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 การวิจัยครัง้นีมี้ความมุ่งหมาย 2 ประการ คือ1. เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้                        
เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 2. เพ่ือน าชดุกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองสอนนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โดยท่ีศกึษา
ผลการเรียนในประเด็นต่อไปนี  ้  ผลสมัฤทธ์ิทางการ  ความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  
และ  ความพงึพอใจตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2554 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จ านวน 
30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง ใช้เวลาทดลองทัง้หมดรวม 16 ชัว่โมง การวิเคราะห์ข้อมลู
ใช้คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกตา่งระหว่างคะแนนจาก
แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวัดความตระหนกัก่อนและหลังฝึกอบรมด้วย              
t – test 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
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81.33/83.20 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
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เรียนสงูกวา่ก่อนได้รับการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
  2.2 ความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าของนกัเรียน หลงัท่ีผ่านการเรียนรู้สงู
กวา่ก่อนได้รับการเรียนรู้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
  2.3 ความพงึพอใจตอ่ชดุฝึกอบรมหลงัท่ีผา่นการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 
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The purposes of this research were:  1. to develop the learning activity packag-

es on electricity power conservation for prathomsuksa VI students to attain the efficiency 
index of 80/80 2. to try out the learning  activity packages on electricity power conserva-
tion for Prathomsuksa VI Students on these issues;  to study students’ achievement 
earned by using the learning activity packages,  to study students’ awareness towards 
electricity  conservation before and after using the learning activity packages and                 
to study students’ satisfaction on the learning activity packages.  
 The sample used in the study consisted of 30 prathomsuksa VI students in the 
second semester of 2011 academic year for sixteen periods, Sarasasektra School.They 
were selected by the purposive sampling technique.  The data were statistically ana-
lyzed by percentage, mean, standard deviation, and t–test were used for the analysis of 
data attained from achievement test and awareness test. 
  The results of this research were: 
 1. The learning activity packages attained the electricity index 81.33/83.20  
 2.  Students’ learning outcomes were. 
  2.1  The students’ achievement after the learning was significantly increased 
at .05 level.  
         2.2 The students’ awareness towards electricity power conservation was 
significantly higher after the learning at .05 level. 
        2.3 The students’ satisfaction towards learning activity packages was at the 
high level. 
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 บทที่ 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง  

 ในโลกปัจจบุนัพลงังานเป็นสิ่งจําเป็นตอ่การดํารงชีวิตของมนษุย์  ความต้องการพลงังาน มี

ปริมาณเพิ่มมากขึน้เม่ือโลก มีพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง  ประเทศไทยมีแหลง่พลงังานหลายประเภทด้วยกนั

แตอ่าจจะมีในปริมาณคอ่นข้างน้อยเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืน  ๆ บางครัง้วิกฤตการณ์พลงังานของโลกอาจ

ทําให้ประเทศไทยได้รับ ผลกระทบ อยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้  เพราะประเทศไทยต้องสัง่ซือ้ เชือ้เพลิงจาก

ตา่งประเทศ ประเทศไทยมีความต้องการ ใช้พลงังานในปริมาณ มากสว่นหนึง่เป็นผลมาจากการใช้

พลงังานอยา่งสิน้เปลืองขาดประสทิธิภาพ ใช้มากเกินความจําเป็น ไมค่ิดก่อนใช้  ทําให้เกิดการสญูเสีย

พลงังานโดยรู้เทา่ไมถึ่งการณ์  ซึง่ความจริงแล้วถ้าประชาชนมีความเอาใจใส่ ตอ่การใช้พลงัาน  มีความ

รอบคอบและคดิก่อนใช้พลงังาน  ประเทศไทยจะลดปริมาณการใช้พลงังานลง ได้ (กองทนุเพ่ือสง่เสริม

การอนรัุกษ์พลงังานสํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน. 2552)  

 พลงังานไฟฟ้าเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสดุปัจจยัหนึง่  มีคณุคา่  และมีความ สําคญัตอ่การดํารง

ชีวิตประจําวนัของมนษุย์ พลงังานไฟฟ้า มีความสําคญัตอ่การ พฒันาคณุภาพชีวิตและพฒันาประเทศ            

ในด้านตา่งๆ เชน่ ด้านการหงุหาอาหาร ด้าน การส่ือสาร ด้านการศกึษา ด้าน การคมนาคม  ด้านการ

พฒันาเศรษฐกิจ ฯลฯ ซึง่แหลง่ผลิตพลงังานไฟฟ้านบัวนัย่ิงลดน้อยลงจงึมีความจําเป็น อยา่งย่ิงท่ี ต้อง

หาแนวทางเพ่ือให้ประชาชนร่วมมือกนัใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีเหลืออยู่น้อยให้เกิดประโยชน์  คุ้มคา่ และให้

เกิดประสิทธิภาพสงู สดุ แนวทางการพฒันาคนจงึมุง่เตรียมเดก็และ เยาวชน จะสง่ผลตอ่การพฒันา

พลงังานไฟฟ้า แบบยัง่ยืน  การมีพืน้ฐานจิตใจท่ีดีงามมีจิตสาธารณะรู้จกัการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่ง

จํากดัให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ และรู้จกัคดิท่ีจะอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  ซึง่แนวทางดงักลา่วสอดคล้อง

กบันโยบายของกระทรวงศกึษาธิการในการพฒันาเยาวชนของช าต ิโดยมุง่สง่เสริมผู้ เรียนมีคณุธรรม 

รักความเป็นไทยมีทกัษะการคดิวิเคราะห์ สามารถทํางานและอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้ มนษุย์ต้องได้รับการเรียนรู้

ถึงผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง และมีความสํานกึถึงความรับผดิชอบตอ่ ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม ซึง่สอดคล้องกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551(กระทรวงศกึษาธิการ.  

2551) 

 ด้วยเหตผุล ท่ีกลา่ว มาแล้ว ผู้ วิจ ยั มีความมุง่หวงัให้นกัเรียนโ รงเรียนสารสาสน์เอกตราเป็น

เยาวชนท่ีเหน็คณุคา่และความสําคญัของพลงังานไฟฟ้ารวมทัง้ตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า

ซึง่สอดคล้องกบักลุ่ มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 สาระท่ี 5 เร่ืองพลงังาน ซึง่

มุง่หวงัให้ผู้ เรียนเข้าใจความสมัพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการดํารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลงังาน 
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ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสารและ พลงังาน ผลของการใช้พลงังานตอ่ชีวิต และสิ่งแวดล้อมมีกระบวน การ

สืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารสิง่ท่ีเรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์  (กระทรวงศกึษาธิการ . 2551: 74) 

ผู้ วิจยัจงึมุง่พฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า สําหรับนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  กรุงเทพมหานคร เพ่ือนําผลการวิจยัไปใ ช้ในการ

ปรับปรุงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  และให้นกัเรียนโรงเรียนสารสาสน์เอกตราเห็นคณุคา่และ

ความสําคญัของพลงังานไฟฟ้ารวมทัง้ตระหนกั  ตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  ดงันัน้การกิจกรรมให้

ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพ่ือ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจวา่ สิ่งแวดล้อมร อบตวั รวมถึง

พลงังานไฟฟ้ามีคณุคา่  มีความสําคญั  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้  เป็นนวตักรรม การศกึษารูปแบบหนึง่ท่ี

เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัเป็นเคร่ืองมือท่ีชว่ยให้ครูดําเนินการสอนไปตามลําดบัขัน้ตอน โดยท่ีผู้ เรียนได้ทํา

กิจกรรมตา่งๆ  ท่ีหลากหลาย ซึง่จะทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิ ภาพสงูขึน้ และ พฒันา

ศกัยภาพของผู้ เ รียนในด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ด้านความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า

และด้านความพงึพอใจของผู้ เรียนท่ีมีตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ อีกทัง้การมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์

พลงังานไฟฟ้าในชมุชนของผู้ เรียนและประเทศตอ่ไป  

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพ่ือพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า สําหรับนกัเรียน ชัน้ประถมศกึษา 

ปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 

 2. เพ่ือนําชดุกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองสอนนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โดยท่ีศกึษา                              

ผลการเรียนในประเดน็ตอ่ไปนี ้

  2.1  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อน และหลงัการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้  

  2.2 ความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าของนกัเรียน  ก่อน และหลงัการใช้ชดุ

กิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

  2.3 ความพงึพอใจของนกัเรียนตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

 

ความสาํคัญของการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีจ้ะได้ชดุ กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าสําหรับนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการพฒัน าให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีศกัยภาพ ในการ

สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้รับการพฒันาผลการเรียนรู้ ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความตระหนกัตอ่การ

อนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า และมีความพงึพอใจตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 
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 ผลการวิจยัดงักลา่วครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์สามารถนําชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการ

อนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าสําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพ

ของผู้ เรียนได้ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีแ้บง่การดําเนินการเป็น 3 ตอน แตล่ะตอนมีขอบเขตดงันี ้  

 ตอนท่ี 1 การศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้  

   1.  ข้อมลูด้านทรัพยากรพลงังาน สถานการณ์ปัญหา และวิกฤตพลงังาน 

 2.  ข้อมลูด้านหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

 3.  ข้อมลูด้านวิธีการสอนเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

 4.  ข้อมลูด้านวิธีการสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 ตอนท่ี 2 การพฒันาและหาคุ ณภาพชดุ กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการอนรัุกษ์ พลงังานไฟฟ้า             

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาขึน้สําหรับการวิจยัครัง้นี ้ กําหนดให้มี 4 ชดุ   มีดงัตอ่ไปนี ้

  ชดุท่ี 1 เร่ืองมหศัจรรย์ (ความสําคญั) พลงังานไฟฟ้า 

  ชดุท่ี 2 เร่ืองเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวนัท่ีหน ู... หน ูควรรู้จกั 

  ชดุท่ี 3 เร่ืองผลกระทบท่ีมีตอ่สิ่งแวดล้อมจากการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีหน.ู.. หนคูวรรู้ 

  ชดุท่ี 4 เร่ืองมาชว่ยกนัอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้ากนัเถอะ  

 

 ตอนท่ี 3  การนําชดุ กิจกรรมการเรียนรู้  เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า ท่ีพฒันาแล้ว ไป

ทดลองใช้  

  1.  แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการทดลอง 

       ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า 

        ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้ ประถมศกึษาปีท่ี 6 ภาคเรียน

ท่ี 2 ปีการศกึษา 2554 ท่ีใช้หลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ตามหลกัสตูรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551   
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   กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษา 

         กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2        

ปีการศกึษา 2554 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน ท่ีได้จาก

วิธีการสุม่แบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  

  2.  ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา 

    2.1  ตวัแปรอิสระ ได้แก่  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

    2.2  ตวัแปรตาม ได้แก่ 

     2.2.1   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

     2.2.2   ความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

     2.2.3   ความพงึพอใจตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 
 

                  3. เนือ้หาท่ีใช้ในการศกึษา 

   เนือ้หาท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและ

หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 5 

เร่ืองพลงังาน 

   มาตรฐาน ว.5.1 เข้าใจความสมัพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการดํารงชีวิตการเปล่ียนรูป

พลงังาน ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสารและพลงังาน ผลของการใช้พลงังานตอ่ชีวิต  และสิ่งแวด ล้อม มี

กระบวน การสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  

  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า ประกอบด้วยเนือ้หาดงันี ้

    1. เร่ืองมหศัจรรย์ (ความสําคญั) พลงังานไฟฟ้า 

    2. เร่ืองเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวนัท่ีหน ู... หนคูวรรู้จกั 

    3. เร่ืองผลกระทบท่ีมีตอ่สิ่งแวดล้อมจากการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีหน.ู..หนคูวรรู้ 

    4. เร่ืองมาชว่ยกนัอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้ากนัเถอะ 

  4. ระยะเวลาท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า 

      ระยะเวลาท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นีใ้ช้เวลา 4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวม 16 

ชั่วโมง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2554 
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นิยามศัพท์เฉพาะ  

 1. ชุดกจิกรรมการเรียนรู้เร่ือง การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า หมายถึง ชดุกิจกรรมการเรียนรู้

ท่ีผู้ วิจยัสร้างและพฒันาขึน้เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ แตล่ะชดุกิ จกรรม        

การเรียนรู้ประกอบด้วย ช่ือกิจกรรมการเรียนรู้ คําชีแ้จง จดุประสงค์การเรียนรู้ เวลาท่ีใช้ เนือ้หาวสัดุ

อปุกรณ์ กิจกรรม  และแบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม   

 2. ประสทิธิภาพของชุดกจิกรรมการเรียนรู้  หมายถึง ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80                   

ของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง  การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โดย 

80 ตวัแรก คือ คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทัง้หมดท่ีทําแบบทดสอบท้ายกิจกรรมแตล่ะกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยคดิเป็นร้อยละไมต่ํ่ากวา่ 80 และ 80 ตวัหลงั คือ คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทัง้หมดท่ี ทําแบบทดสอบ

หลงัจากเรียนครบทัง้ 4 กิจกรรมการเรียนรู้ โดยคดิเป็นร้อยละไมต่ํ่ากวา่ 80  

 3. การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  หมายถึง  การใช้พลงังานไฟฟ้าอยา่งมีประสทิธิภาพ  และ

ประหยดั เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่มวลมนษุย์  รวมถึงการระวงัป้อ งกนั บํารุงรักษา ฟืน้ฟ ูและ

พฒันาไมใ่ห้เกิดมลพิษหรือเส่ือมโทรมลง  

 4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง ความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ จากชดุกิจกรรม                   

การเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าสําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ซึง่เป็นแบบทดสอบปรนยั                

4 ตวัเลือก ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ โดยวดัพฤตกิรรมทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้ความจํา 2) ด้านความเข้าใจ 

3) ด้านการนําไปใช้ 4) ด้านการวิเคราะห์ 5) ด้านการสงัเคราะห์ และ6) ด้านการประเมินคา่ 

 5. ความตระหนักต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สกึ                     

ความคดิเหน็ในผลของการกระทําท่ีจะนําผลดีและผลเสียมาสูก่ารอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า จําแนกเป็น                     

2 องค์ประกอบ คือ 

         5.1 ลกัษณะของสิ่งเร้า หรือคณุสมบตัขิองสิ่งเร้า จะเป็นปัจจยัภายนอกท่ีทําให้บคุคล                   

เกิดความสนใจท่ีจะรับรู้ อนัจะนําไปสูค่วามตระหนกัตอ่ไป 

           5.2 ลกัษณะของบคุคลท่ีรับรู้ หมายถึง การท่ีบคุคลจะเกิดความตระหนกัตอ่ปรากฏการณ์

อยา่งใดอยา่งหนึง่มากน้อยแคไ่หนขึน้อยูก่บัปัจจยัด้านกายภาพ ได้แก่ สมรรถภาพของอวยัวะรับสมัผสั 

และปัจจยัด้านจติวิทยา ได้แก่ ความรู้เดิม การสงัเกต พจิารณาจากความสนใจ ความตัง้ใจ ความพร้อม              

ท่ีจะรับรู้ การเพิ่มคณุคา่ ซึง่สิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีจ้ะมีอิทธิพลทําให้บคุคลเกิดความตระหนกั 

        การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัวดัความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าของผู้ รับการ เรียน                      

จากคะแนนทดสอบก่อนและหลงัเรียนผา่นชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังา นไฟฟ้า โดยใช้              

แบบวดัความตระหนกัท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ซึง่เป็นแบบประเมินคา่ 5 ระดบั คือ 5, 4, 3, 2, 1 หมายถึง เห็นด้วย           

อยา่งย่ิง เห็นด้วย ไมแ่นใ่จ ไมเ่ห็นด้วย ไมเ่หน็ด้วยอยา่งย่ิง 
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 6. ความพงึพอใจต่อชุด กจิกรรม  หมายถึง ระดบัความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่ ชดุ

กิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าสําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โดยครอบคลมุ

องค์ประกอบ 3 ด้าน ดงันี ้ 1) ด้านความรู้ความเข้าใจ  ( 0พทุธิพิสัย) 02) ด้านความรู้สกึ ( 0จิตพิสยั) และ            

3) ด้านพฤตกิรรม (0ทกัษะพสิยั) 

 

สําหรับการศกึษาวิจยัในครัง้นีผู้้ วิจยัใช้แบบความพงึพอใจแบบมาตราสว่น

ประมาณคา่ 5 ระดบั เป็นเคร่ืองมือวดัระดบัความพงึพอใจ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

   

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 

การพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าสาํหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

 

ตอนที่ 2 

การสร้างและพฒันา 

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

พฒันาให้มปีระสทิธิภาพ

ตามเกณฑ์ 80/80 

 

 
ตอนที่ 3 

การนําชดุกิกรรมท่ีพฒันาขึน้ไปทดลองใช้ 

ตวัแปรอิสระ 

- ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

เร่ือง การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

ตวัแปรตาม 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

- ความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

- ความพงึพอใจตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

      ตอนที่ 1         

การศกึษาข้อมลู 

ท่ีเก่ียวข้องกบัการวจิยั 

 

1. ข้อมลูด้านทรัพยากรพลงังานไฟฟ้า สถานการณ์ ปัญหาและวิกฤตพิลงังานไฟฟ้า 

 
2. ข้อมลูด้านหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551ท่ีเก่ียวข้อง 

 
3. ข้อมลูด้านวธีิการสอนเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

 
4. ข้อมลูด้านวิธีการสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
ชดุท่ี 1เร่ืองมหศัจรรย์ 

(ความสาํคญั) พลงังานไฟฟ้า 

 
ชดุท่ี 2 เร่ืองเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในชีวิต 

ประจําวนัท่ีหน ู... หนคูวรรู้จกั 

 

 

 

 

 

 

 

ชดุท่ี 3 เร่ืองผลกระทบท่ีมตีอ่

สิง่แวดล้อมจากการใช้พลงังาน

ไฟฟ้าท่ีหน.ู.. หนคูวรรู้ 

 

 ชดุท่ี 4 เร่ืองมาช่วยกนัอนรัุกษ์ 

 พลงังานไฟฟ้ากนัเถอะ  

ผา่นการประเมนิจากผู้ เช่ียวชาญ 

5 ทา่น   IC > 0.5 
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สมมตฐิานในการวิจัย 

 1.  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าสําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6               

มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 

 2.  นกัเรียนชัน้ ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีผา่นการ เรียน รู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้ามี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่ก่อนได้รับการเรียนรู้ 

 3.  นกัเรียนชัน้ ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีผา่นการ เรียนรู้เร่ืองรู้การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้ามีความ

ตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าสงูกวา่ก่อนได้รับการเรียนรู้            

 4.  นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 มีความพงึพอใจตอ่ชดุ กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการอนรัุกษ์

พลงังานไฟฟ้าอยูใ่นระดบัพงึพอใจมากขึน้ไป 



 
 

            บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

 การศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบัการพฒั นาชดุกิจกรรมการเรียนรู้  ร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

สําหรับนกัเรียนประถมศกึษาปีท่ี  6 ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้

 1.  หลกัสตูรแกนกลํางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2. การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

3. เอกสารเก่ียวกบัชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

5. ความตระหนกั 

6. ความพงึพอใจ 

7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

1.  หลักสูตรแกนกลาํงการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
1.1 จุดหมายของวิทยาศาสตร์  

         วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคญัย่ิงในสงัคมโลกปัจจบุนัและอ นาคต เพราะวิทยาศาสตร์

เก่ียวข้องกบัทกุคนทัง้ในชีวิตประจําวนัและการงานอําชีพตา่ง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

และผลผลิตตา่ง ๆ ท่ีมนษุย์ได้ใช้เพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน เหลา่นีล้้วนเป็นผลของ

ความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกบัความคดิสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศ าสตร์ชว่ยให้มนษุย์    

ได้พฒันาวิธีคดิ ทัง้ความคิดเป็นเหตเุป็นผล คดิสร้างสรรค์ คดิวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทกัษะสําคญัในการ

ค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ สามารถตดัสินใจโดยใช้ข้อมลูท่ี  

หลากหลายและมีประจกัษ์พยานท่ีตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์  เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหมซ่ึง่เป็น

สงัคมแหง่การเรียนรู้ (knowledge-based society) ดงันัน้ทกุคน  จงึจําเป็นต้องได้รับการพฒั นาให้รู้

วิทยาศาสตร์ เพ่ือท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาตแิละเทคโนโลยีท่ีมนษุย์สร้างสรรค์ขึน้ สามารถ

นําความรู้ไปใช้อยา่งมีเหตผุล สร้างสรรค์ และมีคณุธรรม 

       หลกัสตูรแกนก ลํางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2551 กลุ่มสาระ การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์มุง่หวงัให้ผู้ เรียน ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการเช่ือมโยงความรู้ กบักระบวนการ  มีทกัษะ

สาคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  โดยใ ช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้  และ                  

การแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย ให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ ทกุขัน้ตอน มีการทํากิจกรรม ด้วยการลง
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มือปฏิบตัจิริงอยา่งหลากหลาย เหมาะสมกบัระดบัชัน้  วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคญัย่ิง  ในสงัคมโลก

ปัจจบุนัและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกบัทกุคนทัง้ในชีวิตประจําวนัและการงานอาชีพตา่ง ๆ  

ตลอดจนเทคโนโลยี  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และผลผลิตตา่ง ๆ ท่ีมนษุย์ได้ใช้เพ่ืออํานวยความสะดวกใน

ชีวิตและการทํางาน เหลา่นีล้้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกบัความคดิสร้างสรรค์และ

ศาสตร์อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ชว่ยให้มนษุย์  ได้พฒั นาวิธีคดิ  ทัง้ความคดิเป็นเหตเุป็นผ ล คดิสร้างสรรค์  

คดิวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทกัษะสําคญัในการค้นคว้า หาความรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งเป็น

ระบบ  สามารถตดัสินใจโดยใช้ข้อมลูท่ีห ลากหลายและมีประจกัษ์พยานท่ีตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร์

เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่  ซึง่เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ (knowledge-based society) ดงันัน้ทกุคนจงึ

จําเป็นต้องได้รับการพฒั นาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาตแิละเทคโนโลยี  

ท่ีมนษุย์สร้างสรรค์ขึน้ สามารถนาความรู้ไปใช้อยา่งมีเหตผุล สร้างสรรค์และมีคณุธรรม  (กระทรวงศกึษาธิการ. 

2551: 74) 

 1.2 สาระการเรียนรู้แกนกลาํงกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  

       กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีสาระการเรียนรู้แกนก ลาง ระดบัประถมศกึษา ดงันี ้

(กระทรวงศกึษาธิการ. 2551: 74 – 75)  

         สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวิต  สิ่งมีชีวิต หนว่ยพืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและ

หน้าท่ีของระบบตา่ง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการดํารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอด

ทางพนัธุกรรม การทํางานของระบบตา่ง ๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวฒันาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

และเทคโนโลยีชีวภาพ 

         ชีวิตกบัสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตท่ีห ลากหลายรอบตวั ความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ่งมีชีวิตกบั

สิ่งแวดล้อม ความสมัพนัธ์ของสิ่งมีชีวิตตา่ง ๆ ในระบบนิเวศ ความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาต ิ              

การใช้และจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิในระดบัท้องถ่ิน ประเทศ และโลก ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การอยูร่อด

ของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมตา่ง ๆ 

        สารและสมบตัขิองสาร สมบตัขิองวสัดแุละสาร แรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนภุาคการเปล่ียน

สถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร  สมการเคมี  และ การแยกสาร     

        แรงและการเคล่ือนท่ี  ธรรมชาตขิองแรงแมเ่หลก็ไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง แรงนวิเคลียร์                    

การออกแรงกระทําตอ่วตัถ ุการเคล่ือนท่ีของวตัถ ุแรงเสียดทาน โมเมนต์การเคล่ือนท่ีแบบตา่ง ๆ                 

ในชีวิตประจําวนั 

         พลงังาน  พลงังานกบัการดํารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลงังาน สมบั ตแิละปรากฏการณ์  

ของแสง เสียง และวงจรไฟฟ้า คล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้า กมัมนัตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสมัพนัธ์

ระหวา่งสารและพลงังานการอนรัุกษ์พลงังาน ผลของการใช้พลงังานตอ่ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
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        กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก ท รัพยากร                

ทางธรณี สมบตัทิางกายภาพของดนิ หิน นํา้ อากาศ สมบตัขิองผวิโลก และบรรยากาศ กระบวนการ

เปล่ียนแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงของบรรยากาศ 

        ดําราศาสตร์และอวกาศ  วิวฒันาการของระบบสริุยะ กาแลก็ซี เอกภพ ปฏิสมัพนัธ์และ

ผลตอ่สิ่งมีชีวิตบนโลก ความสมัพนัธ์ของดวง อําทิตย์ ดวงจนัทร์ และโลก ความสําคญัของเทคโนโลยี

อวกาศ 

        ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหา

ความรู้ การแก้ปัญหา และจติวิทยาศาสตร์ 

         จากสาระการเรียนรู้แกนก ลํางทัง้หมด  ผู้ วิจยัได้ นาสาระการเรียนรู้  เร่ืองพลงังาน                       

ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาชดุกิจกรรมอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้ามาวิจยัในครัง้นี ้

1.3  คุณภาพผู้เรียน  

      หลกัสตูรแกนก ลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุม่สาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  ได้กําหนดคณุภาพผู้ เรียนหลงัจบชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ดงันี  ้(กระทรวงศกึษาธิการ . 

2551: 77 – 78)  

        เข้าใจโครงสร้างและการทํางานของระบบตา่งๆ ของสิ่งมีชีวิต และความสมัพนัธ์ของ

สิ่งมีชีวิตท่ีหลากหลายในสิ่งแวดล้อมท่ีแตกตา่งกนั 

        เข้าใจสมบตัแิละการจําแนกกลุม่ของวสัด ุ สถานะของสาร สมบตัขิองสารและการทําให้

สารเกิดการเปล่ียนแปลง  สารในชีวิตประจําวนั การแยกสารอยา่งงา่ย 

        เข้าใจผลท่ีเกิดจากการออกแรงกระทํากบัวตัถ ุความดนั หลกัการเบือ้งต้นของแรงลอยตวั 

สมบตัแิละปรากฏการณ์เบือ้งต้นของแสง เสียง และวงจรไฟฟ้า 

        เข้าใจลกัษณะ องค์ประกอบ สมบตัขิองผวิโลก และบรรยากาศ ความสมัพนัธ์ของ                  

ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจนัทร์ท่ีมีผลตอ่การเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาต ิ

        ตัง้คําถามเก่ียวกบัสิง่ท่ีจะเรียนรู้ คาดคะเนคําตอบ หลายแนวทาง วางแผนและสํารวจ

ตรวจสอบโดยใช้เคร่ืองมือ อปุกรณ์ วิเคราะห์ข้อมลู และส่ือสารความรู้จากผลการสํารวจตรวจสอบ 

        ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดํารงชีวิต และการศกึษา ความรู้เพิม่เตมิ 

ทําโครงงานหรือชิน้งานตามท่ีกําหนดให้หรือตามความสนใจ 

                     แสดงถึงความสนใจ มุง่มัน่ รับผิดชอบ รอบคอบและซ่ือสตัย์ในการสืบเสาะหาความรู้ 

         ตระหนกัในคณุคา่ของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แสดงความช่ืนชม ยกยอ่ง 

และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คดิค้น 
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         แสดงถึงความซาบซึง้ หว่งใย แสดงพฤตกิรรมเก่ียวกบัการใช้การดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอยา่งรู้คณุคา่ 

          ทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งสร้างสรรค์ แสดงความคดิเห็นของตนเองและยอมรับฟังความ

คดิเห็นของผู้ อ่ืน 

1.4 มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวั้ด  

       สาระท่ี ๕   พลังงาน 

มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสมัพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัการดํารงชีวิต การเปล่ียน

รูปพลงังาน ป ฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสารและพลงังาน ผลของการใช้พลงังานตอ่ชีวิต  และสิ่งแวดล้อม  

มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และนําความรู้ ไปใช้ประโยชน์  

 

ตาราง  1  สาระท่ี 5 พลงังาน ชัน้ประถมการศกึษาปีท่ี 6 ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 

ชัน้ ตวัชีวั้ด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.๖ ๑. ทดลองและอธิบายการตอ่

วงจรไฟฟ้าอยา่งง่ายได้ถกูต้อง   

- วงจรไฟฟ้าอยา่งงา่ยประกอบด้วย 

แหลง่กําเนิดไฟฟ้า อปุกรณ์ไฟฟ้า  

๒. ทดลองและอธิบายตวั นําไฟฟ้า

และฉนวนไฟฟ้า  

- วสัดท่ีุกระแสไฟฟ้าผา่นได้เป็นตวั นาไฟฟ้า 

ถ้ากระแสไฟฟ้าผา่นไมไ่ด้เป็นฉนวนไฟฟ้า 

๓. ทดลองและอธิบายการ              

ตอ่เซลล์ไฟฟ้าแบบอนกุรม              

และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์             

- เซลล์ไฟฟ้า หลาย เซลล์ตอ่เรียงกนั โดย

ขัว้บวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึง่ตอ่กบัขัว้

ลบของอีกเซลล์หนึง่เป็นการตอ่แบบ

อนกุรม ทําให้มีกระแสไฟฟ้าผา่นอปุกรณ์

ไฟฟ้าในวงจรเพิ่มขึน้ 

- การตอ่เซลล์ไฟฟ้าแบบอนกุรมสามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวนั เชน่  

การตอ่เซลล์ไฟฟ้าในไฟฉาย  
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ชัน้ ตวัชีวั้ด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ๔. ทดลองและอธิบายการ                   

ตอ่หลอดไฟฟ้าทัง้แบบอนกุรม  

แบบข นา น  และ นํา ความรู้                 

ไปใช้ประโยชน์   

 

- การตอ่หลอดไฟฟ้าแบบอนกุรม จะมี คา่

กระแสไฟฟ้าปริมาณเทา่กนัผา่นหลอดไฟฟ้า

แตล่ะหลอด  

 

- การตอ่หลอดไฟฟ้าแบบข นา น 

กระแสไฟฟ้าจะแยกผา่นหลอดไฟฟ้าแต่

ละหลอด  สามารถนาไปใช้ประโยชน์ เชน่ 

การตอ่หลอดไฟฟ้าหลายดวงในบ้าน 

- การตอ่หลอดไฟฟ้าแบบอนกุรม จะมีความ

สวา่งมากกวา่ การตอ่หลอดไฟฟ้าแบบ

ขนาน 

๕. ทดลองและอธิบายการเกิด

สนามแมเ่หล็กรอบสายไฟท่ีมี

กระแสไฟฟ้าผา่น และ นํา

ความรู้ไปใช้ประโยชน์   

   - สายไฟท่ีมีกระแสไฟฟ้าผา่นจะเกิด                                  

สนาม แม่เหล็ก  รอบสายไฟ สามารถ นํา ไปใช้

ประโยชน์ เชน่ การทําแมเ่หลก็ไฟฟ้า 

 

ท่ีมา: กระทรวงศกึษาธิการ. (2551: 48 – 49). 

 

2.  การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 

2.1 ความหมายของการอนุรักษ์ 

 นกัวิชาการหลายทา่นได้ให้ความหมายของการอนรัุกษ์ (Conservation) ไว้ดงันี ้

 การอนรัุกษ์หมายถึง การอนรัุกษ์ฟืน้ฟใูห้มีความอดุมสมบรูณ์โดยคุ้มครองกําหนดเขตพืน้ท่ี

การอนรัุกษ์เพ่ือการรักษาสมดลุและการใช้ประโยชน์ท่ีสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมอยา่งมีประสทิธิภาพ  

รวมทัง้สง่เสริมอนรัุกษ์ และการใช้อยา่งมีประสิทธิภาพและประหยดั (ชนาวิทย์ ผู้ นําพล. 2547) 

 การอนรัุกษ์ 10หมายถึง การใช้ประโยชน์อยา่งชาญฉลาด  ซึง่จําเป็นจะต้องคํานงึถึงความ

อดุมสมบรูณ์อยูเ่สมอ  เพ่ือจะได้มีไว้ใช้ยาวนานรวมถึงต้อง ปรับปรุงให้กลบัคืนมาจากการสญูเสีย จาก

การใช้งาน (2สนัทดั สมชีวิตา. 2553: สารานกุรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เลม่ท่ี 21) 
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 การอนรัุกษ์หมายถึง 2การอนรัุกษ์เพ่ือให้ได้มีปริมาณพอเหมาะเพียงพอแก่ความต้องการ

ให้ได้ท่ีมีคณุภาพดีสม่ําเสมอตลอดไป  รวมทัง้เพ่ือลดการสญูเสียจากการใช้ประโยชน์ด้านตา่งๆ 

( 2สนัทดั  สมชีวิตา. 2554: 1

 สรุปได้วา่การอนรัุกษ์  (Conservation) หมายถึง  การใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งชาญ

ฉลาด เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนษุย์  รวมถึงการระวงัป้องกนัและบํารุงรักษาไมใ่ห้เกิดมลพิษ

หรือเส่ือมโทรมลง 4

สารานกุรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เลม่ท่ี 21) 

(เกษม จนัทร์แก้ว. 2547: 95)

2.2 ความหมายของไฟฟ้า 

  

 ไฟฟ้าเป็นพลงังานรูปหนึง่ ซึง่สามารถทํางานได้ เม่ือกลา่วถึงพลงังานแล้ว คนทั่วไปมกันกึ

ถึงนํา้มนั แตพ่ลงังานมีความหมายมากกวา่นํา้มนั พลงังานเกิดจากคํา 2 คํา คือ พลงัและงาน หมายถึง

พลงัตา่ง ๆ ท่ีนามาใช้ให้เกิดเป็นงาน ดงันัน้ พลงังานจงึไมใ่ชม่าจ ากเพียงแคนํ่า้มนัเทา่นัน้ แตห่มายถึง

พลงังานหลายอยา่ง เชน่ ไฟฟ้า นํา้มนั ถ่าน ฟืน และยงัรวมไปถึงสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีทําให้เกิดงานได้อีก เชน่  

ลมใช้หมนุกงัหนัวิดนํา้เข้า นาหรือเอามาป่ันไฟ แสง อาทิตย์เอามาต้มนํา้ร้อนหรือเ อามาผลิตพลงังาน

ไฟฟ้าโดยตรง เป็นต้น (สํานกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต.ิ 2543: 6) 

 ไฟฟ้าหมายถึง ผลจากสิ่งท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาตแิละการไหลของ ประจไุฟฟ้า 9  

เชน่เดียวกนั             กบัอํานาจดงึดดูของ แมเ่หล็ก 9

 ไฟฟ้าหมายถึง พลงังาน (energy) ในรูปแบบตา่งๆ ท่ีมนษุย์ต้องการไฟฟ้าสามารถกกัเก็บ 

และปลดปลอ่ยออกมาเพ่ือใช้ประโยชน์ตา่งๆ  กนั ไฟฟ้าสามารถเคล่ือนท่ี จากท่ีหนึง่ไปยงัอีกท่ีหนึง่ได้ 

(บบุผา  บรูณสรรพสิทธ์ิ. 2551: 1) 

 ซึง่มีปฏิกิริยากระทําตอ่กนัและกนั (วิกิพีเดีย 

สารานกุรมเสรี. 2555: 1) 

 สรุปได้วา่ 6ไฟฟ้า 6หมายถึง 6 พลงังานรูปหนึง่ ซึง่เก่ียวข้องกบัการแยกตวัออกมา  หรือการ

เคล่ือนท่ีของอิเลก็ตรอน หรือโปรตอน หรืออนภุาคอ่ืนท่ีมีสมบตัแิสดงอํานาจคล้ายคลงึกบัอิเล็กตรอนหรือ

โปรตอน  ใช้ประโยชน์  ก่อให้เกิดพลงังานอ่ืน เชน่ ความร้อน แสงสวา่ง  การเคล่ือนท่ี ( 4พจนานกุรม 4

ราชบณัฑติยสถาน. 425454)6

2.3 ความสาํคัญของไฟฟ้า 

  

  ไฟฟ้าเป็นปัจจยัสําคญัอยา่งย่ิงตอ่การดําร งชีวิตและการประกอบกิจกรรมตา่ง ๆ  ของคน 

จากการศกึษาความสําคญัของไฟฟ้าจากเอกสารตา่ง ๆ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย . 2543 ก; 

2543 ข; 2543 ค) สรุปความสําคญัของไฟฟ้าได้ดงันี ้

  1. ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวนั ชว่ย ให้กิจกรรมท่ีจําเป็นในแตล่ะวนั ดําเนินไปด้วยดี 

เชน่ การให้แสงสวา่ง การหงุต้ม การใช้กบัเคร่ืองมือประกอบ อําชีพบางชนิด การผลิตอตุสาหกรรม                

ในครัวเรือน การใช้เคร่ืองมือส่ือสารรับขา่วสารจากวิทยโุทรทศัน์ เป็นต้น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81�
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  2. ใช้ในการผลิตเพ่ือพฒั นาเศรษฐกิจและสงัคมทกุสาขา ทัง้อตุสาหกรรม เกษตรกรรม 

การคมนาคมขนสง่และการทอ่งเท่ียว เป็นต้น อาจกลา่วได้วา่การพฒั นาทกุอาชีพต้องอาศยัพลงังาน

ไฟฟ้าทัง้สิน้ 

  3.  ใช้ในด้านความมัน่คงของประเทศ ด้วยเหตผุลด้านการทหารและทางราชการ โดยเฉพาะ

ในยคุข้อมลูขา่วสารท่ีคอมพิวเตอร์มีบทบาทในการทํางานและควบคมุการทํางานท่ีทนัสมยั ไฟฟ้าย่ิงมี

บทบาทสําคญัมากขึน้ 

  4.  ใช้ในเคร่ืองมือแลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสาร ถ่ายทอดความรู้วิทยาการและวฒันธรรม

ประเพณี ตลอดจนการสร้างความเข้าใจอนัดีระหวา่งประเทศตา่ง ๆ ได้รวดเร็ว สะดว กและประหยดั 

ด้วยการส่ือสารไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต ซึง่ต้องอาศยัไฟฟ้า เป็นต้น 

  ไฟฟ้าจงึมีความสําคญัมากทัง้ด้านสงัคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง อีกทัง้ไฟฟ้า

ยงัต้องผลิตจากเชือ้เพลิงพลงังานประเภทหมดสิน้ได้และพลงังานของประเทศไทยก็มีจํากดั ดงันัน้ เรา

จงึต้องระมดัระวงัการใช้พลงังานไฟฟ้ามิให้สิน้เปลืองจนเกินไป 

 2.4 สถานการณ์และวกิฤตพลังงาน 

  การใช้พลงังานของโลกเร่ิมจากการใช้พลงังานจากร่างกายของมนษุย์ จากแรงงานสตัว์

และตอ่มาก็เร่ิมมีการใช้พลงังานจากไฟโดยใช้ไม้เป็นเชือ้เพลิง พลงังานจากแหลง่ทัง้สามนีถ้กูใช้                

มาเป็นเวลํานานกวา่ 5 แสนปี จนเม่ือประมาณเกือบร้อยปีท่ีผา่นมาจงึได้เปล่ียนมาใช้ถ่านหินเป็นแหลง่

พลงังาน แตปั่จจบุนัการใช้พลงังานประเภทนีไ้ด้ลดความนิยมลงไปมาก เพราะได้มีการผลิตนํา้มนัและ

ก๊าซซึง่ให้ความสะดวกในการใช้มากกวา่ แตค่าดวา่นํา้มนัและก๊าซจะเป็นพลงังานหลกัของโลกตอ่ไป

ได้อีกเพียงประมาณ 20 ปี หลงัจากนัน้ปริมาณนํา้มนัและก๊าซจะไมพ่อใช้อีกตอ่ไป ซึง่จะสงัเกตเห็น ได้

จากการเปล่ียนแปลงของแหลง่พลงังานและการใช้พลงังานได้ในตาราง 2 

 

ตาราง 2 แหลง่พลงังานและการใช้พลงังานของโลก 

 

แหลง่พลงังาน 
เปอร์เซ็นต์การใช้พลงังานใน ค.ศ. ตา่ง ๆ 

1875 1900 1925 1950 1975 2000 

ฟืนและถ่านไม้ 60 39 23 21 13 5 

ถ่านหิน 38 58 61 44 27 21 

นํา้มนั 2 2 10 25 40 39 

ก๊าซธรรมชาต ิ 1 1 2 8 15 15 

แหลง่อ่ืน ๆ 1 1 1 2 5 20 
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 ท่ีมา: Haggett. (1983). Geography:  p.204. 

  วินยั  วีระวฒั นานนท์ (2542 : 126-127) ได้เสนอแนะเร่ืองการประหยดัพลงังานไว้วา่ 

“ปัจจบุนัเป็นท่ีนา่วิตกวา่พลงังานจากแหลง่ตา่ง ๆ กําลงัจะขาดแคลน ” ดงันัน้จงึควรมีมาตรการใน                   

การใช้พลงังานตา่ง ๆ ดงันี ้

  1. หาแหลง่พลงังานใหม ่เชน่ พฒั นาการใช้พลงังานแสงแดด พลงันํา้  และ พลงั ลม        

ให้มากขึน้ เน่ืองจากแหลง่พลงังานท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนัมีอยูอ่ยา่งจํากดัและจะหมดลงในอนาคตอนัใกล้นี ้

  2. การปลกูป่าเพ่ือใช้เป็นฟืนและถ่าน ต้นไม้ยงัคงเป็นแหลง่พลงังานท่ีสําคญัและสามารถ

พฒันาขึน้มาได้รวดเร็วกวา่แหลง่พลงังานอ่ืน อีกทัง้ประเทศไทยก็มีภมูิประเทศท่ีเหมาะสมในการพฒันา

ป่าไม้เป็นอยา่งดี 

  3. พฒันากระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือการใช้พลงังานในรูปแบบตา่ง ๆ ให้มี

ประสิทธิภาพสงู โดยพยายามลดการสญูเสียพลงังานและความร้อนในกระบวนการผลติให้น้อยท่ีสดุ 

(ในปัจจบุนักระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ทําให้พลงังานสญูเสียไปไมต่ํ่ากวา่ 60%) 

  4. สง่เสริมให้มีการใช้พลงังานหรือทรัพยากรอยา่งประหยดั เชน่ ไมเ่ปิดไฟฟ้าหรือ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทิง้ไว้ในขณะท่ีไมใ่ช้ การประกอบอาหารควรใช้เตาท่ีสามารถเก็บความร้อนได้สงู การรีดผ้า

ควรรีดผ้าเป็นจํานวนมากในครัง้เดียวกนัและรวมทัง้การนาเอาวสัดท่ีุใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม ่   

  5. ปรับปรุงระบบการขนสง่ การขนส่ งไมว่า่จะเป็นบคุคลหรือสนิค้า โดย ปรับปรุงให้เกิด

ความสะดวกรวดเร็วและบรรทกุได้ครัง้ละมาก ๆ จะชว่ยประหยดัพลงังานท่ีใช้ในยานพาหนะได้มาก 

  6. การพฒันาประเทศควร ทําแบบคอ่ยเป็น คอ่ยไป โดยคํานงึถึงปริมาณพลงังานท่ีมีอยู่

ในประเทศ เพราะการเร่งรัดพฒันาจนเกินกําลงัทรัพยากรพลงังานของประเทศ จะสร้างปัญหาเศรษฐกิจ

และสงัคมมากกวา่ผลดี 

  7.  รัฐบาลหรือหนว่ยงานท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการใช้และการบริการเก่ียวกบัพลงังาน               

ควรประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบ เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือในการประหยดัพลงังานได้กว้างขวาง

ย่ิงขึน้ 

  ทกุวนันีป้ระเทศไทยยงัต้องพึง่พาการ นาเข้านํา้มนัจากตา่งประเทศถึงร้อยละ 90 คดิเป็น

เงินมลูคา่หลายแสนล้านบาทและจากสถานการณ์ราคานํา้มนัในตลาดโลกท่ีได้ปรับตวัสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

สง่ผลให้ต้นทนุภาคการผลิตและราคาสินค้าในประเทศเพิ่มขึน้ตามมา ดงันัน้ หากไมมี่มาตรการแก้ไข

อยา่งจริงจงั อาจ สง่ผลให้เกิดการข าดดลุการค้าและทําให้ปัญหาดงักลา่วอยูใ่นขัน้วิกฤตมากขึน้             

จงึหลีกเล่ียงไมพ้่นท่ีทกุฝ่ายจะต้องร่วมกนัลดการใช้พลงังาน รัฐบาลได้กําหนดให้มาตรการประหยดั

พลงังานและการใช้พลงังานทดแทนเป็นวาระแหง่ชาต ิโดยถือเป็นมาตรการ ท่ีมีความสําคญัและ

เร่งดว่นท่ีทกุฝ่ายจะต้องดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและตอ่เน่ือง  โดยในภาคราชการได้กําหนด

เป้าหมายการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าและนํา้มนัลงร้อยละ 10-15 เทียบกบัปริมาณการใช้ในปี 2546 
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และให้นาเร่ืองการลดใช้พลงังานเป็นตวัชีว้ดัผลงานในการประเมินผล การปฏิบตัริาชการประจําปี 2549  

วิษณ ุ เครืองาม (2549: 2) 

  จากสถานการณ์ราคานํา้มนัท่ีปรับตวัสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2547              

จนทําให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในเร่ืองดลุกา รค้า ดลุบญัชีเดนิสะพดั และอตัรา เงินเฟ้อ 

รัฐบาลจําเป็นต้องดําเนินการเพ่ือผอ่นค ลายปัญหาตา่ง ๆ โดยมุง่เน้นในเร่ืองของการลดใช้พลงังาน             

ในทกุภาคสว่น ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน กระทรวงพลงังานได้รับนโยบายดงักลา่วและ

กําหนดมาตรการเพ่ือ นาไปสูก่ารปฏิบตัอิยา่งจริงจงั โดยในสว่นของหนว่ยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ                    

ได้กําหนดเป้าหมายการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและนํา้มนัเชือ้เพลงิลงร้อยละ 10-15 เทียบกบัปริมาณ

การใช้ในปีงบประมาณ 2546 ผลการดําเนินงานเร่ืองการประหยดัพลงังานในปี 2548 ท่ีผา่นมา พบวา่

ประเทศไทยสามารถประหยดัได้คดิเป็นมลูคา่ 34,000 ล้านบาท ซึง่สว่นหนึง่เป็นผลมาจากความ

ร่วมมือร่วมใจของบคุลากรในภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ แตก่ารจะลดใช้พลงังานให้เห็นผลสมัฤทธ์ิได้

นัน้ จําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการอยา่งเป็นระบบ ด้วยการรวมพลงั  ของทกุคนในองค์กร ปรับเปล่ียน

แนวคดิการใช้พลงังาน แล้วลงมือปฏิบตัอิยา่งจริงจงัตอ่เน่ือง เชน่เดียวกบัหนว่ ยงานลดใช้ พลงังาน

ดีเดน่ในปี 2548  วิเศษ  จภิูบาล (2549: 3) 

  2.5 สาเหตุของการใช้ไฟฟ้าอย่างฟุ่มเฟือย 

  ยอดเย่ียม  เทพ ธรานนท์ (2540: 96) กลา่วถึงสาเหตกุารใช้พลงังานอยา่งสิน้เปลือง               

วา่มีสาเหตจุากคนไทยขาดสิง่สําคญั 3 สิ่ง คือ 

   1.  ความรอบรู้พืน้ฐานเร่ืองพลงังาน 

   2.   จิตสํานกึในการใช้พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

   3.   แนวทางปฏิบตัท่ีิประชาชนธรรม ดํา สถาปนิกและวิศวกรระดบัธรรม ดา จะเข้าใจ

และปฏิบตัไิด้ 

  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (2543 ก: 2) กลา่วถึงสาเหตกุารใช้ไฟฟ้าอยา่งสิน้เปลืองวา่

   1.  การขาดความรู้ในการเลือกใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีประหยดัพลงังาน 

   2.   การขาดความรู้ในวิธีการใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีถกูต้อง 

   3.   การขาดความรู้ในการบํารุงรักษาอปุกรณ์ไฟฟ้า 

  สรุปวา่ สาเหตท่ีุคนไทยใช้พลงังานไฟฟ้าอยา่งฟุ่ มเฟือยนัน้มีสาเหตสํุาคญั  2 ประการ คือ 

  1.   การขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัพลงังานและไฟฟ้า ทัง้ความรู้พืน้ฐานทัว่ไป 

ความรู้ด้านการเลือกซือ้อปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีประหยดัพลงังาน ความรู้ด้านวิธีการใช้และการบํารุงรักษา              

ท่ีถกูต้อง เพ่ือการใช้ไฟฟ้าอยา่งประหยดั 

  2.  การขาดจติสํานกึในการอนรัุกษ์และใช้พลงังานไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 2.6 ปัญหาและผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้า 

 ตามปกตกิารใช้ไฟฟ้าในระดบัธรรม ดาหรือปานก ลาง ก็มีปัญหาและผลกระทบอยูแ่ล้ว            

ย่ิงการใช้ไฟฟ้ามากและฟุ่ มเฟือย ปัญหาและผลกระทบก็มากขึน้ ปัญหาและผลกระทบของการใช้ไฟฟ้า  

มีดงันี ้

  1.   ด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องสญูเสียเงินตราเป็นจํานวนมากในการจดัหาเชือ้เพลิง

และพลงังานมาใช้ผลติไฟฟ้า แม้วา่ได้พยายามลดสดัสว่นการพึง่พาพลงังาน  จากตา่งประเทศลงแล้ว 

แตส่ดัสว่นดงักลา่วยงัอยูใ่นอตัราท่ีสงู (การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ ประเทศไทย . 2534 ก: 2) นัน่คือ การใช้

ไฟฟ้าย่ิงมาก ก็ย่ิงมีปัญหาด้านเศรษฐกิจมากขึน้ 

  2.   ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

  ปัญหาและผลกระทบด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอนัเน่ืองมาจากการใช้พลงังาน คือ 

       2.1  ปัญหาสภาพภมูิประเทศและดนิถกูทํา ลาย การทําเหมืองถ่านหนิ  การสํารวจ           

ขดุค้นแหลง่นํา้มนั ก๊าซธรรมชาตแิละแร่กมัมนัตภาพรังสี เพ่ือ นามาใช้เป็นเชือ้เพลิง เป็นสาเหตุ                   

ให้ทรัพยากรอ่ืน ๆ ในบริเวณนัน้ถกูทํา ลาย และภายหลงัการทําเหมืองท่ีดนิสว่นมาก  จะถกูปลอ่ยทิง้ไว้  

ทําให้เกิดปัญหาการพงัท ลายของดนิ มีผลตอ่เน่ืองถึงคณุภาพของดนิและนํา้  ในบริเวณใกล้เคียง 

ปัญหาดนิเสียจงึนบัเป็นปัญหาแรกท่ีเกิดจากการใช้ทรัพยากรพลงังาน 

        2.2 ปัญหาเร่ืองอากาศเป็นพิษ การใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

และตามโรงงานอตุสาหกรรมตา่ง ๆ ทําให้เกิดก๊าซกํามะถนัไดออกไซด์ออกมา  สูบ่รรยากาศร้อยละ  10 

ของนํา้หนั กถ่านหินท่ีถกูเผา การเผาผ ลําญนํา้มนัเชือ้เพลิงของโรงงานอตุสาหกรรมตา่ง ๆ ทําให้

คาร์บอนมอนออกไซด์ ไนโตรเจน ไดออกไซด์และสารอ่ืน ๆ ท่ีเป็นพิษ ในอากาศเพิม่มากขึน้ การใช้

พลงังานเชือ้เพลิงเหลา่นีจ้งึทําให้อํากาศเป็นพษิได้ 

   ปัญหาอากาศเป็นพษิมกัเกิดจากการผลติและการใช้พลงังานท่ีขาดการควบคมุท่ีดี 

จงึมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและคณุภาพชีวิตของประชาชน เชน่  ปัญหาท่ีเกิดขึน้ท่ีโรงไฟฟ้าแมเ่มาะ 

จงัหวดัลําปาง เม่ือเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2535 ก๊าซพษิจากโรงงานไฟฟ้าทําให้ประชาชนและสตัว์เลีย้ง

ท่ีได้รับก๊าซพษิ  เจบ็ป่วยเป็นจํานวนมาก  นอกจาก อํากาศเป็นพษิแล้ว การผลติไฟฟ้ายงัมีปัญหา

สิง่แวดล้อมกบันํา้อีกด้วย กลา่วคือ นํา้เสียจากโรงงานสว่นใหญ่ เชน่ นํา้ร้อน เพราะนํา้ร้อน  ท่ีออกมาจะ

ทําให้นํา้ในแหลง่นํา้บริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้าร้อนขึน้ ซึง่มีผลกระทบตอ่ป ลา พืชนํา้ และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ 

เชน่ สาหร่าย หรือปะการัง (สํานกัคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต.ิ 2543: 84) 
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   ผลกระทบจากการใช้พลงันํา้ผลิตกระแสไฟฟ้าการใช้พลงันํา้เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า

จดัเป็นพลงังานบริสทุธ์ิไมก่่อให้เกิดมลพษิทางอากาศ เหมือนกบัการใช้พลงังานจากการเผาไหม้เชือ้เพลงิ

และมีต้นทนุในการผลิตต่ําอยา่งไรก็ตามการพฒันาพลงันํา้โดยการสร้างเข่ือนกกัเก็บนํา้  จะมีปัญหา

สิ่งแวดล้อมท่ีควรคํานงึเป็นอยา่งมากในเร่ืองของการสญูเสียพืน้ท่ีป่าไม้เพ่ือใช้เป็นอา่งเก็บนํา้เหนือ

เข่ือน ราษฎรในพืน้ท่ีนํา้ทว่ม ต้องอพยพย้ายท่ีตัง้ถ่ินฐานใหม่  สตัว์ป่าสญูเสียท่ีอยูอ่าศยัหรืออาจสญู

พนัธุ์ไป นอกจากนัน้แร่ธาตตุา่งๆ  ท่ีมีอยูใ่นพืน้ท่ีอาจถกูทิง้ให้จมอยูใ่ต้นํา้  โดยไมมี่โอกาส  นําขึน้มาใช้

ประโยชน์ดงันนัน้จงึมีข้อแม้วา่จะทําการพฒันาอยา่งไร  ผลกระทบจงึเกิดขึน้น้อยท่ีสดุและให้คุ้ มคา่กบั

สิ่งท่ีสญูเสียไป (กรมสง่เสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม . 2548: 

บทความ)   

  ดงันัน้ การใช้ไฟฟ้ามาก ก็ย่ิงเกิดปัญหาและสง่ผลกระทบด้านเศรษฐกิจด้านทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อมมากขึน้ 

 2.7 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 

  ประเทศไทยมีทรัพยากรด้านพลงังานในปริมาณท่ีจํากดั แตมี่การใช้พลงังานอยา่ง                

ไมจํ่ากดั ดงันัน้ การจดัการทรัพยากรด้านพลงังาน ทัง้การจดัการด้านการผลติและการใช้พลงังานทกุ

ชนิดให้มีประสิทธิภาพจงึเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือการอนรัุกษ์ทรัพยากรพลงังานให้คงอยูน่านท่ีสดุ 

  แนวทางอนรัุกษ์พลงังานด้านคนและสงัคมนัน้ สอดคล้องกบัแนวทางของ จิรพล สินธุนาวา 

(2543: 92) ซึง่กลา่ววา่ สิง่ท่ีสํา คญัท่ีสดุในการ รักษาธรรมชาติ คือ ทกุคนต้องมีจติ สํานกึในการชว่ยกนั

ประหยดัพลงังาน โดยหลกัสําคญัของการประหยดัพลงังานได้แก่ 

  1.  ลดการใช้ ลดการสญูเสียในทกุจดุและทกุขัน้ตอน 

  2.  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ให้มากกวา่เดมิ 

  3.  เพิม่การใช้ทรัพยากรทกุด้านด้วยการหมนุเวียน นาทรัพยากรกลบัมาใช้ใหม่  เชน่ 

กระดาษ โลหะ พลาสตกิ 

  4.  ปลกูต้นไม้เพ่ือดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

  5.  หลีกเล่ียงการใช้สินค้าและเทคโนโลยีท่ีเป็นอนัตรายตอ่สิ่งแวดล้อม 

  6.  เผยแพร่ความคดินีแ้ก่คนรอบข้าง 

  แนวคดิการอนรัุกษ์พลงังานดงักลา่วข้างต้น สอดคล้องกบัการจดัการด้านไฟฟ้า                   

โดยมีหลกัการวา่ การทําให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าน้อยลงหรือให้ประหยดัและมีประสิ ทธิภาพ มิใชเ่ป็น             

การห้ามใช้ไฟฟ้าหรือชกัชวนให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าน้อยลง หรือให้การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้า

สว่นภมูภิาคเลกิขยายเขตการไฟฟ้าออกไป แตเ่ป็นการชีช้วนให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการ                 

ใช้ไฟฟ้าเหมือนเดมิทกุประการ แตป่ริมาณการใช้ไฟฟ้าน้อยลง และจา่ยเงินคา่ไฟฟ้าลดลง 
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  ดงันัน้ แนวทางสําคญัในการอนรัุกษ์ไฟฟ้า ก็คือ การใช้พลงังานไฟฟ้าอยา่งประหยดั               

และมีประสิทธิภาพ ซึง่แนวทางนีเ้ป็นสิ่งท่ีทัง้ภาครัฐและประชาชนต้องร่วมมือกนัดําเนินการอยา่งจริงจงั 

และตอ่เน่ืองจงึจะเกิดผลสําเร็จ 

 2.8 การประหยัดไฟฟ้าในครัวเรือน 

  จากการวิจยัของจลุล ดา  ใช้ฮวดเจริญ (2536 : 155 ) พบวา่ ถ้าประชาชนมีความรู้             

ท่ีถกูต้องเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า และการประหยดัไฟฟ้าตัง้แตค่วามรู้ด้านพลงังานไฟฟ้าโดยทัว่ไป 

นโยบายของรัฐเก่ียวกบัการประหยดัพลงังาน รวมทัง้วิธีการเลือกซือ้ วิธีการใช้ การดแูลรักษา

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอยา่งถกูต้องและประหยดัพลงังาน ตลอดจนการสร้างทศันคตท่ีิดีตอ่การประหยดั

พลงังานไฟฟ้า จะชว่ยให้ประชาชนสามารถประหยดัไฟฟ้าได้มากขึน้ เพราะมีกลุม่คนจํานวน                

ไมน้่อยท่ียงัมีพฤตกิรรมท่ีไมถ่กูต้องโดยสืบเน่ืองมาจากความไมรู้่ 

  จากการประเมนิศกัยภาพในการประหยดัไฟฟ้า ปรากฏวา่ ในสว่นของบ้านเรือน              

เป็นสว่นท่ีสามารถลดคา่ใช้จา่ยกระแสไฟฟ้าลงได้อีกมาก เพราะปัจจบุนัการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือน    

เป็นไปอยา่งสิน้เปลือง  และฟุ่ มเฟือย การแก้ปัญหาท่ีถกูต้องจงึต้องหาวิธีการเปล่ียนพฤตกิรรมการใช้

ไฟฟ้าอยา่งสิน้เปลืองและฟุ่ มเฟือยมาเป็นการเหน็คณุคา่ของการใช้พลงังานไฟฟ้ามากขึน้ การแก้ไข

ปัญหาการใช้พลงังานไฟฟ้าอยา่งฟุ่ มเฟือยต้องเร่ิมต้นพฒั นาท่ีเยาวชนเป็นอนัดบัแ รกโดยสอนให้

เยาวชน นาเอําความรู้ท่ีได้เรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการจดัการศกึษาให้พวกเขามองเหน็

ความสําคญัและปัญหาของการใช้พลงังาน ซึง่จะ นาไปสูค่วามรู้ในการใช้พลงังานไฟฟ้าอยา่งประหยดั 

การให้ความรู้และสร้างจติสํานกึตอ่การอนรัุกษ์พลงังานจะเป็นจดุเร่ิมต้นของการล ดปัญหาท่ีเกิดจาก

การกระทําของมนษุย์ พฤตกิรรมการใช้พลงังานไฟฟ้าของมนษุย์มีผลอยา่งมาก  ตอ่การสญูเสีย

พลงังานไฟฟ้า ประเทศไทยประชากร 66,680,000 คน มีครัวเรือนรวมประมาณ 18.3 ล้านครัวเรือน 

(สํานกังานสถิตแิหง่ชาติ . 2552) หากแตล่ะครอบครัวชว่ยกนัประหยดัไฟฟ้าโดยการรณรงค์ให้ทกุคน

รู้จกัการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าอยา่งจริงจงั ก็จะชว่ยลดปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าลงได้อยา่งมาก    

  ดงันัน้ การประหยดัไฟฟ้าของประชาชนทกุคน หรือการประหยดัไฟฟ้าของภาคครัวเรือน 

จงึมีความสําคญัเพราะจะมีผลตอ่การอ นรัุกษ์ทรัพยากรพลงังานของชาต ิประชาชนจงึควรมีความรู้

เก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้าในด้านตา่ง ๆ โดยเฉพาะความรู้เก่ียวกบัการประหยดัไฟฟ้า (กองทนุเพ่ือสง่เสริม

การอนรัุกษ์พลงังานสํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน. 2552) 

 2.9 ความรู้เก่ียวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

  ยอดเย่ียม  เทพธรานนท์ (2540: 64-66) ได้เสนอแนะวิธีประหยดัไฟฟ้าในครัวเรือนของ

ประชาชนไว้ดงันี ้
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  1.  กางร่มให้บ้าน หมายถึง การออกแบบบ้านให้มีกนัสาด การย่ืนหลงัคา การพยายาม

ไมใ่ห้แสงแดดแผดกล้าเข้ามาในตวัอําคารได้โดยตรง ตัง้แตส่ว่นท่ีเป็นประตหูน้าตา่งและผนงัสว่นตา่ง ๆ 

ของอาคารด้วย เพราะผนงัท่ีถกูแสงแดด นาน ๆ ตอนก ลํางวนัจะดดูความร้อนเ อาไว้ในตวัผนงั แล้วแผ่

ออกมารบกวนคนในบ้านเวลากลางคืน 

  2. ปลกูต้นไม้มาก ๆ ต้นไม้ชว่ยคลายความร้อน ให้ร่มเงาและกําบงัตวับ้านไมใ่ห้ถกูแสงแดด

เตม็ท่ี ให้ความรู้สกึเย็นชุม่ช่ืน สบายตา เป็นการสร้างสภาวะสบายอยา่งประหยดั 

  3.   ใสฉ่นวนกนัความร้อนตัง้แตส่ร้างบ้านหรือปรับปรุงบ้าน ฉนวนกนัความร้อนจะป้องกนั

ความร้อนเข้าบ้าน วสัดท่ีุเป็นฉนวนกนัความร้อน เชน่ แผน่ยิปซั มบอร์ด ใยแก้ว แผน่สะท้อนความร้อน  

อิฐ หรือสิ่งท่ีมีลกัษณะคล้ายอิฐท่ีมีรูพรุนมาก ๆ รู พรุนจะชว่ยกนัความร้อน จดุท่ีควรตดิตัง้ฉนวนกนั

ความร้อนอยา่งย่ิงได้แก่ หลงัคาหรือฝ้าเพดานบนสดุ ผนงัด้านทิศตะวนัตกและทิศใต้ 

  4.   เลือกอปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีกินไฟน้อย ๆ และปิดเม่ือไมใ่ช้ อปุกรณ์พืน้ฐานท่ีควรปรับปรุง  

คือ เปล่ียนหลอดฟลอูอเรสเซนต์จากหลอดอ้วนเป็นหลอดผอม เปล่ียนหลอดไส้เป็นหลอดตะเกียบ และ

เลือกใช้อปุกรณ์ท่ีประหยดัไฟเบอร์ 5 นอกจากนัน้ต้องปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีไมใ่ช้ 

  กองกลาง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2552: บทคดัยอ่ ) ได้เสนอวิธี

ประหยดัไฟฟ้าไว้ดงันี ้

  1. มหาวิทยาลยัควรให้ความส าคญัเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานไฟฟ้า โดยกํา หนด  

เป็นนโยบายและยทุธศาสตร์สําคญั โดยมีคณะกรรมการกําหนดแผนมาตรการและการกบัตดิตาม

ประเมินผลตอ่เน่ืองทัง้ระยะสัน้และระยะยาว มีการกําหนดกรอบการบริหารจดัการด้านเทคนิค                

เพ่ือการประหยดัพลงังานไฟฟ้า และมีมาตรการในการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมของคนในองค์กร 

  2. กําหนดให้มีการจดัท าแผนปฏิบตักิารรายปี จดัให้มีการฝึกอบรม ประชมุสมัมนา และ

ศกึษาดงูานให้กบับคุลากร และให้มีการรณรงค์จดักิจกรรมเพ่ือการประหยดัพลงังานไฟฟ้าอยา่งตอ่เน่ือง 

  3. ควรศกึษาเชงิคณุภาพการ ประหยดัพลงังานไฟฟ้าในระดบัคณะและหนว่ยงานและ

ควรศกึษาการมีสว่นร่วมในการประหยดัพลงังานไฟฟ้า ทกุ 3 ปี 

  ดงันัน้ ผู้ ใช้ไฟฟ้าควรศกึษาวิธีการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าแตล่ะชนิดให้เข้าใจวา่จะใช้อยา่งไร   

จงึจะประหยดัพลงังานและมีวิธีการบํารุงรักษาอยา่งไร เพ่ือให้ใช้ได้ทนทานคุ้มคา่  ซึง่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า                       

แตล่ะชนิดมีวิธีการใช้แตกตา่งกนัไปและควรชว่ยกนัสร้างจิตสํานกึท่ีดีตอ่การประหยดัพลงังานไฟฟ้าด้วย 

 

3.  เอกสารเก่ียวกับชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
  3.1  ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

         ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นนวตักรรมทางการศกึษาอยา่งหนึง่ ซึง่สามารถชว่ยแก้ปัญหา

ทางการศกึษาบางประการ ขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์ของผู้จดัทํา โดย อาศยัการสร้างตามแบบการสร้าง  
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ชดุการสอนทัว่ ๆ ไป สําหรับความหมายของชดุการเรียนการสอน ชดุการสอนรายบคุคล หรือชดุกิจกรรม

การเรียนรู้ได้มีผู้ รู้และนกัการศกึษาหลายทา่นได้ให้ความหมายไว้คล้ายคลงึกนัและแตกตา่งกนัดงันี ้     

ระพนิ  โพธ์ิศรี (2549: 49) ได้ให้ความหมายของชดุกิจกรรมไว้วา่ ชดุกิจกรรมคือ ส่ือการสอน

ท่ีประกอบไปด้วยจดุประสงค์การเรียนรู้ท่ีสะท้อนถึงปัญหาและความต้องการในการเรียนรู้   

ประทีป ยอดเกต ุ (2550: 9) ได้ให้ความหมายของชดุกิจกรรมวา่ หมายถึง ส่ือการเรียน

หลายอยา่งท่ีมาประกอบเข้าด้วยกนั มีความสมัพนัธ์กนั และมีคณุคา่เสริมซึง่กนัและกนัอยา่งมีระบบ 

ส่ือการสอนอยา่งหนึง่อาจสอนเพ่ือเร้าความสนใจ ในขณะท่ีส่ืออีกอยา่งหนึง่เพ่ืออธิบายข้อเท็จจริงทกุ

อยา่งจะต้องสอดคล้องกบัเนือ้หาและจดุประสงค์ซึง่จดัไว้ด้วยกนัอยา่งเป็นชดุเป็นเคร่ืองมือถ่ายทอด

ความรู้ ประสบการณ์ให้แก่นกัเรียนได้ดําเนินไปอยา่งมีคณุภาพ  

ชาตชิาย  แป้นโพธ์ิ (2551: 37) ได้ให้ความหมายของชดุกิจกรรมวา่ หมายถึง ส่ือประสมท่ี

สร้างขึน้มาเพ่ือให้ผู้ เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาท่ีเรียนมากขึน้ เพราะกิจกรรมจะสอดคล้อง

กบัจดุประสงค์และเนือ้หาของบทเรียน สามารถนําไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีและสงูขึน้ตอ่ไปได้  

 เสาวลกัษณ์ นิม่ตลงุ (2550: 2) กลา่ววา่ชดุการเรียนหรือชดุการเรียนรู้ หมายถึง ส่ือประสมท่ี

ผู้ วิจยัได้จดัทําขึน้ เพ่ือใช้ประกอบการสอนทําให้เพิ่มทกัษะกระบวนการเรียนการสอนและผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนดีขึน้  

สรุปความหมายของชดุกิจกรรมคือ นวตักรรมการสอนของส่ือประสมท่ีครูสร้างขึน้  เพ่ือใช้

ในกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามความถนดัและความสนใจของตนเองผู้ เรียน

สามารถเรียนรู้ได้เตม็ตามศกัยภาพ และผู้ เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤตกิรรมอนัเน่ืองมาจาก

ประสบการณ์หรือการฝึกหดั โดยให้สอดคล้องกบัเนือ้หา จดุประสงค์ ซึ่ งจดัไว้อยา่ง เป็นชดุ ๆ เพ่ือชว่ย

พฒันากระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน และนําไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึน้ของเรียนตอ่ไป               

      จิตราภรณ์ ภแูก้ว (2547: 14) กลา่ววา่ ชดุกิจกรรม  หมายถึง ส่ือการสอน  ท่ีครูสร้างขึน้ 

ซึง่มีการจดัเรียง ลําดบัเนือ้หาอยา่งเป็นขัน้ตอน  โดยมีการกาหนดจดุประสงค์การเรียนรู้  ส่ือ อปุกรณ์ 

กิจกรรมการเรียนการสอน และการวดัผลประเมินผลอยา่งชดัเจน 

     บญุชม ศรีสะอาด (2551: 91) ได้ให้ความหมายชดุการสอนวา่ เป็นส่ือการเรียนหลายอยา่ง

ประกอบกนัจดัไว้ เป็นชดุ (Packages) เรียกวา่ ส่ือประสม  (Multi Media) เพ่ือมุง่หวงัให้ผู้ เรียนเกิดการ

เรียนรู้องยา่งมีประสิทธิภาพ 

         บราวน์ และคนอ่ืนๆ (Brown; et al. 1973: 338) ให้ความหมายไว้วา่ ชดุการสอน  คือ 

ชดุของส่ือแบบประสมท่ีสร้างขึน้เพ่ือชว่ยให้สามารถสอนได้อยา่ งมีประสิทธิภาพ  ในชดุการสอน

ประกอบด้วยสิ่งของ หลาย อยา่ ง เช่น ภาพโปร่ งใส  ฟิล์ม  สคริป  ภาพเหมือน  โปสเตอร์  สไลด์  และ

แผนภมูิ บางชดุอาจประกอบเอกสารเพียงอยา่ งเดียวบางชดุอาจเป็นโปรแกรมท่ีมี บตัรคําสัง่ให้ผู้ เรียน

เรียนด้วยตนเอง  



23 

 

                     กู๊ด (Good. 1973: 306) ได้อธิบายถึงชดุกิจกรรมวา่ เป็นโปรแกรมทางการสอนทกุอยา่ง

ท่ีจดัไว้โดยเฉพาะ มีวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการสอน อปุกรณ์ท่ีใช้ในการเรียน คูมื่อครู เนือ้หา แบบทดสอบ 

ข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือได้ มีการกําหนดจดุมุ่ งหมายของการเรียนไว้อยา่งชดัเจน ชดุกิจกรรมนีค้รูเป็นผู้จดัให้

นกัเรียนแตล่ะคนได้ฝึกตนเอง โดยครูเป็นผู้คอยแนะนาเทา่นัน้ 

      ดวน  (Duane. 1973: 169) ชดุการเรียน  (Instructional Package) เป็นชดุของวสัดุ

ประกอบการเรียนรู้ เป็นรายบคุคล  ซึง่จะชว่ยให้ผู้ เรียนสมัฤทธ์ิผลทางการเรียนตามเป้าหมาย ผู้ เรียนจะ

เรียนไปตามอตัราความสามารถและความต้องการของตนเอง  

      คาลลาฮาน และคลาค (จิตราภรณ์ ภแูก้ว. 2545: 13; อ้างอิงจาก Callahan; & Clark. 

1988: 83) ไดกลา่ววา่  ชดุการเรียนเป็นส่ือท่ีใช้ศกึษาอยา่ งอิสระหรือศกึษารายบคุคล  ประกอบด้วย      

ข้ออ้างอิง แบบฝึกหดั ปัญหา เนือ้หาท่ีสมบรูณ์  และข้อแนะนาอ่ืน ๆ นกัเรียนต้องเรียนรู้ในแตล่ะหนว่ย

ด้วยตนเอง ในเวลําเดียวกนั นกัเรียนต้องเรียนรู้ในชดุการเรียนหนึง่แล้วสามารถเปล่ียนชดุการเรียนใหม่

ได้ โดยไมต้่องรอเพ่ือนคนอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการเตรียมกิจกรรมสําหรับการเรียนรู้ท่ีตอ่เน่ือง ครูควรมีบทบาท

เสริมอ่ืน ๆ  

     จากความหมายท่ีกลา่วมาข้างต้นพอสรุปได้วา่ ชดุกิจกรรมการเรียนร้ หมายถึง ส่ือการสอน

ท่ีครูเป็นผู้สร้างขึน้ ประกอบด้วย คาชีแ้จง จดุประสงค์การเรียน ร้ เนือ้หา เวลาท่ีใช้ ส่ืออปุกรณ์ กิจกรรม

การเรียนการสอนอยา่งหลากหลาย และการวดัผลประเมินผล โดยท่ีผู้สร้างได้รวบรวมและจดัอยา่งเป็น

ระบบไว้ในกลุม่  เพ่ือให้ผู้ เรียนศกึษาและปฏิบตักิิจกรรม ด้วยตนเอง  เกิดการเรียน รู้ด้วยตนเองตาม

ความสามารถและความสนใจ  โดยท่ีครูเป็นท่ีปรึกษา ให้คาแนะ นา ชว่ยเหลือ  เพ่ือสง่เสริม ให้ผู้ เรียน

ได้รับความสาเร็จบรรลตุามจดุประสงค์ท่ีตัง้ไว้  

 3.2 แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับชุดกจิกรรมการเรียนรู้  

             ชดุกิจกรรม  เป็นนวตักรรมท่ี ใช้ส่ือแบบประสม  ให้ผู้ เรียนมีบทบาทมากในการเรียน รู้หรือ

ร่วมกิจกรรม ดงันัน้ในการสร้างชดุกิจกรรม จงึจําเป็นต้องอาศยัทฤษฎีตา่ง ๆ เข้ามาเก่ียวข้อง ดงันี ้

 1.   ทฤษฎีความแตก ตา่งระหวา่งบคุคล  เปิดโอกาส ให้ผู้ เรียนได้เรียนตามสตปัิญญา

ความสามารถและความสนใจ โดยมีผู้คอยแนะนาชว่ยเหลือตามความเหมาะสม  

       2.  การนาส่ือประสมมาใช้ หมายถึง การนาเอําส่ือการสอนหลาย ๆ อยา่งมาสมัพนัธ์กนั        

มีคณุคา่  สง่เสริมซึง่กนัและกนัแ อยา่ง มีระบบ  การใช้ ส่ือประสมจะ ชว่ยให้ ผู้ เรียนมีประสบการณ์                 

จากประสาทสมัผสัท่ีผสมผสานให้นกัเรียนได้ค้นพบวิธีการท่ีจะเรียนในสิ่งท่ีต้องการได้มากย่ิงขึน้  

      3.  ทฤษฎีการเรียนร้ จติวิทยาการเรียนร้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ปฏิบตั ิดงันี ้ 

3.1 เข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง  

3.2 ตรวจสอบผลการเรียนของตนเองวา่ถกูหรือผิดได้ทนัที  
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3.3 มีการเสริมแรง  คือ ผู้ เรียนจะเกิดความภาคภมูใิจ  ดีใจท่ีตนเองทา ได้ถกูต้อง             

เป็นการ ให้กาลงัใจท่ีจะเรียน ตอ่ไป ถ้าตนเองทา ไม่ถกูต้องจะได้ทราบวา่ท่ีถกูต้องนัน้ คืออะไรจะ ได้

ไตร่ตรองพิจารณาทาให้เกิดความเข้าใจ ซึง่จะไม่ทาให้เกิดความท้อแท้ หรือสิน้หวงัในการเรียนเพราะ

เขามีโอกาสจะสาเร็จได้เหมือนคนอ่ืน  

3.3 ประเภทของชุดกจิกรรมเรียนรู้  

 นกัวิชาการ หลายทา่นได้จาแนกประเภทของชดุกิจกรรมการเรียน ร้ไว้ตามรายละเอียด  

ดงันี ้ 

       ประหยดั จิระวรพงศ์ (2544: 244 - 245) ได้จาแนกประเภทของชดุการสอน ดงันี ้ 

       1.  ชดุการสอนประกอบการบรรยาย ได้แก่ ชดุการสอนท่ีมีจดุประสงค์ให้ครูได้ใช้

ประกอบการบรรยายได้อยา่งมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ ทัง้นีจ้ะมีคูมื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบตัิ  

      2.  ชดุการสอนแบบ กลุม่กิจกรรม กลุม่ ได้แก่ ชดุการสอนท่ี มุง่เน้นให้ผู้ เรียน  เรียนใน

ลกัษณะศนูย์การเรียน  หรือแก้ปัญหาแบบกลุม่สมัพนัธ์ โดยอาศยับตัรงานหรือบตัรคําสัง่สํา หรับการ

ปฏิบตัขิองกลุม่ผู้ เรียน  

     3. ชดุการสอนรายบคุคล ได้แก่ ชดุการสอนท่ีมุง่ให้ผู้ เรียนเรียนตามศกัยภาพ ด้วยตนเอง

โดยอาศยับทเรียนสําเร็จรูป สําหรับการเรียนหรือโมดลู  

     4. ชดุการสอนทางไกล  ได้แก่ ชดุการสอนท่ี มุง่ให้ผู้ เรียนได้ศกึษาด้วยตนเองเป็นหลกั  

ประกอบ ด้วย สิ่งพิมพ์  แถบเสียง  รายการวิทยุ  โทรทศัน์และการสอนเสริมตามศนูย์การบริหาร

การศกึษาเชน่ ชดุการสอนทางไกลของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 บญุเกือ้  ควรหาเวช   ได้จําแนกองค์ประกอบท่ีสําคญัๆ ภายใน  ชดุกิจกรรมไว้ 4 สว่นคือ

 1. คูมื่อ เป็นคูมื่อและแผนการสอนสําหรับผู้สอนหรือผู้ เรียนตามชนิดของชดุกิจกรรม

ภายในคูมื่อจะชีแ้จงถึงวิธีการใช้ชดุกิจกรรมเอาไว้อยา่งละเอียด ทําเป็นเลม่หรือแผน่พบั 

 2. บตัรคําสัง่หรือคําแนะนํา  จะเป็นสว่นท่ีบอกให้ผู้ เรียนดําเนินการเรียนหรือประกอบ

กิจกรรมแตล่ะอยา่ง  ตามขัน้ตอนท่ี กําหนดไว้  บตัรจะมีอยูใ่นชดุกิจกรรมแบบกลุม่และรายละเอียด                

ซึง่จะประกอบไปด้วย 

   2.1 คําอธิบายในเร่ืองท่ีจะศกึษา 

   2.2 คําสัง่ให้ผู้ เรียนดําเนินการ 

   2.3 การสรุปบทเรียน 

 3.  เนือ้หาสาระและส่ือ  จะบรรจไุว้ในรูปของส่ือการสอนตา่งๆ ประกอบด้วยบทเรียน

โปรแกรม สไลด์  เทปบนัทกึเสียง ตวัอยา่งจริง รูปภาพ เป็นต้น  ผู้ เรียนจะศกึษาจากส่ือการสอนตา่งๆ                  

ท่ีบรรจอุยูใ่นชดุการสอนตามบตัรท่ีกําหนดให้ 
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 4.  แบบประเมินผลผู้ เรียนจะทําการประเมินผลท่ีอยูใ่นชดุกิจกรรมอาจจะเป็นแบบฝึกหดั 

ให้เตมิคําในชอ่งวา่ง เลือกคําตอบท่ีถกู จบัคู ่ดผูลจากการทดลอง หรือให้ทํากิจกรรม  

 ชยัยงค์  พรหมวงศ์    ได้จําแนกสว่นประกอบของชดุกิจกรรมไว้ 4 สว่น คือ 

  1. คูมื่อสําหรับครูผู้ใช้ชดุกิจกรรม และผู้ เรียนท่ีต้องเรียนจากชดุกิจกรรม 

  2. คําสัง่หรือการมอบหมาย เพ่ือกําหนดแนวทางการเรียนจากชดุกิจกรรม 

  3. เนือ้หาสาระอยูใ่นรูปของส่ือการสอนแบบประสม  และกิจกรรมการเรียนการสอน  

แบบกลุม่และรายบคุคล ตามวตัถปุระสงค์ท่ีใช้พฤตกิรรม 

  4. การประเมินผลเป็นการประเมินผลของกระบวนการ ได้แก่ แบบฝึก รายงาน               

การค้นคว้าและผลการเรียนรู้ในรูปแบบทดสอบตา่งๆ 

 

 4. องค์ประกอบของชุดกจิกรรมการเรียนรู้  

นกัการศกึษาหลายทํานได้กลา่วถึงองค์ประกอบของชดุการเรียน  ชดุการเรียนการสอน  หรือ

ชดุกิจกรรมการเรียนร้ ไว้ดงันี ้ 

ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2551) กลา่วถึงองค์ประกอบของชดุการสอน  ท่ีผลิตขึน้ ไมว่า่จะเป็นแบบ

บรรยายกิจกรรมกลุม่หรือชดุการสอนรายบคุคลจะประกอบด้วยส่ือประสมซึง่อยูใ่นลกัษณะเป็นวสัดุ  

อปุกรณ์และวิธีการตา่งๆ  ท่ีผู้ผลตินํามาบรูณาการโดยใช้วิธีระบบ  เพ่ือให้ชดุการสอนแตล่ะชดุมี

ประสิทธิภาพ  ดงันัน้หากจะพิจารณาแล้วจะเห็นวา่สว่นประกอบของชดุการสอนจะ มี 4 สว่น ที่สําคญั

ดงันี ้ 1.1 คูมื่อครูหรือคูมื่อการใช้ชดุการสอน  1.2 คําสัง่หรือคําชีแ้จง 

1.3 เนือ้หาสาระบทเรียนและส่ือ  1.4 การประเมินผล 

1.)  คูมื่อครูหรือคูมื่อการใช้ชดุการสอน  เป็นเอกสารท่ีจดัทําขึน้เพ่ือให้ครูและผู้ เรียนได้ศกึษา

ก่อนท่ีจะนําชดุการสอนไปใช้ โดยภายในคูมื่อจะชีแ้จงวิธีการใช้ชดุการสอนนัน้ๆ  ให้แก่ครูและผู้ เรียนได้

เข้าใจ เพ่ือจะได้ใช้ชดุการสอนดงักลา่วได้ถกูต้องสมบรูณ์และเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ คูมื่อครูอาจจะทํา

เป็นเลม่โดยมีสว่นสําคญัดงันี ้

2.)  คํานําเป็นสว่นท่ีผู้ผลติชดุการสอนแสดงถึงความรู้สกึความคดิเห็นในการผลิตชดุสอนนัน้ๆ 

เพ่ือให้ครูผู้ใช้และนกัเรียนได้เห็นคณุคา่ของชดุการสอนและทราบถึง  ประสิทธิภาพของชดุการสอน                      

ท่ีผา่นการทดลองใช้และปรับปรุงมาแล้ว   
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3.)  สว่นประกอบของชดุการสอนผู้ผลติควรจะได้บอกรายละเอียดของชดุการสอนไว้                           

วา่มีอะไรบ้าง ในชดุการสอนนัน้ทัง้ท่ีเป็นวสัดุ ส่ือตา่งๆท่ีมีเพ่ือให้ผู้ใช้ได้ตรวจสอบก่อนนําไปใช้และ                 

หากชํารุดสามาถซอ่มแซมได้ 

4.)  คําชีแ้จงสําหรับครูหรือผู้ใช้ชดุการสอนในชดุการสอนจําเป็นต้องเขียนคําชีแ้จงตา่งๆ                  

ให้ผู้ ท่ีจะนําชดุการสอนไปใช้ได้เข้าใจขัน้ตอนในการใช้ชดุการสอนนัน้  เพ่ือจะได้ปฎิบตัไิด้ถกูต้อง                

จงึจะต้องทําให้ชดุกาสอนเดประสิทธิภาพ                        

5.) สิ่งท่ีครูและนกัเรียนต้องเตรียมเป็นการกําหนดสิ่งท่ีครูผู้ใช้ชดุการสอนหรื อนกัเรียน     

จะต้องจดัหาเตรียมไว้ลว่งหน้าก่อนใช้ชดุการสอนนัน้ ซึง่อาจจะเป็นวสัด ุส่ือ  หรืออปุกรณ์จําเป็นจะต้อง

ใช้ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้ผลิตไมส่ามารถจดัหาหรือบรรจไุว้ในชดุการสอนได้  อาทิเชน่ 

วสัดขุองจริงหรืออปุกรณ์ท่ีใหญ่เกินไฟ 

 6.) บทบาทของครูและนกัเรียนเป็นการเขียนชีแ้จงให้ครูและนกัเรียนผู้ใช้ชดุการสอนเข้าใจ

บทบาทของตนเองในขณะใช้ชดุการสอนได้เข้าใจบทบาทของตนเอง ในขณะใช้ชดุการสอนวา่จะปฏิบตัิ

อยา่งไร 

7.) การจดัชัน้เรียน และแผนผงัห้องเรียนเพ่ือให้การใช้ชดุการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

ผู้ผลิตจะต้องเขียนแผนผงัการจดัชัน้เรียนให้เห็นด้วย  โดยเฉพาะชดุการสอนแบบกิจกรรมกลุม่จะต้อง

แสดงศนูย์กิจกรรมตา่งๆตลอดถึงแนวทางการเปล่ียนศนูย์กิจกรรมตา่งๆ                                   

8.) แผนการสอนม่ือจะผลิตชดุการสอน จะต้องจดัทําแผนการสอนของหนว่ยการสอนนัน้ ๆ 

เอาไว้ให้ละเอียดเพ่ือจะได้ให้ครูผู้ใช้ชดุหรือผู้ เรียนได้ดําเนินไปตามลําดบัขัน้ท่ีวางเอาไว้ได้ถกูต้อง 

9.) เนือ้หาสาระของชดุการสอนเป็นการจดัลําดบัของเนือ้หาของชดุการสอน ซึง่อยูใ่นรูปลกัษณะ

ตา่งๆ เป็นต้นวา่เอกสารเนือ้หา บตัรคําสัง่ บตัรเนือ้หา  บตัรกิจกรรมและบตัรคําถาม แบบฝึกหดัตา่งๆ  ท่ี

ใช้ในกิจกรรมการเรียน             

 10.) ฉบบัฝึกปฏิบตัหิรือแบบฝึกหดัเป็นเอกสารท่ีจะใช้ประกอบการทํากิจกรรมใน                        

ชดุการสอนสําหรับนกัเรียน และเป็นแบบทดสอบของนกัเรียน 

11.) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนก่อนท่ีจะทํากิจกรรมหรือเรียนรู้จากชดุการสอน  

ควรจะให้ผู้ เรียนได้ทดสอบความรู้ก่อนด้วยแบบทดสอบ  เพ่ือจะได้ทราบวา่ผู้ เรียนมีความรู้เก่ียวกบั

เนือ้หาบทเรียนมากน้อยเพียงใดก่อนแล้วจงึให้ปฎิบตักิิจกรรมจากชดุการสอน  หลงัจากนัน้จงึทํา                

การทดสอบหลงัเรียนทนัที  เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ทราบถึงความก้าวหน้าของตนเอง จากการเรียนรู้                  

จากชดุการสอน โดยอาจใช้แบบทดสอบชดุเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียนก็ได้ 

12.) กระดาษคําตอบและเฉลยในชดุการสอนจะต้องจดัเตรียมกระดาษคําตอบไว้ให้ผู้ เรียน  

เพ่ือทําการทดสอบก่อนและหลงัการเรียนและเฉลยคําตอบ เพ่ือตรวจสอบได้ด้วยตนเอง 
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สรุปได้วา่ องค์ประกอบท่ีสาคญัของชดุการสอน ประกอบด้วยคูมื่อครูเพ่ือทาหน้าท่ีในการชีแ้จง

ลกัษณะและวิธีการ ใช้ชดุการสอน  คาสั่ง เพ่ือกํา หนดแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  

เนือ้หาสาระ  และส่ือการสอน  ซึ่งจดัไว้ในรูปของส่ือประสม ให้นกัเรียนได้ศกึษา โดยการจดักิจกรรม    

การสอนแบบกลุม่และรายบคุคลตามจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรมและการประเมินผล เพ่ือเป็นการทดสอบ

ความรู้นกัเรียน ซึง่ได้แก่ แบบฝึกหดั รายงานการศกึษาค้นคว้าแบบทดสอบก็นเรียนและหลงัเรียน  

 

5. หลักการและขัน้ตอนในการสร้างชุดกจิกรรมการเรียนรู้  

นกัการศกึษาหลายทา่นได้กลา่วถึงขัน้ตอนในการผลิตชดุการสอน ไว้ดงันี ้คือ  

ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2538: 459) กลา่วถึง การผลติชดุการสอน ต้องเนินการ 4 ขัน้ตอน คือ   

(1) วิเคราะห์เนือ้หา (2) วางแผนการสอน (3) ผลติส่ือการสอน (4) ทดสอบประสิทธิภาพชดุการสอน ดงันี ้ 

ขัน้ท่ี 1 การวิเคราะห์เนือ้หา  เป็นการจําแนกเนือ้หาวิชาออกเป็น หนว่ยแยกยอ่ยลงไปจนถึง

หนว่ยระดบับทเรียน  ซึ่ งเป็นหนว่ยท่ีใช้สอนได้ 1 ครัง้ ชดุการสอน  ท่ีผลิตขึน้จงึเป็นชดุการสอนประจํา

หนว่ยระดบับทเรียน คือ 1 ชดุการสอน สําหรับการสอนแตล่ะครัง้ สิ่งท่ีครูต้องทําในการวิเคราะห์เนือ้หา คือ  

1.  กําหนดหนว่ย หมายถึง การนําวิชาหรือหนว่ยการสอนกําหนดหนว่ยระดบับทเรียนท่ีแต่ละ

หนว่ยสอนได้ประมาณ 60 - 80 นาที (3 - 4 คาบ)  

2.  กําหนดหวัเร่ือง หมายถึง การนําแตล่ะหนว่ยมาแบง่ยอ่ยลงไปอีก  

3.  กําหนดมโนมตหิรือความคดิรวบยอด  หมายถึง  การกํา หนดข้อความท่ีเป็น แก่นหรือ

เป้าหมายสรุปรวบยอดเนือ้หาสาระให้ตรงกบัหวัเร่ือง  

ขัน้ท่ี 2 การวางแผนการสอน  เป็นการคาดการณ์ล่ วงหน้าวา่ เม่ือครูเร่ิมการสอนโดย ใช้                 

ชดุการสอนจะต้องทําอะไรบ้างตามลําดบัก่อนหลงั  

  ขัน้ท่ี 3 การผลติส่ือการสอน  เป็นการผลิตส่ือการสอนประเภท ตา่ง ๆ ตามท่ีได้กําหนดไว้             

ในแผนการสอน 

ขัน้ท่ี 4 การทดสอบประสิทธิภาพของชดุการสอนเป็นการประเมินคณุภาพขอ งชดุการสอน  

ด้วยการนําชดุการสอนไปทดลองใช้ แล้วปรับปรุงให้มีคณุภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  

สนุนัทา  สนุทรประเสริฐ  (2544: 61) ได้กลา่ววา่  การผลติชดุการสอน ให้มีคณุภาพและ

ประสิทธิภาพนัน้ จะต้องศกึษาข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเสียก็นเป็นการศกึษาความ ร้พืน้ฐานในการผลิต

ชดุการสอน  องค์ประกอบชดุการสอนและแนวทางการผลิตส่ือการสอนในลกัษณะส่ือประสม  ตวัอยา่ง

ชดุการสอนควบคูแ่ละขัน้ตอนการผลิตเม่ือเข้าใจวิธีการเร่ิมลงมือผลิต โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. การวิเคราะห์เนือ้หา  ในเร่ืองท่ีจะทํา ชดุการสอน  นํามาแบง่ ออกเป็น หนว่ยยอ่ย  มีการ

กําหนดเวลา กําหนดหวัเร่ือง และกําหนดความคดิรวบยอด  



28 

 

2. การวางแผนการสอน  คือ การกําหนดวา่ในขัน้ตอนหนึง่  ๆ จะทํากิจกรรมอะไรบ้าง และ               

ใช้ส่ือชนิดใดบ้าง ซึง่ก็คือการเขียนแผนการสอนนัน่เอง และจะต้องมีอยูใ่นคูมื่อด้วย  

3. การผลิตส่ือการสอนเป็นการผลิตส่ือประเภท ตา่ง ๆ เพราะจะ ต้องใช้ ส่ือประสม ร่วมกนั 

จะต้องให้มีองค์ประกอบของชดุการสอนครบ ถ้วน คือ คูมื่อครู บตัรงานตา่ง ๆ เนือ้หาสาระและส่ือชนิด

ตา่ง ๆ พร้อมทัง้แบบวดัผลประเมินผล  

4.  การทดสอบประสิทธิภาพชดุการสอน  ซึง่จะเป็นขัน้สดุท้ ายเพ่ือประเมินผล วา่ ชดุการสอน      

ท่ีผลิตขึน้มานัน้มีคณุภาพตามเกณฑ์ท่ีกํา หนดไว้ในการผลิตชดุการสอน  ถ้าดํา เนินการตามขัน้ตอน  

และวิธีการท่ี กลา่วมาทัง้หมด  ผลท่ีได้รับ คือชดุการสอนท่ีผลิตขึน้มานัน้สามารถท่ีจะ นามาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ตอ่การเรียนของนกัเรียนได้ตอ่เน่ืองและบรรลตุามเป้าหมายท่ีวางไว้  

บทัท์ส (Butts. 1974: 85) ได้เสนอหลกัการสร้างชดุกิจกรรมไว้ดงันี ้ 

1. ก่อนท่ีจะต้องกาหนดโครงร่างคร่าว ๆ ก่อนวา่ จะเขียนเก่ียวกบัเร่ืองอะไร วตัถปุระสงค์อะไร  

2.  ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีจะทํา  

3.  เขียนวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรมและเนือ้หาท่ีสอดคล้องกนั  

4.  แจ้งวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรมเป็นกิจกรรมยอ่ย ๆ โดยคํานงึความเหมาะสมของผู้ เรียน  

 5. กําหนดอปุกรณ์ท่ีจะใช้ในกิจกรรมแตล่ะตอนให้เหมาะสม 

6.  กําหนดเวลาท่ีจะใช้ในแตล่ะตอนให้เหมาะสม  

7.  กํา หนดการประเมินผล วา่ จะประเมิน ก่อ นหรือหลงัเรียนจากหลกัการและขัน้ตอน                       

ในการผลิตชดุกิจกรรมการเรียน ร้ท่ีกลา่วมา สรุปได้วา่ การผลติชดุกิจกรรมการเรียน รู้ เป็นระบบการ              

นําส่ือการสอนแบบประสมมา ชว่ยเพิ่ม ประสิทธิภาพการสอน  ท่ีมีขัน้ตอนท่ีเป็นระบบโดยเร่ิมจากการ

แบง่เนือ้หาแล้วแยกยอ่ยเป็นหนว่ย ๆ กําหนดจดุมุง่หมาย กิจกรรมการเรียนการสอนการประเมินผล          

เลือกหาส่ือท่ีเหมาะสมกบัจดุประสงค์การเรียน รู้ และกิจกรรม  ตลอดจน  ตวัผู้ เรียน แล้วรวบรวม                  

จดัไว้ในซองหรือกลอ่ง เป็นชดุ ๆ ตามหนว่ยการเรียน ก่อนนําไปใช้จริง ต้องทดลองหาประสิทธิภาพ               

ตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ ปรับปรุงจนได้คณุภาพ ซึง่จะชว่ยให้ผู้ เรียนบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

6. ประโยชน์ของชุดกจิกรรมการเรียนรู้  

นกัวิชาการและนกัการศกึษาหลายทา่นได้กลา่วถึงประโยชน์ของชดุการสอนไว้ดงันี ้ 

ประหยดั จิรวรพงค์ (2544: 267) ได้กลา่วถึงประโยชน์ของชดุการสอน ดงันี ้ 

1.  ชว่ยให้ผู้สอนและผู้ เรียนมีความมัน่ใจ  

2.  ชว่ยแก้ปัญหาในการขาดแคลนครู  

3.  สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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4.  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนศกึษาด้วยตนเอง และมีสว่นร่วมในกิจกรรมอยา่งแท้จริงจากชดุการสอน

รายบคุคลและชดุการสอนแบบกิจกรรม  

5.  ชว่ยการสนบัสนนุการศกึษานอกระบบ  เพราะชดุการสอนเอือ้ ตอ่การใช้ทัง้ในเวลาและ

สถานท่ี  

6.  มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียน รู้มากมีการบรูณาการเป็น อยา่งดี จงึทาให้การเรียน

การสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  

สมุาลี โชตชิุม่ (2544: 29 – 30) กลา่วถึง ประโยชน์ของชดุกิจกรรมไว้ดงันี ้ 

1.  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ใช้ความสามารถตามต้องการของตนชว่ยให้ ทกุคนประสบความสําเร็จ

ในการเรียนร้ได้ทัง้สิน้ ตามอตัราการเรียนรู้ของผู้ เรียน  

2.  ฝึกการตดัสนิใจการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและทาให้ผู้ เรียน มีความรับผดิชอบตอ่ตนเอง

และสงัคม 

3. ชว่ยให้ ผู้ สอนสามารถ ถ่าย ทอดเนือ้หาและประสบการณ์ท่ีซบั ซ้อน และมีลกัษณะเป็น

นามธรรมสงูซึง่ไมส่ามารถถ่ายทอดด้วยการบรรยายได้  

4. ทําให้การเรียนรู้เป็นอิสระจากอารมณ์และบคุลิกของครูผู้สอน  

5.  ชว่ยสร้างความพร้อมและความมัน่ใจให้กบัผู้ เรียน  

6.  เร้าความสนใจของผู้ เรียนไมทํ่าให้เกิดความเบ่ือหนา่ยในการเรียน  

7. สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดความคดิสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดการพฒันาในทกุ  ๆด้าน บญุเกือ้ ควรหาเวช 

(2545: 10) ได้กลา่วถึง ประโยชน์ของชดุการเรียนไว้ดงันี ้ 

1. สง่เสริมการเรียนแบบรายบคุคล  ผู้ เรียนเรียนได้ตามความถนดัความสนใจ  ตามเวลาและ

ประโอกาสท่ีเหมาะสมของแตล่ะคน  

2. ชว่ยขจดัปัญหาการขาดแคลนครู เพราะชดุการเรียน ชว่ยให้ผู้ เรียน เรียนได้ด้วยตนเองหรือ

ต้องการความชว่ยเหลือจากผู้สอนเพียงเล็กน้อยแต ่ 

3.  ชว่ยในการศกึษานอกระบบโรงเรียน  เพราะ ผู้ เรียนสามารถ นาเอาชดุการเรียนไป ใช้ได้               

ทกุสถานท่ีและเวลา  

4.  ชว่ยลดภาระ และชว่ยสร้างความพร้อม และความมัน่ใจให้แก่ครู เพราะชดุการเรียนผลติ

ไว้เป็นหมวดหมูส่ามารถนําไปใช้ได้ทนัที  

5.  เป็นประโยชน์ในการสอนแบบศนูย์การเรียน  

6.  ชว่ยให้ครูวดัผลผู้ เรียนได้ตรงตามเป้าหมาย  

7.  เปิดโอกาส ให้ผู้ เรียนได้แสดงความคดิเห็น  ฝึกการตดัสินใจ  แสวงหาความ ร้ด้วยตนเอง  

และมีความรับผดิชอบตอ่ตนเองและสงัคม  
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8.  ชว่ยให้ผู้ เรียนจานวนมากได้รับรู้แนวคดิกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ  

9.  ชว่ยฝึกให้ผู้ เรียนรู้จกัเคารพนบัถือ ความคดิเห็นของผู้ อ่ืน  

สรศกัดิ์ แพรดํา (2545: 175 - 176) กลา่ววา่ การจดัส่ือการเรียนการสอนเป็นชดุโดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงการจดัอยู่ในรูปแบบของชดุการสอน  ทัง้ท่ีเป็นชดุการสอนประกอบการบรรยาย  ชดุการสอน

แบบกิจกรรมกลุม่ ชดุการสอนรายบคุคลและชดุการสอนทางไกล  จะให้ประโยชน์แก่ผู้สอนและผู้ เรียน

หลายประการ ดงันี ้ 

1.  ชว่ยให้ผู้สอนและผู้ เรียนได้รับความสะดวกในการใช้ เพราะสามารถท่ีจะหยิบไป ใช้ได้ทนัที 

ชดุละเร่ืองสําหรับการสอนแตล่ะครัง้ 

2.  ทําให้ผู้สอนมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาแม้จะเลิกสอนไปเป็นเว ลานาน เม่ือกลบัมาสอน

ใหม่ก็เพียงแต่ศกึษาแผนการเรียนการสอน  คูมื่อและทบทวนก็สามารถจะสอน ได้เพราะในชดุการสอน

บอกส่ือตา่ง ๆ ไว้พร้อมแล้ว  

3.  ชดุส่ือประสม  จะชว่ยให้ การเรียนการสอนเป็นไป อยา่ง มีประสิทธิภาพเพราะมีส่ือใน

รูปแบบตา่ง ๆ ท่ีจะชว่ยถ่ายทอดเนือ้หาสาระท่ีสลบัซบั ซ้อน และ มีความเป็นรูปธรรม เชน่ การทํางาน

ภายในเคร่ืองจกัร  อวยัวะของ ร่างกาย  การขยายพนัธุ์  ของสตัว์ชัน้ตา่  เป็นต้น ซึง่สอน ได้ดีด้วยการ

บรรยายไมไ่ด้  

4.  ทําให้การเรียนการสอนของผู้ เรียน เป็นอิสระจากอารมณ์ของผู้สอน ไมว่า่ผู้สอนจะอารมณ์

ดีหรือไมอ่ยา่ง ไร ชดุการสอนก็จะ ชว่ยให้ผู้ เรียนเรียน ได้ตอ่ไป โดยไม่หยดุชะงกั  เพราะไมต้่อง ฟัง

คําอธิบายจากผู้สอนอยูต่ลอดเวลา  

5.  ทําให้การเรียนเป็นอิสระจากบคุลกิภาพของ ผู้สอนแม้ผู้สอนจะพดูไม่เกํงแต่ชดุการสอนก็

จะชว่ยให้ผู้ เรียน สามารถเรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

6.  ในกรณีผู้สอนอ่ืนสอนแทน  ผู้ เรียนก็จะสามารถเรียนจากชดุการสอน ได้ดีเทา่กบัเรียนจาก

ผู้สอนท่ีสอนเป็นประจํา  ปาริชาติ โชคพิพฒัน์  (อภิชาติ ชมภทูศัน์. 2552: 83; อ้างอิงจาก ปาริชาติ         

โชคพิพฒัน์. 2540: 14)  ได้กลา่วถึงประโยชน์ของชดุกิจกรรม ดงันี ้ 

1.  ได้เปิดโอกาส ให้นกัเรียน ได้ใช้ความสามารถตามความ ต้องการของตน  ชว่ยให้ ทกุคน

ประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ตามอตัราการเรียนรู้ของผู้นัน้  

2.  ฝึกการตดัสนิใจแสวงหาความ รู้ด้วยตนเอง  ให้นกัเรียนมีความรับผดิชอบ ตอ่ตนเองและ

สงัคม  

3.  ชว่ยให้ผู้ เรียนถ่ายทอดเนือ้หาและประสบการณ์ท่ีซบั ซ้อน และมีลกัษณะเป็นนามธรรมสงู 

ซึง่ไมส่ามารถถ่ายทอดด้วยการบรรยาย  
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4.  ทําให้การเรียนรู้เป็นอิสระจากอารมณ์และบคุลิกภาพของผู้ เรียน  

5.  ชว่ยสร้างความพร้อมและความมัน่ใจให้กบัผู้ เรียน  

6.  เร้าความสนใจของผู้ เรียนไมทํ่าให้เกิดความเบ่ือหนา่ยในการเรียน  

7. สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดความคดิ สร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดพฒันาการทกุด้านจากประโยชน์ของ

ชดุการสอนท่ีกลา่วข้างต้นสรุปได้วา่ ชดุการสอนสามารถชว่ยครูท่ีไม่มีความรู้และความชํานาญในเร่ือง

ท่ีสอน นกัเรียนสามารถเรียน รู้ด้วยตนเองมีทกัษะการทางานเป็น กลุม่ฝึกให้นกัเรียนมีความรับผดิชอบ

ตอ่ตนเองและมี สว่นรวม  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  สง่เสริม ให้นกัเรียน ได้เรียนตามความสามารถ      

ความถนดัและความสนใจทาให้นกัเรียนมีโอกาสในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเอง 

     3.3 องค์ประกอบของชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

        ในการสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ นามาใช้ในการเรียนการสอนในวิชาตา่ง ๆ  

ผู้สร้างจะต้องศกึษาองค์ประกอบของชดุการเรียนการ สอนวา่มีองค์ประกอบหลกัอะไรบ้าง เพ่ือจะได้

กําหนดองค์ประกอบของชดุการเรียนการสอนท่ีจะสร้างขึน้  ซึง่นกัการศกึษาได้กลา่วถึงองค์ประกอบ

ของชดุการสอน  ไว้ดงันี ้

   บญุชม  ศรีสะ อาด (2541 : 95–96) ได้กลา่ววา่ชดุการเรียนการสอนมีองค์ประกอบท่ี

สําคญั 4 ด้าน ดงันี ้

  คู่มือการใช้ชุดการเรียนการสอน  เป็นคูมื่อท่ีจดัทําขึน้เพ่ือให้ผู้ใช้ชดุการเรียนการสอน

ศกึษาและปฏิบตัติามเพ่ือให้บรรลผุลอยา่งมีประสิทธิภาพ  อาจประกอบด้วยแผนการสอน  สิ่งท่ีครูต้อง

เตรียมก่อนสอน บทบ าทผู้ เรียน การจดัชัน้เรียน (ในกรณีของชดุการเรียนการสอนมุง่ใช้กบักลุม่ยอ่ย   

เชน่ ในศนูย์การเรียน) 

  บัตรงาน  เป็นบตัรคําสัง่วา่จะให้ผู้ เรียนปฏิบตัอิะไรบ้าง โดยระบกิุจกรรมตามลําดบั  ขัน้ตอน

การเรียน 

  แบบทดสอบวัดความก้าวหน้าของผู้เรียน  เป็นแบบทดสอบท่ีใช้สําหรับตรวจสอบวา่

หลงัจากเรียนชดุการเรียนการสอนจบแล้ว ผู้ เรียนเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ท่ี

กําหนดไว้หรือไม ่

  ส่ือการเรียนต่าง  ๆเป็นส่ือสําหรับผู้ เรียนได้ศกึษา มีหลายชนิดประกอบกนั อาจเป็นประเภท

สิ่งพิมพ์ เชน่ บทความ เนือ้หาเฉพาะเร่ือง จลุสาร บทเรียนโปรแกรม หรือ ประเภทโสตทศันปูกรณ์  เชน่  

รูปภาพ  แผนภมูติา่งๆ  เทปบนัทกึเสียง  ฟิล์มสตริป  สไลด์  เป็นต้น 

  นอกจากนี  ้บญุเกือ้ ควรหาเวช (2542: 95-96) ได้กลา่วในทํานองเดียวกนัวา่ ชดุการเรียน  

การสอน มีองค์ประกอบท่ีสําคญั ๆ แบง่ออกเป็น 4 สว่น คือ 
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          1.  คูมื่อครู เป็นคูมื่อและแผนการสอนสําหรับผู้สอนหรือผู้ เรียน ตามแตช่นิด  ของชดุ

การสอน  ภายในคูมื่อจะชีแ้จงถึงวิธีการใช้ชดุเอาไว้อยา่งละเอียด อาจทําเป็นเลม่หรือแผน่พบัก็ได้ 

          2.  บตัรคําสัง่หรือคําแนะนํา จะเป็นสว่นท่ีบอกให้ผู้ เรียนดําเนินการเรียน หรือประกอบ

กิจกรรมตามขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้ บตัรคําสัง่จะมีอยูใ่นชดุการสอนแบบกลุม่และรายบคุคล ซึง่ประกอบด้วย  

คําอธิบายในเร่ืองท่ีศกึษา คําสัง่ให้ผู้ เรียนดําเนินกิจกรรมและการสรุปบทเรียน 

          3.  ใบความรู้และส่ือ จะบรรจไุว้ในรูปของส่ือการสอนตา่ง ๆ อาจประกอบด้วยบทเรียน  

โปรแกรม  สไลด์  เทปบนัทกึเสียง  ฟิล์มสตริป  แผน่ภาพโปร่งใส  หุน่จําลอง  รูปภาพ    

          4.  แบบประเมิน  ผู้ เรียนจะทําการประเมินผลความรู้ด้วยตนเองก่อนและหลงัเรียน                             

แบบประเมินผลท่ีอยูใ่นชดุการเรียนการสอน  อาจเป็นแบบฝึกหดัการจบัคู ่ หรือให้ทํากิจกรรม  เป็นต้น 

  จากการศกึษาองค์ประกอบของชดุการเรียนการสอน สรุปได้วา่มีองค์ประกอบหลกัท่ีสําคญั 

คือ คูมื่อการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ คําชีแ้จง จดุมุง่หมาย เนือ้หา กิจกรรมการเรียนการสอน  และการ

ประเมินผล             

                3.4  ขัน้ตอนในการสร้างชุดการเรียนการสอน 

  วรกิต  วดัเข้าห ลาม (2542: 7-9) ได้แบง่ขัน้ตอนในการสร้างชดุการเรียนการสอน ท่ี

สําคญัไว้ 10 ขัน้ตอน ดงันี ้

  ขัน้ท่ี 1 การกําหนดหมวดหมูเ่นือ้หา (Subject) ประสบการณ์ เป็นการกําหนดวา่จะ

ผลิตชดุการสอนในหนว่ยวิชาหรือประสบการณ์ใด   

   ขัน้ท่ี 2 การกําหนดหนว่ยการสอน โดยแบง่เนือ้หาวิชาท่ีกําหนดออกเป็นหนว่ยยอ่ย  ให้

แบง่เนือ้หาให้เหมาะสมกบัเวลา 

   ขัน้ท่ี 3 กําหนดหวัเร่ือง  เป็นการกําหนดวา่แตล่ะหนว่ยควรจะให้ประสบการณ์

อะไรแก่ผู้ เรียนบ้างโดยกําหนดเป็นหวัข้อเร่ืองยอ่ย ๆ ให้ชดัเจนออกมา 

   ขัน้ท่ี 4 กําหนดมโนมตใิห้สอดคล้องกบัหนว่ยและหวัเร่ืองนัน้ ๆ 

   ขัน้ท่ี 5 กําหนดวตัถปุระสงค์เชงิพฤตกิรรมโดยสอดคล้องกบัมโนมต ิ

   ขัน้ท่ี 6 กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์  ซึ่ งจะเป็น  

แนวทางการเลือกใช้ส่ือ 

   ขัน้ท่ี 7 กําหนดแบบประเมินผล  ให้ตรงวตัถปุระสงค์  

                   ขัน้ท่ี 8 เลือกและผลิตส่ือให้สอดคล้องกบักิจกรรมและวตัถปุระสงค์แล้วจดัไว้เป็นชดุ ๆ 

อาจจะใสซ่องหรือกลอ่งตามความเหมาะสม 

   ขัน้ท่ี 9 หาประสทิธิภาพของชดุการสอน โดยการ นาไปทดลองใช้เพ่ือหาข้อมลูมา

ปรับปรุงชดุการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 
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   ขัน้ท่ี 10 การนาชดุการสอนไปใช้ เม่ือชดุการสอนได้ปรับปรุงและมีประสิทธิภาพแล้ว

สามารถนําไปสอนได้ตามลกัษณะและชนิดของชดุการสอนและระดบัการศกึษานัน้ ๆ 

 3.5  การหาประสทิธิภาพของชุกจิกรรมการเรียนรู้ 
              สดุารัตน์  ไผพ่งศาวงศ์ (2543: 35) ได้กลา่วถึงความจําเป็นในการหาประสทิธิภาพของ

ชดุกิจกรรมวา่ก่อน นาชดุกิจกรรมไปใช้ครูควรมัน่ใจวา่ชดุกิจกรรมนัน้มีประสิทธิภาพในการทําให้

นกัเรียนเกิดความรู้จริง การหาประสิทธิภาพจะชว่ยให้ได้ชดุกิจกรรมท่ีมีคณุภาพและทําให้การสอน

บรรลคุวามสําเร็จตามท่ีมุง่หวงัไว้ 

                 จนัทร์จิรา รัตนไพบลูย์ (2549: 49) กลา่วไว้วา่ ชดุกิจกรรมจะต้องทําหน้าท่ีสอน โดย

สร้างภาพการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเปล่ียนพฤตกิรรมตามท่ีมุง่หวงั บางครั ้ งต้องศกึษาความรู้ด้วยตนเอง 

บางครัง้ต้องสอนแทนครู ดงันัน้ การนําชดุกิจกรรมไปใช้ครูจงึควรมัน่ใจวา่ชดุกิจกรรมนัน้มีประสิทธิภาพ

ในการทําให้นกัเรียนเกิดความรู้จริง การหาประสทิธิภาพตามลําดบัขัน้จะชว่ยให้ได้ชดุกิจกรรมท่ีมี

คณุภาพ และทําให้การสอนบรรลคุวามสําเร็จ 

 

             ขัน้ตอนการหาประสทิธิภาพของชุดกจิกรรมการเรียนรู้  

   1.  ทดลองกบัผู้ เรียนรายบุ คคล (แบบ 1 : 1) โดยใช้กบัผู้ เรียน 1 คน ซึง่มีระดบัคว ามรู้

ความสามารถทางการเรียนออ่น ปานกลําง และเก่ง คํานวณหาประสิทธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรู้

แล้วปรับปรุงให้ดีขึน้ 

   2.  ทดลองกบัผู้ เรียนเป็นกลุม่ (แบบ 1 : 10) ใช้กบัผู้ เรียนตัง้แต ่ 6-10 คน ซึง่มีระดบัความรู้

ความสามารถทางการเรียนออ่น ปานกลาง และเก่ง คํานวณหาประสิทธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรู้

แล้วปรับปรุงให้ดีขึน้ 

                3.  ทดลองภาคส นาม (แบบ 1 : 100) เป็นการทดลองกบันกัเรียนผู้ เรียนทัง้ชัน้ประมาณ     

30 - 100 คน ซึง่มีระดบัความรู้ความสามารถทางการเรียนออ่น ปานก ลาง และเก่ง คํานวณหา

ประสิทธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรู้แล้วปรับปรุงแก้ไข  ผลลพัธ์ท่ีได้ควรใกล้เคียงกบัเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 

หรือต่ํากวา่เกณฑ์ไมเ่กินร้อยละ 25 

                สรุปได้วา่  ในการหาประสิทธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ มีการตรวจสอบคณุภาพ                             

ของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้โดยมีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานขึน้มาเพ่ือทําให้ทราบวา่                   

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้นัน้เป็นไปตามจดุประสงค์ท่ีสร้างขึน้ 
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                เกณฑ์การหาประสทิธิภาพของชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

                เกณฑ์การหาประสิทธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรู้นัน้เป็นเกณฑ์ท่ีผู้สอนคาดหมายวา่

ผู้ เรียนจะเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการเรียนรู้  โดยกําหนดคา่ประสิทธิภาพเป็น E1/E2 โดย  E1 คือ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ และ E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ซึง่คดิเป็นร้อยละของผลเฉล่ียของ

คะแนนท่ีได้ ดงันัน้ E1/E2 

                ในการวิจยัครัง้นีก้ารประสิทธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ คือ  ผลท่ีได้จากการวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัจากได้เรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒั นาขึน้ โดยผู้ วิจยัใช้เกณฑ์

มาตรฐานท่ีกําหนด 80/80 หมายถึง เกณฑ์การพจิารณาผลการเรียนการสอนจากชดุกิจกรรมการ

จดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาขึน้ โดย 80 ตวัแรก หมายถึง คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทัง้หมด  ท่ีทําแบบทดสอบ

ท้ายกิจกรรมแตล่ะกิจกรรมการเรียน รู้ คดิเป็นร้อยละไมต่ํ่ากวา่ 80 และ80 ตวัหลงั คือ คะแนนเฉล่ีย

ของนกัเรียนทัง้หมดท่ีทําแบบทดสอบหลงัเรียนทกุกิจกรรมครบทัง้ 6 กิจกรรมการเรียนรู้ คดิเป็นร้อยละ

ไมต่ํ่ากวา่ 80 

คือ ผลเฉล่ียของคะแนนของนกัเรียนทัง้หมด  ท่ีทําแบบทดสอบท้ายกิจกรรม

แตล่ะกิจกรรมการเรียนรู้ตอ่เปอร์เซ็นต์ผลเฉล่ียของคะแนนการทําแบบทดสอบหลงัเรียนครบทกุ

กิจกรรมการเรียนรู้ เสาวณีย์ สกิขาบณัฑติ (2528: 295) 

 

4.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการ (2532: 13) ได้บญัญตัศิพัท์ ผลสมัฤทธ์ิทางการ เรียนไว้

วา่ “ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสําเร็จ  หรือความสามารถในการกระทําใด ๆ ท่ีต้อง อาศยั

ทกัษะ หรือมิฉะนัน้ก็ต้องอาศยัความรอบรู้ในวิชาใดวิชาหนึง่โดยเฉพาะ” 

  พวงรัตน์  ทวีรัตน์ (2540: 29) ได้ให้ความหมายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คณุลกัษณะ 

รวมถึงความรู้ความสามารถของบคุคล อนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอน หรือประมวลประสบการณ์

ทัง้ปวงท่ีบคุคลได้รับจากการเรียนการสอน ทําให้บคุคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม  ในด้านตา่ง ๆ 

ของสมรรถภาพทางสมอง 

  สรุปแนวคดิของนกัการศกึษาเก่ียวกบัความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้ดงันี ้ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นความสามารถของบคุคล ท่ีได้รับจากการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม 

ทําให้บคุคลได้รับประสบการณ์การเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมในด้านตา่ง ๆ                              

ของสมรรถภาพทางสมอง 
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         4.2  แนวทางในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  บลมู (Bloom. 1976: 201-207) ได้สรุปให้เห็นชดัเจนวา่ผลสมัฤทธ์ิหรือประสิทธิภาพ

ทางการเรียนรู้ของผู้ เรียนนัน้เป็นความสามารถท่ีแสดงออกทางพฤตกิรรมยอ่ยๆ ในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

  1. ด้านความรู้ความจํา (Knowledge) เป็นความสามารถท่ีผู้ เรียนเก็บและระลกึถึง

เร่ืองราวตา่ง ๆ ท่ี ได้รับจากการสัง่สอนอบรมมา  เป็นลกัษณะท่ีผู้ เรียนแสดงออกในรูปของการจํา และ

ระลกึเร่ืองราวนัน้ ๆ ได้ 

  2. ด้านความเข้าใจ (Comprehensive) เป็นความสามารถท่ีแสดงออกในลกัษณะ                 

ของการถ่ายทอดสิ่งท่ีตนเองได้เรียนรู้มาด้วยการเขียนหรือการกระทําใด ๆ ให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ 

   3.  ด้านการนาไปใช้ (Application) เป็นความสามารถท่ีผู้ เรียน นาเอําความรู้ความเข้าใจ

จากสิ่งท่ีได้รับการอบรมสัง่สอนบวกกบัประสบการณ์ ตา่ง ๆ ของตนไปใช้ในสถานการณ์ จริง ๆ หรือ

สถานการณ์จําลองท่ีคล้ายคลงึกนัได้ 

  4.  ด้านการวิเคราะห์ (Analysis) เป็นพฤตกิรรมท่ีผู้ เรียนแสดงออกให้เห็นได้ด้วย                  

การสามารถแยกแยะเร่ืองราวเหตกุารณ์ ผลลพัธ์ ผลรวมของปรากฏการณ์ใด ๆ ท่ีประจกัษ์อยูน่ัน้               

วา่เกิดจากหรือประกอบจากสว่นยอ่ยตา่ง ๆ อะไรบ้าง สามารถวิเคราะห์บางสว่นท่ีสําคญั ของเร่ืองราว

ได้ มองเห็นความสมัพนัธ์เก่ียวโยงของปลีกยอ่ยของสิ่งท่ีเรียนรู้ เป็นต้น 

   5.  ด้านการสงัเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถท่ีผู้ เรียน นําเอาสิ่งท่ีเรียน ตา่ง ๆ     

มาร้อยกรอง  จดัระเบียบใหมใ่ห้เกิดเป็นโครงสร้าง เร่ืองราวใหมท่ี่ แปลกกวา่เดมิ มีประสิทธิภาพสงู

กวา่เดมิ เป็นลกัษณะของความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์นัน่เอง 

   6.  ด้านการประมาณคา่ (Evaluation) เป็นพฤตกิรรมทางปัญญาท่ีสงูท่ีสดุในด้านผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน เป็นความสามารถ ท่ีผู้ เรียนวินิจฉยัเร่ืองราวตา่ง ๆ วา่ดีหรือไมดี่ ควรปฏิบตัหิรือไมค่วร  

เหมาะสมหรือไมเ่หมาะสม เป็นการใช้วิจารณญาณขัน้สดุยอดนัน่เอง 

  สมบรูณ์  ชติ พงศ์ และค นอ่ืนๆ  (2540) การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต้องสอดคล้อง                  

กบัวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรมทัง้ 3 ด้านคือ 

  1. ด้านความคดิ (Cognitive Domain) เป็นความสามารถของสมองในด้านความคดิ

เก่ียวกบัสิ่งตา่ง ๆ ซึง่พฤตกิรรมท่ีแยกยอ่ยเป็น 6 ขัน้ คือ 

   1.1 ความรู้ความจํา (Memory) เป็นความสามารถในการทรงไว้ รักษาไว้ซึง่มวล

ประสบการณ์ตา่ง ๆ ในชีวิตท่ีรับรู้มา 

   1.2 ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการแปลความ ตีความ 

และขยายความในเร่ืองราว และเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ในชีวิต 
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   1.3  การนาไปใช้ (Application) เป็นความสามารถท่ี นาประสบการณ์ท่ีได้รับมา              

ไปประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหาใหม ่

   1.4  การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการจบัใจความสําคญัและ                 

หาความสมัพนัธ์ และหลกัการของสิ่งของเร่ืองราวเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ 

   1.5  การสงัเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์

เร่ืองราวตา่ง ๆ ขึน้มาใหม ่โดยใช้สิ่งเดมิมาดดัแปลงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีกวา่แตก่่อน 

   1.6 การประเมินคา่ (Evaluation) เป็นความสามารถในการตดัสิน ตีราคา และ              

ลงสรุปในเร่ืองราวตา่ง ๆ 

  2. ด้านความรู้สกึนกึคดิ (Affective Domain) เป็นทา่ทีท่ีมีตอ่สิ่งตา่ง ๆ 5 ขัน้ คือ 

        2.1 การรับรู้ (Receiving) เป็นความรู้สกึฉบัไวในการท่ีจะรับรู้ในสิ่งเร้าตา่ง ๆ 

        2.2 การตอบสนอง (Responding) เป็นการมีปฏิกิริยาตอ่สิง่เร้าด้วยความรู้สกึ                  

ท่ียินยอม เตม็ใจ และพอใจ 

        2.3 การสร้างคณุคา่ (Value) เป็นการแสดงออกซึง่ความรู้สกึมีสว่นร่วมตอ่สิง่ตา่ง ๆ 

ตัง้แตก่ารยอมรับ นิยมชมชอบ และเช่ือถือในสิ่งนัน้ 

    2.4 การจดัระบบ (Organization) เป็นการสร้างความคดิรวบรวมของคณุคา่ให้เกิดมี

ระบบ โดยอําศยัความสมัพนัธ์ของคณุคา่ในสิ่งท่ียดึถือ 

    2.5 การสร้างลกัษณะนิสยั (Characterization) เป็นการจดัคณุคา่ท่ีมีอยูแ่ล้ว  ให้เป็น

ระบบ แล้วยดึถือเป็นลกัษณะนสิยัประจําตวับคุคล   

  3.  ด้านทกัษะ (Psycho-motor Domain) เป็นทกัษะในการปฏิบตั ิ5 ขัน้ตอน คือ 

    3.1 การเลียนแบบ (Imitation) เป็นการเลือกหาตวัแบบท่ีสนใจ 

    3.2 การทําตามแบบ (Manipulation) เป็นการลงมือทําตามแบบท่ีสนใจ 

    3.3 การหาความถกูต้อง (Precision) เป็นการตดัสินใจเลือกทําตามแบบท่ีเห็นวา่

ถกูต้อง 

    3.4 การทําอยา่งตอ่เน่ือง (Articulation) เป็นการกระทําสิ่งท่ีเห็นถกูต้องได้  อยา่งเป็น

เร่ืองเป็นราว 

    3.5 การทําโดยธรรมชาต ิ (Naturalization) เป็นการทําจนเกิดทกัษะสามารถปฏิบตัิ

ได้โดยอตัโนมตัจินเป็นธรรมชาต ิ

 4.3 เคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

    ชวาล แพรัตกลุ  (2526 : 16) กลา่ววา่เคร่ืองมือท่ีใช้วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คือ 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ ซึง่แบง่ได้เป็น 2 พวก 
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   1. แบบทดสอบของครู (Teacher- Made Test) หมายถึง ชดุของคําถามท่ีครู  เป็นผู้สร้าง

ขึน้ ซึง่เป็นคําถามท่ีเก่ียวกบัความรู้ท่ีนกัเรียนได้เรียนในห้องเรียนวา่นกัเรียนมีความรู้มากแคไ่หน  

บกพร่องท่ีตรงไหน จะได้สอนซอ่มเสริม หรือเป็นการวดัดคูวามพร้อมท่ีจะเรียนบทเรียนใหม ่ซึ่ งขึน้อยู่

กบัความต้องการของครู 

   2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) แบบทดสอบประเภทนีส้ร้างขึน้                 

จากผู้ เช่ียวชาญในแตล่ะสาขา หรือจากครูท่ีสอนวิ ชานัน้ แตผ่า่นการตรวจสอบคณุภาพ โดยนําผล              

มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิตหิลายครัง้ จนกระทัง่มีคณุภาพดีพอ จงึสร้างเกณฑ์ปกติ ของแบบทดสอบนัน้ 

สามารถใช้เป็นหลกัเปรียบเทียบผลเพ่ือการประเมินคา่ของการเรียนการสอนในเร่ืองใด ๆ ก็ได้ ซึง่

แบบทดสอบมาตรฐานจะมีความเป็นมาตรฐานอยู ่2 ประการ คือ 

   2.1 มาตรฐานในการดําเนนิการสอบ หมายความวา่ แบบทดสอบนีไ้มว่า่  จะนําไปใช้

ท่ีไหนเม่ือไรก็ตาม คําชีแ้จง คําอธิบาย การดําเนินการสอบจะเหมือนกนัทกุครัง้ไปจะมีการควบคมุตวัแปร

ตา่ง ๆ ท่ีทําให้คะแนนค ลาดเคล่ือน เชน่ ผู้คมุสอบ การจดัห้องสอบ กระบวนการสอบ การใช้คําสัง่   

กระบวนการสอบประเภทนีมี้คําชีแ้จงในการใช้ข้อสอบอยูด้่วย 

   2.2 มาตรฐานในการแปลความหมายของคะแนน หมายความวา่  ไมว่า่จะสอบท่ีไหน 

เม่ือไรก็ต้องแปลคะแนนได้เหมือนกนั ฉะนัน้ข้อสอบประเภทนีจ้งึต้องมีเกณฑ์สําหรับเปรียบเทียบให้

เป็นมาตรฐานเดียวกนัได้ 

 สําหรับการวิจยัในครัง้นี ้ ผู้ วิจยัสนใจศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การอนรัุกษ์พลงังาน

ไฟฟ้า ของนกัเรียนชัน้ ประถมศกึษาปีท่ี 6 11โดยใช้ชดุกิจกรรม 11

 

การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  ซึง่เป็นการวดั

ความสามารถด้านสตปัิญญาครอบคลมุ พฤตกิรรม 6 ด้าน คือ ด้านความรู้  ความจํา ความเข้าใจ                        

การนาไปใช้ การวิเคราะห์ และการสงัเคราะห์ เคร่ืองมือท่ีนาไปใช้คือ แบบทดสอบปรนยัชนดิเลือกตอบ 

(Multiple Choice) 4 ตวัเลือก  

5.  ความตระหนัก 
  5.1 ความหมายของความตระหนัก 

   ประภาเพ็ญ  สวุรรณ (2520: 14) กลา่ววา่ “ความตระหนกั ” หมายถึง การท่ีบคุคลฉกุคดิ

ขึน้ได้ หรือการเกิดขึน้ในความรู้สกึวา่มีสิ่งหนึง่ เหตกุารณ์หนึง่หรือสถานท่ีหนึง่ ซึง่การรู้สกึวา่มีหรือ                         

การได้ฉกุคดิถึงสิ่งใดสิ่งหนึง่ เป็นความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ในสภาวสะจิตใจ แตไ่มไ่ด้หมายความวา่บคุคลนัน้

สามารถจําได้หรือระลกึได้ถึงลกัษณะบางอยา่งของสิง่นัน้ 
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   วิชยั  วงษ์ใหญ่ (2537: 133) กลา่วถึง “ความตระหนกั” วา่ ความตระหนกัเป็นพฤตกิรรม

ขัน้ต่ําสดุทางด้านความรู้ แตค่วามตระหนกัไมเ่ก่ียวกบัความจําหรือความสามารถระลกึได้ความตระหนกั 

หมายถึง ความสามารถนกึคดิ ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ในสภาวะของจิตใจ 

   กู๊ด (Good. 1973: 54) ให้ความหมายวา่ “ความตระหนกั” หมายถึง การกระทําท่ีแสดง

วา่จําได้ การรับรู้หรือมีความรู้ ซึง่ความตระหนกัมีความหมายเหมือนกบัความสํานกึ  

   รูนส์ (Runes. 1971: 32) กลา่ววา่ “ความตระหนกั” เป็นการกระทําท่ีเกิดจากความสํานกึ 

   บลมู (Bloom. 1971: 273) กลา่ววา่ “ความตระหนกั ” เป็นขัน้ต่ําสดุของ อารมณ์ และ

ความรู้สกึ ความตระหนกัเกือบคล้ายความรู้ตรงท่ีทัง้ความรู้และความตระหนกัตา่งก็ไมเ่น้นลกัษณะ

ของสิง่เร้า ความตระหนกัตา่งกบัความรู้สกึตรงท่ีความตระหนกั ไมต้่องเน้นปรากฏการณ์หรือสิ่งใด               

สิ่งหนึง่ ความตระหนกัจะเกิดขึน้ได้เม่ือมีสิ่งเร้า 

   จากความหมายของความตระหนกัดงักลา่วข้างต้นพอสรุปได้วา่ ความตระหนกั หมายถึง 

ความสํานกึ การรับรู้ หรือความรู้สกึตอ่สิ่งใดสิ่งหนึง่ หรือเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่  โดยอาศยัระยะเวลา 

ประสบการณ์ หรือสภาพแวดล้อมในสงัคม ชว่ยให้เกิดความตระหนกั  ซึง่สอดคล้องกบัการสรุป

ความหมายของความตระหนกัของ เนลสนั (Nelson. 1975: 308) กลา่ววา่ความตระหนกัมีความหมาย

เหมือนการสํานกึ ซึง่เป็นภาวะท่ีบคุคลได้รับรู้  หรือได้ประสบการณ์ตา่ง ๆ มาแล้ว โดยมีการประเมินคา่

และตระหนกัถึงความสําคญั ท่ีตนเองมีตอ่สิ่งนัน้ ๆ อยูค่วามตระหนกัจงึเป็นเร่ืองของการต่ืนตวัทางจิตใจ  

ตอ่เหตกุารณ์หรือสถานการณ์นัน้ หมายความวา่ ระยะเว ลําหรือประสบการณ์และสภาพแวดล้อมจะ

เกิดการรับรู้ (Perceptions) ขึน้และนาไปสูก่ารเกิดความคดิรวบยอด การเรียนรู้ และความตระหนกั 

ตามลําดบั 

  5.2 องค์ประกอบสาํคัญท่ีทาํให้เกดิความตระหนัก 

   ปัจจยัหรือสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ หรือความตระหนกันัน้ สามารถแบง่ออกได้เป็น                   

2 องค์ประกอบใหญ่ คือ ลกัษณะของสิ่งเร้า และลกัษณะของบคุคลท่ีรับรู้ 

   1.  ลกัษณะของสิ่งเร้า หรือคณุสมบตัขิองสิ่งเร้าจะเป็นปัจจยัภายนอกท่ีทําให้บคุคล                     

เกิดความสนใจท่ีจะรับรู้ อนัจะนาไปสูค่วามตระหนกัตอ่ไป 

   2.  ลกัษณะของบคุคลท่ีรับรู้ หมายถึง การท่ีบคุคลจะเกิดความตระหนกัตอ่ปรากฏก ารณ์

อยา่งใดอยา่งหนึง่มากน้อยแคไ่หนยอ่มจะขึน้อยูก่บัปัจจยัทางด้านกายภาพ ได้แก่ สมรรถภาพข อง

อวยัวะรับสมัผสั ห ูตา จมกู ลิน้  และปัจจยัทางด้านจติวิทยา อนัได้แก่ ความรู้เดมิการสงัเกตพจิารณา 

ความสนใจ ความตัง้ใจ ความพร้อมท่ีจะรับรู้ การเพิม่คณุคา่ ฯลฯ ซึง่สิง่ตา่ง ๆ เหลา่นีจ้ะมีอิทธิพลทําให้

บคุคลเกิดความตระหนกัแตกตา่งกนั ซึง่ขัน้ตอน และกระบวนการเกิดความตระหนกัสามารถอธิบายได้ 

ดงัปรากฏตามภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนและกระบวนการเกิดความตระหนกั  
 

 ท่ีมา: Good, Carter V.  (1973).  Dictionary of Education. p. 54. 

 

 จากภาพประกอบ จะเหน็ได้วา่ความตระหนกัเป็นผลมาจากกระบวนการทางปัญญา  

(Cognitive Process) กลา่วคือ เม่ือบคุคลได้รับการกระตุ้นจากสิง่เร้าหรือรับสมัผสัจาก สิ่งเร้า แล้วจะ

เกิดการรับรู้ขึน้ เมือ่เกิดการรับรู้แล้วตอ่ไปก็จะ นาไปสูก่ารเกิดความเข้าใจในสิ่งเร้านัน้ และ นําไปสูก่าร

เรียนรู้ตอ่ไปคือ มีความรู้ในสิ่งนัน้และเม่ือบคุคลเกิดความรู้แล้วก็จะ นาไปสูค่วามตระหนกัในท่ีสดุ และ

ทัง้ความรู้และความตระหนกัตา่งก็ นาไปสูก่ารก ระทําหรือการแสดงพฤตกิรรมของบคุคลท่ีมีตอ่สิ่งเร้า

นัน้ ๆ ตอ่ไป 

 5.3  การวัดความตระหนัก 

  ชวาล  แพรัตกลุ (2526: 201) กลา่ววา่ ความตระหนกัเป็นการแสดงพฤตกิรรมท่ีละเอียดออ่น

เก่ียวกบัด้านความรู้สกึและ อํารมณ์ ดงันัน้ เคร่ืองมือท่ีจะ นามาวดัต้องมีหลกัการ และวิธีการตลอดจน

การมีเทคนิคเฉพาะ เพ่ือจะได้ผลออกมาอยา่งเท่ียงตรง และเช่ือถือได้ เคร่ืองมือท่ีใช้วดัความตระหนกัมี

หลายประเภท ดงันี ้

  1. วิธีการสมัภาษณ์ อาจ เป็นการสมัภาษณ์แบบมีโครงร่างอยา่งแนน่อน                    

(Structured Item) คือ มีการสร้างคําถาม และมีคํา ตอบให้เลือกเหมือน ๆ กนั หรือแบบสอบถาม                

ชนิดท่ีเลือกตอบ เป็นต้น สว่นอีกชนิดหนึง่แบบไมมี่โครงร่าง (Unstructured Item) เป็นแบบสมัภาษณ์

ท่ีมีไว้แตห่วัข้อใหญ่ๆให้ผู้ตอบมีเสรีภาพในการตอบมากๆ และคําถามก็เป็นไป ตามโอกาสจะอํานวยให้ 

  2.  แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามอาจเป็นชนิดปลายเปิดหรือชนิดปลาย

ปิด หรืออาจผสมกนัทัง้สองแบบก็ได้ 

การสมัผสั การรับรู้ ความคิด

รวบยอด 

การเรียนรู้

ความรู้ 

ความ

ตระหนกั 

พฤติกรรม 
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  3.  แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นเคร่ืองมือวดัชนดิท่ีให้ตรวจสอบวา่  เห็นด้วย - 

ไมเ่ห็นด้วย หรือมี – ไมมี่ สิ่งท่ีกําหนดในรายการ อาจอยูใ่นรูปของการทําเคร่ืองหมาย ให้ตอบ หรือเลือก

วา่ ใช ่– ไมใ่ช ่ก็ได้ 

  4.  มาตรวดัเจตคตติามวิธีของลเิคอร์ท (Likert’s Scale) เป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสําหรับ  

การใช้วดัอารมณ์ และความรู้สกึวา่มีความเข้มมากน้อยเพียงใด 

  5.  การใช้ความหมายทางภาษา (Semantic Differential Technique) เป็นเคร่ืองมือวดั

ชนิดหนึง่ท่ีสามารถวดัเก่ียวกบัการประเมินคา่ (Evaluation) ศกัยภาพ และพวกท่ีเก่ียวกบักิจกรรม 

(Activity) เป็นเทคนิคการวดัท่ี ชาลส์ ออสกดู ได้คดิขึน้มาใช้วดัเก่ียวกบัความตระหนกั 

 5.4 ความสาํคัญของการมีความตระหนักต่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

  ความตระหนกัมีความสําคญัตอ่การสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม ซึง่มีนกัวิชาการ

ได้แสดงทศันะของแตล่ะทา่นไว้ดงันี ้  สขุณภา สําเนียงสงู  (2546 : 43) ได้กลา่วไว้สอดคล้องกนัวา่     

ความตระหนกั เป็นการปลกูฝังหรือพฒั นาความรู้สกึซาบซึ ง้ตอ่สิ่งแวดล้อมในทางท่ีถกูต้อง  นบัวา่เป็น

สิ่งท่ีจําเป็นอีกประการหนึง่ เม่ือบคุคลมีพฤตกิร รมสง่เสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม  แล้ว การทํา ลาย

ทรัพยากรธรรมชาตจิะลดน้อยลง การปรับปรุงเปล่ี ยนแปลงพฤตกิรรมทางด้านความรู้สกึ อารมณ์ นัน้

เป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้ภายในจิตใจของแตล่ะบคุคล ดงันัน้ การปลกูฝังในเร่ืองความรู้สกึ อารมณ์ จงึเป็นสิ่งท่ี

ต้องพยายามสอดแทรกในทกุเวลาทกุโอกาสเทา่ท่ีจะทําได้ แม้วา่พฤตกิรรมนีจ้ะไมเ่ห็นผลในทนัทีทนัใด

ก็ตาม ในกาลข้างหน้า ถ้าการเปล่ียนแ ปลงพฤตกิรรมเป็นไปตามท่ีมุง่ หวงั ก็จะเป็นการสง่เสริมและ

รักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีคณุภาพทางหนึง่ซึง่จะบงัเกิดผลดีตอ่สงัคมสว่นรวมตอ่ไป 

 5.5 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และความตระหนัก 

      ความตระหนกักบัการรับรู้มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกนั ซึง่มีนกัการศกึษาสรุปไว้

สอดคล้องกนัคือ (กนกพร  อิศรานวุฒัน์ . 2540: 24) (สมบญุ ศลิ ป์รุ่งธรรม . 2540: 23) และ (สขุณภา 

สําเนียงสงู. 2546: 43) กลา่ววา่ ความตระหนกัและการรับรู้นัน้มีความสมัพนัธ์กนั คือทัง้ความตระหนกั

และการรับรู้ ตา่งก็เก่ียวข้องกบัการสมัผสั และการใช้จิตใจไตร่ตรองทัง้สิน้ โดย การรับรู้เป็นเร่ือง

ของข้อเท็จจริง  กฎเกณฑ์ท่ีได้จากการสงัเกตและรับรู้ท่ีต้อง อาศยัเวลาสว่นความตระหนกัเป็นเร่ือง

ความรู้สกึในสภาวะจติใจท่ีไมเ่น้นความสามารถในการจํา หรือระลกึได้  อยา่งไรก็ตาม การท่ีจะเกิด

ความตระหนกัขึน้มาได้นัน้ ต้องผา่นการรับรู้มาก่อนเบือ้งต้น 

 5.6 วิธีการสร้างแบบวัดความตระหนัก 

  สขุณภา   สําเนียงสงู  (2546 : 43) ได้สรุปวิธีการสร้างแบบวดัความตระหนกัมีลําดบั              

การสร้างดงันี ้

  1. การรวบรวมข้อมลู ข้อมลูนัน้อาจมาจากเอกสาร บทวิเคราะห์ งานการศกึษาวิจยั 
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  2. การตรวจสอบข้อมลู เพ่ือให้แนใ่จวา่ข้อมลูท่ี นามาใช้ในการสร้างแบบวดั มีความ

เหมาะสมกบัการท่ีจะตอบหรือใช้วดักบักลุม่ตวัอยา่ง 

  3. เขียนแบบวดัโดยการสร้างเหตกุารณ์ เพ่ือให้กลุม่ตวัอยา่งได้แสดงความรู้สกึท่ีแท้จริง

ของตนออกมา โดยการตรวจสอบในแบบตรวจสอบรายการ 

  4. จดัเรียงตวัลวงและตวัเลือก 

  5. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบวดั 

 จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความตระหนกั สรุปได้วา่ ความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์

พลงังานไฟฟ้า หมายถึง การแสดงออกถึงความ รู้สกึ ความสํานกึในผลของการกระทํา ท่ีจะนาผลดีและ

ผลเสียมาสูก่ารใช้พลงังานไฟฟ้า แบ่ งเป็น 2 องค์ประกอบ คือ 1) ลกัษณะของสิ่งเร้า หรือคณุสมบตัิ   

ของสิ่งเร้า จะเป็นปัจจยัภายนอกท่ีทํา ให้บคุคลเกิดความสนใจท่ีจะรับรู้ อนัจะนาไปสูค่วามตระหนกั

ตอ่ไป 2) ลกัษณะของบคุคลท่ีรับรู้ หมายถึง การท่ีบคุคลจะเกิดความตระหนกัตอ่ปรากฏการณ์                

อยา่งใดอยา่งหนึง่มากน้อยแคไ่หนขึน้อยูก่บัปัจจยักายภาพ ได้แก่ สมรรถภาพของอวยัวะรับสมัผสั 

และปัจจยัทางด้านจติวิทยา ได้แก่ ความรู้เดมิ การสงัเกตพจิารณาจากความสนใจ ความตัง้ใจ      

ความพร้อมท่ีจะรับรู้ การเพิ่มคณุคา่ ซึง่สิ่งตา่ง ๆ เหลา่นี ้จะมีอิทธิพลทําให้บคุคลเกิดความตระหนกั 
 

6.  ความพงึพอใจ 
 6.1 ความหมายของความพงึพอใจ 

  จารุศรี  ศริิองัคาวธุ (2545: 8) กลา่ววา่ ความพงึพอใจเป็นองค์ประกอบ  ด้านความรู้สกึ

ของทศันคต ิ ซึง่ไมจํ่าเป็นต้อ งแสดงหรืออธิบายเชิงเหตผุลเสมอไป หรือกลา่วได้วา่ ความพงึพอใจ               

เป็นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สกึตอ่สิง่เร้าหรือสิง่กระตุ้นท่ีแสดงออกมาในลกัษณะของผลลพัธ์สดุท้าย

ของกระบวนการประเมิน โดยบง่บอกถึงทิศทางของผลการประเมินวา่เป็น  ไปในลกัษณะทิศทางบวก

หรือทิศทางลบหรือไมมี่ปฏิกิริยาตอ่สิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นนัน้ก็ได้ 

  กิตตศิกัดิ ์ มีฤทธ์ิ  (2545: 19) กลา่ววา่  ความพงึพอใจ หมายถึง สภาพความต้องการท่ี

ได้รับการตอบสนอง  เกิดเป็นความรู้สกึท่ีดี ท่ีชอบ ประทบัใจ ท่ีมีตอ่สิ่งนัน้  ๆ โดยเม่ือพอใจสิ่งใดแล้ว      

ก็จะแสดงออกทางพฤตกิรรม   โดยเข้าร่ วมกิจกรรม อทุิศแรงกาย แรงใจ และสตปัิญญาท่ีกระทําใน

กิจกรรมนัน้     

  วิลาวรรณ  คณุเจริญ (2544: 13) กลา่ววา่ ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สกึหรือทศันคตท่ีิ

ดีท่ีเกิดขึน้เม่ือได้รับผลสําเร็จตามมุง่หมายหรือวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

 จากความหมายของคําวา่ความพงึพอใจท่ีนกั วิชาการได้กลา่วไว้พอสรุปได้วา่ ความพงึพอใจ  

คือความรู้สกึหรือทศันคตท่ีิดีท่ีเกิดจากการสมัผสั กา รรับรู้ ทําให้เกิดการเรียนรู้ ยอมรับเป็นไปตามท่ี

คาดหวงัท่ีทําให้เกิดความสามารถในการเรียนรู้ได้ดีย่ิงขึน้ 
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 6.2 ทฤษฎีความพงึพอใจ 

       วิโรจน์  สารรัตนะ (2544: 96) กลา่ววา่ กระบวนการจงูใจเป็นสิง่ท่ีทําได้ยากและ

สลบัซบัซ้อน  เน่ืองจากเหตผุลตอ่ไปนี ้

  1.  บคุคลแตล่ะคนมีความแตกตา่งกนั 

  2.  พฤตกิรรมท่ีบคุคลแสดงออกมีหลํากหลายวิธี  แม้จะเป็นความต้องการอนัเดียวกนั 

  3.  การกระทําของบคุคลไมค่งเส้นคงวา  เปล่ียนแปลงง่าย 

  4.  บคุคลมีปฏิกิริยาตอ่ความล้มเหลวในการตอบสนองความต้องการท่ีแตกตา่งกนั 

  มาสโลว์  (วิโรจน์  สารรัตนะ . 2544: 99-101;  อ้างอิงจาก Hellriegel; & Slocum. 1982; 

Staw. 1983;  Dunham. 1984) เช่ือวา่ความต้องการของ มนษุย์สามารถจดัลําดบัขัน้ได้ 5 ขัน้ และเม่ือ

ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วก็จะไมจ่งูใจอีก  ซึง่ความต้องการ 5 ขัน้ของมาสโลว์  ประกอบด้วย 

  1. ความต้องการทางกายภาพ 

  2. ความต้องการความปลอดภยัและความมัน่คง 

  3. ความเป็นเจ้าของ  ความรัก  และกิจกรรมทางสงัคม 

  4. การยอมรับนบัถือ 

  5. การบรรลศุกัยภาพแหง่ตน 

  มาสโลว์กลา่ววา่ ความต้องการในแตล่ะลําดบัขัน้ จะมีความคาบเก่ียวกนัอยู ่หรือ อาจเกิด

ความต้องการหลายลําดบัขัน้ในเวลําเดียวกนั 

  เฮอร์เบร์ิก และคนอ่ืนๆ (วิโรจน์ สารรัตนะ . 2544: 101-104; อ้างอิงจาก Hoy; et al.  

2001; Ubben; et al. 2001; Lunenburg. 2001) ได้วิจยัและค้นพบสิ่งตา่ง ๆ ดงันี ้

  ปัจจยัคํา้จนุ  หรือ ปัจจยัธํารงรักษา  คือ  สิง่ท่ีทําให้เกิดความไมพ่งึพอใจเม่ือขาดหายไป   

ถึงแม้วา่ในขณะท่ีมีก็ไมทํ่าให้เกิดความพงึพอใจเพิ่มขึน้ 

  ปัจจยัจงูใจ คือ สิ่งท่ีทําให้เกิดความพงึพอใจ แตห่ากขาดหายไปจะทําให้ไมมี่ความพงึพอใจ  

แตก็่ไมถึ่งกบัทําให้เกิดความพงึพอใจ 

  ทฤษฎีของเฮอร์เบร์ิกสามารถตีความได้  5  แง่มมุ ดงันี ้

  1. ปัจจยัจงูใจทกุตวัตา่งร่วมกนัสง่ผลตอ่ความพงึพอใจมากกวา่ความไมพ่งึพอใจ 

  2. ปัจจยัจงูใจทกุตวัตา่งร่วมกนัสง่ผลตอ่ความพงึพอใจม ากกวา่ความไมพ่งึพอใจและ

ปัจจยัคํา้จนุทกุตวัตา่งร่วมกนัสง่ผลตอ่ความไมพ่งึพอใจมากกวา่ปัจจยัจงูใจทกุตวัรวมกนั 

  3. ปัจจยัจงูใจแตล่ะตวัสง่ผลตอ่ความพงึพอใจมากกวา่ความไมพ่งึพอใจและ                    

ในทางกลบักนัปัจจยัคํา้จนุแตล่ะตวัสง่ผลตอ่ความไมพ่งึพอใจมากกวา่ความพงึพอใจ 
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  4. ปัจจยัจงูใจแตล่ะตวัสง่ผลตอ่ความพงึพอใจมากกวา่ปัจจยัจงูใจแตล่ะตวัสง่ผล                    

ตอ่ความพงึพอใจมากกวา่ปัจจยัคํา้จนุตวัใด ๆ 

  5. ปัจจยัจงูใจเทา่นัน้ท่ีสง่ผลตอ่ความพงึพอใจ แล ะมีเฉพาะปัจจยัคํา้ จนุ เทา่นัน้                      

ท่ีสง่ผลตอ่ความไมพ่งึพอใจ 

 6.3 การเรียนการสอนท่ีมีผลต่อความพงึพอใจของผู้เรียน 

       ระบบการเรียนการสอน ท่ีมีท่ีมีการจดัการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพนัน้

นกัการศกึษา ได้ให้แนวคดิท่ีแตกตา่งกนั ตามรายละเอียดดงันี ้คือ 

  กลาสเซอร์ (ภพ เลาหไพบลูย์ . 2540: 55-50; อ้างอิงจาก Glasser. 1962) ได้เสนอ

รูปแบบของการเรียนการสอนแบบง่าย ๆ ซึง่เป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปมี 5 องค์ประกอบ คือ จดุประสงค์

การสอน การประเมินสถานะของผู้ เรียนก่อนสอน การจดักระบวนการเรียนการสอนการประเมนิผล  

การเรียนการสอน และข้อมลูป้อนกลบั 

  เคมพ์ (ภพ เ ลาหไพบลูย์ . 2540 : 56 - 57; อ้างอิงจาก Kemp. 1971) ได้เสนอระบบ       

การเรียนการสอนไว้วา่ ระบบการเรียนการสอนต้องประกอบด้วย 9 ขัน้ตอน ดงันี ้

  1. กําหนดหวัข้อท่ีจะสอนและเขียนจดุประสงค์ทัว่ไป 

  2. ศกึษาลกัษณะของผู้ เรียน 

  3. ระบจุดุประสงค์ของการสอนเชิงพฤตกิรรม 

  4. กําหนดเนือ้หาวิชาท่ีสนองจดุประสงค์ในแตล่ะข้อ 

  5. ทดสอบเพ่ือวดัความรู้ความสามารถก่อนท่ีจะทําการสอน 

  6. เลือกกิจกรรม แหลง่วิชาการสําหรับการเรียนการสอน เพ่ือนําไปสูจ่ดุประสงค์ 

  7. บริการสนบัสนนุประสานงานเร่ืองตา่ง ๆ เชน่ การเงิน อําคารสถานท่ี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

  8. ประเมินผลการเรียนของผู้ เรียนวา่บรรลผุลตามจดุประสงค์ท่ีตัง้ไว้เพียงใด 

  9. การพิจารณวา่ควรจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงแผนการเรียนการสอนให้ดีขึน้ 

 รูปแบบการเรียนการสอนของเคมพ์ เน้นการกําหนดจดุประสงค์ของการสอนวา่จะต้องเป็น

จดุประสงค์เชงิพฤตกิรรมและให้ความสําคญัตอ่การบริการสนบัสนนุการเรียนการสอนด้วย 

 คลอสไมร์ และ ริปเปิล (ภพ เลาหไพบลูย์ . 2540: 59; อ้างอิงจาก Klausmeier; & Ripple. 

1971) ได้เสนอระบบการเรียนการสอนไว้วา่ ระบบการเรียนการสอน มีองค์ประกอ 7 สว่น คือ 

1. กําหนดจดุประสงค์ 

2. การเตรียมความพร้อมของนกัเรียน 
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3. การจดัเนือ้หาวิชาการ วสัดอุปุกรณ์และเคร่ืองมือตา่ง ๆ 

4. การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

5. การดําเนินการสอน 

6. การวดัและประเมินผลการเรียนการสอน 

7. การสมัฤทธ์ิผลของนกัเรียน 

จากการศกึษาเก่ียวกบั ระบบการเรียนการสอน สรุปได้วา่ เป็นการจดัองค์ประกอบของ            

การเรียนการสอนให้มีความสมัพนัธ์กนั เพ่ือสะดวกตอ่การ นาไปสูจ่ดุมุง่หมายป ลํายทาง ของการเรียน

การสอนท่ีได้กําหนดไว้ โดยมุง่หวงัท่ีจะให้การเตรียมการสอนระบบตา่ง ๆ เพราะเม่ือมีความรู้สกึ                    

พงึพอใจ มีความสขุตอ่การเรียนรู้แล้ว ก็ยอ่มทําให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสทิธิภาพทัง้ในด้าน

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และประสบความสําเร็จในการเรียนตอ่ไป 

6.4 วธีิการสร้างความพงึพอใจต่อการเรียนการสอน 

       สกินเนอร์ (ภพ เลาหไพบลูย์ . 2540: 175; อ้างอิงจาก  B.F.Skinne. n.d.) ได้กลา่วถึง                     

การเสริมแรงไว้วา่เป็นการให้สิ่งเร้า เพ่ือให้นกัเรียนแสดงพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหนึง่ตอ่ไป ซึ่ งเป็น

ความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ่งเร้ากบัพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้ สิ่งเร้าเป็นสญัญาณให้นกัเรียนรู้วา่ควรจะแสดง

พฤตกิรรมใดบ้าง 

       ภพ เลาหไพบลูย์ (2540: 193) ได้กลา่วถึง กระบวนการส่ือสารเป็นระบบ  การถ่ายทอด

และแลกเปล่ียนเนือ้หาสาระประสบการณ์ ความคดิเหน็ ความรู้สกึ อารมณ์ ความสนใจ ความพงึพอใจ 

เจตคต ิค่ านยิม  ตลอดจนทกัษะและความชํา นาญ ระหวา่งผู้ส่ งกบัผู้ รับ โดยมีวตัถปุรากฏการณ์ 

สถานการณ์  หรือสญัลกัษณ์  เป็นส่ือกลํางในการถ่ายทอด  และแลกเปล่ียนสารท่ีต้องการจะส่ือ ดงันัน้

กระบวนการเรียนการสอนจะต้องมีส่ือการเรียนการสอน ถ้าการเลือกใช้ส่ือการเรียนการสอนเป็น                

ไปอยา่งเหมาะสมแล้วความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแสวงหาความรู้และเจตคตก็ิจะสะสมเป็นระบบ 

ท่ีมีความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัแล้วผลของการตอบสนองของผู้ เรียนตอ่สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้                   

จากการใช้ส่ือการเรียนการสอนก็จะทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความพงึพอใจของผู้ เรียน 

 จากการศกึษาเอกสาร สรุปได้วา่ วิธีการสร้างความพงึพอใจ  ตอ่การเรียนการสอน ผู้สอนต้อง

มีการใช้จิตวิทยาในการสอน เชน่ การเสริมแรง การสร้างแรงจงูใจ รวมทัง้การใช้ส่ือประกอบการเรียน 

การสอน เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความพงึพอใจ และเกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัสิ่งท่ีผู้สอนถ่ายทอดให้กบัผู้ เรียน 
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7.  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 7.1  งานวจัิยท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 

 งานวจัิยภายในประเทศ 

  สกุญัญา  ซ่ือสตัย์ (2546: บทคดัยอ่ ) ได้ทําการวิจยัเร่ืองพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังาน

ไฟฟ้าของนกัเรียนโรงเรียนอรรถมติร  ผลการศกึษาพบวา่ นกัเรียนสว่นใหญ่เพศชายร้อยละ 57.9 และ

เพศหญิงร้อยละ 42.1 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าอยูใ่นระดบั ปานก ลาง

และมีระดบัพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าปานกลาง ทําให้ทราบวา่ระดบัพฤตกิรรมในการอนรัุกษ์

พลงังานไฟฟ้าของนกัเรียนเม่ือจําแนกตามเพศ จําแนกตามจํานวนสมาชกิในครอบครัว จําแนกตาม

ระดบัการศกึษาสงูสดุของบิ ดํามารดํา และจําแนกตามรายได้เฉล่ียของบิ ดํามารดํา พบวา่ ไมมี่ความ

แตกตา่งกนัด้านระดบัพฤตกิรรมเก่ียวกบัการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

  ทศันวดี  วอ่งกิจ (2547: บทคดัยอ่) ได้ทําการวิจยัเร่ืองผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าโดยใช้บทเพลงเป็นส่ือ พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนจาก

การสอนโดยใช้บทเพลงเป็นส่ือ และนกัเรียนท่ีเรียนโดยไมใ่ช้บทเพลงเป็นส่ือมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ

      วลัลี ธีรานนัตชยั (2547: บทคดัยอ่ ) ได้ทําการวิจยัเร่ืองพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังาน

ไฟฟ้าของบคุ ลํากรโรงพยาบาลทัว่ไป จงัหวดัราชบรีุ   ผลการศกึษาพบวา่  กลุม่ตวัอยา่งมีพฤตกิรรม       

การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าในระดบัสงู และปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า คือ 

อาย ุระยะเว ลา  การปฏิ บตังิาน ทศันคตเิก่ียวกบัการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  การมีประสบการณ์                      

ด้านสิ่งแวดล้อม และการให้คณุคา่ สิ่งแวดล้อม โดยมีผลตอ่การผนัแปรของพฤตกิรรมการอนรัุกษ์ 

พลงังานไฟฟ้า  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  0.001 สว่น ตวัแปร  เพศ ระดบัการรับรู้ขา่วสาร และ

ระดบัความรู้ มีผลตอ่การผนัแปรของพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ                

ท่ีระดบั 0.05  นอกจากนี ้ยงัพบวา่ ตําแหนง่   ระดบัการศกึษา จํานวนสมาชกิในครอบครัว รายได้

ครอบครัวเฉล่ียตอ่เดือน และ ท่ีพกั อาศยัไมก่่อให้เกิดการผนัแปรของพฤตกิรรมการอนรัุกษ์พลงังานไฟ

ของบคุลํากรโรงพยาบาลทัว่ไป จงัหวดัราชบรีุ 

      แสงประกาย เรืองไพศาล (2551: บทคดัยอ่ ) ได้ทําการวิจยัเร่ือง ผลการใช้  ชดุกิจกรรม

พลงังานไฟฟ้า ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ผลการศกึษา  พบวา่ชดุกิจกรรม

พลงังานไฟฟ้า ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เหมาะสมท่ีจะชว่ยให้นกัเรียนเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ได้เป็นอยา่งดี  จงึควรสนบัสนนุให้ครูวิทยาศาสตร์ 

นําการจดักิจกรรมรูปแบบนีไ้ปใช้ในการเรียนการสอน  จะชว่ยให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

สงูขึน้         
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งานวจัิยต่างประเทศ 

  โรฮาด ิและ เทเลอร์ (Rohadi; & Tayior. 1992: 33-39) ได้ศกึษาความจําเป็นในการสอน

ความรู้เก่ียวกบัพลงังานในโรงเรียนมธัยมของอินโดนีเซีย โดยเปรียบเทียบความรู้เร่ืองพลงังานและทศันคติ

ท่ีมีตอ่การอนรัุกษ์พลงังานของนกัเรียนอินโดนีเซียระดบัมธัยมสายวิทยาศาสตร์ และสายศลิปศาสตร์ 

กลุม่ตวัอยา่ง 400 คน พบวา่ นกัเรียนโดยทัว่ไปมีทศันคตไิมช่อบการอนรัุกษ์พลงังาน และนกัเรียนสาย

ศลิปศาสตร์ มีความรู้เก่ียวกบัเนือ้หาพลงังานน้อย 

  สจ๊วต (Stewart. 1982: 118) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ ทศันคตแิละรูปทรง

ของบ้านกบัผลของการใช้พลงังานภายในบ้านอยู่ อําศยั โดยแบง่กลุม่ตวัอยา่งเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ผู้ใช้

พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพกบักลุม่ท่ีอําศยัอยูใ่นบ้านท่ีสร้างขึน้เพ่ือประหยดัพลงังาน  ใช้แบบสํารวจ

ทศันคต ิและแบบสอบถามเก่ียวกบัเทคนคิการประหยดัพลงังานท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ผลการศกึษา พบวา่ 

ถ้าประชาชนมีทศันคตใินทางบวกเก่ียวกบัการอนรัุกษ์พลงังานหรือมีความรู้ด้านพลงังานมากกวา่จะใช้

พลงังานอยา่งประหยดัมากกวา่ผู้ มีทศันคตใินทางลบเก่ียวกบัการอนรัุกษ์พลงังานหรือมีความรู้ ด้าน

พลงังานน้อยกวา่ สําหรับทศันคตขิองประชาชน ท่ีอาศยัอยูบ้่าน ท่ีใช้พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ จะมี

ทศันคตใินทางบวก และมีความรู้มากกวา่ประชาชนท่ี อาศยัอยูใ่นบ้านท่ีสร้างขึน้เพ่ือประหยดัพลงังาน

และใช้พลงังานน้อยกวา่ด้วย 

 จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า สรุปได้วา่ นกัเรียนท่ีผา่นการ

ฝึกอบรม มีผลสมัฤทธ์ิและความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าได้ดีขึน้  

 7.2  งานวจัิยท่ีเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 งานวจัิยภายในประเทศ 

  พษิณ ุ เดชใด (2540: 85) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคตติอ่สิง่แวดล้อม

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ในวิชาสงัคมศกึษา โดยการสอนแบบบรูณาการท่ีใช้เทคนิคการพฒันา

แบบยัง่ยืน ผลการศกึษาพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนแบบบรูณาการท่ีใช้เทคนิคการพฒั นาแบบ

ยัง่ยืนกบันกัเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนตามคูมื่อการสอนของหน่ วยศกึษานเิทศก์กรมสามญัศกึษา        

มีเจตคตติอ่สิ่งแวดล้อมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

  รัตนะ   บวัรา (2540 : 102 ) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดย

ใช้ชดุการเรียนด้วยตนเองกบัการสอนตามคูมื่อครู พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชดุการเรี ยนด้วย

ตนเองสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครู 
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  นศุรา  เอ่ียมเนา่วรัตน์ (2542: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ  เจตคตติอ่

สิง่แวดล้อมของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชดุกิจกรรมสิ่งแวดล้อมแบบยัง่ยืน

กบัการสอนตามปกต ิพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคตติอ่สิ่งแวดล้อม ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา

ปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชดุกิจกรรมสิ่งแวดล้อมแบบยัง่ยืนแตกตา่งกบัการสอนตามปกต ิ

  รัชนีกร  ฤดีรัชต์ (2546 : บทคดัยอ่ ) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคตติอ่

สิ่งแวดล้อมของนกัเรียนระดบัชว่งชัน้ท่ี 3 โดยใช้บทปฏิบตักิารในคา่ยอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม  ผลการศกึษา

พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสิง่แวดล้อมของนกัเรียนท่ีเรียนรู้โดยใช้บทปฏิบตักิารในคา่ยอนรัุกษ์

สิง่แวดล้อมกบักลุม่นกัเรียนท่ีเรียนรู้ตามปกตแิตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคั ญทางสถิตท่ีิระดบั .01 และ

เจตคตติอ่สิ่งแวดล้อมของนกัเรียนท่ีเรียนรู้โดยใช้บทปฏิบตักิารในคา่ยอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของกลุม่

นกัเรียนท่ีเรียนรู้ตามปกตแิตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 จากการศกึษางานวิจยั 

สรุปได้วา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีความสมั พนัธ์กนัในด้านความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ เป็น

พืน้ฐานทําให้เกิดความแตกตา่งกนั และพฒั นาได้ โดยกระบวนการฝึกอบรมท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั

หรือการให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบตัด้ิวยตนเอง     

      นารีรัตน์  เรืองจนัทร์  (2551: บทคดัยอ่ ). ได้การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ

ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  2 ท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุกิจกรรมการเผชญิสถานการณ์  ผลการศกึษาพบวา่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุกิจกรรมการเผชญิ

สถานการณ์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01และ  ความสามารถใน    

การคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุ

กิจกรรมการเผชญิสถานการณ์หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่ง มีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั .01 

 

 งานวจัิยต่างประเทศ   

        วีวาส (Vivas. 1985: 603) ได้ทําการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการออกแบบพฒั นา และ

ประเมนิคา่ของการรับรู้ทางความคดิของนกัเรียนเกรด 1 ในประเทศเวเนซูเอลา่ โดยใช้ชดุการสอน   

จากการศกึษาเก่ียวกบัความเข้าใจในการพฒั นาทกัษะทัง้ 5 ด้าน คือ ด้านความคดิ ด้านความพร้อม  

ในการเรียน ด้านความคดิสร้างสรรค์ ด้านเชาว์ปัญญา และด้านการปรับตวัทางสงัคม ซึง่กลุม่ตวัอยา่ง

เป็นนกัเรียนเกรด 1 จากโรงเรียนนีสกวัเนียร์ เขตรัฐมิลนั ดํา ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอน

โดยชดุการเรียนการสอนมีความสามารถในด้านความคดิสร้างสรรค์ ด้านเชาว์ปัญญา และด้านการปรับตวั

ทางสงัคมสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกต ิ
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   วิลสนั (Wilson. 1996: 416) ได้ทําการวิจยัเก่ียวกบัการวิเคราะห์ผลการใช้ชดุการสอน           

ของครูเพ่ือแก้ปัญหาในการเรียนของเดก็เรียนช้าด้านคณิตศาสตร์เก่ีย วกบัการบวก การลบผลการ วิจยั

พบวา่ ครูผู้สอนยอมรับวา่การใช้ชดุการสอนมีผลดีมากกว่ าการสอนตามปกต ิ อนัเป็นวิธีการหนึง่ท่ีชว่ย

ให้ครูสามารถแก้ปัญหาการสอนท่ีอยูใ่นหลกัสตูรคณิตศาสตร์สําหรับ เดก็เรียนช้า 

      จากงานวิจยัเก่ียวกบัชุ ดการเรียนการสอน พบวา่ ชดุการเรียนการสอนและชดุกิจกรรม

สามารถ นามาใช้ในการเรียนการสอนได้ทกุ ระดบัชัน้  และผลการวิจยัพบวา่ การสอนโดยใช้กิจกรรม

สว่นมากทําให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคดิระดบัสงูกวา่การสอนแบบปกต ิ 

 7.3 งานวจัิยท่ีเก่ียวกับความตระหนัก 

  สมบญุ ศลิป์รุ่งธรรม (2540: บทคดัยอ่) ทําการศกึษาค้นคว้าเร่ืองความรู้และความตระหนกั

ของนกัเรียนอาชีวศกึษาเก่ียวกบัมลพิษทางสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานครผลการศกึษาพบวา่ นกัเรียน

อาชีวศกึษามีความรู้เก่ียวกบัมลพิษทางสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัปานก ลาง และ

พบวา่นกัเรียน อาชีวศกึษาท่ีมีเพศ ประเภทวิชา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเขตท่ีตัง้ของสถานศกึษา

ตา่งกนัมีความรู้เก่ียวกบัมลพิษทางสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร  แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิตท่ีิระดบั .01 สําหรับนกัเรียนอาชีวศกึษาท่ีมีเขตท่ีตัง้ของท่ีอยู่ อาศยั และจํานวนปีท่ี อาศยัอยูใ่นกรุง

มหานครตา่งกนั มีความรู้เก่ียวกบัมลพิษสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานครแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิตท่ีิระดบั .05 นกัเรียน อา ชีวศกึษา มีความตระหนกัเก่ียวกบัมลพิษทางสิ่งแวดล้อมใน

กรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัสงู และพบวา่ ความตระหนกัเก่ียวกบัมลพิษทางสิ่งแวดล้อมใน

กรุงเทพมหานครไมข่ึน้อยูก่บัประเภทวิชาเขตท่ีตัง้ของสถานศกึษา เขตท่ีตัง้ของท่ีอยู่ อาศยั และจํานวน

ปีท่ี อา ศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร แตพ่บวา่ควา มตระหนกัเก่ียวกบั  มลพิษทางสิ่งแว ดล้อมใน

กรุงเทพมหานครขึน้อยูก่บั เพศ และผลสมัฤทธ์ิทาง การเรียน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ

ระดบั .01 ความรู้กบัความตระหนกัเก่ียวกบัมลพษิทางสิง่แวดล้อม  ในกรุงเทพมหานครของนกัเรียน

อาชีวศกึษา มีความสมัพนัธ์กนัเชงิปริมาณอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

  ณฐัวสา เจริญ (2541: บทคดัยอ่ ) ทําการศกึษาค้นคว้าเร่ืองความรู้และความตระหนกั

เก่ียวกบัมลพษิทาง อากาศของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร            

ผลการศกึษาพบวา่ นกัเรี ยนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 มีความรู้เก่ียวกบัมลพษิทาง อํากาศอยูใ่นระดบัสงู 

และพบวา่นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีมีเพศตา่งกนั มีความรู้เก่ียวกบัมลพษิทาง อากาศไม่

แตกตา่งกนั แตน่กัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในเขตท่ีตัง้ของสถานศกึษา

ตา่งกนัมีความรู้เก่ียวกบัมลพษิทาง อากาศแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบัสถิต ิ .01 และ

ระดบัการศกึษาของผู้ปกครองตา่งกนัมีความรู้เก่ียวกบัมลพษิทาง อากาศแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิตท่ีิระดบัสถิต ิ .01 นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 มีความตระหนกัเก่ียวกบัมลพษิทาง อากาศ          
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ในระดบัสงู และพบวา่ความตระหนกัเก่ียวกบัมลพิษทาง อากาศไมข่ึน้อยูก่บัเพ ศ และระดบัการศกึษา

ของผู้ปกครอง แตพ่บวา่ ความตระหนกัเก่ียวกบัมลพษิทาง อากาศขึน้อยูก่บัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

และเขตท่ีตัง้ของสถานศกึษาอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ความรู้กบัความตระหนกัเก่ียวกบั

มลพษิทาง อากาศของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 มีความสมัพนัธ์กนัทางบวกอยา่งมีนยัสําคญั           

ทางสถิตท่ีิระดบั .01 

  จนัทนี  เกียรตโิพธา (2542: บทคดัยอ่) ทําการศกึษาค้นคว้าเร่ืองความตระหนกัในมลพษิ

ทางอากาศของตํารวจจราจร กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบวา่ 

  1.   ตํารวจจราจร มีความตระหนกัในมลพิษทางอํากาศระดบัตระหนกัมาก 

  2.   ตํารวจจราจร ท่ีมีอายตุา่งกนั มีความตระหนกัในมลพิษทาง อํากาศแตกตา่งกนัอยา่ง                 

มีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั .05 

  3.   ตํารวจจราจรท่ีมีสถานภาพสมรสตา่งกนั มีความตระหนกัในมลพิษทาง อากาศ

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

  4.   ตํารวจจราจร ท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนั มีความตระหนกัในมลพษิทาง อากาศ

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

  5.   ตํารวจจราจรท่ีมีประสบการณ์การปฏิบตังิานด้านจราจรตา่งกนั มีความตระหนกั                

ในมลพิษทางอากาศไมแ่ตกตา่งกนั 

  6.   ตํารวจจราจรท่ีได้รับการอบรมและท่ีไมไ่ด้รับการอบรมเก่ียวกบัผลของมลพิษทาง

อากาศ มีความตระหนกัในมลพิษทางอากาศไมแ่ตกตา่งกนั 

  7.   ตํารวจจราจรท่ีมีประสบการณ์ตรวจสขุภาพร่างกายตา่งกนั มีความตระหนกัในมลพษิ      

ทางอากาศแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

  จากการศกึษางานวิจยั เก่ียวกบัความตระหนกั สรุปได้วา่ ความตระหนกัเป็นการแสดงออก

ถึงความรู้สกึ ความสํานกึในผลการกระทํา และการรับรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัผู้ เรียนหรือผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

การให้ความรู้  หรือจดัประสบการณ์ จากการเรียนการสอน จะสง่ผลให้ผู้ เรียน หรือผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมี

ความตระหนกัสงูขึน้ 

      พระมหาธีระ ธมมธีโร  (2550: บทคดัยอ่ ) ทศันคตใินการเรียนภาษาองักฤษของนสิติ

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  วิทยาเขตเชียงใหม ่ผลการศกึษาพบวา่  ปัจจยัด้านวฒุิ

การศกึษา และระดบัการเรียนภาษาองักฤษ  ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางสถิตกิบัทศันคตทิัง้เชิงลบและ  

เชิงบวก สว่นปัจจยัด้านสาขาวิชามีความสมัพนัธ์ทางสถิติ กบัทศันคตเิชงิลบในการเรียนภาษาองักฤษ              

ท่ีระดบั 0.05 ซึง่โดยภาพรวม พระนิสิตร้อยละ 50 มีทศันคตไิมแ่นใ่จ  แตผู่้ เรียนสาขาวิชาภาษาองักฤษ 

มีทศันคตไิมเ่ห็นด้วยอยา่งย่ิงและไมเ่ห็นด้วย  ถึงร้อยละ 16.2 มากกวา่ผู้ ท่ีเลือกเรียนสาขาวิชาอ่ืนๆ               
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ซึ่งไมเ่ห็นด้วย เพียงร้อยละ  6.8 และจากผลการศกึษาได้พบวา่  สาขาวิชามีความสมัพนัธ์ทางสถิตกิบั

ทศันคตเิชงิบวกในการเรียนภาษาองักฤษ ท่ีระดบั  0.01 ซึง่โดยภาพรวม มีพระนิสิตร้อยละ 54.1          

มีทศันคตเิห็นด้วย แตผู่้ ท่ีเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาองักฤษ เห็นด้วยอยา่งย่ิงและเห็นด้วย ถึงร้อยละ 43.2 

มากกวา่ผู้ ท่ีเลือกเรียนสาขาวิชาอ่ืนๆ ซึง่เห็นด้วย เพียงร้อยละ 18.9 นัน่แสดงวา่ ผู้ ท่ีเลือกเรียนสาขาวิชา

ภาษาองักฤษมีแนวโน้มวา่มีทศันคตท่ีิดีในการเรียนภาษาองักฤษมากกวา่ผู้ ท่ีเลือกเรียนสาขาวิชาอ่ืนๆ 

 7.4 งานวจัิยท่ีเก่ียวกับความพงึพอใจ 

  วาสนา   จนัทรอไุร (2546: บทคดัยอ่ ) ได้ทําการวิจยัเร่ืองความพงึพอใจของนกัเรียน                 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ตอ่วิชาการงานและ อาชีพของโรงเรียนขยายโอกาสทาง การศกึษาสงักดัเทศบาล

เมืองเพชรบรีุ  ผลการศกึษาพบวา่ 

  1. นกัเรียนมีความพงึพอใจ ตอ่วิชาการงานและ อําชีพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

เม่ือพจิารณาเป็นรายด้านพบวา่  นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่วิชาการงานและ อาชีพด้านวิธีสอนและ

กิจกรรมการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัปานก ลาง สว่นด้านหลกัสตูรและด้านครูผู้สอน นกัเรียนมี                

ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

  2. นกัเรียนท่ีมีเพศตา่งกนัมีความพงึพอใจตอ่วิชาการงานและ อําชีพโดยรวมแตกตา่งกนั

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยท่ีนกัเรียนชายมีความพงึพอใจมากกวา่นกัเรียนหญิง เม่ือ

พจิารนาเป็นรายด้านพบวา่นกัเรียนท่ีมีเพศตา่งกนัมีความพงึพอใจตอ่วิชาการงานและ อาชีพ ด้านวิธี

สอนและกิจกรรมการเรียนการสอนแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01โดย ท่ีนกัเรียน

ชายมีความพงึพอใจมากกวา่นกัเรียนหญิง สว่นด้านหลกัสตูรและด้านครูผู้สอนแตกตา่งกนัอยา่งไม่

นยัสําคญัทางสถิต ิ

  3. นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตา่งกนัมีความพงึพอใจตอ่การงานและ อาชีพ 

โดยรวมและรายด้าน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

  4. นกัเรียนท่ี ผู้ปกครอง มีอําชีพและภมูลํิา เนาตา่งกนั มีความพงึพอใจตอ่การงานและ

อาชีพโดยรวมและรายด้านแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ

  5.  นกัเรียนท่ีผู้ปกครองมีรายได้ตา่งกนัมีความพงึพอใจตอ่วิชาการงานและ อาชีพโดย  

รวมแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิเม่ือพจิาร นาเป็นรายด้านพบวา่ นกัเรียน  ท่ีผู้ปกครอง              

มีรายได้ตา่งกนัมีค วามพงึพอใจตอ่วิชาการงานและ อําชีพด้านวิธีสอนและกิจกรรม  การเรียนการสอน  

และด้านครูผู้สอนแตกตา่งกนั  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นด้านหลกัสตูรแตกตา่งกนั  

อยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ
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  นฤมาน  นายะสนุทรกลุ (2545: บทคดัยอ่) ได้ทําการวิจยัเร่ืองความพงึพอใจตอ่การเรีย น

การสอนสาขาเลขานกุารของนกัศกึษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู วิทยาลยัเทคนิคราชบรีุ 

ผลการวิจยัพบวา่ 

  1. นกัศกึษาท่ีมีความรู้พืน้ฐานเดมิตา่งกนัมีความพงึพอใจตอ่การเรียนการสอนสาขา

เลขานกุาร  ด้านหลกัสตูร  ครู  วิธีการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียน และ

ด้านวดัผลและประเมินผลโดยรวมทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก 

  2.  นกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลําย (ม.6)  มีความพงึพอใจตอ่การเรียน

การสอนสงูกวา่นกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช .) โดยรวม และด้าน

หลกัสตูร สภาพแวดล้อมในการเรียน และด้านวดัผลประเมินผลแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั .01 

  3. นกัศกึษาท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 2.50-3.00 มีความพงึพอใจตอ่การเรียน การสอน

สงูกวา่นกัศกึษาท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา่ 2.50 โดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั               

ทางสถิตท่ีิระดบั  .01 ด้านหลกัสตูร นกัเรียนท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 3.00 ขึน้ไป มีความพงึพอใจ

สงูกวา่นกัศกึษาท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา่ 2.50 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั .05 ด้าน

สภาพแวดล้อมในการเรียนนกัศกึษาท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 2.50-3.00 มีความพงึพอใจสงูกวา่

นกัศกึษาท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากวา่  2.50 แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

  4.  นกัศกึษาท่ีมีผู้ปกครองประกอบ อําชีพแตกตา่งกนัมีความพงึพอใจตอ่การเรียน                     

การสอนสาขาเลขานกุารโดยรวมและรายด้านแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ

  ทรงสมร  คชเลิศ (2543: บทคดัยอ่ ) ได้ทําการวิจยัเร่ืองความพงึพอใจในการเรียน               

กลุม่วิชาการเลขานกุารของนกัเรียนระดบัป ระกาศนียบตัรวิชาชีพวิทยาลยัพณิชยการธนบรีุ และ

วิทยาลยัพณิชยการเชตพุน ผลการวิจยัพบวา่ 

  1. นกัเรียนวิทยาลยัพณิชยการธนบรีุมีความพงึพอใจในการเรียนกลุม่วิชาการเลขานกุาร  

ด้านครูผู้สอน ด้านหลกัสตูรวิชาการเลขานกุารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สว่นด้านวิธีสอนและกิจกรรม

การเรียนการสอน และด้านส่ือการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัน้อย 

  2. นกัเรียนวิทยาลยัพณิชยการเชตพุนมีความพงึพอใจในการเรียนกลุม่วิชาการ

เลขานกุาร ด้านหลกัสตูรวิชาการเลขานกุาร ด้ านครูผู้สอน ด้านวิธีสอน และกิจกรรมการเรียน การสอน

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สว่นด้านส่ือการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัน้อย 

  3. นกัเรียนท่ีเรียนสถานศกึษาแตกตา่งกนั มีความพงึพอใจในการเรียนกลุม่วิชาการ

เลขานกุาร ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านส่ือการเรียนการสอนแ ตกตา่งกนัอยา่ง               

มีนยัสําคญัทางสถิตทีิร่ะดบั .01 และโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05               

สว่นด้านหลกัสตูรวิชาการเลขานกุารและด้านครูผู้สอนแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ
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 จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความพงึพอใจ สรุปได้วา่ความพงึพอใจ เป็นความรู้สกึ

หรือทศันคตท่ีิดีท่ีเกิดจากการสมัผสั  การรับรู้  ทําให้เกิดการยอมรับและสง่ผลให้เกิดความสนใจ และ

เกิดการเรียนรู้ตอ่สิ่งหนึง่สิ่งใดให้ดีย่ิงขึน้ สําหรับกระบวนการเรียนการสอนความพงึ พอใจมีความ

จําเป็นอยา่งย่ิงสําหรับผู้ เรียน เม่ือผู้ เรียนเกิดความพงึพอใจก็จะสง่ผลตอ่การเรียนรู้ให้เกิดการเรียนรู้                

ท่ีมีประสิทธิภาพ และประสบความสําเร็จในการเรียนตอ่ไป 



บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
 

 การวิจยัครัง้นี  ้มีจดุมุง่หมายเพ่ือ พฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  

สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  6 ซึง่ในการพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ดําเนนิการ  

3 ขัน้ตอนดงันี ้

 ตอนท่ี 1  การศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยั 

 ตอนท่ี 2  การสร้างและพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

 ตอนท่ี 3  การนําชดุกิจกรรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าท่ีพฒันาขึน้ไป

ทดลองใช้  

 

ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ประกอบด้วยหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

พทุธศกัราช 2551 กรอบและมาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดบัชัน้ประถมศกึษา  

(ป.1– 6) สาระท่ี 5 เร่ืองพลงังาน  (กระทรวงศกึษาธิการ . 2551: 47-49) รวมทัง้ศกึษาเอกสาร  และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ทัง้ด้านกิจกรรมรูปแบบ และสว่นประกอบของชดุ

กิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือใช้ประกอบในการจดัทําชดุ กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า

และศกึษาเอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบัการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

 

ตอนที่  2 การสร้างและพัฒนาชุดกจิกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการอนุรักษ์พลังงาน  

          นําผลการศกึษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาวิเคราะห์จดุมุง่หมายกิจกรรมการเรียนรู้ 

และขอคําแนะนําจากผู้ เช่ียวชาญจํานวน 5 ทา่น ประกอบด้ว ย ผู้ เช่ียวชาญทางด้าน การวิจยัและ

ประเมินผล 1 ทา่น ผู้ เช่ียวชาญทางด้านพลงังานไฟฟ้า 2 ทา่น และผู้ เช่ียวชาญทางด้านการศกึษา 2 ทา่น 

เพ่ือแนะนําแนวทางในการจดัเนือ้หาและกิจกรรมท่ีจะนํามาสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการอนรัุกษ์

พลงังานไฟฟ้า  ซึง่มีขัน้ตอนดงันี ้

       การสร้างและพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า สําหรับนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี  6 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

 ในการสร้างและ พฒันาชดุ กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  ได้ดําเนินการ

ดงันี ้  

 1.  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6) สาระท่ี 

5 เร่ืองพลงังาน (กระทรวงศกึษาธิการ . 2551: 47 - 49) เพ่ือนํามากําหนดจดุประสงค์การเรียนรู้ และ

กําหนดกิจกรรมในชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  



54 

 

 2. กําหนดเนือ้หาท่ีนํามาใช้ในการพฒันาชดุ กิจกรรมการเรียน รู้เร่ือง การอนุ รักษ์พลงังาน

ไฟฟ้า ซึง่ประกอบด้วยเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้

  เร่ืองท่ี 1 มหศัจรรย์ (ความสําคญั) ของพลงังานไฟฟ้า เวลา 4 ชั่วโมง 

  เร่ืองท่ี  2 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวนัท่ีหน.ู.. หน ูควรรู้จกั เวลา 4 ชั่วโมง 

    เร่ืองท่ี 3 ผลกระทบท่ีมีตอ่สิ่งแวดล้อมจากการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีหน.ู.. หนคูวรรู้          

เวลา 4 ชั่วโมง 

  เร่ืองท่ี  4 มาชว่ยกนัอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้ากนัเถอะ เวลา 4 ชั่วโมง 

 3.  กําหนดรูปแบบของชดุ กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้ าซึ่งแตล่ะชดุมี

เนือ้หาตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

  1.  ช่ือกิจกรรม 

  2.  คําชีแ้จง 

  3.  จดุประสงค์ของกิจกรรม 

  4.  เวลา  

  5.  เนือ้หา 

  6.  กิจกรรม 

  7.  ส่ือ 

  8.  แบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม 

 4.  นําชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า ท่ีพฒันาเสร็จเรียบร้อย แล้วเสนอ

ตอ่ประธานแ ละกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานพินธ์ แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากนัน้

นําชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปรับแก้แล้วไปให้ผู้ เช่ียวชาญพจิารณาความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้  

แล้วนําผลการพิจารณาในสว่นท่ีเป็นข้อมลูเชิงปริ มาณมาคํานวณคา่ดชันีความสอดคล้อง  

Index  of Congruency (IC) ระหวา่งจดุประสงค์กบัชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีพฒันาขึน้ ชดุกิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้องตัง้แต ่.50 ขึน้ไปจะนํามาใช้ในการสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้ตอ่ไป  

 5.  นําชดุ กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้

ผู้ เช่ียวชาญ  5 ทา่น  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ และประเมินคณุภาพ

ของชดุกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แบบประเมินมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ชว่ง ตามวิธีการของ ลิเคอร์ท 

(พวงรัตน์ ทวีรัตน์ . 2540 : 114 ) โดยใช้มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ดงันี ้ 5, 4, 3, 2,  และ  1 

มีรายละเอียดดงันี ้  5 คะแนน หมายถึง ดีมาก 4 คะแนน หมายถึง ดี 3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 

2 คะแนน หมายถึง พอใช้ 1 คะแนน หมายถึง ต้องปรับปรุง       
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 เกณฑ์การประเมินคะแนนแบบประเมินคณุภาพชดุ กิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้ เช่ียวชาญ            

มีดงัตอ่ไปนี ้

   4.51-5.00    ระดบัดีมาก 

   3.51-4.50    ระดบัดี 

   2.51-3.50    ระดบัปานกลาง 

   1.51-2.50    ระดบัพอใช้ 

   1.00-1.50    ระดบัต้องปรับปรุง 

 โดยกําหนดเกณฑ์ท่ีผู้ เช่ียวชาญประเมินคณุภาพตัง้แต ่ 4.00 ขึน้ไปมีคณุภาพดีเพียงพอ

สําหรับการนําชดุ กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า ไปหาประสิท ธิภาพ  ในขัน้ตอ่ ไป  

โดยนําผลการประเมินของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ทา่น มาคํานวณ  คา่เฉล่ีย และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน

 6.  นําชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า ท่ีผา่นการพฒันาแล้วตามขัน้ตอน

ไปทดลองใช้ (Try Out) กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2554 โรงเรียน 

สารสาสน์เอกตรา ท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง แตมี่ลกัษณะใกล้เคียงกลุม่ตวัอยา่ง เพ่ือหาประสิทธิภาพของชดุ

กิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า โดยดําเนินการดงันี ้  

  6.1 ทดลองกบักลุม่เลก็จํานวน  3 คนประกอบด้วยนกัเรียนท่ีมี ผลการเรียนเฉล่ียทกุวิชา 

คือ เก่ง (คะแนนเฉล่ีย 3.00-4.00) ปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 2.00-2.99) และออ่น (คะแนนเฉล่ีย 1.00-

1.99) เพ่ือดคูวามเหมาะสมของกิจกรรม เนือ้หา เวลาท่ีใช้และปัญหาตา่ง ๆ นํามาปรับปรุงแก้ไขครัง้             

ท่ี 1   

   6.2 ทดลองกบักลุม่กลางจํานวน 5 คนประกอบด้วยนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียทกุวิชา 

คือ เก่ง (คะแนนเฉล่ีย 3.00 – 4.00) ปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 2.00-2.99) และออ่น (คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 

1.99) เพ่ือหาความบกพร่องของชดุ กิจกรรมการเรียน รู้เร่ือง  การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า เพ่ือนํามา

ปรับปรุงครัง้ท่ี 2   

  6.3  ทดลองกบักลุม่ใหญ่จํานวน 30 คน ประกอบด้วยนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียทกุวิชา 

คือ เก่ง  (คะแนนเฉล่ีย 3.00 – 4.00) ปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 2.00 – 2.99) และออ่น (คะแนนเฉล่ีย  

1.00 – 1.99 ) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียน รู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า ให้เป็นไป

ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สตูร  E1/E2   

   80 ตวัแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจดัไว้ในชดุ กิจกรรมการเรียน รู้

เร่ืองการอนรัุ กษ์พลงังานไฟฟ้า คดิเป็นร้อยละ จากการทําแบบฝึกหดัและการประกอบกิจกรรม

การเรียนรู้ ได้คะแนนไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 80       
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   80 ตวัหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (พฤตกิรรมท่ีเปล่ียนในตวัผู้ เรียน

หลงัจากการกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า ) คดิเป็นร้อยละจากการทําแบบทดสอบ

หลงัเรียนและการประกอบกิจกรรมหลงัเรียนได้คะแนนไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 80   

 7.  นําชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผา่นการปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้ ประถมศกึษา

ปีท่ี 6 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2554 จํานวน 30 คน ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 

 

ตอนที่ 3 การนําชุดกจิกรรมการเรียน รู้เร่ืองการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าที่พัฒนาขึน้

ไปทดลองใช้ 

 ในการนําชดุกิจกรรมการเรียน รู้ไปทดลองใช้  ผู้ วิจยัมุง่ศกึษาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเป็น

กลุม่ตวัอยา่งดงันี ้ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรีย นรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า ความตระหนกัตอ่การ

อนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  และความพงึพอใจตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้  

 1. แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการทดลอง 

  ประชากร 

       ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี  2 

ปีการศกึษา 2554 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  จํานวน 6 ห้องเรียน ซึง่มี

นกัเรียนทัง้หมด 215 คน   

  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  ภาคเรียน

ท่ี 2 ปีการศกึษา 2554 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตยานาวา กรุงเทพมหานคร จํานวน  1 ห้อง  (30 คน)  

ซึง่ได้จากวิธีการสุม่แบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  

 2. ตวัแปรท่ีใช้ในการทดลอง   

  2.1 ตวัแปรอิสระ  ได้แก่  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

  2.2 ตวัแปรตาม  ได้แก่   

   2.2.1  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

   2.2.2  ความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

   2.2.3 ความพงึพอใจตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

 3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจัิย 

  เคร่ืองมื อในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย แบบประเมินคณุภาพชดุ กิจกรรมการเรียน รู้  

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรีย นรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า แบบวดัความตระหนั กตอ่การ

อนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า แบบวดัความพงึพอใจตอ่ชดุ กิจกรรมการเรียน รู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

เคร่ืองมือดงักลา่วมีขัน้ตอนการสร้าง ดงัตอ่ไปนี ้



57 

 

  1. ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียว ข้องกบัการสร้างเคร่ืองมือวิจยั เพ่ือกําหนดกรอบความคดิด้าน

เนือ้หาสาระและวิธีการประเมิน  เอกสารหลกัท่ีใช้สําหรับการสร้างเคร่ืองมือวิจยัมีดงันี ้

   1.1 แบบประเมินคณุภาพชดุ กิจกรรมการเรียนการสอน  ได้แก่ กระจา่งจติ   แก้วชล 

(2549)  สขุณภา สําเนียงสงู (2546),  จรีุพร ศรวงศ์. (2544)  และ ธีรศกัดิ ์อบุลรัตน์ (2543)                                                                                                                                                 

   1.2 เคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

     1.2.1 แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้แก่ สมบรูณ์ ชิตพงศ์ และคนอ่ืนๆ 

(2540), อํานวย รุ่งรัศมี (2525)  และ ชวาล แพรัตนกลุ (2526) 

     1.2.2 แบบวดัความตระหนกั  ได้แก่ ชวาล แพรัตนกลุ (2531) และ สขุณภา 

สําเนียงสงู (2546) 

     1.2.3 แบบวดัความพงึพอใจ   ได้แก่ วนัทยา วงศ์ศลิปภิรมย์ (2533); อ้างอิง

จาก Skinner (1971) กาญจนา ภาสรุพนัธ์ และ สเุทพ เมฆ (2531) 

  2.  ยกร่างข้อคําถามของเคร่ืองมือตามสาระสําคญัดงันี ้

   2.1 แบบประเมินคณุ ภาพชดุกิจกรรมการเรียน รู้ ประกอบด้วยหวัข้อ  4 ด้าน ได้แก่ 

จดุประสงค์ ใบความรู้ กิจกรรม และแบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม   

   2.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รู้ ประกอบด้วยความสามารถ 6  ด้าน  

ได้แก่ ความรู้ความจํา  ความเข้าใจ  การนําไปใช้  การวิเคราะห์  และการสงัเคราะห์  

     2.3  แบบวดัความตระหนกัครอบคลมุ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้สกึ ด้านความ  คดิเห็น 

และด้านความสํานกึ แบบประเมนิคา่ 5 ระดบั คือ 5, 4, 3, 2, 1 หมายถึง เห็นด้วยอยา่งย่ิง เห็นด้วย        

ไมแ่นใ่จ ไมเ่ห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วยอยา่งย่ิง 

   2.4 แบบวดัความพงึพอใจ ประกอบด้วยหวัข้อ 6 ด้าน ได้แก่ ช่ือกิจกรรม จดุประสงค์  

ใบความรู้ กิจกรรม ระยะเวลาในการปฏิบตักิิจกรร ม และแบบทดสอบท้ายกิจกรรม โดยใช้มาตราสว่น

ประมาณคา่ 5 ระดบั ดงันี ้5 คะแนน หมายถึง มากท่ีสดุ 4 คะแนน  หมายถึง  มาก 3 คะแนน  หมายถึง 

ปานกลา ง 2 คะแนน  หมายถึง น้อย 1 คะแนน  หมายถึง น้อยท่ีสดุ และกําหนดเกณฑ์ก ารประเมิน

คะแนนแบบวดัความพงึพอใจ ตามวิธีการของ ลิเคอร์ท  (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2540: 114)   

  3.  นําเคร่ืองมือฉบบัร่างทัง้ 4 ชดุ เสนอตอ่ประธาน และกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์  

พจิารณาความเหมาะสมโดยภาพรวม จากนัน้ให้ผู้ เช่ียวชาญ 5 ทา่น พจิารณาความถกูต้อง และเหมาะสม

ของการใช้ภาษาแล้วนําผลการพฒันาในเชงิปริ มาณ มาหาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IC) โดยคา่ IC 

ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป จงึมีความเหมาะสมท่ีจะใช้ เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั  จากนัน้ผู้ วิจ ยันําเคร่ืองมือฉบบั

ร่างมาปรับปรุงแก้ไขตามท่ีผู้ เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะ  
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  4.  นําเคร่ืองมือท่ีผา่นการพฒันาตามขัน้ตอนข้างต้น 2 ชดุ ได้แก่ แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน และแบบวดัความความตระหนกั ไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้ ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียน

สารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2554 ที่มีลกัษณะใกล้เคียง

กบักลุม่ตวัอยา่ง เพ่ือหาคณุภาพ  เคร่ืองมือตามรายละเอียดดงันี ้

   4.1  แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ได้แก่ คา่ความยากงา่ย (P) ควรอยูร่ะหวา่ง 

(0.2-0.8) ถ้าต่ํากวา่ 0.2 ข้อสอบยากมาก ถ้าสู งกวา่ 0.8 ข้อสอบงา่ยมาก  คา่อํานาจจําแนก (r) ควรอยู่

ระหวา่ง 0.2-1 ถ้าต่ํากวา่ จําแนกไมไ่ด้ และคา่ความเช่ือมัน่แบบ KR-20 ควรมีคา่สงูกวา่ 0.5 โดยมีการ

ให้คะแนน เป็นระบบ 0 - 1 คือ ตอบถกูได้ 1 คะแนน ตอบผดิได้ 0 คะแนน คดัเลือกข้อท่ีมีคณุภาพสงูไปใช้

ทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป   

   4.2  แบบวดัความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า มีคา่อํานาจ จําแนกแบบ t 

(t-value) และคา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α  - Coefficient) คดัเลือกข้อท่ี มีคณุภาพสงูไป

ใช้ทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 

  5. จดัพมิพ์เคร่ืองมือทัง้  4 ชดุ ท่ีผา่นการพฒันาคณุภาพแล้ว เพือ่นําไปท ดลอง ใช้            

กบันกัเรียนชัน้ ประถม ศกึษาปีท่ี  6 โรงเรียน สารสาสน์เอกตรา  เขตยานนาวา กรุงเทพ มหานคร               

ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศกึษา  2554  ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 

  

 4. การทดลองใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 การทดลองใช้ชดุท่ีกระทํากบักลุม่ตวัอยา่ งในการวิจยัค รัง้นี  ้กระทําระหวา่งภาค เรียน ท่ี 2         

ปีการศกึษา 2554 โดยใช้เวลา 4 สปัดาห์ รวม 16 ชั่วโมง มีแบบแผนการวิจยั  แจกแจงตาม  ตวัแปรตาม 

ได้ดงัตาราง 4   
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ตาราง 3 แสดงแบบแผนการวิจยั 
 

ลําดบั ตวัแปรตาม แบบแผนการวิจยั สอบก่อน สอบหลงั 

 

 1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน 

 

 

 

 

ความตระหนกัตอ่การ

อนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

 

 

 

 

ความพงึพอใจตอ่ชดุ

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 เร่ืองการอนรัุกษ์

พลงังานไฟฟ้า 

 

- One Group 

Pretest-Posttest 

Design 

(พวงรัตน์ ทวีรัตน์ . 

2540) 

 

- One Group 

Pretest-Posttest 

Design 

(พวงรัตน์ ทวีรัตน์ . 

2540) 

 

- One shot case 

Study                

(พวงรัตน์  ทวีรัตน์ . 

2540) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ วิจยัดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 1.  การพฒันาชดุ กิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า วิเคราะห์ข้อมลูโดยการ

หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80โดยใช้สตูร E1/E2 (เสาวนีย์ สิกขาบณัฑิต. 2528) 

 2.   การสร้างเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ในการวิจยัมีดงันี ้

  2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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   2.1.1  หาดชันีความสอดคล้อง (IC) ใช้สตูรของ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540)  

        2.1.2  วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และอํานาจจําแนก (r) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540) 

   2.1.3  หาความเช่ือมัน่โดยใช้สตูร KR-20 ของคเูดอร์-ริชาร์ดสนั (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540) 

  2.2 ความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

   2.2.1 หาดชันีความสอดคล้อง (IC) ใช้สตูร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540) 

   2.2.2 หาอํานาจจําแนกใช้สตูรแบบ t (t-value) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540) 

   2.2.3 หาความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟา  (α -Coefficient) ใช้สตูรของครอนบคั 

(พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540) 

  2.3 ความพงึพอใจ 

   2.3.1 หาดชันีความสอดคล้อง (IC) ใช้สตูรของ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540) 

 3.  สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิานการวิจยั 

               3.1 สมมตฐิานการวิจยั “นกัเรียนชัน้ประถมศกึษา ท่ี 6 ท่ีผา่นการเรียนรู้ เร่ืองการอนรัุกษ์

พลงังานไฟฟ้า มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สงูขึน้กวา่ก่อนได้รับการ เรียนทดสอบเชงิอนมุาน โดยใช้ t-test 

for dependent sample (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540) 

               3.2 สมมตฐิานการวิจยั นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีผา่นการเรียนรู้ เร่ืองการอนรัุกษ์

พลงังานไฟฟ้า มีความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าสงูขึน้กวา่ก่อนได้รับการ เรียน ทดสอบเชิง

อนมุานโดยใช้ t-test for dependent sample (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2540) 

  3.3 สมมตฐิานการวิจยั นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีผา่นการเรียนรู้ เร่ืองการอนรัุกษ์

พลงังานไฟฟ้า  มีความพงึพอใจต่ อชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการอนรัุกษ์ พลงังานไฟฟ้า อยูใ่นระดบั   

พงึพอใจมากขึน้ไปทดสอบเชิงพรรณนาโดยใช้คา่เฉล่ีย (Mean) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2540) 

 

สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถติพืิน้ฐานในการวเิคราะห์ข้อมูล 

(1.1) หาคา่เฉล่ีย ( )X  (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2540: 137-139) 

คํานวณจากสตูร 

   X  = 
n

X∑  

 

  เม่ือ X  แทน คะแนนเฉล่ีย 

   ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

   n  แทน จํานวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 
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  (1.2)  หาคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 

141-143) คํานวณจากสตูร 

  

  ..DS  = 
( )

( )1

22

−

− ∑∑
NN

XXN
 

 

 เม่ือ ..DS  แทน คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  ∑ x  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

  N  แทน จํานวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 

  2∑ x   แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกกําลงัสอง 

2. สถติท่ีิใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 (2.1)  การหาประสิทธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า   

ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สตูร (เสาวนีย์ สกิขาบณัฑติ. 2528: 294-296) ดงันี ้

  

   1E  = 100×










∑

A
N

X

 

   2E  = 100×










∑

B
N

Y

 

 

1E   =  ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจดัไว้ในชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์

พลงังานไฟฟ้าคดิเป็นร้อยละจากการทําแบบฝึกหดัและการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน                                                                                                                                                        

2E    =  ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ พฤตกิรรมท่ีเปล่ียนในตวัผู้ เรียนหลงัจากการเรียน                          

เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า คดิเป็นร้อยละจากการทําแบบทดสอบหลงัเรียนและการประกอบ

กิจกรรมหลงัเรียน 

∑ X   = คะแนนรวมของผู้ เรียนจากการทําแบบฝึกหดัหรือการประกอบกิจกรรมการเรียน    

∑Y   = คะแนนรวมของผู้ เรียนจาการทดสอบหลงัเรียนหรือการประกอบกิจกรรมหลงัเรียน 

 N   =  จํานวนผู้ เรียน 

A   =  คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัและกิจกรรมการเรียน 

B   =  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียนและกิจกรรมหลงัเรียน  
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  (2.2) หาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IC) ระหวา่งจดุประสงค์การเรียนรู้  กบัเนือ้หาของชดุ

กิจกรรมการเรียนรู้แตล่ะชดุ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  แบบวดั

ความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า และ แบบวดัความ  พงึพอใจตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง

การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า โดยคํานวณจากสตูร (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2540: 115-117) 

  

  IC  =  
N

R∑  

 

 เม่ือ IC  แทน ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกบัลกัษณะพฤตกิรรม 

  ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

  N  แทน จํานวนผู้ เช่ียวชาญ 

 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

 (2.3)  หาคา่ความยากงา่ย (p) และคา่อํานาจจําแนก  (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน โดยวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิค 27%  ของจงุเตห์ ฟาน (พวงรัตน์  ทวีรัตน์ . 

2540: 129 - 131) 

  

p =  R/N 

 

 เม่ือ p แทน คา่ความยากงา่ยของคําถามแตล่ะข้อ 

  R แทน จํานวนผู้ตอบถกูในแตล่ะข้อ 

  N แทน จํานวนผู้ เข้าสอบทัง้หมด 

  r = Ru-Re

 เม่ือ r แทน คา่อํานาจจําแนกเป็นรายข้อ 

/(N/2) 

  Ru 

  R

แทน จํานวนผู้ ท่ีตอบถกูในข้อนัน้ในกลุม่เก่ง 

e

  N แทน จํานวนคนในกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด   

 แทน จํานวนผู้ ท่ีตอบถกูในข้อนัน้ในกลุม่ออ่น 

 

 (2.4) หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองการอนรัุกษ์

พลงังานไฟฟ้า โดยคํานวณจากสตูร KR – 20 ของคเูดอร์- ริชาร์ดสนั (Kuder Richardson) (พวงรัตน์  

ทวีรัตน์. 2540: 124-125) 
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rtt  = 











−

−
∑

21
1 tS

pq
n

n  

 

 เม่ือ rtt  แทน คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

  n  แทน จํานวนข้อของแบบทดสอบ 

 

  p  แทน สดัสว่นของคนท่ีทําถกูต้องในแตล่ะข้อ = 

  q  แทน สดัสว่นของคนทําผิดในแตล่ะข้อ = 1-p 

  2
tS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 

 

 แบบวดัความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

 (2.5)   หาอํานาจจําแนก ของแบบวดัความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า             

ใช้สตูรหาคา่ t-test (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 2540: 131-132) 

  

  t  = 

L

L

H

H

LH

n
S

n
S

XX
22

+

−
 

 

 เม่ือ t  แทน คา่อํานาจจําแนกรายข้อของแบบสอบถาม 

  HX  แทน คะแนนเฉล่ียของกลุม่สงู 

  LX  แทน คะแนนเฉล่ียของกลุม่ต่ํา 

  HS 2  แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุม่สงู 

  LS 2  แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุม่ต่ํา 

  Hn  แทน จํานวนคนในกลุม่สงู 

  Ln  แทน จํานวนคนในกลุม่ต่ํา 

 

 (2.6)  หาคา่ความเช่ือมัน่ ของแบบสอบถามวดัความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

โดยวิธีหาสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α  - Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์ . 2540: 

125-126) 

  

จํานวนคนท่ีทําถกู 

จํานวนคนทัง้หมด 
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  α  = 2

2

1
1 St

Si
n

n ∑−
−

  

 

 เม่ือ α  แทน สมัประสิทธ์ความเช่ือมัน่ 

  n  แทน จํานวนข้อ 

  2Si  แทน คะแนนความแปรปรวนของข้อสอบแตล่ะข้อ 

  2St  แทน คะแนนความแปรปรวนของข้อสอบทัง้ฉบบั 

 

 3. สถติท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 

 ทดสอบสมมตฐิาน ข้อท่ี 1 และ 2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รู้เร่ืองการอนรัุกษ์

พลงังานไฟฟ้า และความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  6  

ท่ีผา่นการเรียนเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า โดยใช้วิธีทางสถิตแิบบ t-test for dependent samples 

(พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2538: 162-163)  คํานวณจากสตูร 

 

  t  = 
( )
1

22

−

−∑ ∑
∑

n
DDn

D
 

 

เม่ือ ∑D  แทน ผลรวมของความแตกตา่งระหวา่งคะแนนการทดสอบหลงัเรียนกบั 

   คะแนนการทดสอบก่อนเรียนด้วยชดุกิจกรรม 

 2∑D  แทน ผลรวมกําลงัสองของความแตกตา่งระหวา่งคะแนนการทดสอบ 

   หลงัเรียนกบัคะแนนการทดสอบก่อนเรียนด้วยชดุกิจกรรมทดสอบ 

   สมมตฐิาน ข้อ 3 ความพงึพอใจตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง 

   การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าของนกัเรียนระดบั ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  

   ท่ีผา่นการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า โดยการคํานวณ 

   คา่เฉล่ีย ( )X  และคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( )..DS  
 



บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
  

 การวิจยัครัง้นี ้ ผู้ วิจยัได้สร้างและพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

โดยนําไปทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง จํานวน  30 คน ซึง่เป็นนกัเรียนชัน้ ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีกําลงัศกึษา

อยู่ในภาคเรียนท่ี  2 ปีการศกึษา 2554 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  เขตยานาวากรุงเทพมหานคร  เพ่ือ

ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความตระ หนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า และความพงึพอใจตอ่ชดุ

กิจกรรมการเรียนรู้  การวิเคราะห์ข้อมลูผู้ วิจยัจะนําเสนอตามลําดบัความมุง่หมายของการวิจยัดงันี ้

 

1. การพัฒนาชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 

      1.1 การประเมินคณุภาพ ชดุ กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า                       

โดยผู้ เช่ียวชาญ 

          ผู้ วิจยัได้นําชดุกิจกรรมการเรียนรู้ทีส่ร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญจํานวน 5 ทา่น ประเมินคณุภาพ

ปรากฏผลการประเมิน ได้ ดงัตาราง 4 

 

ตาราง 4 แสดงผลประเมนิคณุภาพชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าท่ีพฒันาขึน้ 

 

กจิกรรม 

การเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยแจกแจงรายการประเมิน ค่า 
ระดบั 

จุดประสงค์ ใบความรู้ กจิกรรม แบบฝึกหัด X  S.D. 

1 4.33 4.80 4.23 4.60 4.31 0.38 ดี 

2 4.53 4.73 4.63 4.50 4.53 0.27 ดีมาก 

3 4.53 4.20 4.40 4.50 4.39 0.22 ดี 

4 4.53 4.73 4.50 4.55 4.59 0.28 ดีมาก 

ภาพรวม 4.48 4.62 4.44 4.54 4.46 0.16 ดี 

 

 จากตาราง  4 สรุปผลการประเมินคณุ ภาพชดุกิจกรรมการเรียนรู้  โดยผู้ เช่ี ยวชาญได้วา่ ชดุ

กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี 1 เร่ืองมหศัจรรย์  (ความสําคญั ) พลงังานไฟฟ้า ชดุกิจกรรม  การเรียนรู้ ท่ี 2 เร่ือง

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวนัท่ีหน ู ... หน ูควรรู้จกั  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี 3  เร่ืองผลกระทบท่ีมีตอ่

สิ่งแวดล้อมจากการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีหนู ....หนคูวรรู้ และชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี 4 เร่ืองมาชว่ยกนั

อนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้ากนัเถอะ มีคา่คะแนนเฉล่ียเป็น  4.31, 4.53, 4.39 และ 4.59 ตามลําดบั และโดย

ภาพรวมทัง้ฉบบัมีคา่คะแนนเฉล่ีย   4.46  ซึง่อยูใ่นระดบั ดี มีคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานเป็น  0.38, 

0.27, 0.22  และ 0.28 ตามลําดบั และโดยภาพรวมทัง้ฉบบั มีคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.16  
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      1.2  การหาประสิทธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  

 ผู้ วิจยัได้นําชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสร้างขึน้ไปทดลองใช้กบันกัเรีย น ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6   

ท่ีกําลงัศกึษา อยูใ่น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 255 4 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  เขตยานาวา  

กรุงเทพมหานคร  ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอยา่ง 3 ครัง้  สรุปผลได้ดงันี ้

      ครัง้ท่ี 1 ทดลองกบักลุม่เล็ก จํานวน 3 คนประกอบด้วยนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียทกุวิ ชา 

คือ เก่ง (คะแนนเฉ ล่ีย 3.50)  ปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 2.40) และออ่น (คะแนนเฉล่ีย 1.64) ผลจาก

การสมัภาษณ์นกัเรียน ปรากฏวา่กิจกรรมในชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี 4 เร่ืองมาชว่ยกนัอนรัุกษ์พลงังาน

ไฟฟ้ากนัเถอะ นกัเรียน กลุม่ออ่นจะปฏิบตัไิด้ช้า เน่ืองจากเคร่ือง ใช้ไฟฟ้ามีหลายชนดิ  นกัเรียนจึ งมี

ความคดิสบัสนเก่ียวกบัวิธีการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  แตล่ะชนิด ทําให้การเสนอแนวทางการ อนรัุกษ์

พลงังานไฟฟ้าสบัสน นกัเรียนยงัขาดการวางแผน  ในการทํางาน ผู้ วิจยัได้นําชดุฝึกอบรมดงักลา่วมา

ปรับปรุงแก้ไขโดยการปรับแบบฝึกหดัท้ายกิจกรรมโดยลดชนิดของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าลงในแบบฝึก หดัท้าย

กิจกรรม  พร้อมทัง้ให้นกัเรียนศกึษาคูมื่อ  Energy Guide  (ของกระทรวงพลงังาน ) เพิ่มเตมิ และ เน้น

การอภิปรายพดูคยุร่วมกบัคณุครูและเพ่ือนๆเพ่ือให้งาน ท่ีได้รับมอบหมายเสร็จลลุว่งตามวตัถปุระสงค์ 

      ครัง้ท่ี 2 ทดลองกบักลุม่เลก็จํานวน 9 คน ประกอบด้วยนกัเรียน ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียทกุวิชา 

คือ เก่ง (คะแนนเฉล่ีย 3.00 - 4.00) ปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 2.00 - 2.99) และออ่น (คะแนนเฉล่ีย  

1.00 - 1.99) ผลปรากฏวา่ นกัเรียนสามารถปฏิบตักิิจกรรม  ท่ีได้รับมอบหมายเสร็จ  ตามเวลาท่ีกําหนด 

โดยนกัเรียนแตล่ะคน ท่ีได้รับมอบหมาย เสร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ 

      ครัง้ท่ี 3 ทดลองกบักลุม่ใหญ่จํานวน 30 คน ประกอบด้วยนกัเรียนท่ีมี ผลการเรียนเฉล่ียทกุ

วิชา คือ เก่ง (คะแนนเฉล่ีย 3.00 - 4.00) ปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 2.00 - 2.99) และออ่น (คะแนนเฉล่ีย 

1.00 - 1.99) โดยให้นกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง ทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองการอนรัุกษ์

พลงังานไฟฟ้า   หลงัได้รับการเรียนรู้ ผลการประเมินแสดงได้ ดงัตาราง 5 
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ตาราง   5  แสดงร้ อยละของคะแนนเฉล่ียจากแบบฝึกหดัท้ายกิจกรรมระห วา่งได้รับการเรียนรู้                      

 และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า หลงัได้รับการเรียนรู้ 

 

การทดสอบ 

ชุดกจิกรรม

การเรียนรู้ที่ 

1 

ชุดกจิกรรม

การเรียนรู้ที่ 

2 

ชุดกจิกรรม

การเรียนรู้ที่ 

3 

ชุดกจิกรรม

การเรียนรู้ที่ 

4 

ค่าร้อยละ 

(E1) 

ค่าร้อยละ 

(E2) 

ระหว่างได้รับ

การเรียนรู้ 85.33 82.66 77.00 81.00 81.33 
- 

หลังได้รับ    

การเรียนรู้ 
- - - - - 

83.20 

 

 จากตาราง 5 สรุปได้วา่ การทําแบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม การเรียนรู้ ในชดุกิจกรรม การเรียนรู้ ท่ี  

1- 4 เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  ของผู้ ได้รับการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ  81.33 และจากการ

ทําแบบทดสอบ วดัผลสมัฤทธ์ิทาง การเรียน เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  หลงัได้รับการเรียนรู้ ได้

คะแนนเฉล่ียร้อยละ  83.20 ดงันัน้จึงสรุปได้วา่  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า

สําหรับนกัเรียนชัน้ ประถมศกึษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 

 

2. การศกึษาผลการทดลองใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า 

 ในการวิจยัครัง้นี ้  ผู้ วิจยัได้นําชดุ กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า                       

ท่ีพฒันาให้มีประสิทธิภาพตา มเกณฑ์ 80/80 แล้วไปทําการ ทดลองใช้ กบันกัเรียน  ชัน้ประถมศกึษา               

ปีท่ี 6 ท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่น ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2554  โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  เขตยานนาวา   

กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นกลุม่ตวั อยา่ง  จํานวน  30 คน  โดยศกึษาผลการทดลองใช้ ชดุกิจกรรม               

การเรียนรู้ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

 2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  
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ตาราง  6  แสดงคา่เฉล่ียของคะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการอนรัุกษ์  พลงังาน 

 ไฟฟ้าก่อน และหลงัได้รับการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

 

การทดสอบ n X ∑D ∑D t 2 Sig. 

ก่อนได้รับการเรียนรู้ 30 15.89 270 2828 13.442 0.000* 

       

หลงัได้รับการเรียนรู้ 30 24.96     

 

*p<.05 

 

 จากตาราง 6 พบวา่ คะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบวดัความรู้ ก่อนได้รับการเรียนรู้ และ

หลงัได้รับการเรียนรู้ มีความแตกตา่งกนั (อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05) โดยคะแ นนเฉล่ีย               

ก่อนได้รับการเรียนรู้ เทา่กบั15.89 และคะแนนเฉล่ียหลงัได้รับการเรียนรู้ เทา่กบั 24.96 ดงันัน้จงึสรุปได้

วา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งหลงั  ได้รับการเรียนรู้ ด้วยชดุ กิจกรรม

การเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า มีคา่สงูขึน้ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานการวิจยัท่ีตัง้ไว้ 

 

       2.2  ผลการศกึษาความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

 

ตาราง 7 แสดงคา่เฉล่ียคะแนนความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า ก่อน และหลงัทดลองใช้ 

 ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 

 

การทดสอบ n X ∑D ∑D t 2 Sig. 

ก่อนได้รับการเรียนรู้ 30 3.79 17.68 12.91 11.059 0.000 

       

หลงัได้รับการเรียนรู้ 30 4.38     

 

*p<.05 
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 จากตาราง 7 พบวา่ความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า ก่อนและหลงัได้รับการเรียนรู้ มี

ความแตกตา่งกนั (อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05) โดยคะแนนก่อนได้รับการเรียนรู้  มีคา่เทา่กบั 3.79  

และคะแนนหลงัได้รับการเรียนรู้ มีคา่เทา่กบั 4.38 สรุปได้วา่ความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หลงัได้รับ

การเรียนรู้ ด้วย ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้ามีคา่สงูขึน้ ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน

การวิจยัท่ีตัง้ไว้ 

 2.3 ผลการศกึษาความพงึพอใจตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 
 

ตาราง 8 แสดงผลความพงึพอใจตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า                     

 ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง  
 

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ X S.D. ระดบั 

1. เร่ืองมหศัจรรย์ (ความสาํคญั) พลงังานไฟฟ้า 4.20 0.25 มาก 

2. เร่ืองเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวนัท่ีหน ู... หน ูควรรู้จกั 4.23 0.26 มาก 

3. เร่ืองผลกระทบท่ีมีตอ่สิ่งแวดล้อมจากการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีหนู ... หนู

ควรรู้ 

 

4.27 

 

0.28 

 

มาก 

4. เร่ืองมาชว่ยกนัอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้ากนัเถอะ 4.29 0.30 มาก 

ภาพรวม 4.25 0.26 มาก 

 

 

 จากตาราง 8 พบวา่ ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี 1 เร่ืองมหศัจรรย์ (ความสําคญั ) พลงังานไฟฟ้า  

มีคา่คะแนนเฉล่ียเป็น  4.20  ซึง่อยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองเคร่ืองใช้ไฟฟ้าใน

ชีวิตประจําวนัท่ีหน ู... หน ูควรรู้จกั มีคา่คะแนนเฉล่ียเป็น 4.23 ซึง่อยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก  ชดุกิจกรรม

การเรียนรู้ท่ี 3 ผลกระทบท่ีมีตอ่สิ่งแวดล้อมจากการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีหน.ู.. หนคูวรรู้ มีคา่คะแนนเฉล่ีย

เป็น 4.27 ซึง่อยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก  และชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี 4 เร่ืองมาชว่ยกนัอนรัุกษ์พลงังาน

ไฟฟ้ากนัเถอะ มีคา่คะแนนเฉล่ียเป็น 4.29 ซึง่อยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก และความพงึพอใจโดยภาพรวม

ทัง้ 4 ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ มีคา่คะแนนเฉล่ีย เป็น 4.25 ซึง่อยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก  และเป็นไปตาม

สมมตฐิานการวิจยัท่ีตัง้ไว้           

 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศกึษาวิจยัเร่ืองการพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า                    

สําหรั บนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ี กําลงัศกึษาอยูใ่น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 255 4                         

โรงเรียน สารสาสน์เอกตรา เขตยานาวา กรุงเทพมหานค ร เพ่ือนําผลการวิจยัไปใช้ในการปรับปรุง               

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ซึง่จะทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสงูขึน้ และพฒันาศกัยภาพ                    

ของผู้ เรียนในด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สรุปผลกาวิจยัได้ดงันี ้ 

 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาข้อมูลและการพัฒนาชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 การพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า สําหรับนกัเรียน                        

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารข้อมลูตา่งๆ

ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า เพ่ือให้เป็นไปตามความมุง่หมาย

ของการวิจยั  คือ เพ่ือพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า สําหรับนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สตูร E1/E2  เพ่ือนําชดุกิจกรรม

การเรียนรู้ไปทดลองสอนนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โดยท่ีศกึษาผลการเรียน  ในประเดน็ตอ่ไปนี ้ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อน และหลงัการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์

พลงังานไฟฟ้าของนกัเรียน  ก่อน และหลงัการใช้ชดุกิจกรรมกา รเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์  พลงังานไฟฟ้า 

ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  และเพ่ือ

ทดสอบสมมตฐิาน ของงานวิจยั 4 ข้อ คือ ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าสําหรับ

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

ท่ีผา่นการ เรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้ามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่ก่อนได้รับการ เรียนรู้ 

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีผา่นการ เรียนรู้  เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  มีความตระหนกัตอ่  

การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าสงูกวา่ก่อนได้รับการ เรียนรู้นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 มีความพงึพอใจ

ตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าอยูใ่นระดบัพงึพอใจมากขึน้ไป  ในการวิจยัครัง้

นีผู้้ วิจยัได้ดําเนนิการศกึษา  ค้นคว้า 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 การศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยั  

ประกอบด้วยหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้สาระ   

การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับชัน้ประถมศกึษา (ป.1– 6) สาระท่ี 5 เร่ืองพลงังาน  รวมทัง้ศกึษาเอกสาร 

และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างชดุกิจกรร มการเรียนรู้  ทัง้ด้านกิจกรรมรูปแบบ และสว่นประกอบ
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ของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ตอนท่ี 2 การสร้าง และพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังาน

ไฟฟ้า ประกอบด้วย 4 ชดุกิจกรรม คือ ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองมหศัจรรย์ (ความสําคญั) พลงังาน

ไฟฟ้า ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี 2 เร่ืองเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวนั ท่ีหน ู...หนคูวรรู้จกั  ชดุกิจกรรม

การเรียนรู้ ท่ี 3 เร่ืองการใช้พลงังานไฟฟ้า ท่ีมีผลกระทบกบัสิ่ งแวดล้อมท่ีหนู...หนูควรรู้ ชดุกิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ี 4  เร่ืองมาชว่ยกนัอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า กนัเถอะ และตอนท่ี 3 การนําชดุกิจกรรรมการเรียนรู้                        

เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าท่ีพฒันาขึน้ไปทดลองใช้  เคร่ืองมือในการวิจยัครัง้นีป้ระกอบด้วย             

แบบประเมินคณุภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  

ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ จดุประสงค์ ใบความรู้ กิจกรรม และแบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม  แบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธ์ิ  ทางการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าประกอบด้วยความสามารถ  6 ด้าน ได้แก่ 

ความรู้ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์  และการสงัเคราะห์ แบบทดสอบมีทัง้หมด             

30 ข้อ 30 คะแนน เป็นแบบเลือกตอบชนดิ 4 ตวัเลือก ให้นกัเรียนเลือกคําตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงคําตอบเดียว 

แบบวดัความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า ครอบคลมุ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้  ความเข้าใจ  

( 0พทุธิพิสยั)  0ด้านความรู้สกึ ( 0จิตพิสยั) และด้านพฤตกิรรม ( 0ทกัษะพสิยั) 0

 

 แบบวดัความพงึพอใจตอ่ชดุ

กิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  ประกอบด้วยหวัข้อ 6 ด้าน ได้แก่  ช่ือกิจกรรม  

จดุประสงค์  ใบความรู้ กิจกรรม ระยะเวลาในการปฏิบตักิิจกรร ม และแบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม และ นํา

ชดุกิจกรรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า ไปขอคําแนะนําจากผู้ เช่ียวชาญจํานวน 5 ทา่น 

ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญทางด้าน การวิจยัและประเมินผล  1 ทา่น ผู้ เช่ียวชาญทางด้านพลงังานไฟฟ้า  

2 ทา่น และผู้ เช่ียวชาญทางด้านการศกึษา 2 ทา่น เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง  เชิงเนือ้หาของชดุ

กิจกรรมการเรียนรู้ และประเมินคณุภาพของชดุกิ จกรรมการเรียนรู้   แล้วนําชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง

การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า ไปทดลองใช้ กบันกัเรียนชัน้ ประถมศกึษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 

2554 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  ท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง แตมี่ลกัษณะใกล้เคียงกลุม่ตวัอยา่ง ทดลองใช้

กบันกัเรียนกลุม่ยอ่ย 3 ครัง้ คือ 3 คน 9 คน และ 30 คน ตามลําดบั พร้อมกบัหาประสิทธิภาพให้เป็นไป

ตามเกณฑ์ 80/80 แล้วนําชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า ท่ีผา่นการพฒันาแล้ว  

ไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2554 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 1 ห้อง  จํานวน 30 คน  ซึง่ได้จากวิธีการสุม่แบบเจาะจง  

(Purposive Sampling) เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า ความตระหนกั

ตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า และความพงึพอใจตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังาน 
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การวิเคราะห์ข้อมูลชุดกจิกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  

 ผู้ วิจยัดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลู หลงัจากนําชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังาน

ไฟฟ้าท่ีผา่นการพฒันาแล้วไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศกึษา 

2554 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  กรุงเทพมหานคร โดยศกึษาในประเดน็ตอ่ไปนี ้ ชดุกิจกรรมการเรียนรู้

เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้ามีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อน และหลงั

การใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ความตระหนกัตอ่การ อนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าของนกัเรียน  ก่อน และหลงั

การใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือ งการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า คามพงึพอใจของนกัเรียนตอ่ชดุกิจกรรม    

การเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า ผลสรุปมีดงันี ้ ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังาน

ไฟฟ้าท่ี พฒันาขึน้ มีประสิทธิภาพ 81.33/83.20 เป็นไปตามเกณฑ์  80/80 นกัเรียนมี ผลสมัฤทธ์ิทาง    

การเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  นกัเรียนมีความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังาน ไฟฟ้าหลงัเรียน  

สงูกวา่ก่อนเรียน และนกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่ชดุกิจกรรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไ ฟฟ้า

ในระดบัมาก 

 

อภปิรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลการวิจยัในครัง้นี ้เสนอตามลําดบัผลการศกึษาค้นคว้า ดงันี ้

 1. ชดุกิจกรรรมการเรียนรู้เร่ือง การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า สําหรับนกัเรียนชัน้ ประถมศกึษา             

ปีท่ี 6 ท่ีพฒันาขึน้มีป ระสิทธิภาพ 81.33/83.20 ซึ่งเป็นไปต ามเกณฑ์ 80/80 ท่ีกําหนด ผลการวิจยั

ข้างต้นเป็นคา่ร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากแบบฝึก ท้ายกิจกรรมการเรียน รู้คดิเป็นร้อยละ 81.33 และ  

คา่ร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัได้รับการเรียนรู้คดิเป็นร้อยละ 

83.20 ทัง้นีเ้ป็นผลเน่ืองมาจาก การพฒันาชดุฝึ กอบรมเร่ืองการอนรัุกษ์ พลงังานไฟฟ้า ได้ดําเนินการ

ตามหลกัการสร้างชดุกิจกรรรมการเรียนรู้ โดยมีการศกึษาสตูรวิเคราะห์ จดุมุง่หมาย เนือ้หาของกิจกรรม 

และใช้ภาษาเข้าใจงา่ยเหมาะสมกบัระดบัของผู้ เรียน  เนือ้หามุง่เน้นให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัจิริง ทําให้

ผู้ เรียนสนใจ เกิ ดความพอใจ และได้นําข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้องมีความเหมาะสมท่ีจะ

นําไปใช้เป็นชดุกิจกรรรมการเรียนรู้ได้                         

  2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา            

ปีท่ี 6 ผลจากการวิจยัพบวา่ ผู้ เรียนท่ีได้รับ การเรียนรู้ ด้วยชดุ กิจกรรรมการเรียนรู้ เร่ืองการอนรัุกษ์

พลงังานไฟฟ้า มีคะแนนเฉล่ียหลงั ได้รับ การเรียนรู้ สงูกวา่คะแนนเฉล่ียก่อน ได้รับการเรียนรู้ เป็นไป           

ตามสมมตฐิานการวิจยัข้อ 1 ทัง้นีอ้าจเป็นผลเน่ืองมาจาก เป็นการเรียนรู้ท่ีสามารถกระตุ้ นการเรียนรู้

ของผู้ เรียนได้ดี เน่ือง จาก ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบตักิิจกรรมจริง มีบทบาทสําคญั                        

ในการร่วมกิจกรรม โดยมีครูคอยชว่ยชีแ้นะแนวทางและให้คําปรึกษา เม่ือมีปัญหาในการปฏิบตัิ

กิจกรรม ทําให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกวา่การฟังคํา บรรยายภายในห้องเรียนเพียงอยา่งเดียว   

นกัเรียนแตล่ะคนสามารถเรียนรู้ได้ตามศกัยภาพของตนเอง  
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 3. ความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า ผลจากการศกึษาพบวา่นกัเรียนท่ีผา่น การ

เรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า สําหรับนกัเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 

เกิดความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าหลงั ได้รับ การเรียนรู้ สงูขึน้ เ ป็นไปตามสมมตฐิาน     

การวิจยัข้อท่ี 2 ทัง้นีอ้าจเป็นผลเน่ืองมาจากมีการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย  เน้นผู้ เรียนปฏิบตัิ กิจกรรม    

เรียนรู้จากความเป็นจริงในการใช้พลงังานไฟฟ้า ทําให้ผู้ เรียนเกิดความรักและหวงแหนตอ่ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ท่ีผู้ เรียนสมัผสัในชีวิตประจําวนั  ตลอดจนเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบของ แหลง่

ผลิตพลงังานไฟฟ้าท่ีนกัเรียนหรือคนในชมุชนได้รับโดยตรง จงึเป็นผลให้นกัเรียนเกิดความต ระหนกัใน

การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า เพ่ือตนเองและสั งคม โดยนกัเรียนได้นําเสนอผลงาน ของตนเองวา่หลงัจาก

ได้รับการเรียนรู้แล้ว เกิดความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์ พลงังานไฟฟ้า   

 4.  ความพงึพอใจตอ่ชดุ กิจกรรรมการเรียนรู้ เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า สําหรับนกัเรียน  

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ผลจากการจากวิจยัพบวา่นกัเรียนท่ีผ่ านการเรียนรู้ ด้วยชดุกิจกรรรมการเรียนรู้

เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า มีความพงึพอใจมาก เ ป็นไปตามสมมตฐิานการวิจยั  ข้อท่ี 3 ทัง้นี  ้            

อาจเป็นผลเน่ืองมาจากมีการจดักิจกรรมท่ีเน้นให้นกัเรียนลงมือปฏิบตัด้ิวยตนเอง และเป็นกิจกรรมท่ี

ศกึษาจากสภาพจริงทําให้เ กิดการเรียนรู้อยา่งมีชีวิตชีวา มีอิสระในความคดิ  เกิดความภาคภมูใิจ                

ในผลงาน มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย สามารถ นําไปใช้ในชีวิตประจําวนั                   

เพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านอ่ืนๆ  ตอ่ไปได้  นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและสนกุสนา นในการ ได้                

รับการเรียนรู้เป็นอยา่งมากปฏิบตักิิจกรรมด้วยความสมคัรใจเกิดการเรียนรู้และความพงึพอใจ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1.   การนําชดุ กิจกรรรมการเรียนรู้ เร่ือง การอนรัุกษ์พลงั งานไฟฟ้าไปใช้ผู้ ท่ีจะนําไปใช้ ควร

ศกึษารายละเอียดตา่ง  ๆ ในชดุกิจกรรรมการเรียนรู้   เพ่ือจะได้ให้คําแนะนํากบันกัเรียนได้อยา่ งถกูต้อง

และเกิดประสิทธิภาพในการเรียนมากขึน้ 

 2. ครูควรดแูลชว่ยเหลือ และแนะนํานกัเรียนเม่ือเกิดปัญหา และคอยกระตุ้นให้กําลงัใจ

นกัเรียน ขณะปฏิบตักิิจกรรม เพ่ือให้นั กเรียนเกิดความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังาน ไฟฟ้า              

ทําให้การเรียนรู้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

 3. การนําชดุกิจกรรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าไปใช้ อาจปรับกิจกรรม หรือ

เวลาท่ีใช้ให้เหมาะสม กบัระดบัความสามารถของนกัเรียน และสถานท่ีท่ีใช้ในการจดักิจกรรม               

เพ่ือให้นกัเรียนเกิดความพงึพอใจในการการเรียนรู้ 
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 4.  การเรียนรู้ แตล่ะครัง้ ควรมีการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงั ได้รับการเรียนรู้ แล้วทนัที             

เพ่ือประเมินความรู้ของนกัเรียนแตล่ะคน 

 

 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครัง้ต่อไป 

 1.  ควรพฒันาชดุ กิจกรรรมการเรียนรู้ เร่ือง การอนรัุกษ์ พลงังานไฟฟ้าในระดบัชัน้อ่ืนๆ               

ท่ีไมใ่ช่ ระดบั ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 เชน่ ระดบั ประถมศกึษาปีท่ี 5 ระดบั ประถมศกึษาปีท่ี 4 และ

นกัเรียนชว่งชัน้อ่ืน ๆ 

 2.  ควรพฒันาชดุกิจกรรรมการเรียนรู้ เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าโดยใบงานหรือใบ

ความรู้ท่ีมีรูปภาพควร เป็นภาพสี  หรืออาจพฒันาชดุกิจกรรรมการเรียนรู้เป็น E-book เพ่ือความ

สวยงามและเหมือนจริงมากท่ีสดุ และงา่ยตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน 

 3.  ควรมีการศกึษาผลการเรียนรู้โดยใช้ชดุกิจกรรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

กบัตวัแปรอ่ืน  ๆ เชน่ เจตคต ิ การทํางานกลุ่ ม ความสามารถ ในการแก้ปัญหา ทางสิ่งแวดล้อม  การใช้

พลงังานทดแทน  

 4.  ควรศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัการวิจยั ให้ทนักบัเหตกุารณ์ปัจจบุนั และนํามาปรับปรุง                       

ให้สอดคล้องกบัชดุกิจกรรรมการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก  ก 
 

หนังสือขอเชญิและบันทกึข้อความ 
-  หนงัสือขอเชิญเป็นผู้ เช่ียวชาญ 
-  หนงัสือขอเชิญเป็นประธานการสอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ์ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล องระหว างจุดประสงค การเรียนรู  
กบัชุดกจิกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนุรักษ พลงังานไฟฟ า  

และประเมนิคุณภาพของชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 
อ.ดร.อมัพร  กญุชรรัตน์   สถานท่ีทาํงาน  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

อ.ดร.ชีระวทิย ์ รัตนพนัธ์   สถานท่ีทาํงาน  มหาวทิยาลยัมหิดล 

ผศ.มณฑา นิระทยั    สถานท่ีทาํงานโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ศูนยว์จิยัและพฒันาการศึกษา 

อ.จิระวฒัน์  ตนัสกลุ   สถานท่ีทาํงาน  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
วทิยาเขตปัตตานี 

อ.ปิยพงษ ์ คลา้ยคลึง   สถานท่ีทาํงาน  โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
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ภาคผนวก  ข 
 

เคร่ืองมือที่ใช ในการวิจยั 

-  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา            
ปีท่ี 6 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร 
-  แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  สําหรับนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร 

-  แบบวดัความตระหนกัต่อการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า สําหรับนกัเรียน ชัน้ประถมศึกษา           

ปีท่ี 6 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร 

-   แบบวดัความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  สําหรับนกัเรียน

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร 
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เร่ืองการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตยานาวา กรุงเทพมหานคร                        
 

                                                                  

                                               

                                 
จัดทาํโดย 

นางสาวเพช็รัตน์  พรหมมา 
นิสิตปริญญาโท สาขาวชิาการมัธยมศกึษา (การสอนสิ่งแวดล้อม) 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ใช้หลอดตะเกียบประหยัด 

 

ต้ังอุณหภมูิไม่ตํ่ากว่า 25 C  
ไม่เปิดพดัลมหลายตัวขณะอยู่คนเดียว 
 

ดูทวีพีร้อมกนัหลายๆคน 

 

ท่ีมา-  (ThinkQuest Team.  2000:  Online) 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  
         

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6                         
เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนักเรียนและครูใช้ร่วมกันเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนในการอนุรักษ์พลงังาน

ไฟฟ้า ซึ่งชุดกิจกรรมนีจ้ะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีพฤติกรรมเก่ียวกบัการใช้พลงังาน
ไฟฟ้า การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า ประกอบด้วย          
ชดุกิจกรรมดงันี ้

 
ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี  1   เร่ืองมหศัจรรย์ (ความสําคญั) พลงังานไฟฟ้า  (4 ชัว่โมง) 

 ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2   เร่ืองเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวนัท่ีหน ู...หนคูวรรู้จกั  
(4 ชัว่โมง) 
            ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี  3   เร่ืองการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบกบัสิง่แวดล้อมท่ี 
หน.ู..หนคูวรรู้ (4 ชัว่โมง) 

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี  4   เร่ืองมาช่วยกนัอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้ากนัเถอะ (4 ชัว่โมง) 
  

องค์ประกอบของชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  ประกอบด้วยเอกสารท่ีต้องใช้

ร่วมกนัดงันี ้
ชดุกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับนกัเรียนจํานวน 4 ชดุ แตล่ะชดุประกอบด้วย 

1.  ช่ือชดุกิจกรรมการเรียนรู้ คือ ช่ือชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเรียน 
2.  คําชีแ้จง เป็นสว่นท่ีอธิบายรายละเอียดและวิธีใช้กิจกรรม 
3.  จดุประสงค์การเรียนรู้ เป็นสิง่ท่ีต้องการให้เกิดขึน้ 
4.  เวลาท่ีใช้ เป็นสว่นท่ีบอกเวลาทัง้หมดในการทํากิจกรรม 
5.  เนือ้หา เป็นสว่นท่ีเสนอความรู้ให้กบันกัเรียน 
6.  กิจกรรม เป็นสว่นท่ีนกัเรียนปฏิบตัหิรือฝึกทกัษะระหวา่งเรียน 
7.  ส่ือ เป็นส่ือ วสัด ุอปุกรณ์ท่ีใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
8.  การประเมินผล เป็นแบบฝึกหดัท้ายกิจกรรมหลงัการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

แตล่ะชดุ 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ 1 
 

เร่ืองมหศัจรรย์ (ความสาํคัญ) พลังงานไฟฟ้า เวลาที่ใช้  4  ช่ัวโมง 
 

คาํชีแ้จง 
1. ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองมหศัจรรย์ (ความสําคญั) พลงังานไฟฟ้า มีการเรียนการสอน

โดยใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีกําหนด ให้ผู้ เรียนศกึษาเป็นขัน้ตอนและเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั ดงันัน้
ผู้ เรียนควรศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้  เวลาท่ีใช้ เนือ้หาในใบความรู้ และวิธีปฏิบตัิกิจกรรมให้
เข้าใจ เพ่ือเป็นแนวทางในการศกึษาและปฏิบตักิิจกรรม 

2.  เม่ือผู้ เรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จให้ทําแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม รวบรวมผลงานส่ง
ครูผู้สอน 

3.  ระหว่างปฏิบัติกิจกรรม เม่ือผู้ เรียนมีปัญหาไม่เข้าใจ สามารถปรึกษาหรือซักถาม
ครูผู้สอนได้ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  บอกความหมายของพลงังานไฟฟ้าได้ 
2.  อธิบายถึงความสําคญัของพลงังานไฟฟ้าท่ีมีความสมัพนัธ์ระหว่างการดํารงชีวิตของ

มนษุย์กบัพลงังานไฟฟ้าได้ 
3.  บอกแหลง่กําเนิดของพลงังานไฟฟ้าได้ 
4.  ตระหนกัถึงคณุคา่และความสําคญัของพลงังานไฟฟ้า 

 

เวลาที่ใช้  :  4 ชัว่โมง 
 

เนือ้หา 
1. ความหมายของพลงังานไฟฟ้า 
2. ความสําคญัของพลงังานไฟฟ้า 
3. แหลง่กําเนิดของพลงังานไฟฟ้า 

 

กจิกรรม 
1.  นําเข้าสู่บทเรียนโดยการสนทนาและซกัถามเก่ียวกบัความมหศัจรรย์ (ความสําคญั) 

พลงังานไฟฟ้า     
2.  ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังาน

ไฟฟ้าจํานวน 30 ข้อ ใช้เวลา 1 ชัว่โมงแล้วบนัทกึคะแนนท่ีได้จากการทอสอบเป็นคะแนนก่อนเรียน 
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3.  ครูและนกัเรียนสนทนาและซกัถามเก่ียยวกบัแหล่งกําเนิดพลงังานไฟฟ้า โดยครูนํา
รูปภาพแหล่งกําเนิดพลงังานไฟฟ้ามาให้นักเรียนดู เช่น รูปภาพเข่ือน รูปภาพกังหันลม รูปภาพ
เซลล์แสงอาทิตย์ ฯ 

4. นกัเรียนดวีูดิทศัน์เร่ืองความหมาย ความสําคญัของพลงังานไฟฟ้า และแหล่งกําเนิด 
พลงังานไฟฟ้า (ประมาณ 30 นาที) แล้วอภิปรายร่วมกนั 

5. ตวัแทนนกัเรียนรับอุปกรณ์จากคณุครูแล้วแจกให้เพ่ือนทุกคน นกัเรียนแต่ละคนนํา
กระดาษ A4 มาวาดรูปเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีนักเรียนใช้บ่อยท่ีสุดในชีวิตประจําวัน แล้วเขียน              
ความคดิเห็นของตนเองว่าพลงังานไฟฟ้าในความคิดของนกัเรียนมีความมหศัจรรย์ (ความสําคญั) 
อยา่งไรและตกแตง่ด้วยสีให้สวยงาม 

6. นักเรียนจับฉลากเพ่ือสุ่มหาตัวแทนนักเรียนออกมาอ่านความคิดเห็นของตนเอง
เก่ียวกบั         ความมหศัจรรย์ (ความสําคญั) พลงังานไฟฟ้า 10 คน สว่นความคิดเห็นอ่ืนๆ จะจดั
บอร์ดไว้ให้เพ่ือนๆอา่นหน้าห้องเรียน 

7.  ตัวแทนนักเรียนรับใบความรู้เร่ืองมหัศจรรย์ (ความสําคัญ) พลังงานไฟฟ้าและ
แหลง่กําเนิดพลงังานไฟฟ้าแจกสมาชิกในห้องทกุคนแล้วศกึษาร่วมกนัโดยมีคณุครูเป็รผู้แนะนํา 

8.  นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นเสนอแนวคิดเก่ียวกับความสําคญัของพลงังาน
ไฟฟ้า และแหล่งกําเนิดพลงังานไฟฟ้า คณุครูเขียนสรุปความคิดเห็นของนักเรียนทัง้หมดลง

กระดานไวท์บอร์อดในรูปแผนผงัมโนทศัน์ (Mind Mapping)  
9.  ตวัแทนนกัเรียนเขียนแผนผงัมโนทศัน์ (Mind Mapping) บนกระดานไวท์บอร์อดลงใน

กระดาษโปสเตอร์ พร้อมตกแตง่ให้สวยงามแล้วนําไปจดับอร์ดหน้าชัน้เรียน 
10.  นกัเรียนทําแบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม ชดุท่ี 1 

 

ส่ือ/อุปกรณ์ 
1.  กระดาษ A4 และกระดาษโปสเตอร์  
2.  สีเมจิก/สีไม้    
3.  รูปภาพแหลง่ผลติกําเนิดพลงังานใช้ไฟฟ้า 
4.  วีดีทศัน์เร่ืองพลงังานไฟฟ้า  
5.  ใบความรู้ท่ี 1 เร่ืองมหศัจรรย์ (ความสําคญั) พลงังานไฟฟ้า 
6.  แบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม ชดุท่ี 1  
7. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า (ทดสอบ                 

ก่อนเรียน) 
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การวัดและประเมินผล   
1. สงัเกตจากการนําเสนองานหน้าห้องเรียน 
2. สงัเกตจากการตอบคําถาม  และการร่วมอภิปรายของนกัเรียน 
3. ประเมินจากการทํากิจกรรม 
4. ประเมินจากการทําแบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม   
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ใบความรู้ที่ 1 
 

มหศัจรรย์ (ความสาํคัญ) พลังงานไฟฟ้า  

ความหมายของพลังงานไฟฟ้า  

ความหมายตามศพัท์บญัญตัขิองราชบณัฑิตยสถานให้ความหมายพลงังานไฟฟ้า  ไว้ดงันี ้

พลงังานไฟฟ้า หมายถึง พลงังานรูปหนึ่งซึง่เก่ียวข้องกบัการแยกตวัออกมา หรือ
การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอน หรือโปรตอน หรืออนุภาคอ่ืนท่ีมีสมบตัิแสดงอํานาจคล้ายคลึงกับ

อิเลก็ตรอนหรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดพลงังานอ่ืน เช่น ความร้อน แสงสวา่ง การเคลื่อนท่ี 

   ความหมายตามหนังสือวิทยาศาสตร์ หรือเว็บไซต์ต่างๆ ให้ความหมายพลงังานไฟฟ้า            
ท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้

                       พลงังานไฟฟ้า หมายถึง พลงังานรูปหนึ่งท่ีสามารถเปลี่ยนเป็นพลงังานรูปอ่ืนได้ 
เช่น พลงังานกล  พลงังานความร้อน                                                                            

พลงังาน ไฟฟ้า หมายถึง สิง่ท่ีเกิดขึน้เม่ือประจเุคล่ือนท่ีผา่นตวันําไฟฟ้าใน  
หนึง่หน่วยพืน้ท่ีหน้าตดั ในหนึง่หน่วยเวลา                                   

พลงังานไฟฟ้า หมายถึง เป็นพลงังานรูปหนึง่ ซึง่สามารถทํางานได้ ปัจจบุนัไฟฟ้า 
เป็นปัจจยัสําคญั สําหรับการดํารงชีวิตประจําวนั  เช่น  การส่ือสาร การคมนาคม การให้ความรู้  
การศกึษา   

พลงังานไฟฟ้า หมายถึง กําลงัไฟฟ้าท่ีนําไปใช้ในระยะเวลาหนึง่ มีหน่วยวดัเป็น 
วตัต์ชัว่โมง ใช้แทนด้วยตวั (W)    
แหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า 

 แหลง่พลงังานในการผลติกระแสไฟฟ้าในปัจจบุนั มีเป็นจํานวนมาก แตห่ากขาดความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ก็ยากท่ีจะนําแหลง่พลงังานนัน้มาใช้ได้อยา่งคุ้มคา่ แหลง่พลงังาน 
ท่ีใช้ในกระบวนการผลติไฟฟ้า  มีดงันี ้
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พลังงานทดแทน  หมายถึง  พลงังานท่ีนํามาใช้แทน สามารถแบง่ตามแหลง่ท่ีได้มาเป็น 
2 ประเภท คือ พลงังานทดแทนจากแหลง่ท่ีใช้แล้วหมดไป อาจเรียกว่า พลงังานสิน้เปลือง ได้แก่ 
ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และนิวเคลียร์  พลงังานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นแหลง่พลงังานท่ีใช้แล้ว
สามารถหมนุเวียนมาใช้ได้อีก เรียกวา่ พลงังานหมนุเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม และนํา้   

พลงังานหมนุเวียน เป็นแหล่งพลงังานท่ีใช้แล้วสามารถหมนุเวียนมาใช้ได้อีกเป็นประจํา 
เช่น พลงังานแสงแดด พลงังานลม และพลงังาน  

              1. พลังงานแสงอาทติย์ เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นประดษิฐกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสร้างขึน้เพ่ือเป็นอปุกรณ์สาํหรับเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลงังานไฟฟ้า

การผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 

 
                   

 

ท่ีมา - http://www.solarnavigator.net/images/solar_cells_panels_array_monocrystaline.jpg : 2552 

              2.  พลังงานนํา้  เป็นการอาศยัหลกัการของการเคล่ือนท่ีของนํา้จากท่ีสงูสูท่ี่ต่ํา  โดยการ
สร้างเข่ือนหรือฝายเก็บกักนํา้  เม่ือเปิดประตูท่ีปิดกัน้ทางเดินของนํา้พลงังานศกัย์ท่ีสะสมอยู ่ 
จะเปล่ียนเป็นพลงังานจลน์ สามารถนําไปฉดุกงัหนั และตอ่เช่ือมเข้ากบัเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเกิดเป็น
กระแสไฟฟ้าขึน้  โรงไฟฟ้าพลงันํา้ขนาดใหญ่มีขีดความสามารถสงูในการรักษาความมัน่คงให้แก่
ระบบไฟฟ้าของประเทศ 

 

 

กระบวนการเปล่ียนรูปพลงังานแสงอาทิตย์เป็นพลงังานไฟ 
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ท่ีมา - ภาพโดยครูทวีศกัดิ ์ภูช่ยั : 2552 

  

 

 
 

 

ท่ีมา – พลงังานและสิง่แวดล้อม : 2553  
 

 
 

เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าพลงันํา้ของเข่ือนศรีนครินทร์ 

โครงสร้างการผลติกระแสไฟฟ้าด้วยพลงังานนํา้ 

กระบวนการผลติพลงังานไฟฟ้าพลงันํา้เข่ือน -->ท่อสง่นํา้ -->กงัหนันํา้ --> เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 

กระบวนการเปล่ียนสถานะพลงังานนํา้เป็นพลงังานไฟฟ้า  
พลงังานศกัย์ --> พลงังานจลท์ --> พลงังานกล --> พลงังานไฟฟ้า 
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      3. พลังงานลม  เป็นพลงังานท่ีอากาศเคล่ือนท่ีท่ีเรียกว่า กระแสลม เม่ือนํากระแสลม
มาพดัผา่นใบกงัหนั จะเกิดการถ่ายทอดพลงังานไปสูใ่บกงัหนัทําให้กงัหนัหมนุรอบแกนซึง่สามารถ
นําพลังงานจากการหมุนถ่ายทอดต่อไปใช้งานได้ เช่น หมุนเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าลมเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เน่ืองจากพลงังานลมมีอยู่โดยทัว่ไป ไม่ต้องซือ้หา เป็นพลงังานท่ี

สะอาดไม่ก่อให้เกิดนตรายตอ่สภาพแวดล้อม และสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จกัหมด

สิน้                                 

 
  
 

ท่ีมา - http://farm1.static.flickr.com/141/346022506_c5f11e9563_o.jpg : 2552 
 

 พลังงานที่ใช้หมดไป  หรือ พลังงานสิน้เปลืองเป็นแหลง่พลงังานท่ีไม่สามารถนํามาใช้

ได้อีก เม่ือนํามาใช้แล้วจะหมดสิน้ไปเร่ือยๆ ต้องใช้เวลานานนับล้านๆ ปี จึงจะสามารถเกิดขึน้
อีก เช่น พลงังานก๊าซธรรมชาติ  พลังงานความร้อนใต้พิภพ นํา้มนัดิบ   ถ่านหิน และพลังงาน
นิวเคลียร์  

     1.  พลังงานความร้อนใต้พิภพ คือ พลงังานธรรมชาติท่ีเกิดจากความร้อนท่ีถกูกกั

เก็บอยู่ภายใต้ผิวโลก อุณหภูมิภายใต้ผิวโลกจะเพิ่มขึน้ตามความลึกของชัน้หินขึน้มาบนผิวดิน 

และปรากฏให้เห็นในรูปของบอ่นํา้ร้อน นํา้พรุ้อน ไอนํา้ร้อน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สํารวจแหลง่พลงังานความร้อนใต้พิภพ เพ่ือต้องการใช้เป็นพลงังานในการผลติกระแสไฟฟ้า    

กระบวนการเปล่ียนรูปพลงังานลมเป็นพลงังานไฟฟ้า 
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ท่ีมา - (Giampaolo & Hutchins.  2002.  On-line)   
 

2. พลังงานก๊าซธรรมชาติ เป็นเชือ้เพลิงปิโตรเลียมชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนเกิดจากการทับถมของสิ่งมีชีวิตนับล้านปี ประกอบด้วยก๊าซมีเทนเป็นหลัก                     
มีคณุสมบตัิเป็นเชือ้เพลิงสะอาด มีการเผาไหม้สมบูรณ์จึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า

ปิโตรเลียมประเภทอ่ืนๆ  เราสามารถใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาตไิด้ใน 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ  

1) ใช้เป็นเชือ้เพลงิโดยตรงสําหรับผลติกระแสไฟฟ้า 

                           2)   นําไปผ่านกระบวนการแยกในโรงแยกก๊าซ เพ่ือใช้ประโยชน์ตอ่ไป เช่น                      
เป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรมปิโตรเคมี  เป็นเชือ้เพลงิในรถยนต์  เป็นก๊าซหงุต้มในครัวเรือน  

 
 
 

ท่ีมา - http://media-2.web.britannica.com/eb-media/24/95624-004-377D1817.jpg : 2552 

ก๊าซธรรมชาตผิลติพลงังานไฟฟ้า 

นํา้พรุ้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม ่ใช้ผลติกระแสไฟฟ้า     
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                  3. พลังงานจากถ่านหิน เป็นแหล่งพลงังานจากซากดกึดําบรรพ์ท่ีมีปริมาณมากท่ีสดุใน
โลกถ่านหินเป็นเชือ้เพลงินานนบัพนัปีแล้ว  ถ่านหิน คือหินตะกอนท่ีตดิไฟได้มีสว่นประกอบสําคญัคือ      

 สารประกอบของคาร์บอน  ประโยชน์ของถ่านหิน เช่น เป็นเชือ้เพลิงให้ความร้อน เป็นแหล่งพลงังาน
ผลิตกระแสไฟฟ้า  เป็นถ่านกมัมนัต์ ผลิตปุ๋ ยยเูรีย หรือการนํามาสกดัเอานํา้มนัดิบ  การใช้ถ่านหินมา
เป็นแหล่งพลงังาน ทําให้เกิดก๊าซพิษท่ีได้จากการเผาไหม้ของถ่านหิน ทําให้เกิดฝนกรดและภาวะโลก
ร้อน แตปั่จจบุนัได้มีเทคโนโลยีท่ีเรียกวา่ถ่านหินสะอาด ซึง่ทําให้ปัญหามลภาวะลดลง 

 

     

ท่ีมา - http://www.uky.edu/KGS/coal/images/peat_to_anthracite.jpg :2552        

              4. พลังงานนิวเคลียร◌์  เป็นพลงังานท่ีเกิดจากการแตกตวั หรือรวมตวัของนิวเคลียสของ
อะตอม พลงังานนิวเคลียร์เป็นพลงังานท่ีมีปริมาณมากเม่ือเทียบกบัมวลท่ีใช้ สามารถใช้เป็นพลงังานท่ี
สําคญัในการผลิตความร้อนเพ่ือใช้ในการผลิตกําลงัไฟฟ้าได้ สําหรับพลงังานนิวเคลียร์ท่ีนํามาผลิตเป็น
พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันจะเป็นพลังงานท่ีเกิดจากปฏิกิริยาแตกตัวในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์  
แตพ่ลงังานนิวเคลียร์เพ่ือใช้ในการผลติกําลงัไฟฟ้าในประเทศไทยยงัไมมี่ใช้ผลติ 

รูปถ่านหินชนิดตา่งๆ (ขนาดลกูศรแสดงปริมาณการทบัถม ความร้อน และระยะเวลา) 

พีต ลกิไนต์

ซบับทิมูนิสั
บทิมูสั 

แอนทราไซต์

ปริมาณการทบัถม  ความร้อน  และระยะเวลา 
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ท่ีมา - http://media-2.web.britannica.com/eb-media/97/99697-004-DA347454.jpg: 2552 

 
ความสาํคัญของพลังงานไฟฟ้า  

 พลงังานไฟฟ้ามีความสําคญัและเป็นตวัแปรสําคญัในการพฒันาประเทศทุกๆด้าน  
เช่นด้านเศรษฐกิจ ด้านอตุสาหกรรม ด้านการเกษตร และด้านการสื่อสาร ปัจจบุนัพลงังานไฟฟ้า
เป็นปัจจยัท่ีสําคญัสําหรับการดํารงชีวิตประจําวนัของมนษุย์  ดงันี ้ 

1. ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวนั ชว่ยให้กิจกรรมแตล่ะวนั ดําเนินไปด้วยดี ได้แก่การให้ 
แสงสว่าง เช่นหลอดไฟฟ้า การประกอบอาหาร เช่นหม้อหุงข้าวไฟฟ้า การติดต่อส่ือสาร เช่น
โทรศพัท์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ มีบทบาทในการทํางานและควบคุมการทํางานท่ีทันสมัย 
สะดวกรวดเร็ว รวมทัง้เป็นการส่ือสารไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต ท่ีนิยมใช้กนัทัว่โลก   

 

       
 

  หลอดไฟฟ้า (แสงสวา่ง)                                           หม้อหงุข้าวไฟฟ้า (หงุต้ม) 

ท่ีมา - Copyright © thaigoodview.com  : 2553-2555 

โรงไฟฟ้าพลงันิวเคลียร์ 
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 2. ใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ ได้แก่ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ เช่นคอมพิวเตอร์  โทรศพัท์               
พัฒนาด้านสังคม เช่นไฟฟ้า สิ่งสาธาณูปโภคต่างๆ พัฒนาด้านการศึกษา เช่นคอมพิวเตอร์           
แสงสว่าง  พัฒนาอุตสาหกรรม เช่นเคร่ืองจักรต่างๆ พัฒนาเกษตรกรรม เช่น เคร่ืองสูบนํา้              
การคมนาคมขนสง่และการท่องเท่ียว เช่นรถไฟฟ้า  เป็นต้น           
 

         
            

       รถไฟฟ้า (คมนาคม)                                                      โทรศพัท์ (ติดตอ่ธุรกิจ) 
 

ท่ีมา - Copyright © thaigoodview.com  : 2553-2555 

      3.ใช้ในด้านความมัน่คงของประเทศ  ด้านการทหารและทางราชการ เช่น วิทยสุื่อสาร  
แผนท่ีดาวเทียม  GPS  สํารวจพืน้ท่ีทางการทหาร  หาพกิดัภมูิศาสตร์ เป็นต                  

        
                 

                     GPS (หาพิกดั)                      วิทยส่ืุอสาร(ส่ือสาร) 
 

ท่ีมา -  http://www.terraserver.com/search/coordinates_search.asp : 2547 

                    -  http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=135 : 2551 
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แบบฝึกหดัท้ายกจิกรรม (ชุดที่ 1) 
 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ :  การสาํรวจตรวจสอบ 
คาํชีแ้จง: 

1. ให้นกัเรียนสํารวจกิจกรรมในชีวิตประจําวนัของตนเองท่ีต้องใช้พลงังานไฟฟ้าและบนัทึก
ข้อมลูลงในตาราง 

2. ให้นักเรียนเขียนเคร่ืองหมาย√ตามระดับความสําคัญของกิจกรรมท่ีตนเองปฏิบัต ิ       
ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

- ต้องปฏิบตัทิกุวนัหรือเกือบทกุวนั  เป็นกิจกรรมท่ีสําคญัมาก 
- ปฏิบตัเิป็นบางวนั      เป็นกิจกรรมท่ีสําคญัปานกลาง 
- ปฏิบตัก็ิได้หรือไมป่ฏิบตัก็ิได้   เป็นกิจกรรมท่ีสําคญัน้อย 

 

กิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า 
ระดบัความสาํคัญ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย 

 
1…………………………………………….……………………......... 
2.…………………………………………………………………......... 
3.…………………………………………………………………......... 
4.…………………………………………………………………......... 
5………………………………………………………………….......... 
6………………………………………………………………….......... 
7………………………………………………………………….......... 
8………………………………………………………………….......... 
9………………………………………………………………….......... 
10………………………………………………………………….......... 
 

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

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

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

 
  -  จากผลการสํารวจนกัเรียนคิดว่าพลงังานไฟฟ้ามีความสําคญัต่อชีวิตประจําวนั                  

ของตนเองในระดบั            มาก               ปานกลาง         น้อย   
-  ถ้าหากไม่มีไฟฟ้าใช้นกัเรียนคิดว่าจะมีผลต่อการดํารงชีวิตของตนเองระดบั                               

มาก                          ปานกลาง                         น้อย 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ 2 
 

เร่ืองเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในชีวติประจาํวันที่หนู ... หนูควรรู้จัก   
เวลาที่ใช้  4  ช่ัวโมง  

 
คาํชีแ้จง 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวันท่ีหนู ... หนูควรรู้จัก             
มีการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมท่ีกําหนด   ให้ผู้ เรียนศึกษาเป็นขัน้ตอนและเน้นผู้ เรียน             
เป็นสําคัญ ดังนัน้ผู้ เรียนควรศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาท่ีใช้ เนือ้หาในใบความรู้ และ                
วิธีปฏิบตักิิจกรรมให้เข้าใจ  เพ่ือเป็นแนวทางในการศกึษาและปฏิบตักิิจกรรม 

2.  เม่ือผู้ เรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ ให้ทําแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม รวบรวมผลงานส่ง
ครูผู้สอน 

3.  ระหวา่งปฏิบตักิิจกรรม เม่ือผู้ เรียนมีปัญหาไมเ่ข้าใจ สามารถปรึกษาหรือซกัถาม 
ครูผู้สอนได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  บอกเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีใช้ในชีวิตประจําวนัได้ 
2.  อธิบายถึงประโยชน์ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแตล่ะชนิดท่ีใช้ในชีวิตประจําวนัได้ 
3.  บอกได้ว่าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีใช้ในชีวิตประจําวนัแต่ละชนิดกินไฟมาก กินไฟปานกลาง 

หรือกินไฟน้อย 
4.  สรุปความสมัพนัธ์ระหว่างการดํารงชีวิตของมนษุย์กบัประโยชน์ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า           

ในชีวิตประจําวนัได้ 
5.  ตระหนกัถึงคณุคา่ของพลงังานไฟฟ้า 
6.  พฒันาและปลกูฝังความรับผิดชอบในการใช้พลงังานไฟฟ้า 

 
เวลาที่ใช้ :  4 ชัว่โมง 
 
เนือ้หา 

1. ประเภทของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวนั 
2. ประโยชน์ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแตล่ะชนิดในชีวิตประจําวนั 
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กจิกรรม 
1.  นําเข้าสูบ่ทเรียนโดยการสนทนาและซกัถามเก่ียวกบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวนั  

และประโยชน์ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดท่ีใช้ในชีวิตประจําวนั โดยดรููปภาพเคร่ืองใช้ไฟฟ้าใน
ชีวิตประจําวนั 

2.  ให้นกัเรียนแบง่กลุม่ เป็นกลุม่ละ 6 คน จํานวน 5 กลุม่ สมาชิกภายในกลุม่แบง่หน้าท่ี
รับผิดชอบตามความเหมาะสม   

3.  หวัหน้ากลุ่มรับบตัรคําสัง่และโมเดลวงจรไฟฟ้าสําเร็จรูป ท่ีมีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่างง่าย                   
เช่น ใบพดั หลอดไฟฟ้า ออดไฟฟ้า สวิตซ์ แล้วให้นกัเรียนช่วยกนัต่อวงจรไฟฟ้าสําเร็จรูปตามบตัร
คําสัง่  

4.  นกัเรียนฟังการบรรยายโดย Power point เร่ืองเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวนั และ
ประโยชน์ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแตล่ะชนิดท่ีใช้ในชีวิตประจําวนั 

5.  ตวัแทนนกัเรียนรับใบความรู้เร่ืองเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวนัท่ีหน ู... หนคูวรรู้จกั              
แจกสมาชิกในห้องทกุคน 

6.  นกัเรียนช่วยกันอภิปรายสรุปความคิดเห็นของนกัเรียนทัง้หมดท่ีมีต่อเคร่ืองใช้ไฟฟ้า                     
ในชีวิตประจําวนั และประโยชน์ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแตล่ะชนิดท่ีใช้ในชีวิตประจําวนั 

7.  นกัเรียนทําแบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม ชดุท่ี 2 
 
ส่ือ/อุปกรณ์ 

1.  Power point  
2.  รูปภาพเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวนัประเภทตา่งๆ 
3.  บตัรคําสัง่ 
4.  โมเดลวงจรไฟฟ้าสําเร็จรูป 
5.  ใบความรู้ท่ี 2 เร่ืองเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวนัท่ีหน ู... หนคูวรรู้จกั    
6.  แบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม ชดุท่ี 2  
 

การวัดและประเมินผล   
1. สงัเกตจากการนําเสนองานหน้าห้องเรียน 
2. สงัเกตจากการตอบคําถาม  และการร่วมอภิปรายของนกัเรียน 
3. ประเมินจากการทํากิจกรรม 
4. ประเมินจากการทําแบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม   
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ใบความรู้ที่  2  
เร่ือง  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในชีวติประจาํวันที่หนู...หนูควรรู้จัก 

______________________________________________________________ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  

1.  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีให้ความร้อน  

2.  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีให้แสง 

3.  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีให้พลงังานกล 
4.  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีให้พลงังานเสียง 
5.  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีให้พลงังานแสงพลงังานเสียง 

1. 2. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีให้พลงังานความร้อน เป็นเคร่ืองใช้
ท่ีเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานความร้อน โดยใช้หลกัการคือ เม่ือปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่าน

ขดลวดตวันําท่ีมีความต้านทานสูงๆ ลวดตวันํานัน้จะร้อนจนสามารถนําความร้อนออกไปใช้

ประโยชน์ได้ เน่ืองจากเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีให้พลงังานความร้อนมาก จึงสิน้เปลี่ยนพลงังานไฟฟ้า
มากเม่ือเปรียบกับการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทอ่ืนๆ ม่ือใช้ในเวลาท่ีเท่ากัน   ฉะนัน้ขณะใช้
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้พลงังานความร้อนจึงควรใช้ด้วยความระมดัระวงั ตวัอย่างเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีให้

พลงังานความร้อน เช่น เตารีด หม้อหงุข้าว กระทะไฟฟ้า กาต้มนํา้ กาต้มนํา้ไฟฟ้า เป็นต้น 

                 

 

ท่ีมา - Copyright © thaigoodview.com  : 2553-2555 

2. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ให้แสง อปุกรณ์ท่ีเปลี่ยนพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานแสง ได้แก่ 
หลอดไฟฟ้าแบบธรรมดา หลอดฟลอูอเรสเซนต์ และหลอดไฟโฆษณาหลอดไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าเป็น
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีใช้ในทกุบ้านท่ีมีการใช้พลงังานไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าท่ีใช้ทัว่ไป มี 3 ชนิด คือ 

เตารีดไฟฟ้า กาต้มนํา้ไฟฟ้า 
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  1.1  หลอดไฟฟ้าแบบธรรมดา มีการเปลีย่นรูปพลงังานจากพลงังานไฟฟ้าเป็น
พลงังานความร้อน แล้วจงึเปล่ียนเป็นพลงังานแสง หลอดไฟฟ้าแบบธรรมดามี 2 แบบ คือแบบ
เกลียวและแบบเขีย้ว ซึง่มีการเปล่ียนรูปพลงังานดงันี ้พลงังานไฟฟ้า --> พลงังานความร้อน --> 
พลงังานแสง 

 

 

ท่ีมา - http://www.electron.rmutphysics.com/news/index.php?option=com : 2554 

1.2   หลอดเร่ืองแสงหรือหลอดฟลอูอเรสเซนต์  หลอดฟลอูอเรสเซนต์ หรือหลอด
เรืองแสง เป็นอปุกรณ์ท่ีเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าเป็นแสงสว่างท่ีนิยมใช้กนัมาก มีรูปร่างหลายแบบ 
เช่น ทรงกระบอกสัน้ ยาว คร่ึงวงกลม หรือวงกลม หลอดฟลอูอเรสเซนต์ เม่ือกระแสไฟฟ้าผ่านไอ
ปรอทจะคายพลงังานไฟฟ้าให้อะตอมไอปรอท ทําให้อะตอมของไอปรอทอยู่ในสภาวะถกูกระตุ้น 
และอะตอมของปรอทจะคายพลงังานออกมาเพ่ือลดระดบัพลงังาน  ในรูปของรังสีอลัตราไวโอเลต 
ซึง่อยูใ่นช่วงของแสงท่ีมองไมเ่ห็นเม่ือรังสีนีก้ระทบสารเรืองแสงท่ีฉาบไว้ท่ีผิวหลอด สารเรืองแสงจะ
เปลง่แสงสีตา่งๆ ตามชนิดของสารเรืองแสงท่ีฉาบไว้ในหลอดนัน้  มีสว่นประกอบดงันี ้ 

ท่ีมา - http://www.electron.rmutphysics.com/news/index.php?option=com : 2554 

ภาพสว่นประกอบของหลอดไฟฟ้าแบบธรรมดา 

ภาพสว่นประกอบของหลอดหลอดเร่ืองแสงหรือหลอดฟลอูอเรสเซนต์ 
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ท่ีมา - http://www.suriyothai.ac.th/files/u925/11925.gif : 2554 

1. 3 หลอดไฟโฆษณาหรือหลอดนีออน เป็นหลอดไฟฟ้าชนิดท่ีมีการบรรจุก๊าซ
ตา่งๆ เข้าไปเพ่ือทําให้ เกิดแสงสวา่งเป้นสีตา่ง ๆ ตามชนิดของสารหรือก๊าซท่ีบรรจเุข้าไป สว่นใหญ่
จะใช้เป็นไฟประดบัหรือติดป้ายโฆษณาตามสถานท่ีตา่ง ๆ บางครัง้อาจดดัหลอดให้มีรูปร่างเป็น
ตวัอกัษรและข้อความตา่ง ๆ โดยทัว่ไปหลอดนีออนจะแบง่ประเภทตามแรงดนัได้ 2 ประเภท คือ 
แรงดนัสงูและแรงดนัต่ํา ก๊าซท่ีบรรจใุห้พลงังานแสงสีตา่งๆ ดงันี ้ก๊าซอาร์กอน >> ให้พลงังานแสง
สีขาวปนฟ้า ก๊าซนีออน >> ให้พลงังานแสงสีแดงหรือสีส้ม ไอปรอท >> ให้พลงังานแสงสีฟ้า             
ปนเขียวก๊าซฮีเลียม >> ให้พลงังานแสงสีชมพ ู โอโซเดียม >> ให้แสงสีเหลือง 

  

 

3. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีให้พลงังานกล  มีการเปลี่ยนรูป
พลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานกล โดยอาศยัหลกัการเหน่ียวนําแม่เหล็กไฟฟ้า ด้วยอปุกรณ์ ท่ีเรียกว่า 
มอเตอร์ และ เคร่ืองควบคมุความเร็ว ซึง่เป็นอปุกรณ์หลกัในเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีให้พลงังานกล 
ตวัอย่าง เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีให้พลงังานกล เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ตู้ เย็น เคร่ืองดดูฝุ่ น พดัลม เคร่ือง
ซกัผ้า เคร่ืองป่ันนํา้ผลไม้เป็นต้น  

ภาพหลอดฟลอูอเรสเซนต์ 

ภาพหลอดไฟโฆษณาหรือหลอดนีออน    ท่ีมา - www.bewsuparada.com : 2551 
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ท่ีมา - Copyright © thaigoodview.com  : 2553-2555 

4. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานเสียง  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าเป็น

พลงังานเสียง ได้แก่  เคร่ืองรับวิทย ุ เคร่ืองขยายเสียง  เคร่ืองบนัทกึเสียง ฯลฯ 

  
 

ท่ีมา - http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nortel&group=4 : 2551 

เคร่ืองรับวิทย ุ   เป็นอปุกรณ์ท่ีเปลี่ยนพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานเสียง โดยรับคล่ืนวิทย ุ
จากสถานีส่งแล้วใช้อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขยายสญัญาณเสียงท่ีมีอยู่ในรูปของสญัญาณไฟฟ้าให้

แรงขึน้เม่ือผา่นสญัญาณไฟฟ้านีไ้ปยงัลําโพงจะทําให้ลําโพงสัน่สะเทือนเปล่ียนเป็นเสียง 

 

 

ท่ีมา - http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/electric3/pan12.htm : 2553         

ภาพแผนผงัการเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานเสียงของเคร่ืองรับวทิย ุ

เคร่ืองซกัผ้า เคร่ืองปรับอากาศ 

เคร่ืองรับวิทย ุ เคร่ืองบนัทกึเสียง
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  5. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าหลายชนิดที่ให้ลังงานหลายชนิดพร้อมๆกัน ได้แก่ 
              1. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานแสงพลังงานเสียง เช่น โทรทศัน์ และคอมพิวเตอร์ 

                 
 
 

              ท่ีมา - Copyright © thaigoodview.com  : 2553-2555 
 

 2.  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเป็นพลงังานกล และพลงังานความร้อน  เช่น ไดร์เป่าผม   

 
          
 

ท่ีมา - Copyright © thaigoodview.com  : 2553 
 

3.  เคร่ืองใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังานกลและพลังงานเสียง  เช่น วิทยเุทป 

 

                                                               
ท่ีมา - Copyright © thaigoodview.com  : 2553 

คอมพิวเตอร์ โทรทศัน์ 

ไดร์เป่าผม

วิทยเุทป 
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การกินไฟของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด               
            เคร่ืองใช้ไฟฟ้าจะทํางานได้ก็ต้องตอ่กบัวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน โดยทัว่ไปจะมีคา่ความตา่ง
ศกัย์ 220 โวลต์ ถ้ากระแสไฟฟ้า ผ่านมากแสดงว่าเคร่ืองใช้ไฟฟ้านัน้ใช้พลงังานหรือกําลงัไฟฟ้า
มาก แต่ถ้ากระแสไฟฟ้าผ่านน้อยก็จะใช้พลังงาน หรือกําลังไฟฟ้าน้อยดังนัน้เราจึงสรุปได้ว่า 
กําลงัไฟฟ้าจะมีคา่มากหรือน้อยขึน้อยูก่บัปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่านเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และความ
ตา่งศกัย์ ท่ีเคร่ืองใช้ไฟฟ้านัน้ๆ ดงัตารางการกินไฟของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแตล่ะชนิด 
 

ตารางปริมาณการกินไฟ (กาํลังไฟฟ้า) ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 
 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
กาํลังไฟฟ้า 

(วัตต์) 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

กาํลังไฟฟ้า 
(วัตต์) 

พดัลมตัง้พืน้ 45-75 วตัต์ ตู้ เย็น 2-12 ควิ (ลบ.ฟตุ) 53-194 วตัต์ 

พดัลมเพดาน 70-104 วตัต์ เคร่ืองปรับอากาศ 680-3,300 วตัต์ 

หม้อหงุข้าวไฟฟ้า 500-1,000 วตัต์ เคร่ืองดดูฝุ่ น 625-1,000 วตัต์ 

เตารีดไฟฟ้า 430-1,600 วตัต์ เตาไฟฟ้า (เด่ียว) 300-1,500 วตัต์ 

เ ค ร่ื อ ง ทํ า นํ ้า ร้ อ น ใ น

ห้องนํา้ 
900-4,800 วตัต์ โทรทศัน์ ขาว-ดํา 24-30 วตัต์ 

เคร่ืองปิง้ขนมปัง 600-1,000 วตัต์ โทรทศัน์สี 43-95 วตัต์ 

เคร่ืองเป่าผม 300-1,300 วตัต์ วีดีโอ 30-50 วตัต์ 

มอเตอร์จกัรเย็บผ้า 40 - 90 เตาไมโครเวฟ 100 - 1,000 

เคร่ืองซกัผ้า 250-2,000 วตัต์ เคร่ืองอบผ้าแห้ง 650-2,500 วตัต์ 

เคร่ืองซกัผ้าแบบมีเคร่ืองอบผ้า หรือ เคร่ืองตัง้อณุหภมูิของนํา้ 250-2,000 วตัต์ 
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ข้อแนะนําในการเลือกซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  

การเลือกซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า สิง่แรกท่ีต้องคํานงึถึง คือ ราคา ซึง่ถือเป็นข้อพิจารณาท่ีสําคญั
และควรคํานึงอยู่เสมอว่า เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีราคาถกูนัน้ไม่ใช่เป็นข้อสรุปในการตดัสินใจซือ้ เพราะ
ของถกูอาจสิน้เปลืองพลงังานไฟฟ้ามาก และมีอายกุารใช้งานสัน้ก็ได้ การจะดวูา่เคร่ืองใช้ไฟฟ้านัน้
สิน้เปลืองพลงังานไฟฟ้ามากหรือน้อยเพียงใด สามารถดไูด้จากตวัเลขท่ีกํากบัไว้บนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
วา่ใช้กําลงัไฟฟ้ามากเพียงใด ถ้าใช้กําลงัไฟฟ้ามากก็จะสิน้เปลืองพลงังานไฟฟ้ามาก ทําให้ต้องเสีย
ค่าพลงังานไฟฟ้ามากยิ่งขึน้ การซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าคณุภาพดีสามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้

ตลอดอายุการใช้งานดงันัน้ควรเลือกซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีผ่านการรับรองคุณภาพจากสํานักงาน

มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม เบอร์ 5 
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แบบฝึกหดัท้ายกจิกรรม  (ชุดที่ 2) 
คาํชีแ้จง : ให้นักเรียนบอกช่ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเตมิประโยชน์ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

แต่ละประเภทลงในช่องว่าง และทาํเคร่ืองหมาย √  ลงในช่อง           
1. 

   
2. 

   
3. 

 
4. 

 
5. 

 

ช่ือ.................................................       กินไฟมาก 

ประโยชน์........................................       กินไฟปานกลาง 

......................................................       กินไฟน้อย  

 

 

 

ช่ือ.................................................       กินไฟมาก 

ประโยชน์........................................      กินไฟปานกลาง 

......................................................      กินไฟน้อย  

 

 

 

ช่ือ.................................................       กินไฟมาก 

ประโยชน์........................................      กินไฟปานกลาง 

......................................................      กินไฟน้อย  

 

 

 

ช่ือ.................................................       กินไฟมาก 

ประโยชน์........................................      กินไฟปานกลาง 

......................................................      กินไฟน้อย  

 

 

 

ช่ือ.................................................       กินไฟมาก 

ประโยชน์........................................      กินไฟปานกลาง 

......................................................      กินไฟน้อย  

 

 

 

รูปภาพท่ีมา - Copyright © thaigoodview.com  : 2553-2555 
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แบบฝึกหดัท้ายกจิกรรม  (ชุดที่ 2)  
คาํชีแ้จง : ให้นักเรียนบอกช่ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเตมิประโยชน์ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

แต่ละประเภทลงในช่องว่าง และทาํเคร่ืองหมาย √  ลงในช่อง           
6.  

 
7. 

 
8. 

 
9. 

 
10. 

 

ช่ือ.................................................       กินไฟมาก 

ประโยชน์........................................      กินไฟปานกลาง 

......................................................      กินไฟน้อย 

 

 

 

ช่ือ.................................................       กินไฟมาก 

ประโยชน์........................................      กินไฟปานกลาง 

......................................................      กินไฟน้อย  

 

 

 

ช่ือ.................................................       กินไฟมาก 

ประโยชน์........................................      กินไฟปานกลาง 

......................................................      กินไฟน้อย  

 

 

 

ช่ือ.................................................       กินไฟมาก 

ประโยชน์........................................      กินไฟปานกลาง 

.............................. ........................     กินไฟน้อย  

 

 

 

ช่ือ.................................................       กินไฟมาก 

ประโยชน์........................................      กินไฟปานกลาง 

.............................. ........................     กินไฟน้อย 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ 3 
 

เร่ืองผลกระทบที่มีต่อส่ิงแวดล้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีที่หนู ... หนูควรรู้   
เวลาที่ใช้  4  ช่ัวโมง 

 
คาํชีแ้จง 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองผลกระทบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อมจากพลงังานไฟฟ้าท่ีมีท่ีหนู ... 
หนูควรรู้  มีการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมท่ีกําหนด   ให้ผู้ เรียนศึกษาเป็นขัน้ตอนและเน้น
ผู้ เรียนเป็นสําคญั ดงันัน้ผู้ เรียนควรศกึษาจดุประสงค์การเรียนรู้ เวลาท่ีใช้ เนือ้หาในใบความรู้ และ
วิธีปฏิบตักิิจกรรม ให้เข้าใจ เพ่ือเป็นแนวทางในการศกึษาและปฏิบตักิิจกรรม 

2.  เม่ือผู้ เรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ ให้ทําแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม รวบรวมผลงานส่ง
ครูผู้สอน 

3.  ระหว่างปฏิบัติกิจกรรม เม่ือผู้ เรียนมีปัญหาไม่เข้าใจ สามารถปรึกษาหรือซักถาม
ครูผู้สอนได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  อธิบายถึงแนวโน้มของการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบกบัสิง่แวดล้อมได้ 
2.  สรุปการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีมีอยูอ่ยา่งจํากดัให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ตนเองและสงัคม

โดยไมทํ่าลายสิง่แวดล้อม 
3.  บอกวิธีการใช้พลงังานไฟฟ้าโดยไมมี่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมได้ 
4.  ตระหนกัถงึคณุคา่ของสิง่แวดล้อมท่ีมีตอ่พลงังานไฟฟ้า 
5.  พฒันาและปลกูฝังความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม 

 
เวลาที่ใช้ :  4 ชัว่โมง 
 
เนือ้หา 

1. แหลง่กําเนิดของพลงังานไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบกบัสิง่แวดล้อม 
2. แนวโน้มของการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบกบัสิง่แวดล้อม 
3. ผลกระทบของการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีมีตอ่สิง่แวดล้อม 
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กจิกรรม 
1.  นําเข้าสูบ่ทเรียน โดยการดสูารคดีเก่ียวการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบกบั 

สิง่แวดล้อม (ประมาณ 20 นาที)   
2.  นกัเรียนช่วยกนัสรุปความคดิเห็นของนกัเรียนทัง้หมดหลงัจากดสูารคดีเก่ียวกบั 

เร่ืองการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบกบัสิง่แวดล้อม   
3.  นกัเรียนฟังการบรรยายโดย Power point เร่ืองการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบ                       

กบัสิง่แวดล้อมและการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีมีอยูอ่ยา่งจํากดัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
4.  ให้นกัเรียนแบง่กลุม่ เป็นกลุม่ละ 6 คน จํานวน 5 กลุม่ สมาชิกภายในกลุม่แบง่หน้าท่ี

รับผิดชอบตามความเหมาะสม   
5.  หวัหน้ากลุ่มรับใบความรู้เร่ืองการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบกบัสิ่งแวดล้อมแจก

สมาชิกในกลุม่ทกุคน 
6.  นกัเรียนแตล่ะกลุม่แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการใช้พลงังานไฟฟ้า        

ท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อตนเองและสงัคมโดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมพร้อมทัง้

เสนอวิธีการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงในกระดาษโปสเตอร์พร้อม

ตกแตง่ให้สวยงาม 
7.  ตวัแทนนกัเรียนนําเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน 
8.  นกัเรียนทําแบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม ชดุท่ี 3 
 

ส่ือ/อุปกรณ์ 
1.  กระดาษโปสเตอร์    
2.  Power point   
4.  สีเมจิก    
5.  สารคดีเร่ืองเก่ียวกบัการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบกบัสิง่แวดล้อม 
6.  ใบความรู้ท่ี 3 เร่ืองการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบกบัสิง่แวดล้อม  
7.  แบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม ชดุท่ี 3  

 

การวัดและประเมินผล   
1. สงัเกตจากการนําเสนองานหน้าห้องเรียน 
2. สงัเกตจากการตอบคําถาม  และการร่วมอภิปรายของนกัเรียน 
3. ประเมินจากการทํากิจกรรม 
4. ประเมินจากการทําแบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม 
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ใบความรู้ที ่ 3 

เร่ืองผลกระทบทีม่ต่ีอส่ิงแวดล้อมจากการใช้พลงังานไฟฟ้า 
ทีห่นู... หนูควรรู้ 

ผลกระทบจากการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างสิน้เปลืองที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

พลงังานไฟฟ้ามีความสําคญัตอ่การดํารงชีวิตของมนษุย์เป็นอย่างมาก จนอาจกลา่วได้ว่า
เป็นปัจจยัท่ี 6 เลยก็ว่าได้ แตเ่น่ืองจากในอดีตประชากรยงัไม่หนาแน่น ความต้องการใช้ไฟฟ้ายงัมี
ไมม่ากป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาตจิงึยงัอดุมสมบรูณ์ มีฝนตกตามฤดกูาล สามารถเก็บกกันํา้ฝน
เพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานได้อย่างเพียงพอ ต่อมาประชากรหนาแน่นขึน้ 
ชนุชนขยายตวั มีโรงงานอตุสาหกรรมเพิ่มขึน้ความต้องการใช้ไฟฟ้าจึงมีมากขึน้ด้วย จึงต้องสร้าง
โรงไฟฟ้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต

กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึน้  เม่ือชมุชนขยายตวัเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองโรงไฟฟ้าก็ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึน้อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ จึงมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความสมดุล                   
ทางธรรมชาติถูกทําลาย ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล นํา้ไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าและการ

ชลประทาน  นอกจากนีย้งัรวมไปถึงอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าตา่งๆท่ีได้เข้ามามีบทบาทในการดําเนิน
ชีวิตเป็นอยา่งมาก ปัญหาท่ีตามมาก็คือการสิน้เปลืองพลงังานไฟฟ้าซึง่เกิดจากการใช้งานและการ
ลืมปิดอปุกรณ์เหล่านัน้ตามอาคารบ้านเรือน สํานกังานต่างๆ โดยเฉพาะอาคารสํานกังานใหญ่ๆ 
จะเป็นการสิน้เปลืองทรัพยากร เวลา และค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็นอาจทําให้เชือ้เพลิงท่ีใช้ในการ

ผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น ป่าไม้ ถ่านหินลิกไนต์ ไม่เพียงพอต่อการใช้เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า

ภายในประเทศ ทําให้ต้องมีการนําเข้าเชือ้เพลิงจากตา่งประเทศซึง่มีราคาสงูมาก อาจจะทําให้เรา
ต้องเสียคา่ใช้จ่ายโดยไม่จําเป็น และหากเรายงัคงใช้ไฟฟ้าอย่างสิน้เปลืองตอ่ไปโดยไม่ตระหนกัถึง
คณุคา่และคดิท่ีจะประหยดั ผลกระทบท่ีตามมาอาจทําให้ไฟฟ้าหมดไปจากโลกเลยก็ว่าได้ ซึง่หาก
เป็นเช่นนัน้โลกเราก็อาจจะมืดมิด ไม่มีแสงสว่าง เคร่ืองจกัรก็จะไม่ทํางาน และอาจก่อให้เกิดความ
วุน่วายมหาศาลตามมาเลยก็วา่ได้ 

แนวโน้มของการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม    
 ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์และมีความต้องการ

พลังงานปริมาณเพิ่มมากขึน้เม่ือโลกมีพัฒนามากยิ่งขึน้ ซึ่งพลังงานไฟฟ้าเหล่านีน้ับวันยิ่งลด
น้อยลง การดํารงชีวิตประจําวนัของประชาชนไมว่า่จะเป็น การสื่อสาร การคมนาคม การให้ความรู้ 
การศึกษา อุตสาหกรรมฯลฯ จําเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในกิจกรรมเหล่านัน้ทัง้สิน้          
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พลังงานไฟฟ้าเป็นตวัแปรสําคญัในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและ
อตุสาหกรรม ท่ีทนัสมยั การกระจายรายได้ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัในด้านการ
ผลิต และการขายสินค้า สิ่งเหล่านีล้้วนแล้วแต่ต้องใช้พลงังานไฟฟ้าทัง้สิน้ แนวโน้มของการใช้
พลงังานไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบกบัสิง่แวดล้อม  ดงันี ้

 1.  ด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องสญูเสียเงินตราเป็นจํานวนมากในการจดัหาเชือ้เพลิง
และพลงังานมาใช้ผลิตไฟฟ้า แม้ว่าได้พยายามลดสดัส่วนการพึ่งพาพลงังานจากต่างประเทศลง
แล้ว แตส่ดัสว่นดงักลา่วยงัอยูใ่นอตัราท่ีสงู 

 2.  ด้านทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 
   กลา่วถึงปัญหาและผลกระทบด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอนัเน่ืองมาจากการ

ใช้พลงังาน คือ 
       2.1  ปัญหาสภาพภูมิประเทศและดินถูกทําลาย  การทําเหมืองถ่านหิน           
การสํารวจขุดค้นแหล่งนํา้มัน ก๊าซธรรมชาติและแร่กัมมนัตภาพรังสี เพ่ือนามาใช้เป็นเชือ้เพลิง   
เป็นสาเหตใุห้ทรัพยากรอ่ืน ๆ ในบริเวณนัน้ถูกทําลาย และภายหลงัการทําเหมืองท่ีดินส่วนมาก   
จะถูกปล่อยทิง้ไว้ ทําให้เกิดปัญหาการพงัทลายของดิน มีผลต่อเน่ืองถึงคณุภาพของดินและนํา้   
ในบริเวณใกล้เคียง ปัญหาดนิเสียจงึนบัเป็นปัญหาแรกท่ีเกิดจากการใช้ทรัพยากรพลงังาน 
        2.2  ปัญหาเร่ืองอากาศเป็นพิษ การใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้า และตามโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทําให้เกิดก๊าซกํามะถันไดออกไซด์ออกมาสู่
บรรยากาศ  การเผาผลาญนํา้มันเชือ้เพลิงของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทําให้คาร์บอนมอน
ออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์และสารอ่ืน ๆ ท่ีเป็นพิษในอากาศเพ่ิมมากขึน้ การใช้พลังงาน
เชือ้เพลงิเหลา่นีจ้งึทําให้อากาศเป็นพิษได้ 
   2.3  ปัญหาอากาศเป็นพิษมกัเกิดจากการผลิตและการใช้พลงังานท่ีขาดการ

ควบคุมท่ีดี จึงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น ปัญหาท่ีเกิดขึน้                
ท่ีโรงไฟฟ้าแม่เมาะจงัหวดัลําปาง  ก๊าซพิษจากโรงงานไฟฟ้าทําให้ประชาชนและสตัว์เลีย้งท่ีได้รับ
ก๊าซพิษ เจ็บป่วยเป็นจํานวนมาก  นอกจากอากาศเป็นพิษแล้ว การผลิตไฟฟ้ายังมีปัญหา

สิ่งแวดล้อมกับนํา้อีกด้วย กล่าวคือ นํา้เสียจากโรงงานส่วนใหญ่ เช่น นํา้ร้อน เพราะนํา้ร้อนท่ี
ออกมาจะทําให้นํา้ในแหลง่นํา้บริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้าร้อนขึน้ ซึง่มีผลกระทบตอ่ปลา พืชนํา้ และ
สิง่มีชีวิตอ่ืน ๆ เช่น สาหร่าย หรือปะการัง 
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แนวโน้มความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า 

 

 
 

สรุปจากกราฟแสดงว่าแนวโน้มความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าตัง้แต่ปี พ.ศ.2548-2559  
มีแนวโน้มความต้องใช้พลงังานไฟฟ้ามากขึน้ทกุปี 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้ 

 
 

 

ท่ีมา : สํานกัยทุธศาสตร์  กระทรวงพลงังาน : 2554 

หน่วย : เมกะ
แนวโน้มความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้า 

กราฟแนวโน้มความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้า 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 

แผนภมูิปริมาณการใช้ไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 

ธุรกิจ 25% 
บ้านอยูอ่าศยั 21.4% 

เกษตรกรรมและอ่ืนๆ  
9.3% 

อตสาหกรรม 44.7% 

ท่ีมา : สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน : 2554 
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สรุปแผนภูมิแสดงว่าอุตสาหกรรมมีการใช้พลงังานไฟฟ้าสงูสุดเท่ากับ  44.7 เปอร์เซนต์ 
และธุรกิจมีการใช้พลงังานไฟฟ้ารองลงมาเท่ากบั  25 เปอร์เซนต์ 
ผลกระทบของการผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อส่ิงแวดล้อม 
 เ น่ืองจากในกระบวนการผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าทําให้เกิดผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อมทัง้ทางตรงและทางอ้อม  เช่นการลดลงหรือการเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาต ิ 
การเกิดภาวะมลพิษจากการปล่อยของเสียสู่สภาพแวดล้อม  ถึงแม้ในโลกเราจะมีพลังงาน
ทดแทนก็ตาม ดงันัน้การผลิตและการใช้พลงังานไฟฟ้าควรใช้ให้มีการสญูเสียน้อยท่ีสดุและมี

ประสทิธิภาพสงูท่ีสดุ  
พลังงานทดแทน   

พลังงานทดแทน หมายถึง พลงังานท่ีนํามาใช้แทน สามารถแบง่ตามแหลง่ท่ีได้มาเป็น 2 
ประเภท คือ พลงังานทดแทนจากแหลง่ท่ีใช้แล้วหมดไป อาจเรียกวา่ พลงังานสิน้เปลือง ได้แก่ ถ่าน
หิน ก๊าซธรรมชาติ และนิวเคลียร์  พลงังานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นแหล่งพลงังานท่ีใช้แล้ว
สามารถหมนุเวียนมาใช้ได้อีกเป็นประจํา เช่น พลงังานแสงแดด พลงังานลม และพลงังาน  

สถติกิารผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตต่างๆ 

 
 
 
 
สรุปแผนภูมิแสดงว่าก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งท่ีใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้ามากท่ีสุดเท่ากับ      

70 เปอร์เซนต์ และลกิไนต์/ถ่านหิน เป็นแหลง่ท่ีใช้ผลติพลงังานไฟฟ้ารองลงมาเท่ากบั 20  เปอร์เซนต์ 
 

ท่ีมา  สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน : 2554 

แผนภมูิภสถิตกิารผลติกระแสไฟฟ้า 
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ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตต่างๆ 

แหล่งผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ก๊าซธรรมชาต ิ

    1.ทําให้เกิดมลภาวะในอากาศเช่นเดียวกบัถ่านหิน คือ จะมีก๊าซ CO2 SO2

และ NOx ถกูปลอ่ยออกมา 
  2.  นํา้เพ่ือหลอ่เป็นเคร่ืองควบแน่นไอนํา้  เม่ือปลอ่ยลงแหลง่นํา้ก็จะมีผลตอ่
อณุหภมูิของนํา้ในแหลง่นํา้  ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศน์ในนํา้ 
 

ลิกไนต์/ถ่านหนิ 

  1. ทําให้เกิดมลภาวะในอากาศ เน่ืองจากควนัท่ีถกูปลอ่ยจากปลอ่งประกอบ 
ด้วย ก๊าซ CO2 SO2   และฝนกรด   
  2.  ทําให้เกิดปัญหากบัสขุภาพของ ชมุชนแบบเรือ้รัง 
  3.  กากของแข็งท่ีเหลือจากการเผาไหม้ จะเป็น “เถ้า” และมีปริมาณมาก 
  4.  เกิดมลภาวะตอ่แหลง่นํา้ใต้ดนิ 

 
 

พลังนํา้ 
 

  1.  ราษฎรในพืน้ท่ีนํา้ทว่มจงึจะต้องอพยพย้ายท่ีตัง้ถ่ินฐาน 
  2.  อาจก่อให้เกิดมหนัตภยัขึน้ได้ในกรณีการพงัทลายของเข่ือนกัน้นํา้ 
  3.  เป็นการทําลายสิง่แวดล้อมเพราะสญูเสียเนือ้ท่ีป่าเป็นจํานวนมาก เพ่ือใช้
เป็นอา่งเก็บนํา้ หรือเข่ือน 
  4.  สตัว์ป่าตา่ง ๆ จะสญูเสียท่ีอยูอ่าศยัหรืออาจจะสญูพนัธุ์ไปโดยไมส่ามารถ
ป้องกนัได้  
  5.  แร่ธาตตุา่ง ๆ ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีอาจจะถกูทิง้ให้จมอยูใ่ต้นํา้ 

แสงอาทติย์   1.  ต้องการเนือ้ท่ีในการวางแผงรับแสงอาทิตย์    

นํา้มัน 

  1. ทําให้เกิดมลภาวะในอากาศ เน่ืองจากควนัท่ีถกูปลอ่ยจากปลอ่ง
ประกอบด้วย CO2 SO2 และ NOx 
  2.  ทําให้เกิดปัญหากบัสขุภาพของ ชมุชนแบบเรือ้รัง 
  3.  ทรัพยากรมีจํานวนจํากดั 
  4.  มีประโยชน์กวา่ถ้านําไปใช้ในการผลติพลาสตกิเภสชักรรม การขนสง่  
และการให้ความร้อนตอ่ท่ีอยูอ่าศยั และอาคารพาณิชย์   
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ท่ีมา: สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน. (2554) 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

นํา้มันเตา 

  1. ก่อให้เกิดปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศ  เถ้าและกํามนัถนัลอยอยูใ่น
บรรยากาศทําให้เกิดฝนกรด  
  2.  การเผาไหม้ของเชือ้เพลงิยงัทําให้เกิด ก๊าซ CO2   CO  SO2   และฝนกรด   
  3.  กากของแข็งท่ีเหลือจากการเผาไหม้ จะเป็น “เถ้า” และมีปริมาณมาก 
  4.  เกิดมลภาวะตอ่แหลง่นํา้ใต้ดนิ 

ความร้อนใต้พภิพ 

  1. ทําให้เกิดกลิน่เหม็นเน่ืองมาจากก๊าซตา่งๆ 
  2. มีสว่นประกอบท่ีเป็นก๊าซพิษ และก๊าซกดักร่อน เช่น ก๊าซไขเ่นา่ (H2 S)  
ก๊าซแอมโมเนีย (NH3) และก๊าซเรดอน (Radon) 

นิวเคลียร์ 
  1.  ต้องหาท่ีเก็บและจดัการกบัแท่งเชือ้เพลงิฯท่ีใช้แล้ว 
  2.  เส่ียงตอ่การเกิดอบุตัเิหตจุะมีแก๊สพิษออกมาปะปนกบัสิง่แวดล้อม 

พลังงานลม   เป็นพลงังานสะอาดไมมี่ผลกระทบตอ่สิง่วแดล้อม 
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แบบฝึกหดัท้ายกจิกรรม  (ชุดที่ 3) 
 
 

คาํชีแ้จง : ให้นักเรียนเขียนเคร่ืองหมาย √ แหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าว่ามีผลกระทบ              
กับส่ิงแวดล้อมหรือไม่มีผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม 
 

แหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้า 
มีผลกระทบกับ
ส่ิงแวดล้อม 

ไม่มีผลกระทบกับ
ส่ิงแวดล้อม 

1.   ก๊าซธรรมชาต ิ   
2.  นํา้ (เข่ือน)   
3.  ถ่านหินลกิไนต์   
4.  นํา้มนั   
5.  ลม   
6.  แสงอาทิตย์   
7.  นิวเคลยีร์   

 
 

คาํชีแ้จง  :  ให้นักเรียนเขียนเคร่ืองหมาย √ แหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าว่าเป็นแหล่ง
พลังงานที่มีจาํกัดหรือพลังงานหมุนเวียน 
  

แหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้า พลังงานมีจาํกัด พลังงานหมุนเวียน 
1.   ก๊าซธรรมชาต ิ   
2.  นํา้ (เข่ือน)   
3.  ถ่านหินลกิไนต์   
4.  นํา้มนั   
5.  ลม   
6.  แสงอาทิตย์   
7.  นิวเคลยีร์   
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ 4 
 

เร่ืองมาช่วยกันอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ากันเถอะ  เวลาที่ใช้  4  ช่ัวโมง 
 
คาํชีแ้จง 

1. ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองมาช่วยกนัอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้ากนัเถอะ มีการเรียนการสอน
โดยใช้ชดุกิจกรรมท่ีกําหนด ให้ผู้ เรียนศกึษาเป็นขัน้ตอนและเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั ดงันัน้ผู้ เรียนควร
ศกึษาจดุประสงค์การเรียนรู้ เวลาท่ีใช้ เนือ้หาในใบความรู้ และวิธีปฏิบตัิกิจกรรมให้เข้าใจ เพ่ือเป็น
แนวทางในการศกึษาและปฏิบตักิิจกรรม 

2.  เม่ือผู้ เรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ ให้ทําแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม รวบรวมผลงานส่ง
ครูผู้สอน 

3.  ระหว่างปฏิบตัิกิจกรรม เม่ือผู้ เรียนมีปัญหาไม่เข้าใจ สามารถปรึกษาหรือซกัถามครูผู้สอน
ได้ 

 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  อธิบายถึงความสําคญัของการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าได้ 
2.  เสนอแนะวิธีการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าได้ 
3.  ตระหนกัถงึคณุคา่และความสําคญัของการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 
4.  พฒันาและปลกูฝังความรับผิดชอบตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

 
เวลาที่ใช้ :  4 ชัว่โมง 
 
เนือ้หา 
 1.  ความสําคญัของการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

2.  วิธีการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 
 

กจิกรรม 
1.  นําเข้าสูบ่ทเรียนโดยการสนทนาซกัถามและเลา่ประสบการณ์เก่ียวกบัการอนรัุกษ์ 

พลงังานไฟฟ้า  
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2.  ตวัแทนนกัเรียนรับอปุกรณ์ แล้วแจกให้เพ่ือนแตล่ะคนนกัเรียนแตล่ะคนนํากระดาษสีมา
ตดัเป็นรูปโคมไฟแล้วเขียนความคดิเห็นเก่ียวกบัการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

3.  นกัเรียนจบัฉลากเพ่ือสุ่มหาตวัแทนนกัเรียนออกมาอ่านความคิดเห็นเก่ียวกบัการ

อนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 10 คน สว่นความคดิเห็นอ่ืน ๆ รวมทัง้ความคดิท่ีอา่นแล้วนําไปตดิไว้ตามจดุ
ตา่งๆ บนอาคารเรียนเพ่ือเป็นการรณรงค์ให้ทกุคนช่วยกนัอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

4.  นกัเรียนช่วยกนัอภิปรายเพ่ือสรุปความคิดเห็นของนกัเรียนทัง้หมดท่ีมีต่อการอนุรักษ์
พลงังานไฟฟ้า 

5.  นกัเรียนดวีูดทิศัน์เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า (ประมาณ 20 นาที) แล้วอภิปรายร่วมกนั 
6.  ตวัแทนนกัเรียนรับใบความรู้และคู่มือ Energy Guide (ของกระทรวงพลงังาน) เร่ือง

การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าแจกสมาชิกในห้องทกุคน 
7.  นกัเรียนทําแบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม ชดุท่ี 4 
8.  ทําแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า จํานวน 30 ข้อ  

 

ส่ือ/อุปกรณ์ 
1.  กระดาษสี    
2.  กระดาษA4    
3.  กระดาษกาว    
4.  สีเมจิก/สีไม้    
5.  กรรไกร    
6.  วีดีทศัน์เร่ืองการอนรัุษ์พลงังานไฟฟ้า 
7.  ใบความรู้ท่ี 4 เร่ืองมาช่วยกนัอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้ากนัเถอะ   
8.  Energy Guide (ของกระทรวงพลงังาน) 
9.  แบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม ชดุท่ี 4  

          10.  แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า   
  

การวัดและประเมินผล   
1.  สงัเกตจากการนําเสนองานหน้าห้องเรียน 
2.  สงัเกตจากการตอบคําถาม และการร่วมอภิปรายของนกัเรียน 
3.  ประเมินจากการทํากิจกรรม 
4.  ประเมินจากการทําแบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม   
5.  ประเมินจากการทําแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 
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ใบงานที่ 4 

เร่ือง  มาช่วยกันอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ากันเถอะ 

______________________________________________________________ 

เน่ืองจากในโลกปัจจุบนัพลงังานไฟฟ้าเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งต่อการดํารงชีวิตและ           
การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของคน   ดงันัน้ประชาชนทกุคนจึงต้องมีส่วนร่วมในการอนรัุกษ์ และ
ช่วยกนัใช้ไฟฟ้าอยา่งประหยดัได้ดงันี ้

1. เลือกซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีได้มาตรฐาน ดฉูลากแสดงประสิทธิภาพให้แน่ใจทกุครัง้ก่อน
ตดัสนิใจซือ้ หากมีอปุกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้องเลือกใช้เบอร์ 5 

2. ปิดสวิตช์ไฟและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทกุชนิดเม่ือเลิกใช้งานสร้างให้เป็นนิสยัในการดบัไฟทกุ
ครัง้ท่ีออกจากห้อง 

3. ใช้หลอดไฟประหยดัพลงังาน ใช้หลอดผอมจอมประหยดัแทนหลอดอ้วน ใช้หลอดตะเกียบ
แทนหลอดไส้ 

4. ควรใช้บลัลาสต์ประหยดัไฟ หรือบลัลาสต์อิเล็กโทรนิกคูก่บัหลอดผอมจอมประหยดั จะ
ช่วยเพิ่มประสทิธิภาพในการประหยดัไฟได้อีกมาก 

5. ควรใช้โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อนแสงในห้องต่างๆ เพ่ือช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟ
กระจายได้อยา่งเตม็ประสทิธิภาพ ทําให้ไมจํ่าเป็นต้องใช้หลอดไฟฟ้าวตัต์สงู ช่วยประหยดัพลงังาน 

6. หมัน่ทําความสะอาดหลอดไฟท่ีบ้าน เพราะจะช่วยเพิ่มแสงสว่างโดยไม่ต้องใช้พลงังาน
มากขึน้ ควรทําอยา่งน้อย 4 ครัง้ตอ่ปี   

7. ใช้หลอดไฟท่ีมีวตัต์ต่ํา สําหรับบริเวณท่ีจําเป็นต้องเปิดทิง้ไว้ทัง้คืน ไม่ว่าจะเป็นในบ้าน
หรือข้างนอก เพ่ือประหยดัคา่ไฟฟ้า 

8. ควรตัง้โคมไฟท่ีโต๊ะทํางาน หรือติดตัง้ไฟเฉพาะจดุ แทนการเปิดไฟทัง้ห้องเพ่ือทํางาน 
จะประหยดัไฟลงไปได้มาก 
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9. แยกสวิตช์ไฟออกจากกนั ให้สามารถเปิดปิดได้เฉพาะจดุ ไม่ใช้ปุ่ มเดียวเปิดปิดทัง้ชัน้ 
ทําให้เกิดการสิน้เปลืองและสญูเปลา่ 

10. ควรใช้สีอ่อนตกแตง่อาคาร ทาผนงันอกอาคารเพ่ือการสะท้อนแสงท่ีดี และทาภายใน
อาคารเพ่ือทําให้ห้องสวา่งได้มากกวา่ 

11. ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติให้มากท่ีสดุ เช่น ติดตัง้กระจกหรือติดฟิล์มท่ีมีคณุสมบตัิ
ป้องกนัความร้อน แตย่อมให้แสงผา่นเข้าได้เพ่ือลดการใช้พลงังานเพ่ือแสงสวา่งภายในอาคาร 

     

              

 

ท่ีมา - http://www.tlcthai.com/education/knowledge-online/clipvdo-edu/17643.html : 2555 

12. ปิดเคร่ืองปรับอากาศทกุครัง้ท่ีจะไม่อยู่ในห้องเกิน 1 ชัว่โมง สําหรับเคร่ืองปรับอากาศ
ทัว่ไป  และ30 นาที สําหรับเคร่ืองปรับอากาศเบอร์ 5 

13. หมัน่ทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเคร่ืองปรับอากาศบอ่ยๆ เพ่ือลดการเปลือง
ไฟในการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศ 

14. ตัง้อณุหภมูิเคร่ืองปรับอากาศท่ี 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอณุหภมูิท่ีกําลงัสบาย  
อณุหภมูิท่ีเพิ่มขึน้  1 องศา ต้องใช้พลงังานเพิ่มขึน้ร้อยละ 5-10 

15. ไม่ควรปลอ่ยให้มีความเย็นร่ัวไหลจากห้องท่ีติดตัง้เคร่ืองปรับอากาศ ตรวจสอบและ
อดุรอยร่ัว    ตามผนงั ฝ้าเพดาน ประตชู่องแสง และปิดประตหู้องทกุครัง้ท่ีเปิดเคร่ืองปรับอากาศ 

ปิดสวิตช์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ทกุชนิดเม่ือเลกิใช้งาน 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 
ฉลากประสทิธิภาพเบอร์ 5 



132 
 

16. ลดและหลีกเล่ียงการเก็บเอกสาร หรือวสัดอ่ืุนใดท่ีไมจํ่าเป็นต้องใช้งานในห้องท่ีมีคร่ือง
ปรับอากาศ เพ่ือลดการสญูเสีย และใช้พลงังานในการปรับอากาศภายในอาคาร 

17. ติดตัง้ฉนวนกนัความร้อนโดยรอบห้องท่ีมีการปรับอากาศเพ่ือลดการสญูเสียพลงังาน
จากการถ่าย เทความร้อนเข้าภายในอาคาร 

18. ใช้มล่ีูกนัสาดป้องกนัแสงแดดส่องกระทบตวัอาคาร และบฉุนวนกนัความร้อนตาม
หลงัคาและฝาผนงัเพ่ือไมใ่ห้เคร่ืองปรับอากาศทํางานหนกัเกินไป 

19. ควรปลกูต้นไม้รอบๆ อาคาร เพราะต้นไม้ขนาดใหญ่ 1 ต้นให้ความเย็นเท่ากับ                
คร่ืองปรับอากาศ 1 ตนั หรือให้ความเย็นประมาณ 12,000 บีทีย ู

20. ควรปลกูต้นไม้เพ่ือช่วยบงัแดดข้างบ้านหรือเหนือหลงัคา เพ่ือเคร่ืองปรับอากาศจะไม่
ต้องทํางานหนกัเกินไป 

21. ปลกูพืชคลมุดิน เพ่ือช่วยลดความร้อนและเพิ่มความชืน้ให้กบัดิน จะทําให้บ้านเย็น  
ไมจํ่าเป็นต้องเปิดเคร่ืองปรับอากาศเย็นจนเกินไป 

22. หากอากาศไม่ร้อนเกินไป ควรเปิดพดัลมแทนเคร่ืองปรับอากาศ จะช่วยประหยดัไฟ 
ประหยดัเงินได้มากทีเดียว 

23. ลด ละ เล่ียง การใสเ่สือ้สทู เพราะไม่เหมาะสมกบัสภาพอากาศเมืองร้อน สิน้เปลือง
การตดั ซกั รีด และความจําเป็นในการเปิดเคร่ืองปรับอากาศ 

24. หลีกเล่ียงการติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า ท่ีต้องมีการปลอ่ยความร้อนเช่น กาต้มนํา้ หม้อหงุ
ต้ม ไว้ในห้องท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ 

25. เลือกซือ้เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีเคร่ืองหมายมาตรฐานรับรอง เพราะเคร่ืองปรับอากาศ          
ท่ีไมไ่ด้คณุภาพมกัเสียง่ายทําให้สิน้เปลืองพลงังานไฟฟ้า 
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26. ปิดตู้ เย็นให้สนิท ทําความสะอาดภายในตู้ เย็น และแผ่นระบายความร้อนหลงัตู้ เย็น
สม่ําเสมอ เพ่ือให้ตู้ เย็นไมต้่องทํางานหนกัและเปลืองไฟ            

27. อย่าเปิดตู้ เย็นบ่อย อย่านําของร้อนเข้าแช่ในตู้ เย็น เพราะตู้ เย็นทํางานเพิ่มขึน้กินไฟ
มากขึน้ 

28. ตรวจสอบขอบยางประตขูองตู้ เย็นไม่ให้เส่ือมสภาพ เพราะจะทําให้ความเย็นร่ัว

ออกมาได้ ทําให้สิน้เปลืองไฟมากกวา่ท่ีจําเป็น 

29. เลือกขนาดตู้ เย็นให้เหมาะสมกบัขนาดครอบครัว อย่าใช้ตู้ เย็นใหญ่เกินความจําเป็น
เพราะกินไฟมากเกินไป และควรตัง้ตู้ เย็นไว้ห่างจากผนงับ้าน 15 ซม. 

30. ควรละลายนํา้แข็งในตู้ เย็นสม่ําเสมอ การปล่อยให้นํา้แข็งจบัหนาเกินไป จะทําให้
เคร่ืองต้องทํางานหนกั ทําให้กินไฟมาก 

31. เลือกซือ้ตู้ เย็นประตเูดียว เน่ืองจากตู้ เย็น 2 ประต ูจะกินไฟมากกว่าตู้ เย็นประตเูดียวท่ี
มีขนาดเท่ากนั เพราะต้องใช้ท่อนํา้ยาทําความเย็นท่ียาวกวา่ และใช้คอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่กวา่ 

32. ไม่ควรพรมนํา้จนแฉะเวลารีดผ้า เพราะต้องใช้ความร้อนในการรีดมากขึน้ เสีย
พลงังานมากขึน้   เสียคา่ไฟเพิ่มขึน้ 

33. ดงึปลัก๊ออกก่อนการรีดเสือ้ผ้าเสร็จ เพราะความร้อนท่ีเหลือในเตารีด ยงัสามารถรีด
ตอ่ได้จนกระทัง่เสร็จ ช่วยประหยดัไฟฟ้า 

ตัง้อณุหภมูิเคร่ืองปรับอากาศท่ี 25 `c ปลกูต้นไม้เพ่ือช่วยบงัแดด 

ท่ีมา - http://www.tlcthai.com/education/knowledge-online/clipvdo-edu/17643.html : 2555 
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34. เสียบปลัก๊ครัง้เดียว รีดผ้าให้เสร็จ เพราะการทําให้เตารีดร้อนแตล่ะครัง้กินไฟมาก 

     

 

ท่ีมา - http://www.tlcthai.com/education/knowledge-online/clipvdo-edu/17643.html : 2555 

35. ซกัผ้าด้วยเคร่ืองควรใสผ้่าให้เตม็กําลงัของเคร่ือง เพราะซกั1 ตวักบัซกั 20 ตวั ก็ต้องใช้
นํา้ในปริมาณเท่าๆ กนั 

36. ไม่ควรอบผ้าด้วยเคร่ืองเม่ือใช้เคร่ืองซกัผ้า เพราะเปลืองไฟมาก ควรตากเสือ้ผ้ากบั
แสงแดดหรือแสงธรรมชาตจิะดีกวา่ ทัง้ยงัช่วยประหยดัไฟได้มากกวา่ 

37. ปิดโทรทศัน์ทนัทีเม่ือไม่มีคนด ู เพราะการเปิดทิง้ไว้โดยไม่มีคนด ูเป็นการสิน้เปลือง
ไฟฟ้าโดยใช่เหต ุแถมยงัต้องซอ่มเร็วอีกด้วย 

38. ไม่ควรปรับจอโทรทศัน์ให้สว่างเกินไป และอย่าเปิดโทรทศัน์ให้เสียงดงัเกินความ

จําเป็นเพราะเปลืองไฟ ทําให้อายเุคร่ืองสัน้ลงด้วย 

39. อยู่บ้านเดียวกนั ดโูทรทศัน์รายการเดียวกนั ก็ควรจะดเูคร่ืองเดียวกนั ไม่ใช่ดคูนละ
เคร่ืองคนละห้อง เพราะจะทําให้สิน้เปลืองพลงังาน 

40. อยา่เปิดคอมพิวเตอร์ทิง้ไว้ถ้าไมใ่ช้งาน   

41. ตดิตัง้ระบบลดกระแสไฟฟ้าเข้าเคร่ืองเม่ือพกัการทํางาน  จะประหยดัไฟได้ร้อยละ 35-
40และถ้าหากปิดหน้าจอทนัทีเม่ือไมใ่ช้งานจะประหยดัไฟได้ร้อยละ 60 

ตู้ เยน็ประตเูดียวจะกินไฟน้อย รีดผ้าครัง้ละมากๆประหยดัพลงังานไฟฟ้า 
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ท่ีมา- http://www.tlcthai.com/education/knowledge-online/clipvdo-edu/17643.html : 2555 

42. เช็ดผมให้แห้งก่อนเป่าผมทกุครัง้ ใช้เคร่ืองเป่าผมสําหรับแต่งทรงผม ไม่ควรใช้ทําให้
ผมแห้งเพราะต้องเป่านาน เปลืองไฟฟ้า 

 

43. อย่าเสียบปลัก๊หม้อหงุข้าวไว้ เพราะระบบอุ่นจะทํางานตลอดเวลา ทําให้สิน้เปลืองไฟ
เกินความจําเป็น 

 

44. เวลาหงุต้มอาหารด้วยเตาไฟฟ้า ควรจะปิดเตาก่อนอาหารสกุ 5 นาที เพราะความร้อน
ท่ีเตาจะร้อนตอ่อีกอยา่งน้อย 5 นาทีเพียงพอท่ีจะทําให้อาหารสกุได้ 

 

45. ใช้เตาแก๊สหงุต้มอาหาร ประหยดักว่าใช้เตาไฟฟ้า เตาอบไฟฟ้าและควรติดตัง้วาล์ว
นิรภยั    (Safety Value) เพ่ือความปลอดภยัด้วย 

 

46. กาต้มนํา้ไฟฟ้า ต้องดึงปลัก๊ออกทนัทีเม่ือนํา้เดือด อย่าเสียบไฟไว้เม่ือไม่มีคนอยู ่
เพราะนอกจาก จะไมป่ระหยดัพลงังานแล้วยงัอาจทําให้เกิดไฟไหม้ได้ 

 

47. ซ่อมบํารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ และหมัน่ทําความสะอาด

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอยูเ่สมอ จะทําให้ลดการสิน้เปลืองไฟได้ 

    

 
รูปภาพท่ีมา - Copyright © thaigoodview.com  : 2553-2555 

ดโูทรทศัน์เคร่ืองเดียวกนั ปิดคอมพิวเตอร์เม่ือเลกิใช้ 

เช็ดผมให้แห้งก่อนเป่าผมทกุครัง้ อยา่เสียบปลัก๊หม้อหงุข้าวไว้ 
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แบบฝึกหดัท้ายกจิกรรม  (ชุดที่ 4) 
 

คาํชีแ้จง  : ให้นักเรียนบอกวิธีการอนุรักษ์และการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
1. 

  
             
2. 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
ท่ีมา -  Copyright © thaigoodview.com  : 2553-2555 
       -  http://www.tlcthai.com/education/knowledge-online/clipvdo-edu/17643.html : 2555 

1…………………………………………………………………… 
 
2………………………………….………………………………… 

1…………………………………………………………………… 
 
2………………………………….………………………………… 

1…………………………………………………………………… 
 
2………………………………….………………………………… 
 

  หลอดไฟฟ้า 

เคร่ืองปรับอากาศ 

1…………………………………………………………………… 
 
2………………………………….………………………………… 

คอมพิวเตอร์ 

โทรทศัน์ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง “การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า” 
สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

 
คาํชีแ้จง 

1. แบบทดสอบฉบบันีใ้ช้วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 6 ด้าน คือ ความรู้ความจํา  ความ
เข้าใจ  การนําไปใช้ การวิเคราะห์การสงัเคราะห์และการประเมินผล 

2. แบบทดสอบมีทัง้หมด 30 ข้อ 30 คะแนน ใช้เวลา 30 นาที 
3. แบบทดสอบฉบบันีเ้ป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตวัเลือก ให้นกัเรียนเลือกคําตอบท่ีถกู

ท่ีสดุเพียงคําตอบเดียว โดยให้ทําเคร่ืองหมาย  จากตวัเลือก ก ข ค ง ลงในช่องท่ี
กําหนดให้ในกระดาษคําตอบ 
ตวัอยา่ง 
ข้อ ก ข ค ง 
0     

4. ถ้านกัเรียนต้องการเปลีย่นคําตอบใหม ่ให้ขีดขวางทบัเคร่ืองหมายในข้อเดมิ แล้วทํา
เคร่ืองหมาย  ในช่องวา่งท่ีคดิวา่ถกูท่ีสดุ 
ตวัอยา่ง 
ข้อ ก ข ค ง 
0     

5. คําถามในแตล่ะข้อ มีคําตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงคําตอบเดียว ถ้าข้อใดตอบเกิน 1 คําตอบ 
หรือ ไมต่อบเลย จะได้คะแนนศนูย์ในข้อนัน้ 

6. หากมีข้อสงสยัให้ถามผู้คมุสอบ 
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1.  ข้อใดบอกความหมายของพลงังานไฟฟ้าได้ถกูต้อง   (ความเข้าใจ) 
ก.  ไฟฟ้าเป็นพลงังานรูปหนึง่ ซึง่ทําให้เกิดความร้อน 
ข.  ไฟฟ้าเป็นพลงังานรูปหนึง่ ซึง่สามารถทํางานได้ 
ค.  ไฟฟ้าเป็นปฏิกิริยาแบบหนึง่ ซึง่ทําให้เกิดพลงังาน 
 ง. ไฟฟ้าเป็นปฏิกิริยาแบบหนึง่ ซึง่สามารถทํางานได้ 

2.  ข้อใดบอกความหมายของการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าได้ถกูต้องมากท่ีสดุ  (ความเข้าใจ) 
 ก.  การเก็บรักษาโดยไมนํ่ามาใช้ 

ข.  การใช้ให้เกิดประโยชน์ติส่ว่นรวม 
ค.  การใช้ให้เกิดความเสียหายน้อย 
ง.  การใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุและสญูเสียให้น้อยท่ีสดุ   

3.  แหลง่ท่ีใช้ผลติพลงังานไฟฟ้าในข้อใด  ท่ีเป็นแหลง่พลงังานหมนุเวียน   (การวิเคราะห์) 
ก.  ถ่านหิน 
ข.  แสงอาทิตย์ 
ค.  พลงังานนํา้มนั 
ง.  แก๊สธรรมชาต ิ

4.  แหลง่ท่ีใช้ผลติพลงังานไฟฟ้าในข้อใด ท่ีเป็นแหลง่พลงังานท่ีมีอยูอ่ยา่งจํากดั  (การวิเคราะห์)  
ก .  พลงังานนํา้ 
ข. พลงังานลม 
ค. แก๊สธรรมชาต ิ
ง. พลงังานแสงอาทิตย์ 

5.  การผลติพลงังานไฟฟ้าในประเทศไทยผลติจากพลงังานตา่งๆยกเว้นข้อใด (การสงัเคราะห์)         
ก.  พลงังานนํา้ 
ข.  พลงังานํา้มนั 
ค.  พลงังานนิวเคลียร์ 
ง.  แก๊สธรรมชาต ิ

6.  สถานท่ีใดเป็นแหลง่เก็บกกันํา้ท่ีนํามาใช้ผลติพลงังานไฟฟ้า (ความรู้  ความจํา) 
 ก.  ทะเลสาป 
 ข.  ทะเล  

ค.  แมนํ่า้ 
 ง.  เข่ือน 
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7.  การผลิตพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทยผลิตจากแหล่งพลงังานใดมากท่ีสดุ  (การวิเคราะห์)
 ก.  พลงังานนํา้มนั 
 ข.  แก๊สธรรมชาต ิ
 ค.  พลงังานนํา้ 
 ง.  พลงังานถ่านหิน 
8.  เหตผุลสําคญัท่ีสดุท่ีเราต้องช่วยกนัอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าตรงกบัข้อใด (การประเมินคา่) 
 ก.  เชือ้เพลงิท่ีใช้ผลติพลงังานไฟฟ้าไมมี่ให้ใช้ผลติ 
 ข.  ในอนาคตอปุกรณ์ทกุอยา่งต้องใช้พลงังานไฟฟ้า 

ค.  เม่ือใช้ไฟฟ้ามากก่อให้เกิดปัญหาสิง่แวดล้อมบางชนิด  
 ง.  พลงังานไฟฟ้ามีอยูอ่ยา่งจํากดัขณะท่ีความต้องการมีไมจํ่ากดั 
9.  ควรปลกูบ้านอยา่งไรจงึจะช่วยอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  (การนําไปใช้) 

ก.  มีหน้าตา่งเพ่ือรับแสง  และรับลม 
ข.  มีฉนวนกนัความร้อนท่ีฝ้าเพดาน 
ค.  ปลกูต้นไม้บริเวณบ้านช่วยบงัแสงแดดและให้ร่มเงา 
ง.  ถกูทกุข้อท่ีกลา่วมา 

10.  พฤตกิรรมใดเป็นการใช้พลงังานไฟฟ้าอยา่งสิน้เปลือง  (การประเมินคา่) 
ก.  ละลายนํา้แข็งท่ีเกาะอยูใ่นตู้ เย็น 
ข.  ตัง้อณุหภมูิเคร่ืองปรับอากาศท่ี 25 องศาเซลเซียส 
ค.  เปิดโทรทศัน์ทิง้ไว้โดยท่ีไมมี่คนด ู
ง.  รีดผ้าครัง้ละหลายๆตวั 

11.  พฤตกิรรมใดท่ีช่วยอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าในครอบครัว  (การประเมินคา่) 
ก.  ดโูทรทศัน์ร่วมกนัหลายๆคน 
ข.  นําของร้อนๆไปแช่ตู้ เย็น 
ค.  รีดผ้าครัง้ละน้อยๆแตรี่ดบอ่ยๆ 
ง.  หงุข้าวครัง้ละมากๆจะได้ไมต้่องหงุบอ่ยๆ 

12.  พฤตกิรรมใดท่ีช่วยอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าในโรงเรียน  (การประเมินคา่) 
ก.  เดนิขึน้ลงบนัไดแทนการใช้ลฟิท์ 
ข.  ปิดไฟฟ้าบางดวงเม่ือจะออกจากบ้าน 
ค.  ปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนออกจากบ้านประมาณ  30  นาที 
ง.  โทรทศัน์ท่ีใช้รีโมทควบคมุให้เสียบปลัก๊ไฟไว้ตลอดเวลา 
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13.  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประสิทธิภาพเบอร์ใดจงึจะประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด   
(การประเมินค่า) 

ก.  เบอร์  3 
ข.  เบอร์  4 
ค.  เบอร์  5  
ง.  เบอร์  6 

14.  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าชนิดใด สิน้เปลืองพลงังานมากท่ีสดุ เม่ือใช้ในเวลาเท่ากนั  (การประเมินคา่) 
ก.  ตู้ เย็น 
ข.  โทรทศัน์ 
ค.  เคร่ืองปรับอากาศ 
ง.  หลอดไฟฟ้า 

15.  ข้อใดเป็นการใช้พลงังานไฟฟ้าแบบอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้ามากท่ีสดุ  (การวิเคราะห์) 
ก.  เปิด-ปิด ตู้ เย็นบอ่ยๆ 
ข.  เปิดไฟฟ้านอนตอนกลางคืน 
ค.  รีดผ้าหลายๆชดุในคราวเดียวกนั 
ง.  โทรทศัน์ท่ีใช้รีโมทควบคมุไมต้่องชกัปลัก๊ออก 

16.   ควรทาสีบ้านสีใดเพ่ือเป็นการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้ามากท่ีสดุ  (การวิเคราะห์) 
ก.  สีขาวครีม 
ข.  สีเขียว 
ค.  สีชมพ ู
ง.  สีส้ม 

17.  ควรใช้หลอดไฟฟ้าชนิดใดจงึช่วยอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้ามากท่ีสดุ  (การวิเคราะห์) 
ก.  หลอดฟลอูอเรสเซนต์    
ข.  หลอดตะเกียบ 
ค.  หลอดนีออน  
ง.  หลอดไส้ 

18.  สิง่ท่ีควรปฏิบตัเิพ่ือเป็นการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าท่ีให้แสงสวา่ง  (การนําไปใช้) 
ก.  ทําความสะอาดหลอดไฟฟ้าอยา่งน้อยเดือนละ 4 ครัง้ 
ข.  อา่นหนงัสือท่ีมีแสงสวา่งรําไรโดยไมต้่องเปิดไฟฟ้า 
ค.  เปิดไฟฟ้านอนตอนกลางคืน 
ง.  ใช้ไฟฟ้าหลอดตะเกียบ   
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19.  ข้อใดเป็นวิธีการใช้เคร่ืองปรับอากาศเพ่ือช่วยอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้ามากท่ีสดุ  (การนําไปใช้) 
ก.  เปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งาน  20  นาที 
ข.  ตัง้อณุหภมูิไมต่ํ่ากวา่  25  องศาเซลเซียส 
ค.  ควรปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนเลกิงานประมาณ 30 นาที 
ง.  ไมค่วรปลกูต้นไม้ใกล้ๆห้องเพราะทําให้ปิดบงัการระบายอากาศ 

 20.  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าชนิดใดไม่ควรเปิดในห้องท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศเพราะจะสิน้เปลืองพลงังาน
ไฟฟ้า  (การวิเคราะห์) 

ก.  พดัลม  และโคมไฟ 
ข.  เตารีด  และเคร่ืองปิง้ขนมปัง 
ค.  โทรทศัน์  และคอมพิวเตอร์ 
ง.  วิทย ุ และเคร่ืองเลน่วีซีดี 

21.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการใช้ตู้ เย็นเพ่ือช่วยอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  (การประเมินคา่) 
ก.  เลือกซือ้ขนาดตู้ เย็นให้เหมาะสมกบัขนาดของครอบครัว    
ข.  เลือกซือ้ตู้ เย็นท่ีมีเคร่ืองหมายประหยดัไฟเบอร์ 5   
ค.  เลือกซือ้ตู้ เย็นแบบ 2 ประต ู  
ง.  เลือกซือ้ตู้ เย็นแบบ 1 ประต ู

22.  การใช้ตู้ เย็นเพ่ืออนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าวีใดถกูต้องท่ีสดุ  (การวิเคราะห์) 
ก.  วางตู้ เย็นห่างจากผนงัห้อง 15 เซน็ตเิมตร    
ข.   ถอดปลัก๊ตู้ เย็นเม่ือออกไปธุระนอกบ้าน       
ค.  ตัง้ตู้ เย็นท่ีมีแสงแดดสอ่งถึง 
ง.  ใสข่องให้เตม็ตู้ เย็นอยูเ่สมอ 

23.   ข้อใดตอ่ไปนีเ้ป็นการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าในการใช้เตารีดมากท่ีสดุ  (การวิเคราะห์) 
ก.  รีดผ้าเป็นจํานวนมากในครัง้เดียว    
ข.  ฉีดนํา้ให้เปียกก่อนรีดผ้า 

 ค.  รีดผ้าทกุวนั 
 ง.  ปรับระดบัความร้อนของเตารีดให้อยูใ่นระดบัสงูสดุ 
24.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการใช้เตารีดเพ่ือช่วยอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า (การประเมินคา่) 
   ก.  เสียบปลัก๊เตารีดครัง้เดียวต้องรีดผ้าให้เสร็จหลายๆชิน้ 

ข.  ถอดปลัก๊เตารีดก่อนรีดเสร็จ 3-4 นาที 
ค.  ใช้ความร้อนของเตารีดให้เหมาะกบัชนิดของผ้า 
ง.  พรมนํา้ให้เปียกชุ่มแล้วจงึรีดผ้า 
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25.  ควรใช้โทรทศัน์อยา่งไรจงึจะป็นการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้ามากท่ีสดุ  (การวิเคราะห์) 
ก.  ดโูทรทศัน์กนัคนละเคร่ืองจะได้ไมต้่องเปล่ียนช่องบอ่ยๆ 
ข.  ดโูทรทศัน์เคร่ืองเดียวกนัพร้อมกบัครอบครัว 
ค.  เปิดโทรทศัน์พร้อมกบัเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทิง้ไว้ 
ง.  ควรปรับโทรทศัน์ให้มีแสงสวา่งมากๆ 

26. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  (การประเมินคา่)  
ก.  ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์เม่ือไมใ่ช้งาน 
ข.  ใช้จอคอมพิวเตอร์ขนาดไมใ่หญ่เกินไป 
ค.  ใช้ดปรแกรมพกัหน้าจอเม่ือพกัการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชัว่คราว 
ง.  เปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัง้วนัเพ่ือรับข้อมลูขา่วสารทางอินเตอร์เน็ต 

27.  ควรใช้หม้อหงุข้าวอยา่งไรจงึจะเป็นการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้ามากท่ีสดุ  (การวิเคราะห์) 
ก.  เสีบยปลัก๊หม้อหงุข้าวตลอดเวลาเพ่ืออุน่ข้าวให้ร้อนอยูเ่สมอ 
ข.  หงุข้าวครัง้ละมากๆเพ่ือจะได้ไมต้่องหงุข้าวบอ่ยๆ 
ค.  ถอดปลัก๊หม้อหงุข้าวเม่ือข้าวสกุแล้ว 
ง.  เปิด-ปิดหม้อหงุข้าวดบูอ่ยๆขณะหงุข้าว 

28.  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ท่ีเกิดจากการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  (การวิเคราะห์)    
ก.  ลดคา่ใช้จ่ายในครอบครัว 
ข.  ทําให้ประเทศชาตมีิรายได้ลดลง 
ค.  ทําให้ถนอมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ง.  ช่วยอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

29.  การผลติพลงังานไฟฟ้าก่อให้เกิดปัญหาสิง่แวดล้อมยกเว้นข้อใด  (การวิเคราะห์) 
ก.  การนําแก๊สธรรมชาตมิาผลติไฟฟ้าก่อให้เกิดก็าซคาร์บอนไดออกไซด์สูส่ิง่แวดล้อม 
ข.  การนํานํา้มนัมาผลติไฟฟ้าจะมีสารพิษ เช่น ปรอท แคดเมียม ปะปนออกสูส่ิง่แวดล้อม 
ค.  การใช้พลงังานแสงอาทิตย์มาผลติไฟฟ้าก่อให้เกิดความร้อนตอ่สิง่แวดล้อม 
ง.  การใช้พลังนํา้โดยการสร้างเข่ือนเพ่ือผลิตไฟฟ้าก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

เช่น ท่ีดนิ แหลง่ทํามาหากิน ตลอดจนป่าสงวนของชาตต้ิองสญูเสียไป 
30.  ข้อใดเป็นผลกระทบมากท่ีสดุท่ีเกิดจากการใช้พลงังานไฟฟ้าอยา่งสิน้เปลือง  (การวิเคราะห์) 

ก.  อนาคตพลงังานไฟฟ้าจะมีต้นทนุการผลติสงูขึน้เร่ือยๆ 
ข.  ทรัพยากรท่ีใช้ผลติพลงังานไฟฟ้าจะลดลงเร่ือยๆ 
ค.  การผลติพลงังานไฟฟ้าก่อให้เกิดปัญหาสิง่แวดล้อม 
ง.  ถกูทกุข้อท่ีกลา่วมา 
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เฉลย 
 

1.    ข  11.    ก  21.    ค   
2.    ง  12.    ก  22.    ก   
3.    ข  13.    ค  23.    ก   
4.    ค  14.    ค  24.    ง   
5.    ค  15.    ค  25.    ข   
6.    ง  16.    ก  26.    ง   
7.    ข  17.    ข  27.    ค   
8.    ง  18.    ง  28.    ข   
9.    ง  19.    ข  29.    ค   

   10.  ค  20.    ข  30.    ง   
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ช่ือ..........................................................................................ชัน้.......................เลขท่ี........... 
 

แบบวัดความตระหนักต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  
สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

คาํชีแ้จง 
1. แบบวัดนี เ้ป็นแบบวัดความตระหนัก  ต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  สําหรับนักเ รียน                   
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือต้องการทราบความคิดเห็นและทศันคติต่อการอนุรักษ์
พลงังานไฟฟ้า 
2.  นกัเรียนมีอิสระในการเลือกตอบตามความคิดเห็นของนกัเรียน โดยคําตอบในแตล่ะข้อจะไม่มี
ถกูหรือผิด และไมมี่ผลใด ๆ ตอ่คะแนนสอบของนกัเรียน 
3.  แบบวดัความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า ชดุนีมี้ทัง้หมด 20 ข้อ กรุณาตอบให้ครบทกุข้อ 
4.    วิธีตอบแบบวดัความตระหนัก ให้นักเรียนอ่านข้อความแต่ละข้อให้เข้าใจ และพิจารณาให้
รอบคอบ โดยทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องด้านขวาของแตล่ะข้อความ ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของ
นกัเรียน  โดยใน 1 ข้อ นกัเรียนสามารถทําเคร่ืองหมาย ได้เพียง 1 ช่อง เม่ือเปล่ียนแปลงคําตอบ
ให้นกัเรียนขีดทบั  คําตอบเดมิแล้วเลือกคําตอบใหมท่ี่ต้องการ 
5.  ความหมายของคําตอบในแตล่ะระดบัความคดิเห็น 

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง  หมายความวา่  นกัเรียนมีความคดิเห็นด้วยมากท่ีสดุกบัสถานการณ์ 
ท่ีกําหนดให้ 
 เห็นด้วย  หมายความวา่  นกัเรียนมีความคดิเห็นด้วยกบัสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ 
 ไมแ่น่ใจ  หมายความวา่  นกัเรียนมีความคดิไมแ่น่ใจกบัสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ 
 ไมเ่ห็นด้วย  หมายความวา่  นกัเรียนมีความคดิไมเ่ห็นด้วยกบัสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ 

ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง  หมายความวา่  นกัเรียนมีความคดิไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่งกบัสถานการณ์ 
ท่ีกําหนดให้ 
ตวัอย่างการตอบคาํถาม 

ข้อความ 
ระดบัความคดิเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

เหน็
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

(0.)  นกัเรียนรู้สกึดีใจเม่ือมีการรณรง 

การประหยดัพลงังานไฟฟ้าเพ่ือการอนรัุกษ์

พลงังานไฟฟ้า 
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แบบวัดความตระหนักต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  
สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

 

ข้อความ 
ระดบัความคดิเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

เหน็
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

ด้านความรู้สึก (ด้านพุทธพสัิย) 
1. โรงเ รียนควรจัดให้มีชมรมส่งเสริมการ
อนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

     

2. การใช้บนัไดแทนการใช้ลฟิท์เป็นการอนรัุกษ์ 
พลงังานไฟฟ้าวิธีหนึง่ 

     

3. นกัเรียนเปิดเคร่ืองปรับอากาศ 25 องศา   
เป็นการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าวิธีหนึง่ 

     

4.  การให้ความรู้เร่ืองความสําคญัของพลงังาน 
ไฟฟ้าแก่นกัเรียนเป็นเร่ืองท่ีจําเป็น 

     

5.  การเปิดไฟฟ้าสวา่งทิง้ไว้ทัง้วนัโดยไมจํ่าเป็น 
มีผลตอ่การขาดแคลนพลงังานไฟฟ้า   

     

6.  การใช้หลอดไฟฟ้าชนิดหลอดตะเกียบเป็น 
การช่วยอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

     

7.  การใช้โปรแกรมพกัหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
เป็นการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

     

 8.  การไมเ่ปิด-ปิดตู้ เย็นบอ่ยๆ เป็นการช่วย 
อนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

     

9.นกัเรียนปิดไฟฟ้าทกุครัง้เม่ือใช้ไฟฟ้าเสร็จ 
แล้ว 

     

10.  นกัเรียนควรตกัเตือนเพ่ือนๆ เม่ือเปิดไฟฟ้า 
ทิง้ไว้โดยไมจํ่าเป็น 

     

11. นกัเรียนเปิดหน้าตา่งห้องอา่นหนงัสือ 
ตอนกลางวนั 

     

12. นกัเรียนเปิดพดัลมแทนเคร่ืองปรับอากาศ 
เม่ืออยูค่นเดียวในห้อง 
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แบบวัดความตระหนักต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  
สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 

 

ข้อความ 

ระดบัความคดิเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

เหน็
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

ด้านความคดิเหน็ (ด้านจติพสัิย) 
13.  ขา่วสารเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 
เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจสําหรับนกัเรียน 

     

14. นกัเรียนเห็นด้วยกบัการมีโฆษณาสง่เสริม 
การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าในส่ือโทรทศัน์  

     

15.  นกัเรียนเห็นด้วยกบัคํากลา่วท่ีวา่ “การใช้ 
ไฟฟ้าสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม” 

     

16.  นกัเรียนยินดีเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ 
การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

     

17.  การตรวจตราปิดไฟก่อนออกจากบ้าน 
เป็นเร่ืองท่ีควรทําเป็นประจํา 

     

18.  การปลกูฝังให้นกัเรียนตระหนกัถึงความ 
สําคญัของการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 
เป็นเร่ืองท่ีจําเป็น 

     

ด้านความสาํนึก (ด้านทกัษะพสัิย) 
19.  นกัเรียนเป็นบคุคลหนึง่ของสงัคมท่ีมีสว่น 
ช่วยในการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  

     

 20.  การให้ความรู้เก่ียวกบัวิธีใช้เคร่ืองใช้ 
ไฟฟ้าอยา่งถกูต้องแก่นกัเรียน เป็นแนวทาง 
การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าและเป็นการแก้ปัญหา  
สิง่แวดล้อมท่ียัง่ยืน   

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ............................................................................................................ 
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
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ช่ือ..........................................................................................ชัน้.......................เลขท่ี........... 
 
แบบวัดความพงึพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 

สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
 

คาํชีแ้จง 
1.    แบบวัดความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า สําหรับ

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 มีจดุมุง่หมาย เพ่ือต้องการทราบความคดิเห็นและความรู้สกึตอ่
ชดุกิจกรรมเร่ือง การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

2. นกัเรียนมีอิสระในการเลือกตอบตามความคิดเห็นของนักเรียน คําตอบของนักเรียนไม่มีถูก
หรือผิด และคําตอบเหลา่นีไ้มมี่ผลใด ๆ ตอ่คะแนนสอบของนกัเรียน 

3.    วิธีตอบแบบวดั ให้นกัเรียนอา่นข้อความแตล่ะข้อให้เข้าใจ และพิจารณาเลือกให้รอบคอบ โดย
ทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องด้านขวาของแตล่ะข้อความ ท่ีตรงกบัความคดิเห็นของนกัเรียน 

4.    ความหมายของคําตอบในแตล่ะระดบัความคดิเห็น 
  5  คะแนน  หมายถึง  พงึพอใจมากท่ีสดุ 
  4  คะแนน  หมายถึง  พงึพอใจมาก 
  3  คะแนน  หมายถึง  พงึพอใจปานกลาง 
  2  คะแนน  หมายถึง  พงึพอใจน้อย 
  1  คะแนน  หมายถึง  พงึพอใจน้อยท่ีสดุ 

 
 
  
 
ตวัอย่างการตอบคาํถาม 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความเหน็ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.ช่ือกิจกรรม      
1.1  มีความสอดคล้องกบัชดุฝึกอบรม                
1.2  มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 

 
√ 

 
 
√ 
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รายการประเมิน 
ระดบัความเหน็ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 
เร่ืองมหศัจรรย์ (ความสาํคัญ) พลังงานไฟฟ้า 

1.ช่ือกิจกรรม 
     1.1  มีความสอดคล้องกบัชดุฝึกอบรม                
     1.2  มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 
     1.3  มีความชดัเจนของการใช้ภาษา 
2.  จดุประสงค์ 
     2.1  จดุประสงค์ชดุฝึกอบรมระบชุดัเจน 
     2.2  จดุประสงค์กิจกรรมระบชุดัเจน 
     2.3  มีความเป็นไปได้ 
3.  ใบความรู้ 
     3.1  เนือ้หามีความถกูต้องสมบรูณ์ 
     3.2  เนือ้หามีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีกําหนด 
     3.3  เนือ้หาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 
     3.4  ตวัอยา่งประกอบเนือ้หาชดัเจน 
     3.5  เนือ้หาเหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน    
    3.6  การใช้ภาษา เข้าใจง่าย ไม่วกวน เหมาะสม
กบัระดบัผู้ เรียน 
     3.7  ภาพประกอบมีความเหมาะสมกบัเนือ้หา 
4.  กิจกรรม 
     4.1  สอดคล้องกบัจดุประสงค์และเนือ้หา 
     4.2  เวลาท่ีกําหนดเหมาะสม 
     4.3  มีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 
     4.4  เรียงลําดบักิจกรรมเหมาะสม 
     4.5  กิจกรรมเน้นการปฏิบตัจิริงของผู้ เรียน  
     4.6  การใช้ภาษาชดัเจน 
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รายการประเมิน 
ระดบัความเหน็ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5.  ระยะเวลาในการปฏิบตักิิจกรรม 
     5.1  เหมาะสมกบักิจกรรม 
6.  แบบบนัทกึผลและแบบทดสอบท้ายกิจกรรม 
     6.1  แบบฝึกหดัสอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนรู้ 
     6.2  มีความยากง่ายเหมาะกบัระดบัผู้ เรียน 
     6.3  ครอบคลมุเนือ้หา 
     6.4  จํานวนข้อคําถามเหมาะสม 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 
 เร่ืองเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในชีวติประจาํวัน 

ที่หนู ... หนูควรรู้จัก 
1.ช่ือกิจกรรม 
     1.1  มีความสอดคล้องกบัชดุฝึกอบรม                
     1.2  มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 
     1.3  มีความชดัเจนของการใช้ภาษา 
2.  จดุประสงค์ 
     2.1  จดุประสงค์ชดุฝึกอบรมระบชุดัเจน 
     2.2  จดุประสงค์กิจกรรมระบชุดัเจน 
     2.3  มีความเป็นไปได้ 
3.  ใบความรู้ 
     3.1  เนือ้หามีความถกูต้องสมบรูณ์ 
     3.2  เนือ้หามีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีกําหนด 
     3.3  เนือ้หาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 
     3.4  ตวัอยา่งประกอบเนือ้หาชดัเจน 
     3.5  เนือ้หาเหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน    
    3.6  การใช้ภาษา เข้าใจง่าย ไม่วกวน เหมาะสม
กบัระดบัผู้ เรียน 
     3.7  ภาพประกอบมีความเหมาะสมกบัเนือ้หา 
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รายการประเมิน 
ระดบัความเหน็ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 4.  กิจกรรม 
     4.1  สอดคล้องกบัจดุประสงค์และเนือ้หา 
     4.2  เวลาท่ีกําหนดเหมาะสม 
     4.3  มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับ
ผู้ เรียน 
     4.4  เรียงลําดบักิจกรรมเหมาะสม 
     4.5  กิจกรรมเน้นการปฏิบตัจิริงของผู้ เรียน  
     4.6  การใช้ภาษาชดัเจน 
5.  ระยะเวลาในการปฏิบตักิิจกรรม 
     5.1  เหมาะสมกบักิจกรรม 
6.  แบบบนัทกึผลและแบบทดสอบท้ายกิจกรรม 
     6.1  แบบฝึกหัดสอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
     6.2  มีความยากง่ายเหมาะกบัระดบัผู้ เรียน 
     6.3  ครอบคลมุเนือ้หา 
     6.4  จํานวนข้อคําถามเหมาะสม 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่   3   
เร่ืองผลกระทบที่มีต่อส่ิงแวดล้อมจาก
พลังงานไฟฟ้าที่มีที่หนู ... หนูควรรู้ 

1.ช่ือกิจกรรม 
     1.1  มีความสอดคล้องกบัชดุฝึกอบรม             
     1.2  มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 
     1.3  มีความชดัเจนของการใช้ภาษา 
2.  จดุประสงค์ 
     2.1  จดุประสงค์ชดุฝึกอบรมระบชุดัเจน 
     2.2  จดุประสงค์กิจกรรมระบชุดัเจน 
     2.3  มีความเป็นไปได้ 
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รายการประเมิน 
ระดบัความเหน็ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3.  ใบความรู้ 
     3.1  เนือ้หามีความถกูต้องสมบรูณ์ 
     3.2  เนือ้หามีความเหมาะสมกบัเวลาท่ี
กําหนด 
     3.3  เนือ้หาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 
     3.4  ตวัอยา่งประกอบเนือ้หาชดัเจน 
     3.5  เนือ้หาเหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 
     3.6 การใช้ภาษา เข้าใจงา่ย ไมว่กวน 
เหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 
     3.7  ภาพประกอบมีความเหมาะสมกบัเนือ้หา 
4.  กิจกรรม 
     4.1  สอดคล้องกบัจดุประสงค์และเนือ้หา 
     4.2  เวลาท่ีกําหนดเหมาะสม 
     4.3  มีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 
     4.4  เรียงลําดบักิจกรรมเหมาะสม 
     4.5  กิจกรรมเน้นการปฏิบตัจิริงของผู้ เรียน  
     4.6  การใช้ภาษาชดัเจน 
5.  ระยะเวลาในการปฏิบตักิิจกรรม 
     5.1  เหมาะสมกบักิจกรรม 
6.  แบบบนัทกึผลและแบบทดสอบท้ายกิจกรรม 
     6.1  แบบฝึกหดัสอดคล้องกบักิจกรรมการ
เรียนรู้ 
     6.2  มีความยากง่ายเหมาะกบัระดบัผู้ เรียน 
     6.3  ครอบคลมุเนือ้หา 
     6.4  จํานวนข้อคําถามเหมาะสม 
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รายการประเมิน 
ระดบัความเหน็ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4   
เร่ืองมาช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน 

ไฟฟ้ากันเถอะ 
1.ช่ือกิจกรรม 
     1.1  มีความสอดคล้องกบัชดุฝึกอบรม             
     1.2  มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 
     1.3  มีความชดัเจนของการใช้ภาษา 
2.  จดุประสงค์ 
     2.1  จดุประสงค์ชดุฝึกอบรมระบชุดัเจน 
     2.2  จดุประสงค์กิจกรรมระบชุดัเจน 
     2.3  มีความเป็นไปได้ 
 3.  ใบความรู้ 
     3.1  เนือ้หามีความถกูต้องสมบรูณ์ 
     3.2  เนือ้หามีความเหมาะสมกบัเวลาท่ี
กําหนด 
     3.3  เนือ้หาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 
     3.4  ตวัอยา่งประกอบเนือ้หาชดัเจน 
     3.5  เนือ้หาเหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 
     3.6  การใช้ภาษา เข้าใจง่าย ไมว่กวน 
เหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 
     3.7  ภาพประกอบมีความเหมาะสมกบั
เนือ้หา 
4.  กิจกรรม 
     4.1  สอดคล้องกบัจดุประสงค์และเนือ้หา 
     4.2  เวลาท่ีกําหนดเหมาะสม 
     4.3  มีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ........................................................................................................... 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความเหน็ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

     4.4  เรียงลําดบักิจกรรมเหมาะสม 
     4.5  กิจกรรมเน้นการปฏิบตัจิริงของผู้ เรียน  
     4.6  การใช้ภาษาชดัเจน 
5.  ระยะเวลาในการปฏิบตักิิจกรรม 
     5.1  เหมาะสมกบักิจกรรม 
6.  แบบบนัทกึผลและแบบทดสอบท้ายกิจกรรม 
     6.1  แบบฝึกหดัสอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนรู้ 
     6.2  มีความยากง่ายเหมาะกบัระดบัผู้ เรียน 
     6.3  ครอบคลมุเนือ้หา 
     6.4  จํานวนข้อคําถามเหมาะสม 
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ภาคผนวก  ค 
 

ผลการประเมินความสอดคล อง (IC) ของผู เช่ียวชาญในด านต างๆ 
 

-  ความสอดคล้องระหว่างจดุประสงค์การเรียนรู้กบัชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือการอนรัุกษ์ 
พลงังานไฟฟ้า  

-  แบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการอนุรักษ์พลงังาน
ไฟฟ้า   

-  แบบวดัความตระหนกัตอ่การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 
-  แบบวดัความพงึพอใจตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



155 
 

แบบประเมินความสอดคล้อง (IC) จากความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 
เก่ียวกับความอดคล้อง ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับชุดกิกรรมการเรียนรู้ 

เร่ืองการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 
 

วัตถุประสงค์  : แบบประเมินนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือประเมินความสอดคล้อง (IC) จากความคิดเห็น                   
ของผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัความสอดคล้อง ระหว่างจดุประสงค์การเรียนรู้กบัชุดกิกรรมการเรียนรู้

เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า   
 
คาํชีแ้จง :  โปรดประเมินความสอดคล้อง (IC) ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กบัชุดกิกรรม             
การเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าสําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนสารสาสน์
เอกตรา  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  โดยพิจารณาให้คะแนนค่าความสอดคล้อง 3 ลกัษณะ  
ดงันี ้

+ 1  หมายถงึ จดุประสงค์การเรียนรู้มีความสอดคล้องกบัชดุกิจกรรม           
การเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

   0  หมายถงึ    ไมแ่น่ใจวา่จดุประสงค์การเรียนรู้มีความสอดคล้องกบั

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 
- 1  หมายถึง จดุประสงค์การเรียนรู้ไมส่อดคล้องกบัชดุกิจกรรม 

การเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 
 
 ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูในการประเมินผลและทําให้งานวิจยัครัง้นีป้ระสบความสําเร็จ 
 
         เพ็ชรัตน์   พรหมมา 
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แบบประเมินความสอดคล้อง (IC) จากความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับความสอดคล้อง 
ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับชุดกกิรรมการเรียนรู้เร่ือง การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ค่าความ
สอดคล้อง 

+1 0 -1  

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 
เร่ืองมหศัจรรย์ (ความสําคญั)

พลงังานไฟฟ้า 
 

1.  บอกความหมายของพลงังานไฟฟ้าได้    
2.  อธิบายถึงความสําคัญของพลังงานไฟฟ้าท่ีมี

ความสัมพันธ์ระหว่างการดํารงชีวิตของมนุษย์กับ

พลงังานไฟฟ้าได้ 

   

3.  ตระหนกัถึงคณุคา่และความสําคญัของพลงังานไฟฟ้า    
4.  พฒันาและปลกูฝังความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม    

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2 
เร่ืองเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในชีวิต 

ประจําวนัท่ีหน ู... หนคูวรรู้จกั 

1.  อธิบายถึงประโยชน์ของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าใน

ชีวิตประจําวนัท่ีมีตอ่มนษุย์ได้ 
   

2.  สรุปความสมัพนัธ์ระหว่างการดํารงชีวิตของมนษุย์
กบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวนัได้ 

   

3.  ตระหนกัถึงคณุคา่ของพลงังานไฟฟ้า    
4.  พฒันาและปลกูฝังความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม    

 
 

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3 
เร่ืองผลกระทบท่ีมีตอ่

สิง่แวดล้อมจากพลงังานไฟฟ้า

ท่ีมีท่ีหน ู... หนคูวรรู้ 

1. อธิบายถึงแนวโน้มของการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีมี

ผลกระทบกบัสิง่แวดล้อมได้ 
   

2.  สรุปการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีมีอยู่อย่างจํากดัให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและสังคมโดยไม่ทําลาย

สิง่แวดล้อม 

   

3.  บอกแหลง่กําเนิดพลงังานไฟฟ้าโดยไม่มีผลกระทบ
ตอ่สิง่แวดล้อมได้ 

   

4.  บอกแหลง่กําเนิดของพลงังานไฟฟ้าได้    

 
ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3 
เร่ืองการใช้พลงังานไฟฟ้า 

ท่ีมีผลกระทบกบัสิง่แวดล้อมท่ี 
หน ู... หนคูวรรู้ 

5.  ตระหนกัถึงคณุคา่ของพลงังานไฟฟ้า    

6.  พฒันาและปลกูฝังความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม    
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การประเมินความสอดคล้อง (IC) จากความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับความ
สอดคล้อง ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนุรักษ์

พลังงานไฟฟ้า (ต่อ) 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ค่าความ
สอดคล้อง 

+1 0 -1  

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 4 
เร่ืองมาชว่ยกนัอนรัุกษ์พลงังาน

ไฟฟ้ากนัเถอะ 

1. อธิบายถึงความสําคญัของการอนรัุกษ์พลงังาน
ไฟฟ้าได้ 

    

2. เสนอแนะวธีิการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าได้    
3. ตระหนกัถงึคณุคา่และความสําคญัของพลงังาน
ไฟฟ้า 

   

4. พฒันาและปลกูฝังความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม    
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิจากผู้เช่ียวชาญ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ.............................................. 
 
(.....................................................) 
 
ตําแหนง่.......................................  
 
ผู้ เช่ียวชาญทางด้าน........................ 
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ความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับแบบประเมินความสอดคล้องของ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  

สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
 

วัตถุประสงค์ :  แบบประเมินนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือต้องการทราบความสอดคล้องแบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิ การเรียนรู้ของการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง การอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
ประกอบด้วยความสามารถ 6 ด้าน ได้แก่ ความรู้ความจํา ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ 
และการนําไปใช้    
 
คาํชีแ้จง :  ให้ท่านพิจารณาวา่ท่านเห็นด้วยหรือไมว่า่แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิมีความสอดคล้อง
กบัเนือ้หากิจกรรมและจดุประสงค์การเรียนรู้ของการพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์

พลังงานไฟฟ้า ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา   
กรุงเทพมหานคร   โดยพิจารณาให้คะแนนคา่ความสอดคล้อง 3 ลกัษณะ ดงันี ้

+ 1  หมายถงึ   มีความสอดคล้องกบัชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์
พลงังานไฟฟ้า 

  0  หมายถงึ   ไมแ่น่ใจวา่มีความสอดคล้องกบัชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง
การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

- 1  หมายถึง  ไมส่อดคล้องกบัชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์
พลงังานไฟฟ้า 
 
 ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูในการประเมินผลและทําให้งานวิจยัครัง้นีป้ระสบความสําเร็จ 
 
         เพ็ชรัตน์   พรหมมา 
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ความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับแบบประเมินความสอดคล้อง ของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  
สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบข้อที่ 
ค่าความสอดคล้อง 

+1 0 -1 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    
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ความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับแบบประเมินความสอดคล้องของ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  

สาํหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิจากผู้เช่ียวชาญ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  

 
ลงช่ือ...............................................  
(.....................................................) 
 
ตําแหนง่......................................... 
 
ผู้ เช่ียวชาญทางด้าน.......................... 

แบบทดสอบข้อที่ 
ค่าความสอดคล้อง 

+1 0 -1  

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     



161 
 

แบบประเมินความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 
ที่มีต่อแบบวัดความตระหนักการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 

 
วัตถุประสงค์: แบบประเมินนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือประเมินความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีต่อ          
แบบวดัความตระหนกัการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า ครอบคลมุ 3 ด้านคือ ด้านความรู้สกึ (ด้านพทุธพิสยั) 
ด้านความคิดเห็น (ด้านจิตพิสยั) และด้านความสํานึก (ด้านทกัษะพิสยั) โดยพิจารณาให้คะแนน 
ออกเป็น 5 ระดบั  ซึง่กําหนดคา่คะแนนดงันี ้

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง   หมายความวา่  เห็นด้วยมากท่ีสดุกบัสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ 
  เห็นด้วย    หมายความวา่  เห็นด้วยกบัสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ 
  ไมแ่น่ใจ    หมายความวา่ ไมแ่น่ใจกบัสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ 
  ไมเ่ห็นด้วย    หมายความวา่  ไมเ่ห็นด้วยกบัสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ 
  ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง   หมายความวา่  ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่งกบัสถานการณ์ท่ีกําหนดให้ 
 
คาํชีแ้จง :  โปรดพิจารณาแบบวดัความตระหนกัการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า แล้วทําเคร่ืองหมาย √ 
ลงในช่องระดบัท่ีตรงกบัความคดิเห็นของท่าน 
 
 ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูในการประเมินผลและทําให้งานวิจยัครัง้นีป้ระสบความสําเร็จ 
 
         เพ็ชรัตน์   พรหมมา 
 
 
ตวัอย่างการตอบคาํถาม 

ข้อความ 
ระดบัความคดิเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

เหน็
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

(0) นกัเรียนรู้สกึดีใจเม่ือมีการรณรงค์

การประหยดัพลงังานไฟฟ้าเพ่ือการ

อนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 
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แบบประเมินความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อแบบวัดความตระหนัก 
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 

 

ข้อความ 
ระดบัความคดิเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

เหน็
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

ด้านความรู้สึก (ด้านพุทธพสัิย) 
1. โรงเรียนควรจัดให้มีชมรมส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังานไฟฟ้า 

     

2. การใช้บนัไดแทนการใช้ลฟิท์เป็นการอนรัุกษ์ 
พลงังานไฟฟ้าวิธีหนึง่ 

     

3. นกัเรียนเปิดเคร่ืองปรับอากาศ 25 องศา   
เป็นการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าวิธีหนึง่ 

     

4.  การให้ความรู้เร่ืองความสําคญัของพลงังาน 
ไฟฟ้าแก่นกัเรียนเป็นเร่ืองท่ีจําเป็น 

     

5. การเปิดไฟฟ้าสวา่งทิง้ไว้ทัง้วนัโดยไมจํ่าเป็นมี 
ผลตอ่การขาดแคลนพลงังานไฟฟ้า   

     

6.  การใช้หลอดไฟฟ้าชนิดหลอดตะเกียบเป็นการ 
ช่วยอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

     

7.  การใช้โปรแกรมพกัหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
เป็นการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

     

 8.  การไมเ่ปิด-ปิดตู้ เย็นบอ่ยๆ เป็นการช่วย 
อนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

     

9.นกัเรียนปิดไฟฟ้าทกุครัง้เม่ือใช้ไฟฟ้าเสร็จแล้ว      
10.  นกัเรียนควรตกัเตือนเพ่ือนๆ เม่ือเปิดไฟฟ้า 
ทิง้ไว้โดยไมจํ่าเป็น 

     

11. นกัเรียนเปิดหน้าตา่งห้องอา่นหนงัสือตอน 
กลางวนั 

     

12. นกัเรียนเปิดพดัลมแทนเคร่ืองปรับอากาศเม่ือ 
อยูค่นเดียวในห้อง 
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แบบประเมินความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อแบบวัดความตระหนัก 
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า(ต่อ) 

 

ข้อความ 
ระดบัความคดิเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

เหน็
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

ด้านความคดิเหน็ (ด้านจติพสัิย) 
13.ขา่วสารเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าเป็นเร่ือง 
ท่ีน่าสนใจสําหรับนกัเรียน 

     

14.  นกัเรียนเห็นด้วยกบัการมีโฆษณาสง่เสริม 
การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าในส่ือโทรทศัน์  

     

15.  นกัเรียนเห็นด้วยกบัคํากลา่วท่ีวา่ “การใช้ไฟฟ้า 
สง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม” 

     

16.  นกัเรียนยินดีเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การ 
อนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

     

17. การตรวจตราปิดไฟก่อนออกจากบ้านเป็นเร่ือง 
ท่ีควรทําเป็นประจํา 

     

18.  การปลกูฝังให้นกัเรียนตระหนกัถึงความสําคญั 
ของการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าเป็นเร่ืองท่ีจําเป็น 

     

ด้านความสาํนึก (ด้านทกัษะพสัิย) 
19.  นกัเรียนเป็นบคุคลหนึง่ของสงัคมท่ีมีสว่นช่วย 
ในการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  

     

 20.  การให้ความรู้เก่ียวกบัวิธีใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อยา่งถกูต้องแก่นกัเรียน เป็นแนวทางการอนรัุกษ์ 
พลงังานไฟฟ้าและเป็นการแก้ปัญหาสิง่แวดล้อม 
ท่ียัง่ยืน   
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิจากผู้เช่ียวชาญ 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 
ลงช่ือ...............................................      
 
(....................................................) 
 
ตําแหนง่........................................... 
 
ผู้ เช่ียวชาญทางด้าน.......................... 
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แบบประเมินความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อแบบวัดความพงึพอใจ                  
การพฒันาชุดกจิกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  

 
วัตถุประสงค์  : แบบประเมินนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของ

ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่แบบวดัความพงึพอใจการพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังาน

ไฟฟ้า โดยเป็นการประเมินตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึง่กําหนดค่าคะแนน 
(Weight) ออกเป็น 5 ระดบั   ซึง่กําหนดคา่คะแนนดงันี ้
  คะแนน 5 หมายถงึ พงึพอใจมากท่ีสดุ 
  คะแนน 4 หมายถงึ พงึพอใจมาก 
  คะแนน 3 หมายถงึ พงึพอใจปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถงึ พงึพอใจน้อย 
  คะแนน 1 หมายถงึ พงึพอใจน้อยท่ีสดุ 
 
คําชีแ้จง  : โปรดพิจารณาแบบประเมินและทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องระดบัท่ีตรงกับความ
คดิเห็นของท่าน 
 
 
 ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูในการประเมินผลและทําให้งานวิจยัครัง้นีป้ระสบความสําเร็จ 
 
         เพ็ชรัตน์   พรหมมา 
 
 
 
ตวัอย่างการตอบคาํถาม 

รายการประเมิน 
ระดบัความเหน็ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.ช่ือกิจกรรม      
1.1  มีความสอดคล้องกบัชดุฝึกอบรม             
1.2  มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 

 
√ 

 
 
√ 
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รายการประเมิน 
ระดบัความเหน็ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 
เร่ืองมหศัจรรย์ (ความสาํคัญ) พลังงานไฟฟ้า 
1.ช่ือกิจกรรม 
     1.1  มีความสอดคล้องกบัชดุฝึกอบรม         
     1.2  มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 
     1.3  มีความชดัเจนของการใช้ภาษา 
2.  จดุประสงค์ 
     2.1  จดุประสงค์ชดุฝึกอบรมระบชุดัเจน 
     2.2  จดุประสงค์กิจกรรมระบชุดัเจน 
     2.3  มีความเป็นไปได้ 
3.  ใบความรู้ 
     3.1  เนือ้หามีความถกูต้องสมบรูณ์ 
     3.2  เนือ้หามีความเหมาะสมกับเวลาท่ี
กําหนด 
     3.3  เนือ้หาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 
     3.4  ตวัอยา่งประกอบเนือ้หาชดัเจน 
     3.5  เนือ้หาเหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน    
    3.6  การใช้ภาษา  เข้าใจง่าย  ไม่วกวน 
เหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 
     3.7  ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับ
เนือ้หา 
4.  กิจกรรม 
     4.1  สอดคล้องกบัจดุประสงค์และเนือ้หา 
     4.2  เวลาท่ีกําหนดเหมาะสม 
     4.3  มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับ
ผู้ เรียน 
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รายการประเมิน 
ระดบัความเหน็ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
     4.4  เรียงลําดบักิจกรรมเหมาะสม 
     4.5  กิจกรรมเน้นการปฏิบตัจิริงของผู้ เรียน  
     4.6  การใช้ภาษาชดัเจน 
5.  ระยะเวลาในการปฏิบตักิิจกรรม 
     5.1  เหมาะสมกบักิจกรรม 
6. แบบบันทึกผลและแบบทดสอบท้าย

กิจกรรม 
     6.1  แบบฝึกหดัสอดคล้องกบักิจกรรมการ
เรียนรู้ 
     6.2  มีความยากง่ายเหมาะกับระดับ
ผู้ เรียน 
     6.3  ครอบคลมุเนือ้หา 
     6.4  จํานวนข้อคําถามเหมาะสม 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 
 เร่ืองเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในชีวติประจาํวัน 

ที่หนู ... หนูควรรู้จัก 
1.ช่ือกิจกรรม 
     1.1  มีความสอดคล้องกบัชดุฝึกอบรม         
     1.2  มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 
     1.3  มีความชดัเจนของการใช้ภาษา 
2.  จดุประสงค์ 
     2.1  จดุประสงค์ชดุฝึกอบรมระบชุดัเจน 
     2.2  จดุประสงค์กิจกรรมระบชุดัเจน 
     2.3  มีความเป็นไปได้ 
3.  ใบความรู้ 
     3.1  เนือ้หามีความถกูต้องสมบรูณ์ 
     3.2  เนือ้หามีความเหมาะสมกับเวลาท่ี
กําหนด 
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รายการประเมิน 
ระดบัความเหน็ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
    3.3  เนือ้หาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 
    3.4  ตวัอยา่งประกอบเนือ้หาชดัเจน 
    3.5  เนือ้หาเหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน    
    3.6  การใช้ภาษา  เข้าใจง่าย ไม่วกวน 
เหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 
     3.7  ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับ
เนือ้หา 
4.  กิจกรรม 
     4.1  สอดคล้องกบัจดุประสงค์และเนือ้หา 
     4.2  เวลาท่ีกําหนดเหมาะสม 
     4.3  มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับ
ผู้ เรียน 
     4.4  เรียงลําดบักิจกรรมเหมาะสม 
     4.5  กิจกรรมเน้นการปฏิบัติจ ริงของ
ผู้ เรียน  
     4.6  การใช้ภาษาชดัเจน 
5.  ระยะเวลาในการปฏิบตักิิจกรรม 
     5.1  เหมาะสมกบักิจกรรม 
6.  แบบบนัทึกผลและแบบทดสอบท้าย

กิจกรรม 
     6.1  แบบฝึกหดัสอดคล้องกบักิจกรรมการ
เรียนรู้ 
     6.2  มีความยากง่ายเหมาะกับระดับ
ผู้ เรียน 
     6.3  ครอบคลมุเนือ้หา 
     6.4  จํานวนข้อคําถามเหมาะสม 
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รายการประเมิน 
ระดบัความเหน็ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่   3   

เร่ืองผลกระทบที่ มีต่อส่ิงแวดล้อมจาก
พลังงานไฟฟ้าที่มีที่หนู ... หนูควรรู้ 
1.ช่ือกิจกรรม 
     1.1  มีความสอดคล้องกบัชดุฝึกอบรม        
     1.2  มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 
     1.3  มีความชดัเจนของการใช้ภาษา 
2.  จดุประสงค์ 
     2.1  จดุประสงค์ชดุฝึกอบรมระบชุดัเจน 
     2.2  จดุประสงค์กิจกรรมระบชุดัเจน 
     2.3  มีความเป็นไปได้ 
3.  ใบความรู้ 
     3.1  เนือ้หามีความถกูต้องสมบรูณ์ 
     3.2  เนือ้หามีความเหมาะสมกับเวลาท่ี
กําหนด 
   
     3.3  เนือ้หาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 
     3.4  ตวัอยา่งประกอบเนือ้หาชดัเจน 
     3.5  เนือ้หาเหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 
     3.6  การใช้ภาษา เข้าใจง่าย ไม่วกวน 
เหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 
     3.7  ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับ
เนือ้หา 
4.  กิจกรรม 
     4.1  สอดคล้องกบัจดุประสงค์และเนือ้หา 
     4.2  เวลาท่ีกําหนดเหมาะสม 
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รายการประเมิน 
ระดบัความเหน็ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
     4.3  มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับ
ผู้ เรียน 
     4.4  เรียงลําดบักิจกรรมเหมาะสม 
     4.5  กิจกรรมเน้นการปฏิบตัจิริงของผู้ เรียน  
     4.6  การใช้ภาษาชดัเจน 
5.  ระยะเวลาในการปฏิบตักิิจกรรม 
     5.1  เหมาะสมกบักิจกรรม 
6.  แบบบนัทกึผลและแบบทดสอบท้ายกิจกรรม 
     6.1  แบบฝึกหัดสอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
     6.2  มีความยากง่ายเหมาะกบัระดบัผู้ เรียน 
     6.3  ครอบคลมุเนือ้หา 
     6.4  จํานวนข้อคําถามเหมาะสม 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4   
เร่ืองมาช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน 

ไฟฟ้ากันเถอะ 
1.ช่ือกิจกรรม 
     1.1  มีความสอดคล้องกบัชดุฝึกอบรม             
     1.2  มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 
     1.3  มีความชดัเจนของการใช้ภาษา 
 2.  จดุประสงค์ 
     2.1  จดุประสงค์ชดุฝึกอบรมระบชุดัเจน 
     2.2  จดุประสงค์กิจกรรมระบชุดัเจน 
     2.3  มีความเป็นไปได้ 
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รายการประเมิน 
ระดบัความเหน็ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
3.  ใบความรู้ 
     3.1  เนือ้หามีความถกูต้องสมบรูณ์ 
     3.2  เ นื อ้หามีความเหมาะสมกับเวลาท่ี
กําหนด 
     3.3  เนือ้หาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 
     3.4  ตวัอยา่งประกอบเนือ้หาชดัเจน 
     3.5  เนือ้หาเหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 
     3.6  การใช้ภาษา เข้าใจง่าย ไม่วกวน เหมาะสม
กบัระดบัผู้ เรียน 
     3.7  ภาพประกอบมีความเหมาะสมกบั
เนือ้หา 
4.  กิจกรรม 
     4.1  สอดคล้องกบัจดุประสงค์และเนือ้หา 
     4.2  เวลาท่ีกําหนดเหมาะสม 
     4.3  มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับ
ผู้ เรียน 
     4.4  เรียงลําดบักิจกรรมเหมาะสม 
     4.5  กิจกรรมเน้นการปฏิบตัจิริงของผู้ เรียน  
     4.6  การใช้ภาษาชดัเจน 
5.  ระยะเวลาในการปฏิบตักิิจกรรม 
     5.1  เหมาะสมกบักิจกรรม 
6.  แบบบนัทกึผลและแบบทดสอบท้ายกิจกรรม 
     6.1  แบบฝึกหัดสอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
     6.2  มีความยากง่ายเหมาะกบัระดบัผู้ เรียน 
     6.3  ครอบคลมุเนือ้หา 
     6.4  จํานวนข้อคําถามเหมาะสม 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
        

ลงช่ือ.............................................. 
      
(....................................................) 
 
ตําแหนง่........................................... 
 
ผู้ เช่ียวชาญทางด้าน.......................... 
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สรุปการประเมินความสอดคล้อง (IC) จากความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับ 

ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับชุดกิกรรมการเรียนรู้ 
 เร่ืองการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 

 
* หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถงึ ผู้ เช่ียวชาญรายท่ี 1,2,3,4 และ 5 ตามลําดบั 

 

ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ผลการประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญ รวม IC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 

ชดุกิจกรรม        
การเรียนรู้ท่ี 1 
เร่ืองมหศัจรรย์

พลงังานไฟฟ้า 
(ความสําคญัของ
พลงังานไฟฟ้า) 

1.  บอกความหมายของพลงังาน
ไฟฟ้าได้ 

-1 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

2.  อธิบายถึงความสําคญัของ
พลงังานไฟฟ้าท่ีมีความสมัพนัธ์

ระหวา่งการดํารงชีวิตของมนษุย์กบั

พลงังานไฟฟ้าได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

3.  ตระหนกัถงึคณุคา่และความสําคญั
ของพลงังานไฟฟ้า 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

4.  พฒันาและปลกูฝังความรับผิดชอบ
ตอ่สิง่แวดล้อม 

-1 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

ชดุกิจกรรม        
การเรียนรู้ท่ี 2 

เร่ือง

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ในชีวิตประจําวนั 
ท่ีหน ู... หน ู
ควรรู้จกั 

  1.  อธิบายถงึประโยชน์ของเคร่ืองใช้ 

ไฟฟ้าในชีวิตประจําวนัท่ีมีตอ่มนษุย์ได้ +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

2.  สรุปความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
การดํารงชีวิตของมนษุย์ 
กบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวนัได้ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

3.  ตระหนกัถงึคณุคา่ของพลงังาน
ไฟฟ้า 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

4.พฒันาและปลกูฝังความรับผิดชอบ
ตอ่สิง่แวดล้อม 

-1 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 
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สรุปการประเมินความสอดคล้อง (IC) จากความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับ            
ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เร่ืองการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า(ต่อ) 

ชุดกิจกรรม      
การเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ผลการประเมินของผู้ 
เช่ียวชาญ รวม IC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 

ชดุกิจกรรม 
การเรียนรู้ท่ี 3 

เร่ืองผลกระทบท่ีมี

ตอ่สิง่แวดล้อมจาก

พลงังานไฟฟ้าท่ีมี

ท่ีหน ู... หนคูวรรู้ 

1. อธิบายถึงแนวโน้มของการใช้
พลงังานไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบกบั

สิง่แวดล้อมได้ 
+1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

2. สรุปการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีมีอยู่
อยา่งจํากดัให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่

ตนเองและสงัคมโดยไมทํ่าลาย

สิง่แวดล้อม 

-1 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

3. บอกแหลง่กําเนิดพลงังานไฟฟ้า
โดยไมมี่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมได้ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

4. บอกแหลง่กําเนิดของพลงังาน
ไฟฟ้าได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

5. ตระหนกัถงึคณุคา่ของพลงังาน
ไฟฟ้า 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

6. พฒันาและปลกูฝังความ
รับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม 

-1 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

ชดุกิจกรรม 
การเรียนรู้ท่ี 4 
เร่ืองมาชว่ยกนั

อนรัุกษ์พลงังาน

ไฟฟ้ากนัเถอะ 

1. อธิบายถึงความสําคญัของการ
อนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าได้ 

-1 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

2. เสนอแนะวธีิการอนรัุกษ์พลงังาน
ไฟฟ้าได้ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

3. ตระหนกัถงึคณุคา่และ
ความสําคญัของพลงังานไฟฟ้า 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

4.พฒันาและปลกูฝังความรับผิดชอบ
ตอ่สิง่แวดล้อม 

-1 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

* หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถงึ ผู้ เช่ียวชาญรายท่ี 1,2,3,4 และ 5 ตามลําดบั 
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สรุปการประเมินความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับความสอดคล้องของ 
แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสาํหรับ 

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
 

แบบทดสอบข้อที่ 

ผลการประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญ รวม IC แปลผล 

1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

7 0 +1 +1 +1 +1 4 4.8 ใช้ได้ 

8 +1 +1 0 +1 +1 4 4.8 ใช้ได้ 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

11 +1 +1 +1 +1 0 4 4.8 ใช้ได้ 

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

13 +1 +1 0 +1 +1 4 4.8 ใช้ได้ 

14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถงึ ผู้ เช่ียวชาญรายท่ี 1,2,3,4 และ 5 ตามลําดบั 
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สรุปการประเมินความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับความสอดคล้องของ 
แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสาํหรับ 

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6(ต่อ) 
 

แบบทดสอบข้อที่ 
ผลการประเมินของ

ผู้เช่ียวชาญ รวม IC แปลผล 
1 2 3 4 5 

16 +1 +1 +1 0 +1 4 4.8 ใช้ได้ 

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

18 +1 +1 0 +1 +1 4 4.8 ใช้ได้ 

19 +1 +1 +1 +1 0 4 4.8 ใช้ได้ 

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

21 +1 0 +1 +1 +1 4 4.8 ใช้ได้ 

22 +1 +1 +1 +1 -1 4 4.8 ใช้ได้ 

23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

29 0 +1 +1 +1 +1 4 4.8 ใช้ได้ 

30 0 +1 +1 +1 +1 4 4.8 ใช้ได้ 

หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถงึ ผู้ เช่ียวชาญรายท่ี 1,2,3,4 และ 5 ตามลําดบั 
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สรุปการประเมินความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับ ความสอดคล้องของ 
แบบวัดความตระหนักต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม X  แปลผล 

1 2 3 4 5 

ด้านความรู้สึก (ด้านพุทธพสัิย) 
1. โรงเรียนควรจดัให้มีชมรมส่งเสริมการ
อนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

5 5 5 5 4 24 4.8 ดีมาก 

2. การใช้บนัไดแทนการใช้ลฟิท์เป็นการ 
อนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าวิธีหนึง่ 

5 5 5 4 4 23 4.6 ดีมาก 

3.  นกัเรียนเปิดเคร่ืองปรับอากาศ  
25 องศาเซลเซียส เป็นการอนุรักษ์

พลงังานไฟฟ้าวิธีหนึง่ 
4 5 5 5 5 24 4.8 ดีมาก 

4.  การให้ความรู้เร่ืองความสําคญัของ 
พลงังานไฟฟ้าแก่นกัเรียนเป็นเร่ือง 
ท่ีจําเป็น 

3 5 5 5 4 22 4.4 ดี 

5. การเปิดไฟฟ้าสวา่งทิง้ไว้ทัง้วนัโดย 
ไม่เป็นมีผลต่อการขาดแคลนพลังงาน

ไฟฟ้า 
5 5 5 4 4 23 4.6 ดีมาก 

6.  การใช้หลอดไฟฟ้าชนิดหลอด 
ตะเกียบเป็นการช่วยอนุรักษ์พลังงาน

ไฟฟ้า 
4 5 4 5 3 22 4.4 ดี 

7.การใช้โปรแกรมพกัหน้าจอคอมพวิเตอร์
เป็นอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

4 5 4 4 4 21 4.2 ดี 

หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถงึ ผู้ เช่ียวชาญรายท่ี 1,2,3,4 และ 5 ตามลําดบั 
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สรุปการประเมินความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับ ความสอดคล้องของ 
แบบวัดความตระหนักต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญ รวม X  แปลผล 

1 2 3 4 5 

8.  การไมเ่ปิด-ปิดตู้ เย็นบอ่ยๆ เป็นการ
ช่วยอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

5 5 4 4 4 22 4.4 ดี 

9.นกัเรียนปิดไฟฟ้าทกุครัง้เม่ือใช้ไฟฟ้า
เสร็จแล้ว 

4 5 5 4 4 22 4.4 ดี 

10.  นกัเรียนควรตกัเตือนเพ่ือนๆ เม่ือ
เปิดไฟฟ้าทิง้ไว้โดยไมจํ่าเป็น 

4 5 5 5 5 24 4.8 ดีมาก 

11. นกัเรียนเปิดหน้าตา่งห้องอา่น
หนงัสือตอนกลางวนั 

4 4 4 5 5 22 4.4 ดี 

12. นกัเรียนเปิดพดัลมแทนเคร่ืองปรับอากาศ
เม่ืออยูค่นเดียวในห้อง 

4 5 5 5 5 24 4.8 ดีมาก 

ด้านความคดิเหน็ (ด้านจติพสัิย) 
13.ขา่วสารเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังาน
ไฟฟ้าเป็นเร่ืองท่ีนา่สนใจสําหรับนกัเรียน 

4 5 5 3 5 22 4.4 ดี 

14.  นกัเรียนเห็นด้วยกบัการมีโฆษณา
สง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าในส่ือ

โทรทศัน์ 
4 5 5 5 5 24 4.8 ดีมาก 

หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถงึ ผู้ เช่ียวชาญรายท่ี 1,2,3,4 และ 5 ตามลําดบั 
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สรุปการประเมินความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับความสอดคล้องของ 
แบบวัดความตระหนักต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า(ต่อ) 

 

 
รายการประเมิน 

 

ผลการประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
รวม 

 

X  

 
แปลผล 

1 2 3 4 5 

15. นกัเรียนเห็นด้วยกบัคํากลา่วท่ีวา่ 
“การใช้ไฟฟ้าสง่ผลกระทบตอ่
สิง่แวดล้อม” 

4 5 4 5 5 23 4.6 ดีมาก 

16.  นกัเรียนยนิดีเข้าร่วมกิจกรรม
รณรงค์การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

5 5 5 5 5 25 5.0 ดีมาก 

17. การตรวจตราปิดไฟก่อนออกจาก
บ้านเป็นเร่ืองท่ีควรทําเป็นประจํา 

3 4 5 4 4 21 4.2 ดี 

18.  การปลกูฝังให้นกัเรียนตระหนกั 
ถึงความสําคญัของการอนรัุกษ์พลงังาน

ไฟฟ้าเป็นเร่ืองท่ีจําเป็น 
5 5 4 4 4 22 4.4 ดี 

ด้านความสาํนึก(ด้านทกัษะพสัิย) 
19.นกัเรียนเป็นบคุคลหนึง่ของสงัคมท่ีมี
สว่นช่วยในการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 

4 5 5 4 4 22 4.4 ดี 

20.การให้ความรู้เก่ียวกบัวธีิใช้
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอยา่งถกูต้องแก่นกัเรียน 
เป็นแนวทางการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า

และเป็นการแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมท่ี

ยัง่ยืน   

3 5 5 5 4 22 4.4 ดี 

 
หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถงึ ผู้ เช่ียวชาญรายท่ี 1,2,3,4 และ 5 ตามลําดบั 
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สรุปการประเมินความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับความสอดคล้องของ 
แบบวัดความพงึพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินของ

ผู้เช่ียวชาญ รวม X  แปลผล 
1 2 3 4 5 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เร่ืองมหศัจรรย์ 
(ความสาํคัญ) พลังงานไฟฟ้า 
1.  ช่ือกิจกรรม 
1.1  มีความสอดคล้องกบัชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
4 

 
 

20 

 
 

4.0 

 
 
ดี 

1.2  มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 4 4 5 5 5 23 4.6 ดีมาก 
1.3  มีความชดัเจนของการใช้ภาษา 4 5 3 5 5 22 4.4 ดี 
2.  จดุประสงค์ 
2.1  จดุประสงค์ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ระบุ
ชดัเจน 

4 5 5 5 5 24 4.8 ดีมาก 

2.2  จดุประสงค์กิจกรรมระบชุดัเจน 4 5 5 5 5 24 4.8 ดีมาก 
2.3  มีความเป็นไปได้ 4 5 5 5 5 24 4.8 ดีมาก 
3.  ใบความรู้ 
3.1  เนือ้หามีความถกูต้องสมบรูณ์ 

 
3 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
23 

4.6 ดีมาก 

3.2 เนือ้หามีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีกําหนด 3 4 5 5 4 21 4.2 ดี 
3.3 เนือ้หาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 2 4 5 4 5 20 4.0 ดี 
3.4 ตวัอยา่งประกอบเนือ้หาชดัเจน 2 5 4 5 5 21 4.2 ดี 
3.5 เนือ้หาเหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 2 4 4 4 4 18 3.6 ดี 
3.6 การใช้ภาษา เข้าใจง่าย ไมว่กวน 

เหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 
3 4 4 4 4 19 3.8 ดี 

3.7 ภาพประกอบมีความเหมาะสมกบั
เนือ้หา 

2 4 4 4 4 18 3.6 ดี 

หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถงึ ผู้ เช่ียวชาญรายท่ี 1,2,3, 4 และ 5 ตามลําดบั 
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สรุปการประเมินความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับความสอดคล้องของ 
แบบวัดความพงึพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญ รวม X  แปลผล 

1 2 3 4 5 

4.  กิจกรรม 
     4.1  สอดคล้องกบัจดุประสงค์และเนือ้หา 

 
3 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
23 

 
4.6 

 
ดีมาก 

     4.2  เวลาท่ีกําหนดเหมาะสม 3 5 5 5 5 23 4.6 ดีมาก 

4.3 มีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบั
ผู้ เรียน 

4 3 4 5 5 21 4.2 ดี 

4.4 เรียงลําดบักิจกรรมเหมาะสม 4 5 3 4 4 20 4.0 ดี 

4.5 กิจกรรมเน้นการปฏิบตัจิริงของผู้ เรียน 4 4 4 4 4 20 4.0 ดี 

4.6 การใช้ภาษาชดัเจน 4 4 4 4 4 20 4.0 ดี 

5.  ระยะเวลาในการปฏิบตักิิจกรรม 
     5.1  เหมาะสมกบักิจกรรม 3 5 4 5 4 21 4.2 ดี 

6.  แบบบนัทกึผลและแบบทดสอบท้ายกิจกรรม 
6.1 แบบฝึกหดัสอดคล้องกบักิจกรรม 

 
3 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
23 

 
4.6 

 
ดีมาก 

6.2 มีความยากง่ายเหมาะกบัระดบัผู้ เรียน 3 5 5 5 5 23 4.6 ดีมาก 

6.3 ครอบคลมุเนือ้หา 2 5 5 5 5 22 4.4 ดี 

6.4 จํานวนข้อคําถามเหมาะสม 
 

4 5 5 5 5 24 4.8 ดีมาก 

หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถงึ ผู้ เช่ียวชาญรายท่ี 1,2,3, 4 และ 5 ตามลําดบั 
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สรุปการประเมินความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับความสอดคล้องของ 
แบบวัดความพงึพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินของ

ผู้เช่ียวชาญ รวม IC แปลผล 
1 2 3 4 5 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2  
เร่ืองเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในชีวติประจาํวันที่ 

หนู ... หนูควรรู้จัก 
1.  ช่ือกิจกรรม 
     1.1  มีความสอดคล้องกบัชดุกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 

22 

 
 
 

4.4 

 
 
 
ดี 

     1.2  มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 4 5 3 5 5 22 4.4 ดี 

     1.3  มีความชดัเจนของการใช้ภาษา 4 5 5 5 5 24 4.8 ดีมาก 

2.  จดุประสงค์ 
     2.1  จดุประสงค์ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ระบุ
ชดัเจน 

4 5 5 5 5 24 4.8 ดีมาก 

     2.2  จดุประสงค์กิจกรรมระบชุดัเจน 5 4 5 5 4 23 4.6 ดีมาก 

     2.3  มีความเป็นไปได้ 4 5 5 5 5 24 4.8 ดีมาก 
3.  ใบความรู้ 
     3.1  เนือ้หามีความถกูต้องสมบรูณ์ 

3 5 5 5 3 21 4.2 ดี 

3.2 เนือ้หามีความเหมาะสมกบัเวลาท่ี
กําหนด 

4 5 5 5 5 24 4.8 ดีมาก 

3.3 เนือ้หาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 4 4 4 4 4 20 4.0 ดี 
3.4 ตวัอยา่งประกอบเนือ้หาชดัเจน 2 4 5 5 5 21 4.2 ดี 
3.5 เนือ้หาเหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 3 5 5 5 5 23 4.6 ดีมาก 

         
หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถงึ ผู้ เช่ียวชาญรายท่ี 1,2,3, 4 และ 5 ตามลําดบั 
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หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถงึ ผู้ เช่ียวชาญรายท่ี 1,2,3, 4 และ 5 ตามลําดบั 

สรุปการประเมินความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับความสอดคล้องของ 
แบบวัดความพงึพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญ รวม X  แปลผล 

1 2 3 4 5 

     3.6 การใช้ภาษา  เข้าใจง่าย ไมว่กวน 
เหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 

4 5 5 5 5 24 4.8 ดีมาก 

     3.7  ภาพประกอบมีความเหมาะสมกบั

เนือ้หา 
2 5 5 5 5 22 4.4 ดี 

4.  กิจกรรม 
     4.1  สอดคล้องกบัจดุประสงค์และเนือ้หา 

 
3 

 
4 

 
5 

 
5 

 
4 

 
21 

4.2 ดี 

     4.2  เวลาท่ีกําหนดเหมาะสม 4 5 5 4 5 23 4.6 ดีมาก 
4.3 มีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบั

ผู้ เรียน 
4 5 5 5 5 24 4.6 ดีมาก 

4.4 เรียงลําดบักิจกรรมเหมาะสม 3 5 5 5 5 23 4.6 ดีมาก 
4.5 กิจกรรมเน้นการปฏิบตัจิริงของ

ผู้ เรียน 
3 5 5 5 5 23 4.6 ดีมาก 

4.6 การใช้ภาษาชดัเจน 4 5 5 5 5 24 4.8 ดีมาก 

5.  ระยะเวลาในการปฏิบตักิิจกรรม 
     5.1  เหมาะสมกบักิจกรรม 

 
3 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
23 

4.6 ดีมาก 

6.  แบบบนัทกึผลและแบบทดสอบท้าย
กิจกรรม 

6.1 แบบฝึกหดัสอดคล้องกบักิจกรรม 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
4 

 
 

21 

 
 

4.2 

 
 
ดี 

6.2 มีความยากง่ายเหมาะกบัระดบั
ผู้ เรียน 

4 3 5 5 5 22 4.4 ดี 

6.3  เรียงลาํดบักิจกรรมเหมาะสม 4 4 4 5 4 21 4.2 ดี 

6.4 กิจกรรมเน้นการปฏิบตัจิริงของผู้ เรียน 4 3 5 5 5 22 4.4 ดี 
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สรุปการประเมินความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับความสอดคล้องของแบบ 
วัดความพงึพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า(ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินของ

ผู้เช่ียวชาญ รวม X  แปลผล 
1 2 3 4 5 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่   3   
เร่ืองผลกระทบที่มีต่อส่ิงแวดล้อมจาก
พลังงานไฟฟ้าที่มีที่หนู ... หนูควรรู้ 

1.  ช่ือกิจกรรม 
     1.1  มีความสอดคล้องกบัชดุกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 

24 

 
 
 

4.8 

 
 
 

ดีมาก 

     1.2  มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 3 5 5 4 5 22 4.4 ดี 
     1.3  มีความชดัเจนของการใช้ภาษา 4 5 5 4 4 22 4.4 ดี 
2.  จดุประสงค์ 
     2.1  จดุประสงค์ชดุกิจกรรมการเรียนรู้
ระบชุดัเจน 

4 4 4 4 4 20 4.0 ดี 

     2.2  จดุประสงค์กิจกรรมระบชุดัเจน 4 5 5 4 5 23 4.6 ดีมาก 
     2.3  มีความเป็นไปได้ 4 5 4 3 4 20 4.0 ดี 
3.  ใบความรู้ 
     3.1  เนือ้หามีความถกูต้องสมบรูณ์ 

 
2 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

 
21 

 
4.2 

 
ดี 

3.2 เนือ้หามีความเหมาะสมกบัเวลาท่ี
กําหนด 

3 5 4 5 5 22 4.4 ดี 

3.3 เนือ้หาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 3 5 5 5 5 23 4.6 ดีมาก 
3.4 ตวัอยา่งประกอบเนือ้หาชดัเจน 2 5 5 4 5 21 4.2 ดี 
3.5 เนือ้หาเหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 3 5 5 4 5 22 4.4 ดี 

หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถงึ ผู้ เช่ียวชาญรายท่ี 1,2,3, 4 และ 5 ตามลําดบั 
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สรุปการประเมินความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับความสอดคล้องของ 
แบบวัดความพงึพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญ รวม X  แปลผล 

1 2 3 4 5 

    3.6 การใช้ภาษา  เข้าใจง่าย ไมว่กวน 
เหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 

2 5 5 4 5 21 4.2 ดี 

     3.7  ภาพประกอบมีความเหมาะสมกบั

เนือ้หา 
4 5 5 4 5 23 4.6 ดีมาก 

4.  กิจกรรม 
     4.1  สอดคล้องกบัจดุประสงค์และเนือ้หา 

3 5 4 4 5 21 4.2 ดี 

     4.2  เวลาท่ีกําหนดเหมาะสม 4 5 4 5 5 23 4.6 ดีมาก 
4.3 มีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบั

ผู้ เรียน 
4 5 4 5 4 22 4.4 ดี 

4.4 เรียงลําดบักิจกรรมเหมาะสม 3 5 4 5 5 22 4.4 ดี 

4.5 กิจกรรมเน้นการปฏิบตัจิริงของผู้ เรียน 4 5 4 5 5 23 4.6 ดีมาก 

4.6 การใช้ภาษาชดัเจน 4 5 5 5 5 24 4.8 ดีมาก 

5.  ระยะเวลาในการปฏิบตักิิจกรรม 
     5.1  เหมาะสมกบักิจกรรม 

3 4 4 5 5 21 4.2 ดี 

6.  แบบบนัทกึผลและแบบทดสอบท้าย
กิจกรรม 

6.1  แบบฝึกหดัสอดคล้องกบักิจกรรม 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
4 

 
 

22 

 
 

4.4 

 
 
ดี 

6.2 มีความยากง่ายเหมาะกบัระดบัผู้ เรียน 4 4 5 5 5 23 4.6 ดีมาก 
6.3   ครอบคลมุเนือ้หา 4 4 5 5 4 22 4.4 ดี 

6.4  จํานวนข้อคําถามเหมาะสม 4 4 5 5 5 23 4.6 ดีมาก 

หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถงึ ผู้ เช่ียวชาญรายท่ี 1,2,3, 4 และ 5 ตามลําดบั 
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สรุปการประเมินความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับความสอดคล้องของ 
แบบวัดความพงึพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า(ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินของ

ผู้เช่ียวชาญ รวม X  แปลผล 
1 2 3 4 5 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 
เร่ืองมาช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน 

ไฟฟ้ากันเถอะ 
1.  ช่ือกิจกรรม 
     1.1  มีความสอดคล้องกบัชดุกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

24 

 
 

4.8 

 
 

ดีมาก 

     1.2  มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 4 5 5 5 5 24 4.8 ดีมาก 
     1.3  มีความชดัเจนของการใช้ภาษา 4 4 4 4 4 20 4.0 ดี 
2.  จดุประสงค์ 
     2.1  จดุประสงค์ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ระบุ
ชดัเจน 

4 4 5 5 5 23 4.6 ดีมาก 

     2.2  จดุประสงค์กิจกรรมระบชุดัเจน 4 5 5 5 5 24 4.8 ดีมาก 
     2.3  มีความเป็นไปได้ 4 5 5 5 5 24 4.8 ดีมาก 
3.  ใบความรู้ 
     3.1  เนือ้หามีความถกูต้องสมบรูณ์ 

4 5 5 5 5 24 4.8 ดีมาก 

3.2 เนือ้หามีความเหมาะสมกบัเวลาท่ี
กําหนด 

4 5 5 5 5 24 4.8 ดีมาก 

3.3 เนือ้หาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 3 5 5 5 5 23 4.6 ดีมาก 
3.4 ตวัอยา่งประกอบเนือ้หาชดัเจน 3 4 4 5 5 21 4.2 ดี 
3.5 เนือ้หาเหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 4 5 5 5 5 24 4.8 ดีมาก 

หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถงึ ผู้ เช่ียวชาญรายท่ี 1,2,3, 4 และ 5 ตามลําดบั 
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สรุปการประเมินความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับความสอดคล้องของแบบ 
วัดความพงึพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินของ

ผู้เช่ียวชาญ รวม X  แปลผล 
1 2 3 4 5 

     3.6  การใช้ภาษา  เข้าใจง่าย ไมว่กวน 
เหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 

4 5 5 5 5 24 4.8 ดีมาก 

     3.7  ภาพประกอบมีความเหมาะสมกบั
เนือ้หา 

3 5 5 5 5 23 4.6 ดีมาก 

4.  กิจกรรม 
     4.1  สอดคล้องกบัจดุประสงค์และเนือ้หา 

4 5 5 5 5 24 4.8 ดีมาก 

     4.2  เวลาท่ีกําหนดเหมาะสม 4 4 4 4 4 20 4.0 ดี 
4.3 มีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบั

ผู้ เรียน 
4 4 5 5 5 23 4.6 ดีมาก 

4.4 เรียงลําดบักิจกรรมเหมาะสม 4 4 4 5 4 21 4.2 ดี 
4.5 กิจกรรมเน้นการปฏิบตัจิริงของ

ผู้ เรียน 
3 5 5 4 5 22 4.4 ดี 

4.6 การใช้ภาษาชดัเจน 4 5 5 5 5 24 4.8 ดีมาก 
5.  ระยะเวลาในการปฏิบตักิิจกรรม 
     5.1  เหมาะสมกบักิจกรรม 

 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
24 

 
4.8 

 
ดีมาก 

6.  แบบบนัทกึผลและแบบทดสอบท้าย
กิจกรรม 

6.1  แบบฝึกหดัสอดคล้องกบักิจกรรม 

 
 
2 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

21 

 
 

4.2 

 
 
ดี 

6.2  มีความยากง่ายเหมาะกบัระดบั
ผู้ เรียน 

2 5 5 5 5 22 4.4 ดี 

6.3  ครอบคลมุเนือ้หา 2 5 4 5 5 21 4.2 ดี 
6.4  จํานวนข้อคําถามเหมาะสม 2 5 5 5 5 22 4.4 ดี 

 
หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถงึ ผู้ เช่ียวชาญรายท่ี 1,2,3, 4 และ 5 ตามลําดบั 
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ภาคผนวก  ง 
 

ผลการพัฒนา และการใช ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เร่ืองการอนุรักษ พลังงานไฟฟ า    

 
-  แบบประเมินคณุภาพจากความเห็นของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีต่อการพฒันาชุดกิจกรรมการ  
เรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า  

- ค าคะแนนการประเมินคณุภาพชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ พลงั ไฟฟ้าของผ ู
เช่ียวชาญ  

- ค าความยากง าย และค าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางเรียนเร่ืองการ
อนรัุกษ พลงังานไฟฟ า  

-  คะแนนแบบทดสอบท ายกิจกรรมการเรียนรู้ชดุท่ี 1 – 4 
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แบบประเมินคุณภาพจากความเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 
ที่มีต่อการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 

 
วัตถุประสงค์ : แบบประเมินนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือประเมินความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญโดยเป็น

การประเมินตามมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ซึง่กําหนดคา่คะแนน (Weight) ออกเป็น 
5 ระดบั ซึง่กําหนด คา่คะแนนดงันี ้
  คะแนน 5 หมายถึง อยูใ่นเกณฑ์มีคณุภาพระดบัมากท่ีสดุ 
  คะแนน 4 หมายถึง อยูใ่นเกณฑ์มีคณุภาพระดบัมาก 
  คะแนน 3 หมายถึง อยูใ่นเกณฑ์มีคณุภาพระดบัปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถึง อยูใ่นเกณฑ์มีคณุภาพระดบัน้อย 
  คะแนน 1 หมายถึง อยูใ่นเกณฑ์มีคณุภาพระดบัน้อยท่ีสดุ 
คําชีแ้จง :  โปรดพิจารณาแบบประเมินคุณภาพา การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้                    
เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า สําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร แล้วพิจารณาแบบประเมินและทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องระดบั
ท่ีตรงกบัความคดิเห็นของท่าน 
   

ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูในการประเมินผลและทําให้งานวิจยัครัง้นีป้ระสบความสําเร็จ 
 

         เพ็ชรัตน์   พรหมมา 
 
 
 
ตวัอย่างการตอบคาํถาม 

รายการประเมิน 
ระดบัความคดิเหน็ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.  จดุประสงค์ 
     1.1  จดุประสงค์ชดุฝึกอบรมระบชุดัเจน 

 
√ 

    

1.2  จดุประสงค์กิจกรรมระบชุดัเจน  √    
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แบบประเมินคุณภาพจากความเหน็ของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อการพฒันา 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  

 

รายการประเมิน 
ระดบัความคดิเหน็ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.  จดุประสงค์ 
     1.1  จดุประสงค์ชดุฝึกอบรมระบชุดัเจน 

     

     1.2  จดุประสงค์กิจกรรมระบชุดัเจน      
     1.3  มีความเป็นไปได้      
2.  ใบความรู้ 
     2.1  เนือ้หามีความถกูต้องสมบรูณ์ 

     

     2.2  เนือ้หามีความเหมาะสมกบัเวลาท่ี
กําหนด 

     

2.3 เนือ้หาสอดคล้องกบัจดุประสงค์      
2.4 ตวัอยา่งประกอบเนือ้หาชดัเจน      
2.5 เนือ้หาเหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน      
2.6 การใช้ภาษาเข้าใจง่าย ไมว่กว

เหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 
     

2.7 ภาพประกอบมีความเหมาะสมกบั
เนือ้หา 

     

3.  กิจกรรม 
 3.1  สอดคล้องกบัจดุประสงค์และเนือ้หา 

     

    3.2  เวลาท่ีกําหนดเหมาะสม      
    3.3  มีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบั
ผู้ เรียน 

     

    3.4  เรียงลําดบักิจกรรมเหมาะสม      
    3.5  กิจกรรมเน้นการปฏิบตัจิริงของผู้ เรียน      

   3.6  การใช้ภาษาชดัเจน      
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แบบประเมินคุณภาพจากความเหน็ของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อการพฒันา 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
ระดบัความคดิเหน็ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4.  แบบบนัทกึผลและแบบทดสอบท้าย 
กิจกรรม 
     4.1  แบบฝึกหดัสอดคล้องกบักิจกรรม
การเรียนรู้ 

     

4.2 มีความยากง่ายเหมาะกบัระดบั
ผู้ เรียน 

     

     4.3  ครอบคลมุเนือ้หา      

     4.4 จํานวนข้อคําถามเหมาะสม      

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิจากผู้เช่ียวชาญ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 
ลงช่ือ...............................................  
 
(.....................................................) 
 
ตําแหนง่.......................................... 
ผู้ เช่ียวชาญทางด้าน.......................... 
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สรุปการประเมินคุณภาพจากความเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 
ที่มีต่อการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญ รวม X  แปลผล 

1 2 3 4 5 

1.  จดุประสงค์ 
     1.1  จดุประสงค์ชดุฝึกอบรมระบชุดัเจน 

 
4 

 
5 

 
4 

 
5 

 
5 

 
23 

 
4.6 

ดีมาก 

     1.2  จดุประสงค์กิจกรรมระบชุดัเจน 4 5 5 5 5 24 4.8 ดีมาก 

     1.3  มีความเป็นไปได้ 4 5 4 5 5 23 4.6 ดีมาก 

2.  ใบความรู้ 
     2.1  เนือ้หามีความถกูต้องสมบรูณ์ 

 
3 

 
5 

 
4 

 
5 

 
5 

 
22 

 
4.4 

 
ดี 

     2.2  เนือ้หามีความเหมาะสมกบัเวลาท่ี
กําหนด 

4 5 5 5 5 24 4.8 ดีมาก 

2.3 เนือ้หาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ 2 5 5 4 5 21 4.2 ดี 

2.4 ตวัอยา่งประกอบเนือ้หาชดัเจน 2 5 5 5 5 22 4.4 ดี 

2.5 เนือ้หาเหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 3 5 5 5 5 23 4.6 ดีมาก 

2.6 แการใช้ภาษาเข้าใจง่าย ไมว่กวน 
เหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 

3 5 4 5 5 22 4.4 ดี 

2.7 ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับ
เนือ้หา 

2 5 5 5 5 22 4.4 ดี 

หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถงึ ผู้ เช่ียวชาญรายท่ี 1,2,3,4 และ 5 ตามลําดบั 
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สรุปการประเมินคุณภาพจากความเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 
ที่มีต่อการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญ รวม X  แปลผล 

1 2 3 4 5 

3.  กิจกรรม 
     3.1  สอดคล้องกบัจดุประสงค์และ
เนือ้หา 

 
4 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4 

 
22 

 
4.4 

 
ดี 

      3.2  เวลาท่ีกําหนดเหมาะสม 4 5 4 4 4 21 4.2 ดี 

3.3 มีความยากง่ายเหมาะสมกบั 
ระดบัผู้ เรียน 

3 5 4 4 4 20 4.0 ดี 

3.4 เรียงลําดบักิจกรรมเหมาะสม 4 5 4 5 5 23 4.6 ดีมาก 

3.5 กิจกรรมเน้นการปฏิบตัจิริงของ
ผู้ เรียน 

4 5 4 5 5 23 4.6 ดีมาก 

3.6 การใช้ภาษาชดัเจน 3 5 4 4 4 20 4.0 ดี 

4.  แบบบนัทกึผลและแบบทดสอบท้าย 
กิจกรรม 
     4.1  แบบฝึกหดัสอดคล้องกบักิจกรรม
การเรียนรู้ 

 
4 

 
5 

 
4 

 
5 

 
5 

 
23 

 
4.6 

 
ดีมาก 

     4.2  มีความยากง่ายเหมาะกบัระดบั
ผู้ เรียน 

3 5 4 5 5 22 4.4 ดี 

4.3 ครอบคลมุเนือ้หา 3 5 4 5 5 22 4.4 ดี 

4.4 จํานวนข้อคําถามเหมาะสม 4 5 5 3 5 22 4.4 ดี 

หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถงึ ผู้ เช่ียวชาญรายท่ี 1,2,3,4 และ 5 ตามลําดบั 
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แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนเรื่องการอนรุักษ์พลังงานไฟฟ้า  

 

ข้อที 
ความยากง่าย 

(p) 
อํานาจจําแนก 

(r) 
ข้อที 

ความยากง่าย 
(p) 

อํานาจจําแนก 
(r) 

1. 0.83 0.90 16. 0.57 0.59 
2. 0.73 0.90 17. 0.56 0.94 
3. 0.61 0.85 18. 0.69 0.62 
4. 0.59 0.90 19. 0.67 0.93 
5. 0.73 0.86 20. 0.59 0.94 
6. 0.66 0.75 21. 0.61 0.94 
7. 0.74 0.93 22. 0.61 0.89 
8. 0.74 0.89 23. 0.77 0.97 
9. 0.73 0.90 24. 0.80 0.82 
10. 0.71 0.79 25. 0.74 0.87 
11. 0.71 0.87 26. 0.74 0.98 
12. 0.61 0.94 27. 0.74 0.78 
13. 0.74 0.78 28. 0.74 0.87 
14. 0.66 0.66 29. 0.60 0.71 
15. 0.74 0.78 30. 0.60 0.67 

 
ค่าความยากง่าย (p) ควรอยู่ระหว่าง (0.20 – 0.80) ถ้าตํ่ากว่า 0.20  ข้อสอบยากมาก   
ถ้าสูงกว่า 0.80 ข้อสอบง่ายมาก ค่าอํานาจจําแนก (r) ควรอยู่ระหว่าง 0.2 – 1.0 ถ้าตํ่ากว่า 
จําแนกไม่ได้  
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แสดงคะแนนแบบฝึกหัดทา้ยกิจกรรมท่ี 1 - 4 ของนักเรยีนท่ีคล้ายกลุ่มตัวอย่าง 
 

คนที ่
คะแนนแบบฝกึหัดท้ายกิจกรรม คะแนนแบบทดสอบ 

 E2(30) ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3 ชุดท่ี 4 E1(40) 
1. 8 8 8 8 32.00 22 
2 9 7 7 7 30.00 21 
3 9 7 7 7 30.00 26 
4 8 9 7 7 31.00 26 
5 8 9 8 8 33.00 26 
6 8 9 8 8 33.00 26 
7 8 9 8 9 34.00 27 
8 8 8 9 8 33.00 22 
9 9 9 7 8 32.00 27 
10 9 9 7 9 34.00 27 
11 8 9 9 8 34.00 25 
12 8 9 8 9 34.00 26 
13 9 9 7 8 32.00 28 
14 8 8 8 8 32.00 24 
15 8 7 8 9 32.00 24 
16 9 8 7 8 32.00 25 
17 8 9 8 8 33.00 21 
18 9 9 8 9 35.00 27 
19 10 9 8 8 35.00 27 
20. 8 8 7 8 31.00 28 
21 9 8 8 8 33.00 25 
22 9 8 8 9 34.00 23 
23 10 8 7 9 34.00 27 
24 9 7 8 7 31.00 23 
25 9 8 7 8 32.00 26 
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แสดงคะแนนแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรมท่ี 1 - 4 ของนักเรยีนท่ีคล้ายกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
 

คนที ่
คะแนนแบบฝกึหัดท้ายกิจกรรมท่ี คะแนนแบบทดสอบ 

 E2(30) ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3 ชุดท่ี 4 E1(40) 
26 8 9 8 8 33.00 23 
27 9 7 7 8 31.00 24 
28 7 7 8 8 30.00 20 
29 9 8 8 8 33.00 25 
30 8 9 8 8 33.00 28 

ค่าเฉลี่ย 8.53 8.26 7.70 8.10 32.53 24.96 
ร้อยละ 85.33 82.66 77.00 81.00 81.33 83.20 

                      E1=81.33                                               E2=83.20 
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ภาคผนวก  จ  
 

ประมวลภาพกิจกรรม 
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ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนเรืjองการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 

นักเรียนดวีูดทิศัน์เร่ืองความสาํคัญ 
ของพลังงานไฟฟ้าและแหล่งกาํเนิดพลังงานไฟฟ้า 
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นักเรียนวาดรูปเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ที่นักเรียนใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจาํวัน 

นักเรียนเขียนความคดิเหน็ 
ความมหศัจรรย์ (ความสาํคัญ)พลังงานไฟฟ้า 



200 
 

 
 
 

 
ตวัแทนนักเรียนอ่านความคดิเหน็เก่ียวกับ 

ความมหศัจรรย์ (ความสาํคัญ) พลังงานไฟฟ้า 
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สนทนาและซักถามเก่ียวกับ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจาํวัน 
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นักเรียน 
ต่อโมเดลวงจรไฟฟ้าสาํเร็จรูป 
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โมเดลวงจรไฟฟ้าสาํเร็จรูป 
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นักเรียนจับฉลาก 

นักเรียนทาํงานกลุ่ม 
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นักเรียนฟังการบรรยายโดย Power point  
และดวีูดีทศัน์ ห้องMultimedia 



206 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

นักเรียนศกึษาคู่มมือ Energy Guide  
และรับของที่ระลึก ของกระทรวงพลังงาน 
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นักเรียนทาํแบบทดสอบหลังเรียนแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 
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การประกวดวาดภาพ 
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 

จัดบอร์ความคดิเหน็ 
เก่ียวกับความมหศัจรรย์ (ความสาํคัญ) พลังงานไฟฟ้า 
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คู่มือ 
Energy Guide  

ของกระทรวงพลังงาน 
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย  
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ประวัตย่ิ อผู้ วจิัย  
  

ช่ือ   ช่ือสกลุ           นางสาวเพ็ชรัตน์   พรหมมา 
วนั เดือน ป เกิด         18  กรกฎาคม  2519  
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