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บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาวิเคราะห์บทเพลงเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

เพื่อพัฒนากิจกรรมดนตรีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำาหรับครูดนตรี และศึกษาเปรียบเทียบความรู้  
ทัศนคติ และทักษะในการเขียนเพลงเพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของครูดนตรี ก่อนและหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมดนตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูดนตรีในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 27 จงัหวดัรอ้ยเอด็ จำานวน 30 คน เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูได้แก่ บทเพลง
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คู่มือกิจกรรม แบบทดสอบวัดความรู้ ทัศนคติ และแบบวัดทักษะการเขียนเพลง
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติ Paired t-test ผลการวิจัย พบว่า 5 บทเพลงที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สุด หลังจากจัดกิจกรรมดนตรีเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครูดนตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการเขียนเพลงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากกว่าก่อนจัดกิจกรรม อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำ�สำ�คัญ: กิจกรรมดนตรี บทเพลงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความรู้ ทัศนคติ และทักษะ
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Abstract
The purposes of this research were to study and analyze songs about environmental 

conservation, to develop music activities to environmental conservation for musical teachers 
and to study and compare knowledge, attitude and skill in writing song for environmental 
conservation of musical teachers before and after the music activities. The sample were 20 
musical teachers from Mathayomsuksa education area office 27 Roi-et province. The tool 
used in this research were 5 songs, activities manual, knowledge test and writing skills test. 
The statistical analysis of data were percentage, mean, standard deviation, and Paired t-test. 
The results showed that 5 songs created were at the most level. After the music activities to 
environmental conservation, musical teachers had mean score of knowledge, attitude and 
skill in in writing song for environmental conservation at more than before the music activities 
to environmental conservation at statistical significantly level .05

Keywords: musical activities, song for environmental conservation, knowledge, attitude and 
skill

บทนำา
ในปัจจุบันสังคมโลกได้มีการพัฒนาไป

อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ความเจริญเติบโตของ
ระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเพิ่มของประชากร
มนุษย์ทำาให้ความต้องการในการบริโภคมีมากขึ้น
และยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ ปัจจัยหลักที่รองรับการ
บรโิภคสว่นมากได้มาจากทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม ซึง่ถอืเปน็แหลง่หว่งโซอ่าหารและเปน็
จุดกำาเนิดปัจจัย 4 ท่ีมีความจำาเป็นและมีความ
สำาคญัตอ่ชวีติความเปน็อยู่ของมนุษย์ กระบวนการ
พัฒนาได้นำาเทคนิคและนวัตกรรมที่ทันสมัยมา
ส่งเสริมการผลิตแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
หลากหลาย จากความพยายามที่จะใช้เทคโนโลยี
ในการผลิตและดัดแปลงทรัพยากรธรรมชาติ
ให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือสิ่งใดก็ตามที่ตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ จะพบว่าในขั้นตอนของ
กระบวนการผลิตหรือดัดแปลงโดยใช้เทคโนโลยี 

ทำาใหเ้กดิของเสยีหรอืมลพษิจากกระบวนการผลติ 
(ประยูร วงศ์จันทรา, 2555: 20) กระบวนการ
ดังกล่าวได้ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น ทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้ำา แร่ 
พลังงาน สัตว์น้ำา สัตว์ป่า และอื่นๆ นับวันจะ
เสื่อมโทรมถดถอยลงเพราะขาดการดูแลอนุรักษ์
และการบริหารจัดการอย่างจริงจัง ซึ่งปัจจุบัน
นอกจากจะเกิดวิกฤตการณ์จากภัยธรรมชาติแล้ว
ยังมีผลมาจากการทำาลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วยการกระทำาของมนุษย์ (เสรี  
วรพงษ์, 2556: 85) 

จังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่ทั้งหมด จำานวน 
5,187,156 ไร่ มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำานวน 
10 ปา่ ในพืน้ที ่10 อำาเภอ รวมเน้ือที ่479,307 ไร ่
และจากการตรวจสอบพืน้ทีท่ีม่สีภาพเปน็ปา่ เหลอื
เพยีง 331,677 ไร ่คดิเปน็รอ้ยละ 6.39 ของพืน้ที่
ทัง้หมด ซึง่ปญัหาเกดิจากการบกุรกุทำาลายปา่ การ
ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าเพื่อสร้างแหล่งน้ำาและ
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สร้างถนนผ่านป่า และการตัดไม้หวงห้ามในที่ดิน
กรรมสิทธิ์อีกทั้งจากการที่ผู้วิจัยได้ทำาการสังเกต 
สัมภาษณ์ และออกแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ
ปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มของจงัหวดัร้อยเอด็โดยการ
สอบถามจากครูในจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าปัจจุบัน
จังหวัดร้อยเอ็ดประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยว
กับปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหาฝุ่นจากโรงงานอุสา
หกรรม ปัญหาดินเสื่อมสภาพ ปัญหาความแห้ง
แล้ง และปัญหาน้ำาเสียจากชุมชน ซึ่งเป็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ ไม่ว่าจะเป็นในเขตเมืองและ
รวมถึงชุมชนในท้องถิ่น ทำาให้สภาพแวดล้อมเกิด
ความเสื่อมโทรม สร้างความรำาคาญ และกระทบ
ต่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัด
รอ้ยเอ็ด ซึง่กำาลงัตอ้งการการแกไ้ขโดยด่วน เพ่ือไม่
ใหป้ญัหานัน้ๆ ทวคีวามเสยีหายแกส่ภาพแวดลอ้ม
มากไปกว่าเดิม

ประยูร วงศ์จันทรา (2555: 357) ได้
กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นหนทางที่นำาไปสู่การแก้ปัญหาท่ีย่ังยืนก็คือ 
การนำาสิ่งแวดล้อมศึกษาเข้ามาใช้ในการแก้ไข
ปญัหา เนือ่งจาก สิง่แวดลอ้มศกึษาคือกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้คนเกิด
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ เจตคติและ
คา่นิยมทีดี่ตอ่สิง่แวดล้อม ความตระหนักต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อม ทักษะในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
และการประเมินผลการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 
นอกจากนั้นสิ่งแวดล้อมศึกษายังมีหลักการที่เป็น 
สหวทิยาการ คอืการนำาหลกัการ ทฤษฎีจากหลาย
สาขามาช่วยในการแก้ไขปัญหา จากการศึกษา
ปรัชญาสิง่แวดลอ้มศกึษา ซึง่เปน็แนวทางแสวงหา
องค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้
มีความยั่งยืน ซึ่งในกรอบแนวคิดหน่ึงก็ได้กล่าว
ถึงเรื่องสุนทรียศาสตร์สิ่งแวดล้อม สุนทรียศาสตร์ 

(Aesthetics) เป็นเนื้อหาว่าด้วยมาตรฐานความ
งามในเชิงทฤษฎี อันเก่ียวกับประสบการณ์ทาง
สุนทรียภาพ การแสวงหาคุณค่าตามทฤษฎีแห่ง
ความงาม ยกระดบัการสรา้งสรรค์และความสนใจ
ในศิลปะตามสัญชาตญาณน้ันให้เป็นพฤติกรรมที่
เตม็ไปดว้ยปญัญา คน้หาความหมายของความงาม
เกีย่วกบัการรบัรูข้องมนษุย ์ครอบคลมุไปถงึศลิปะ
กับชีวิตและสังคม และปรากฏการณ์ที่งดงามตาม
ธรรมชาติอีกด้วย ความซาบซึ้งในคุณค่าของส่ิงที่
งาม ไพเราะ หรือรื่นรมย์ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ 
หรอืศลิปะ โดยความรูส้กึซาบซึง้ในคุณคา่ดงักลา่ว
นี้ย่อมจะเจริญเติบโตได้โดยประสบการณ์หรือ
การศึกษา อบรม ฝึกฝน จนเป็นอุปนิสัยเกิดข้ึน
เป็นรสนิยมข้ึนตามตัวบุคคล ถ้าหากนำาหลักการ
แนวคดิมาสรา้งสรรคเ์ปน็บทเพลงใหค้วามไพเราะ
ซาบซึง้ เหน็ความงามของธรรมชาตแิละความรูส้กึ
นี้จะเกิดข้ึนในตัวบุคคลให้เราพอใจ เพลิดเพลิน
ด้วยภาษาที่ไพเราะสละสลวย (ทวีเกียรติ ไชยยง
ยศ, 2538: 3) อันเป็นแนวทางว่าดนตรีมีอิทธิพล
ต่อความรู้สึกของมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งโดยผ่าน
กระบวนการทางสุนทรีย์ทางเสียงและการแสดง
ที่เข้ามาสร้างให้ผู้คนเกิดความรู้สึกรัก ความรู้สึก
หวงแหนในธรรมชาต ิในปจัจบุนับทเพลงทีจ่ะบอก
เล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ทางส่ิงแวดล้อมและ
ธรรมชาติทีแ่ฝงไวซ้ึง่อดุมการณข์องคนในแตล่ะยุค
สมัยได้อย่างดีและเหมาะสมคือ บทเพลงเพื่อชีวิต 
การนำาเอาบทเพลงเพือ่ชวีติทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มา
เปน็เครือ่งมอืในการถา่ยทอดและสือ่ความจรงิของ
การอนรุกัษแ์ละแกไ้ขปญัหาโดยบทเพลงจะชว่ยใน
การขัดเกลาจิตใจผู้คนให้เกิดจิตสำานึกและเหมาะ
สมเป็นอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันได้อย่างดี

การนำาเอาเนื้อหาที่ เกี่ ยวข้องกับสิ่ ง
แวดล้อมมาสร้างสรรค์เป็นบทเพลงด้วยภาษาที่
เรียบง่ายสื่อความหมายตรงไปตรงมาตามแนว
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ดนตรทีีเ่รยีกวา่ดนตรเีพือ่ชีวติ ตลอดทัง้เสยีงดนตรี
ที่ทันสมัยไม่ซับซ้อนในเรื่องของการประพันธ์จึง
ทำาให้ผู้ฟังมีความคุ้นเคยกับทำานอง ก่อเกิดความ
สุนทรีย์ทางอารมณ์ได้ง่าย สุนทรียภาพทางดนตรี
เพือ่ชวีติจึงเปน็ส่ือนำาในการทำาใหเ้ห็นคุณค่า ความ
ตระหนักในปัญหาหรือการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ผู้ที่ได้สัมผัสด้วยผัสส
ะทางสัมผัสได้เกิดความรัก ความหวงแหนต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่าง
ลึกซึ้งดังที่วินัย วีระวัฒนานนท์ (2553: 119) 
กล่าวถึงเป้าหมายของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเรื่องความรู้ ความตระหนัก ทัศนคติ 
พฤติกรรม การมีส่วนร่วม และการตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผล เพ่ือแก้ไขป้องกันและการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นการปรับวิถีชีวิตในการ
บริโภคสร้างวัฒนธรรมที่เหมาะสม และคุณธรรม
จริยธรรมในการอยู่และการปฏิบัติในแนวเดียวกัน
เพือ่ความยัง่ยนืของอนาคต แม้เป้าหมายทีก่ลา่วถงึ
จะดแูตกตา่งกนั แต่ในหลกัปฏบิติัทัง้สองเปา้หมาย
จะต้องประกอบไปด้วยความรัก ความรู้ ความ
เข้าใจต่อระบบธรรมชาติ การพัฒนาความเป็น
คนที่สมบูรณ์ในความเอื้อเฟื้อ ความเมตตา และ
เคารพในสิทธิ์ซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับศักดิ์ชัย  
หิรัญรักษ์ (2546: 42) ที่กล่าวว่าดนตรีเป็นเรื่อง
ของกระบวนการของจิตใจ อารมณ์และความรู้สึก
ของมนษุย ์ดนตรีไมไ่ด้อยู่ในรปูของสญัลกัษณท์ีจ่บั
ต้อง แต่ดนตรีสามารถแสดงออกให้รับรู้ถึงความ
เป็นมนุษย์ จากอารมณ์ ความรู้สึกของมนุษย์

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสำาคัญ
ของการศึกษาวิจัยเพื่อนำาเอาบทเพลงเพื่อชีวิต
มาเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นและสร้างความรู้ 
ทัศนคติ และการมีทักษะในการเขียนเพลงเพ่ือ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
การสอนวิชาดนตรี โดยได้มีแนวคิดที่จะใช้แนวคิด
ทฤษฎีด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาว่าด้วยหลักการด้าน

สุนทรียศาสตร์ด้านดนตรี โดยใช้บทเพลงเพื่อชีวิต
ในการส่งเสริมให้ครูดนตรีในจังหวัดร้อยเอ็ดได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรโดยอาศัยพื้นฐาน ประสบการณ์ 
และทักษะด้านดนตรีของครูดนตรีในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ดโดยกระบวนการจัดกิจกรรมดนตรีในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ความรู้ ทัศนคติและการทักษะในการเขียนเพลง
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในการ
ใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษาเข้ามาแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ศึกษาวิเคราะหบ์ทเพลงทีม่เีนือ้หา

เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2. เพื่อพัฒนากิจกรรมดนตรีในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำาหรับครูดนตรีในสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

3. เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบความรู ้ทศันคติ
และทักษะการเขียนเพลงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของครดูนตรใีนสงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 27 จังหวัดรอ้ยเอด็ กอ่นและหลงั
การเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี

สมมติฐานการวิจัย
ครูดนตรีในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 จังหวัดรอ้ยเอ็ด ทีเ่ข้ารว่ม
การพัฒนากิจกรรมดนตรีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีความรู้ ทัศนคติและทักษะในการเขียนเพลง 
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลังกิจกรรมมากกว่า 
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
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วิธีดำาเนินการวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการพัฒนากิจกรรม
ดนตรีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำาหรับครูดนตรี
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27 จงัหวดัรอ้ยเอด็ ในครัง้นีไ้ดแ้ก่ ครูทีป่ฏบิตัิ
การสอนวิชาดนตรีในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 
จังหวัดร้อยเอ็ด จำานวน 60 คน และกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการพัฒนากิจกรรมดนตรีเพื่ออนุรักษ์สิ่ง
แวดลอ้มสำาหรบัครดูนตรีสงักดัสำานกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด 
ในครั้งนี้ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการสอนวิชาดนตรีใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด 
จำานวน 30 คนได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage Random Sampling) ดังนี้

ขั้นที่ 1 ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิผสมกับ
การสุ่มแบบกลุ่ม (Stratified Cluster Sampling) 
โดยการสุ่มโรงเรียนตามที่ตั้งเป็นอำาเภอ

ขั้นที่ 2 โรงเรียนในแต่ละอำาเภอใช้การ
สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิผสมผสานกับการสุ่มแบบกลุ่ม
โดยแบง่โรงเรียนในแตล่ะอำาเภอเปน็ 3 ช้ันภมูติาม
ขนาดของโรงเรียนคือ ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ แล้ว
สุ่มโรงเรียนมาจากแต่ละช้ันภูมิ ได้ดังน้ี อำาเภอ
เมือง อำาเภอจตุรพักตรพิมาน อำาเภอ ธวัชบุรี 
อำาเภอจังหาร อำาเภอพนมไพร อำาเภอสุวรรณภูมิ 
อำาเภอเสลภูมิ และอำาเภอโพนทอง

ขั้นที่ 3 ในแต่ละโรงเรียนสุ่มเอากลุ่ม
ตัวอยา่งครโูดยวธิกีารสุม่อย่างงา่ย จำานวน 30 คน 

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. คู่มือกิจกรรมดนตรีเพื่ออนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม

2. บทเพลงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

	 เครื่องมือวัดผลและประเมินผล

1. แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการพัฒนา
กิจกรรมดนตรีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2. แบบวัดทัศนคติในการอนุรักษ์ส่ิง
แวดล้อมก่อนและหลังการพัฒนากิจกรรมดนตรี
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. แบบวัดทักษะการเขียนเพลงเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการพัฒนา
กิจกรรมดนตรีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ระยะที่ 1 สำารวจและศึกษาข้อมูลเบื้อง
ต้น

1.1 ศกึษาประเดน็ปญัหาเบือ้งตน้ในเรือ่ง
ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในเขต
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.2 ทำาการสำารวจและการสัมภาษณ์
โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างซึ่งเน้นใน
การตอบคำาถามเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยมี
ประเด็นในการสัมภาษณ์ คือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ดมีอะไรบ้าง สาเหตุของ
การเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมมาจากที่ใดและควรมี
การแก้ปัญหาด้วยวิธีใด

1.3 ศึกษาบทเพลงที่มีเน้ือหาเก่ียวข้อง
กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากการศึกษาพบ
บทเพลงที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
น้ำา สัตว์ป่า ป่าไม้ พลังงาน

ระยะที ่2 การออกแบบและการถา่ยทอด
สิ่ งแวดล้อมศึกษา ในระยะนี้ เป็นระยะของ
กระบวนการถ่ายทอดทางสิ่งแวดล้อมศึกษา โดย
ผ่านกระบวนการกิจกรรมดนตรีเพื่ออนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมโดย ถ่ายทอดให้เกิดความรู้ ทัศนคติและ
ทักษะในการแต่งเพลงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่ง
รูปแบบในการจัดกิจกรรมมีขั้นตอนดังนี้ 



Journal of Education, Mahasarakham University 95 Volume 10 Number 1 January - March 2016

2.1 กำาหนดเน้ือหาและวัตถุประสงค์
ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้เน้ือหาสาระในการจัด
กิจกรรมมีแบบแผนชัดเจน

2.2 จดัทำาคูม่อืกจิกรรมดนตรเีพ่ืออนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม คือ คู่มือแนวทางการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมดนตรีเพ่ือ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 2.3.1 เนื้อหาในการจัดกิจกรรม
ดนตรีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยการ
บรรยายใหค้วามรูเ้กีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาติ การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 2.3.2 ส่ือที่ ใช้ ในการอบรม คือ 
คู่มือกิจกรรมดนตรีเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
บทเพลงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 2.3.3 รปูแบบการวดัและประเมนิผล
การฝึกอบรม โดยวัดพิสัย 2 ด้าน คือ

 1) ด้านพุทธิพิสัย คือแบบสอบถาม
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทักษะ
การเขียนเพลงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 2) ด้านจิตพิสัย คือ แบบวัดทัศนคติ
ต่อการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 2.3.4 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
3 วัน 

 2.3.5 กลุ่มเป้าหมาย คือครูดนตรี
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด จำานวน 30 คน 

รูปแบบในการฝึกอบรมมีขั้นตอนการ
ดำาเนินการดังนี้

- ขั้นเตรียมการฝึกอบรม เป็นการเตรียม
ความพร้อมของวิทยากรโดยวิธีการซ้อมความ
พร้อมในการให้ความรู้และการละลายพฤติกรรม

ของผู้เข้าร่วมอบรมโดยใช้เวลาในการเตรียมการ 
1 วันก่อนการจัดกิจกรรม

- ข้ันนำาเข้าสู่กิจกรรม เป็นการเตรียม
ความพร้อมของผู้เข้ากิจกรรม หรือเป็นการสร้าง
บรรยากาศให้เอื้ออำานวยต่อการจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างความคุ้นเคยและลดความตึงเครียดทางด้าน
ร่างกายและจิตใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- ขั้นฝึกอบรม กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบ
ด้วยการบรรยาย เทคนิคกระบวนการนันทนาการ 
โดยมีคู่มือประกอบในการบรรยาย มีบทเพลง
เพื่ออนุรักษ์ประกอบการนันทนาการเพื่อเป็นการ
กำาหนดเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมทราบว่าตนกำาลังทำาสิ่งใดอยู่ ซึ่งผู้
วิจยัได้นำาเทคนคิการบรรยาย เทคนคิกระบวนการ
นันทนาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้
และทัศนคติที่ดีดังนี้ 

 1. การบรรยาย เป็นวิธีท่ีทำาให้ผู้
เข้าร่วมกิจกรรมทราบถึงการวิธีการแต่งเพลง 
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี
คู่มือใช้ประกอบการบรรยาย ซึ่งคู่มือมีเนื้อหา
สาระประกอบไปด้วยทฤษฎีการแต่ง เพลง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ำา การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การ
อนรุกัษท์รพัยากรสตัวป์า่ และการอนุรกัษพ์ลงังาน

 2. การอภิปรายกลุ่ม เพื่อให้สมาชิก
แต่ละคนในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อ
ใหเ้กดิความหลากหลายของความคดิทำาใหเ้กดิการ
เรียนรู้ที่กว้างไกลและการอภิปรายเป็นการดึงดูด
ความสนใจไมไ่ห้เกดิความเบือ่หนา่ยและเกดิความ
เป็นกันเองในกลุ่ม

- ข้ันวัดผลการฝึกอบรม ในข้ันนี้เป็นข้ัน
สดุทา้ย ซึง่จะเปน็ขัน้ตอบจดุมุง่หมายของการวจิยั
ทีต่ัง้ไว้ในตอนแรก โดยในการฝกึอบรมครัง้นีวั้ดผล
การประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ ด้านทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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และทักษะการเขียนเพลงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 1. การวัดผลด้านความรู้ เป็นการ
วัดผลจากแบบสอบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมดนตรีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 2. การวัดผลด้านทัศนคติ เป็นการ
วัดผลจากแบบวัดทัศนคติต่อการอนุรักษ์ ส่ิง
แวดล้อม ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 3. การวัดผลด้านทักษะการเขียน
เพลงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการวัดผล
จากแบบวัดทักษะการเขียนเพลงเพ่ืออนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีผู้ ช่วยวิจัยเป็นผู้
ประเมินให้คะแนนโดยการสังเกตจากพฤติกรรม
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

	 การวิเคราะห์ข้อมูล

1. นำาแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มโดยกำาหนดเปน็ขอ้คำาถามแบบ
ปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 
คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน 
จำานวน 30 ข้อ รวม 30 คะแนน โดยเกณฑ์การ
แปลความหมายของคะแนน (บุญชม ศรีสะอาด. 
2533) 

2. แบบวัดทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมทั้งหมด 4 ด้านได้แก่ การอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ำา การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า การอนุรักษ์พลังงาน
โดยกำาหนดเป็นข้อคำาถามแบบมาตราประเมินค่า
แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่าง เห็นด้วย ไม่
แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง นำาคะแนน
ท่ีได้ไปหาค่าเฉล่ีย โดยกำาหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมาย ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง 
ทศันคตติอ่การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มอยูใ่นระดบัเหน็
ด้วยอย่างยิ่ง

คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง 
ทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ
เห็นด้วย

คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง 
ทัศนคติต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับไม่
แน่ใจ

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง 
ทัศนคติต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับไม่
เห็นด้วย

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง 
ทัศนคติต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง

3. แบบวัดทักษะการเขียนเพลงเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 4 ด้าน
โดยกำาหนดเป็นข้อคำาถามแบบ มาตราประเมินค่า
แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุดจำานวน 15 ข้อ โดยผู้ช่วยวิจัยเป็น
ผู้ประเมินให้คะแนนจากการมีส่วนร่วมและทักษะ
การแต่งเพลงของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

นำาคะแนนทีไ่ดไ้ปหาคา่เฉลีย่ โดยกำาหนด
เกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้

 คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง 
มีทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด

 คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง 
มีทักษะอยู่ในระดับมาก

 คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง 
มีทักษะอยู่ในระดับปานกลาง

 คะแนนเฉลีย่ 1.51 – 2.50 หมายถงึ 
มีทักษะอยู่ในระดับน้อย

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง 
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มีทักษะอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
1.1 การวเิคราะหบ์ทเพลงทีม่เีน้ือหาเกีย่ว

กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์บทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม พบว่า บทเพลงที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่พบ จำานวน 49 เพลง 
ประกอบด้วย

1. บทเพลงเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำาและ
ทรัพยากรทางทะเล มีจำานวน 11 เพลง 

2. บทเพลงเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ มี
จำานวน 10 เพลง

3. บทเพลงเกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์ป่า มี
จำานวน 3 เพลง

4. บทเพลงเกี่ยวกับพลังงานและการ
ประหยัดพลังงาน มีจำานวน 3 เพลง

5. บทเพลงเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีจำานวน 22 เพลง

ผลการประเมินบทเพลงเพื่อการอนุรักษ์
สิง่แวดลอ้มโดยผูเ้ชีย่วชาญ พบวา่ ผลการประเมนิ
บทเพลง น้ำาคือชีวิต มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 
ผลการประเมนิบทเพลง ทดแทน (ป่าไม)้ มคีะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ผลการประเมินบทเพลง สัตว์
ป่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 ผลการประเมิน
บทเพลง รวมพลังรักษ์โลก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.81 และผลการประเมินบทเพลง ชีวิตสัมพันธ์ 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.98 ซึ่งอยู่ในระดับความ
เหมาะสมมากที่สุด ตามลำาดับ ซึ่งโดยรวมผล
การประเมินบทเพลงเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ซึ่งอยู่ในระดับความ
เหมาะสมมากที่สุด (ตาราง 1)

ต�ร�ง 1 ผลการประเมินบทเพลงเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยผู้เชี่ยวชาญ

บทเพลงเพื่อก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับคว�มเหม�ะสม

บทเพลง น้ำาคือชีวิต
บทเพลง ทดแทน (ป่าไม้)
บทเพลง สัตว์ป่า
บทเพลง รวมพลัง...รักษ์โลก
บทเพลง ชีวิตสัมพันธ์

4.87
4.67
4.94
4.81
4.98

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

โดยรวม 4.85 ม�กที่สุด

X
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1.2 การพัฒนากิจกรรมดนตรีเพ่ือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของครูดนตรีสังกัดสำานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัด
ร้อยเอ็ด พบว่า การวิเคราะห์การพัฒนากิจกรรม
ดนตรีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของครูดนตรี
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ภาพโดยรวม
ของกิจกรรมดนตรีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ซึ่งอยู่ในระดับความ
เหมาะสมมากทีส่ดุ เมือ่พิจารณาเปน็รายดา้นแลว้
กิจกรรมท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากที่สุดคือ กิจกรรม
บทเพลงชีวิตสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 ซึ่งอยู่ในระดับความ
เหมาะสมมากทีส่ดุ รองลงมาคือ กจิกรรมบทเพลง 

สัตว์ป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.86 ซึ่งอยู่ในระดับความเหมาะสมมาก
ที่สุด และกิจกรรมการแต่งเพลงเพื่ออนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ซึ่งอยู่ใน
ระดับความเหมาะสมมากทีส่ดุ กิจกรรมทีม่คีะแนน
เฉลีย่นอ้ยทีสุ่ด คอื กจิกรรมบทเพลง ทดแทน (ปา่
ไม้) เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคะแนนเฉลี่ย 4.53 
ซึ่งอยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด ตาม
ลำาดับ แสดงให้เห็นว่า การพัฒนากิจกรรมดนตรี
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำาหรับครูดนตรีสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 
จังหวัดร้อยเอ็ด มีประสิทธิภาพและความเหมาะ
สมในการนำาไปใช้ (ตาราง 2)

ต�ร�ง 2 ผลการวิเคราะห์การพัฒนากิจกรรมดนตรีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของครูดนตรีสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรมที่ ร�ยก�ร S.D ระดับคว�มเหม�ะสม

1 การแต่งเพลงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4.76 0.28 มากที่สุด

2 บทเพลงเรื่อง น้ำาคือชีวิตเพื่ออนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อม

4.73 0.40 มากที่สุด

3 บทเพลง ทดแทน (ป่าไม้) เพื่ออนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อม

4.53 0.53 มากที่สุด

4 บทเพลง สัตว์ป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4.86 0.47 มากที่สุด

5 บทเพลง รวมพลังรักษ์โลกเพื่ออนุรักษส 
ิ่งแวดล้อม

4.63 0.44 มากที่สุด

6 บทเพลง ชีวิตสัมพันธ์เพื่อการอนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อม

4.90 0.22 มากที่สุด

รวม 4.73 0.39 มากที่สุด
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1.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยรวมและ
เป็นรายด้านก่อนและหลังกิจกรรมของครูดนตรี
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ความรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนกิจกรรม
มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.60 และหลังกิจกรรมมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.53 ด้านทรัพยากรป่าไม้
ก่อนกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และ
หลังกิจกรรมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 5.30 ด้าน
ทรัพยากรสัตว์ป่าก่อนกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 3.73 และหลังกิจกรรมมีคะแนนเฉล่ีย
เทา่กบั 5.40 ดา้นทรพัยากรพลงังานกอ่นกจิกรรม
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และหลังกิจกรรมมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.56 และด้านทรัพยากรน้ำา
กอ่นกจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 4.40 และหลงั
กิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.63 รวมคะแนน
ทั้งหมด 30 คะแนน ก่อนกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 22.16 คะแนน และหลังกิจกรรมมี
คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 27.43 คะแนน (ตาราง 
3)

ต�ร�ง 3 ผลการศกึษาความรูก้อ่นและหลงักจิกรรมการพฒันากจิกรรมดนตรเีพือ่อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม
ของครูดนตรสีงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา เขต 27 จงัหวดัร้อยเอด็ (n=30)

รายการ ก่อนกิจกรรม หลังกิจกรรม

S.D S.D

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.60 0.93 5.53 0.62

ด้านทรัพยากรป่าไม้ 4.36 0.92 5.30 0.70

ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า 3.73 0.78 5.40 0.72

ด้านทรัพยากรพลังงาน 4.36 0.76 5.56 0.62

ด้านทรัพยากรน้ำา 4.40 0.89 5.63 0.55

รวม 22.16 1.14 27.43 0.85

1.4 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทียบทศันคตติอ่
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยรวมและเป็นรายด้าน
กอ่นและหลงักจิกรรมของครูดนตรสีงักดัสำานกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัด
ร้อยเอ็ด พบว่า รายด้านก่อนการพัฒนากิจกรรม
ดนตรเีพือ่อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม ผูท้ีเ่ขา้รว่มกจิกรรม 
มีทัศนคติในด้านทรัพยากรพลังงานมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.64 มากที่สุด รองลงมาคือด้าน

ทรพัยากรสัตวป์า่มคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.58 และ
ด้านทรัพยากรป่าไม้มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 
ตามลำาดับ ของด้านที่มีคะแนนน้อยที่สุดคือด้าน
ทรัพยากรน้ำามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 และ
โดยรวมพบว่า ก่อนการพัฒนากิจกรรมดนตรีเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนน
เฉลี่ยในด้านทัศนคติก่อนเข้าร่วมกิจกรรม เท่ากับ 
3.55 คะแนน ซึ่งมีทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่ง
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แวดลอ้มอยูใ่นระดับมาก และหลงักจิกรรมผูท้ีเ่ขา้
ร่วมกิจกรรมมีทัศนคติเพิ่มมากขึ้น เท่ากับ 4.48 

คะแนน ซึ่งมีทัศนคติต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
อยู่ในระดับมากที่สุด (ตาราง 4)

ต�ร�ง 4 ผลการศกึษาทศันคตริายด้านกอ่นและหลงัการพฒันากจิกรรมดนตรเีพือ่อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม
สำาหรับครูดนตรีสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด 
(n=5)

ทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนกิจกรรม หลังกิจกรรม

S.D. S.D.

ด้านทรัพยากรป่าไม้ 3.50 0.29 4.26 0.23

ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า 3.58 0.28 4.48 0.26

ด้านทรัพยากรพลังงาน 3.64 0.29 4.56 0.25

ด้านทรัพยากรน้ำา 3.47 0.27 4.62 0.21

รวม 3.55 0.14 4.48 0.12

1.5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะ
ในการเขียนเพลงเพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของ
ครูดนตรีสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ก่อน
เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนากิจกรรมดนตรีเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนน
เฉลี่ยในด้านทักษะการเขียนเพลงเพ่ืออนุรักษ์ส่ิง
แวดล้อม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ซึ่งมีทักษะ
การเขยีนเพลงเพือ่อนรุกัษส์ิง่แวดล้อมอยูใ่นระดบั
มาก และหลงักิจกรรมผูท้ีเ่ขา้รว่มกจิกรรมมทีกัษะ
การเขียนเพลงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ซึ่งมีทักษะการเขียนเพลงเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่คะแนนกอ่นและหลงักจิกรรม 
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการเขียนเพลงเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลังเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (p =.000) แสดงให้เห็นว่าการพัฒนา

กิจกรรมดนตรีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำาหรับ
ครูดนตรีสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด มีผลทำาให้
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะในการเขียนเพลงเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนกิจกรรม 
ดังตารางที่ 5

จากการสัมภาษณ์รายบุคคลของผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมพบว่า กิจกรรมดนตรีเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เป็นการเล่นดนตรีที่มีเนื้อหาของ
บทเพลงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และเป็นการ
เชญิชวนใหร้กัษส์ิง่แวดลอ้ม และอนรุกัษธ์รรมชาติ
สิ่งแวดล้อม โดยเป็นการจูงใจทางอ้อมให้อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม อีกท้ังเวลาในการนำาเสนอบทเพลงมี
ความเหมาะสม บทเพลงก็เข้ากับบรรยากาศและ
กิจกรรม พร้อมทั้งแต่ละบทเพลงก็มีความหมาย
ที่ดี รวมถึงเนื้อหาของเพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
ทำาให้เข้าใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการมีส่วนร่วม
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ในการทำากิจกรรมที่ดี รวมถึงข้อคิด หลักการ 
และวิธีการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยแต่ละ
บทเพลงก็บอกความชัดเจน รวมถึงการถ่ายทอด
ตามหลักวิชาการของสิ่งแวดล้อมสู่บทเพลง รวม
ทั้งเป็นการปลูกฝังและรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จนเกิดความรู้สึกหวงแหนในสิ่งแวดล้อมที่เรามี
อยู่ ซึ่งบทเพลงให้ความหมายที่ลึกซึ้ง และมีการ
ใช้สำานวนท่ีสวยงามที่เหมาะสมในแต่ละบทเพลง 
อกีทัง้กิจกรรมในครัง้นีท้ำาใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมเกดิ
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และประทับใจใน
กจิกรรม โดยกจิกรรมน้ีไมไ่ด้ให้แคค่วามสนุกสนาน

เพยีงอยา่งเดยีว อกีทัง้ยงัใหค้วามรู ้ความตระหนัก 
และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอีก
ด้วย รวมทั้งเมื่อฟังเพลงแล้วทำาให้เกิดความรัก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ทำาให้เข้าใจใน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อเพลงแต่ละ
บทเพลงก็ให้ความรู้มากมายแตกต่างกันไป ซึ่ง
ทำาให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการที่จะดูแล
รักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
เพราะถา้ไมม่สีิง่แวดลอ้มทีน่า่อยู ่เรากจ็ะอยูอ่ยา่ง
ไม่มีความสุข เพราะสิ่งแวดล้อมคือชีวิต ชีวิตคือ 
สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 

ต�ร�ง 5 การเปรียบเทียบทักษะในการเขียนเพลงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการพัฒนา
กิจกรรมดนตรีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำาหรับครูดนตรีสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด (n=5)

ด้�น
ก่อนกิจกรรม หลังกิจกรรม

t p
S.D. ระดับ S.D. ระดับ

ทักษะในการเขียนเพลงเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4.11 0.13 มาก 4.78 0.09 มากที่สุด -19.561 .000*

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
1. จากการศึกษาบทเพลงที่มีเน้ือหา

เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ซึ่งพบ
ว่ามีบทเพลงที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จำานวน 49 บทเพลง แต่ละบทเพลงสื่อถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม
โลก ซึ่งสะท้อนปัญหาส่ิงแวดล้อมของโลกที่กำาลัง
เสื่อมโทรม ซึ่งบทเพลงต่างๆ ที่ได้ศึกษานั้น 
เป็นบทเพลงที่รณรงค์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน

ด้านต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยใช้หลัก
ของสุนทรียศาสตร์ผ่านเนื้อหาที่สะท้อนปัญหา
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ฟังเกิดกระบวนการคล้อย
ตามและจดจำาเนื้อหาของบทเพลงนั้นๆ เกิดการ
ทบทวนซ้ำาไปซ้ำามาในเนื้อหาสิ่งแวดล้อมที่มีใน
บทเพลงจนนำาไปสู่การเกิดทัศนคติ เจตคติ ความ
ตระหนัก และค่านิยมต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นๆ 
จนทำาให้เกิดการนำาไปใช้ในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
สิทธิศักด์ิ จำาปาแดง (2548: บทคัดย่อ) พบว่า 
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ผลการรณรงค์กับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและ
พฤติกรรมของผู้รับส่ือกลอนลำามีหลายประการ 
เช่น ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติมีการตื่นตัว
มากข้ึน ซ่ึงการรณรงค์ทุกด้านเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางทีด่หีลังจากใช้สือ่กลอนลำาในการรณรงค์ แสดง
ให้เห็นว่าการใช้บทเพลงสื่อสารไปยังบุคคล ให้
ตระหนักในความสำาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่เอื้ออำานวยประโยชน์ต่อชีวิต
ความเปน็อยูข่องประชาชน โดยคาดหวงัทีจ่ะทำาให้
เกิดความเข้าใจ ความหวงแหน และความร่วมมือ
จากบุคคลในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมในระยะยาวต่อไป

จากผลการวิเคราะห์บทเพลงเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พบว่า บทเพลงมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด จำานวนทั้งหมด 
5 บทเพลง ได้แก่ 1) บทเพลง น้ำาคือชีวิต 2) 
บทเพลง ทดแทน (ป่าไม้) 3) บทเพลง สัตว์ป่า 
4) บทเพลง รวมพลังรักษ์โลก และ 5) บทเพลง 
ชีวิตสัมพันธ์ การที่บทเพลงเพื่อการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
สะท้อนให้เห็นว่าผู้วิจัยได้ศึกษาเร่ืองสิ่งแวดล้อม
และการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิเพ่ือประกอบ
การสรา้งบทเพลงเพ่ือการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มและ
คู่มือกิจกรรม นอกจากนั้นการที่ผลการวิจัยออก
มาเช่นนี้สืบเนื่องจาก ผู้วิจัยมีความเช่ียวชาญใน
ด้านของการแต่งบทเพลงเป็นอย่างดีประกอบ
กับมีความเข้าใจบริบทของการแต่งเพลง เพื่อนำา
มาสร้างเป็นบทเพลงเพ่ือกระตุ้นให้ครู นักเรียน 
และประชาชนทั่วไปได้เกิดความรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับ
การสร้างบทเพลงเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดัง
นั้นการนำาเอาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม
มาสร้างสรรค์เป็นบทเพลงด้วยภาษาที่เรียบง่าย
สือ่ความหมายตรงไปตรงมาตามแนวดนตรทีีเ่รยีก
วา่ดนตรเีพือ่ชวีติ สง่ผลใหผู้ท้ีไ่ด้สมัผสัได้เกดิความ

รัก ความหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมรอบตัวอย่างลึกซึ้ง ตามแนวคิดของทวี
เกียรติ ไชยยงยศ (2538: 3) ความซาบซึ้งใน
คุณค่าของสิ่งที่งาม ไพเราะ หรือรื่นรมย์ ไม่ว่าจะ
เป็นธรรมชาติ หรือศิลปะ โดยความรู้สึกซาบซึ้ง
ในคุณค่าดังกล่าวนี้ย่อมจะเจริญเติบโตได้โดย
ประสบการณห์รอืการศกึษา อบรม ฝกึฝน จนเปน็
อุปนสัิยเกิดข้ึนเป็นรสนิยมข้ึนตามตวับคุคล ถา้หาก
นำาหลักการแนวคิดมาสร้างสรรค์เป็นบทเพลงให้
ความไพเราะซาบซึ้ง เห็นความงามของธรรมชาติ
และความรู้สึกนี้ จะเกิดขึ้นในตัวบุคคล ให้เรา
พอใจ เพลิดเพลิน ด้วยภาษาที่ไพเราะสละสลวย 
ความสุนทรยีภาพ การเหน็คณุคา่จะเกดิขึน้ ใหเ้กดิ
ความรัก ความหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเดชา จันดาพันธ์ (2554: 106-107) ที่ศึกษา
พบวา่ บทเพลงพืน้บา้นอสีานเพือ่การสง่เสรมิการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
นักเรียน และประชาชนของชาวอำาเภอเลิงนกทา 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

2. การศึกษาการพัฒนากิจกรรมดนตรี
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรม
ดนตรีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้จัดขึ้นได้มี
การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมซึ่งจาก
ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นสอดคล้องกับรูปแบบของการจัดกิจกรรม
ดนตรีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จนสามารถก่อ
ให้เกิดองค์ประกอบต่างๆ ขึ้นได้ รวมทั้งเนื้อหา
และหลักการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์มีการประยุกต์
รวมกันได้อย่างลงตัวซึ่งคุณลักษณะของการจัด
กิจกรรมเช่นนี้ ทำาให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถพิจารณา
ตัดสินใจยอมรับในขั้นตอนการจัดกิจกรรมดนตรี
เพือ่การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มไดง้า่ยขึน้ ซึง่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของปัญญา หวังรวมกลาง (2547: 
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บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาครูด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังน้ีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ มีการกำาหนดเวลาในการจัดกิจกรรม
ให้เหมาะสม สอดคลอ้งกบัวสิยัทศันแ์ละเปา้หมาย
ของสถานศึกษา โดยผู้เรียนเป็นผู้ดำาเนินการมีครู
เปน็ทีป่รกึษากจิกรรม ดำาเนินการโดยคำานึงถงึหลกั
ความปลอดภัย ยึดหลักการมีส่วนรวมของสมาชิก
ในชุมนุม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปุณมนัส
พงศ์ ปุณประเสริฐ (2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
การพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เพ่ือเสริม
สร้างความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม สำาหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ
และคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัอดุรธาน ีจาก
การวิจัยพบว่า แผนการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมศึกษามีประสิทธิภาพเหมาะสมมี
ประสิทธิผลอยู่ระหว่าง 0.504–0.580 ทำาให้เด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดอุดรธานี มีความรู้ เจตคติ และ 
พฤติกรรมการอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้มเพ่ิมขึน้จากก่อน
เข้ารับการอบรม จากการจัดกิจกรรมดนตรีเพ่ือ
อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม ทำาใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมเหน็วา่
สภาพแวดลอ้มมผีลกระทบตอ่การดำาเนนิชีวติของ
ผู้คน และส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักว่า
ตนเองเป็นกลไกสำาคัญทีจ่ะมส่ีวนรว่มในการรกัษา
ส่ิงแวดล้อม และยังเปน็การสรา้งจติสำานกึทีดี่ มจีติ
อาสา ในการพฒันาและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
และสามารถเปน็แบบอย่างและเชิญชวนเพ่ือน หรอื
สามารถนำาเขา้ไปสอดแทรกในกระบวนการสอนได้
ในการอนุรักษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

3. ผลการศึกษาความรู้ ทัศนคติและ
ทักษะการเขียนเพลงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
ครูดนตรีในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด 
 1) ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมมคีวามรู้เกีย่วกบัการ
อนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้มกอ่นการพัฒนากจิกรรม อยู่ใน

ระดับมาก และหลังการพัฒนากิจกรรมดนตรีเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้อยู่
ในระดบัมากทีส่ดุ จากการศกึษาครัง้นีพ้บว่า ผูเ้ขา้
รว่มกิจกรรมมคีวามรูโ้ดยรวมและรายดา้นเกีย่วกบั
การอนรัุกษส่ิ์งแวดลอ้มหลงักจิกรรมมากกวา่กอ่น
กิจกรรม แสดงให้เห็นว่ากระบวนการการพัฒนา
กิจกรรมดนตรีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งผลให้ผู้
เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากข้ึน 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการจัดกิจกรรม ซึ่ง
การพัฒนากิจกรรมดนตรีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิด
ความรู้ ทักษะ การพัฒนา และประสบการณ์
อันเหมาะสม โดยการใช้บทเพลงเพื่ออนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมเป็นสื่อในการจัดกิจกรรม จนทำาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ต้องการได้
ภายใตเ้งือ่นไขของระยะเวลาทีก่ำาหนด ตามแนวคดิ
ของอุทุมพร ทองอุไทย (2523: 68) กล่าวไว้ว่า 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนื่องจากการเรียนรู้
เกิดขึ้นได้ 3 ทางคือ การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้
ความเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงทางด้านทักษะ และ
การเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุจิต ศรีงาน (2552: บทคัดย่อ) พบ
ว่า ควรมีความรู้ความสามารถทางดนตรีซึ่งเป็นที่
ยอมรับและสามารถตรวจสอบผลงานได้ โดยการ
ศกึษาสภาพการจดักจิกรรมดนตรสีากลในโรงเรยีน
มัธยมศึกษา ทำาให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางใน
การพัฒนาการจัดกิจกรรมดนตรีสากลในโรงเรียน
มธัยมศกึษาดขีึน้ สามารถนำาขอ้มลูไปใชเ้พือ่พฒันา
งานด้านการจัดกิจกรรมดนตรี สากลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาและเกิดประโยชนในด้านทักษะทาง
ดนตรสีากลของนกัเรยีนเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์
การเรียนรู้ และตามบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนใน
ดา้นงานบรกิารชมุชนในเขตพืน้ทีก่ารบรกิารต่อไป 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของมาริสา กาสุวรรณ 
และมณฑา จาฏุพจน์ (2556: บทคัดย่อ) ที่ผล
การศึกษา พบว่า นักเรียนมีคะแนนการทดสอบ
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หลังเรียนทันทีเพิ่มขึ้นจากคะแนนก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .01 พฤติกรรมการเรียน
ด้วยกิจกรรมเพลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงอาจสรุปได้ว่า การเรียน
โดยใช้กิจกรรมเพลงทำาให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ความรู้และความคงทนด้านคำาศพัทแ์ละทกัษะการ
พูดได้

2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติต่อการ
อนุรักษส์ิง่แวดลอ้มกอ่นการพฒันากจิกรรมดนตร ี
อยู่ในระดับมาก และหลังการพัฒนากิจกรรม
ดนตรีเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีทัศนคติอยู่ในระดับมากที่สุด จากการศึกษาครั้ง
นี้พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติโดยรวมและ
รายด้านต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลังกิจกรรม
มากกว่าก่อนกิจกรรม ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้สืบ
เนื่องจาก บทเพลงเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
คู่มือกิจกรรมนับว่าเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้อีก
ชนิดหน่ึงที่มีความน่าสนใจ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถทำาความเข้าใจประเด็นที่ซ่อนอยู่ในเนื้อ
เพลงได้อย่างง่าย ตามแนวคิดของ ดวงเดือน พัน
ธุมนาวิน (2523: 1-4) ทัศนคติต่อสิ่งต่างๆ นั้น
เปรียบเหมือนสาเหตุภายใน ซึ่งมีกำาลังผลักดันให้
บุคคลมีพฤติกรรมต่างๆ กัน สาเหตุภายในหรือ
ทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลนั้นอาจได้รับ
ผลกระทบมาจากสาเหตุภายนอกด้วยส่วนหนึ่ง 
และทัศนคติของบุคคลอาจเป็นเครื่องกรองหรือ
เครื่องหันเหอิทธิพลของสาเหตุภายนอกที่มีต่อ
การกระทำาของบุคคลนั้นได้ ซึ่งตามแนวคิดของ
ประภา เพญ็สวุรรณ (2520) ทศันคติช่วยใหบ้คุคล
สามารถแสดงออกถึงค่านิยมของตนเอง ซึ่งแสดง
ว่าทัศนคตินั้น นำาความพอใจมาให้บุคคลนั้น จะ
เห็นไดว่้าการวดัทศันคตสิามารถนำาไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุทธิศรี มหาวรศิริกุล (2548: บทคัดย่อ) พบว่า 
ทัศนคติของวัยรุ่นต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ

การประหยัดพลังงานอยู่ในระดับทั้งในภาพรวม
และรายดา้น ไดแ้ก ่ดา้นขยะมลูฝอย ดา้นพลงังาน
ไฟฟ้า และด้านน้ำา ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติต่อวัย
รุ่นต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัด
พลังงาน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hanson (2006: 45) 
พบว่า ผู้ฝึกอบรมมีปฏิกิริยาตอบสนองและให้
ความสำาคัญต่อการประเมินผลในระดับมากผล
การเปรยีบเทยีบเจตคตขิองผูฝ้กึอบรมทีม่ตีอ่เกณฑ์
การประเมินมีความแตกต่างกัน ผลการศึกษาการ
พัฒนาดัชนีชี้วัดเจตคติพบว่า ผู้ฝึกอบรมมีเจตคติ
ทีด่แีละสามารถนำาไปใชเ้ปน็เครือ่งมอืการประเมิน
ผลต่อไป

3) ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะในการ
เขยีนเพลงเพือ่อนรุกัษส่ิ์งแวดลอ้มกอ่นการพัฒนา
กิจกรรม อยู่ในระดับมาก และหลังการพัฒนา
กิจกรรมดนตรีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีทักษะการเขียนเพลงอยู่ในระดับมาก
ทีสุ่ด จากการศกึษาครัง้นีพ้บวา่ ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม
มีทักษะในการเขียนเพลงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หลังกิจกรรมมากกว่าก่อนกิจกรรม แสดงให้เห็น
ว่า บทเพลงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคู่มือ
กิจกรรมส่งผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ และทักษะใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากความรู้ที่ได้รับจากบทเพลงเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้อง
ตระหนกั จึงจะสามารถเข้าใจหลกัในการแตง่เพลง
ได้ ตามแนวคิดของไพรัช มากกาญจนกุล (2533: 
108-110) ในบทเพลงแต่ละบทนั้นต้องประกอบ
ด้วยส่วนต่างๆ มากมาย เช่น เนื้อร้อง ทำานอง 
จังหวะ เสียงร้อง ซึ่งผู้ประพันธ์เพลงต้องเป็นผู้
กำาหนดสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรี 
ระดับเสียง ทำานอง เนื้อร้อง แต่จะต้องมีการนำา
เสนออย่างมีแบบแผน ผู้ประพันธ์เพลงจึงมักมีรูป
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แบบการแต่งเพลง และแต่งไปตามที่ตนเองคิดไว้ 
ผลงานที่สำาเร็จออกมาจึงมีรูปแบบหรือโครงสร้าง
ที่สามารถศึกษา หรือทำาความเข้าใจได้ ซึ่งจัดเป็น
องค์ประกอบดนตรีที่สำาคัญมากอย่างหน่ึง ตาม
แนวคดิของจริภัทร ตามสมคัร (2550) ได้กลา่วถงึ
หลกัการแตง่เพลงของครูสลา คณุวฒิุ นกัแต่งเพลง
ที่มีชื่อเสียง และเป็นบุคคลสำาคัญในวงการดนตรี
ของประเทศไทย ว่าในการแต่งเพลงควรมีหลัก
ในการเขียนเพลงที่เป็นระบบ ชัดเจน จัดวางองค์
ประกอบและแยกส่วน ตัวประสบการณ์ท่ีศึกษา
ในการแต่งเพลงนัน้ได้ศึกษาองค์ความรูใ้นการแตง่
เพลงจากครเูพลงรุน่เกา่ คือขึน้ตน้ตอ้งโดนใจ เนือ้
ในตอ้งคมชดั ประหยดัคำาไมว่กวน ทำาใหค้นฟงันกึ
วา่เปน็เพลงของเขา และจบด้วยเรือ่งราวประทบัใจ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Beston (2004: 
28-41) ทีศ่กึษาพบวา่ การเรยีนวชิาแตง่เพลงและ
สร้างสรรค์เพลงใหม่ๆ ซึ่งได้มีความสำาคัญมากขึ้น
ในหลักสูตรดนตรีของโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐ
นิวเซาท์เวลส์และรัฐอื่นๆ ของออสเตรเลีย การ
วิจัยในการประเมินผลการแต่งเพลงน้ันจะแสดง
ให้เห็นถึงพิสัยของความคิดเห็นที่กว้างต่อเกณฑ์
มาตรฐานที่เหมาะสม ของการประเมินผลการ
แต่งเพลง 

ข้อเสนอแนะ
1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช้

1.1 การจดักจิกรรมดนตรีเพ่ือสิง่แวดลอ้ม
ควรเลือกสถานที่จัดกิจกรรมที่เอื้ออำานวยต่อการ
คดิหรือจตินาการด้านส่ิงแวดลอ้มในการสรา้งองค์
ความรู้และด้านการใช้จิตนาการในการประพันธ์
บทเพลงด้านสิ่งแวดล้อม 

1.2 ควรมีการติดตามผลการนำาไปใช้
ของผู้ร่วมกิจกรรมดนตรีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สำาหรับครูดนตรีสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด 

1 .3 เนื่ องจากกิจกรรมการพัฒนา
กิจกรรมดนตรีเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมีเนื้อหา
ในการแต่งเพลงประกอบ ฉะนั้นในการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างควรเป็นผู้ที่มีพื้นฐานหรือทักษะทางด้าน
ดนตรีพอสมควร 

1.4 ควรนำาบทเพลงเพื่ออนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม ไปถ่ายทอดในการทำากิจกรรมเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อเป็นการ
รณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วย 

1.5 ควรนำาบทเพลงเพื่ออนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมไปเผยแพร่ในรูปแบบกระบวนการส่ิง
แวดล้อมศึกษากับชุมชนใกล้เคียง เพื่อสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการนำารูปแบบการจัดกิจกรรม
ไปใช้กับครูกลุ่มตัวอย่าง และทำาการประเมินรูป
แบบในการนำาไปสูก่ารปฏบัิตอิยา่งมปีระสทิธภิาพ
และมีประสิทธิผล เพื่อปลูกจิตสำานึก และสร้าง
ทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

2.2 ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อ
สร้างความรู้ เจตคติ และทัศนคติในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อด้านอ่ืนๆ 
เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุม
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