องจากเปนการเดินทางในชวงฤดูฝน จึงควร
เพิ่มความระมัดระวังในการเกิดอุบัติเหตุ
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ผลการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมอนุรักษปาไมในชุมชน ผลการปรับปรุงแผนการ
จั ด กิ จ กรรมหลั ง จากการนํ า ไปทดลองใช พบว า มี ข อ บกพร อ งที่ ค วรปรั บ ปรุ ง แก ไ ขในเรื่ อ ง
ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรม ถึ ง แม ว า ในช ว งของการพั ฒ นากิ จ กรรมฉบั บ ร า งจะมี ก าร
ตรวจสอบแกไขจากผูเชี่ยวชาญแลววามีความสอดคลองเหมาะสม และมีการ นําไปทดลองใชกับ
นักเรียนเปนรายบุคคลและแบบกลุมยอยแลวก็ตาม แตในทางปฏิบัติการ นําไปทดลองใชจริง
พบวา ระยะเวลาที่กําหนดไมเพียงพอสําหรับการปฏิบัติกิจกรรมใหเสร็จสิ้นสมบูรณ ดังนั้นจึงควร
มีการปรับระยะเวลาใหยืดหยุนเหมาะสมกับกิจกรรมในแตละแผนการจัดกิจกรรม โดยปรับจาก
20 คาบ เพิ่มเปน 25 คาบ โดยในแผนที่ 1 จากเดิม ภาคปฏิบัติจํานวน 1 คาบ เพิ่มเปน 2
คาบแผนที่ 2 จากเดิม ไมมีเวลาในชวงภาคปฏิบัติ เพิ่มเปน1 คาบ และแผนที่ 4 จากเดิม 2 คาบ
เพิ่มภาคปฏิบัติเปน 3 คาบ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่ง
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ (1) การวิจัย (Research) เปนการศึกษาความตองการและขอมูล
พื้นฐาน (2) การพัฒนา (Development) เปนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมนักเรียน (3)
การวิจัย (Research) เปนการทดลองใชกิจกรรมนักเรียน (4) การพัฒนา (Development) เปนการ
ประเมินผลและปรับปรุงแกไขกิจกรรมนักเรียน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ (1) เพื่อศึกษา
ความตองการและขอมูลพื้นฐาน (2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพกิจกรรมนักเรียน (3) เพื่อ
ทดลองใชกิจกรรมนักเรียน (4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงแกไขกิจกรรมนักเรียน การวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยไดสรางกิจกรรมนักเรียนขึ้นใหม โดยศึกษาความตองการและขอมูลพื้นฐานตางๆ แลวนํามา
พัฒนาเปนกิจกรรมนักเรียน เรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5 – 6 โดยนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 โรงเรียนบานรังงาม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 30 คน ประกอบดวย
(1) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม และแบบบันทึกการสนทนากลุม
(2) กิจกรรมนักเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6
(3) แบบประเมินกิจกรรมนักเรียนจากผูเชี่ยวชาญ (4) เครื่องมือทีใ่ ชในการประเมินและปรับปรุง
แกไขกิจกรรมนักเรียน ไดแก แบบสัมภาษณผูสอนและผูรูในชุมชน แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียน ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง วิเคราะหขอมูลดวย
คาสถิติรอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คา t- test แบบ dependent
และการวิเคราะหเนื้อหา ( Content Analysis ) แลวนําเสนอแบบพรรณนาความ
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรือ่ งการอนุรักษปาไมในชุมชน
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สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 ประกอบดวย (1) เนื้อหา เกี่ยวกับ การศึกษาปาชุมชน
ของฉัน ชนิดของปาไมในเมืองไทย ปาไมเพื่อชีวิตและการอนุรักษปาไมในชุมชน (2) การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ควรเปนกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรู และไดลง
มือปฏิบัติจริง โดยผานกิจกรรมหลากหลายที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น มีการศึกษาคนควาเรื่องประโยชน
ใหมีการจัดทําแผนพับรณรงคเรื่องการอนุรักษปาไม
ของปาไมจากแหลงเรียนรูในชุมชน
จั ด นิ ท รรศการอนุ รั ก ษ ป า ไม ใ นชุ ม ชน และการฝ ก ปฏิ บั ติ ต นเป น นั ก อนุ รั ก ษ ป า ไม ใ นชุ ม ชนที่ ดี
(3) รูปแบบแผนการจัดกิจกรรมนักเรียนควรมีภาพประกอบ รูปเลมมีขนาดเหมาะสม สะดวกในการ
ใช ตัวหนังสือใหญ ชัดเจน อานงาย และเนื้อหาไมมากเกินไป (4) สื่อที่ใชประกอบในกิจกรรม
นักเรียน เชน รูปภาพ หนังสืออานเพิ่มเติม วีดีทัศน และแหลงเรียนรู และ(5) การวัดผลและ
ประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริงทั้งดานความรู ความเขาใจ เจตคติ และการลงมือปฏิบัติ
โดยการตรวจผลงาน การใชแบบสังเกตพฤติกรรม การทดสอบ และการสัมภาษณ
2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สรางขึ้นประกอบดวย ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค ลักษณะ
ของกิจกรรม เนื้อหา วิธีดําเนินกิจกรรม สื่อ และการประเมินผล โดยแผนการจัดกิจกรรมนักเรียนที่
สรางขึ้นประกอบดวยเนื้อหา 4 เรื่อง ไดแก การศึกษาปาชุมชนของฉัน ชนิดของปาไมในเมืองไทย
ปาไมเพื่อชีวิตและการอนุรักษปาไมในชุมชน ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.91 มีความเหมาะสมในสวนประกอบ
ตาง ๆ และมีคาประสิทธิภาพ 82.00 / 80.11
3. ผลการทดลองใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5–6 พบวา นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจเรียน ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ
ดวยความเต็มใจในสถานการณจริงนอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน มีความ
กระตือรื อรน สนุกสนานกับการปฏิบัติกิจกรรม มีส วนรวมในการแสดงความคิดเห็น กลา
แสดงออก และสามารถรวมกันสรุปขอคนพบที่ไดจากการเรียนรูได มีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงโดยการสังเกต การสัมภาษณ การสอบถาม การทดสอบ และการนําเสนอผลการเรียนรู
ในรูปแบบนิทรรศการ แผนพับ และการแสดงบทบาทสมมติ
4. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พบวานักเรียนมีความรูความเขาใจกอนและหลัง
การใชกิจกรรมนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังการใชกิจกรรม
นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ สูงกวากอนการใชกจิ กรรมนักเรียน และจากผลการเปรียบเทียบคารอยละ
ของคะแนนผลการเรียนรูในแตละแผนการจัดกิจกรรม พบวา เนื้อหาทีน่ ักเรียนทําคะแนนไดมาก
ที่สุดคือ เนื้อหาเรื่องตนไมคอื ชีวิต รองลงมาไดแก เนือ้ หาเรื่องชนิดของปาไมในเมืองไทย เนือ้ หา
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เรื่องพืชในชุมชนของฉัน และเนื้อหาที่นกั เรียนทําคะแนนไดนอยที่สุดคือ เนื้อหาเรื่องแนวทางการ
อนุรักษปา ไม และจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน พบวา นักเรียนทุกคนใหความ
รวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมไดเปนอยางดี
มีความกระตือรือรน สนใจและตั้งใจในการทํากิจกรรม สําหรับผลการประเมินความสามารถใน
การเปนนักอนุรักษปาชุมชนโดยการประเมินผลตามสภาพจริง และจากการเปรียบเทียบคารอยละ
ของคะแนนการประเมินผลความสามารถในการเปนนักอนุรักษปา ชุมชนรายดาน พบวา ดานที่
นักเรียนมีผลการประเมินสูงสุดไดแก ดานการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารดานปาไม รองลงมา
ไดแก ดานการดูแลรักษาปาไมในชุมชน ดานการปองกันไฟปา และดานทีน่ ักเรียนมีผลการ
ประเมินต่ําสุดคือดานการปลูกตนไม สวนการประเมินผลดานความคิดเห็น พบวา นักเรียนเห็น
คุณคาของการอนุรักษปาไมในชุมชน เพราะนักเรียนมีความตองการปฏิบัติกิจกรรมอนุรักษปาไม
ในชุมชนตอไป เนื่องจากเปนกิจกรรมทีน่ ักเรียนไดมีสว นรวม แสดงออกอยางเต็มที่ทงั้ การลงมือ
ปฏิบัติจากแหลงเรียนรูจริง
และการแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ รวมทัง้ สรางจิตสํานึกทีด่ ี
เกี่ยวกับการอนุรักษปา ไมใหเกิดขึ้นกับนักเรียน
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผลตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. ผลการศึกษาความตองการและขอมูลพื้นฐานในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
พบวา ทุกฝายตองการใหมีการจัดการเรียนรูกิจกรรมนักเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน
เพราะเปนกิจกรรมการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ คือนักเรียนมีสวนรวมในการพัฒนากิจกรรม
และตรงตามความตองการของนักเรียน รวมทั้งนักเรียนไดเรียนรู ไดลงมือปฏิบัติจริงจากแหลง
เรี ย นรู ใ นท อ งถิ่ น และความรู ที่ ไ ด รั บ จากการจั ด กิ จ กรรมนั ก เรี ย นสามารถนํ า ไปใช ไ ด จ ริ ง ใน
ชีวิตประจําวัน รวมทั้งเปนความรูใหมที่สามารถนําไปแกปญหาเกี่ยวกับปาไมในชุมชน ที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตได ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช
2542 มาตรา 22 ที่ระบุวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และในมาตราที่ 24 (2) ที่กลาววาการ
จั ด กระบวนการเรี ย นรู ส ถานศึ ก ษาต อ งฝ ก ทั ก ษะกระบวนการคิ ด การจั ด การ การเผชิ ญ
สถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา (กระทรวงศึกษาธิการ ,กรม
วิชาการ 2546 : 11-12) สวนดานของลักษณะแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นักเรียนมี
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ความตองการลักษณะของรูปแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังนี้คือ มีภาพประกอบ รูปเลมมีขนาด
เหมาะสมสะดวกในการใช และตัวหนังสือใหญ ชัดเจน อานงาย ซึ่งไชยยศ เรืองสุวรรณ
(2526 : 199) ไดกลาววากิจกรรมการเรียน คือสื่อและชุดการเรียนรูที่จัดทําขึ้นเพื่อสนอง
ความสามารถ ความสนใจและความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งอาจกลาวไดวากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีลักษณะคลายกับชุดการเรียนรู ดังนั้นรูปแบบกิจกรรมที่นักเรียน
ตองการ จึงมีความสอดคลองกับสัทธา สืบดา (2545: 35) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุด
การสอน เรื่อง โจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชขอมูลทองถิ่น สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ซึ่งพบวา ลักษณะของชุดการสอนที่ดี ควรประกอบดวยหัวขอเรื่อง คูมือการใชชุดการสอน
วัตถุประสงค วัสดุประกอบการเรียน บัตรงาน กิจกรรมสํารอง ตองมีขนาดและรูปเลมใหเหมาะสม
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตัวหนังสือชัดเจน มีการตูนประกอบและมีสีสันสวยงามเพื่อ
ดึงดูดความสนใจของผูเรียน สําหรับสื่อการเรียนการสอนในกิจกรรมนักเรียน ควรประกอบไป
ดวยรูปภาพ หนังสืออานเพิ่มเติม วารสาร วีซีดี และแหลงเรียนรูซึ่งจะชวยใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางถูกตอง ชัดเจน สรางความสนใจ ตลอดจนกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียน
การสอนอยางกระตือรือรน ดังที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กลาววา สื่อการ
เรียนรูที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนรู ควรมีความหลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อ
เทคโนโลยีและสื่ออื่น ๆ ซึ่งชวยสงเสริมใหการเรียนรูเปนไปอยางมีคุณคา นาสนใจ ชวนคิด ชวน
ติดตาม เขาใจไดงายและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งกระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีแสวงหาความรูเกิดการเรียนรู
อยางกวางขวางลึกซึ้งและตอเนื่องตลอดเวลา (กระทรวงศึกษาธิการ , กรมวิชาการ 2545 ก :59)
และดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนจากการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ทุกฝาย
ตองการใหมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ดังนี้ คือ การตรวจผลงาน การทดสอบ และ
การสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน ดังที่กรมวิชาการ (2542:คํานํา) กลาววา การประเมินผล
จากสภาพจริง(Authentic Assessment)เปนวิธีการวัดประเมินผลที่ตองการตอบสนองการประเมิน
ความสามารถ ทั ก ษะความคิ ด ชั้ น สู ง ที่ ซั บ ซ อ น การแก ป ญ หา การปฏิ บั ติ จ ริ ง ตลอดจน
ความสามารถในการประยุกตใชชีวิตประจําวันของนักเรียนไดเปนอยางดี ซึ่งการทดสอบที่ใชใน
ปจจุ บัน โดยเฉพาะการสอบด ว ยข อสอบเลือกตอบและใชเวลาทดสอบเพี ย งสั้น ๆ ไมส ามารถ
ตอบสนองความตองการดังกลาวไดครบถวน การประเมินผลดังกลาวจะเปนแนวทางใหไดขอมูล
เพื่อนําไปสูการพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ และสนองความตองการของหลักสูตรและ
สังคม สอดคลองกับรุง แกวแดง (2545 : คํานํา , อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ 2545 ก : คํานํา) กลาววา การประเมินการเรียนรูของผูเรียน พิจารณาจากพัฒนาการ
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ของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบ
ควบคูไปในกระบวนการเรี ย นการสอน และสอดคลอ งกั บ พระราชบั ญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 มาตราที่ 26 ที่กลาวไววา ในการประเมินผูเรียนควรพิจารณาจากพัฒนาการ
ของผูเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ , กรมวิชาการ 2546 ข : 13)
2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งแผนการจัด
กิจกรรมประกอบดวย ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค ลักษณะของกิจกรรม เนื้อหา วิธีดําเนินกิจกรรม
สื่อ และการประเมินผล ที่เปนเชนนี้เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
กลาววา ควรใชรูปแบบการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกลมกลืนกับกิจกรรมการเรียนการสอนใน
หลักสูตร ตองมีการกําหนดวัตถุประสงค พฤติกรรมบงชี้และเปาหมายการจัดกิจกรรมใหกับ
ผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ , กรมวิชาการ 2545 ก : 34)ซึ่งสอดคลองกับ วะราพร เจริญสุข
(2546:193) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมอาสาสมัครเพื่อดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยว
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานดินโส จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีผลการสราง
กิจ กรรมประกอบด ว ย ชื่ อ กิ จ กรรม สาระสํ า คัญ เนื้อ หา จุ ด ประสงค แนวการจั ดกิ จ กรรม
ระยะเวลา สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรม และการวัดและประเมินผล และสอดคลองกับกรรณิกา
ภูระหงษ (2547 : 134) ที่ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง รักษทองถิ่น
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2
โรงเรียนวัดหนองกบ จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีผลการสรางกิจกรรม
ประกอบดวย ชื่อกิจกรรม วัตถุประสงค ลักษณะกิจกรรม เนื้อหากิจรรม วิธีดําเนินกิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ และการประเมินผลกิจกรรม สําหรับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
82.00 / 80.11 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80 / 80 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมพัฒนา
ผูเ รี ยนได ผา นการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึก ษาวิท ยานิ พ นธ และผูเ ชี่ยวชาญแลว นํา ผลมา
ปรับปรุงแกไขหลายครั้ง กอนที่จะนําไปทดลองหาประสิทธิภาพกับกลุมตัวอยางจริง สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สุนันท ศิริวรรณ (2544:108) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนากิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนทายางวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
ผลการศึกษาพบวา กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมีประสิทธิภาพ 93.13/89.78
ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไวสอดคลองกับผลการวิจัยของ วะราพร เจริญสุข (2546:194) ที่
ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมอาสาสมัครเพื่อดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยวสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนบานดินโส จากการศึกษา พบวา กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อดูแล
ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว
อนุรักษแหลงทองเที่ยวมีประสิทธิภาพ 80.11 / 87.57
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และสอดคลองกับผลการวิจัยของกรรณิกา ภูระหงษ (2547 : 134) ที่ทําการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง รักษทองถิ่น สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดหนองกบ
พบวา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง รักษทองถิ่น มีประสิทธิภาพ 82.50 / 87.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
มาตรฐานที่ตั้งไว
3. ผลการทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูวิจัยนําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6
จํานวน 30 คน ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบดวยภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ พบวา นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจเรียน ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดวยความเต็มใจใน
สถานการณจริงนอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน มีความกระตือรือรน
สนุกสนานกับการปฏิบัติกิจกรรม มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและกลาแสดงออก ดังที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 24 กลาววาการจัดกระบวนการ
เรียนรู สถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจและความถนั ด ของผู เ รี ย น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความแตกต า งระหว า งบุ ค คล ฝ ก ทั ก ษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและ
แกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผู เรียนไดเ รียนรูจากประสบการณจริง ฝ กการปฏิบัติใหทําได
คิดเปน ทําเปน และจัดการเรียนรูขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับ
ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (สุวิทย มูลคํา และอรทัย
มูลคํา 2543:18 ,อางถึงใน
วะราพร เจริญสุข 2546:195) สอดคลองกับหลักจิตวิทยาที่วา
ดวยผูเรียนเปนสําคัญ คือ การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนความสัมพันธระหวางบุคคลและการ
สื่อสารเปนองคประกอบสําคัญที่ สงผลถึงคุณภาพการเรียน ความสัมพันธระหวางบุคคลที่เปนไป
ในลักษณะเชิงบวก ซึ่งทําใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกันยอมทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกเปน
สมาชิกแนบแน น เกิดความเคารพตนเองและการยอมรับตนเอง รวมทั้ งก อให เ กิ ดบรรยากาศ
ทางบวกในการเรียนรู (กราง ไพรวรรณ 2545:48-49)ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วะราพร
เจริญสุข (2546:194) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมอาสาสมัครเพื่อดูแลอนุรักษแหลง
ท อ งเที่ ย ว สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น โรงเรี ย นบ า นดิ น โส จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม กระตือรือรนในการเรียนรู สนใจ และมี
ส ว นร ว มแสดงความคิ ด เห็ น กล า แสดงออก และฝ ก ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมตามบทบาทการเป น
อาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยวอยางสนุกสนาน และสอดคลองกับผลการวิจัยของกรรณิกา
ภูระหงษ (2547 : 134) ที่ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง รักษทองถิ่น
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สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดหนองกบ จังหวัดราชบุรี พบวา นักเรียนมีความตั้งใจในการ
ทํางาน มีความรับผิดชอบและมีทักษะการทํางานกลุม
4. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน พบวา นักเรียน
มีความรูความเขาใจเรื่อง การอนุรักษปาไมในชุมชนกอนและหลังการใชแผนการจัดกิจกรรมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยหลังการใชแผนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกวากอนใชแผนการจัดกิจกรรม ทั้งนี้เนื่องจากแผนการจัดกิจกรรมที่สรางขึ้นเปนเรื่องที่อยูใกล
ตัวผูเรียน เกิดจากความตองการที่จะเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ และสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชน ซึ่งการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนเปนเสมือนผูสราง
ความรูดวยตนเอง ไดลงมือปฏิบัติจริง และไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูจริง จึง ทําใหนักเรียนมี
ความสุข สนุกสนานกับการเรียน และเรียนรูไดเร็วจึงสงผลใหนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังจากใช
แผนการจัดกิจกรรมสูงขึ้น สอดคลองกับ ศิริกาญจน โกสุมภ และดารณี คําวัจนัง (2545:คํานํา)
ที่กลาววา การเรียนรูจากแหลงเรียนรู เปนการจัดการเรียนรูตามความสนใจของผูเรียนแตละคน
การเรียนรูเปนกลุม ทั้งโดยการเรียนรูจากสภาพจริงซึ่งเปนแหลงเรียนรูในชุมชน และแหลงเรียนรู
ใกลตัว ซึ่งจะทําใหผูเรียนสามารถสรางหรือสรุปความรูดวยตนเอง เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติ
ซึ่งผูเรียนสามารถออกแบบการเรียนรูใหเหมาะสมกับความสนใจของตนเอง เปนการเรียนรูจาก
ประสาทสัมผัสทั้งหา ซึ่งจะทําใหความรูหรือการเรียนรูที่ผูเรียนมีประสบการณเปนการเรียนรูที่มี
ความหมาย และประทับอยูในความทรงจําของผูเรียนตลอดไป สอดคลองกับผลการวิจัยของสุนทรี
วัฒนาศิลป (2535 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่องการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนภาษาอังกฤษ
ภายใตการจัดการของบุคลากรเปนคณะในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบวา การออกแบบ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนั้น นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุม
มีความสนุกสนาน รูจักบทบาทของตนเองในกลุม รูจักยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นสงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสอดคลองกับผลการวิจัยของ วะราพร เจริญสุข (2546:196)
ที่ ไดทํ า การวิ จั ย เรื่ อง การพัฒ นากิจ กรรมอาสาสมั ครเพื่ อดูแลอนุรัก ษแ หลง ทอ งเที่ย ว สํ า หรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานดินโส จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวา
นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องการเปนอาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยวกอนและหลังการ
ใชแผนการจัดกิจกรรม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยหลังการใชแผนการ
จัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนใชแผนการจัดกิจกรรม และสอดคลองกับผลการวิจัยของ
กรรณิกา ภูระหงษ (2547 : บทคัดยอ) ที่ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง
รักษทองถิ่น สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดหนองกบ จังหวัดราชบุรี พบวา นักเรียน
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มีคะแนนผลการเรียนรู เรื่องรักษทองถิ่น กอนและหลังการใชแผนการจัดกิจกรรม มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยหลังการใชแผนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนใช
แผนการจัดกิจกรรม
การวัดผลความสามารถในการเปนนักอนุรักษปาชุมชน พบวา นักเรียนมีความสามารถ
ในดานการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารดานปาไม ดานการดูแลรักษาปาไมในชุมชน ดานการ
ปองกันไฟปา และดานการปลูกตนไม โดยภาพรวมมีความสามารถอยูในระดับดี ซึ่งความสามารถ
ในการเปนนักอนุรักษปาชุมชน สําหรับการวิจัยครั้งนี้ใชการประเมินผลตามสภาพที่แทจริง ซึ่งถือ
เปนการวัดและประเมินผลที่เอื้อใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ ของแตละบุคคล
เอื้อตอการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และยังบงชี้ถึงความสามารถที่แทจริงของผูเรียน
โดยใชการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียน
ซึงมีประเด็นครอบคลุมความรู ทักษะ
กระบวนการ และความสามารถเฉพาะของผูเรียน จึงสามารถวัดความเปนนักอนุรักษปาชุมชนได
สอดคลองกับกรมวิชาการ (2542:1-2) ที่กลาววา การประเมินผลจากสภาพจริงสามารถนําไปสูก าร
พั ฒ นาผูเ รีย นอย า งแท จ ริ ง สามารถประเมิน ความสามารถ ทั ก ษะ ความคิ ดชั้ น สูง ที่ซั บ ซอ น
ตลอดจนความสามารถในการแกปญหาและการประยุกตใชวิชาตาง ๆ นอกจากนี้วิธีประเมินผล
ดังกลาวเปนการประเมินผลเชิงบวก เพื่อคนหาความสามารถ จุดเดนและความกาวหนาของ
ผูเรียน รวมทั้งใหความชวยเหลือแกนักเรียนในจุดที่ตองพัฒนาใหสูงขึ้นเต็มตามศักยภาพ เปน
เครื่องมือประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ในสถานการณการเรียนการสอนที่ใกลเคียงชีวิตจริง เนน
นักเรียนเปนศูนยกลาง นักเรียนไดปฏิบัติจริง และนักเรียนเปนผูสรางงาน และสรางความรูโดยครู
เปนผูชี้แนะใหผูเรียนพัฒนาตนเองอยางเต็มความสามารถ
ผลการประเมินดานความคิดเห็น พบวา นักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอกิจกรรมการอนุรักษ
ปาไมในชุมชน และเห็นคุณคาของการอนุรักษปาไมในชุมชน เพราะนักเรียนมีความตองการ
ปฏิบัติกิจกรรมอนุรักษปาไมในชุมชนตอไปทั้งนี้อาจเนื่องจากเปนกิจกรรมที่นักเรียนไดมีสวนรวม
แสดงออกอยางเต็มที่ทั้งการลงมือปฏิบัติ การแสดงความคิดเห็น และการเรียนรูจากแหลงเรียนรู
ในชุมชนจริง ทําใหนักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนรู และเปนกิจกรรมที่รวมสรางจิตสํานึก
ที่ดีเกี่ยวกับการอนุรักษปาไมในชุมชนใหเกิดขึ้นกับนักเรียน รวมทั้งเกิดความผูกพัน ความรัก
ทองถิ่น ซึ่งนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดจริง และใชเปน
แนวทางในการแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต ดังที่กรมวิชาการ (2539,อางถึงใน สัทธา สืบดา
2545 : 154) กลาววาการจัดการศึกษาเพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นหรือเรื่องราวในทองถิ่น เปน
การจัดการศึกษาที่มุงใหผูเรียนรูจักตน รูจักชุมชนที่ตนอาศัยอยู มีความรูสึกผูกพันกับชุมชนของตน

143
ตลอดจนมีความเขาใจรูเทาทันกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก ที่สงผลกระทบตอ
ชุมชนที่ตนอาศัยอยู ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชนใหกาวหนาตอไป
สอดคลองกับ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 (กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ
ก 2545:6-8) ที่ ก ล า วว า การจั ด การศึ ก ษาควรมุ ง เน น ความสํ า คั ญ ทั้ ง ด า นความคิ ด
ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาคนใหมี
ความสมดุลโดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ใหความสําคัญตอความรู
เกี่ยวกับตนเองกับสังคม และจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากประสบการณจริง การปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ สุภวรรณ สิงหคะ (2545:222) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่องการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผล
การศึกษาพบวา นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นที่ดีตอหลักสูตรเรื่องการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มี
ความตระหนักเห็นคุณคาและความสําคัญของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีความภูมิใจและรัก
ทองถิ่นของตน และสอดคลองกับผลการวิจัยของวะราพร เจริญสุข (2546:199) ที่ไดทําการ
วิจัยเรื่อง การพั ฒนากิจกรรมอาสาสมัครเพื่อดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยว สํ าหรับนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึก ษาตอนต น โรงเรีย นบา นดิ น โส จั ง หวั ด กาญจนบุรี ผลการศึก ษาพบว า นั ก เรี ย นมี
ความรูสึกที่ดีตอกิจกรรมอาสาสมัครดูแลอนุรักษแหลงทองเที่ยว มีความตระหนักเห็นคุณคาของ
ธรรมชาติ และเห็ น ความสํ า คั ญ ของการดู แ ลอนุ รั ก ษ แ หล ง ท อ งเที่ ย วในท อ งถิ่ น ของตนเอง
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกัน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ
กรรณิกา ภูระหงษ (2547 : บทคัดยอ) ที่ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่อง
รักษทองถิ่น สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดหนองกบ จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา
พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นวากิจกรรมมีประโยชนทําใหไดรับความรูเรื่องวัฒนธรรมทองถิ่นและ
เปนการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น
ขอเสนอแนะ
การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเ รียนเรื่องการอนุรักษปา ไมในชุมชนสําหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 5 – 6 ผูวิจัยไดทําการสรุปขอเสนอแนะในการนําไปใช ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
และขอเสนอแนะเพื่อการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ขอเสนอแนะเพื่อการนํากิจกรรมอนุรักษปาไมในชุมชนไปใช
เพื่อใหสามารถนําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการนําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนไปใช ดังนี้
1. จากผลการวิจัยดานความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ ไดแก ครู นักเรียน และผูรูใน
ชุมชน พบวา ผูที่เกี่ยวของทุกทานเห็นดวยอยางยิ่งกับการจัดกิจกรรมอนุรักษปาไมในชุมชนที่จัด
ขึ้น เพราะถือวาเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญและมีประโยชนตอสวนรวม เปนการสอนใหรูคุณคา
เห็นความสําคัญของทรัพยากรปาไม สงผลใหชุมชนของตนเองเปนชุมชนที่นาอยู ดังนั้นผูที่มีสวน
เกี่ยวของควรนํากิจกรรมไปประยุกตและจัดใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการอนุรักษปาไมใน
ชุมชนมากขึ้น
2. จากผลการวิจัยดานผลการเรียนรูเรื่อง การอนุรักษปาไมในชุมชน พบวา เมื่อนํา
กิจกรรมอนุรักษปาไมในชุมชนไปใชกับนักเรียนทําใหนักเรียนมีผลการเรียนรูเพิ่มขึ้น นักเรียนไดรับ
ประสบการณ ต รงจากการเรี ย นรู แ หล ง เรี ย นรู ใ นชุ ม ชนซึ่ ง ทํ า ให เ กิ ด การเรี ย นรู อ ย า งแท จ ริ ง
และนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรสงเสริม สนับสนุนใหครูนําเรื่องราว
ในชุมชนมาบูรณาการในการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ
3. จากผลการวิ จั ย ด า นความสามารถในการเป น นั ก อนุ รั ก ษ ใ นชุ ม ชน พบว า
ความสามารถดานการปลูกตนไมมีผลคะแนนต่ําสุด เนื่องจาก ขาดการบํารุงรักษาตนไมที่ปลูก
อยางตอเนื่องทําใหตนไมตายสงผลใหคะแนนดานนี้ต่ํา ดังนั้นครูควรวางแผนการกิจกรรมดาน
การปลูกตนไมใหสอดคลองกับสภาพภูมิอากาศคือชวงตนฤดูฝนและขยายเวลาในการประเมิน
ความสามารถในดานนี้ใหมีเวลานานกวาความสามารถดานอื่น
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการจัดกิจกรรมเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5 – 6 พบวา นักเรียนมีความเขาใจเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น มีจิตสํานึกที่ดีตอ
การอนุรักษปาไมในชุมชน และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการจัดกิจกรรม ดังนั้นโรงเรียนจึงควร
สงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากสิ่งที่อยูใกลตัว เชน เรื่องราวตาง ๆ ในทองถิ่น โดยใหผูรู
ในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และมีการนําเรื่องราวในทองถิ่นนั้นมาจัดทําเปน
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป สําหรับผูที่สนใจในการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ซึ่งควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและทําวิจัยในประเด็นตอไปนี้
1. ควรมีการวิจัยและพัฒนากิจกรรมผูเรียนในเรื่องอื่น ๆ โดยนําภูมิปญญาทองถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การละเลนพื้นบานและสิ่งแวดลอม มาพัฒนาเปนกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนใหสอดคลองกับสภาพความตองการของชุมชน และทองถิ่น และเพื่อสนับสนุน สงเสริมให
นักเรียนเกิดความรักความภาคภูมิใจในทองถิ่น
2. ควรมี การวิจัยและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเ รียน เรื่องการอนุรัก ษปา ไมในชุมชน
โดยจัดทําในรูปแบบ การพัฒนาชุดการเรียนรูเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน การพัฒนากิจกรรม
นักอนุรักษนอยในปาใหญ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การอนุรักษปาไมใน
ชุมชน และการสรางหนังสืออานเพิ่มเติมเรื่อง การอนุรักษปาไมในชุมชน เปนตน
3. ควรมีการวิจัยและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) ระหวางผูสอน นักเรียน ผูรูในทองถิ่น
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
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ภาคผนวก ก
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
1. แบบสัมภาษณสําหรับหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอดานชางและ
ศึกษานิเทศก
2. แบบสอบถามความตองการของนักเรียน
3. แบบประเด็นสนทนากลุม
4. แบบสัมภาษณอยางไมเปนทางการสําหรับครูผูสอนและผูรูในชุมชน
5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
6. แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรม
7. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู กอนเรียน
8. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หลังเรียน
9. แบบประเมินความสามารถของนักเรียนในการเปนนักอนุรักษปาไมในชุมชน

155

แบบสัมภาษณความตองการ
( สําหรับหัวหนาการประการประถมศึกษาอําเภอดานชาง และศึกษานิเทศก )
เรื่อง ความตองการในการพัฒนากิจกรรม พัฒนาผูเ รียนเรื่องการอนุรักษปา ไมในชุมชนสําหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5-6
คําชี้แจง
แบบสัมภาษณฉบับนี้ เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับความตองการในการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 ผูวจิ ัยขอ
ความอนุเคราะหจากทานโปรดตอบความเปนจริง
แบบสัมภาษณแบงออกเปน 3 ตอน จํานวน 11 ขอ ดังตอไปนี้คอื
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 2 ความตองการเกีย่ วกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเ รียน เรื่องการอนุรักษ
ปาไมในชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 จํานวน 4 ขอ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ เพิ่มเติม จํานวน 1 ขอ

ผูวิจัย
นางสาวสุภัทรา จําปาเงิน
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ จํานวน 5 ขอ
คําชี้แจง กรุณาเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง
1. เพศ …………………………………
2. อายุ …………………… ป
3. การศึกษาสูงสุด ………………………………………………………………………..
4. ตําแหนงการทํางานปจจุบนั ……………………………………………………….....
5. ประสบการณในการทํางาน ……………………………………………………………
6. ประสบการณในการเขารับการอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน .................................................................................................................
ตอนที่ 2 ความตองการเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6
1. การอนุรักษปาไมเรื่องใดบางที่นักเรียนควรรู
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
2. ทานคิดวาการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเ รียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน ควรมี
ขอบขายเนื้อหาใดบางที่ตองการใหนักเรียนไดศึกษา และปฏิบัติ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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3. ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปา ไมในชุมชนสําหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 5-6 ควรมีการดําเนินการอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. ทานตองการใหมีการวัดและประเมินผลของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการ
อนุรักษปาไมในชุมชนอยางไร
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ เพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบสอบถามความตองการ
( สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5-6 )
เรื่อง ความตองการการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่อง การอนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6
คําชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความตองการในการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน เรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 ดังนั้น
ผูวิจัยจึงขอใหนักเรียนตอบ ตามความเปนจริง โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียน จํานวน 4 ขอ
ตอนที่ 2 ความตองการในเรื่องรูปแบบ เนื้อหา ลักษณะกิจกรรมของการพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาในชุมชนที่นักเรียนตองการ จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม จํานวน 1 ขอ

ผูวิจัย
นางสาวสุภัทรา จําปาเงิน
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง จงเติมขอความลงในชองวาง
1. เพศ ……………………………………………
2. อายุ ………………………………. ป
3.นักเรียนเคยมีประสบการณในการอนุรกั ษปาไมในชุมชนหรือไม …………………….
ถาเคยมีเปนกิจกรรมเรื่องใด …………………………………………………………………………
5.นักเรียนคิดวากิจกรรมพัฒนาผูเ รียนเรือ่ งการอนุรักษปาไมในชุมชนมีประโยชนและมี
ความสําคัญอยางไร………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 2 ความตองการในเรื่องรูปแบบ เนื้อหา ลักษณะกิจกรรมของการพัฒนากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนที่นักเรียนตองการ จํานวน 5 ขอ ประกอบดวย
1.
นักเรียนตองการรูปแบบ ลักษณะของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการ
อนุรักษปาไมในชุมชนเปนอยางไรบาง
 รวมกันจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษปาไมในชุมชน
 ครูผูสอนเปนผูบรรยาย
 ทําโครงงานการอนุรักษปาไมในชุมชน
 เชิญวิทยากรมาใหความรู
 ใหนักเรียนศึกษาจากเอกสาร
 ใหนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
 ใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ ( เลนละครสะทอนปญหาปาไม )
 ทํากิจกรรม Walk Rally
 โตวาที
 กิจกรรมเขาคาย ( Camp )
 เกม
 อื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………
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2. นักเรียนตองการใหบุคคลภายนอก บุคคลใดมาถายทอดความรูใหนักเรียน
 ครูผูสอน
 เจาหนาที่ปาไม
 เจาหนาที่ อบต.
 อื่น ๆ โปรดระบุ …………………………………………………………..
3. นักเรียนตองการเรียนเนื้อหาในประเด็นใดบางเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการ
อนุรักษปาไมในชุมชน
 ประวัติหมูบาน
 ความสําคัญของปาไม
 วิธีการอนุรักษปาไม
 บทบาทของนักเรียนในการอนุรักษปาไม
 อื่น ๆ โปรดระบุ ………………………………………………………
4. นักเรียนตองการใหมีการวัดและประเมินผลของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการ
อนุรักษปาไมในชุมชนอยางไร
 วัดจากการปฏิบัติกิจกรรม
 สอบถาม
 สัมภาษณ
 วัดความรู
 อื่น ๆ โปรดระบุ ………………………………………………………….
5. นักเรียนตองการฝกปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนดาน
ใดบาง
 การปลูกตนไม
 การดูแลรักษาตนไมในถองถิ่น
 การประชาสัมพันธ
 อื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ประเด็นการสนทนากลุม
เรื่อง การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6
( สําหรับผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผูน ําชุมชน ผูป กครองนักเรียน และเจาหนาที่ปา ไม )
คําชี้แจง
1. ประเด็นการสนทนากลุมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการและขอบขาย
เนื้อหาสาระในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5-6 โรงเรียนบานรังงาม สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบงออกเปน 3 ตอน จํานวน 11 ขอ
2. ประเด็นที่ใชในการสนทนากลุมแบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 สภาพและขอมูลทั่วไปของผูเขารวมสนทนากลุม จํานวน 4 ขอ ผูเขารวม
สนทนาจะเปนผูกรอกขอมูล
ตอนที่ 2 ประเด็นที่ใชในการสนทนากลุมเกี่ยวกับสภาพความตองการและขอบขาย
เนื้อหาในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปที่ 5-6 จํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 3 ประเด็นที่ใชในการสนทนากลุมเกี่ยวกับความคิดเห็นอื่น ๆ จํานวน 1 ขอ
ผูวิจัยขอความรวมมือจากทานในการเตรียมขอมูลเกี่ยวกับขอบขายเนื้อหาสาระ เพื่อ
นําไปพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5-6 เพื่อใชในการสนทนากลุมและแสดงความคิดเห็นรวมกัน ณ โรงเรียนบานรังงาม ตําบล
วังคัน อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี อันจะทําใหการสนทนากลุมครั้งนี้เปนประโยชนตอการ
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5-6 ตอไป
จึงขอกราบขอบพระคุณทุกทานที่ใหที่ใหความอนุเคราะหดวยดีมา ณ โอกาสนี้
ผูวิจัย
นางสาวสุภัทรา จําปาเงิน
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 สถานภาพขอมูลทั่วไปของผูเขารวมสนทนากลุม
คําชี้แจง กรุณาเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง
1. ชื่อ ………………………………………………………
2. เพศ………………………………………………………
3. อายุ………………… ป
4. การศึกษา ……………………………………………….
ตอนที่ 2 สภาพความตองการและขอบขายเนื้อหาในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการ
อนุรักษปาไมในชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 โดยกําหนดประเด็นคําถามตอไปนี้
1. การอนุรักษปาไมใดบางที่ควรใหนักเรียนไดเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
2. ทานคิดวาเนื้อหาสาระ เรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน ควรประกอบดวยอะไรบาง
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ทานคิดวาแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน ควร
3.
ดําเนินการอยางไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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4. ทานคิดวามีแหลงเรียนรูเรื่องใดบาง หรือทานผูรูทานใดบางที่เหมาะสมสําหรับ
นักเรียนไดเรียนรู
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
5. ทานคิดวาสื่อชนิดใดบางที่เหมาะสมที่จะนําไปใชประกอบในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
6. ทานคิดวาการประเมินผลนักเรียน ใครควรเปนผูประเมินบาง ควรมีแนวทางการ
ประเมินอยางไร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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แบบสัมภาษณความคิดเห็น
(สําหรับครูผูสอน และผูรูในชุมชน)
เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรือ่ งการอนุรกั ษปาไม
ในชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6
คําชี้แจง
แบบสัมภาษณฉบับนี้เปนแบบสัมภาษณอยางไมเปนทางการ ใชสําหรับสัมภาษณ
ครูผูสอน และผูในชุมชน เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการ
อนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 ที่ไดจัดขึ้นใหกับนักเรียน
แบงออกเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ จํานวน 2 ขอ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมเรื่องการอนุรักษปา ไมในชุมชน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 จํานวน 8 ขอ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิม่ เติม จํานวน 1 ขอ

นางสาวสุภัทรา จําปาเงิน
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ
คําชี้แจง เติมขอความลงในชองวางใหสมบูรณ
1. เพศ……………..
2. อายุ……………..
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 – 6
1. ทานคิดวาการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรกั ษปาไมในชุมชนสําหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปท5ี่ –6 มีความสําคัญอยางไร
………………………………………………………………………...……………………………
…..….………………………………………………………………………………………………
2. ทานมีความคิดเห็นอยางไรบางตอบรรยากาศของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรื่องการ
อนุรักษปาไมในชุมชนสําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปท5ี่ –6
………………………………………………………………………...……………………………
…..….………………………………………………………………………………………………
3. ทานมีความคิดเห็นอยางไรบางตอลักษณะของกิจกรรมเรื่องการอนุรักษปาไมใน
ชุมชน ที่จัดขึ้นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6
……………..…..…….……………………………….……………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………..
4. ทานคิดวาระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 ในครั้งนี้มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร
…………………………………………………………………..……………………………………
.….…..……………………………………………………………………………………………….
5. ทานคิดวาการจัดกิจกรรมเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 – 6 ไดประโยชนอะไรบาง
…………………………………………………………………..……………………………………
.….…..……………………………………………………………………………………………….
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6. ทานคิดวาเนื้อหาความรูหรือประสบการณที่จัดขึ้นมีความเหมาะสมตอการพัฒนา
กิจกรรมเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 หรือไม อยางไร
…………………………………………………………………..……………………………….…
….….…..……………………………………………………………………………………………
7. ทานคิดวาการมีสวนรวมในกิจกรรมเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 โรงเรียนบานรังงาม เปนอยางไร
…………………………..……………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………
8. ทานคิดวากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 – 6 มีความเหมาะสมในการนําไปใชจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนหรือไม อยางไร
………………………………………………………………………………….….………………..
……………………………………………………………………………………………………….
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………………………….
…..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
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แบบสอบถามความคิดเห็น
คําชี้แจง

(สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 – 6 )

แบบสอบถามความคิดเห็น ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ภายหลังไดรับการจัด
กิจกรรม พัฒนาผูเรียน เรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6
ผูวิจัยขอความกรุณาชวยตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง โดยแบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3
ตอน ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียนจํานวน 2 ขอ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเรื่อง การอนุรักษปาไมในชุมชน
จํานวน 12 ขอ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม
โดยใหนักเรียนกาเครื่องหมาย (9) ในชองวางใหตรงกับความคิดเห็นที่แทจริงของ
นักเรียนเพียงชองเดียว คําตอบที่นักเรียนตอบนั้นไมมีถูกหรือผิด เพราะแตละคนยอมมีความ
คิดเห็นที่แตกตางกัน
ในแตละชองความคิดเห็นมีความหมายดังนี้
= นักเรียนชอบหรือเห็นดวยกับการจัดกิจกรรมในระดับมาก

= นักเรียนชอบหรือเห็นดวยกับการจัดกิจกรรมในระดับปานกลาง

= นักเรียนชอบหรือเห็นดวยกับการจัดกิจกรรมในระดับนอย
ผูวิจัย
นางสาวสุภัทรา จําปาเงิน
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง ใหนกั เรียนเติมขอความขางลางใหสมบูรณ
1. เพศ ........................................................
2. อายุ .......................................................
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรื่องการอนุรักษปา ไมในชุมชน
มาก
ขอ

รายการ

1.

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหนกั เรียน
ตื่นเตน เราใจและสนุกสนาน …………………
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหนกั เรียนมี
อิสระในการเรียนรู…
 …………………………….
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหนักเรียน
เรียนอยางมีความสุข…………………………….
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหนกั เรียนมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับเพือ่ น ๆ
กิจกรรมการเรียนการสอน มีความทาทายทําให
นักเรียนอยากคนควาหาคําตอบ…………………
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้ทาํ ใหนักเรียน
เขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน ถูกตอง และเขาใจงาย
การจัดกิจกรรมแบบนี้ทาํ ใหนักเรียนอยากเขารวม
กิจกรรม………………………………………….
นักเรียนตองการเรียนดวยกิจกรรมแบบนีอ้ ีกใน
โอกาสตอไป……………………………………..
การจัดกิจกรรมแบบนี้ชวยใหนกั เรียนนําความรู
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน………………....

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ปาน
กลาง

นอย

………… ………… …………
………… ………… …………
………… ………… …………
………… ………… …………
………… ………… …………
………… ………… …………
………… ………… …………
………… ………… …………
………… ………… …………
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มาก
ขอ

รายการ

ปาน
กลาง

นอย

10. วิธีการจัดกิจกรรมชวยใหนักเรียนมีความมัน่ ใจใน
การเขารวมทํากิจกรรม………………………….. ………… ………… …………
11. วิธีการจัดกิจกรรมชวยใหนักเรียนทํางานไดอยาง
มีระบบและรอบคอบ……………………………. ………… ………… …………
12. วิธีการจัดกิจกรรมชวยใหนักเรียน
คิดอยางมี
เหตุผล…………………………………………… ………… ………… …………
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอืน่ ๆ เพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
กอนเรียน ( Pre-test )

เรื่อง การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5- 6
( สําหรับนักเรียน )

ชื่อ ……………………………..นามสกุล………………………………เลขที่………ชั้น………….
คําชี้แจง
แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ( Pre-test ) เรื่องการอนุรักษปา
ไมในชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 โดยแบบทดสอบฉบับนี้มี 30 ขอ คะแนน
30 คะแนน
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ใหนักเรียนอานคําถามแตละขอใหละเอียดและเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
คําชี้แจง
แลวกาเครื่องหมาย U ลงบนกระดาษคําตอบ
1 การสํารวจพื้นที่ปาในชุมชนควรปฏิบัติตามขอใด
ก. กําหนดวัตถุประสงคและวิธีการสํารวจปาไมในชุมชน
ข.กําหนดจุดพื้นที่ปาไมในชุมชนที่จะสํารวจ
ค.กําหนดขอปฏิบัติและมารยาทในการสํารวจ
ง.ปฏิบัติตามทุกขอที่กลาวมา
2 เพราะเหตุใดจึงตองศึกษาสํารวจสภาพปาไมในชุมชน
ก. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการอนุรักษปาไมในชุมชน
ข. เพื่อใหรูวาตนไมชนิดใดบางที่มีประโยชน
ค. เพื่อหาแหลงพืชสมุนไพรในชุมชน
ง. เพื่อใหมีการอบรมอาสาสมัครเพื่อดูแลรักษาปาไมในชุมชน
3. ขอใดคือความหมายที่ถูกตองที่สุดของปาไม
ก. แหลงรวมของสิ่งมีชีวิต
ข. สังคมของตนไมที่มีสัตวอาศัย
ค. สังคมของตนไมและสัตวในพื้นที่หนึ่ง ๆ
ง. สังคมของสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน
4. ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาปาไมในชุมชนควรเปนหนาที่ของใคร
ก. ทุกคนในหมูบาน
ข. พระสงฆ
ค. กํานันและผูใหญบาน
ง. รัฐบาล
5. ถาตองการอนุรักษปาไมในชุมชนตองปฏิบัติอยางไร
ก. ศึกษาตนไมแตละชนิด
ข. ศึกษาสภาพปาไมในชุมชน
ค. นําความรูจากการศึกษาปาไมในชุมชนถายทอดใหคนในชุมชนรู
ง. ปฏิบัติตามทุกขอ
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6. ขอใดคือความหมายที่ถูกตองที่สุดของปาไม
ก.สังคมของตนไมที่มีสัตวอาศัย
ข.สังคมของตนไมและสัตวในพื้นที่หนึ่ง ๆ
ค.สังคมของสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน
ง. แหลงรวมชองสิ่งมีชีวิต
7. ชนิดของปาไมในชุมชนของนักเรียนจัดเปนปาประเภทใด
ก. ปาเบญจพรรณ
ข. ปาดิบแลง
ค. ปาสน
ง. สวนปา
8. เหตุผลอยางหนึ่งในการอนุรักษปาไมเพื่อไวเปนที่พักผอนหยอนใจของมนุษยเปนเพราะเหตุใด
ก. ปจจุบันมนุษยขาดที่พักผอน
ข. ทําใหเกิดความสวยงาม ผอนคลายความเครียด
ค. เปนที่อยูอาศัยของสัตวปา
ง. ตนไมคายกาซออกซิเจนในเวลากลางวันทําใหเกิดอากาศบริสุทธิ์
9. จากการศึกษาปาไมในชุมชนพืชชนิดใด ที่มีสรรพคุณใชเปนยารักษาโรคได
ก. ทองหลาง
ข. ขี้เหล็ก
ค. ผักหวาน
ง. ไผปา
10. เพราะเหตุใดเราจึงตองชวยกันอนุรักษปาไม
ก. เพราะแหลงตนน้ําลําธารของชุมชนลดนอยลง
ข. เพราะเกิดความสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติของระบบนิเวศน
ค. เพราะแหลงอาหารจากปาชองชุมชนลดนอยลง
ง. เพราะพืชสมุนไพรจากปาลดนอยลง
11. ถาปาไมถูกทําลายอยางรวดเร็วจะสงผลตอระบบนิเวศอยางไร
ก. ทําใหดินมีความชุมชื้นเพิ่มขึ้น
ข. มีแหลงตนน้ําลําธารเพิ่มขึ้น
ค. มีอันตรายเกิดจากไฟปามากขึ้น
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ง. อุณหภูมิของอากาศสูงมากขึ้น
12. ขอใดเปนคุณคาความสําคัญของทรัพยากรปาไมในระบบนิเวศ
ก. เปนผูผลิต ผูบริโภค และผูยอยสลาย
ข. เปนผูบริโภคและถายทอดพลังงานไปสูผูยอยสลาย
ค. เปนแหลงอาหารของมนุษย
ง. ประดับความงดงามตามธรรมชาติ
13. การปลูกตนไมตามบริเวณบานใหประโยชนโดยตรงตอเจาของบานอยางไร
ก. ไดมีไมไวใชสอยตามความตองการ
ข. ไดไมเพื่อทําเชื้อเพลิง
ค. ไดรูจักสรรพคุณของตนไมแตละชนิด
ง. ไดความสวยงาม
14.ปาไมมีความสําคัญตอการเกษตรกรรมในขอใดที่สุด
ก. ชวยปองกันการไหลบาของน้ํา
ข. ชวยปองกันการพังทลายของดิน
ค. ทําใหอากาศไมเปนพิษ
ง. ชวยใหฝนตกตองตามฤดูกาล
15. นักเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษปาไมไดอยางไร
ก. ชวยกันปลูกและดูแลรักษาตนไม
ข. ชวยกันประชาสัมพันธถึงความสําคัญของปาไมที่มีประโยชนตอการดํารงชีวิต
ค. ชวยกันรณรงคตอพอแมและญาติพี่นองหามไปตัดไมทําลายปา
ง. ถูกทุกขอที่กลาวมา
16. การที่ปาไมถูกทําลายมากมีผลกระทบรุนแรงที่สุดตอสิ่งใด
ก. สูญเสียงบประมาณในการสรางเขื่อน
ข. อุณหภูมิลดลงอยางรวดเร็ว
ค. เกิดความสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติ
ง. ปริมาณน้ําฝนเกินความตองการ
17. ถามีกิจกรรมปลูกตนไม นักเรียนควรมีสวนรวมอยางไร
ก. ชวยดูแลรักษาหลังจากที่ปลูกแลว
ข. รวมกิจกรรมอยางเต็มใจ
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ค. ชักชวนผูอื่นไปรวมปลูกตนไม
ง. ปฏิบัติตามทุกขอที่กลาวมา
18. ขอใดกลาวไดถูกตองที่สุดในเรื่องของปาไม
ก.เปนที่สาธารณประโยชนของหมูบาน
ข.เปนแหลงทําไมของชุมชน
ค.เปนแหลงเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
ง.เปนที่อยูอาศัยของสัตวปา
19. ปจจัยที่ทําใหปาไมเมืองไทยมีหลายประเภทคืออะไร
ก. การขยายพันธุพืช
ข. การอนุรักษปา
ค. การสงวนพันธสัตวปา
ง. ลักษณะภูมิประเทศ
20.แนวทางการแกปญหาการตัดไมทําลายปาที่ดีและถูกตองที่สุด คือขอใด
ก. สั่งซื้อไมโตเร็วเขามาปลูก
ข. เรงผลิตวัสดุทดแทนไมใหมากที่สุด
ค. ปลูกปาเพิ่มขึ้น
ง. แกสภาพปาที่เสื่อมโทรมใหกลับคืนดี
21.เราจะไมพบปาชายเลนในภูมิภาคใดของประเทศไทย
ก. ใต
ข. กลาง
ค. เหนือ
ง. ตะวันออก
22. ขอใดเปนประโยชนทางออมของปาไมที่มีตอมนุษย
ก. เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
ข. เปนแหลงเชื้อเพลิง
ค. ใชเยื่อไมทํากระดาษ
ง. ใชเปนยารักษาโรค
23. ปาไมประเภทใดที่ประกอบดวยไมสนเปนไมเดนในพื้นที่ปานั้นๆ
ก. ปาเบ็ญจพรรณ
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ข. ปาดิบแลง
ค. ปาสนเขา
ง. ปาดงดิบชื้น
24. ภาคใดของประเทศไทยไมมีปาเต็งรัง
ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคกลาง
ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ง. ภาคใต
25. ปาไมถูกทําลายมากขึ้นเปนเพราะเหตุใด
ก. ความตองการที่ดินทํากินของราษฎร
ข. โรคและแมลงศัตรูพืช
ค. ไฟปาและภัยธรรมชาติ
ง. การสงออกไมทั้งในและนอกประเทศ
26. มาตรการทางสังคมที่ชวยใหทรัพยากรปาไมคงอยูไดแกขอใด
ก. การใชกฎหมายปาสงวนเพื่อไมใหประชาชนเขาไปบุกรุกทําลายปา
ข. การใชกฎหมายดําเนินคดีตอประชาชนที่บุกรุกทําลายปา
ค. สงเสริมใหประชาชนมีการผลิตและการใชไมแทนสารสงเคราะห
ง. สงเสริมและเผยแพรใหความรูในดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมใหแกประชาชนทุกระดับ
อยางมีประสิทธิภาพและสม่ําเสมอ
27. วิธีการใดที่สามารถแกปญหาการบุกรุกปาไมได
ก. การปลูกไมสักทองในพื้นที่สาธารณะ
ข. การปลูกผักสวนครัวในพื้นที่ปาเสื่อมโทรม
ค. การปลูกพืชชนิดเดียวกันทั้งแปลง
ง. การปลูกพืชแบบไรนาสวนผสม
28. มีอันตรายเกิดจากไฟปามากขึ้นการปลูกผังนิสัยและพฤติกรรมในการอนุรักษปาไมควรเริ่มตน
ที่ระดับใด
ก. อุดมศึกษา
ข. อนุบาล
ค. มัธยมศึกษา
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ง. ประถมศึกษา
29. ปาเบญจพรรณมีลักษณะเฉพาะอยางไร
ก. มีตนไมสูงใหญขึ้นเบียดเสียดกัน
ข. มีตนไมสูงใหญมีพูพอนค้ําลําตน
ค. ตนไมขึ้นแนนทึบไมผลัดใบ
ง. ตนไมสวนใหญผลัดใบในฤดูแลง
30. ความหมายของปาเขตรอนคือขอใด
ก. ปาที่อยูบริเวณขั้วโลก
ข. ปาที่อยูในทะเลทราย
ค. ปาที่อยูในบริเวณอากาศรอน
ง. ปาที่อยูบริเวณเสนศูนยสูตร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอใหโชคดีนะจะ
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน ( Pre- test )
1. ง
6.ง
11.ง
16.ค
21.ค
26.ง

2. ก
7. ก
12 ค
17.ง
22.ก
27.ง

3.ง
8.ง
13.ก
18. ง
23.ค
28.ข

4.ก
9.ข
14.ง
19.ง
24.ง
29.ง

5.ง
10.ข
15.ง
20.ง
25.ก
30.ง
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แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
หลังเรียน ( Post-test)

เรื่อง การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5- 6
( สําหรับนักเรียน )

ชื่อ ……………………………..นามสกุล………………………………เลขที่………ชั้น………….
คําชี้แจง
แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจหลังเรียน ( Post-test ) เรื่อง
การอนุรักษปาไมในชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 โดยแบบทดสอบฉบับนี้มี 30
ขอ คะแนน 30 คะแนน
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ชี้แจง ใหนักเรียนอานคําถามแตละขอใหละเอียดและเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว แลว
กาเครื่องหมาย U ลงบนกระดาษคําตอบ
1 ขอใดกลาวไดถูกตองที่สุดในเรื่องของปาไม
ก.เปนที่สาธารณประโยชนของหมูบาน
ข.เปนที่อยูอาศัยของสัตวปา
ค.เปนแหลงเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
ง.เปนแหลงทําไมของชุมชน
2. ภาคใดของประเทศไทยไมมีปาเต็งรัง
ก. ภาคเหนือ
ข. ภาคกลาง
ค. ภาคใต
ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับปาไมของเมืองไทย
ก. มีปาไมหลายประเภท
ข.มีทั้งปาผลัดใบและปาไมผลัดใบ
ค.ชนิดของพรรณไมเดนแตกตางกัน
ง.มีปาไผขึ้นอยูทั่วภูมิภาค
4. ขอใดคือความหมายที่ถูกตองที่สุดของปาไม
ก.สังคมของตนไมที่มีสัตวอาศัย
ข.สังคมของตนไมและสัตวในพื้นที่หนึ่ง ๆ
ค.สังคมของสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน
ง. แหลงรวมชองสิ่งมีชีวิต
5. การสํารวจพื้นที่ปาในชุมชนควรปฏิบัติตามขอใด
ก. กําหนดวัตถุประสงคและวิธีการสํารวจปาไมในชุมชน
ข.กําหนดจุดพื้นที่ปาไมในชุมชนที่จะสํารวจ
ค.กําหนดขอปฏิบัติและมารยาทในการสํารวจ
ง.ปฏิบัตติ ามทุกขอที่กลาวมา
6. เพราะเหตุใดเราจึงตองชวยกันอนุรักษปาไม
ก. เพราะแหลงตนน้ําลําธารของชุมชนลดนอยลง
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ข. เพราะเกิดความสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติของระบบนิเวศน
ค. เพราะแหลงอาหารจากปาชองชุมชนลดนอยลง
ง. เพราะพืชสมุนไพรจากปาลดนอยลง
7. ปาไมมีความสําคัญตอการเกษตรกรรมในขอใดที่สุด
ก. ชวยปองกันการไหลบาของน้ํา
ข. ชวยปองกันการพังทลายของดิน
ค. ทําใหอากาศไมเปนพิษ
ง. ชวยใหฝนตกตองตามฤดูกาล
8. เพราะเหตุใดจึงตองศึกษาสํารวจสภาพปาไมในชุมชน
ก. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการอนุรักษปาไมในชุมชน
ข. เพื่อใหรูวาตนไมชนิดใดบางที่มีประโยชน
ค. เพื่อหาแหลงพืชสมุนไพรในชุมชน
ง. เพื่อใหมีการอบรมอาสาสมัครเพื่อดูแลรักษาปาไมในชุมชน
9. ปจจัยที่ทําใหปาไมเมืองไทยมีหลายประเภทคืออะไร
ก. การขยายพันธุพืช
ข. ลักษณะภูมิประเทศ
ค. การอนุรักษปา
ง. การสงวนพันธสัตวปา
10 .การที่ปาไมถูกทําลายมากมีผลกระทบรุนแรงที่สุดตอสิ่งใด
ก. สูญเสียงบประมาณในการสรางเขื่อน
ข. อุณหภูมิลดลงอยางรวดเร็ว
ค. เกิดความสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติ
ง. ปริมาณน้ําฝนเกินความตองการ
11. ขอใดเปนประโยชนทางออมของปาไมที่มีตอมนุษย
ก. เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
ข. เปนแหลงเชื้อเพลิง
ค. ใชเยื่อไมทํากระดาษ
ง. ใชเปนยารักษาโรค

181
12. แนวทางการแกปญหาการตัดไมทําลายปาที่ดีและถูกตองที่สุด คือขอใด
ก. แกสภาพปาที่เสื่อมโทรมใหกลับคืนดี
ข. เรงผลิตวัสดุทดแทนไมใหมากที่สุด
ค. ปลูกปาเพิ่มขึ้น
ง. สั่งซื้อไมโตเร็วเขามาปลูก
13. ความหมายของปาเขตรอนคือขอใด
ก. ปาที่อยูบริเวณขั้วโลก
ข. ปาที่อยูบริเวณเสนศูนยสูตร
ค. ปาที่อยูในทะเลทราย
ง. ปาที่อยูในบริเวณอากาศรอน
14. ปาไมถูกทําลายมากขึ้นเปนเพราะเหตุใด
ก. โรคและแมลงศัตรูพืช
ข. ไฟปาและภัยธรรมชาติ
ค. ความตองการที่ดินทํากินของราษฎร
ง. การสงออกไมทั้งในและนอกประเทศ
15 .ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาปาไมในชุมชนควรเปนหนาที่ของใคร
ก. ทุกคนในหมูบาน
ข. พระสงฆ
ค. กํานันและผูใหญบาน
ง. รัฐบาล
16. เราจะไมพบปาชายเลนในภูมิภาคใดของประเทศไทย
ก. ใต
ข. กลาง
ค. เหนือ
ง. ตะวันออก
17. ขอใดเปนคุณคาความสําคัญของทรัพยากรปาไมในระบบนิเวศ
ก. เปนผูผลิต ผูบริโภค และผูยอยสลาย
ข เปนผูบริโภคและถายทอดพลังงานไปสูผูยอยสลาย
ค. เปนแหลงอาหารของมนุษย
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ง. ประดับความงดงามตามธรรมชาติ
18. เหตุผลอยางหนึ่งในการอนุรักษปาไมเพื่อไวเปนที่พักผอนหยอนใจของมนุษยเปนเพราะเหตุใด
ก. ปจจุบันมนุษยขาดที่พักผอน
ข. ทําใหเกิดความสวยงาม ผอนคลายความเครียด
ค. เปนที่อยูอาศัยของสัตวปา
ง. ตนไมคายกาซออกซิเจนในเวลากลางวันทําใหเกิดอากาศบริสุทธิ์
19. มาตรการทางสังคมที่ชวยใหทรัพยากรปาไมคงอยูไดแกขอใด
ก. การใชกฎหมายปาสงวนเพื่อไมใหประชาชนเขาไปบุกรุกทําลายปา
ข. การใชกฎหมายดําเนินคดีตอประชาชนที่บุกรุกทําลายปา
ค. สงเสริมและเผยแพรใหความรูในดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมใหแกประชาชนทุกระดับ
อยางมีประสิทธิภาพและสม่ําเสมอ
ง. สงเสริมใหประชาชนมีการผลิตและการใชไมแทนสารสงเคราะห
20. ปาไมประเภทใดที่ประกอบดวยไมสนเปนไมเดนในพื้นที่ปานั้นๆ
ก. ปาสนเขา
ข. ปาเบ็ญจพรรณ
ค. ปาดิบแลง
ง. ปาดงดิบชื้น
21. วิธีการใดที่สามารถแกปญหาการบุกรุกปาไมได
ก. การปลูกไมสักทองในพื้นที่สาธารณะ
ข. การปลูกพืชแบบไรนาสวนผสม
ค. การปลูกผักสวนครัวในพื้นที่ปาเสื่อมโทรม
ง. การปลูกพืชชนิดเดียวกันทั้งแปลง
22. ถาปาไมถูกทําลายอยางรวดเร็วจะสงผลตอระบบนิเวศอยางไร
ก. ทําใหดินมีความชุมชื้นเพิม่ ขึ้น
ข. มีแหลงตนน้ําลําธารเพิ่มขึ้น
ค. มีอันตรายเกิดจากไฟปามากขึ้น
ง. อุณหภูมิของอากาศสูงมากขึ้น
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23. การปลูกผังนิสัยและพฤติกรรมในการอนุรักษปาไมควรเริ่มตนที่ระดับใด
ก. อุดมศึกษา
ข. อนุบาล
ค. มัธยมศึกษา
ง.ประถมศึกษา
24. ถามีกิจกรรมปลูกตนไม นักเรียนควรมีสวนรวมอยางไร
ก. ชวยดูแลรักษาหลังจากที่ปลูกแลว
ข.รวมกิจกรรมอยางเต็มใจ
ค.ชักชวนผูอื่นไปรวมปลูกตนไม
ง.ปฏิบัติตามทุกขอที่กลาวมา
25.จากการศึกษาปาไมในชุมชนของนักเรียนพืชชนิดใด ที่มีสรรพคุณใชเปนยารักษาโรคได
ก. ทองหลาง
ข.ขี้เหล็ก
ค.ผักหวาน
ง.ไผปา
26.ปาเบญจพรรณมีลักษณะเฉพาะอยางไร
ก. ตนไมสวนใหญผลัดใบในฤดูแลง
ข.มีตนไมสูงใหญขึ้นเบียดเสียดกัน
ค.มีตนไมสูงใหญมีพูพอนค้ําลําตน
ง.ตนไมขึ้นแนนทึบไมผลัดใบ
27.ชนิดของปาไมในชุมชนของนักเรียนจัดเปนปาประเภทใด
ก.ปาเบญจพรรณ
ข.ปาดิบแลง
ค.ปาสน
ง.สงวนปา
28.ถาตองการอนุรักษปาไมในชุมชนตองปฏิบัติอยางไร
ก. ศึกษาตนไมแตละชนิด
ข.ศึกษาสภาพปาไมในชุมชน
ค.นําความรูจากการศึกษาปาไมในชุมชนถายทอดใหคนในชุมชนรู
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ง.ปฏิบัติตามทุกขอ
29.การปลูกตนไมตามบริเวณบานใหประโยชนโดยตรงตอเจาของบานอยางไร
ก. ไดมีไมไวใชสอยตามความตองการ
ข. ไดไมเพื่อทําเชื้อเพลิง
ค.ไดรูจักสรรพคุณของตนไมแตละชนิด
ง.ไดความสวยงาม
30.นักเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษปาไมไดอยางไร
ก. ชวยกันปลูกและดูแลรักษาตนไม
ข. ชวยกันประชาสัมพันธถึงความสําคัญของปาไมที่มีประโยชนตอการดํารงชีวิต
ค. ชวยกันรณรงคตอพอแมและญาติพี่นองหามไปตัดไมทําลายปา
ง.ถูกทุกขอที่กลาวมา

……………………………………………………………………….

ขอใหโชคดีนะจะ
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ( Post – test )
1.ข
6.ข
11.ก
16.ค
21.ข
26.ค

2.ค
7.ง
12.ก
17.ค
22.ง
27.ก

3.ง
8.ก
13.ข
18.ง
23.ข
28.ค

4.ง
9.ข
14.ค
19.ค
24.ง
29.ก

5.ง
10.ง
15.ก
20.ก
25.ข
30.ง
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แบบประเมินความสามารถของนักเรียนในการเปนนักอนุรักษปา ไมในชุมชน
ความสามารถในการเปนนักอนุรักษปาไมในชุมชน
1. ดานการดูแลรักษาปาไมในทองถิน่
- ไมลักลอบตัดไมทําลายปา
- เขาฟงการประชุม ดานการปองกันรักษาปา
- ใชไมอยางประหยัดและใชคุมคาที่สุด
2. ดานการปลูกตนไม
- ปลูกตนไมในทองถิ่น
- บํารุงรักษาปาไมที่ปลูก
- เขาฟงการประชุม ชี้แจง บรรยายความรู หรือ
ฝกอบรมกิจกรรมการปลูกตนไมตามโอกาสอันควร
3. ดานการปองกันไฟปา
- ใหความรวมมือในการปองกันไฟปา
- ดับไมขีดไฟ บุหรี่ หรือกองไฟใหสนิททุกครั้ง
- เขารับฟงการประชุม ชี้แจง บรรยายความรู
หรือฝกอบรมกิจกรรมดานการปองกันไฟปาตาม
โอกาสอันควร
4. ดานการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารดานปาไม
- นําความรู ความเขาใจดานปาไม เผยแพร
พูดคุยกับเพื่อนบาน ญาติ พี่นอง และประชาชนใน
ทองถิน่ ใหเขาใจประโยชนของปาไม และโทษการ
ทําลายปาไม
- สงเสริมดานปาไม เชน ชวยเผยแพรโปสเตอร
แผนพับ ภาพ และเอกสารตางๆ
- จัดนิทรรศการใหความรูเรื่องการอนุรักษปาไมใน
ชุมชน
รวมคะแนน

ดี

ระดับความสามารถ
ปานกลาง
พอใช
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
1. รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
2. แผนภูมิการสนทนากลุม
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
1. ดร.วัชนีย เชาวดํารงค

คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
วิ ท ยาเขตพระราชวั ง สนามจั น ทร (ด า นกิ จ กรรม
พัฒนาผูเรียน)

2. อาจารยลําดวน ไกรคุณาศัย

ศึ ก ษานิ เ ทศก สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
สุพรรณบุรี เขต 2 (ดานแผนการจัดกิจกรรม)

3. นายธีรพล ศรีโมรา

นักวิชาการปาไม 6 ว จังหวัดสุพรรณบุรี(ดานปาไม)
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แผนภูมิการสนทนากลุม

นายมนตรี
ผูจด
บันทึก

สุภัทรา
ผูดําเนินการ
สนทนากลุม

ผูบริหาร

นางสิริพร
ครู

นายบรรจง
ผูปกครอง

นางกาญจนา
ผูปกครอง

วราภรณ
ผูชวยเหลือ

เสาวลักษณ
ผูชวยเหลือ

นายอรรณพ
คณะกรรมการฯ

ผูใหญจํารัส
นายสมาน
คณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ

นายธีรพล
เจาหนาที่ปาไม

แผนภูมิที่ 2 การจัดสถานที่ในการสนทนากลุม (Focus Group)
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ภาคผนวก ค
การวิเคราะหขอมูล
1. สถิติทีใชในการวิเคราะหขอ มูล
2. การวิเคราะหขอมูล
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอ มูล
1.หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของขอทดสอบทั้งฉบับ ใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน โดยใชสูตรของ Kuder – Richardson (KR – 20) ซึ่งมีสูตรในการคํานวณ ดังนี้
(พวงรัตน ทวีรัตน 2543:123)
สูตร
เมื่อ

rtt = n 1 – ∑ pq
n –1
S2t
rtt หมายถึง คาความเชื่อมัน่ (ความคงตัวภายในของแบบทดสอบ)

n หมายถึง จํานวนขอ
p หมายถึง สัดสวนของคนที่ทําถูกในแตละขอ = 1 – p
q หมายถึง สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ
S2t หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
2. หาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r)
คาระดับความยากงาย (Difficulty) โดยใชสูตร
(P) =

เมื่อ

P

R
N

หมายถึง คาความยากของคําถามแตละขอ

R

หมายถึง จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ

N

หมายถึง จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด

โดยกําหนดเกณฑของคาความยากของขอสอบไวระหวาง .20 - .80 (พวงรัตน ทวีรัตน .2543:129)
คาอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยใชสูตรดังนี้
(r) =

Ru − Re
N /2
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เมื่อ

r

หมายถึง คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ

Ru

หมายถึง จํานวนผูที่ตอบถูกในขอนัน้ ในกลุมสูง

Re

หมายถึง จํานวนผูที่ตอบถูกในขอนัน้ ในกลุมต่ํา

N

หมายถึง จํานวนคนในกลุม ตัวอยางทัง้ หมด

โดยกําหนดเกณฑคาอํานาจจําแนก มีคา ตั้งแต .20 ขึ้นไป (พวงรัตน ทวีรัตน 2540: 130)
3. หาคาความเชื่อมั่นแบบใชเครื่องมือคูขนาน (Parallel from method) โดยการหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธตามวิธีของเพียรสนั โดยมีสูตรดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน 2543:122)
rtt =

เมื่อ

(N ∑ X

N ∑ XY − ∑ X ∑Y
2

)(

− (∑ X ) N ∑Y
2

2

− (∑Y

)2 )

หมายถึง คาความเชื่อมัน่

rtt

X และ Y หมายถึง คะแนน 2 ชุด
N

หมายถึง จํานวนนักเรียน

4. หาคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
คาเฉลี่ย (Mean) โดยมีสตู รดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน 2543:138)

X=

เมื่อ

X

∑X
N

หมายถึง คาคะแนนเฉลีย่ ของกลุมตัวอยาง
∑X

หมายถึง ผลรวมของคะแนนขอมูลทัง้ หมด

N

หมายถึง จํานวนผูเรียนทัง้ หมด
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คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S .D.) โดยคํานวณจากสูตร ดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน
2543:142)

S.D.

nΣΧ2 − ( ΣΧ )2
n(n − 1)
หมายถึง คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ΣΧ2

หมายถึง ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง

( ΣΧ )2

หมายถึง ผลรวมของคะแนนแตละคนทั้งหมดยกกําลังสอง

S.D. =
เมื่อ

n

หมายถึง จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง

5. หาคา t – test แบบ Dependent โดยคํานวณจากสูตร ดังตอไปนี้(พวงรัตน ทวีรัตน
2543:165)
t =

เมื่อ

t
∑D
∑ D2

∑D
n ∑ D 2 − (∑ D )
n −1

2

หมายถึง การตรวจสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
หมายถึง ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคน
หมายถึง ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละ

คนยกกําลังสอง
( ∑ D )2 หมายถึง ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคน
ทั้งหมดยกกําลังสอง
n
หมายถึง จํานวนนักเรียนทัง้ หมด
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ตารางที่ 21 แสดงผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และสัดสวนของ
คนทําผิดในแตละขอ (q) ของแบบทดสอบกอนเรียน
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

p
0.63
0.53
0.77
0.60
0.30
0.40
0.80
0.70
0.67
0.40
0.70
0.77
0.67
0.57
0.60

r
0.27
0.47
0.20
0.40
0.20
0.53
0.20
0.20
0.20
0.27
0.60
0.20
0.20
0.27
0.40

q
0.37
0.47
0.23
0.40
0.70
0.60
0.20
0.30
0.33
0.60
0.30
0.23
0.33
0.43
0.40

pq
0.23
0.25
0.18
0.24
0.21
0.24
0.16
0.21
0.22
0.24
0.21
0.18
0.22
0.25
0.24

ขอ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

p
0.57
0.53
0.60
0.77
0.73
0.80
0.33
0.47
0.63
0.57
0.40
0.63
0.80
0.47
0.40

r
0.27
0.47
0.40
0.27
0.20
0.20
0.40
0.33
0.20
0.27
0.53
0.27
0.20
0.40
0.27

q
0.43
0.47
0.40
0.23
0.27
0.20
0.67
0.53
0.37
0.43
0.60
0.37
0.20
0.53
0.60

pq
0.25
0.25
0.24
0.18
0.20
0.16
0.22
0.25
0.23
0.25
0.24
0.23
0.16
0.25
0.24
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ตารางที่ 22 แสดงผลการวิเคราะหคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และสัดสวนของคน
ทําผิดในแตละขอ (q) ของแบบทดสอบหลังเรียน
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

p
0.73
0.57
0.50
0.60
0.37
0.43
0.80
0.57
0.77
0.77
0.80
0.73
0.70
0.63
0.43

r
0.47
0.20
0.33
0.47
0.40
0.53
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.47
0.60
0.27
0.53

q
0.27
0.43
0.50
0.40
0.63
0.57
0.20
0.43
0.23
0.23
0.20
0.27
0.30
0.3
0.57

pq
0.20
0.25
0.25
0.24
0.23
0.25
0.16
0.25
0.18
0.18
0.16
0.20
0.21
0.23
0.25

ขอ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

p
0.63
0.43
0.80
0.43
0.50
0.80
0.63
0.57
0.70
0.53
0.77
0.80
0.37
0.80
0.60

r
0.27
0.33
0.27
0.20
0.20
0.20
0.27
0.20
0.60
0.33
0.20
0.27
0.40
0.20
0.47

q
0.37
0.57
0.20
0.57
0.50
0.20
0.37
0.43
0.30
0.47
0.23
0.20
0.63
0.20
0.40

pq
0.23
0.25
0.16
0.25
0.25
0.16
0.23
0.25
0.21
0.25
0.18
0.16
0.23
0.16
0.24
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การคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบกอนเรียนโดยใชสูตร KR.20
ของ Kuder Richardson
N
= จํานวนขอสอบ
N
= 30
∑ pq = 6.63
S.D. = 4.78
rtt

=

n ⎧⎪ ∑ pq ⎫⎪
⎨1 − 2 ⎬
n − 1 ⎪⎩
s t ⎪⎭

=

30 ⎧
6.63 ⎫
⎬
⎨1 −
(30 − 1) ⎩ (4.78) 2 ⎭

= 1.05 ( 0.71 )
= 0.73
การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบหลังเรียนโดยใชสูตร KR.20
ของ Kuder Richardson
N
= จํานวนขอสอบ
N
= 30
∑ pq = 6.45
S.D. = 4.87
rtt

=

n ⎧⎪ ∑ pd ⎫⎪
⎨1 − 2 ⎬
n − 1 ⎪⎩
s t ⎪⎭

=

30 ⎧
6.45 ⎫
⎨1 −
(30 − 1) ⎩ (4.87) 2 ⎬⎭

= 1.05 ( 0.73 )
= 0.75
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ตารางที่ 23 แสดงการหาคาความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบกอนและหลังเรียน
เลขที่

คะแนนชุดที่ 1 (x)

คะแนนชุดที่ 2 (y)

x2

y2

xy

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
29
30
รวม

13
7
8
20
5
8
18
12
18
6
7
15
13
10
19
8
14
21
14
13
14
16
15
18
14
13
8
23
18
12

19
15
16
23
8
19
21
14
22
7
18
20
18
15
25
13
21
26
19
23
19
20
21
24
22
20
8
24
20
18

169
49
64
400
25
64
324
144
324
36
49
225
169
100
361
64
196
441
196
169
196
256
225
324
196
169
64
529
324
144

361
225
256
529
64
361
441
196
484
49
324
400
324
225
625
169
441
676
361
529
361
400
441
576
484
400
64
576
400
324

247
105
128
460
40
152
378
168
396
42
126
300
234
150
475
104
294
546
266
299
266
320
315
432
308
260
64
552
360
216

∑ x =400

∑ y =558

∑x

2

=5996

∑y

2

=11066

∑ xy =8003
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จากตารางที่ 23 นํามาคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบคูขนาน โดยใชสูตร
สหสัมพันธของเพียรสัน ดังนี้
N ∑ xy − ∑ x ∑ y
rtt
=
[N ∑ x

=
=
=
=

2

][

− (∑ x) 2 N ∑ y 2 − (∑ y ) 2

]

30(8003) − 400(558)

[30(5996) − (400) ][30(11066) − (558) ]
2

2

240090 − 223200
(179880 − 160000)(331980 − 311364)
16890
(19880)(20616)

16890
40984608

=

16890
6401.92

=

0.83
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ตารางที่ 24 การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมแบบรายบุคคล

นักเรียน

ชุดที่ 1
10คะแนน

1
2
3

9
7
6

คะแนนแบบทดสอบ
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
10คะแนน

9
7
5
รวม

10คะแนน

8
8
5

ชุดที่ 4
10คะแนน

8
6
6

รวม
40
คะแนน
34
28
22

คะแนน
ทดสอบหลังเรียน
30 คะแนน

∑ x = 84

∑ F = 64

27
20
17

E1 = 70.00 , E2 = 71.11
ตารางที่ 25 การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมแบบกลุมยอย

นักเรียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชุดที่ 1
10คะแนน

9
8
9
8
7
7
7
6
6

คะแนนแบบทดสอบ
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
10คะแนน

9
7
7
6
8
6
6
6
5
รวม

10คะแนน

10
9
10
9
6
8
6
7
6

ชุดที่ 4
10คะแนน

8
8
8
7
6
7
5
6
5

รวม
40
คะแนน
36
32
34
30
27
28
24
25
22

คะแนน
ทดสอบหลัง
เรียน
30 คะแนน
28
25
26
25
23
24
20
21
19

∑ x = 258

∑ F = 211

E1 = 71.67 , E2 = 78.15
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ตารางที่ 26 แสดงผลคะแนนการทดสอบผลการเรียนรูกอน – หลังการใชกิจกรรม
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

คะแนน คะแนน
กอนเรียน หลังเรียน
19
23
22
27
19
26
16
20
17
21
21
26
19
25
17
22
22
28
20
25
18
24
16
21
20
27
23
28
18
24

D
4
5
7
6
4
5
6
5
6
5
6
5
7
5
6

D2

เลขที่

16
25
49
36
16
25
36
25
36
25
36
25
49
25
36

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
รวม

คะแนน คะแนนหลัง
D
กอนเรียน
เรียน
23
29
6
20
24
4
19
23
4
16
19
3
18
20
2
15
21
6
21
28
7
19
24
5
21
25
4
22
26
4
19
24
5
18
24
6
15
18
3
20
26
6
18
23
5
571
721
152
x =19.03
x =24.03
S.D.=2.25 S.D.=2.86

จากตารางที่ 26 ไดนํามาทดสอบเพื่อหาคาสถิติดังตอไปนี้
สมมติฐาน H0 : µ1 = µ 2
H1 : µ 1 ≠ µ 2
จากสูตร t – test แบบ Dependent (พวงรัตน ทวีรัตน , 2540 : 166)

D2
36
16
16
9
4
36
49
25
16
16
25
36
9
36
25
814

201
t

=

∑

n∑ D

=

2

D
− (∑ D ) 2

N −1

152
30 ( 814 ) − (152 ) 2
30 − 1

=

152
24420 − 23104
29

=

152
1316
29

=
=
=

152
45.38
152
6 .74

22.55

จากตาราง 3 df = n – 1 = 30 – 1 = 29 คา t (0.05) = 2.045 (พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 286)
จากคะแนนทีค่ ํานวณได เนื่องจากคา t ที่คํานวณไดอยูในเขตปฏิเสธสมมติฐาน H0
จึงยอมรับสมมติฐาน H1
กลาวคือ คะแนนกอนและหลังใชกจิ กรรม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ คะแนนหลังการใชกจิ กรรมสูงกวากอนใชกิจกรรม

ภาคผนวก ง
แผนการจัดกิจกรรมนักเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน
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แผนการจัด

เรื่อง การอนุรักษปาไมในชุมชน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6
โดย
นางสาวสุภท
ั รา จําปาเงิน
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คํานํา
ตามทีห่ ลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. 2544 ไดกําหนด ใหกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เปนกิจกรรมบังคับ ที่สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
คนพบความสามารถของตนเอง ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจึงเปนกระบวนการที่พัฒนาผูเรียน
ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา มุงปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคไดแกความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย การ
พึ่งตนเอง เสียสละตอสังคม และความเปนประชาธิปไตย กิจกรรมพัฒนาผูเรียน จึงมีเปาหมายที่
จะพัฒนานักเรียนทุกคนใหไดรับประสบการณที่หลากหลาย เพื่อคนพบและพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง ซึ่งกิจกรรมนักเรียนก็เปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปนสวนหนึง่ ของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมนักเรียนเรื่อง การอนุรักษปา ไมในชุมชน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5 – 6 เปนกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ ุงเนนผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โดยครูผูสอนจะตอง
ไปเปนผูชว ยเหลือ สงเสริมและ
เปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูชนี้ ํา ผูถายทอดความรู
สนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูดวยตนเองและเชื่อมโยง กับทองถิน่ การจัดกิจกรรมที่เนน
ใหนักเรียนไดศึกษาในสิง่ แวดลอมในชุมชนของตนเอง สงผลใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะที่เหมาะสม
และทําใหผูเรียน คุน เคยกับทองถิน่ ของตน มีความรัก ความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตนและ
ยังเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู จากการปฏิบัติจริง การเรียนรูรวมกัน ซึง่ การเรียนรูที่ใช
วิธีการทีห่ ลากหลายจะทําใหการเรียนรู ทีเ่ กิดขึ้นมีความคงทนและจําไดเปนเวลานาน
ดวยเหตุผลดังกลาวจึงไดพัฒนากิจกรรมนักเรียนเรื่อง เรื่อง การอนุรักษปาไมในชุมชน
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 มีจํานวน 4 เรื่อง ไดแก กิจกรรมที่ 1พืชในชุมชนของ
ฉัน กิจกรรมที่ 2 ชนิดของปาไมในเมืองไทย กิจกรรมที่ 3 ตนไมคือชีวิต และ กิจกรรมที่ 4แนว
ทางการอนุรักษปาไมในชุมชน ซึ่งทั้ง 4 กิจกรรมประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรม แบบ
ประเมินผลงานนักเรียน ใบความรูสําหรับนักเรียน ใบกิจกรรมนักเรียน และแบบทดสอบยอยหลัง
เรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน ไดเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับปาไม
ประเภทของปาไม ประโยชน ตลอดจนแนวทาง เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ มีคา นิยม
และเจตคติที่ดี ตอการอนุรักษปาไมในชุมชนของตนเอง
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คําแนะนําสําหรับครูในการใชแผนกิจกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษปาไมในชุมชน สําหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 – 6 เราควรปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาคูมอื และอานคําชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมในแตละกิจกรรมให
เขาใจ
2. กอนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละกิจกรรม ควรศึกษาแผนการจัด
กิจกรรมการในเรื่องนั้น ๆ กอน เพื่อเตรียมความพรอมทางดานบุคลากร วัสดุอุปกรณ สื่อการเรียน
การสอนและแหลงการเรียนรูตามที่ระบุไวเพื่อใหการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เปนไปดวยความสะดวก
3. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กอนศึกษากิจกรรมการเรื่องแรก
4. ทําแบบทดสอบหลังเรียน(Post-test)ของการศึกษากิจกรรมการเรื่องสุดทายเสร็จแลว
5. ดําเนินการจัดกิจกรรมในแตละกิจกรรม (สามารถนําเรื่องใดมาเรียนกอนก็ไดขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมของสภาพความพรอมของผูสอนและผูเรียน)
6. เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียน
โครงสราง
เนื้อหาของกิจกรรมการอนุรกั ษปาไมในชุมชน มีรายละเอียดดังตาราง ที่ 12 ตอไปนี้
ตารางที่ 12 อัตราเวลาเรียน โครงสรางกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนเรื่องการอนุรักษปา ไมในชุมชน
เวลา / คาบ
แผนที่
ชื่อแผน
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1
การศึกษาปาชุมชนของฉัน
3
2
2
ชนิดของปาไมในเมืองไทย
2
3
3
ตนไมเพื่อชีวิต
2
3
4
การอนุรักษปา ไมในเมืองไทย
2
3
รวม
8
12
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แผนการจัดกิจกรรมนักเรียนเรื่องการอนุรักษปาไมในชุมชน
แผนการจั ด กิ จ กรรมนั ก เรี ย นเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ ป า ไม ใ นชุ ม ชนสํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 – 6 ประกอบดวย จุดประสงค เนื้อหา แนวการจัดกิจกรรม สื่อ และระยะเวลา
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนอธิบายลักษณะและประโยชนของตนไมในชุมชนได
2. นักเรียนสามารถบอกประเภทของปาไมในชุมชนของตนเองและสภาพปาไมใน
เมืองไทยได
3. นักเรียนบอกความหมาย สาเหตุที่ตองอนุรกั ษ และวิธีดูแลอนุรักษปา ไมในชุมชน
ได
4. นักเรียนบอกความหมาย ความสําคัญ ลักษณะคุณสมบัติที่ดี บทบาทหนาที่
และแนวทางการปฏิบัติงานของนักอนุรักษปาไมในชุมชน
5. นักเรียนสามารถบอกสภาพปญหาที่เกิดขึน้ กับปาไมในชุมชน
6. นักเรียนสามารถวางแผน และกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาได
7. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเปนนักอนุรักษปาไมในชุมชนได
เนื้อหา
1. พืชในชุมชนของฉัน
2. ชนิดของปาไมในเมืองไทย
3. ตนไมคือชีวิต
4. แนวทางการอนุรักษปา ไมในเมืองไทย
แนวการจัดกิจกรรม
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 แบงกลุมออกไปสัมภาษณผูรูในทองถิ่นเกี่ยวกับประวัติ
ปาไม ชุมชน และศึกษาใบความรูเพิ่มเติมเรื่องพืชในชุมชน
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 แบงกลุมศึกษาเอกสารใบความรูสําหรับนักเรียนชนิดของ
ปาไมในเมืองไทย และคนหาขอมูล จากวีดีทัศน และใบความรูเพิ่มเติม
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 แบงกลุมศึกษาเอกสาร และศึกษาโดยแบงกลุมฝก
ปฏิบัติการ จัดทําแผนพับ
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 แบงกลุมปฏิบัติกิจกรรม การอนุรักษปาไมในรูปแบบ
ตาง ๆเชน การแตงนิทานและการแสดงบทบาทสมมุติ และรวมกันปลูกตนไมในปาชุมชน
สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบไปดวย
1. คูมือการจัดกิจกรรมสําหรับครู
2. ใบกิจกรรม
3. แหลงเรียนรูในชุมชน (ปาไม)
4. วีดีทัศน
5. ผูรูในชุมชน
การประเมินผล
1. ดานผลการเรียนรู
- การปฏิบัติตามคําสั่งในใบกิจกรรม
- การสนทนาและซักถาม
- ทดสอบผลการเรียนรูโดยการใชแบบทดสอบ
2 ดานทักษะ
- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน
- สังเกตความสนใจในการปฏิบัติงาน
3 ดานความคิดเห็น
- สังเกตการณเขารวมกิจกรรม
- สอบถามความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมนักเรียน

208

แผนการจัดกิจกรรมที่ 1
เรื่อง การศึกษาปาชุมชนของฉัน
สาระสําคัญ
ปาไมเปนสถานที่อยูของตนไมหลายชนิด หลายประเภท ซึ่งแตละชุมชนมีตนไมใน
ปาแตกตางกันสภาพปาของแตละชุมชนยอมมีความแตกตางกัน ถาตองการอนุรกั ษปาไมในแตละ
ชุมชนนั้น ควรศึกษาตนไมแตละชนิดในปจจุบนั ที่มีอยูในปาใหเขาใจ
และนําไปเปนพื้น
ฐานความรูเรือ่ งปาไม รวมทั้งศึกษาสภาพปาไมเพื่อทําใหทราบถึงสถานการณปจจุบันและนําไป
ถายทอดใหผทู ี่อยูในชุมชนรู เขาใจ และรวมชวยกันรักษาปาไมใหอยูในสภาพทีพ่ ึงประสงคของ
ชุมชน
จุดประสงค
1. นักเรียนสามารถบอกชื่อและประโยชนของตนไมในชุมชนไดยางนอย 5 ชนิด
2. นักเรียนสามารถแสวงหาความรู เรื่อง ตนไมและปาไมในชุมชนจากผูรูในชุมชนและ
ศึกษาจากใบความรู เรื่อง ตนไมได
3. นักเรียนสามารถสํารวจปาไมในชุมชนไดอยางเปนระบบและสามารถวาดแผนที่
การเดินทางสํารวจปาได
เนื้อหา
ชื่อ ลักษณะและประโยชนของตนไม
แนวการจัดกิจกรรม
1. นักเรียนรวมกันรองเพลง “ตนไม” ตามแผนภูมิเพลงตนไม
เพลง ตนไม
ผูแตง ศรีนวล รัตนสุวรรณ
ตนไมปลูกไวไดอาศัยรมเงา
สวนไมดอกเราปลูกเอาไวไดใชสอย
ไมผลปลูกดี ไดเก็บผลกินอรอย
เราตองหมัน่ คอยบํารุงไวไมละเลย
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2. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนกั เรียนทราบ
3.
นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 6 คน รวมกลุมโดยการเลนเกม “รวมตนไม” โดย
ประยุกตจากเกม ”รวมเงิน” คือเมื่อรองเพลงประกอบเกม “รวมตนไม” เสร็จเด็กจะจับกลุม 6 คน
พรอมทั้งตั้งชื่อกลุมของตนเอง และแจงใหนักเรียนทราบวาจะใชกลุมเดิมที่นักเรียนตั้งชื่อเปน
กลุมในการปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 4 แผนการจัดกิจกรรม
เพลงประกอบเกม “ตนไม”
ผูแตง สุภัทรา จําปาเงิน
รวมตนไม รวมตนไมใหดี รวมตนไมคราวนี้อยาใหผิดได ผูหญิงนัน้ เปนตน
ใหญ รวมแลวอยาใหเกินอยาใหขาด ผูชายเกงกาจเปนตนเล็กเอย ( ครูพูด รวมตนไม 6 ตน)
4. นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรู เรื่อง ตนไม และรวมกับบันทึกสรุปความรูที่ได
จากการศึกษาใบความรู เรื่อง ตนไม
5. นักเรียนและครูสรางขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการเดินสํารวจปาไมในชุมชนตาม
ประเด็น ดังนี้
- กําหนดวัตถุประสงคของการสํารวจ
- กําหนดวิธกี ารสํารวจปาไมในชุมชน
- กําหนดจุดสํารวจปาไมในชุมชน
- มารยาทการสํารวจปาไมในชุมชน
6. นักเรียนเตรียมอุปกรณในการสัมภาษณและการสํารวจปาไม (กระดาษ ดินสอ
ปากกา สี และอุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ สําหรับเด็ก)
7. นักเรียนดําเนินการสัมภาษณผูรูในทองถิน่ และสํารวจปาชุมชนโดยมีครูคอย
ดูแล ใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกอยูใกล ๆ
8. นักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดจากการสํารวจปาชุมชน โดยการทําใบกิจกรรม
ที่ 1 คือ การวาดแผนที่บริเวณพื้นที่ทาํ การสํารวจ และใบกิจกรรมที่ 2 คือบันทึกตนไมที่พบในปา
9. นักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมในวันนี้
โดยมีครูคอย
เติมเต็มในบางประเด็นเพื่อใหสมบูรณยิ่งขึน้
10. ทําแบบทดสอบยอยหลังเรียน
สื่อในการจัดกิจกรรม
1. แผนภูมิเพลง “ตนไม
2. เกม “รวมเงิน”
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

ใบความรูเรื่องตนไม
กระดาษ ดินสอ สี
ใบกิจกรรมที่ 1
ใบกิจกรรมที่ 2
ปาไมในชุมชน
แบบทดสอบยอยกอนเรียนและหลังเรียน

ระยะเวลา 3 คาบ
การวัดและประเมินผล
1. การทดสอบ
2. การสังเกต
3. การประเมินผลงาน
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แบบประเมินผลงานนักเรียน
(ประกอบการทําใบกิจกรรม ที่ 1 เรื่อง การศึกษาปาชุมชนของฉัน)
คําชี้แจง ใหประเมินผลงานตามรายการ แลวทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับ
ระดับคุณภาพของผลงาน
สรุป
คะแนน

ระดับคุณภาพ
กลุม
ที่

ชื่อกลุม

ความถูกตอง
ของเนื้อหา
3

2

1

ความสะอาด
ความคิด
เรียบรอยของ
สรางสรรค
ผลงาน
3 2 1 3 2 1

เกณฑการใหคะแนน
ระดับคะแนน
ประเด็นประเมิน
3
2
ความถูกตองของ
เขียนเนื้อหาถูกตอง
เขียนเนื้อหาถูกตอง
เนื้อหา
ครอบคลุมรายละเอียด อานเขาใจงาย
อานเขาใจงาย
ความสะอาดเรียบรอย เขียนตัวหนังสืออาน
เขี ย นตั ว หนั ง สื อ อ า น
งาย เปนระเบียบ
งาย แตเขียนไมเปน
สวยงาม ไมมรี อยเปอน ระเบียบ มีรอยเปอน
รอยขีดฆาใหสกปรก
ความคิด สรางสรรค รูปแบบแปลกใหม
รูปแบบแปลกใหม
บางสวน

1
เขียนเนื้อหาวกวน

เขียนตัวหนังสือ
อานยาก ไมเปน
ระเบียบ
มีรอยขีดฆาสกปรก
รูปแบบเลียนแบบ
เอกสารอื่น ๆ

ระดับคุณภาพ (9 คะแนน)
คะแนน
คะแนน
คะแนน

7 - 9 คะแนน หมายถึง ดี
4 – 6 คะแนน หมายถึง พอใช
1 – 3 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
(ประกอบการทํากิจกรรมที่ 2 เรื่อง การศึกษาปาชุมชนของฉัน)
คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่นกั เรียนแสดงพฤติกรรมตามเกณฑที่กาํ หนด

กลุมที่

ความสนใจ
กระตือรือรน
ในการเรียน
3 2 1

ความตั้งใจใน
การรวม
การทําใบงาน กิจกรรมกลุม
3

2

1

3

2

1

สรุปผล
การประเมิน
รวม

คุณภาพ

ผูประเมิน………………………………..
……./………/……..
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เกณฑการใหคะแนนการประเมินผลพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
(ประกอบการทํากิจกรรมที่ 2 เรื่อง การศึกษาปาชุมชนของฉัน )
ประเด็นประเมิน
ความสนใจกระตือรือรน
ในการเรียน

ความตั้งใจ
ในการทําใบกิจกรรม

การรวมกิจกรรมกลุม

ระดับคะแนน
3
2
ซักถามขอสงสัย เขารวม ซักถามขอสงสัยเขารวม
ปฏิบัติกิจกรรม
ปฏิบัติกิจกรรมเปน
ตลอดเวลา
บางครั้ง
รวมมือกันทําใบกิจกรรม รวมมือกันทําใบงาน
ผลงานเรียบรอยและ
เนื้อหาไมครอบคลุม
เนื้อหาถูกตองสมบูรณ

1
ไมสนใจเขารวม
กิจกรรม

ไมรวมมือกันทํา
ใบงาน เนื้อหาไม
ครอบคลุม ทํางาน
ไมเรียบรอย
ทุกคนรวมมือ ชวยเหลือ ทุกคนรวมมือชวยเหลือ บางคนไมใหความ
กันภายในกลุม มีการ กันทํางาน แตมีบางคน รวมมือทํางานกลุม
แสดงความคิดเห็น
ไมเขารวมแสดงความ ใหหัวหนากลุมแสดง
รวมกัน
คิดเห็น
ความคิดเห็นเพียง
ผูเดียว

ระดับคุณภาพ ( 9 คะแนน )
คะแนน 7 – 9 คะแนน
คะแนน 4 – 6 คะแนน
คะแนน 1 – 3 คะแนน

หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช
หมายถึง ปรับปรุง
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ใบกิจกรรมที่ 1
เรื่อง การศึกษาปาชุมชนของฉัน
คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดแผนที่บริเวณพืน้ ทีท่ ี่ทาํ การสํารวจ และทําเครื่องหมายจุดสํารวจ

กลุม …………………………….……………
ปา…………………. วันที…
่ ………………….………………………………….
วัตถุประสงคของการสํารวจ………………………………………………………
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ใบกิจกรรมที่ 2
เรื่อง การศึกษาปาชุมชนของฉัน
นําขอมูลที่สาํ รวจมาใสในตารางบันทึกตนไมที่พบในปา
ลําดับ

ชื่อของตนไม

ชื่อสัตวทพ
ี่ บ

จํานวน

ลักษณะตนไม

ประโยชนใชสอย

กลุม …………………………. ปาไม ……………………จุดสํารวจ …………..…….วันที่ ……………………
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ใบกิจกรรมที่ 3
เรื่อง การศึกษาปาชุมชนของฉัน

ประเมินผล

ใหนําผลสํารวจ ในหลาย ๆ ดานมาดูกัน
พอประมาณ

ไมคอย
หลากหลาย

ราบเรียบ
เหมือนทั้ง
ปา

ดี

พอใชได

ไมดี

แยมาก

พบมาก

พบปานกลาง

พบนอย

ไมพบ

หลากหลาย

หลากหลาย

หลากหลาย

ชนิดของตนไม

ดีมาก

ดี

ประโยชนใชสอย

ดีมาก

ผลกระทบที่พบ

พบมากที่สุด

(การตัดไมทําลายปา)

หารือรวมกันในกลุม เพื่อพิจารณาคุณภาพของปาไม โดยพิจารณาองคประกอบ
รวมกัน คิดใหดีวาผลสํารวจแตละสวนมีความหมายอยางไรตอปาไม แลวใช
วิจารณญาณของตนเองสรุปผลรวม
สรุปผลคุณภาพของปาไม
วาดปากบนหนาที่เหมาะสม

ดีมาก

ดี

พอใช

ไมดี

แยมาก

ชื่อกลุม ............................................................................

วันที่ ................................................................................
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ใบความรูที่ 1
ความรูเกี่ยวกับตนไม
(สําหรับนักเรียน)

áพันธุไม

áประโยชนของปาไม
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กระโดน
(กะนอน ขุย แซงจิแหน เสเจอะบะ ปุย ปุยกระโดน ปุยขาว ผักฮาด พุย หูกวาง )
ไมยืนตนผลัดใบ ขนาดกลางสูง 10-20 ม. เรือนยอดเปนพุมกลม เปลือกหนา แตกลอน
เปนแผน ๆ สีน้ําตางปนเทา หรือสีน้ําตางดําปนดํา
ใบเดี่ยวรูปไขกลับ ขนาด 6-15 U 10-30 ซม. ขอบใบหยักถี่ตื่น ๆ ผิวใบเกลี้ยง
ดอกขนาดโต สีขาว หรือเขียวออน ออกเปนชอละ 6-12 ดอก ดอกตูมรูปไขกลับ แตละ
ดอกมีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกอยางละ 4-5 กลีบ กลีบดอกรูปชอน ขนาด 3 U 4 ซม. สีเขียวออน
ตามบริเวณขอบกลีบและโคนกลีบดอกสีชมพู เกสรเพศผูจํานวนมาก สีขาวเปนฝอยคลายพูโต๐
โคนกานเกสรจะติดรวมกันเปนสีแดงออนหรือชมพู
ผลกลม แข็ง ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 6-7 ซม.
นิเวศ พบขึ้นอยูทั่วไปตามปาเบญจพรรณชื้น ปาเต็งรัง ปาหญา ทุงนา และพบประปราย
ในปาประเภทอื่น ยกเวนปาดิบเขา
ออกดอก ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม
ผลแก ระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม
ประโยชน
1. เนื้อไมใชในการกอสรางบานเรือน เครื่องเรือน
2. เปลือกใชขับเสมหะ
3. ผล ชวยยอยอาหาร
4. ดอกยาบํารุงหลังคลอดบุตร
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด

219

ขี้เหล็กไทย
(ขี้เหล็ก ขี้เหล็กแกน ขี้เหล็กบาน ขี้เหล็กหลวง ขี้เหล็กใหญ ผักจี้ลี้ แมะขี้เหละพะโดะ ยะหา)

ไมยืนตนไมผลัดใบ เปลือกเรียบ เมื่อแกอาจมีสีดําและแตกบริเวณโคน เรือนยอดมักแผ
เปนพุม ยอดออนและใบออนออกสีแดงเรือ่ ๆ กิ่งออนเกลี้ยง
ใบประกอบแบบขนนก ยาวประมาณ 30 ซม. แตละชอมีใบยอยรูปรีหรือรูปไข 7-10 คู ใบ
ยอยขนาด 1-1.5 U 3-4 ซม.
ดอก สีเหลืองสด ออดรวมกันเปนชอใหญ ๆ ตามปลายกิ่งกลีบเลี้ยงมี 3-4 กลีบ กลีบดอก
มี 5 กลีบหลุดรวงไว ดอกบานเต็มที่ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 3-4 ซม.
ผลเปนฝกแบน สีน้ําตางดํา ขนาด 1.5 U 15-25 ซม. ฝกโคงเล็กนอย ฝกแกจะแตกออกได
ทั้งสองตะเข็บ
นิเวศ พบไดในปาเกือบทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะในปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ
ระยะเวลาออกดอกผล ขี้เหล็กจะออกดอกและใหผลตลอดป
ประโยชน
1. ปลูกเปนไมประดับตามบานเรือนและริมถนน
2. ดอกและใบออนรับประทานเปนอาหาร ใชดองเหลา
เปนยานอนหลับ ลดความดันโลหิต
3. ใบออนเปนยาระบาย แกฤดูขาว แกนิ่ว ขับปสสาวะ
4. แกนไม แกไข รักษากามโรค ฯลฯ
5. เนื้อไมนํามาทําฝน ถาน ฟอรนิเจอร ทําเสาเรือน รอด ตง เครื่องเรือน ดามเครื่องมือ
และสลักตอเรือ
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด
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แคบาน
( แค แคแดง )
ไมยืนตนขนาดเล็ก ถึงขนาดกลางสูง 5-10 ม. เปนตนไมที่โตเร็วมาก ลําตนเปลาตรง
เนื้อไมสีขาว เปลือกสีน้ําตาลหรือสีเทาออนแตกเปนรองลึก กิ่งเปราะหักงายและมักไมคอยแตกกิ่ง
กาน
ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบยอยรูปขอบขนานปลายใบมน ขนาด1-1.5U 3-4 ซม.
ออกเปนคู ๆ ตรงกันขามตามกานใบ แผนใบสีเขียวคล้ํา
ดอกสมบูรณเพศออกเปนชอรวมกันเปนกลุมๆ ตามปลายกิ่งหรือบริเวณกานใบ ปลายยอด
ลักษณะดอกแบนคลายผีเสื้อหรือดอกถั่วมีกลีบดอก 5 กลีบ สีแดงหรือสีขาว ขนาดดอกยาว
ประมาณ 7ซม. ในชอดอกหนึ่ง ๆ อาจมีดอกตั้งแต 6-10 ดอก
นิเวศ พบขึ้นในพื้นที่ทวั่ ไปทุกภาค
ออกดอกและเปนผล ตลอดป

ประโยชน
1. เปลือกใชตมหรือฝนดื่ม แกทองรวง บิด มูกเลือด คุมธาตุภายใน ใชชะลางบาดแผล
2. ดอกและใบใชแกงรับประทานแกไขเปลี่ยนอากาศชาวอินเดียใชน้ําคั้นจากดอก หรือ
ใบสูบเขาจมูกรักษาริดสีดวงจมูก แกปวดศีรษะ
3. ใบรับประทานเปนยาระบาย
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด นําเมล็ดแชน้ําอุน 60-70 องศาเซลเซียส แชทิ้งไว 12 ชั่วโมง
นําไปเพาะเมล็ดจะงอกภายใน 20 วัน
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ตะครอ
(กาซอ คุย กาซอง คอ คอสม เคาะ เคาะจก มะเคาะ มะจก
มะโจก ซะอูเสก ตะครอไข ปนรัว ปนโรง)
ไมยืนตนขนาดกลางถึงใหญ สูง 15-25 ม. ไมผลัดใบ แตกกิ่งต่ํา ลําตนสั้น มักบิดเปนปุม
ปมและพูพอน ทรงเรือนยอดรูปไขทึบ เปลือกสีน้ําตาลอมเทา แตกเปนสะเก็ดอาทั่วไป
ใบประกอบแบบขนนกปลายใบคู เรียงเวียนสลับเปนกลุมตามปลายกิ่ง ใบยอยติดเรียงตรง
ขามหรือเยื้องกันเล็กนอย จํานวน 1-4 คู คูปลายสุดของชอใบจะมีขนาดยาวและใหญสุด ใบยอย
รูปรีรูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมรูปไขกลับ ขนาด 4.5-12 U 8-25 ซม. ปลายใบมนหรือ
หยักเปนติ่งสัน้ ๆ โคนใบสอบและมักเบีย้ วขอบใบเปนคลื่น เสนแขนงใบ 8-16 คู ปลายเสนจรดกัน
กอนถึงขอบใบกานใบยอยสั้นมาก กานชอใบยาว 5-10 ซม.
ดอกเล็กสีขาวหรือสีเหลืองออน ๆ ออกรวมกันเปนชอเปนพวงแบบหางกระรอกเหนือรอย
แผลใบและปลายกิ่ง ชอดอกหอยและยอยลง กลีบเลี้ยงหรือกลีบรวมขนาดเล็กมากมี 5 แฉกแหลม ๆ
ไมมีกลีบดอก เกสรเพศผู (6) –8 อัน รังไขกลมมี 3 ชอง แตละชองมี 1 ออวุล ปลายเกสรเพศเมีย
แยกเปน 3 แฉก
ผลกลม สีน้ําตาลขนาด 1.5-2 U 2-3 ซม. ผิวเกลี้ยงปลายผลเปนจะงอยแหลมแข็งๆ เปลือก
ผลหนาคลายแผนหนัง เมล็ด 1-2 เมล็ด สีนา้ํ ตาลออน มีเนื้อเยื่อใส ๆ และฉ่ําน้ําหุม
นิเวศ ปาเบญจพรรณทั่วไป
ออกดอก ระหวางเดือนมีนาคมถึงเมษายน
ประโยชน
1. ผลสุกรับประทานได นิยมรับประทานกันมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ใชทําเสา อาคารบานเรือน ดามเครื่องมือ ตะลุมพุก ลูกหีบน้ํามัน ลูกหีบออย
สากตําขาว ดุมลอเกวียน ครก สาก กระเดื่อง ฟนสีขาว สวนประกอบของลอเกวียน
และใชเผาถานชนิดดี
3. ตน ใชเปนตนไมสําหรับเพาะเลี้ยงครั่งไดดี ซึ่งประเทศอินเดียไดใชกันมานานแลว
4. เปลือกใชเปนยาสมานทอง แกทองรวง
5. เมล็ดใหน้ํามัน สําหรับแกผมรวง
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด
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ทองหลาง
(ทองหลางน้ํา ทองโหลง )

ไมยืนตนผลัดใบ สูง 10-12 ม. กิ่งกานมีหนาม เรือนยอดแผกวาง
ใบประกอบมีใบยอย 3 ใบ ใบยอยตอนปลายยอดรูปไขหรือรูปไขแกมขอบขนาน ขนาด 5-8 U
10-15 ซม. แผนใบหนาและเหนียว ผิวใบดานลางเปนนวลขาว กานใบยาว 10-12 ซม. มีหนาม
บางครั้งมีหนามบนเสนกลางใบ
ดอก เปนดอกชอยาว 7-17 ซม. กลีบดอก 5 กลีบขนาดไมเทากัน กลางกลีบมีขนาดใหญ
สุด กลีบคูลางที่อยูในสุดมีขนาดเล็ก สีมวงหรือสีแดงเขม
ฝกตรง ขนาด 1-2 U15-20 ซม. สีน้ําตาลออน เมล็ดรูปไต ขนาด7.5 U 12 มม. สีน้ําตาล
นิเวศ พบขึ้นบริเวณริมธาร หรือใกล ๆแหลงน้ําในปาเบญจพรรณผสม และปาไมผลัดใบ
ทั่วประเทศ
ออกดอก ระหวางเดือน ตุลาคม ถึง มกราคม
ผลแก ระหวางเดือน กุมภาพันธ ถึง มิถุนายน
ประโยชน
1. ใบออนนํามารับประทานสด เปนผักจิ้มน้ําพริก เมี่ยงคํา เมี่ยงปลาทู สมตําและอาหาร
อื่น ๆ
2. สวนตาง ๆ ของใบชนิดนีน้ ํามาทําเปนปุยพืชสดได
3. ใบเหมาะในการทําเปนอาหารสัตว เชน วัว ควาย แพะ แกะ
การขยายพันธุ ตัดกิ่งปกชํา
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ผักหวาน
( ผักหวาน )
ไมยืนตนขนาดเล็ก สูง 6-15 ม. ผลัดใบ เปลือกเรียบ
ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปมนถึงรูปไข ขนาด 2.5-5 U 6-12 ซม. ปลายใบมนทู หรือแหลมไม
มีขน
ดอก เปนดอกชอ สวนใหญอยูเปนกลุมๆ บริเวณลําตนหรือกิ่ง ดอกเพศผูและดอกเพศ
เมียอยูคนละตน ดอกเพศผูม ีกลีบดอกสีเขียวออนยาวประมาณ 1.5 มม. รูปขอบขนาน ปลายแหลม
อับเรณูสีเหลือง
ผล เปนผลเดี่ยวแบนผลเมล็ดแข็ง รูปไข มีเนื้อมาก ขนาด 1.5-1.7 U 2.25-3 ซม. ผลออน
สีเขียวและผลแกมีสีเหลืองสมหรือเหลืองแดง
นิเวศ พบขึ้นในปาเต็งรัง และปาเบญจพรรณผสมตั้งแตใกลระดับน้ําทะเล จนสูงถึงระดับ
600 ม.
ออกดอก ระหวางเดือนธันวาคมถึงเดือน มีนาคม
ผลแก ระหวางเดือน เมษายนถึงเดือนมิถนุ ายน
ประโยชน
1. ยอดออน ดอกออน ใบออน นํามาประกอบอาหาร
2. เยื่อบางหุมเมล็ด กินไดรสหวาน
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด ปกชํา
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ไผปา
(ซางหนาม ซารอง ซาเรียง จะกั๊ตวา ไผหนาม ไผ ทะงาน ทูน
ไผรวก วาชุ วาฉู วาซือ วาทะ วาคยู แวซู ระไซ )

เปนไผกอใหญ มีหนาม มีลําตนสีเขียวสด ความยาวของลําตนสูง 10 - 24 ม.
เสนผาศูนยกลาง 5-15 ซม. เนื้อหนา 1-5 ซม. รูกระบอกเล็ก ตามกิ่งจะมีหนามงอ เล็กบางใหญบา ง
สองสามอันในแตละขอ อาจจะมีบางในแตละกิ่ง ขอต่ํา ๆ จะมีรากแตกออกไป กาบหุมลํามีขนาด
20-30 U 30-40 ซม. ลักษณะแข็งเหมือนหนังหลุดรวงไดงายและตนออนมีสีเหลืองอมสม อาจมี
แถบสีเขียวหรือแดงตอนปลายกลมเรียบและมีขนสีทอง
ใบรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ขนาด 0.5-1.5 U 7-22 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคน
ใบปานหรือเกือบกลม ทองใบมีขน ขอบใบสากและคม
นิเวศ ขึ้นอยูทั่วไปตามบริเวณริมหวย ริมแมน้ํา ในบริเวณน้ําชุมชื่น
ออกดอก ออกดอกเมื่ออายุประมาณ 30 ปจะออกพรอมกันทั้งกอ เรียกตายขุย
ประโยชน
ลํา ใชทําบันไดขึ้นตนตาล ทําบานเรือน ทําฟากปูพื้น ทํารั้ว ทําแพลูกบวบ ปลูกเปนแนว
กันลม และปลูกเพื่อปองกันริมฝงแมน้ํา
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด เหงา ปกชําปลอง
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พฤกษ
( กามปู ชุงรุง กะซึก กาแซ กาไพ แกระ กานฮุง กรีด คะโก จะเร จะขาม
จามจุรี จามรี ซึก ตุด ถอนนา ทิตา พญากะบุก มะขามโคก มะรุมปา )
ไมยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญผลัดใบสูงประมาณ 25ม. เรือนยอดเปนพุมแบน
เปลือกลําตนขรุขระแตกเปนรองยาวสีเทาเขมหรือสีน้ําตาลอมเหลือง เปลือกในสีแดงสด
กระพี้สีขาว แกนไมสนี ้ําตาลเขมมีริ้วแทรก กิ่งออนมีขนละเอียดปกคลุมประปราย หรือเกลี้ยง
ไมมีขน
ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น มีชอใบยอย 2-4 คู แตละคูมีใบยอย 4-9 คู ใบยอยรูปรี
ถึงรูปขอบขนาน หรือรูปรีแกมไขกลับ ขนาด 1-2.5 U 2.2-4 ซม. ปลายใบมน โคนใบกลมหรือ
เบี้ยวดานลางใบมีขนละเอียด
ดอกเปนชอกลม สีขาว กลิ่นหอมเล็กนอย ออกตามงามใบใกลปลายกิ่งจํานวน 1-4 ชอ
กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน รูปแตร ยาว 2-3 มม. ปลายแยกเปน 5 แฉกรูปใบหอกกึ่งเปนรูปไข
ผล เปนฝกแหงแลวแตกรูปบรรทัด แบน บางปลาย และโคนมนแหลม ขนาด 2-5 U
10-30 ซม. สีเทาอมเหลืองหรือสีฟางขาว ผิวเกลี้ยงเปนมัน มีเมล็ด 4-12 เมล็ด เมล็ดรูปไข
นิเวศ ขึ้นและเจริญเติบโตตามปาเบญจพรรณทั่วไป นอกจากนี้ยังพบขึ้นกระจัดกระจาย
ตามธรรมชาติทั่วไป
ออกดอก ระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
ผลแก ระหวางเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม

ประโยชน
1. ยอดออนและใบออน นํามาประกอบอาหาร
2. เนื้อไม ใชประโยชนในการปลูกสรางบานเรือนที่อยูอ าศัย และเครื่องมืออุปกรณ
การเกษตร
3. เมล็ดและเปลือก มีรสฝาด มีสรรพคุณเปนยาสมุนไพรรักษาแผลในปาก ลําคอ
เหงือก แกทองรวง รักษาริดสีดวงทวาร โรคกลากเกลื้อนและโรคเรื้อน
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด
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พะยอม
( กะยอม ขะยอม ขะยมดง พะยมดง แคน เชียง เซีย่ ว พะยอมทอง ยางหยวก )
ไมยืนตนขนาดกลางถึงใหญ ผลัดใบ สูง 15 –40 ม. ลําตนเปลาตรง เปลือกหนาสีน้ําตาล
หรือสีเทาเขม แตกเปนรองตามยาว เปลือกในสีน้ําตางออนปนเหลือง
ใบเดี่ยว รูปขอบขนาดหรือรูปรีขอบขนาด ขนาด 3.5-4 U 8-10 ซม. โคนและปลายใบ
มน หรือหยักเปนติ่งสั้น ๆ เนื้อใบคอนขางหนา ใบเกลี้ยงเปนมัน
ดอกสมบูรณ เพศ สีเหลืองออนหรือสีขาวนวล มีกลิ่นหอมออกรวมกันเปนชอขนาดใหญ
ตามปลายกิ่งหรือเหนือรอยแผลใบใกลๆปลายกิ่ง โคนขอบกลีบเลี้ยงจะเกยกันแตไมติดเปนเนื้อ
เดียวกัน มี 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบกลีบดอกจะจีบเวียนกันไปตามเข็มนาฬิกา ขอบหยักเปนฟน
เลื่อย เกสรเพศผู 15 อัน เมื่อดอกบานเสนผาศูนยขนาด 1-2 ซม.
ผล รูปกระสวยปลายแหลม ขนาด 1-2 U 2 ซม. กลีบเลี้ยงเจริญไปเปนปก ปกยาว 3 ปก
ขนาดยาวประมาณ 1U 8 ซม.ขนาดสั้น 2 ปกขนาดยาประมาณ 3 ซม. คลายผลยาง
นิเวศ ขึ้นตามปาเบญจพรรณแลงและชืน้
ปาดิบแลงทั่วไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย สูงจาก
ระดับน้ําทะเล 60-1,200 ม.
ออกดอก ระหวางเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ
ผลแก ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม

ประโยชน
1. เนื้อไมใชในงานกอสรางตาง ๆ ถาแชน้ํายาจะไดทนทาน
2. เนื้อไมและเปลือก ตมกับน้าํ ใชดื่มเปนยาฝาดสมานแกทองเดินและลําไสอักเสบ
3. ดอกใชปรุงเปนยาหอมแกลม บํารุงหัวใจลดไข
4. เปลือกหรือชิ้นไมเล็ก ๆ ใชใสเครื่องหมักดอง หรือใสกระบอกรองรับน้ําหวานจาก
ตาลโตนดและมะพราวเพื่อใชกันบูด
5. เปลือกมีประมาณแทนนินสูง จึงนิยมใชฟอกหนังรับประทานกับใบพลูแทนหมาก
6. ชันใชผมน้ํามันทาไม และยาเรือ
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด
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มะกอก
( กระไพย ไพย กอกกุก กูก กอกเขา กอกหมอง ไพแซ )
ไมยืนตนขนาดกลางหรือใหญ สูง 15-25 ม. เรือนยอดกลมโปรง กานและกิ่งออนเกลี้ยง
เปลือกลําตนเรียบสีเทา
ใบประกอบแบบขนนก ชันเดียว ใบยอยออกเปนคู ๆ ตรงกันขาม และมีใบยอยที่ปลาย
กานอีกใบหนึง่ แผนใบยอยรูปขอบขนาน ขนาด 3-4 U 7-12 ซม. ใบออนสีน้ําตางออกแดงเรื่อๆ
ดอกสมบูรณเพศ สีขาว มีขนาดเล็ก ประมาณ 4 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก มีอยางละ 5
กลีบ เกสรเพศผูมี 10 อัน เกสรเพศเมีย มี 5 อัน
ผล รูปไขขนาด 2.5-3.5 U 3.5-4.5 มีเนื้อเยื้อหุม ผลแกสีเขียวอมเหลือง รสเปรี้ยว เมล็ด
ใหญแข็งมาก ผิวเปนเสี้ยนขรุขระ
นิเวศ พบขึ้นตามปาเบญจพรรณชื้น ปาดิบแลง ที่มีการระบายน้ําดี
ออกดอก ระหวางเดือนธันวาคม ถึงเดือนมีนาคม หรือออกดอกตลอดป
ผลแก ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนหรือตลอดทั้งป
ประโยชน
1. ผล ใบและเปลือกของลําตน ใชเปนสมุนไพร มีสรรพคุณ แกรอนใน หอบ เปนยา
บํารุงธาตุ และแกบิด
2. เนื้อไมใชทําแบบกอสราง ทําไมอัด
3. เปลือกใชทํายาแกทองเสีย
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด
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มะเกลือ
( ผีเผา มักเกลือ )
ไมยืนตนขนาดกลาง สูง 8-15 ม. แตบางครั้งอาจสูงถึง 30 ม. ลําตนตรง เรือนยอดเปนพุม
กลม กิ่งออนมีขนนุมทั่วไป แตกกิ่งกานสาขาทุกสวนของลําตนเปลือกนอกเปนสีดําไมเรียบ
ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไขหรือรูปไขแกมขอบขนาน ขนาด1.5-4 U 4-8 ซม. สีเขียวเขม
โคนใบมนหรือกลมสวนปลายใบสอบ ใบแกเกลีย้ ง กานใบยาว 5-10 มม. เมื่อใบแหงมีสีดํา
ดอกแยกเพศอยูคนละตน ออกตามงามใบ ดอกเพศผูออกเปนชอสั้น ๆ มีประมาณ 3 ดอก
ดอกยอยกลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันปลายแยกเปน 4 แฉก กลีบดอกยาว 6 –8 ซม. โคนเชื่อมติดกัน
เปนรูปเหยือกน้ํา ปลายแยกเปน 4 แฉก เกสรเพศผูมีจํานวน 14-24 อัน ดอกเพศเมียออกเปนดอก
เดี่ยว กลีบดอกสีเหลือง กานดอกยาว 1-3 มม. มีขนนุมปกคลุม เกสรเพศผูเทียมมี 8-10 อัน
ผล เปนผลสด รูปกลมเกลี้ยงขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 2 ซม. มีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ
ติดอยูที่ขั้วผล ผลดิบสีเขียว ผลสุกสีดํา เมื่อแหงเปลือกเปาะ
นิเวศ พบขึ้นตามปาเบญจพรรณแลงทั่วไป
มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 5-500ม.
ออกดอก ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน
ผลแก ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม
ประโยชน
1. เนื้อไม มีสําดําเปนมันใชทาํ เปนเครื่องเรือน และเครือ่ งใชอยางดี ทํากรอบกระจก
ประดับมุก ที่รองภาชนะตาง ๆ เครื่องดนตรี เครื่องเขียนและเครื่องมือทางคํานวณเชน
ลูกคิด ดามเครื่องมือ ตัวไพนกกระจอก ตะเกียบ ไมถอื ตัวหมากรุก ใชเปนเครื่อง
บุหนังที่สวยงาม ทําลูกประสัก ใชเปนไมสําหรับกลึง แกะสลักทําซออู ซอดวง ขลุย
ดามปากกา ไมเทา รม
2. ราก ฝนกับน้ําขาว รับประทานแกอาเจียน แกลม
3. เปลือก ปงไฟใหเหลืองจัดใสรวมกับน้ําตาลสดจะเกิดแอลกอฮอลเรียกวาน้ําตาลเมา
4. ผลสด โขลกทั้งลูก 5 - 6 ผล ขยํากับน้าํ นมวัวสดหรือกะทิสดประมาณ 1 ถวยชา
กรองเอาน้ํารับประทานเปนยาถายพยาธิตัวตืด หรือพยาธิไสเดือนไดดีมาก
5. ผลสุก ใชยอมผาจะไดผาสีดาํ สนิทและติดทนนาน
การขยายพันธุ เพาะเมล็ดโดยการตัดทําแผลที่ปลายเมล็ดกอนเพาะ
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มะขาม
(ตะลูบ มองโคลง มอดเล สามอเกล หมากแกง อําเบียล )
ไมยืนตนขนาดใหญสูง 6-20 ม. เปลือกลําตนสีน้ําตาลออนและเปลี่ยนเปนสีเทาดําเมื่ออายุ
มากขึ้น มีริ้วรอยมากและแตกเปนรอง ๆ เปนสะเก็ดเล็ก ๆ ตามแนวยาว ลําตนแตกกิง่ กานสาขามาก
ใบประกอบแบบขนนก ใบยอยรูปขอบขนานยาว ขนาด 1-2.4U 4.5-9 ปลายมนกลมหรือ
บางที่ก็เวาเขาเล็กนอย โคนใบทั้งสองขางเวาไมเทากัน แผนใบเรียบไมมีขน ทองใบมีสีเขียวซีด
ดอกสมบูรณ มีลักษณะเปนชอ ออกดอกบริเวณปลายกิ่งหรือจากซอกใบ แตละดอก มี
ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 2-2.5 ซม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดไมเทากัน
เกสรเพศผูที่สมบูรณมี 3 อัน
ผลเปนฝก คอนขางตรงถึงโคงงอ ขนาด 1-2.5 U 5-14 ซม. เปลือกหนา แข็ง เปราะ สี
น้ําตาล หรือสีน้ําตาลอมเทาเนื้อมีรสเปรี้ยว หวาน มี 3-12 เมล็ด
นิเวศ ปลูกไดในดินเกือบทุกชนิด แตสามารถเจริญเติบโตไดดีในดินรวนที่มกี ารระบาย
น้ําดี ไมชอบพื้นที่ชื้นน้ําทวมขัง สามารถทนตอความแหงแลงไดดี
ออกดอก ระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม
ฝกแก ระหวางเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ
ประโยชน
1. เนื้อไมใชทําเปนเครื่องครัวเรือน และอุปกรณการ
เกษตรอื่น ๆ
2. เปลือกตน ตมกับน้ํา หรือน้ําปูนใส แกทองเดิน
3. ใบตมน้ําดื่มชวยยอยและขับปสสาวะ
4. ใบดอกฝก ใชเปนอาหาร เนือ้ ในฝก
เปนยาระบายออน ๆ แกไอ ขับเสมหะ
5. เมล็ด คั่วใชเนือ้ รับประทานและเชื่อวาเปนยา
ขับพยาธิไสเดือน
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด การตอน
การทาบกิ่งติดตาและตอยอด
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มะคาโมง
( เขง เบง บิง มะคาใหญ มะคาหลวง มะคาหัวคํา )
ไมยืนตนขนาดใหญ สูง 10-18 ม. แตกกิ่งต่ํา เรือนยอด เปนพุมแผกวาง เปลือกสีน้ําตาล
ออนหรือชมพูอมน้ําตาล กิ่งออนมีขนปกคลุมบาง ๆ ใบประกอบเรียงสลับกัน ชอใบยาว 18-29
ซม. กานชอใบคอนขางสั้นยาวประมาณ 2 ซ.ม. บนแกนชอมีใบยอยขึ้นตรงกันขาม 3-5 คู ใบยอย
รูปไขแกมรอบขอบขนานขนาด 2-5 U 4-9 ซ.ม. ปลายใบมน มักจะเวาตื้น ๆ ตรงกลาง โคนใบมน
หรือตัด กานใบยอยยาว 3-5 ม.ม.
ดอก ออกเปนชอแยกแขนงที่ปลายกิ่ง ยาว 5-15 ซ.ม. มีขนคลุมบาง ๆ กานดอกยาว 7-10
ม.ม. ใบประดับรูปขอบขนานแกมรูปไข ยาว 6-9 ม.ม. มีขนประปราย โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน
สวนบนแยกเปนกลีบรูปขอบขนาน 4 กลีบ แตละกลีบซอนทับกันกลีบยาว 10-12 ม.ม. กลีบดอกมี
เพียงกลีบเดียว สีแดงเรื่อ ๆ หรือแดงอมชมพู ทรงเกือบเปนแผนกลม ยาวประมาณ 7-9 ม.ม. สวน
ฐานคอเขาหากันเปนกานกลีบดอก เกสรเพศผูที่สมบูรณ 7 อัน กานเกสรแยกจากกันเปนอิสระหรือ
ติดกันเล็กนอยที่ฐานเกสรเพศผูไมสมบูรณ 3 อัน คอนขางสั้น รังไขยาวประมาณ 7 ม.ม. มีขนคุลม
ติดอยูบนกานสงยาวประมาณ 7 ม.ม.
ผล เปนฝกแบนรูปบรรทัดสั้น ๆ 7-10 U 12-20 ซ.ม.ผนังฝกแข็งมากหนาประมาณ5-7 ม.ม.
เมื่อฝกแกจะแตกเปน 2 ซีก ขนาด 2-2.5 U 2.5-4 ซ.ม. หนา 0.8-1.2 ซ.ม. เมล็ดแกสีดํา เมื่อเยื่อหนา
รูปถวยยาวประมาณ 1.5 ซ.ม. สีเหลืองสด หอหุมดวยฐานของเมล็ด
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นิเวศ พบขึน้ กระจาบอยูริมลําธารในปาเบญจพรรณชื้นและปาดิบแลงทั่วไป ยกเวนภาคใต
ออกดอก ระหวางเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม
ผลแก ระหวางเดือน มิถุนายนถึงสิงหาคม
ประโยชน
1. เนื้อในเมล็ดออนใชรับประทานได
2. เมื่อไมสีน้ําตาลอมเหลืองออนถึงแก เสี้ยนคอนขางสั้นเนือ้ หยาบ เนื้อหยาบมีริ้วแทรก
แข็งเหนียว แข็งแรงทนทานเมื่อแหงตกแตงงายขัดและชักเงาไดดี ใชในการกอสราง
ตาง ๆ ที่ตองการใชความแข็งแรงทนทาน เชน ทําเสา หมอนรางรถไฟ ทําไมบุผนัง
ทําตัวถังรถบรรทุก ทําเครื่องมือกสิกรรม เครื่องดนตรี เปนไมที่ใหปุมมะคา มีลวดลาย
สวยงาม และราคาสูง ใชทําเครื่องเรือนชั้นดี ไมมีลกั ษณะคลายหลุมพอ
3. เปลือกมีน้ําสีฝาดสําหรับใชฟอกหนัง
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด โดยตัดทําแผลที่ปลายเมล็ดกอนเพาะ
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สะเดา
(กะเดา จะตัง สะเลียม )
ไมยืนตน ผลัดใบสูงถึง 20 ม. เปลือกสีเทาอมน้ําตาล เรือนยอดเปนพุม กลมทึบ
ใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ ใบยอย 7-9 คู รูปไขแกมรูปหอก โคงปลายใบเรียวแหลม
โคนใบเบี้ยว ขอบใบหยักไมเปนระเบียบ
ดอก สีขาวนวล ออกเปนชอใหญตามปลายกิ่ง กลีบดอก 5 กลีบ เมื่อบานเสนผาน
ศูนยกลางประมาณ 1 ซม. เกสรตัวผู 10 อัน โคนกานติดกันเปนหลอด
ผล กลมรี ยาว 1.5 – 2 ซม. ผิวบาง มีเนื้อฉ่ําน้ํา ผลแกสีเหลือง
นิเวศ ชอบขึ้นตามที่แหงแลง เปนพันธุไมเบิกนํา ขึน้ ตามธรรมชาติทั่วทุกภาค ยกเวน
ภาคใต
ออกดอก ระหวางเดือน ธันวาคม ถึง มีนาคม
ผลแก ระหวางเดือน มีนาคม ถึง เมษายน
ประโยชน
เปลือกราก แกไข ทําใหอาเจียน แกโรคผิวหนัง เปลือกตนใหสีแดง ใชยอมผา ยางใหสี
เหลือง ไมใชในการกอสราง ใบและดอกออน เปนอาหาร เมล็ดกลั่นเปนน้ํามัน ปรุงเครื่องสําอาง
ใชจุดตะเกียง ใบและเมล็ด มีสารสกัดแมลงชื่อ azadirachtin ใชกําจัดเห็บ หมัด ไร
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด โดยนําผลสุกมาขยี้เปลือกหุมเมล็ดออก และนําไปเพาะทันที
จะมีอัตรางอกถึง 90%
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สารพี
(ทรพี สรอยพี สารพีแนน)
ไมยืนตนขนาดเล็กถึงขนาดสูง 10-15 ม. ไมผลัดใบ เรือนยอดเปนพุมทึบ เปลือกสีเทาปนดํา
แตกลอนเปนสะเก็ดตลอดลําตน เปลือกในสีน้ําตาลแดง มียางสีขาวและจะเปลีย่ นเปนสีเหลืองออน
เนื้อไมสีน้ําตาลปนแดง
ใบเดี่ยว อาจเปนกระจุก จํานวน 5-7 ใบ หรือออกเรียงตรงขาม ใบรูปยาวรี คลายรูปหอก
แกมรูปขนาน ขนาด 4-7 U 10-20 ซม. ปลายใบมนกวางๆ บางครั้งอาจมีติ่งสั้น หรือหยักเวาตืน้ ๆ
โคนใบสอบเรียว ขอบใบเรียบแผนใบเหนียวหนา เสนกลางใบเดนเปนสันนูน เสนแขนงไมปรากฏ
แตเห็นเสนใบยอยแบบเสนรางแหชัดทั้งสองขาง
ดอก สีขาว ออกเปนชอเดียวหรือเปนกระจุกตามกิ่งที่มีขนาดใหญ กลิน่ หอมมาก ชอดอก
แตละชอออกดอกตรงกันขามกัน
ชอดอกที่อยูถัดไปจะออกในแนวตั้งฉากกับชอที่อยูดานลาง
ยกเวนชอบนสุดจะมีหนึ่งอันในชอ มีดอกยอย 7-9 ดอก กานชอดอกยาว 3-5 ซม. ดอกเพศผูและ
เพศเมียแยกกันอยูคนละตน ดอกเพศผูมีกลีบเลี้ยง 2 กลีบ กลีบมนเปนกระพุง โคนเชื่อมติดกัน
กลีบดอกมีลักษณะเดียวกันแตมี 4 –5 กลีบ เกสรเพศผูมีจํานวนมาก มีสีเหลือง กลีบดอกเมื่อบาน
แลวจะมวนออก ดอกเพศเมียมีจํานวนกลีบเลี้ยงและกลีบดอกคลายกับดอกเพศผู ยอดเกสรเพศเมีย
มี 2 แฉก
ผล เปนผลสด รูปรางหัวแหลมทายแหลมเปนรูปกระสวยขนาด 2-3 U 4-5 ซม. เมื่อผลสุก
จะเปลี่ยนสีเขียวเปนสีเหลืองหรือเหลือง – สม กลีบเลี้ยงจะกลายเปนกาบหุมที่ขวั้ ผล เปลือกนอก
เหนียว หนา และเปนมัน และผิวเรียบมียางสีขาว เมื่อปอกเปลือกแลวเนื้อในนุม มีรสหวาน เมล็ด
1 เมล็ด สีน้ําตาล รูปกระสวยปนขอบขนาน ขนาด 1U 3-4 ซม.
นิเวศ พบขึ้นตามปาเบญจพรรณ และปาดิบในภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออก และภาค
ตะวันออกเฉียงใต ที่สูงจากระดับน้ําทะเล 20-400 ม.
ออกดอก ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม
ผลแก ระหวางเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน
ประโยชน
1. ผลสุกรับประทานไดรสหวาน
2. เนื้อไมใชทํากระดานพืน้
3. ดอกใชทํายาหอม บํารุงหัวใจ
การขยายพันธุ ตอนกิ่งและเพาะเมล็ด
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สีเสียดแกน
(สะเจ สีเสียด สีเสียดเหนือ สีเสียดเหลือง)
ไมยืนตน ผลัดใบขนาดเล็กถึงชนาดกลาง สูงถึง 15 ม. เรือนยอดโปรง ตามลําตนและกิ่งมี
หนามแหลมโคงทั่วไป เปลือกสีเทาคล้ําหรือสีเทาปนน้ําตาล คอนขางขรุขระ ผิวเปลือกลอก
ออกเปนแผนยาว ๆ เปลือกในสีแดง
ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ยาว 9- 17 ซม. ชอใบแขนงดานขางขึ้นตรงกันขาม
มี 10 – 20 คู แตละชอมีใบยอย 20- 50 คู เรียงชิดกันทับกัน ใบยอยเปนฝายคลายรูปเข็ม ขนาด
1 U 6-7 มม. ใบปลายมน โคนใบเบี้ยว มีขนปกคลุมหาง ๆ หรือเกลี้ยงไมมีขน
ดอก มีขนาดเล็ก สีเหลืองออนหรือสีขาวอมเหลืองไมมกี านดอก ดอกออกจํานวนมาก ออก
ดอกบนชอคลายหางกระรอกแตกออกตามงามใบ 1 –3 ชอ ยาว 5-9 ซม. กลีบเลี้ยงยาวประมาณ
1 มม. กลีบดอกมีความยาวเปน 2-3 เทาของกลีบเลี้ยง
ผลเปนผักรูปบรรทัด แบน ยาว 5 – 10 มม. หัวและทายฝกเรียวแหลม ตัวฝกตรง ฝกแก
สีน้ําตาลคล้ําเปนมัน แตกอาออกตามรอยตะเข็บดานขางเมล็ด แบน สีน้ําตาลอมเขียว เปนมัน
ฝกหนึ่งมีเมล็ด 3-7 เมล็ด
นิเวศ พบขึ้นกระจัดกระจายตามปาโปรงและปาละเมาะบนพืน้ ที่คอนขางราบและแหงแลง
ทั่วไปสามารถขึ้นไดเปนกลุม ๆ บนพื้นทีเ่ สื่อมโทรม สภาพดินเลว มีกรวดหินปะปน ซึ่งมีการ
ระบายน้ําดี เปนพันธุไมชอบแสงสวางและทนทานตอสภาพความแหงแลงไดดีมาก อีกทั้งยัง
สามารถแตกหนอไดรวดเร็ว กลาไมเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็ว ในระยะแรก ๆ ถาไมมีวัชพืช
จําพวกหญามาเบียดบัง ภาคเหนือมีปลูกกันบางตามชนบท เพื่อเอาแกนเคี่ยวทําสีเสียดกอน
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ออกดอก ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม
ผลแก ระหวางเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน
ประโยชน
1. สวนของสีเสียดกอน นํามาบดและชงเปนชาได
2. เนื้อไม เสี้ยนสั้น เนื้อแนนแข็ง เหนียว ทนทาน เลื่อยผาตบแตงไดยาก แตขัดชักเงา
ไดดี ใชทําเครื่องเสา เครื่องมือกสิกรรม เครื่องเรือน ทําเครื่องดนตรี ใชเผาถาน
ใหความรอนสูง
3. แกนไม เมื่อนําไปเคี่ยวจะใหน้ําฝาดออกมาเปนสีน้ําตาลใชยอมผา แห อวน หนัง
4. น้ําฝาดที่เคี่ยวเปนกอนแลว เปนยาสมานอยางแรงแกโรคทองรวง โรคบิด แกไข
จับสั่น อมแกไอ แกเสียงแหง เปนยารักษาเหงือก เพดาน ลิ้นและฟน เปนยารักษา
แผลของตอมในลําคอ รักษาโรคผิวหนัง เปนยารักษาแผลไฟไหม และแผลเนาเปอย
5. เนื้อในเมล็ดใชรักษาโรคหิด
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด
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หมาก
(เค็ด พลา สะลา เซียด แซ ปแน มะ ลีซะ หมากเมีย หมากมู)
ไมยืนตนล้ําตนเดี่ยว ไมแตกเปนกอ รูปทรงของตนเปนทรงกระบอกและตั้งตรง โคนตน
เหนือพืน้ ดินมีลักษณะใหญกวาสวนบน เนือ้ ไมเปนเสี้ยนยาว ๆ จับตัวกันแนน แข็งและเหนียวไม
หักงาย หมากที่มีอายุนอยลําตนเปนสีเขียวเมื่ออายุมากลําตนจะเปลี่ยนเปนสีเทา
ใบประกอบแบบขนนกขนาดใหญ โคนกานใบเปนปลอกหุมยอด
ดอก ออกรวมกันเปนชอใหญต่ํากวากาบใบ ดอกเพศผูจะอยูที่สวนปลายกานชอ ดอกเพศ
เมียจะอยูที่สวนโคนของกานชอดอก
ผล รูปกลม หรือกลมรี ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 – 2.5 นิ้ว อยูรวมกันเปนกลุม ใน 1
ทะลายมีผลประมาณ 100- 150 ผล ผลแกจะเปลี่ยนเปนสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองอมสมทั้งผล
นิเวศ หมากชอบขึ้นในแถบอบอุน-รอนชื้น สามารถทนตอสภาพน้ําทวมชั่วคราวได แต
ไมอาจทนตอน้ําที่ทวมขังอยูนาน ๆ
ออกดอกและติดผล เมื่ออายุ 4 – 5 ป
ประโยชน
1. จั่นหรือดอกหมาก เมื่อยังออนใชเปนอาหารรับประทานกับน้ําพริก
2. ผล ใชคบเคี้ยวเพื่อรักษาเหงือกและฟนใหคงทน และในทวีปยุโรปใชเปนสวนผสมยา
สีฟน เชื่อวาทําใหฟนขาว
การขยายพันธุ ปกชํา,แยกลําตน
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หวา
(หาขี้แพะ)
ไมยืนตน สูง 10 – 20 ม. เปลือกลําตนสีเทา-ขาว เปลือกรอนเปนแผน กิ่งกานสาขามากมาย
ใบเดี่ยว ออกตรงขาม ใบรูปวงรีหรือรูปไข ขนาด 4-7 U 11- 15 ซม. มีจุดน้ํามันบริเวณขอบ
ใบ
ดอก ออกเปนชอแบบชอกระจุกประกอบดวยกลุม ยอย ๆ 5 – 12 กลุม แตละกลุมยอยมี
ดอก 3 – 8 ดอก ออกดอกบริเวณกลุมใหญ ดอกมีฐานรองดอกเปนรูปถวย ไมมีกลีบเลี้ยงและกลีบ
ดอก โดยจะมีเยื้อบาง ๆ หุม ดอกตูมอยูเมือ่ ดอกเจริญเต็มที่เยื่อบาง ๆ นี้กจ็ ะหลุดไป เกสรเพศผูม ี
มากมายแยกกันอยูติดอยูรอบ ๆ ขอบของฐานดอก กานเกสรเพศผูม ีสีขาวหรือเหลืองออน เกสร
เพศเมียมี 1 อัน ฝงอยูตรงกลางฐานรองดอก
ผล รูปรางรีหรือขอบขนาน(รูปกระสวย) เมื่อสุกมีสีมวงแดง เนื้อมีรสเปรี้ยว ขนาด
1.0 – 1.5 U 1.5 – 2.0 ซม. เมล็ด มี 1 เมล็ด ใบเลีย้ งมีสีเขียว หนา เรียงตัวตามขวางของผลจะเปน
พวกหลายเอ็มบริโอ
นิเวศ พบขึ้นทั่วไปในปาลุมใกลชายฝง
ออกดอก ระหวางเดือนมีนาคมถึงเมษายน
ผลแก ระหวางเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม
ประโยชน
1. เนื้อไมใชในการกอสราง
2. เปลือกตน ตมแกบิด ตมดอกแกปากเปอย คอเปอย
3. ใบแกบดิ ทองรวง เมล็ดแกทองรวง
4. ผลรับประทานไดเปนอาหารของนกและสัตวปา
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด โดยนําผลสุกมาขยี้เอาเนื้อออก
และนําไปเพาะจะงอกใน 15 – 30 วัน
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เอกสารประกอบ
ใบความรูที่ 1 การศึกษาปาชุมชนของฉัน
กรมปาไม ,สํานักสงเสริมการปลูกปา. ปาพื้นบาน อาหารชุมชน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด , 2545.
คงฤทธิ์ เอกะวิภาต . พรรณไมในสวนปาสิรกิ ิติ์ ภาคกลาง (จ.ราชบุรี) . ราชบุรี : ห.จ.ก.ชุติมา
การพิมพ, 2534.
มูลนิธิสวนหลวง ร.9 . พรรณไมสวนหลวง ร.9 . กรุงเทพมหานคร :ดานสุทธาการพิมพ จํากัด ,
2539
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แบบทดสอบยอยหลังแผนการจัดกิจกรรมที่ 1
กิจกรรมสํารวจธรรมชาติ
คําชี้แจง แบบทดสอบนี้ประกอบดวย 2 ตอน
ตอนที่ 1 จงทําเครื่องหมาย Dหนาขอความที่ถูกตอง และทําเครื่องหมาย U
หนาขอความที่ผิด
---------------1. ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต ทั้งทาง
ตรงและทางออม
---------------2. ในการสํารวจปาไมถาพบตนไมมากชนิดแสดงวาปานั้นมีสภาพดี
---------------3. กอนออกสํารวจปาไมตองเตรียมกลองถายรูปเปนสิง่ แรก
---------------4. ปาไมเหลือนอยลงเพราะสัตวไปอาศัยอยู
---------------5. ตนไมสวนใหญที่พบในปาเปนตนไมสูงขึ้นทึบหนาแนน
ตอนที่ 2 จงทําเครื่องหมาย U ทับตัวเลือกที่ถูกที่สดุ เพียงขอเดียว
1. สิ่งสําคัญในการสํารวจปาไมคือขอใด
ก. การวางแผน
ข. กําหนดพื้นทีส่ ํารวจ
ค. กําหนดวิธีการสํารวจ
ง. ถูกทุกขอที่กลาวมา
2. ขอใดไมใชประโยชนของปาไม
ก. เปนแหลงกําเนิดตนน้ําลําธาร
ข. เปนที่อาศัยของสัตวปา
ค. เปนทีห่ ลบซอนของผูกอการราย
ง. เปนแหลงอาหาร
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3. การออกสํารวจควรปฏิบัติตนอยางไร
ก. เตรียมตัวและอุปกรณใหครบ
ข. นําอาหารไปทานเยอะ ๆ
ค. ใสเสื้อผาสีสดใส
ง. นําเงินติดตัวไปดวย
4. เมื่อฝนตกแลวเกิดน้ําทวมนักเรียนคิดวาเกิดจากสาเหตุใด
ก. บอกักเก็บน้าํ มีขนาดเล็กเกินไป
ข. สัตวปามีนอย
ค. ปาไมถูกทําลาย
ง. เปนฤดูกาล
5. ผลกระทบที่เกิดจากมนุษยคือขอใด
ก. ตัดไมนําไปใชและขาย
ข. ทิ้งขยะมูลฝอยในปา
ค. จับสัตวปาเพื่อบริโภคและจําหนาย
ง. ถูกทุกขอที่กลาวมา

เฉลย
ตอนที่ 1
1. 3

1. ง

2. 3

3. 2

4. 2

2. ค

ตอนที่ 2
3. ก
4. ค

5. 2

5. ง
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 2
เรื่อง ชนิดของปาไมในเมืองไทย
สาระสําคัญ
เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนจึงมีปจจัยสิ่งแวดลอมหลายอยาง เชน ความชื้นใน
บรรยากาศ ปริมาณน้าํ ฝน อุณหภูมิ ชวงเวลาของฤดูกาลตาง ๆ แสงสวาง ลักษณะของดิน
ความสูงต่ําของพืน้ ที่ และลักษณะของภูมิประเทศเอื้ออํานวยใหมีสังคมพืชปาไมหลากหลายชนิด
ขึ้นกระจัดกระจายอยูท ั่วประเทศประกอบกันขึ้นเปนปาชนิดตาง ๆ เชน ปาเบญจพรรณ และปา
เต็งรัง ซึง่ ปาทั้งสองชนิดนี้เปนปาประเภทผลัดใบ นอกจากนี้พบวามีปาประเภทไมผลัดใบขึ้นอยู
ดวย ไดแก ปาดงดิบชื้น ปาดงดิบแลง ปาสนเขา ปาดงดิบเขา ปาชายหาด ปาชายเลน และ
ปาพรุนา้ํ จืด เปนตน ซึง่ ปาแตละชนิดก็จะมีชนิดพรรณไม และจํานวนชนิดพรรณไมเดนแตกตาง
กันออกไป พืน้ ที่ในแตละภาคของประเทศไทยจะมีชนิดของพรรณไมขึ้นแตกตางกันตามปจจัยตาง
ที่กลาวมาขางตน
จุดประสงค
1. นักเรียนสามารถบอกชนิดของปาไมในประเทศไทยไดอยางนอย 3 ชื่อ
2. นักเรียนสามารถแยกประเภทชนิดของพรรณไมของแตละภาคในประเทศไทยได
อยางนอย 3 ชื่อ
3. นักเรียนรูก ระบวนการ และสามารถเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธกี ารสัมภาษณ
เรื่อง ปาไมในชุมชน จากผูรูในชุมชน และนําเสนอหนาชั้นเรียนได
เนื้อหา
1. ประเภทของปาไม ในประเทศไทย
2. ชนิดของพรรณไมในประเทศไทย
3. ปาไมในชุมชน
แนวการจัดกิจกรรม
1. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
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2. นักเรียนดูวที ัศน เรื่อง ปาไมในเมืองไทย
3. นักเรียนรวมกลุมโดยใชกลุมเดิม ระดมสมองสรุปสาระสําคัญที่ไดจากการ
ดูวีดีทัศน พรอมทั้งศึกษาใบความรูเรื่องปาไมในประเทศไทย
4. นักเรียนทําใบกิจกรรมที่ 1
5. นักเรียนและครูรวมกันกําหนดขอตกลงในการออกไปสัมภาษณผูรูในชุมชน โดย
ใชประเด็นคําถามที่กาํ หนดลงในแบบบันทึกการสัมภาษณ
6. นักเรียนนําขอมูลมาสรุปแลวนําเสนอหนาชัน้ เรียน
7. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูจากการจัดกิจกรรม
8. นักเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังเรียน
สื่อในการจัดกิจกรรม
1. วีดีทัศน เรื่อง ปาไมในเมืองไทย
2. ใบความรูเรื่องปาไมในประเทศไทย
3. ใบกิจกรรมที่ 1
4. ผูรูในชุมชน
5. ใบกิจกรรมที่ 2
6. แบบทดสอบยอยหลังเรียน
ระยะเวลา 3 คาบ
การวัดและประเมินผล
1. การทดสอบ
2. การสังเกต
3. การประเมินผลงาน
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
(ประกอบการทําใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ชนิดของปาไมในเมืองไทย)
คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่นกั เรียนแสดงพฤติกรรมตามเกณฑที่กาํ หนด

3

2

1

ความสนใจ
ในการทํา
ใบกิจกรรม
3 2 1

การนําเสนอ
ผลงานหนา
ชั้นเรียน
3 2 1

สรุปผล
การประเมิน
คุณภาพ

ชื่อกลุม

การรวม
กิจกรรมกลุม

รวม

กลุม
ที่

ความสนใจ
กระตือรือรนใน
การเรียน
3 2 1

1
2
3

ผูประเมิน………………………………..
……./………/……..

244
เกณฑการใหคะแนนการประเมินผลพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
(ประกอบการทําใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ชนิดของปาไมในเมืองไทย)
ประเด็นประเมิน
ความสนใจกระตือรือรน
ในการเรียน

ความตั้งใจ
ในการทําใบกิจกรรม

การรวมกิจกรรมกลุม

การนําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน

ระดับคะแนน
3
2
ซักถามขอสงสัย เขารวม
ซักถามขอสงสัยเขารวม
ปฏิบัติกิจกรรมตลอดเวลา ปฏิบัติกิจกรรมเปน
บางครั้ง
รวมมือกันทําใบกิจกรรม
รวมมือกันทําใบงาน
ผลงานเรียบรอยและเนื้อหา เนื้อหาไมครอบคลุม
ถูกตองสมบูรณ
ทุกคนรวมมือ ชวยเหลือ
กันภายในกลุม มีการ
แสดงความคิดเห็นรวมกัน

มีความเชื่อมั่น ทาทาง
เหมาะสม อธิบายเนื้อหา
ถูกตองชัดเจน ใชภาษา
เขาใจงาย

ระดับคุณภาพ ( 9 คะแนน )
คะแนน 7 – 9 คะแนน
คะแนน 4 – 6 คะแนน
คะแนน 1 – 3 คะแนน

1
ไมสนใจเขารวม
กิจกรรม

ไมรวมมือกันทํา
ใบงาน เนื้อหาไม
ครอบคลุม ทํางาน
ไมเรียบรอย
ทุกคนรวมมือชวยเหลือ บางคนไมใหความ
กันทํางาน แตมีบางคน รวมมือทํางานกลุม
ไมเขารวมแสดงความ ใหหัวหนากลุมแสดง
คิดเห็น
ความคิดเห็นเพียง
ผูเดียว
มีความเชื่อมั่น ทาทาง ขาดความเชื่อมั่น
เหมาะสม อธิบาย
อธิบายเนื้อหา
เนื้อหาไดแตขาดความ ไมละเอียด ทําใหเกิด
ชัดเจน
ความสับสน

หมายถึง ดี
หมายถึง พอใช
หมายถึง ปรับปรุง
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แบบประเมินผลงานนักเรียน
(ประกอบการทําใบกิจกรรม ที่ 2 เรื่อง ชนิดของปาไมในเมืองไทย)
คําชี้แจง ใหประเมินผลงานตามรายการ แลวทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับ
ระดับคุณภาพของผลงาน
สรุป
คะแนน

ระดับคุณภาพ
กลุม
ที่

ชื่อกลุม

ความถูกตอง
ของเนื้อหา
3

2

1

ความสะอาด
เรียบรอยของ
ผลงาน
3 2 1

ความคิด
สรางสรรค
3

2

1

เกณฑการใหคะแนน
ระดับคะแนน
ประเด็นประเมิน
3
2
ความถูกตอง
เขียนเนื้อหาถูกตอง
เขียนเนื้อหาถูกตอง
ของเนื้อหา
ครอบคลุมรายละเอียด อานเขาใจงาย
อานเขาใจงาย
ความสะอาดเรียบรอย เขียนตัวหนังสืออาน
เขี ย นตั ว หนั ง สื อ อ า น
งาย เปนระเบียบ
งาย แตเขียนไมเปน
สวยงาม ไมมรี อยเปอน ระเบียบ มีรอยเปอน
รอยขีดฆาใหสกปรก
ความคิด สรางสรรค รูปแบบแปลกใหม
รูปแบบแปลกใหม
บางสวน

1
เขียนเนื้อหาวกวน

เขียนตัวหนังสือ
อานยาก ไมเปน
ระเบียบ
มีรอยขีดฆาสกปรก
รูปแบบเลียนแบบ
เอกสารอื่น ๆ

ระดับคุณภาพ (9 คะแนน)
คะแนน 7 - 9 คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน 4 – 6 คะแนน หมายถึง พอใช
คะแนน 1 – 3 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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ใบกิจกรรมที่ 2
ชื่อกลุม ................................................................... วันที่

คําชี้แจง ใหนกั เรียนรวมกันระดมความคิดสรางแผนที่ความคิด เรื่องชนิดของปาไมในเมืองไทย
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แบบบันทึกขอมูล
วันที่สํารวจ …………………………สถานที…
่ ………………………………………..
ชื่อ……………………………………….สํารวจโดย……………………………………
สิ่งที่อยากรู
 ………………………………………
 ………………………………………
 ………………………………………
 ………………………………………
วิธีการหาความรู
1……………………………………….
2………………………………………

ขอมูล
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……………………………………………….
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ใบความรูที่ 2
ชนิดของปาไมในเมืองไทย

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอน จึงมีปจจัยสิ่งแวดลอมหลายอยาง เชน ความชื้น
ในบรรยากาศ ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ ชวงเวลาของฤดูกาลตางๆ แสงสวาง ลักษณะของ
ดิน ความสูงต่ําของพื้นที่ และลักษณะของภูมิประเทศเอื้ออํานวยใหมีสังคมพืชปาไมหลากหลาย
ชนิด ขึ้นกระจัดกระจายอยูทั่วประเทศ ประกอบกันขึ้นเปนปาชนิดตางๆ ที่สําคัญดังนี้

1.ปาเบญจพรรณ

เปนปาผลัดใบที่ตนไมสวนใหญตาง
ทิ้งใบหมดในฤดูแลง
ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ
ความชื้นในดินไมเอื้ออํานวยตอการเจริญเติบโต
ของตนไมเหลานั้น และเริ่มผลิใบใหมในตนฤดู
ฝน ซึ่งพื้นดินเริ่มมีความชื้นมากขึ้น ในฤดูแลง
จึงมักมีไฟปาเกิดขึ้นเปนประจํา ตนไมในปา
ประเภทนี้จะมีวงปซึ่งเปนลักษณะเฉพาะ ใน
ประเทศไทยพบวา
ปาพวกนี้กระจายอยูใน

ภาคเหนือภาคกลางและภาคะวันออกเฉียงเหนือ
ปาชนิดนีใ้ นภาคเหนือ มักจะมีไมสักขึน้ ปะปน
อยูดวย ในบางแหงจะมีไมไผชนิดตางๆ ขึ้น
กระจัดกระจายทั่วไป ในปาจะประกอบไปดวย
ตนไมขนาดใหญและขนาดกลางหลายชนิด
ปาเบญจพรรณ แบงออกเปน 3 ประเภทคือ ปา
เบญจพรรณชืน้ สูง ปาเบญจพรรณแลงสูง และ
ปาเบญจพรรณต่ํา
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2.ปาเต็งรัง

หรื อ ป า แดง หรื อ ป า แพะ หรื อ ป า โคก
เปนปาผลัดใบ พบมากตามภาคเหนือภาคกลาง
ภาคตะวั นออกเฉีย งเหนือ สวนภาคตะวันออก
พบเปนแนวแคบๆ ทางทิศเหนือของเขตจังหวัด
ปราจี น บุ รี ต อ กั บ จั ง หวั ด นครราชสี ม า ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี ป า ชนิ ด นี้ ม ากที่ สุ ด
ประมาณ 70 - 80 เปอรเซ็นต ของปาชนิดตางๆ
ที่มีอยูในภาคนี้ทั้งหมด ปาชนิดนี้มีอยูทั่วไปในที่
ราบและบนภู เ ขา ความสู ง จากระดั บ น้ํ า ทะเล
ตั้งแต 50 - 1,300 เมตร มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยอยู
ระหวาง 1,000 - 2,000 มิลลิเมตรตอป สภาพ
พื้นดินโดยทั่วไปมีความอุดมสมบูรณต่ําดินตื้น
และมีหินลูกรังปะปนอยูทั่วไปการมีปาชนิดนี้อยู
ในที่ใดนั้น สวนใหญเปนเพราะลักษณะของดิน
มากกวาภูมิอากาศ ปาชนิดนี้มีไมขนาดกลางและ
ขนาดเล็กขึ้นกระจัดกระจายไมแนนทึบ ไมพื้น
ลางและเถาวัลยมีนอย พื้นปามีหญาขึ้นมากมาย
มีพืชพวกปรงปา ปาลม พวกเปง พบโดยทั่วไป
แตไมคอยมีไมไผ เนื่องจากปาประเภทนี้เกิดไฟ
ปาแทบทุกป ตนไมในปาจึงมักเปนตนไมที่ทน
ไฟทนความรอนไดดี และมีความสามารถในการ
แตกหนอสูง ตนไมในปาที่เห็นอยูทั่วๆไป จึงมัก
เปนหนอของตนเกาที่ถูกไฟไหมไปกอนแลว

3.ปาดงดิบชื้น
เปนปาไมไมผลัดใบ
ประกอบด ว ยพรรณไม ส ว นใหญ ที่ ค งใบไว
ตลอดปอาจมีการผลัดเปลี่ยนใบได แตมิไดปลด
ทิ้งทั้งหมด หรือบางตนบางชนิดปลดใบทิ้งหมด
แตมิใชทั้งสังคมปาดงดิบชื้นมีการกระจายสวน
ใหญทางภาคใต และภาคตะวันออกตอนลาง อาจ
พบในภาคอื่ น ๆ บ า ง แต มี ลั ก ษณะเป น สั ง คม
ยอยๆ ปาชนิดนี้เกิดขึ้นและจะคงสภาพถาวรอยู
เนื่องจากความชื้นในดินและ
ในอากาศมี
ปริมาณน้ําฝนเกิน 1,600 มิลลิเมตรตอป และมี
ฝนกระจายมากกวา 8 เดือน อุณหภูมิคอนขางสูง
จึงมักขึ้นอยูในพื้นที่ที่มีเพียงสองฤดูกาล คือฤดู
ฝน และฤดูแลง ความสูงเหนือระดับน้ําทะเลเขา
มามีสวนอยูบางคือ ปาดงดิบชื้นระดับต่ํามักอยู
สูงไมเกิน 400 เมตร จากระดับน้ําทะเล และปา
ดงดิบชื้นระดับสูง มักไมเกิน 800 เมตร
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4.ปาดงดิบแลง

เปนปาที่ประกอบดวยพรรณไม ที่มี
การผสมกันระหวางไมผลัดใบ และไมที่ไมผลัด
ใบในอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน ไมที่ผลัดใบมักมี
การเปลี่ยนใบคอนขางสูงในชวงฤดูแลง แตเรือน
ยอดของปาก็ยังคงรักษาความเขียวไดโดยตลอด
ปาดงดิบแลงพบกระจายตั้งแตตอนบนของทิว
เขาถนนธงไชยจากจังหวัดชุมพรขึ้นมาทางเหนือ
ปกคลุ ม ลาดเขาทางทิ ศ ตะวั น ตกของทิ ว เขา
ตะนาวศรี ไปจนถึงจังหวัดเชียงราย สวนทางซีก
ตะวันออกของประเทศ ปกคลุ มตั้ง แตทิ ว เขาภู
พานตอลงมาถึงทิวเขาบรรทัด ทิวเขาพนมดงรัก
ลงไปถึงจังหวัดระยอง ขึ้นไปตามทิวเขาดงพญา
เย็น ทิวเขาเพชรบูรณจนถึงจังหวัดเลยและนาน
นอกจากนี้ ยัง พบในจั ง หวั ด สกลนคร และทาง
เหนือของจังหวัดหนองคาย เลียบลําน้ําโขง ปา
ดงดิบแลงในสวนนี้พบขึ้นสลับกับปาไผ และปา
ผสมผลัดใบ อาจมีทุงหญาที่เกิดจากการทําลาย
ป า เป น หย อ มๆ ป า ดงดิ บ แล ง พบตั้ ง แต ร ะดั บ
ความสูงจากน้ําทะเลประมาณ 100 เมตร ขึ้นไป
จนถึง800 เมตร มีน้ําฝนเฉลี่ยประมาณ 1,000 2,000 มิลลิเมตรตอป สําหรับฤดูกาลจะตองมี
ชวง ความแหงแลงที่ยาวนานประมาณ 3 - 4

เดือน ปาชนิดนี้มีหนาตัดดินคอนขางลึก สามารถ
เก็บน้ําไดดีพอสมควร ไมดัชนีของสังคมปาชนิด
นี้ มี ค วามแตกต า งจากสั ง คมป า อื่ น ค อ นข า ง
เดนชัด ทั้งในระดับบนเรือนยอดชั้นบน ชั้นกลาง
และชั้นพื้นปา
5.ปาสนเขา
เปนปาที่ประกอบดวยไมสนเปนไม
เด น นํ า อาจจะเป น สนสองใบ หรื อ สนสามใบ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางก็ได ลักษณะ
โ ค ร ง ส ร า ง แ ป ร ผั น ไ ป ต า ม พื้ น ที่ อ า จ
ประกอบดวยไมสนเกือบลวน หรืออาจผสมกับ
ไมชนิดอื่นๆ แตมีสนเปนชั้นเรือนยอดบนสุดที่
ตอเนื่อง หรือโผลกระจัดกระจายเหนือเรือนยอด
ชั้นรอง ปาสนเขาตามธรรมชาติมีกระจัดกระจาย
อยูในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในจังหวัดที่มีสภาพภูมิอากาศแบบกึ่งรอน ที่มี
อุณหภูมิคอนขางต่ําเปนระยะยาวนาน สภาพดิน
คอนขางเปนกรดจัด และมีความแหงแลงในชวง
ฤดู แ ล ง พบสั ง คมที่ เ ป น ไม ส นตั้ ง แต ค วามสู ง
ประมาณ 50 - 1,800เมตร จากระดับน้ําทะเล
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6.ปาดงดิบเขา

เปนปาที่ขึ้นปกคลุมอยูบนยอดเขา
สูงที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดป พบไดทุกภาค
ของประเทศในบริเวณที่เปนยอดเขาสูง ปาชนิด
นี้มีอุณหภูมิสงู สุดไมเกิน 20ํ c และชวงต่ําสุด
อาจนอยกวา 0ํ cมักมีความชื้นสูง ในชวงฤดูฝน
ความชื้นสัมพัทธเกิน 90 เปอรเซ็นต สภาพดิน
โดยทั่วไปมีความลึกพอสมควรสามารถที่จะพยุง
ไมขนาดใหญได ปาชนิดนีแ้ บงยอยตามลักษณะ
โครงสรางของปา ออกไดเปนสองสังคมยอย คือ
ปาดงดิบเขาระดับต่ํา เปนปาที่ประกอบดวยไม
สูงใหญ มีเรือนยอดชัน้ บนสูงถึง 30 เมตร มีไม
หนาแนน และเดนดวยไมกอ ชนิดตางๆ ผสมกับ
ไมสกุลอื่นๆ ตามตนไมมีพชื เกาะติดนอย พื้นปา
มีซากทับถมไมหนา
พบในระดับความสูง
ประมาณ 1,200 - 1,800 เมตร สวนอีกสังคม
ยอยเปนปาดงดิบเขาระดับสูง
มีลักษณะ
โครงสรางของสังคมแตกตางอยางเดนชัด คือ
เรือนยอดชั้นบนสูงประมาณ 20 เมตร กิ่งกานคด
งอและกอตัวเปนกอนๆ บนกิ่งใหญ และตามลํา
ตนมีมอสส และไมเกาะติดหนาแนน พืน้ ปาแนน
ทึบดวยซากพืช บางตอนมีมอสสปกคลุมในที่ชื้น
และมักมีขาวตอกฤาษีขึ้น

7.ปาชายเลน
พบขึ้นอยูทั่วไปบริเวณพืน้ ที่ชายฝง
ทะเลบริเวณปากอาว ลําคลอง ทะเลสาบ และ
รอบเกาะแกงตางๆ ซึ่งมีน้ําทะเลทวมถึงในแถบ
โซนรอน ปาชนิดนีใ้ นประเทศไทยพบวา ขึ้น
กระจัดกระจายอยูทางภาคตะวันออกตั้งแต
จังหวัดตราดถึงฉะเชิงเทรา และภาคกลางจาก
สมุทรปราการถึงประจวบคีรขี ันธสําหรับภาคใต
ฝงทะเลตะวันตกของอาวไทยจากชุมพรถึง
ปตตานี
และดานชายฝงทะเลอันดามันจาก
ระนองถึงสตูลสําหรับพรรณไมในปาชายเลนใน
ประเทศไทยนัน้ มีพันธุไมอยูถึง 35 วงศ 53
สกุลและ 74 ชนิด พันธุไมที่เดนและเปนชนิดที่
สําคัญในปาชายเลนของประเทศไทย สวนใหญ
จะอยูใ นวงศRhizopohraceae โดยเฉพาะในสกุล
ไมโกงกาง สกุลไมโปรง และสกุลไมถั่ว และ
พันธุไมในวงศ Sonneratiaceae ไดแกไมในสกุล
ไมลําพูและลําแพน
และพันธุไมในวงศ
Verbenaceae ซึ่งประกอบดวยพวกไมในสกุลไม
แสมหลายชนิด นอกจากนีก้ ็เปนพันธุไมในวงศ
Meliaceae ซึ่งประกอบดวยพันธุไมในสกุลไม
ตะบูนและตะบัน เปนตน
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8.ปาพรุน้ําจืด

เปนสังคมพืชปาไมที่มีเอกภาพในลักษณะโครงสราง และความหลากหลายของชนิดพันธุ
ไม เกิดในพื้นที่ลุมต่ํา หรือ มีสภาพเปนแองน้ําจืดขังติดตอกันชั่วนาตาป ประกอบดวยการสะสม
ของชั้นอินทรียวัตถุ หรือดินอินทรียหนามากหรือนอยอยูเหนือชั้นดินแทๆ การสะสมของซากพืช
และอิ น ทรี ย วั ต ถุ จ ะเกิ ด ขึ้ น ต อ เนื่ อ งกั น ในสภาวะน้ํ า ท ว มขั ง พื ช พรรณป า พรุ ส ว นใหญ จึ ง มี
วิวัฒนาการในสวนของอวัยวะ ใหมีโครงสรางพิเศษเพื่อดํารงชีพอยูในสภาพสิ่งแวดลอมเชนนี้ได
เชน โคนตนมีพูพอน ระบบรากแกวสั้นแตมีรากแขนงแผกวางแข็งแรง มีระบบรากแกวพิเศษ หรือ
ระบบรากแกวเสริมไดแก รากค้ํายัน หรือรากหายใจโผลเหนือชั้นดินอินทรียที่มีน้ําหลออยูเปน
เนืองนิจ ชวยในการพยุงลําตนหรือชวยในการหายใจ ซึ่งจะพบในไมขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ
ลักษณะพิเศษของปาพรุดังกลาวจากแตกตางจากสังคมพืชปาดิบชื้นอื่นๆในเขตรอน ในประเทศไทย
พบวาพื้นที่ปาพรุกระจัดกระจายอยูทางภาคตะวันออก (ตราด) และสวนใหญพบทางภาคใตตอนลาง
โดยเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสพื้นที่ปาพรุทั้งประเทศสวนใหญไดถูกเปลี่ยนสภาพไปเนื่องจาก การ
พัฒนาพื้นที่พื้นที่พรุหลายแหง เกือบจะไมปรากฏรองรอยและอีกหลายแหงเปลี่ยนสภาพเปนพรุ
เสม็ดที่มีตนเสม็ดขึ้นอยูกลุมเดียว พื้นที่พรุเสื่อมสภาพเหลานี้ปรากฏชัดเจน ทางฝงทะเลตะวันออก
ของภาคใตตอนลางปาพรุจะพบบนพื้นที่ใกลฝงทะเลในเขตรอนชื้นที่มีฝนตกชุก โดยมีปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ยรายปสูงกวา 2,300 มม. จํานวนฝนตกเฉลี่ย 171 วันตอป ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยระหวาง
77 - 83 เปอรเซ็นต ชวงที่มีปริมาณฝนตกมากที่สุด ระหวางเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ชวงแลง
ที่สุด ระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายน อยางไรก็ตามสภาพภูมิอากาศที่ดูเหมาะสมเพียงปจจัยเดียว
ไมอาจเอื้ออํานวยใหเกิดปาพรุขึ้นได ถาขาดพื้นที่พรุ ปาพรุจัดเปนสังคมพืช ประเภทปาดิบชื้นเขต
รอน มีลักษณะโครงสรางคลายคลึงกับปาดิบชื้นเขตรอนทั่วไป สภาพปาประกอบดวยไมยืนตน
ใหญนอยหลายชนิด ปามีชั้นเรือนยอดลดหลั่นเปน 3 ชั้น
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เอกสารประกอบ
ใบความรูที่ 2 ชนิดของปาไมในเมืองไทย

กระทรวงการเกษตรและสหกรณ , กรมปาไม . โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยปท ี่ 50 .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชมุ นุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด , 2539.
เต็ม สมิตินนั ท และคณะ .พรรรณไมปา พรุ จ.นราธิวาส .นราธิวาส : ส.สมบูรณการพิมพ
2534.
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แบบทดสอบยอยหลังแผนการจัดกิจกรรมที่ 2
ประเภทของปาไมในเมืองไทย
คําชี้แจง แบบทดสอบนี้ประกอบดวย 2 ตอน
ตอนที่ 1 จงทําเครื่องหมาย U ทับตัวเลือกที่ถูกทีส่ ดุ เพียงขอเดียว
1. ปาไมชนิดทีส่ ําคัญของเมืองไทยมีกี่ชนิด
ก. 2 ชนิด
ข. 3 ชนิด
ค. 4 ชนิด
ง. 5 ชนิด
2. ชุมชนที่นกั เรียนอาศัยอยูมีปาไมชนิดใด
ก. ปาเบญจพรรณ
ข. ปาเต็งรัง
ค. ปาพรุ
ง. ปาดิบชื้น
3. ขอใดคือความหมายของปาเต็งรัง
ก. มีไมขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นกระจัดกระจายไมแนนทึบ
ข. มีการกระจายสวนใหญทางภาคใต และภาคตะวันออกตอนลาง
ค. พบขึ้นอยูทั่วไปบริเวณพื้นที่ชายฝง ทะเลบริเวณปากอาว ลําคลอง และ
ทะเลสาบ
ง. เปนปาทีป่ ระกอบดวยไมสนเปนไมเดนนํา อาจจะเปนสนสองใบ หรือสนสาม
4. พันธุไมสวนใหญที่พบไดจากปาชายเลนคืออะไร
ก. ไผ , ปรง
ข. โกงกาง ,โปรง
ค. สนสองใบ , สนสามใบ
ง. มะเกลือ , สัก
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5. การสํารวจชุมชนควรศึกษาขอมูลจากใคร
ก. กํานัน , ผูใหญบาน
ข. ชาวบาน
ค. พระ
ง. ทุกขอที่กลาวมา
ตอนที่ 2 จงตอบคําถามตอไปนี้
1. คําถามใดที่ควรใชถามในชุมชน
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
2. แหลงคนควาใดที่นักเรียนสามารถหาคําตอบไดในการสํารวจชุมชน
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
3. สิ่งใดที่นกั เรียนควรสังเกตในการสํารวจชุมชน
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
4. กิจกรรมใดของชุมชนที่สงผลกระทบตอปาไม
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
5. การบันทึกขอมูลที่ดนี ั้นควรเปนอยางไร
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...

1. ง

2. ก

เฉลย
3. ก

4. ข

5. ง
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 3
ตนไมเพื่อชีวติ
สาระสําคัญ
ความรู ความเขาใจความหมายของปาไม ที่มีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ทั้งทางตรง
และทางออม เชน ตนไมชวยรักษาระดับอุณหภูมิของอากาศบริเวณนั้นไมใหสูงเกินไป ตนไมชวย
บังแสงไมใหสองถึงพื้นดิน ทําใหพื้นดินรักษาความชุมชื้นไวได ซึ่งเปนประโยชนตอพืชและสัตว
จุดประสงค
1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของปาไมได
2. นักเรียนสามารถอธิบายความสําคัญของปาไมได
3. นักเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเองจากขาวที่นกั เรียนไดศึกษาและใบ
ความรู
4. นักเรียนสามารถนําองคความรูที่ไดไปจัดทําแผนพับและ แสดงปายนิเทศได
เนื้อหา
1. ความหมายของปาไม
2. ความสําคัญของปาไม
แนวการจัดกิจกรรม ( ในหองเรียน )
1. นักเรียนฟงนิทานเรื่อง “ตนแอปเปลกับเด็กนอย” จากครู
2. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
3. ครูสนทนากับนักเรียนถึงสถานการณสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติในปจจุบัน
4. นักเรียนเขากลุมศึกษาเอกสาร ใบความรูเรื่อง “ตนไมเพื่อชีวิต”
5. นักเรียนแตละกลุมทําใบกิจกรรมที่ 1 สรุปความหมายและความสําคัญของ
ปาไมโดยจัดทําเปนแผนพับ
6. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอหนาชัน้ เรียน
7. ครูสนทนากับนักเรียนถึงความหมายและความสําคัญของปาไม
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สื่อในการจัดกิจกรรม
1. นิทานเรื่องตนแอปเปลกับเด็กนอย
2. ใบความรูเรื่องตนไมเพื่อชีวิต
3. ใบกิจกรรมที่ 1
4. กระดาษ
5. ดินสอ / สี / ปากกา
6. กรรไกร
7. แบบทดสอบยอยหลังเรียน
ระยะเวลา 2 คาบ
การวัดและประเมินผล
1. การทดสอบนักเรียน
2. การสังเกต
3. การประเมินผลงาน
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นิทาน เรื่องตนแอปเปลกับเด็กนอย
กาลครั้งหนึง่ นานมาแลว บนยอดเนินเล็ก ๆ ขางหมูบา น มีตนแอปเปลตนหนึ่งใหญโต
มาก ทุกวันจะมีเด็กชายตัวนอยคนหนึง่ มาวิง่ เลนรอบ ๆ ตนแอปเปล
เขามักปนขึ้นไปบนตน
แอปเปล ปนไปจนถึงยอด หลังจากทีเ่ ขาเลนจนเหนื่อยเขามักจะอาศัยรมเงาของตนแอปเปลเปน
ที่นอนหลับเสมอ เด็กนอยรักตนแอปเปลนี้มาก และตนแอปเปลเองก็รักเขาเชนกัน
เขาไมไดมาเลนที่ตนแอปเปลทุกวันเหมือนแตกอน
วันเวลาผานไปเด็กนอยเริ่มโตขึ้น
วันหนึ่งเด็กนอยกลับมาที่ตน แอปเปล เขาดูทาทางเศรา ตนแอปเปลจึงพูดกับเด็กนอยวา "เขามานี่
สิ มาเลนกับฉันเถอะ "
เด็กนอยตอบ " ฉันไมใชเด็กอีกตอไปแลว ฉันคงเลนดวยไมได
ฉันอยากไดของเลน ฉันตองการเงินไปซื้อของเลน" ตนแอปเปลพูด "เสียใจนะฉันไมมีเงิน แต
เธอสามารถเก็บเอาผลแอปเปลทั้งหมดนี้ไปขาย แลวเธอก็จะมีเงินไปซื้อของเลนนะ" เด็กนอยรูสกึ
ตื่นเตนเขาจึงรีบเก็บผลแอปเปลทั้งหมดเพือ่ เอาไปขาย และจากไปดวยสีหนาที่มีความสุขแลวเขาก็
ไมเคยยอนกลับมาหาตนแอปเปลอีกเลย ปลอยใหตน แอปเปลเสียใจ วันหนึ่งเด็กนอยกลับมา
ตนแอปเปลดีใจมากที่ไดเจอเด็กนอยอีก ตนแอปเปลจึงพูดวา "เขามานี่สิมาเลนกับฉันเถอะ"
เด็กนอยตอบ "ฉันไมมีเวลาที่จะเลนเพราะฉันมีงาน และครอบครัวรอฉันอยู”
“ พวกเรา
ตองการสรางบาน เพื่อเปนที่พักอาศัยตนแอปเปลชวยฉันไดมยั้ " เด็กนอยถาม "เสียใจนะฉัน
ไมมีบานจะใหเธอ แตเธอสามารถตัดเอากิ่งของฉันไปสรางบานได" ตนแอปเปลตอบ เด็ก
นอยจึงตัดเอากิ่งของตนแอปเปลทั้งหมดไปสรางบาน ตนแอปเปล ดีใจที่เห็นเด็กนอยจากไปอยาง
มีความสุข
แตเด็กนอยก็ไมเคยยอนกลับมาหาตนแอปเปลอีกเชนเคย ตนแอปเปลโดดเดีย่ ว
เปลี่ยวเหงาและเศราใจ จนกระทั้งวันหนึง่ ของฤดูรอนเด็กนอยยอนกลับมา ตนแอปเปลดีใจมาก
ตนแอปเปลพูด "เขามานี่สิ มาเลนกับฉันเถอะ"
เด็กนอยตอบ "ฉันกําลังเศราแลวฉัน
ก็แกแลวดวย ฉันตองการแลนเรือเพื่อพักผอนตัวคนเดียว"
เด็กนอยถามตอ "ตนแอป
เปลมีเรือใหฉนั มั้ย"
ตนแอปเปลตอบ "เธอสามารถตัดเอาลําตนของฉันไปสรางเรือไดนะ
แลวเธอก็จะสามารถแลนไปไดไกลตามทีใ่ จเธอตองการ"
เด็กนอยจึงตัดเอาลําตนของตนแอป
เปลไปสรางเรือแลวเขาก็จากไปอีกเชนเคย
เวลาผานไปหลายป เด็กนอยก็กลับมา "เสียใจดวยนะเด็กนอยของฉัน ฉันไมเหลืออะไร
ที่จะใหเธอไดอีกแลว ฉันไมมีผลแอปเปลใหเธอ” ตนแอปเปลกลาวกับเด็กนอย "ฉันก็ไม
มีฟนที่จะสามารถกัดกินแอปเปลได" เด็กนอยตอบ
"ฉันไมมีลําตนทีจ่ ะใหเธอไดปน
เลนอีกแลว" ตนแอปเปลพูด “ฉันในตอนนี้กแ็ กมากเกินกวาทีจ่ ะปนเลนไดอีกเชนกัน" เด็ก
นอยตอบ "ฉันไมเหลืออะไรที่จะใหเธอไดอีกแลวจริง ๆ แตฉันมีสิ่งสุดทายสิ่งหนึ่งที่ฉันจะ
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มอบใหเธอ นัน่ คือ รากไมของฉัน" ตนแอปเปลกลาวพรอมทั้งน้ําตา เด็กนอยตอบ "ฉันไม
ตองการอะไรมากไปกวานี้ ฉันตองการเพียงแคทพี่ ักผอนเทานั้น ฉันเหนื่อยเหลือเกิน ในชวง
หลายปที่ผานมา" "งั้นก็ดีแลวรากไมแก ๆ จะเปนสถานที่ใหเธอไดเอนกายแลวพักผอนอยาง
สงบ เขามาสิเขามานั่งลงขาง ๆ ฉัน แลวก็หลับตาซะเถอะนะ" ตนแอปเปลกลาว เด็กนอย
กาวเขามานั่งอยางวานอนสอนงาย ตนแอปเปลดีใจมากแลวยิ้มพรอมทั้งน้ําตา
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมตามเกณฑที่กาํ หนด

กลุม
ที่

ความสนใจ
กระตือรือรนในการ
เรียน
3
2
1

ความตั้งใจใน
การทําใบงาน
3

2

1

การรวม
กิจกรรมกลุม
3

2

1

การนําเสนอ
ผลงานหนาชั้น
เรียน
3
2
1

สรุปผลการ
ประเมิน
รวม

คุณภาพ

ผูประเมิน………………………………..
……./………/……..

261
แบบประเมินผลงานนักเรียน
(ประเมินผลงานจากการทํากิจกรรมในใบกิจกรรม)
คําชี้แจง ใหประเมินผลงานตามรายการ แลวทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับระดับ
คุณภาพของผลงาน
สรุป
คะแนน

ระดับคุณภาพ

กลุม
ที่

ชื่อกลุม

ความถูกตองของ
เนื้อหา

3

2

1

ความสะอาด
เรียบรอยของ
ผลงาน

3

2

1

ความสวยงาม

3

2

1

เกณฑการใหคะแนนการประเมินผลพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
ประเด็นประเมิน

ระดับคะแนน
2

3

เขียนเนื้อหาถูกตอง
อานเขาใจงาย

1

ความถูกตองของ
เนื้อหา

เขียนเนื้อหาถูกตอง
ครอบคลุมรายละเอียด
อานเขาใจงาย

ความสะอาดเรียบรอย

เขียนตัวหนังสืออานงาย เขียนตัวหนังสืออานยาก
เขียนตัวหนังสืออาน
แตเขี ยนไมเป นระเบีย บ ไมเปนระเบียบ
งาย เปนระเบียบ
มีรอยขีดฆาสกปรก
สวยงาม ไมมรี อยเปอน มีรอยเปอ น
รอยขีดฆาใหสกปรก

ความสวยงาม

มีภาพประกอบระบายสี
สวยงาม ภาพสมดุล

มีภาพประกอบระบายสี
สวยงาม

เขียนเนื้อหาวกวน

มีภาพประกอบระบายสี

ระดับคุณภาพ (9 คะแนน)
คะแนน
คะแนน
คะแนน

7 - 9 คะแนน หมายถึง
4 – 6 คะแนน หมายถึง
1 – 3 คะแนน หมายถึง

ดี
พอใช
ปรับปรุง
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ใบความรูท
 ่ี 3
เรือ
่ ง ตนไมคือชีวต
ิ
ความหมายของ ปาไม

"ปาไม" หมายถึง ถิ่นที่อยูอาศัยรวมกันของสิ่งมีชีวิต ทั้งพืช
และสัตวนานาชนิดรวมทังจุลชีพทั้งมวลตางพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน สวนใหญประกอบดวยตนไมอันขึ้นอยูบนพื้นดิน และ
มีรากยึดเหนี่ยวอยูใตดิน ปาไมเปนสิ่งที่ปลูกทดแทนขึ้นมา
ใหมได และสามารถเอื้ออํานวยประโยชนใหแกมวลมนุษย

“ปาไม” หมายถึง บริเวณที่มีตนไมนานาพันธุขนึ้ อยู
หนาแนน ซึ่งมีพื้นที่กวางขวางพอที่จะมีผลตอ
สภาพแวดลอม

สรุปไดวา ปาไม หมายถึง บริเวณที่มีตนไมนานาพันธุขึ้นอยูรวมกันของ
สิ่งมีชีวิตนานาชนิดตางพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
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ความสําคัญของปาไม

ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณคามหาศาล
นับเปนหัวใจของ
สิ่งแวดลอม ประกอบดวยดิน ตนไม สัตวปาและสิ่งมีชีวิตจํานวนมาก เปนแหลง
รับน้ําและดูดซับน้ําไว และเปนบอเกิดของปจจัย 4 ในการดํารงชีวิตของมนุษย
ทั้งทางตรงและทางออม
1. ความสําคัญตอระบบนิเวศวิทยา ปาไมชวยปองกันการชะลาง
พังทลายของดิน ทําใหดินอุดมสมบูรณ เปนตนน้ําลําธาร เปนที่อยูอาศัยของสัตว
ปา เปนตน
2. ความสําคัญดานเศรษฐกิจ ปาไมใหผลผลิตที่นํามาใชประโยชน
ตอมนุษยไดอยางมากมาย เปนแหลงประกอบอาชีพและหารายไดของมนุษย
3. ความสําคัญดานนันทนาการ ปาไมเปนแหลงพักผอนหยอนใจ
ของมนุษย เปนแหลงศึกษาธรรมชาติวิทยา
4. ความสําคัญดานการดํารงชีวิตของมนุษย เชน ที่อยูอาศัย ยา
รักษาโรค
เครื่องนุงหม เปนตน
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ประโยชนของปาไม

1.ใชสรางบานเรือนและเครื่องใชภายในบาน
2.ใชทําอาหารเเละทําสมุนไพร
3.ใชทําเชื้อเพลิง
4.ชวยใหภูมิประเทศชุมชื้น
5.ชวยปกคลุมดิน
6.ชวยใหฝนตกตามฤดูกาล
7.ชวยรักษาสมดุลของธรรมชาติ
8.เปนที่อยูอาศัยของสัตวปา
9. ชวยใหอากาศบริสุทธิ์

265
เอกสารประกอบ
ใบความรูท ี่ 3 ตนไมคือชีวิต
นิวัติ เรืองพานิช . การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คูมือการสอนและ
ฝกอบรม. กรุงเทพมหานคร : อักษรสยามการพิมพ , 2533.
สํานักงานปาไม เขตบานโปง . แนวทางการอนุรักษปาไม .{ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ เมษายน
2546 http://rittiya.com/katoo/pamai 1.htm
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แบบทดสอบยอยหลังแผนการจัดกิจกรรมที่ 3
คําชี้แจง ใหนักเรียนพิจารณารายละเอียดของขอความตอไปนี้ แลวทําเครื่องหมาย
(9) ลงในชองวาง (………) ที่เปนขอความที่ถูกตอง และทําเครื่องหมาย (8) ลงใน
ชองวาง (………) ที่เปนขอความที่ผิด
(………)1. ปาไม หมายถึง บริเวณทีม่ ีตนไมนานาพันธุขึ้นอยูร วมกันของสิ่งมีชีวิต
นานาชนิดตางพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
(………)2. ปาไม เปนบอเกิดปจจัย 4 ในการดํารงชีวิตของมนุษย
(………)3. ปาไมชวยปองกันการชะลางพังทลายของดิน ทําใหดินอุดมสมบูรณ
เปนตนน้ําลําธาร เปนที่อยูอาศัยของสัตวปา เปนความสําคัญดาน
เศรษฐกิจ
(………)4. ความสําคัญดานนันทนาการ คือการสรางที่อยูอาศัย ยารักษาโรค
อาหารและเครื่องนุงหม
(………)5. สําคัญตอระบบนิเวศวิทยา ปาไมชวยปองกันการชะลางพังทลายของดิน
ทําใหดนิ อุดมสมบูรณ เปนตนน้าํ ลําธาร เปนที่อยูอาศัยของสัตวปา
(………)6. ปาไมมีประโยชนในการเปนที่อยูอาศัยของสัตวปา เพียงอยางเดียว
(………)7. ปาไมชวยใหเกิดลมพายุ
(………)8. ปาไมใหภูมิประเทศชุมชืน้
(………)9. ปาไมเปนแหลงอาหารและเชื้อเพลิง
(………)10. ปาไมทําใหฝนตกหนัก
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
เฉลย
1. 9 2. 9 3. 8 4. 8 5. 9 6.8 7. 88.9 9.9 10.8
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 4
เรื่อง การอนุรักษปาไมในชุมชน
สาระสําคัญ
ปาไม คือ แหลงทรัพยากรที่มีคุณคาทัง้ กับมนุษยและสัตว
สรางประโยชนมหาศาล
ใหกับมวลมนุษย ในทางตรงกันขามถาปาไมที่มีอยูถูกทําลายก็สามารถเกิดโทษมหันตกับทัง้ มนุษย
และสัตวไดเชนกัน เชน เกิดน้ําทวม ฝนตกไมถูกตองตามฤดูกาล อากาศเปนพิษ สัตวปาไมมี
ที่อยูอาศัย เปนตน ดังนัน้ ชุมชนใดมีปา ไม ชุมชนนั้นควรตระหนักเห็นความสําคัญและคุณคา
รวมทัง้ ชวยกันรักษาปาไมใหคงอยูตอไปอยางยัง่ ยืน
จุดประสงค
1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของการอนุรักษปาไมได
2. นักเรียนสามารถเสนอแนวทางในการอนุรักษปาไมในชุมชนได
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเปนผูนาํ ในการอนุรักษปาไมได
เนื้อหา
1. ความหมายของการอนุรักษปาไม
2. แนวทางการอนุรักษปาไม
แนวการจัดกิจกรรม
1. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
2. นักเรียนแตละกลุมแขงขันเลนเกม “จิ๊กซอตนไม” กลุมใดตอเสร็จกอนเปนผูช นะ
รับรางวัลจากครู
3. นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรู เรื่อง แนวทางการอนุรักษปาไมในชุมชน
4. นักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปความรูท ี่ไดจากการศึกษาใบความรู เรื่อง แนวทาง
การอนุรักษปา ไมในชุมชนและตอบคําถามของครู ดังนี้
- การอนุรักษหมายถึงอะไร
- นักเรียนมีแนวทางในการอนุรักษปาไมในชุมชนของนักเรียนอยางไรบาง
- ถาปาไมถกู ทําลายจนหมดโลก นักเรียนคิดวาจะเกิดอะไรขึ้น
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- นักเรียนคิดวาทําไมครูจึงใหนกั เรียนรวมกันศึกษา เรื่อง การอนุรักษปา ไม
ในชุมชน
5. นักเรียนแตละกลุมรวมกันเขียนนิทานและแสดงเปนบทบาทสมมติ รวมทัง้ ชวยกัน
คิดหาวิธีชวนนองรวมกันปลูกตนไมใหไดมากที่สุด
จากความรูท ี่ไดจากการจัดกิจกรรมในทุก
กิจกรรมที่ผา นมา
6. นักเรียนทุกกลุม ผลัดกันแสดงบทบาทสมมติ
7. นักเรียนรวมรณรงคชวนนองปลูกตนไม โดยมีครูคอยสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรมทุกระยะ
8. นักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดรบั จากการจัดกิจกรรมในวันนี้ โดยมีครูคอยเติม
เต็มในบางประเด็นเพื่อใหสมบูรณยิ่งขึ้น
9. นักเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังเรียน
สื่อในการจัดกิจกรรม
1. เกม “จิ๊กซอตนไม”
2. ใบความรู เรื่อง แนวทางการอนุรักษปา ไม
3. ตนไม
4. อุปกรณการปลูกตนไม
5. แบบทดสอบยอยหลังเรียน
ระยะเวลา 3 คาบ
การวัดและประเมินผล
1. การทดสอบ
2. การสังเกต
3. การประเมินผลงาน
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน
(ประกอบกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ เรื่อง การอนุรักษปาไมในชุมชน)
คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่นกั เรียนแสดงพฤติกรรมตามเกณฑที่กาํ หนด
ความสนใจ
ในการทํา
ใบกิจกรรม

การนําเสนอ
ผลงานหนา
ชั้นเรียน

3

3

3

3

2

1

2

1

2

1

2

สรุปผล
การ
ประเมิน

1

คุณภาพ

ชื่อกลุม

การรวม
กิจกรรมกลุม

รวม

กลุม
ที่

ความสนใจ
กระตือรือรนใน
การเรียน

1
2
3

ผูประเมิน………………………………..
……./………/……..
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เกณฑการใหคะแนนการประเมินผลพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
ประเด็นประเมิน
ความสนใจ
กระตือรือรน
ในการเรียน
ความตั้งใจ
ในการทําใบกิจกรรม

การรวมกิจกรรมกลุม

การนําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน

3
ซักถามขอสงสัย เขารวม
ปฏิบัติกิจกรรมตลอดเวลา
รวมมือกันทําใบกิจกรรม
ผลงานเรียบรอยและเนื้อหา
ถูกตองสมบูรณ

ระดับคะแนน
2
ซักถามขอสงสัยเขารวม
ปฏิบัติกิจกรรมเปนบางครั้ง
รวมมือกันทําใบงาน
เนื้อหาไมครอบคลุม

ทุกคนรวมมือ ชวยเหลือกัน ทุกคนรวมมือชวยเหลือกัน
ทํางาน แตมีบางคนไมเขา
ภายในกลุม มีการแสดง
รวมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็นรวมกัน

มีความเชื่อมั่น ทาทาง
เหมาะสม อธิบายเนื้อหา
ถูกตองชัดเจน ใชภาษา
เขาใจงาย

มีความเชื่อมั่น ทาทาง
เหมาะสม อธิบาย
เนื้อหาไดแตขาดความ
ชัดเจน

ระดับคุณภาพ ( 9 คะแนน )
คะแนน 7 – 9 คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน 4 – 6 คะแนน หมายถึง พอใช
คะแนน 1 – 3 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

1
ไมสนใจเขารวม
กิจกรรม
ไมรวมมือกันทํา
ใบงาน เนื้อหาไม
ครอบคลุม ทํางานไม
เรียบรอย
บางคนไมใหความ
รวมมือทํางานกลุม ให
หัวหนากลุมแสดงความ
คิดเห็นเพียง
ผูเดียว
ขาดความเชื่อมั่น
อธิบายเนื้อหา
ไมละเอียด ทําใหเกิด
ความสับสน
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ใบความรูที่ 4
การอนุรักษปาไมในชุมชน
การอนุรักษ
หมายถึง การใชสิ่งตางๆ อยางฉลาด โดยใชใหเกิดประโยชน มากที่สุด นาน
ที่สุด สูญเสียและเกิดมลพิษนอยที่สุด

ปจจัยที่ทําใหสภาพสมดุลของสิ่งมีชีวิตเสียไป
1. เกิดจากภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ไฟไหม น้ําทวม การ
พังทลายของภูเขา เปนตน
2. เกิดจากมนุษย การเพิ่มประชากรอยางรวดเร็วของมนุษยทําใหตองหักลางถาง
ปาเพื่อทําการเกษตรและตัดไมมาใชประโยชน มีการดัดแปลงธรรมชาติ เชน สรางเขื่อน
ฝาย ระบบโรงงาน อุตสาหกรรมที่ไมถูกวิธี ซึ่งลวนทําใหสมดุลธรรมชาติเสียไป
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การอนุรักษทรัพยากรปาไม
ปาไมถูกทําลายไปจํานวนมาก จึงทําใหเกิดผลกระทบตอสภาพภูมิอากาศไปทั่วโลกรวมทั้ง
ความสมดุลในแงอื่นๆ ดวยดังนั้นการฟนฟูสภาพปาไมจึงตองดําเนินการอยางเรงดวนทั้ง
ภาครัฐภาคเอกชนและ ประชาชนซึ่ง มีแนวทางในการกําหนดแนวนโยบายดานการจัดการ
ปาไม ดังนี้
1. ประกาศพื้นที่ปาสงวนแหงชาติเพิ่มขึ้น
2. ปลูกสรางสวนปาขึ้นทดแทนปาที่ถูกทําลาย
3. ยกเลิกสัมปทานปาไม ซึ่งรัฐบาลไดประกาศยกเลิกโดยประกาศเปน
พระราชกําหนดบังคับใชวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2532 เปนตนไป
4. ลดความตองการใชไมใหนอยลง
5. ปองกันการลักลอบตัดไมเพื่อการคา
6. ปองกันการหักลางถางพงเพื่อทําการเกษตร
7. ปองกันมิใหเกิดไฟปา
8. ถาจําเปนตองตัดไม ควรตัดใหถูกวิธีคือ เลือกตนไมที่โตมากเทานั้น
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เอกสารประกอบ
ใบความรูท ี่ 4 การอนุรกั ษปาไมในชุมชน

นิวัติ เรืองพานิช . การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คูมือการสอนและ
ฝกอบรม. กรุงเทพมหานคร : อักษรสยามการพิมพ , 2533.
สํานักงานปาไม เขตบานโปง . แนวทางการอนุรักษปาไม [ออนไลน].เขาถึงเมื่อ เมษายน2546.
เขาถึงไดจากhttp://rittiya.com/katoo/pamai 1.htm
. อุทยานแหงชาติ [ออนไลน]. เขาถึงเมื่อ พฤษภาคม 2546. เขาถึงไดจาก
http://www.forest.go.th
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แบบทดสอบ
กิจกรรมการอนุรักษปาไมในชุมชน
คําชี้แจง แบบทดสอบนี้ประกอบดวย 2 ตอน
ตอนที่ 1 จงทําเครื่องหมาย Dหนาขอความที่ถูกตอง และทําเครื่องหมาย U
หนาขอความที่ผิด
------------1. การปลูกตนไมเปนวิธีการอนุรักษปาไมที่ดีที่สุด
------------2. ผูนําชุมชนมีความสําคัญในการอนุรักษปาไมในชุมชนนั้น ๆ
------------3. การใชกระดาษสองหนาเปนการอนุรักษปาไมอีกวิธีหนึ่ง
------------4. การเก็บของปาถือวาเปนการสอดสองดูแลปาไม
------------5. บทบาทของนักเรียนคือ จับผูล ักลอบตัดไม
ตอนที่ 2 จงเขียนตอบถามตอไปนี้
1. ปาไมในชุมชนของนักเรียนเปนอยางไร
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
2. นักเรียนคิดวานักเรียนมีสว นชวยอนุรักษปาไมในชุมชนไดอยางไร
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
3. ใครบางที่ควรมีสวนชวยในการอนุรักษปาไมในชุมชน
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
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4. การใชไมแบบอนุรักษควรทําอยางไร
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
5. ทําอยางไรจึงจะเปนการแกปญหาทีด่ ีที่สุดในการอนุรักษปาไมในชุมชน
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...

……………………………………………..
เฉลย
1. 8 2.9 3. 94. 8 5. 8

ภาคผนวก จ
หนังสือแตงตั้งที่ใชในการวิจัย
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ภาคผนวก ฉ
รูปภาพแสดงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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ประวัติผูวิจยั
ชื่อ - สกุล
ที่อยู
ที่ทาํ งาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2544

นางสาวสุภัทรา จําปาเงิน
67 หมู 6 ตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โรงเรียนบานรังงาม ตําบลวังคัน อําเภอดานชาง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จากโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
สําเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
วิชาเอกการการศึกษาปฐมวัย จากสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2539
อาจารย 1 ระดับ 3 โรงเรียนบานรังงาม จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2540 – 2546 อาจารย 1 ระดับ 4 โรงเรียนบานรังงาม จังหวัดสุพรรณบุรี
ปจจุบนั
ครูโรงเรียนบานรังงาม อําเภอดานชาง
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

