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เพ็ชรัตน์ พรหมมา. (2555). การพัฒนาชุดฝึ กอบรมเรื ่อง การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า สาหรับ
นักเรี ยนชัน้ ประถมศึ กษาปี ที ่ 6 โรงเรี ยนสารสาสน์ เอกตรา กรุงเทพมหานคร.
ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม: อาจารย์ ดร. สนอง ทองปาน.
การวิจัยครัง้ นีม้ ีความมุ่งหมาย 2 ประการ คือ1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 2. เพื่อนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ไปทดลองสอนนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โดยที่ศกึ ษา
ผลการเรี ยนในประเด็นต่อไปนี ้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ ความตระหนักต่อการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
และ ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า กลุ่ ม ตัว อย่ า ง ได้ แ ก่
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา จานวน
30 คน ซึ่งได้ มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง ใช้ เวลาทดลองทังหมดรวม
้
16 ชัว่ โมง การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้ คา่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และแบบวัดความตระหนักก่อนและหลังฝึ กอบรมด้ วย
t – test
ผลการวิจยั พบว่า
1. ชุดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ เรื่ อ งการอนุรั กษ์ พ ลัง งานไฟฟ้ าที่ พัฒ นาขึน้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
81.33/83.20 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลการทดลองใช้ ชดุ กิจกรรมการเรี ยนรู้
2.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังที่ผ่านการเรี ยนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนสูงกว่าก่อนได้ รับการเรี ยนรู้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2.2 ความตระหนักต่อการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าของนักเรี ยน หลังที่ผ่านการเรี ยนรู้สงู
กว่าก่อนได้ รับการเรี ยนรู้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2.3 ความพึงพอใจต่อชุดฝึ กอบรมหลังที่ผา่ นการเรี ยนรู้อยูใ่ นระดับมาก
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The purposes of this research were: 1. to develop the learning activity packages 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 conservation 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 analyzed 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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ขอขอบพระคุณ ผู้อานวยการสถานศึกษา คุณครู และนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา เขตยานาวา กรุ งเทพมหานคร ที่กรุ ณาให้ ความสะดวก และให้ ความ
ร่วมมือ ในการเก็บข้ อมูล เป็ นผลให้ งานวิจยั สาเร็จลุลว่ งเป็ นอย่างดี
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สุดท้ ายขอขอบคุณเพื่อนปริ ญญาโท สาขาวิชาการมัธยมศึกษา กลุ่มการสอนสิ่งแวดล้ อม
ทุกท่านที่ คอยช่วยเหลื อสนับสนุนและให้ กาลัง ใจที่ ดีตลอดระยะเวลาที่ ศึก ษาและทางานวิจัย
คุณ ค่าอันพึง มี จ ากปริ ญญานิพ นธ์ ฉบับนี ้ ผู้วิจัยขอมอบเป็ นเครื่ องบูช าพระคุณ บิด า
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สาระที่ 5 พลัง ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ตัวชี ้วัดและสาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
แสดงแหล่งพลังงานและการใช้ พลังงานของโลก
แสดงแบบแผนการวิจยั
แสดงผลประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
ที่พฒ
ั นาขึ ้น
แสดงร้ อยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบฝึ กหัดท้ ายกิจกรรมระหว่างได้ รับ
การเรี ยนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า หลังได้ รับการเรี ยนรู้
แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้าก่อน และหลังได้ รับการเรี ยนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนความตระหนักต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
ก่อน และหลังทดลองใช้ ชดุ กิจกรรมการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
แสดงผลความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ในโลกปั จจุบนั พลังงานเป็ นสิ่งจําเป็ นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ ความต้ องการพลังงาน มี
ปริมาณเพิ่มมากขึ ้นเมื่อโลก มีพฒ
ั นาอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยมีแหล่งพลังงานหลายประเภทด้ วยกัน
แต่อาจจะมี ในปริ มาณค่อนข้ างน้ อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ บางครังวิ
้ กฤตการณ์พลังงานของโลกอาจ
ทําให้ ประเทศไทยได้ รับ ผลกระทบ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะประเทศไทยต้ องสัง่ ซื ้อ เชื ้อเพลิงจาก
ต่างประเทศ ประเทศไทยมีความต้ องการ ใช้ พลังงานในปริมาณ มากส่วนหนึง่ เป็ นผลมาจากการใช้
พลังงานอย่างสิ ้นเปลืองขาดประสิทธิภาพ ใช้ มากเกินความจําเป็ น ไม่คิดก่อนใช้ ทําให้ เกิดการสูญ เสีย
พลังงานโดยรู้เท่าไม่ถงึ การณ์ ซึง่ ความจริงแล้ วถ้ าประชาชนมีความเอาใจใส่ ต่อการใช้ พลังาน มีความ
รอบคอบและคิดก่อนใช้ พลังงาน ประเทศไทยจะลดปริมาณการใช้ พลังงานลง ได้ (กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์ พลังงานสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. 2552)
พลังงานไฟฟ้าเป็ นปั จจัยสําคัญที่สดุ ปั จจัยหนึง่ มีคณ
ุ ค่า และมีความ สําคัญต่อการดํารง
ชีวติ ประจําวัน ของมนุษย์ พลังงานไฟฟ้ามีความสําคัญต่อการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศ
ในด้ านต่างๆ เช่น ด้ านการหุงหาอาหาร ด้ าน การสื่อสาร ด้ านการศึกษา ด้ าน การคมนาคม ด้ านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ฯลฯ ซึง่ แหล่งผลิต พลังงานไฟฟ้านับวันยิง่ ลดน้ อยลงจึงมีความจําเป็ น อย่างยิ่งที่ ต้อง
หาแนวทางเพื่อ ให้ ประชาชนร่วมมือกัน ใช้ พลังงานไฟฟ้าที่เหลื ออยู่น้อยให้ เกิดประโยชน์ คุ้มค่า และให้
เกิด ประสิทธิภาพสูง สุด แนวทางการพัฒนาคนจึงมุง่ เตรี ยมเด็กและ เยาวชน จะส่งผลต่อการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้า แบบยัง่ ยืน การมีพื ้นฐานจิตใจที่ดีงามมีจิตสาธารณะรู้จกั การใช้ ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่าง
จํากัดให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และรู้จกั คิดที่จะอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ซึง่ แนวทางดังกล่าวสอดคล้ อง
กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของช าติ โดยมุง่ ส่งเสริ มผู้เรี ยนมีคณ
ุ ธรรม
รักความเป็ นไทยมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ สามารถทํางาน
และอยูร่ ่วมกับผู้อ่ืนได้ มนุษย์ต้องได้ รับการเรี ยนรู้
ถึงผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง และมีความสํานึกถึงความรับผิดชอบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมซึง่ สอดคล้ องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช
2551(กระทรวงศึกษาธิการ.
2551)
ด้ วยเหตุผล ที่ กล่าวมาแล้ ว ผู้วจิ ยั มีความมุง่ หวังให้ นกั เรี ยนโ รงเรี ยนสารสาสน์เอกตราเป็ น
เยาวชนที่เห็นคุณค่าและความสําคัญของพลังงานไฟฟ้ารวมทังตระหนั
้
กต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
ซึง่ สอดคล้ องกับกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 สาระที่ 5 เรื่ องพลังงาน ซึง่
มุง่ หวังให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน
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ปฏิสมั พันธ์ระหว่างสารและ พลังงาน ผลของการใช้ พลังงานต่อชีวิต และสิ่งแวดล้ อมมีกระบวน การ
สืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิง่ ที่เรี ยนรู้และนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ (กระทรวงศึกษาธิการ . 2551: 74)
ผู้วจิ ยั จึงมุง่ พัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า สําหรับนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลการวิจยั ไปใ ช้ ในการ
ปรับปรุงการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ และให้ นกั เรี ยนโรงเรี ยนสารสาสน์เอกตราเห็นคุณค่าและ
ความสําคัญของพลังงานไฟฟ้ารวมทังตระหนั
้
ก ต่อการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า ดังนันการกิ
้
จกรรมให้
ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อ ให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจว่า สิ่งแวดล้ อมร อบตัว รวมถึง
พลังงานไฟฟ้ามีคณ
ุ ค่า มีความสําคัญ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เป็ นนวัตกรรม การศึกษารูปแบบหนึง่ ที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญเป็ นเครื่ องมือที่ชว่ ยให้ ครูดําเนินการสอนไปตามลําดับขันตอน
้
โดยที่ผ้ เู รี ยนได้ ทํา
กิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย ซึง่ จะทําให้ การเรี ยนการสอนมีประสิทธิ ภาพสูงขึ ้น และ พัฒนา
ศักยภาพของผู้เ รี ยนในด้ านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ด้ านความตระหนักต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
และด้ านความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีตอ่ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ อีกทังการมี
้
สว่ นร่วมในการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้าในชุมชนของผู้เรี ยนและประเทศต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไ
ฟฟ้า สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 6 ให้ มีประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อนําชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ไปทดลองสอนนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โดยที่ศกึ ษา
ผลการเรี ยนในประเด็นต่อไปนี ้
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อน และหลังการใช้ ชดุ กิจกรรมการเรี ยนรู้
2.2 ความตระหนักต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของนักเรี ยน ก่อน และหลังการใช้ ชดุ
กิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
2.3 ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

ความสําคัญของการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นี ้จะได้ ชดุ กิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสําหรับนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้ รับการพัฒน าให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีศกั ยภาพ ในการ
ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับการพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ด้ านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ความตระหนักต่อการ
อนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า และมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
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ผลการวิจยั ดังกล่าวครูผ้ สู อนวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถนําชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการ
อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสําหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ไปใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรี ยนได้

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้แบ่งการดําเนินการเป็ น 3 ตอน แต่ละตอนมีขอบเขตดังนี ้
ตอนที่ 1 การศึกษาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. ข้ อมูลด้ านทรัพยากรพลังงาน สถานการณ์ปัญหา และวิกฤตพลังงาน
2. ข้ อมูลด้ านหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. ข้ อมูลด้ านวิธีการสอนเรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
4. ข้ อมูลด้ านวิธีการสร้ างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ตอนที่ 2 การพัฒนาและหาคุ ณภาพชุด กิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้นสําหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ กําหนดให้ มี 4 ชุด มีดงั ต่อไปนี ้
ชุดที่ 1 เรื่ องมหัศจรรย์ (ความสําคัญ) พลังงานไฟฟ้า
ชุดที่ 2 เรื่ องเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในชีวิตประจําวันที่หนู ... หนู ควรรู้จกั
ชุดที่ 3 เรื่ องผลกระทบที่มีตอ่ สิ่งแวดล้ อมจากการใช้ พลังงานไฟฟ้าที่หนู... หนูควรรู้
ชุดที่ 4 เรื่ องมาช่วยกันอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ากันเถอะ
ั นาแล้ ว ไป
ตอนที่ 3 การนําชุด กิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า ที่พฒ
ทดลองใช้
1. แหล่ งข้ อมูลที่ใช้ ในการทดลอง
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นี ้เป็ นนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2554 ที่ใช้ หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรี ยนสารสาสน์เอกตราตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
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กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการศึกษา
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน ที่ได้ จาก
วิธีการสุม่ แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
2.2 ตัวแปรตาม ได้ แก่
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
2.2.2 ความตระหนักต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
2.2.3 ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
3. เนือ้ หาที่ใช้ ในการศึกษา
เนื ้อหาที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วจิ ยั ได้ ศกึ ษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ สาระที่ 5
เรื่ องพลังงาน
มาตรฐาน ว.5.1 เข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดํารงชีวติ การเปลี่ยนรูป
พลังงาน ปฏิสมั พันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้ พลังงานต่อชีวิต
และสิ่งแวด ล้ อ ม มี
กระบวน การสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู้และนําความรู้ไปใช้ ประโยชน์
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ประกอบด้ วยเนื ้อหาดังนี ้
1. เรื่ องมหัศจรรย์ (ความสําคัญ) พลังงานไฟฟ้า
2. เรื่ องเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในชีวิตประจําวันที่หนู ... หนูควรรู้จกั
3. เรื่ องผลกระทบที่มีตอ่ สิ่งแวดล้ อมจากการใช้ พลังงานไฟฟ้าที่หนู...หนูควรรู้
4. เรื่ องมาช่วยกันอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ากันเถอะ
4. ระยะเวลาที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า
ระยะเวลาที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นี ้ใช้ เวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวม 16
ชั่วโมง ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
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นิยามศัพท์ เฉพาะ

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่ อง การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า หมายถึง ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างและพัฒนาขึ ้นเพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ แต่ละชุดกิ จกรรม
การเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย ชื่อกิจกรรมการเรี ยนรู้ คําชี ้แจง จุดประสงค์การเรี ยนรู้ เวลาที่ใช้ เนื ้อหาวัสดุ
อุปกรณ์ กิจกรรม และแบบฝึ กหัดท้ ายกิจกรรม
2. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ อง การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โดย
80 ตัวแรก คือ คะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนทังหมดที
้
่ทําแบบทดสอบท้ ายกิจกรรมแต่ละกิจกรรมการเรี ยนรู้
โดยคิดเป็ นร้ อยละไม่ตา่ํ กว่า 80 และ 80 ตัวหลัง คือ คะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนทังหมดที
้
่ ทําแบบทดสอบ
หลังจากเรี ยนครบทัง้ 4 กิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยคิดเป็ นร้ อยละไม่ตา่ํ กว่า 80
3. การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า หมายถึง การใช้ พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประหยัด เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่มวลมนุษย์ รวมถึงการระวังป้อ งกัน บํารุงรักษา ฟื น้ ฟู และ
พัฒนาไม่ให้ เกิดมลพิษหรื อเสื่อมโทรมลง
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถในการเรี ยนรู้ จากชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าสําหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที6่ ซึง่ เป็ นแบบทดสอบปรนัย
4 ตัวเลือก ทีผ่ ้ วู จิ ยั สร้ างขึ ้น โดยวัดพฤติกรรมทัง้ 6 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านความรู้ความจํา 2) ด้ านความเข้ าใจ
3) ด้ านการนําไปใช้ 4) ด้ านการวิเคราะห์ 5) ด้ านการสังเคราะห์ และ6) ด้ านการประเมินค่า
5. ความตระหนักต่ อการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สกึ
ความคิดเห็นในผลของการกระทําที่จะนําผลดีและผลเสียมาสูก่ ารอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า จําแนกเป็ น
2 องค์ประกอบ คือ
5.1 ลักษณะของสิ่งเร้ า หรื อคุณสมบัตขิ องสิ่งเร้ า จะเป็ นปั จจัยภายนอกที่ทําให้ บคุ คล
เกิดความสนใจที่จะรับรู้ อันจะนําไปสูค่ วามตระหนักต่อไป
5.2 ลักษณะของบุคคลที่รับรู้ หมายถึง การที่บคุ คลจะเกิดความตระหนักต่อปรากฏการณ์
อย่างใดอย่างหนึง่ มากน้ อยแค่ไหนขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยด้ านกายภาพ ได้ แก่ สมรรถภาพของอวัยวะรับสัมผัส
และปั จจัยด้ านจิตวิทยา ได้ แก่ ความรู้เดิ ม การสังเกต พิจารณาจากความสนใจ ความตังใจ
้ ความพร้ อม
ที่จะรับรู้ การเพิ่มคุณค่า ซึง่ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้จะมีอทิ ธิพลทําให้ บคุ คลเกิดความตระหนัก
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วจิ ยั วัดความตระหนักต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของผู้รับการ เรี ยน
จากคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรี ยนผ่านชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงา นไฟฟ้า โดยใช้
แบบวัดความตระหนักที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นซึง่ เป็ นแบบประเมินค่า 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2, 1 หมายถึง เห็นด้ วย
อย่างยิง่ เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยอย่างยิง่
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6. ความพึงพอใจต่ อชุด กิจกรรม หมายถึง ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ ชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าสําหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โดยครอบคลุม
องค์ประกอบ 3 ด้ าน ดังนี ้ 1) ด้ านความรู้ความเข้ าใจ ( พุทธิพิสั ย) 2) ด้ านความรู้สกึ ( จิตพิสยั ) และ
3) ด้ านพฤติกรรม (ทักษะพิสยั ) สําหรับการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ผู้วจิ ยั ใช้ แบบความพึงพอใจแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ เป็ นเครื่ องมือวัดระดับความพึงพอใจ
0

0

0

0
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ อง การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ าสําหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
1. ข้ อมูลด้ านทรัพยากรพลังงานไฟฟ้ า สถานการณ์ ปั ญหาและวิกฤติพลังงานไฟฟ้ า
ตอนที่ 1
การศึกษาข้ อมูล
ที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั

2. ข้ อมูลด้ านหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551ที่เกี่ยวข้ อง
3. ข้ อมูลด้ านวิธีการสอนเรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ า
4. ข้ อมูลด้ านวิธีการสร้ างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ชุดที่ 1เรื่ องมหัศจรรย์
(ความสําคัญ) พลังงานไฟฟ้ า

ตอนที่ 2
การสร้ างและพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้

ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
5 ท่าน IC > 0.5

ชุดที่ 2 เรื่ องเครื่องใช้ ไฟฟ้ าในชีวิต
ประจําวันทีห่ นู ... หนูควรรู้จกั
ชุดที่ 3 เรื่ องผลกระทบทีม่ ตี อ่
สิง่ แวดล้ อมจากการใช้ พลังงาน
ไฟฟ้ าทีห่ นู... หนูควรรู้

พัฒนาให้ มปี ระสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80
ตอนที่ 3
การนําชุดกิกรรมทีพ่ ฒ
ั นาขึ ้นไปทดลองใช้

ชุดที่ 4 เรื่ องมาช่วยกันอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้ ากันเถอะ

ตัวแปรอิสระ
- ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
เรื่ อง การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ า

ตัวแปรตาม
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ า
- ความตระหนักต่อการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ า

- ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ า

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐานในการวิจัย

1. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสําหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
มีประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80
2. นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ผา่ นการ เรี ยน รู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่าก่อนได้ รับการเรี ยนรู้
3. นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่ผา่ นการเรี ยนรู้ เรื่ องรู้การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ามีความ
ตระหนักต่อการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าก่อนได้ รับการเรี ยนรู้
4. นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มีความพึงพอใจต่อชุด กิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้าอยูใ่ นระดับพึงพอใจมากขึ ้นไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับการพัฒ นาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ รื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
สําหรับนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 6 ผู้วจิ ยั ได้ ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องดังต่อไปนี ้
1. หลักสูตรแกนกลํางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช2551 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์
2. การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
3. เอกสารเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
5. ความตระหนัก
6. ความพึงพอใจ
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

1. หลักสูตรแกนกลํางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์
1.1 จุดหมายของวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ มีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปั จจุบนั และอ นาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้ องกับทุกคนทังในชี
้ วิตประจําวันและการงานอําชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่ องมือเครื่ องใช้
และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ ใช้ เพื่ออํานวยความสะดวกในชีวติ และการทํางาน เหล่านี ้ล้ วนเป็ นผลของ
ความรู้วทิ ยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้ างสรรค์และศาสตร์ อ่ืน ๆ วิทยาศ าสตร์ ชว่ ยให้ มนุษย์
ได้ พฒ
ั นาวิธีคดิ ทังความคิ
้
ดเป็ นเหตุเป็ นผล คิดสร้ างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิ จารณ์ มีทกั ษะสําคัญในการ
ค้ นคว้ าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ ข้อมูลที่
หลากหลายและมีประจักษ์ พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์ เป็ น วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซงึ่ เป็ น
สังคมแห่งการเรี ยนรู้ (knowledge-based society) ดังนันทุ
้ กคน จึงจําเป็ นต้ องได้ รับการพัฒ นาให้ ร้ ู
วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้ าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้ างสรรค์ขึ ้น สามารถ
นําความรู้ไปใช้ อย่างมีเหตุผล สร้ างสรรค์ และมีคณ
ุ ธรรม
หลักสูตรแกนก ลํา งการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ มงุ่ หวังให้ ผ้ เู รี ยน ได้ เรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ท่ีเน้ นการเชื่อมโยงความรู้ กับกระบวนการ มีทกั ษะ
สาคั ญในการค้ นคว้ าและสร้ างองค์ความรู้
โดยใ ช้ กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้
และ
การแก้ ปัญหาที่ห ลากหลาย ให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้ ทุกขันตอน
้
มีการทํา กิจกรรม ด้ วยการลง
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มือปฏิบตั จิ ริ งอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชัน้ วิทยาศาสตร์ มีบทบาทสําคัญยิง่ ในสังคมโลก
ปั จจุบนั และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้ องกับทุกคนทังในชี
้ วติ ประจําวันและการงานอาชีพต่าง ๆ
ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่ องมือเครื่ องใช้ และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ ใช้ เพื่ออํานวยความสะดวกใน
ชีวติ และการทํางาน เหล่านี ้ล้ วนเป็ นผลของความรู้วทิ ยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้ างสรรค์และ
ศาสตร์ อ่ืน ๆ วิทยาศาสตร์ ชว่ ยให้ มนุษย์ ได้ พฒ
ั นาวิธีคดิ ทังความคิ
้
ดเป็ นเหตุเป็ นผ ล คิดสร้ างสรรค์
คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทกั ษะสําคัญในการค้ นคว้ า หาความรู้มีความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างเป็ น
ระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ ข้อมูลที่ห ลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์
เป็ นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึง่ เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้(knowledge-based society) ดังนันทุ
้ กคนจึง
จําเป็ นต้ องได้ รับการพัฒ นาให้ ร้ ูวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้ าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยี
ที่มนุษย์สร้ างสรรค์ขึ ้นสามารถนาความรู้ไปใช้ อย่างมีเหตุผลสร้ างสรรค์และมีคณ
ุ ธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ.
2551: 74)
1.2 สาระการเรียนรู้แกนกลํางกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ มีสาระการเรี ยนรู้แกนก ลาง ระดับประถมศึกษา ดังนี ้
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 74 – 75)
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต สิ่งมีชีวิต หน่วยพื ้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้ างและ
หน้ าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการดํารงชีวิต ความห
ลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอด
ทางพันธุกรรม การทํางานของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวฒ
ั นาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
และเทคโนโลยีชีวภาพ
ชีวิตกับสิ่งแวดล้ อม สิ่งมีชีวิตที่ห ลากหลายรอบตัว ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้ อม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท้ องถิ่น ประเทศ และโลก ปั จจัยที่มีผลต่อการอยูร่ อด
ของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ
สารและสมบัตขิ องสาร สมบัตขิ องวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคการเปลี่ยน
สถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร สมการเคมี และ การแยกสาร
แรงและการเคลื่อนที่ ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้ มถ่วง แรงนิวเคลียร์
การออกแรงกระทําต่อวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนต์การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน
พลังงาน พลังงานกับการดํารงชีวติ การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบั ติและปรากฏการณ์
ของแสง เสียง และวงจรไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสมั พันธ์
ระหว่างสารและพลังงานการอนุรักษ์ พลังงาน ผลของการใช้ พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อม
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กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก โครงสร้ างและองค์ประกอบของโลก ท
รัพยากร
ทางธรณี สมบัตทิ างกายภาพของดิน หิน นํ ้า อากาศ สมบัตขิ องผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ
ดําราศาสตร์ และอวกาศ วิวฒ
ั นาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสมั พันธ์และ
ผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธ์ของดวง อําทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก ความสําคัญของเทคโนโลยี
อวกาศ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์
จากสาระการเรี ยนรู้แกนก ลํา งทังหมด
้
ผู้วจิ ยั ได้ นาสาระการเรี ยนรู้ เรื่ องพลังงาน
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ามาวิจยั ในครัง้ นี ้
1.3 คุณภาพผู้เรี ยน
หลักสูตรแกนก ลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ ได้ กําหนดคุณภาพผู้ เรี ยนหลังจบชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ดังนี ้ (กระทรวงศึกษาธิการ .
2551: 77 – 78)
เข้ าใจโครงสร้ างและการทํางานของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของ
สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดล้ อมที่แตกต่างกัน
เข้ าใจสมบัตแิ ละการจําแนกกลุม่ ของวัสดุ สถานะของสาร สมบัตขิ องสารและการทําให้
สารเกิดการเปลี่ยนแปลง สารในชีวติ ประจําวัน การแยกสารอย่างง่าย
เข้ าใจผลที่เกิดจากการออกแรงกระทํากับวัตถุ ความดัน หลักการเบื ้องต้ นของแรงลอยตัว
สมบัตแิ ละปรากฏการณ์เบื ้องต้ นของแสง เสียง และวงจรไฟฟ้า
เข้ าใจลักษณะ องค์ประกอบ สมบัตขิ องผิวโลก และบรรยากาศ ความสัมพันธ์ของ
ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ ที่มีผลต่อการเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติ
ตังคํ
้ าถามเกี่ยวกับสิง่ ที่จะเรี ยนรู้ คาดคะเนคําตอบ หลายแนวทาง วางแผนและสํารวจ
ตรวจสอบโดยใช้ เครื่ องมือ อุปกรณ์ วิเคราะห์ข้อมูล และสื่อสารความรู้จากผลการสํารวจตรวจสอบ
ใช้ ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการดํารงชีวติ และการศึกษาความรู้เพิม่ เติม
ทําโครงงานหรื อชิ ้นงานตามที่กําหนดให้ หรื อตามความสนใจ
แสดงถึงความสนใจ มุง่ มัน่ รับผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตย์ในการสืบเสาะหาความรู้
ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แสดงความชื่นชม ยกย่อง
และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คดิ ค้ น
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แสดงถึงความซาบซึ ้ง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเ
กี่ยวกับการใช้ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อมอย่างรู้คณ
ุ ค่า
ทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้ างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟั งความ
คิดเห็นของผู้อื่น
1.4 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ ัด
สาระที่ ๕ พลังงาน
มาตรฐาน ว 5.1 เข้ าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยน
รูปพลังงาน ป ฏิสมั พันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้ พลังงานต่อชีวิต และสิ่งแวดล้ อม
มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู้และนําความรู้ ไปใช้ ประโยชน์
ตาราง 1 สาระที่ 5 พลังงาน ชันประถมการศึ
้
กษาปี ที่ 6 ตัวชี ้วัดและสาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
ชัน้
ป.๖

ตัวชีว้ ัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
๑. ทดลองและอธิบายการต่อ
- วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้ วย
วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้ ถกู ต้ อง
แหล่งกําเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า
๒. ทดลองและอธิบายตัว นําไฟฟ้า - วัสดุท่ีกระแสไฟฟ้าผ่านได้ เป็ นตัว นาไฟฟ้า
และฉนวนไฟฟ้า
ถ้ ากระแสไฟฟ้าผ่านไม่ได้ เป็ นฉนวนไฟฟ้า
๓. ทดลองและอธิบายการ
- เซลล์ไฟฟ้า หลาย เซลล์ตอ่ เรี ยงกัน โดย
ต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม
ขัวบวกของเซลล์
้
ไฟฟ้าเซลล์หนึง่ ต่อกับขัว้
และนําความรู้ไปใช้ ประโยชน์
ลบของอีกเซลล์หนึง่ เป็ นการต่อแบบ
อนุกรม ทําให้ มีกระแสไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์
ไฟฟ้าในวงจรเพิ่มขึ ้น
- การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมสามารถ
นํา ไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน เช่น
การต่อเซลล์ไฟฟ้าในไฟฉาย
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ตาราง 1 (ต่อ)
ชัน้

ตัวชีว้ ัด
๔. ทดลองและอธิบายการ
ต่อหลอดไฟฟ้าทังแบบอนุ
้
กรม
แบบข นา น และ นํา ความรู้
ไปใช้ ประโยชน์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
- การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม จะมี ค่า
กระแสไฟฟ้าปริมาณเทา่ กันผ่านหลอดไฟฟ้า
แต่ละหลอด

- การต่อหลอดไฟฟ้าแบบข
นา น
กระแสไฟฟ้าจะแยกผ่านหลอดไฟฟ้าแต่
ละหลอด สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ เช่น
การต่อหลอดไฟฟ้าหลายดวงในบ้ าน
- การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม จะมีความ
สว่างมากกว่า การต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
ขนาน
๕. ทดลองและอธิบายการเกิด
- สายไฟทีม่ ีกระแสไฟฟ้ าผ่านจะเกิด
สนามแม่เหล็กรอบสายไฟที่มี สนาม แม่เหล็ก รอบสายไฟ สามารถ นํา ไปใช้
กระแสไฟฟ้าผ่าน และ
นํา ประโยชน์ เช่น การทําแม่เหล็กไฟฟ้า
ความรู้ไปใช้ ประโยชน์
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ. (2551: 48 – 49).

2. การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
2.1 ความหมายของการอนุรักษ์
นักวิชาการหลายท่านได้ ให้ ความหมายของการอนุรักษ์ (Conservation) ไว้ ดงั นี ้
การอนุรักษ์ หมายถึง การอนุรักษ์ฟืน้ ฟูให้ มีความอุดมสมบูรณ์โดยคุ้มครองกําหนดเขตพื ้นที่
การอนุรักษ์ เพื่อการรักษาสมดุลและการใช้ ประโยชน์ท่ีสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทังส่
้ งเสริ มอนุรักษ์ และการใช้ อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด(ชนาวิทย์ ผู้นําพล. 2547)
การอนุรักษ์ หมายถึง การใช้ ประโยชน์อย่างชาญฉลาด ซึง่ จําเป็ นจะต้ องคํานึงถึงความ
อุดมสมบูรณ์อยูเ่ สมอ เพื่อจะได้ มีไว้ ใช้ ยาวนานรวมถึงต้ อง ปรับปรุงให้ กลับคืนมาจากการสูญเสีย จาก
การใช้ งาน (สันทัด สมชีวติ า. 2553: สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 21)
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การอนุรักษ์ หมายถึง การอนุรักษ์เพื่อให้ ได้ มีปริมาณพอเหมาะเพียงพอแก่ความต้ องการ
ให้ ได้ ท่ีมีคณ
ุ ภาพดีสมํ่าเสมอตลอดไป รวมทังเพื
้ ่อลดการสูญเสียจากการใช้ ประโยชน์ด้านต่างๆ
( สันทัด สมชีวติ า. 2554: สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 21)
สรุปได้ วา่ การอนุรักษ์ (Conservation) หมายถึง การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญ
ฉลาด เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์ รวมถึงการระวังป้องกันและบํารุงรักษาไม่ให้ เกิดมลพิษ
หรื อเสื่อมโทรมลง (เกษม จันทร์ แก้ ว. 2547: 95)
2.2 ความหมายของไฟฟ้า
ไฟฟ้าเป็ นพลังงานรูปหนึง่ ซึง่ สามารถทํางานได้ เมื่อกล่าวถึงพลังงานแล้ ว คนทั่วไปมักนึก
ถึงนํ ้ามัน แต่พลังงานมีความหมายมากกว่านํ ้ามัน พลังงานเกิดจากคํา 2 คํา คือ พลังและงาน หมายถึง
พลังต่าง ๆ ที่นามาใช้ ให้ เกิดเป็ นงาน ดังนัน้ พลังงานจึงไม่ใช่มาจ ากเพียงแค่นํ ้ามันเท่านัน้ แต่หมายถึง
พลังงานหลายอย่าง เช่น ไฟฟ้า นํ ้ามัน ถ่าน ฟื น และยังรวมไปถึงสิ่งอื่น ๆ ที่ทําให้ เกิดงานได้ อีก เช่น
ลมใช้ หมุนกังหันวิดนํ ้าเข้ า นาหรื อเอามาปั่ นไฟ แสง อาทิตย์เ อามาต้ มนํ ้าร้ อนหรื อเ อามาผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าโดยตรง เป็ นต้ น (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ. 2543: 6)
ไฟฟ้าหมายถึง ผลจากสิ่งที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติและการไหลของ
ประจุไฟฟ้า
เช่นเดียวกัน
กับอํานาจดึงดูดของ แม่เหล็ก ซึง่ มีปฏิกิริยากระทําต่อกันและกัน (วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี . 2555: 1)
ไฟฟ้าหมายถึง พลังงาน (energy) ในรูปแบบต่างๆ ที่มนุษย์ต้องการไฟฟ้าสามารถกักเก็บ
และปลดปล่อยออกมาเพื่อใช้ ประโยชน์ตา่ งๆ กัน ไฟฟ้าสามารถเคลื่อนที่ จากที่หนึง่ ไปยังอีกที่หนึง่ ได้
(บุบผา บูรณสรรพสิทธิ์. 2551: 1)
สรุปได้ วา่ ไฟฟ้า หมายถึง พลังงานรูปหนึง่ ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการแยกตัวออกมา หรื อการ
เคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน หรื อโปรตอนหรื ออนุภาคอื่นที่มีสมบัตแิ สดงอํานาจคล้ ายคลึงกับอิเล็กตรอนหรื อ
โปรตอน ใช้ ประโยชน์ ก่อให้ เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้ อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่ ( พจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน. 2545)
2.3 ความสําคัญของไฟฟ้า
ไฟฟ้าเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างยิง่ ต่อการดําร งชีวติ และการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของคน
จากการศึกษาความสําคัญของไฟฟ้าจากเอกสารต่าง ๆ (การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย . 2543 ก;
2543 ข; 2543 ค) สรุปความสําคัญของไฟฟ้าได้ ดงั นี ้
1. ใช้ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ช่วย ให้ กิจกรรมที่จําเป็ นในแต่ละวัน ดําเนินไปด้ วยดี
เช่น การให้ แสงสว่าง การหุงต้ ม การใช้ กบั เครื่ องมือประกอบ อํา ชีพบางชนิด การผลิตอุตสาหกรรม
ในครัวเรื อน การใช้ เครื่ องมือสื่อสารรับข่าวสารจากวิทยุโทรทัศน์ เป็ นต้ น
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2. ใช้ ในการผลิตเพื่อพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมทุกสาขา ทังอุ
้ ตสาหกรรม เกษตรกรรม
การคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยว เป็ นต้ น อาจกล่าวได้ วา่ การพัฒ นาทุกอาชีพต้ องอาศัยพลังงาน
ไฟฟ้าทังสิ
้ ้น
3. ใช้ ในด้ านความมัน่ คงของประเทศด้ วยเหตุผลด้ านการทหารและทางราชการ โดยเฉพาะ
ในยุคข้ อมูลข่าวสารที่คอมพิวเตอร์ มีบทบาทในการทํางานและควบคุมการทํางานที่ทนั สมัย ไฟฟ้ายิ่งมี
บทบาทสําคัญมากขึ ้น
4. ใช้ ในเครื่ องมือแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้วิทยาการและวัฒนธรรม
ประเพณี ตลอดจนการสร้ างความเข้ าใจอันดีระหว่างประเทศต่าง ๆ ได้ รวดเร็ว สะดว กและประหยัด
ด้ วยการสื่อสารไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์ เน็ต ซึง่ ต้ องอาศัยไฟฟ้า เป็ นต้ น
ไฟฟ้าจึงมีความสําคัญมากทังด้
้ านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง อีกทังไฟฟ
้ ้า
ยังต้ องผลิตจากเชื ้อเพลิงพลังงานประเภทหมดสิ ้นได้ และพลังงานของประเทศไทยก็มีจํากัด ดังนัน้ เรา
จึงต้ องระมัดระวังการใช้ พลังงานไฟฟ้ามิให้ สิ ้นเปลืองจนเกินไป
2.4 สถานการณ์ และวิกฤตพลังงาน
การใช้ พลังงานของโลกเริ่มจากการใช้ พลังงานจากร่างกายของมนุษย์ จากแรงงานสัตว์
และต่อมาก็เริ่ มมีการใช้ พลังงานจากไฟโดยใช้ ไม้ เป็ นเชื ้อเพลิง
พลังงานจากแหล่งทังสามนี
้
้ถูกใช้
มาเป็ นเวลํานานกว่า 5 แสนปี จนเมื่อประมาณเกือบร้ อยปี ที่ผา่ นมาจึงได้ เปลี่ยนมาใช้ ถ่านหินเป็ นแหล่ง
พลังงาน แต่ปัจจุบนั การใช้ พลังงานประเภทนี ้ได้ ลดความนิยมลงไปมาก เพราะได้ มีการผลิตนํ ้ามันและ
ก๊ าซซึง่ ให้ ความสะดวกในการใช้ มากกว่า แต่คาดว่านํ ้ามันและก๊ าซจะเป็ นพลังงานหลักของโลกต่อไป
ได้ อีกเพียงประมาณ 20 ปี หลังจากนันปริ
้ มาณนํ ้ามันและก๊ าซจะไม่พอใช้ อีกต่อไป ซึง่ จะสังเกตเห็น ได้
จากการเปลี่ยนแปลงของแหล่งพลังงานและการใช้ พลังงานได้ ในตาราง 2
ตาราง 2 แหล่งพลังงานและการใช้ พลังงานของโลก
แหล่งพลังงาน
ฟื นและถ่านไม้
ถ่านหิน
นํ ้ามัน
ก๊ าซธรรมชาติ
แหล่งอื่น ๆ

เปอร์ เซ็นต์การใช้ พลังงานใน ค.ศ. ต่าง ๆ
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ที่มา: Haggett. (1983). Geography: p.204.
วินยั วีระวัฒ นานนท์ (2542: 126-127) ได้ เสนอแนะเรื่ องการประหยัดพลังงานไว้ วา่
“ปั จจุบนั เป็ นที่นา่ วิตกว่าพลังงานจากแหล่งต่าง ๆ กําลังจะขาดแคลน ” ดังนันจึ
้ งควรมีมาตรการใน
การใช้ พลังงานต่าง ๆ ดังนี ้
1. หาแหล่งพลังงานใหม่ เช่น พัฒ นาการใช้ พลังงานแสงแดด พลังนํ ้า และ พลัง ลม
ให้ มากขึ ้น เนื่องจากแหล่งพลังงานที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั มีอยูอ่ ย่างจํากัดและจะหมดลงในอนาคตอันใกล้ นี ้
2. การปลูกป่ าเพื่อใช้ เป็ นฟื นและถ่าน ต้ นไม้ ยงั คงเป็ นแหล่งพลังงานที่สําคัญและสามารถ
พัฒนาขึ ้นมาได้ รวดเร็ วกว่าแหล่งพลังงานอื่น อีกทังประเทศไทยก็
้
มีภมู ิประเทศที่เหมาะสมในการพัฒนา
ป่ าไม้ เป็ นอย่างดี
3. พัฒ นากระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า หรื อการใช้ พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ให้ มี
ประสิทธิภาพสูง โดยพยายามลดการสูญเสียพลังงานและความร้ อนในกระบวนการผลิตให้ น้อยที่สดุ
(ในปั จจุบนั กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ทําให้ พลังงานสูญเสียไปไม่ตํ่ากว่า 60%)
4. ส่งเสริ มให้ มีการใช้ พลังงานหรื อทรัพยากรอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิ ดไฟฟ้าหรื อ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าทิ ้งไว้ ในขณะที่ไม่ใช้ การประกอบอาหารควรใช้เตาที่สามารถเก็บความร้ อนได้ สงู การรี ดผ้ า
ควรรี ดผ้ าเป็ นจํานวนมากในครัง้ เดียวกันและรวมทังการนาเอาวั
้
สดุที่ใช้ แล้ วกลับมาใช้ ใหม่
5. ปรับปรุงระบบการขนส่ง การขนส่ งไม่วา่ จะเป็ นบุคคลหรื อสินค้ า โดย ปรับปรุงให้ เกิด
ความสะดวกรวดเร็ วและบรรทุกได้ ครัง้ ละมาก ๆ จะช่วยประหยัดพลังงานที่ใช้ ในยานพาหนะได้ มาก
6. การพัฒ นาประเทศควร ทําแบบค่อยเป็ น ค่อยไป โดยคํานึงถึงปริมาณพลังงานที่มีอยู่
ในประเทศ เพราะการเร่งรัดพัฒนาจนเกินกําลังทรัพยากรพลังงานของประเทศ จะสร้ างปั ญหาเศรษฐกิจ
และสังคมมากกว่าผลดี
7. รัฐบาลหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้ และการบริการเกี่ยวกับพลังงาน
ควรประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ เพื่อก่อให้ เกิดความร่วมมือในการประหยัดพลังงานได้ กว้ างขวาง
ยิ่งขึ ้น
ทุกวันนี ้ประเทศไทยยังต้ องพึง่ พาการ นาเข้ านํ ้ามันจากต่างประเทศถึงร้ อยละ 90 คิดเป็ น
เงินมูลค่าหลายแสนล้ านบาทและจากสถานการณ์ราคานํ ้ามันในตลาดโลกที่ได้ ปรับตัวสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ ต้นทุนภาคการผลิตและราคาสินค้ าในประเทศเพิ่มขึ ้นตามมา ดังนัน้ หากไม่มีมาตรการแก้ ไข
อย่างจริ งจัง อาจส่งผลให้ เกิดการข าดดุลการค้ าและทําให้ ปัญหาดังกล่าวอยูใ่ นขันวิ
้ กฤตมากขึ ้น
จึงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่ทกุ ฝ่ ายจะต้ องร่วมกันลดการใช้ พลังงาน รัฐบาลได้ กําหนดให้ มาตรการประหยัด
พลังงานและการใช้ พลังงานทดแทนเป็ นวาระแห่งชาติ โดยถือเป็ นมาตรการ
ที่ มีความสําคัญและ
เร่งด่วนที่ทกุ ฝ่ ายจะต้ องดําเนินการให้ เกิดผลเป็ นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยในภาคราชการได้ กําหนด
เป้าหมายการลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าและนํ ้ามันลงร้ อยละ 10-15 เทียบกับปริมาณการใช้ ในปี 2546
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และให้ นาเรื่ องการลดใช้ พลังงานเป็ นตัวชี ้วัดผลงานในการประเมินผล การปฏิบตั ริ าชการประจําปี 2549
วิษณุ เครื องาม (2549: 2)
จากสถานการณ์ราคานํ ้ามันที่ปรับตัวสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ เดือนมกราคม
2547
จนทําให้ เกิดผลกระทบทางด้ านเศรษฐกิจในเรื่ องดุลกา รค้ า ดุลบัญชีเดินสะพัด และอัตรา เงินเฟ้อ
รัฐบาลจําเป็ นต้ องดําเนินการเพื่อผ่อนค ลายปั ญหาต่าง ๆ โดยมุง่ เน้ นในเรื่ องของการลดใช้ พลังงาน
ในทุกภาคส่วน ทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชนและประชาชน กระทรวงพลังงานได้ รับนโยบายดังกล่าวและ
กําหนดมาตรการเพื่อ นาไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง โดยในส่วนของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
ได้ กําหนดเป้าหมายการลดปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าและนํ ้ามันเชื ้อเพลิงลงร้ อยละ 10-15 เทียบกับปริมาณ
การใช้ ในปี งบประมาณ 2546 ผลการดําเนินงานเรื่ องการประหยัดพลังงานในปี 2548 ที่ผา่ นมา พบว่า
ประเทศไทยสามารถประหยัดได้ คดิ เป็ นมูลค่า 34,000 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็ นผลมาจากความ
ร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ แต่การจะลดใช้ พลังงานให้ เห็นผลสัมฤทธิ์ได้
นัน้ จําเป็ นที่จะต้ องดําเนินการอย่างเป็ นระบบ ด้ วยการรวมพลัง ของทุกคนในองค์กร ปรับเปลี่ยน
แนวคิดการใช้ พลังงาน แล้ วลงมือปฏิบตั อิ ย่างจริงจังต่อเนื่อง เช่นเดียวกับหน่ว ยงานลดใช้ พลังงาน
ดีเด่นในปี 2548 วิเศษ จูภิบาล (2549: 3)
2.5 สาเหตุของการใช้ ไฟฟ้าอย่ างฟุ่ มเฟื อย
ยอดเยี่ยม เทพ ธรานนท์ (2540: 96) กล่าวถึงสาเหตุการใช้ พลังงานอย่างสิ ้นเปลือง
ว่ามีสาเหตุจากคนไทยขาดสิง่ สําคัญ 3 สิ่ง คือ
1. ความรอบรู้พื ้นฐานเรื่ องพลังงาน
2. จิตสํานึกในการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. แนวทางปฏิบตั ทิ ี่ประชาชนธรรม ดํา สถาปนิกและวิศวกรระดับธรรม ดา จะเข้ าใจ
และปฏิบตั ไิ ด้
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย(2543 ก: 2) กล่าวถึงสาเหตุการใช้ ไฟฟ้าอย่างสิ ้นเปลืองว่า
1. การขาดความรู้ในการเลือกใช้ อปุ กรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน
2. การขาดความรู้ในวิธีการใช้ อปุ กรณ์ไฟฟ้าที่ถกู ต้ อง
3. การขาดความรู้ในการบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
สรุปว่า สาเหตุที่คนไทยใช้ พลังงานไฟฟ้าอย่างฟุ่ มเฟื อยนันมี
้ สาเหตุสําคัญ 2 ประการ คือ
1. การขาดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับพลังงานและไฟฟ้า ทังความรู
้
้ พื ้นฐานทัว่ ไป
ความรู้ด้านการเลือกซื ้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน ความรู้ด้านวิธีการใช้ และการบํารุงรักษา
ที่ถกู ต้ อง เพื่อการใช้ ไฟฟ้าอย่างประหยัด
2. การขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์และใช้ พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
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2.6 ปั ญหาและผลกระทบจากการใช้ ไฟฟ้า
ตามปกติการใช้ ไฟฟ้าในระดับธรรม ดาหรื อปานก ลาง ก็มีปัญหาและผลกระทบอยูแ่ ล้ ว
ยิง่ การใช้ ไฟฟ้ามากและฟุ่ มเฟื อย ปั ญหาและผลกระทบก็มากขึ ้น ปั ญหาและผลกระทบของการใช้ ไฟฟ้า
มีดงั นี ้
1. ด้ านเศรษฐกิจ ประเทศไทยต้ องสูญเสียเงินตราเป็ นจํานวนมากในการจัดหาเชื ้อเพลิง
และพลังงานมาใช้ ผลิตไฟฟ้า แม้ วา่ ได้ พยายามลดสัดส่วนการพึง่ พาพลังงาน จากต่างประเทศลงแล้ ว
แต่สดั ส่วนดังกล่าวยังอยูใ่ นอัตราที่สงู (การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง ประเทศไทย. 2534 ก: 2) นัน่ คือ การใช้
ไฟฟ้ายิง่ มาก ก็ยง่ิ มีปัญหาด้ านเศรษฐกิจมากขึ ้น
2. ด้ านทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม
ปั ญหาและผลกระทบด้ านทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อมอันเนื่องมาจากการใช้ พลังงาน คือ
2.1 ปั ญหาสภาพภูมิประเทศและดินถูกทํา ลาย การทําเหมืองถ่านหิน การสํารวจ
ขุดค้ นแหล่งนํ ้ามัน ก๊ าซธรรมชาติและแร่กมั มันตภาพรังสี เพื่อ นามาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิง เป็ นสาเหตุ
ให้ ทรัพยากรอื่น ๆ ในบริ เวณนันถู
้ กทํา ลาย และภายหลังการทําเหมืองที่ดนิ ส่วนมาก จะถูกปล่อยทิ ้งไว้
ทําให้ เกิดปั ญหาการพังท ลายของดิน มีผลต่อเนื่องถึงคุณภาพของดินและนํ ้า ในบริเวณใกล้ เคียง
ปั ญหาดินเสียจึงนับเป็ นปั ญหาแรกที่เกิดจากการใช้ ทรัพยากรพลังงาน
2.2 ปั ญหาเรื่ องอากาศเป็ นพิษ การใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
และตามโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทําให้ เกิดก๊ าซกํามะถันไดออกไซด์ออกมา สูบ่ รรยากาศร้ อยละ 10
ของนํ ้าหนั กถ่านหินที่ถกู เผา การเผาผ ลํา ญนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทําให้
คาร์ บอนมอนออกไซด์ ไนโตรเจน ไดออกไซด์และสารอื่น ๆ ที่เป็ นพิษ ในอากาศเพิม่ มากขึ ้น การใช้
พลังงานเชื ้อเพลิงเหล่านี ้จึงทําให้ อํากาศเป็ นพิษได้
ปั ญหาอากาศเป็ นพิษมักเกิดจากการผลิตและการใช้ พลังงานที่ขาดการควบคุมที่ดี
จึงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น ปั ญหาที่เกิดขึ ้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
จังหวัดลําปาง เมื่อเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2535 ก๊ าซพิษจากโรงงานไฟฟ้าทําให้ ประชาชนและสัตว์เลี ้ยง
ที่ได้ รับก๊ าซพิษ เจ็บป่ วยเป็ นจํานวนมาก นอกจาก อํา กาศเป็ นพิษแล้ ว การผลิตไฟฟ้ายังมีปัญหา
สิง่ แวดล้ อมกับนํ ้าอีกด้ วย กล่าวคือ นํ ้าเสียจากโรงงานส่วนใหญ่ เช่น นํ ้าร้ อน เพราะนํ ้าร้ อน ที่ออกมาจะ
ทําให้ นํ ้าในแหล่งนํ ้าบริ เวณใกล้ เคียงโรงไฟฟ้าร้ อนขึ ้น ซึง่ มีผลกระทบต่อป ลา พืชนํ ้า และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
เช่น สาหร่าย หรื อปะการัง (สํานักคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ. 2543: 84)
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ผลกระทบจากการใช้ พลังนํ ้าผลิตกระแสไฟฟ้าการใช้ พลังนํ ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
จัดเป็ นพลังงานบริ สทุ ธิ์ไม่กอ่ ให้ เกิดมลพิษทางอากาศเหมือนกับการใช้ พลังงานจากการเผาไหม้ เชื ้อเพลิง
และมีต้นทุนในการผลิตตํ่าอย่างไรก็ตามการพัฒนาพลังนํ ้าโดยการสร้ างเขื่อนกักเก็บนํ ้า จะมีปัญหา
สิ่งแวดล้ อมที่ควรคํานึงเป็ นอย่างมากในเรื่ องของการสูญเสียพื ้นที่ป่าไม้ เพื่อใช้ เป็ นอ่างเก็บนํ ้าเหนือ
เขื่อน ราษฎรในพื ้นที่นํ ้าท่วม ต้ องอพยพย้ ายที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานใหม่ สัตว์ป่าสูญเสียที่อยูอ่ าศัยหรื ออาจสูญ
พันธุ์ไป นอกจากนันแร่
้ ธาตุตา่ งๆ ที่มีอยูใ่ นพื ้นที่อาจถูกทิ ้งให้ จมอยูใ่ ต้ นํ ้า โดยไม่มีโอกาส นําขึ ้นมาใช้
ประโยชน์ดงั นนันจึ
้ งมีข้อแม้ วา่ จะทําการพัฒนาอย่างไร ผลกระทบจึงเกิดขึ ้นน้ อยที่สดุ และให้ ค้ ุ มค่ากับ
สิ่งที่สญ
ู เสียไป (กรมส่งเสริ มคุณภาพสิ่งแวดล้ อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม . 2548:
บทความ)
ดังนัน้ การใช้ ไฟฟ้ามาก ก็ยง่ิ เกิดปั ญหาและส่งผลกระทบด้ านเศรษฐกิจด้ านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้ อมมากขึ ้น
2.7 การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
ประเทศไทยมีทรัพยากรด้ านพลังงานในปริมาณที่จํากัด แต่มีการใช้ พลังงานอย่าง
ไม่จํากัด ดังนัน้ การจัดการทรัพยากรด้ านพลังงาน ทังการจั
้
ดการด้ านการผลิตและการใช้ พลังงานทุก
ชนิดให้ มีประสิทธิภาพจึงเป็ นสิ่งจําเป็ น เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานให้ คงอยูน่ านที่สดุ
แนวทางอนุรักษ์ พลังงานด้ านคนและสังคมนัน้ สอดคล้ องกับแนวทางของ จิรพล สินธุนาวา
(2543: 92) ซึง่ กล่าวว่า สิง่ ที่สํา คัญที่สดุ ในการรักษาธรรมชาติ คอื ทุกคนต้ องมีจติ สํานึกในการช่วยกัน
ประหยัดพลังงาน โดยหลักสําคัญของการประหยัดพลังงานได้ แก่
1. ลดการใช้ ลดการสูญเสียในทุกจุดและทุกขันตอน
้
2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ให้ มากกว่าเดิม
3. เพิม่ การใช้ ทรัพยากรทุกด้ านด้ วยการหมุนเวียน นาทรัพยากรกลับมาใช้ ใหม่ เช่น
กระดาษ โลหะ พลาสติก
4. ปลูกต้ นไม้ เพื่อดูดซับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
5. หลีกเลี่ยงการใช้ สินค้ าและเทคโนโลยีที่เป็ นอันตรายต่อสิ่งแวดล้ อม
6. เผยแพร่ความคิดนี ้แก่คนรอบข้ าง
แนวคิดการอนุรักษ์ พลังงานดังกล่าวข้ างต้ น สอดคล้ องกับการจัดการด้ านไฟฟ้า
โดยมีหลักการว่า การทําให้ ประชาชนใช้ ไฟฟ้าน้ อยลงหรื อให้ ประหยัดและมีประสิ ทธิภาพ มิใช่เป็ น
การห้ ามใช้ ไฟฟ้าหรื อชักชวนให้ ประชาชนใช้ ไฟฟ้าน้ อยลง หรื อให้ การไฟฟ้านครหลวงหรื อการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคเลิกขยายเขตการไฟฟ้าออกไป แต่เป็ นการชี ้ชวนให้ ประชาชนได้ รับประโยชน์จากการ
ใช้ ไฟฟ้าเหมือนเดิมทุกประการ แต่ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าน้ อยลง และจ่ายเงินค่าไฟฟ้าลดลง
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ดังนัน้ แนวทางสําคัญในการอนุรักษ์ไฟฟ้า ก็คือ การใช้ พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพ ซึง่ แนวทางนี ้เป็ นสิ่งที่ทงภาครั
ั้
ฐและประชาชนต้ องร่วมมือกันดําเนินการอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องจึงจะเกิดผลสําเร็ จ
2.8 การประหยัดไฟฟ้าในครัวเรือน
จากการวิจยั ของจุลล ดา ใช้ ฮวดเจริ ญ (2536 : 155 ) พบว่า ถ้ าประชาชนมีความรู้
ที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และการประหยัดไฟฟ้าตังแต่
้ ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าโดยทัว่ ไป
นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน รวมทังวิ
้ ธีการเลือกซื ้อ วิธีการใช้ การดูแลรักษา
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าอย่างถูกต้ องและประหยัดพลังงาน ตลอดจนการสร้ างทัศนคติที่ดีตอ่ การประหยัด
พลังงานไฟฟ้า จะช่วยให้ ประชาชนสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ มากขึ ้น เพราะมีกลุม่ คนจํานวน
ไม่น้อยที่ยงั มีพฤติกรรมที่ไม่ถกู ต้ องโดยสืบเนื่องมาจากความไม่ร้ ู
จากการประเมินศักยภาพในการประหยัดไฟฟ้า ปรากฏว่า ในส่วนของบ้ านเรื อน
เป็ นส่วนที่สามารถลดค่าใช้ จา่ ยกระแสไฟฟ้าลงได้ อีกมาก เพราะปั จจุบนั การใช้ ไฟฟ้าในบ้ านเรื อน
เป็ นไปอย่างสิ ้นเปลือง และฟุ่ มเฟื อย การแก้ ปัญหาที่ถกู ต้ องจึงต้ องหาวิธีการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้าอย่างสิ ้นเปลืองและฟุ่ มเฟื อยมาเป็ นการเห็นคุณค่าของการใช้ พลังงานไฟฟ้ามากขึ ้น การแก้ ไข
ปั ญหาการใช้ พลังงานไฟฟ้าอย่างฟุ่ มเฟื อยต้ องเริ่มต้ นพัฒ นาที่เยาวชนเป็ นอันดับแ รกโดยสอนให้
เยาวชน นาเอํา ความรู้ท่ีได้ เรี ยนไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ด้ วยการจัดการศึกษาให้ พวกเขามองเห็น
ความสําคัญและปั ญหาของการใช้ พลังงาน ซึง่ จะ นาไปสูค่ วามรู้ในการใช้ พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด
การให้ ความรู้และสร้ างจิตสํานึกต่อการอนุรักษ์พลังงานจะเป็ นจุดเริ่มต้ นของการล ดปั ญหาที่เกิดจาก
การกระทําของมนุษย์ พฤติกรรมการใช้ พลังงานไฟฟ้าของมนุษย์มีผลอย่างมาก
ต่อการสูญเสีย
พลังงานไฟฟ้า ประเทศไทยประชากร 66,680,000 คน มีครัวเรื อนรวมประมาณ 18.3 ล้ านครัวเรื อน
(สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ . 2552) หากแต่ละครอบครัวช่วยกันประหยัดไฟฟ้าโดยการรณรงค์ให้ ทกุ คน
รู้จกั การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าอย่างจริ งจัง ก็จะช่วยลดปริมาณการใช้ พลังงานไฟฟ้าลงได้ อย่างมาก
ดังนัน้ การประหยัดไฟฟ้าของประชาชนทุกคน หรื อการประหยัดไฟฟ้าของภาคครัวเรื อน
จึงมีความสําคัญเพราะจะมีผลต่อการอ นุรักษ์ทรัพยากรพลังงานของชาติ ประชาชนจึงควรมีความรู้
เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าในด้ านต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับการประหยัดไฟฟ้า (กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์ พลังงานสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. 2552)
2.9 ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ (2540: 64-66) ได้ เสนอแนะวิธีประหยัดไฟฟ้าในครัวเรื อนของ
ประชาชนไว้ ดงั นี ้
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1. กางร่มให้ บ้าน หมายถึง การออกแบบบ้ านให้ มีกนั สาด การยื่นหลังคา การพยายาม
ไม่ให้ แสงแดดแผดกล้ าเข้ ามาในตัวอําคารได้ โดยตรง ตังแต่
้ สว่ นที่เป็ นประตูหน้ าต่างและผนังส่วนต่าง ๆ
ของอาคารด้ วย เพราะผนังที่ถกู แสงแดด นาน ๆ ตอนกลํางวันจะดูดความร้ อนเ อาไว้ ในตัวผนัง แล้ วแผ่
ออกมารบกวนคนในบ้ านเวลากลางคืน
2. ปลูกต้ นไม้ มาก ๆ ต้ นไม้ ชว่ ยคลายความร้ อน ให้ ร่มเงาและกําบังตัวบ้ านไม่ให้ ถกู แสงแดด
เต็มที่ ให้ ความรู้สกึ เย็นชุม่ ชื่น สบายตา เป็ นการสร้ างสภาวะสบายอย่างประหยัด
3. ใส่ฉนวนกันความร้ อนตังแต่
้ สร้ างบ้ านหรื อปรับปรุงบ้ าน ฉนวนกันความร้ อนจะป้องกัน
ความร้ อนเข้ าบ้ าน วัสดุที่เป็ นฉนวนกันความร้ อน เช่น แผ่นยิปซั มบอร์ ด ใยแก้ ว แผ่นสะท้ อนความร้ อน
อิฐ หรื อสิ่งที่มีลกั ษณะคล้ ายอิฐที่มีรูพรุนมาก ๆ รู พรุนจะช่วยกันความร้ อน จุดที่ควรติดตังฉนวนกั
้
น
ความร้ อนอย่างยิง่ ได้ แก่ หลังคาหรื อฝ้าเพดานบนสุด ผนังด้ านทิศตะวันตกและทิศใต้
4. เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินไฟน้ อย ๆ และปิ ดเมื่อไม่ใช้ อุปกรณ์พื ้นฐานที่ควรปรับปรุง
คือ เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์จากหลอดอ้ วนเป็ นหลอดผอม เปลี่ยนหลอดไส้ เป็ นหลอดตะเกียบ และ
เลือกใช้ อปุ กรณ์ที่ประหยัดไฟเบอร์ 5 นอกจากนันต้
้ องปิ ดเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ไม่ใช้
กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (2552: บทคัดย่อ ) ได้ เสนอวิธี
ประหยัดไฟฟ้าไว้ ดงั นี ้
1. มหาวิทยาลัยควรให้ ความส าคัญเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยกํา หนด
เป็ นนโยบายและยุทธศาสตร์ สําคัญ โดยมีคณะกรรมการกําหนดแผนมาตรการและการกับติดตาม
ประเมินผลต่อเนื่องทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
มีการกําหนดกรอบการบริหารจัดการด้ านเทคนิค
เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และมีมาตรการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์กร
2. กําหนดให้ มีการจัดท าแผนปฏิบตั กิ ารรายปี จัดให้ มีการฝึ กอบรม ประชุมสัมมนา และ
ศึกษาดูงานให้ กบั บุคลากร และให้ มีการรณรงค์จดั กิจกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
3. ควรศึกษาเชิงคุณภาพการ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระดับคณะและหน่วยงานและ
ควรศึกษาการมีสว่ นร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ทุก 3 ปี
ดังนัน้ ผู้ใช้ ไฟฟ้าควรศึกษาวิธีการใช้ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าแต่ละชนิดให้ เข้ าใจว่าจะใช้ อย่างไร
จึงจะประหยัดพลังงานและมีวธิ ีการบํารุงรักษาอย่างไร เพื่อให้ ใช้ ได้ ทนทานคุ้มค่า ซึง่ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
แต่ละชนิดมีวิธีการใช้ แตกต่างกันไปและควรช่วยกันสร้ างจิตสํานึกที่ดีตอ่ การประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้ วย

3. เอกสารเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้

3.1 ความหมายของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึง่ ซึง่ สามารถช่วยแก้ ปัญหา
ทางการศึกษาบางประการ ขึ ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของผู้จดั ทํา โดย อาศัยการสร้ างตามแบบการสร้ าง
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ชุดการสอนทัว่ ๆ ไป สําหรับความหมายของชุดการเรี ยนการสอน ชุดการสอนรายบุคคล หรื อชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ได้ มีผ้ รู ้ ูและนักการศึกษาหลายท่านได้ ให้ ความหมายไว้ คล้ ายคลึงกันและแตกต่างกันดังนี ้
ระพิน โพธิ์ศรี (2549: 49) ได้ ให้ ความหมายของชุดกิจกรรมไว้ วา่ ชุดกิจกรรมคือสื่อการสอน
ที่ประกอบไปด้ วยจุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่สะท้ อนถึงปั ญหาและความต้ องการในการเรี ยนรู้
ประทีป ยอดเกตุ (2550: 9) ได้ ให้ ความหมายของชุดกิจกรรมว่า หมายถึง สื่อการเรี ยน
หลายอย่างที่มาประกอบเข้ าด้ วยกัน มีความสัมพันธ์กนั และมีคณ
ุ ค่าเสริมซึง่ กันและกันอย่างมีระบบ
สื่อการสอนอย่างหนึง่ อาจสอนเพื่อเร้ าความสนใจ ในขณะที่สื่ออีกอย่างหนึง่ เพื่ออธิบายข้ อเท็จจริงทุก
อย่างจะต้ องสอดคล้ องกับเนื ้อหาและจุดประสงค์ซง่ึ จัดไว้ ด้วยกันอย่างเป็ นชุดเป็ นเครื่ องมือถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ให้ แก่นกั เรี ยนได้ ดาํ เนินไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ชาติชาย แป้นโพธิ์ (2551: 37) ได้ ให้ ความหมายของชุดกิจกรรมว่า หมายถึง สื่อประสมที่
สร้ างขึ ้นมาเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีความรู้ความเข้ าใจในเนื ้อหาที่เรี ยนมากขึ ้น เพราะกิจกรรมจะสอดคล้ อง
กับจุดประสงค์และเนื ้อหาของบทเรี ยน สามารถนําไปสูผ่ ลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดีและสูงขึ ้นต่อไปได้
เสาวลักษณ์ นิม่ ตลุง(2550: 2) กล่าวว่าชุดการเรี ยนหรื อชุดการเรี ยนรู้ หมายถึง สื่อประสมที่
ผู้วิจยั ได้ จดั ทําขึ ้น เพื่อใช้ ประกอบการสอนทําให้ เพิ่มทักษะกระบวนการเรี ยนการสอนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนดีขึ ้น
สรุปความหมายของชุดกิจกรรมคือ นวัตกรรมการสอนของสื่อประสมที่ครู สร้ างขึ ้น เพื่อใช้
ในกิจกรรมการเรี ยนการสอน ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามความถนัดและความสนใจของตนเองผู้เรี ยน
สามารถเรี ยนรู้ได้ เต็มตามศักยภาพ และผู้เรี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอันเนื่องมาจาก
ประสบการณ์หรื อการฝึ กหัด โดยให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหา จุดประสงค์ ซึ่ งจัดไว้ อย่างเป็ นชุด ๆ เพื่อช่วย
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน และนําไปสูผ่ ลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดีขึ ้นของเรี ยนต่อไป
จิตราภรณ์ ภูแก้ ว (2547: 14) กล่าวว่า ชุดกิจกรรม หมายถึง สื่อการสอน ที่ครูสร้ างขึ ้น
ซึง่ มีการจัดเรี ยง ลําดับเนื ้อหาอย่างเป็ นขันตอน
้
โดยมีการกาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ สื่อ อุปกรณ์
กิจกรรมการเรี ยนการสอน และการวัดผลประเมินผลอย่างชัดเจน
บุญชม ศรี สะอาด (2551: 91) ได้ ให้ ความหมายชุดการสอนว่า เป็ นสื่อการเรี ยนหลายอย่าง
ประกอบกันจัดไว้ เป็ นชุด (Packages) เรี ยกว่า สื่อประสม (Multi Media) เพื่อมุง่ หวังให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้องย่างมีประสิทธิภาพ
บราวน์ และคนอื่นๆ (Brown; et al. 1973: 338) ให้ ความหมายไว้ วา่ ชุดการสอน คือ
ชุดของสื่อแบบประสมที่สร้ างขึ ้นเพื่อช่วยให้ สามารถสอนได้ อย่า งมีประสิทธิภาพ ในชุดการสอน
ประกอบด้ วยสิ่งของ หลาย อย่า ง เช่ น ภาพโปร่ งใส ฟิ ล์ม สคริ ป ภาพเหมือน โปสเตอร์ สไลด์ และ
แผนภูมิ บางชุด อาจประกอบเอกสารเพียงอย่า งเดียวบางชุด อาจเป็ นโปรแกรมที่มี บัตรคํา สัง่ ให้ ผ้ เู รี ยน
เรี ยนด้ วยตนเอง
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กู๊ด (Good. 1973: 306) ได้ อธิบายถึงชุดกิจกรรมว่า เป็ นโปรแกรมทางการสอนทุกอย่าง
ที่จดั ไว้ โดยเฉพาะ มีวสั ดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในการสอน อุปกรณ์ที่ใช้ ในการเรี ยน คูม่ ือครู เนื ้อหา แบบทดสอบ
ข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือได้ มีการกําหนดจุดมุ่ งหมายของการเรี ยนไว้ อย่างชัดเจน ชุดกิจกรรมนี ้ครูเป็ นผู้จดั ให้
นักเรี ยนแต่ละคนได้ ฝึกตนเอง โดยครูเป็ นผู้คอยแนะนาเท่านัน้
ดวน (Duane. 1973: 169) ชุดการเรี ยน (Instructional Package) เป็ นชุดของวัสดุ
ประกอบการเรี ยนรู้ เป็ นรายบุคคล ซึง่ จะช่วยให้ ผ้ ู เรี ยนสัมฤทธิ์ผลทางการเรี ยนตามเป้าหมาย ผู้เรี ยนจะ
เรี ยนไปตามอัตราความสามารถและความต้ องการของตนเอง
คาลลาฮาน และคลาค (จิตราภรณ์ ภูแก้ ว. 2545: 13; อ้ างอิงจาก Callahan; & Clark.
1988: 83) ไดกล่าวว่า ชุดการเรี ยนเป็ นสื่อที่ใช้ ศกึ ษาอย่า งอิสระหรื อศึกษารายบุคคล ประกอบด้ วย
ข้ ออ้ างอิง แบบฝึ กหัด ปั ญหา เนื ้อหาที่สมบูรณ์ และข้ อแนะนาอื่น ๆ นักเรี ยนต้ องเรี ยนรู้ในแต่ละหน่วย
ด้ วยตนเอง ในเวลําเดียวกัน นักเรี ยนต้ องเรี ยนรู้ในชุดการเรี ยนหนึง่ แล้ วสามารถเปลี่ยนชุดการเรี ยนใหม่
ได้ โดยไม่ต้องรอเพื่อนคนอื่น ๆ เพื่อเป็ นการเตรี ยมกิจกรรมสําหรับการเรี ยนรู้ที่ตอ่ เนื่อง ครูควรมีบทบาท
เสริ มอื่น ๆ
จากความหมายทีก่ ล่าวมาข้ างต้ นพอสรุปได้ วา่ ชุดกิจกรรมการเรี ยนร้ หมายถึง สื่อการสอน
ที่ ครูเป็ นผู้สร้ างขึ ้น ประกอบด้ วย คาชี ้แจง จุดประสงค์การเรี ยน ร้ เนื ้อหา เวลาที่ใช้ สื่ออุปกรณ์ กิจกรรม
การเรี ยนการสอนอย่างหลากหลาย และการวัดผลประเมินผล โดยที่ ผ้ สู ร้ างได้ รวบรวมและจัด อย่างเป็ น
ระบบไว้ ในกลุม่ เพื่อ ให้ ผ้ ูเรี ยนศึกษาและปฏิบตั กิ ิจกรรม ด้ วยตนเอง เกิดการเรี ยน รู้ ด้ วยตนเองตาม
ความสามารถและความสนใจ โดยที่ครูเป็ นที่ปรึกษา ให้ คาแนะ นา ช่วยเหลือ เพื่อ ส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูเรี ยน
ได้ รับความสาเร็ จบรรลุตามจุดประสงค์ที่ตงไว้
ั้
3.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดกิจกรรม เป็ นนวัตกรรมที่ ใช้ ส่ือแบบประสม ให้ ผ้ เู รี ยนมีบทบาทมากในการเรี ยน รู้หรื อ
ร่วมกิจกรรม ดังนันในการสร้
้
างชุดกิจกรรม จึงจําเป็ นต้ องอาศัยทฤษฎีตา่ ง ๆ เข้ ามาเกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1. ทฤษฎีความแตก ต่างระหว่า งบุคคล เปิ ดโอกาส ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนตามสติปัญญา
ความสามารถและความสนใจ โดยมีผ้ คู อยแนะนาช่วยเหลือตามความเหมาะสม
2. การนาสื่อประสมมาใช้ หมายถึง การนาเอําสื่อการสอนหลาย ๆ อย่างมาสัมพันธ์กนั
มีคณ
ุ ค่า ส่ง เสริ มซึง่ กันและกันแ อย่าง มีระบบ การใช้ สื่อประสมจะ ช่วยให้ ผู้เรี ยนมีประสบการณ์
จากประสาทสัมผัสที่ผสมผสานให้ นกั เรี ยนได้ ค้นพบวิธีการที่จะเรี ยนในสิ่งที่ต้องการได้ มากยิง่ ขึ ้น
3. ทฤษฎีการเรี ยนร้ จิตวิทยาการเรี ยนร้ ท่ีเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ปฏิบตั ิ ดังนี ้
3.1 เข้ าร่วมกิจกรรมด้ วยตนเอง
3.2 ตรวจสอบผลการเรี ยนของตนเองว่าถูกหรื อผิดได้ ทนั ที
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3.3 มีการเสริ มแรง คือ ผู้เรี ยนจะเกิดความภาคภูมใิ จ ดีใจที่ตนเองทาได้ ถกู ต้ อง
เป็ นการให้ กาลังใจที่จะเรี ยน ต่อ ไป ถ้ าตนเองทา ไม่ถกู ต้ องจะได้ ทราบว่า ที่ถกู ต้ องนัน้ คืออะไรจะ ได้
ไตร่ ตรองพิจารณาทาให้ เกิดความเข้ าใจ ซึง่ จะไม่ทาให้ เกิดความท้ อแท้ หรื อสิ ้นหวังในการเรี ยนเพราะ
เขามีโอกาสจะสาเร็ จได้ เหมือนคนอื่น
3.3 ประเภทของชุดกิจกรรมเรียนรู้
นักวิชาการ หลายท่า นได้ จาแนกประเภทของชุดกิจกรรมการเรี ยน ร้ ไว้ ตามรายละเอียด
ดังนี ้
ประหยัด จิระวรพงศ์ (2544: 244 - 245) ได้ จาแนกประเภทของชุดการสอน ดังนี ้
1. ชุดการสอนประกอบการบรรยาย ได้ แก่ ชุดการสอนที่มีจดุ ประสงค์ให้ ครูได้ ใช้
ประกอบการบรรยายได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้จะมีคมู่ ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิ
2. ชุดการสอนแบบ กลุม่ กิจกรรมกลุม่ ได้ แก่ ชุดการสอนที่ มุง่ เน้ น ให้ ผ้ เู รี ยน เรี ยนใน
ลักษณะศูนย์การเรี ยน หรื อแก้ ปัญหาแบบกลุม่ สัมพันธ์ โดยอาศัยบัตรงานหรื อบัตรคําสัง่ สํา หรับการ
ปฏิบตั ขิ องกลุม่ ผู้เรี ยน
3. ชุดการสอนรายบุคคล ได้ แก่ ชุดการสอนที่มงุ่ ให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนตามศักยภาพ ด้ วยตนเอง
โดยอาศัยบทเรี ยนสําเร็ จรูป สําหรับการเรี ยนหรื อโมดูล
4. ชุดการสอนทางไกล ได้ แก่ ชุดการสอนที่ มุง่ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศกึ ษาด้ วยตนเองเป็ นหลัก
ประกอบด้ วย สิ่งพิมพ์ แถบเสียง รายการวิทยุ โทรทัศน์และการสอนเสริมตามศูนย์การบริหาร
การศึกษาเช่น ชุดการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บุญเกื ้อ ควรหาเวช ได้ จําแนกองค์ประกอบที่สําคัญๆ ภายใน ชุดกิจกรรมไว้ 4 ส่วนคือ
1. คูม่ ือ เป็ นคูม่ ือและแผนการสอนสําหรับผู้สอนหรื อผู้เรี ยนตามชนิดของชุดกิจกรรม
ภายในคูม่ ือจะชี ้แจงถึงวิธีการใช้ ชดุ กิจกรรมเอาไว้ อย่างละเอียด ทําเป็ นเล่มหรื อแผ่นพับ
2. บัตรคําสัง่ หรื อคําแนะนํา จะเป็ นส่วนที่บอกให้ ผ้ เู รี ยนดําเนินการเรี ยนหรื อประกอบ
กิจกรรมแต่ละอย่าง ตามขันตอนที
้
่ กําหนดไว้ บัตรจะมีอยูใ่ นชุดกิจกรรมแบบกลุม่ และรายละเอียด
ซึง่ จะประกอบไปด้ วย
2.1 คําอธิบายในเรื่ องที่จะศึกษา
2.2 คําสัง่ ให้ ผ้ เู รี ยนดําเนินการ
2.3 การสรุปบทเรี ยน
3. เนื ้อหาสาระและสื่อ จะบรรจุไว้ ในรูปของสื่อการสอนต่างๆ ประกอบด้ วยบทเรี ยน
โปรแกรม สไลด์ เทปบันทึกเสียง ตัวอย่างจริง รูปภาพ เป็ นต้ น ผู้เรี ยนจะศึกษาจากสื่อการสอนต่างๆ
ที่บรรจุอยูใ่ นชุดการสอนตามบัตรที่กําหนดให้
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4. แบบประเมินผลผู้เรี ยนจะทําการประเมินผลที่อยูใ่ นชุดกิจกรรมอาจจะเป็ นแบบฝึ กหัด
ให้ เติมคําในช่องว่าง เลือกคําตอบที่ถกู จับคู่ ดูผลจากการทดลอง หรื อให้ ทํากิจกรรม
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ได้ จําแนกส่วนประกอบของชุดกิจกรรมไว้ 4 ส่วน คือ
1. คูม่ ือสําหรับครูผ้ ใู ช้ ชดุ กิจกรรม และผู้เรี ยนที่ต้องเรี ยนจากชุดกิจกรรม
2. คําสัง่ หรื อการมอบหมาย เพื่อกําหนดแนวทางการเรี ยนจากชุดกิจกรรม
3. เนื ้อหาสาระอยูใ่ นรูปของสื่อการสอนแบบประสม และกิจกรรมการเรี ยนการสอน
แบบกลุม่ และรายบุคคล ตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ พฤติกรรม
4. การประเมินผลเป็ นการประเมินผลของกระบวนการ ได้ แก่ แบบฝึ ก รายงาน
การค้ นคว้ าและผลการเรี ยนรู้ในรูปแบบทดสอบต่างๆ
4. องค์ ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
นักการศึกษาหลายทํานได้ กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดการเรี ยน ชุดการเรี ยนการสอน หรื อ
ชุดกิจกรรมการเรี ยนร้ ไว้ ดงั นี ้
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2551) กล่าวถึง องค์ประกอบของชุดการสอน ที่ผลิตขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ นแบบ
บรรยายกิจกรรมกลุม่ หรื อชุดการสอนรายบุคคลจะประกอบด้ วยสื่อประสมซึง่ อยูใ่ นลักษณะเป็ นวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการต่างๆ ที่ผ้ ผู ลิตนํามาบูรณาการโดยใช้ วธิ ีระบบ เพื่อให้ ชดุ การสอนแต่ละชุดมี
ประสิทธิภาพ ดังนันหากจะพิ
้
จารณาแล้ วจะเห็นว่าส่วนประกอบของชุดการสอนจะ มี 4 ส่วน ที่สําคัญ
ดังนี ้ 1.1 คูม่ ือครูหรื อคูม่ ือการใช้ ชดุ การสอน
1.2 คําสัง่ หรื อคําชี ้แจง
1.3 เนื ้อหาสาระบทเรี ยนและสื่อ
1.4 การประเมินผล
1.) คูม่ ือครูหรื อคูม่ ือการใช้ ชดุ การสอน เป็ นเอกสารที่จดั ทําขึ ้นเพื่อให้ ครูและผู้เรี ยนได้ ศกึ ษา
ก่อนที่จะนําชุดการสอนไปใช้ โดยภายในคูม่ ือจะชี ้แจงวิธีการใช้ ชดุ การสอนนันๆ
้ ให้ แก่ครูและผู้เรี ยนได้
เข้ าใจ เพื่อจะได้ ใช้ ชดุ การสอนดังกล่าวได้ ถกู ต้ องสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คูม่ ือครูอาจจะทํา
เป็ นเล่มโดยมีสว่ นสําคัญดังนี ้
2.) คํานําเป็ นส่วนที่ผ้ ผู ลิตชุดการสอนแสดงถึงความรู้สกึ ความคิดเห็ นในการผลิตชุดสอนนันๆ
้
เพื่อให้ ครูผ้ ใู ช้ และนักเรี ยนได้ เห็นคุณค่าของชุดการสอนและทราบถึง ประสิทธิภาพของชุดการสอน
ที่ผา่ นการทดลองใช้ และปรับปรุงมาแล้ ว
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3.) ส่วนประกอบของชุดการสอนผู้ผลิตควรจะได้ บอกรายละเอียดของชุดการสอนไว้
ว่ามีอะไรบ้ าง ในชุดการสอนนันทั
้ งที
้ ่เป็ นวัสดุ สื่อต่างๆที่มีเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ได้ ตรวจสอบก่อนนําไปใช้ และ
หากชํารุดสามาถซ่อมแซมได้
4.) คําชี ้แจงสําหรับครูหรื อผู้ใช้ ชดุ การสอนในชุดการสอนจําเป็ นต้ องเขียนคําชี ้แจงต่างๆ
ให้ ผ้ ทู ี่จะนําชุดการสอนไปใช้ ได้ เข้ าใจขันตอนในการใช้
้
ชดุ การสอนนัน้
เพื่อจะได้ ปฎิบตั ไิ ด้ ถกู ต้ อง
จึงจะต้ องทําให้ ชดุ กาสอนเดประสิทธิภาพ
5.) สิ่งที่ครูและนักเรี ยนต้ องเตรี ยมเป็ นการกําหนดสิ่งที่ครูผ้ ใู ช้ ชดุ การสอนหรื
อนักเรี ยน
จะต้ องจัดหาเตรี ยมไว้ ลว่ งหน้ าก่อนใช้ ชดุ การสอนนัน้ ซึง่ อาจจะเป็ นวัสดุ สื่อ หรื ออุปกรณ์จําเป็ นจะต้ อง
ใช้ ในการทํากิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ผ้ ผู ลิตไม่สามารถจัดหาหรื อบรรจุไว้ ในชุดการสอนได้ อาทิเช่น
วัสดุของจริ งหรื ออุปกรณ์ที่ใหญ่เกินไฟ
6.) บทบาทของครูและนักเรี ยนเป็ นการเขียนชี ้แจงให้ ครูและนักเรี ยนผู้ใช้ ชดุ การสอนเข้ าใจ
บทบาทของตนเองในขณะใช้ ชดุ การสอนได้ เข้ าใจบทบาทของตนเอง ในขณะใช้ ชดุ การสอนว่าจะปฏิบตั ิ
อย่างไร
7.) การจัดชันเรี
้ ยน และแผนผังห้ องเรี ยนเพื่อให้ การใช้ ชดุ การสอนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ผลิตจะต้ องเขียนแผนผังการจัดชันเรี
้ ยนให้ เห็นด้ วย โดยเฉพาะชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุม่ จะต้ อง
แสดงศูนย์กิจกรรมต่างๆตลอดถึงแนวทางการเปลี่ยนศูนย์กิจกรรมต่างๆ
8.) แผนการสอนมื่อจะผลิตชุดการสอน จะต้ องจัดทําแผนการสอนของหน่วยการสอนนัน้ ๆ
เอาไว้ ให้ ละเอียดเพื่อจะได้ ให้ ครูผ้ ใู ช้ ชดุ หรื อผู้เรี ยนได้ ดําเนินไปตามลําดับขันที
้ ่วางเอาไว้ ได้ ถกู ต้ อง
9.) เนื ้อหาสาระของชุดการสอนเป็ นการจัดลําดับของเนื ้อหาของชุดการสอน
ซึง่ อยูใ่ นรูปลักษณะ
ต่างๆ เป็ นต้ นว่าเอกสารเนื ้อหา บัตรคําสัง่ บัตรเนื ้อหา บัตรกิจกรรมและบัตรคําถาม แบบฝึ กหัดต่างๆ ที่
ใช้ ในกิจกรรมการเรี ยน
10.) ฉบับฝึ กปฏิบตั หิ รื อแบบฝึ กหัดเป็ นเอกสารที่จะใช้ ประกอบการทํากิจกรรมใน
ชุดการสอนสําหรับนักเรี ยน และเป็ นแบบทดสอบของนักเรี ยน
11.) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนก่อนที่จะทํากิจกรรมหรื อเรี ยนรู้จากชุดการสอน
ควรจะให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทดสอบความรู้ก่อนด้ วยแบบทดสอบ เพื่อจะได้ ทราบว่าผู้เรี ยนมีความรู้เกี่ยวกับ
เนื ้อหาบทเรี ยนมากน้ อยเพียงใดก่อนแล้ วจึงให้ ปฎิบตั กิ ิจกรรมจากชุดการสอน
หลังจากนันจึ
้ งทํา
การทดสอบหลังเรี ยนทันที
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทราบถึงความก้ าวหน้ าของตนเอง จากการเรี ยนรู้
จากชุดการสอน โดยอาจใช้ แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรี ยนก็ได้
12.) กระดาษคําตอบและเฉลยในชุดการสอนจะต้ องจัดเตรี ยมกระดาษคําตอบไว้ ให้ ผ้ เู รี ยน
เพื่อทําการทดสอบก่อนและหลังการเรี ยนและเฉลยคําตอบ เพื่อตรวจสอบได้ ด้วยตนเอง
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สรุปได้ วา่ องค์ประกอบที่สาคัญของชุดการสอน ประกอบด้ วยคูม่ ือครูเพื่อทาหน้ าที่ในการชี ้แจง
ลักษณะและวิธีการ ใช้ ชดุ การสอน คาสั่ง เพื่อกํา หนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
เนื ้อหาสาระ และสื่อการสอน ซึ่งจัด ไว้ ในรูปของสื่อประสม ให้ นกั เรี ยนได้ ศกึ ษา โดยการจัดกิจกรรม
การสอนแบบกลุม่ และรายบุคคลตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและการประเมินผล เพื่อเป็ นการทดสอบ
ความรู้นกั เรี ยน ซึง่ ได้ แก่ แบบฝึ กหัด รายงานการศึกษาค้ นคว้ าแบบทดสอบก็นเรี ยนและหลังเรี ยน
5. หลักการและขัน้ ตอนในการสร้ างชุดกิจกรรมการเรียนรู้
นักการศึกษาหลายท่านได้ กล่าวถึงขันตอนในการผลิ
้
ตชุดการสอน ไว้ ดงั นี ้ คือ
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2538: 459) กล่าวถึง การผลิตชุดการสอน ต้ องเนินการ 4 ขันตอน
้
คือ
(1) วิเคราะห์เนื ้อหา(2) วางแผนการสอน(3) ผลิตสื่อการสอน(4) ทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 การวิเคราะห์เนื ้อหา เป็ นการจํา แนกเนื ้อหาวิชาออกเป็ น หน่วยแยกย่อยลงไปจนถึง
หน่วยระดับบทเรี ยน ซึ่ งเป็ น หน่วยที่ใช้ สอนได้ 1 ครัง้ ชุดการสอน ที่ผลิตขึ ้นจึงเป็ นชุดการสอนประจํา
หน่วยระดับบทเรี ยนคือ 1 ชุดการสอนสําหรับการสอนแต่ละครัง้ สิ่งที่ครูต้องทําในการวิเคราะห์เนื ้อหาคือ
1. กําหนดหน่วย หมายถึง การนําวิชาหรื อหน่วยการสอนกํา หนดหน่วยระดับบทเรี ยนที่ แต่ละ
หน่วยสอนได้ ประมาณ 60 - 80 นาที (3 - 4 คาบ)
2. กําหนดหัวเรื่ อง หมายถึง การนําแต่ละหน่วยมาแบ่งย่อยลงไปอีก
3. กํา หนดมโนมติหรื อความคิดรวบยอด หมายถึง การกํา หนดข้ อ ความที่เป็ น แก่ นหรื อ
เป้าหมายสรุปรวบยอดเนื ้อหาสาระให้ ตรงกับหัวเรื่ อง
ขันที
้ ่ 2 การวางแผนการสอน เป็ นการคาดการณ์ล่ วงหน้ า ว่า เมื่อครูเริ่มการสอนโดย ใช้
ชุดการสอนจะต้ องทําอะไรบ้ างตามลําดับก่อนหลัง
ขันที
้ ่ 3 การผลิตสื่อการสอน เป็ นการผลิตสื่อการสอนประเภท ต่าง ๆ ตามที่ ได้ กําหนดไว้
ในแผนการสอน
ขันที
้ ่ 4 การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนเป็ นการประเมินคุณภาพขอ งชุดการสอน
ด้ วยการนําชุดการสอนไปทดลองใช้ แล้ วปรับปรุงให้ มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้
สุนนั ทา สุนทรประเสริ ฐ (2544: 61) ได้ กล่าวว่า การผลิตชุดการสอน ให้ มีคณ
ุ ภาพและ
ประสิทธิภาพนัน้ จะต้ องศึกษาข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องเสียก็นเป็ นการศึกษาความ ร้ พื ้นฐานในการผลิต
ชุดการสอน องค์ประกอบชุดการสอนและแนวทางการผลิตสื่อการสอนในลักษณะสื่อประสม ตัวอย่าง
ชุดการสอนควบคูแ่ ละขันตอนการผลิ
้
ตเมื่อเข้ าใจวิธีการเริ่มลงมือผลิต โดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1. การวิเคราะห์เนื ้อหา ในเรื่ องที่จะทํา ชุดการสอน นํา มาแบ่ง ออกเป็ น หน่วยย่อย มีการ
กําหนดเวลา กําหนดหัวเรื่ อง และกําหนดความคิดรวบยอด
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2. การวางแผนการสอน คือ การกําหนดว่าในขันตอนหนึ
้
ง่ ๆ จะทํากิจกรรมอะไรบ้ าง และ
ใช้ สื่อชนิดใดบ้ าง ซึง่ ก็คือการเขียนแผนการสอนนัน่ เอง และจะต้ องมีอยูใ่ นคูม่ ือด้ วย
3. การผลิตสื่อการสอนเป็ นการผลิตสื่อประเภท ต่าง ๆ เพราะจะต้ องใช้ สื่อประสมร่วมกัน
จะต้ องให้ มีองค์ประกอบของชุดการสอนครบ ถ้ วน คือ คูม่ ือครู บัตรงานต่าง ๆ เนื ้อหาสาระและสื่อชนิด
ต่าง ๆ พร้ อมทังแบบวั
้
ดผลประเมินผล
4. การทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน ซึง่ จะเป็ นขันสุ
้ ดท้ ายเพื่อประเมินผลว่า ชุดการสอน
ที่ผลิ ตขึ ้นมานันมี
้ คณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ท่ีกํา หนดไว้ ในการผลิตชุดการสอน ถ้ าดํา เนินการตามขันตอน
้
และวิธีการที่ กล่าวมาทังหมด
้
ผลที่ ได้ รับ คือชุดการสอนที่ผลิตขึ ้นมานันสามารถที
้
่จะ นามาใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ การเรี ยนของนักเรี ยนได้ ตอ่ เนื่องและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
บัทท์ส (Butts. 1974: 85) ได้ เสนอหลักการสร้ างชุดกิจกรรมไว้ ดงั นี ้
1. ก่อนที่จะต้ องกาหนดโครงร่างคร่าว ๆ ก่อนว่า จะเขียนเกี่ยวกับเรื่ องอะไรวัตถุประสงค์อะไร
2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่จะทํา
3. เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและเนื ้อหาที่สอดคล้ องกัน
4. แจ้ งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็ นกิจกรรมย่อย ๆ โดยคํานึงความเหมาะสมของผู้เรี ยน
5. กําหนดอุปกรณ์ที่จะใช้ ในกิจกรรมแต่ละตอนให้ เหมาะสม
6. กําหนดเวลาที่จะใช้ ในแต่ละตอนให้ เหมาะสม
7. กํา หนดการประเมินผล ว่า จะประเมิน ก่อ นหรื อหลังเรี ยนจากหลักการและขันตอน
้
ในการผลิตชุดกิจกรรมการเรี ยน ร้ ท่ีกล่าวมา สรุปได้ วา่ การผลิตชุดกิจกรรมการเรี ยน รู้ เป็ นระบบการ
นําสื่อการสอนแบบประสมมา ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการสอน ที่มีขนตอนที
ั้
่เป็ นระบบโดยเริ่มจากการ
แบ่งเนื ้อหาแล้ วแยกย่อยเป็ นหน่วย ๆ กําหนดจุด มุง่ หมาย กิจกรรมการเรี ยนการสอนการประเมินผล
เลือกหาสื่อที่เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรี ยน รู้ และกิจกรรม ตลอดจน ตัว ผู้เรี ยน แล้ ว รวบรวม
จัดไว้ ในซองหรื อ กล่อง เป็ นชุด ๆ ตามหน่วยการเรี ยน ก่อนนําไปใช้ จริ ง ต้ องทดลองหาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ท่ีตงไว้
ั ้ ปรับปรุงจนได้คณ
ุ ภาพ ซึง่ จะช่วยให้ผ้ เู รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไั ้ ว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ประโยชน์ ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
นักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้ กล่าวถึงประโยชน์ของชุดการสอนไว้ ดงั นี ้
ประหยัด จิรวรพงค์ (2544: 267) ได้ กล่าวถึงประโยชน์ของชุดการสอน ดังนี ้
1. ช่วยให้ ผ้ สู อนและผู้เรี ยนมีความมัน่ ใจ
2. ช่วยแก้ ปัญหาในการขาดแคลนครู
3. สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนศึกษาด้ วยตนเอง และมีสว่ นร่วมในกิจกรรมอย่างแท้ จริงจากชุดการสอน
รายบุคคลและชุดการสอนแบบกิจกรรม
5. ช่วยการสนับสนุนการศึกษานอกระบบ เพราะชุดการสอนเอื ้อ ต่อการใช้ ทงในเวลาและ
ั้
สถานที่
6. มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรี ยน รู้มากมีการบูรณาการเป็ น อย่างดี จึงทาให้ การเรี ยน
การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
สุมาลี โชติชมุ่ (2544: 29 – 30) กล่าวถึง ประโยชน์ของชุดกิจกรรมไว้ ดงั นี ้
1. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ ความสามารถตามต้ องการของตนช่วยให้ ทุกคนประสบความสําเร็จ
ในการเรี ยนร้ ได้ ทงสิ
ั ้ ้น ตามอัตราการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
2. ฝึ กการตัดสินใจการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและทาให้ ผ้ เู รี ยน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม
3. ช่วยให้ ผู้สอนสามารถ ถ่ายทอดเนื ้อหาและประสบการณ์ที่ซบั ซ้ อนและมีลกั ษณะเป็ น
นามธรรมสูงซึง่ ไม่สามารถถ่ายทอดด้ วยการบรรยายได้
4. ทําให้ การเรี ยนรู้เป็ นอิสระจากอารมณ์และบุคลิกของครูผ้ สู อน
5. ช่วยสร้ างความพร้ อมและความมัน่ ใจให้ กบั ผู้เรี ยน
6. เร้ าความสนใจของผู้เรี ยนไม่ทําให้ เกิดความเบือ่ หน่ายในการเรี ยน
7. ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความคิดสร้ างสรรค์เพื่อให้ เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้ าน บุญเกื ้อ ควรหาเวช
(2545: 10) ได้ กล่าวถึง ประโยชน์ของชุดการเรี ยนไว้ ดงั นี ้
1. ส่งเสริ มการเรี ยนแบบรายบุคคล ผู้เรี ยนเรี ยนได้ ตามความถนัดความสนใจ ตามเวลาและ
ประโอกาสที่เหมาะสมของแต่ละคน
2. ช่วยขจัดปั ญหาการขาดแคลนครู เพราะชุดการเรี ยนช่วยให้ ผ้ เู รี ยน เรี ยนได้ ด้วยตนเองหรื อ
ต้ องการความช่วยเหลือจากผู้สอนเพียงเล็กน้ อยแต่
3. ช่วยในการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน เพราะ ผู้เรี ยนสามารถ นาเอาชุดการเรี ยนไป ใช้ ได้
ทุกสถานที่และเวลา
4. ช่วยลดภาระ และช่วยสร้ างความพร้ อม และความมัน่ ใจให้ แก่ครู เพราะชุดการเรี ยนผลิต
ไว้ เป็ นหมวดหมูส่ ามารถนําไปใช้ ได้ ทนั ที
5. เป็ นประโยชน์ในการสอนแบบศูนย์การเรี ยน
6. ช่วยให้ ครูวดั ผลผู้เรี ยนได้ ตรงตามเป้าหมาย
7. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงความคิดเห็น ฝึ กการตัดสินใจ แสวงหาความ ร้ ด้วยตนเอง
และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
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8. ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนจานวนมากได้ รับรู้แนวคิดกันอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ช่วยฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั เคารพนับถือ ความคิดเห็นของผู้อ่ืน
สรศักดิ์ แพรดํา (2545: 175 - 176) กล่าวว่า การจัดสื่อการเรี ยนการสอนเป็ นชุดโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การจัด อยู่ในรูปแบบของชุดการสอน ทังที
้ ่เป็ นชุดการสอนประกอบการบรรยาย ชุดการสอน
แบบกิจกรรมกลุม่ ชุดการสอนรายบุคคลและชุดการสอนทางไกล จะให้ ประโยชน์ แก่ผ้ สู อนและผู้เรี ยน
หลายประการ ดังนี ้
1. ช่วยให้ ผ้ สู อนและผู้เรี ยนได้ รับความสะดวกในการใช้ เพราะสามารถที่จะหยิบไป ใช้ ได้ ทนั ที
ชุดละเรื่ องสําหรับการสอนแต่ละครัง้
2. ทําให้ ผ้ สู อนมีความพร้ อมอยู่ตลอดเวลาแม้ จะเลิกสอนไปเป็ นเว ลานาน เมื่อกลับมาสอน
ใหม่ก็เพียงแต่ศกึ ษาแผนการเรี ยนการสอน คูม่ ือและทบทวนก็สามารถจะสอน ได้ เพราะในชุดการสอน
บอกสื่อต่าง ๆ ไว้ พร้ อมแล้ ว
3. ชุดสื่อประสม จะช่วยให้ การเรี ยนการสอนเป็ นไป อย่าง มีประสิทธิภาพเพราะมีสื่อใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่จะช่วยถ่ายทอดเนื ้อหาสาระที่สลับซับ ซ้ อน และ มีความเป็ นรูปธรรม เช่น การทํา งาน
ภายในเครื่ องจักร อวัยวะของ ร่างกาย การขยายพันธุ์ ของสัตว์ชนต่
ั ้ า เป็ น ต้ น ซึง่ สอน ได้ ดีด้วยการ
บรรยายไม่ได้
4. ทําให้ การเรี ยนการสอนของผู้เรี ยน เป็ นอิสระจากอารมณ์ของผู้สอน ไม่วา่ ผู้สอนจะอารมณ์
ดีหรื อ ไม่อย่าง ไร ชุดการสอนก็จะ ช่วยให้ ผู้เรี ยนเรี ยน ได้ ตอ่ ไป โดยไม่หยุดชะงัก เพราะไม่ต้องฟั ง
คําอธิบายจากผู้สอนอยูต่ ลอดเวลา
5. ทําให้ การเรี ยนเป็ นอิสระจากบุคลิกภาพของ ผู้สอนแม้ ผ้ สู อนจะพูด ไม่เกํง แต่ชดุ การสอนก็
จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยน สามารถเรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ในกรณี ผ้ สู อนอื่นสอนแทน ผู้เรี ยนก็จะสามารถเรี ยนจากชุดการสอน ได้ ดีเท่ากับเรี ยนจาก
ผู้สอนที่สอนเป็ นประจํา ปาริ ชาติ โชคพิพฒ
ั น์ (อภิชาติ ชมภูทศั น์ . 2552: 83; อ้ างอิงจาก ปาริชาติ
โชคพิพฒ
ั น์. 2540: 14) ได้ กล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรม ดังนี ้
1. ได้ เปิ ดโอกาส ให้ นกั เรี ยน ได้ ใช้ ความสามารถตามความ ต้ องการของตน ช่วยให้ ทุกคน
ประสบความสําเร็ จในการเรี ยนรู้ตามอัตราการเรี ยนรู้ของผู้นนั ้
2. ฝึ กการตัดสินใจแสวงหาความ รู้ ด้วยตนเอง ให้ นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและ
สังคม
3. ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนถ่ายทอดเนื ้อหาและประสบการณ์ที่ซบั ซ้ อน และมีลกั ษณะเป็ น นามธรรมสูง
ซึง่ ไม่สามารถถ่ายทอดด้ วยการบรรยาย
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4. ทําให้ การเรี ยนรู้เป็ นอิสระจากอารมณ์และบุคลิกภาพของผู้เรี ยน
5. ช่วยสร้ างความพร้ อมและความมัน่ ใจให้ กบั ผู้เรี ยน
6. เร้ าความสนใจของผู้เรี ยนไม่ทําให้ เกิดความเบื่อหน่ายในการเรี ยน
7. ส่งเสริ ม ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความคิด สร้ างสรรค์เพื่อ ให้ เกิดพัฒ นาการทุก ด้ านจากประโยชน์ของ
ชุดการสอนที่กล่าวข้ างต้ นสรุปได้ วา่ ชุดการสอนสามารถช่วยครูท่ี ไม่มีความรู้และความชํา นาญในเรื่ อง
ที่สอน นักเรี ยนสามารถเรี ยน รู้ ด้วยตนเองมีทกั ษะการทางานเป็ น กลุม่ ฝึ กให้ นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบ
ต่อ ตนเองและมี ส่วนรวม มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง ส่ง เสริ ม ให้ นักเรี ยน ได้ เรี ยนตามความสามารถ
ความถนัดและความสนใจทาให้ นกั เรี ยนมีโอกาสในการพัฒนาการเรี ยนรู้ของตนเอง
3.3 องค์ ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ในการสร้ างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เพื่อ นามาใช้ ในการเรี ยนการสอนในวิชาต่าง ๆ
ผู้สร้ างจะต้ องศึกษาองค์ประกอบของชุดการเรี ยนการ สอนว่ามีองค์ประกอบหลักอะไรบ้ าง เพื่อจะได้
กําหนดองค์ประกอบของชุดการเรี ยนการสอนที่จะสร้ างขึ ้น ซึง่ นักการศึกษาได้ กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของชุดการสอน ไว้ ดงั นี ้
บุญชม ศรี สะ อาด (2541 : 95–96) ได้ กล่าวว่าชุดการเรี ยนการสอนมีองค์ประกอบที่
สําคัญ 4 ด้ าน ดังนี ้
คู่มือการใช้ ชุดการเรียนการสอน เป็ นคูม่ ือที่จดั ทําขึ ้นเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ชดุ การเรี ยนการสอน
ศึกษาและปฏิบตั ติ ามเพื่อให้ บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ อาจประกอบด้ วยแผนการสอน สิ่งที่ครูต้อง
เตรี ยมก่อนสอน บทบ าทผู้เรี ยน การจัดชันเรี
้ ยน (ในกรณีของชุดการเรี ยนการสอนมุง่ ใช้ กบั กลุม่ ย่อย
เช่น ในศูนย์การเรี ยน)
บัตรงาน เป็ นบัตรคําสัง่ ว่าจะให้ ผ้ เู รี ยนปฏิบตั อิ ะไรบ้ าง โดยระบุกิจกรรมตามลําดับ ขันตอน
้
การเรี ยน
แบบทดสอบวัดความก้ าวหน้ าของผู้เรี ยน เป็ นแบบทดสอบที่ใช้ สําหรับตรวจสอบว่า
หลังจากเรี ยนชุดการเรี ยนการสอนจบแล้ ว ผู้เรี ยนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่
กําหนดไว้ หรื อไม่
สื่อการเรียนต่ าง ๆ เป็ นสื่อสําหรับผู้เรี ยนได้ ศกึ ษา มีหลายชนิดประกอบกัน อาจเป็ นประเภท
สิ่งพิมพ์ เช่น บทความ เนื ้อหาเฉพาะเรื่ อง จุลสาร บทเรี ยนโปรแกรม หรื อ ประเภทโสตทัศนูปกรณ์ เช่น
รูปภาพ แผนภูมติ า่ งๆ เทปบันทึกเสียง ฟิ ล์มสตริป สไลด์ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ บุญเกื ้อ ควรหาเวช (2542: 95-96) ได้ กล่าวในทํานองเดียวกันว่า ชุดการเรี ยน
การสอน มีองค์ประกอบที่สําคัญ ๆ แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ
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1. คูม่ ือครู เป็ นคูม่ ือและแผนการสอนสําหรับผู้สอนหรื อผู้เรี ยน ตามแต่ชนิด ของชุด
การสอน ภายในคูม่ ือจะชี ้แจงถึงวิธีการใช้ ชดุ เอาไว้ อย่างละเอียด อาจทําเป็ นเล่มหรื อแผ่นพับก็ได้
2. บัตรคําสัง่ หรื อคําแนะนํา จะเป็ นส่วนที่บอกให้ ผ้ เู รี ยนดําเนินการเรี ยน หรื อประกอบ
กิจกรรมตามขันตอนที
้
่กําหนดไว้ บัตรคําสัง่ จะมีอยูใ่ นชุดการสอนแบบกลุม่ และรายบุคคล ซึง่ ประกอบด้ วย
คําอธิบายในเรื่ องที่ศกึ ษา คําสัง่ ให้ ผ้ เู รี ยนดําเนินกิจกรรมและการสรุปบทเรี ยน
3. ใบความรู้และสื่อ จะบรรจุไว้ ในรูปของสื่อการสอนต่าง ๆ อาจประกอบด้ วยบทเรี ยน
โปรแกรม สไลด์ เทปบันทึกเสียง ฟิ ล์มสตริป แผ่นภาพโปร่งใส หุน่ จําลอง รูปภาพ
4. แบบประเมิน ผู้เรี ยนจะทําการประเมินผลความรู้ด้วยตนเองก่อนและหลังเรี ยน
แบบประเมินผลที่อยูใ่ นชุดการเรี ยนการสอน อาจเป็ นแบบฝึ กหัดการจับคู่ หรื อให้ ทํากิจกรรม เป็ นต้ น
จากการศึกษาองค์ประกอบของชุดการเรี ยนการสอน สรุปได้ วา่ มีองค์ประกอบหลักที่สําคัญ
คือ คูม่ ือการใช้ ชดุ กิจกรรมการเรี ยนรู้ คําชี ้แจง จุดมุง่ หมาย เนื ้อหา กิจกรรมการเรี ยนการสอน และการ
ประเมินผล
3.4 ขัน้ ตอนในการสร้ างชุดการเรียนการสอน
วรกิต วัดเข้ าห ลาม (2542: 7-9) ได้ แบ่งขันตอนในการสร้
้
างชุดการเรี ยนการสอน ที่
สําคัญไว้ 10 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 การกําหนดหมวดหมูเ่ นื ้อหา (Subject) ประสบการณ์ เป็ นการกําหนดว่าจะ
ผลิตชุดการสอนในหน่วยวิชาหรื อประสบการณ์ใด
ขันที
้ ่ 2 การกําหนดหน่วยการสอน โดยแบ่งเนื ้อหาวิชาที่กําหนดออกเป็ นหน่วยย่อย ให้
แบ่งเนื ้อหาให้ เหมาะสมกับเวลา
ขันที
้ ่ 3 กําหนดหัวเรื่ อง เป็ นการกําหนดว่าแต่ละหน่วยควรจะให้ ประสบการณ์
อะไรแก่ ผ้ เู รี ยนบ้ างโดยกําหนดเป็ นหัวข้ อเรื่ องย่อย ๆ ให้ ชดั เจนออกมา
ขันที
้ ่ 4 กําหนดมโนมติให้ สอดคล้ องกับหน่วยและหัวเรื่ องนัน้ ๆ
ขันที
้ ่ 5 กําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมโดยสอดคล้ องกับมโนมติ
ขันที
้ ่ 6 กําหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ซึ่ งจะเป็ น
แนวทางการเลือกใช้ สื่อ
ขันที
้ ่ 7 กําหนดแบบประเมินผล ให้ ตรงวัตถุประสงค์
ขันที
้ ่ 8 เลือกและผลิตสื่อให้ สอดคล้ องกับกิจกรรมและวัตถุประสงค์แล้ วจัดไว้ เป็ นชุด ๆ
อาจจะใส่ซองหรื อกล่องตามความเหมาะสม
ขันที
้ ่ 9 หาประสิทธิภาพของชุดการสอน โดยการ นาไปทดลองใช้ เพื่อหาข้ อมูลมา
ปรับปรุงชุดการสอนให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
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ขันที
้ ่ 10 การนาชุดการสอนไปใช้ เมื่อชุดการสอนได้ ปรับปรุงและมีประสิทธิภาพแล้ ว
สามารถนําไปสอนได้ ตามลักษณะและชนิดของชุดการสอนและระดับการศึกษานัน้ ๆ
3.5 การหาประสิทธิภาพของชุกจิ กรรมการเรียนรู้
สุดารัตน์ ไผ่พงศาวงศ์ (2543: 35) ได้ กล่าวถึงความจําเป็ นในการหาประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรมว่าก่อน นาชุดกิจกรรมไปใช้ ครูควรมัน่ ใจว่าชุดกิจกรรมนันมี
้ ประสิทธิภาพในการทําให้
นักเรี ยนเกิดความรู้จริ ง การหาประสิทธิภาพจะช่วยให้ ได้ ชดุ กิจกรรมที่มีคณ
ุ ภาพและทําให้ การสอน
บรรลุความสําเร็ จตามที่มงุ่ หวังไว้
จันทร์ จิรา รัตนไพบูลย์ (2549: 49) กล่าวไว้ วา่ ชุดกิจกรรมจะต้ องทําหน้ าที่สอน โดย
สร้ างภาพการเรี ยนรู้ให้ ผ้ เู รี ยนเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่มงุ่ หวัง บางครั ้ งต้ องศึกษาความรู้ด้วยตนเอง
บางครัง้ ต้ องสอนแทนครู ดังนัน้ การนําชุดกิจกรรมไปใช้ ครูจงึ ควรมัน่ ใจว่าชุดกิจกรรมนันมี
้ ประสิทธิภาพ
ในการทําให้ นกั เรี ยนเกิดความรู้จริ ง การหาประสิทธิภาพตามลําดับขันจะช่
้ วยให้ ได้ ชดุ กิจกรรมที่มี
คุณภาพ และทําให้ การสอนบรรลุความสําเร็จ
ขัน้ ตอนการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ทดลองกับผู้เรี ยนรายบุ คคล (แบบ 1 : 1) โดยใช้ กบั ผู้เรี ยน 1 คน ซึง่ มีระดับคว ามรู้
ความสามารถทางการเรี ยนอ่อน ปานกลําง และเก่ง คํานวณหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
แล้ วปรับปรุงให้ ดขี ึ ้น
2. ทดลองกับผู้เรี ยนเป็ นกลุม่ (แบบ 1 : 10) ใช้ กบั ผู้เรี ยนตังแต่
้ 6-10 คน ซึง่ มีระดับความรู้
ความสามารถทางการเรี ยนอ่อน ปานกลาง และเก่ง คํานวณหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
แล้ วปรับปรุงให้ ดขี ึ ้น
3. ทดลองภาคส นาม (แบบ 1 : 100) เป็ นการทดลองกับนักเรี ยนผู้เรี ยนทังชั
้ นประมาณ
้
30 - 100 คน ซึง่ มีระดับความรู้ความสามารถทางการเรี ยนอ่อน ปานก
ลาง และเก่ง คํานวณหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้แล้ วปรับปรุงแก้ ไข ผลลัพธ์ที่ได้ ควรใกล้ เคียงกับเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้
หรื อตํา่ กว่าเกณฑ์ไม่เกินร้ อยละ 25
สรุปได้ วา่ ในการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ มีการตรวจสอบคุณภาพ
ของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่สร้ างขึ ้นโดยมีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานขึ ้นมาเพื่อทําให้ ทราบว่า
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้นนเป็
ั ้ นไปตามจุดประสงค์ที่สร้ างขึ ้น
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เกณฑ์ การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เกณฑ์การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้นนเป็
ั ้ นเกณฑ์ที่ผ้ สู อนคาดหมายว่า
ผู้เรี ยนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรี ยนรู้
โดยกําหนดค่าประสิทธิภาพเป็ น E1/E2 โดย E1 คือ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ และ E 2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละของผลเฉลี่ยของ
้
ที่ทําแบบทดสอบท้ ายกิจกรรม
คะแนนที่ได้ ดังนัน้ E 1 /E 2 คือ ผลเฉลี่ยของคะแนนของนักเรี ยนทังหมด
แต่ละกิจกรรมการเรี ยนรู้ตอ่ เปอร์ เซ็นต์ผลเฉลี่ยของคะแนนการทําแบบทดสอบหลังเรี ยนครบทุก
กิจกรรมการเรี ยนรู้ เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต (2528: 295)
ในการวิจยั ครัง้ นี ้การประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ คือ ผลที่ได้ จากการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังจากได้ เรี ยนด้ วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ท่ีพฒ
ั นาขึ ้น โดยผู้วจิ ยั ใช้ เกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด 80/80 หมายถึง เกณฑ์การพิจารณาผลการเรี ยนการสอนจากชุดกิจกรรมการ
จัดการเรี ยนรู้ท่ีพฒ
ั นาขึ ้น โดย 80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนทังหมด
้
ที่ทําแบบทดสอบ
ท้ ายกิจกรรมแต่ละกิจกรรมการเรี ยน รู้ คิดเป็ นร้ อยละไม่ตา่ํ กว่า 80 และ80 ตัวหลัง คือ คะแนนเฉลี่ย
ของนักเรี ยนทังหมดที
้
่ทําแบบทดสอบหลังเรี ยนทุกกิจกรรมครบทัง้ 6 กิจกรรมการเรี ยนรู้ คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่ตา่ํ กว่า 80
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2532: 13) ได้ บญ
ั ญัตศิ พั ท์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไว้
ว่า “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง ความสําเร็จ หรื อความสามารถในการกระทําใด ๆ ที่ต้อง อาศัย
ทักษะ หรื อมิฉะนันก็
้ ต้องอาศัยความรอบรู้ในวิชาใดวิชาหนึง่ โดยเฉพาะ”
์
พวงรัตน์ ทวีรัตน์(2540: 29) ได้ ให้ ความหมายผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน หมายถึง คุณลักษณะ
รวมถึงความรู้ความสามารถของบุคคล อันเป็ นผลมาจากการเรี ยนการสอน หรื อประมวลประสบการณ์
ทังปวงที
้
่บคุ คลได้ รับจากการเรี ยนการสอน ทําให้ บคุ คลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในด้ านต่าง ๆ
ของสมรรถภาพทางสมอง
สรุปแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนได้ ดงั นี ้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเป็ นความสามารถของบุคคล ที่ได้ รับจากการเรี ยนการสอนหรื อการฝึ กอบรม
ทําให้ บคุ คลได้ รับประสบการณ์การเรี ยนรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้ านต่าง ๆ
ของสมรรถภาพทางสมอง
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4.2 แนวทางในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บลูม (Bloom. 1976: 201-207) ได้ สรุปให้ เห็นชัดเจนว่าผลสัมฤทธิ์หรื อประสิทธิภาพ
ทางการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนนันเป็
้ นความสามารถที่แสดงออกทางพฤติกรรมย่อยๆ ในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
1. ด้ านความรู้ความจํา (Knowledge) เป็ นความสามารถที่ผ้ เู รี ยนเก็บและระลึกถึง
เรื่ องราวต่าง ๆ ที่ ได้ รับจากการสัง่ สอนอบรมมา เป็ นลักษณะที่ผ้ เู รี ยนแสดงออกในรูปของการจํา และ
ระลึกเรื่ องราวนัน้ ๆ ได้
2. ด้ านความเข้ าใจ (Comprehensive) เป็ นความสามารถที่แสดงออกในลักษณะ
ของการถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้ เรี ยนรู้มาด้ วยการเขียนหรื อการกระทําใด ๆ ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจได้
3. ด้ านการนาไปใช้ (Application) เป็ นความสามารถที่ผ้ เู รี ยน นาเอําความรู้ความเข้ าใจ
จากสิ่งที่ได้ รับการอบรมสัง่ สอนบวกกับประสบการณ์ ต่าง ๆ ของตนไปใช้ ในสถานการณ์ จริง ๆ หรื อ
สถานการณ์จําลองที่คล้ ายคลึงกันได้
4. ด้ านการวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นพฤติกรรมที่ผ้ เู รี ยนแสดงออกให้ เห็นได้ ด้วย
การสามารถแยกแยะเรื่ องราวเหตุการณ์ ผลลัพธ์ ผลรวมของปรากฏการณ์ใด ๆ ที่ประจักษ์อยูน่ นั ้
ว่าเกิดจากหรื อประกอบจากส่วนย่อยต่าง ๆ อะไรบ้ าง สามารถวิเคราะห์บางส่วนที่สําคัญ ของเรื่ องราว
ได้ มองเห็นความสัมพันธ์เกี่ยวโยงของปลีกย่อยของสิ่งที่เรี ยนรู้ เป็ นต้ น
5. ด้ านการสังเคราะห์ (Synthesis) เป็ นความสามารถที่ผ้ เู รี ยน นําเอาสิ่งที่เรี ยน ต่าง ๆ
มาร้ อยกรอง จัดระเบียบใหม่ให้ เกิดเป็ นโครงสร้ าง เรื่ องราวใหม่ที่ แปลกกว่าเดิม มีประสิทธิภาพสูง
กว่าเดิม เป็ นลักษณะของความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์นนั่ เอง
6. ด้ านการประมาณค่า(Evaluation) เป็ นพฤติกรรมทางปั ญญาที่สงู ที่สดุ ในด้ านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน เป็ นความสามารถ ที่ผ้ เู รี ยนวินิจฉัยเรื่ องราวต่าง ๆ ว่าดีหรื อไม่ดี ควรปฏิบตั หิ รื อไม่ควร
เหมาะสมหรื อไม่เหมาะสม เป็ นการใช้ วิจารณญาณขันสุ
้ ดยอดนัน่ เอง
สมบูรณ์ ชิต พงศ์ และค นอื่นๆ (2540) การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต้ องสอดคล้ อง
กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทัง้ 3 ด้ านคือ
1. ด้ านความคิด (Cognitive Domain) เป็ นความสามารถของสมองในด้ านความคิด
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ซึง่ พฤติกรรมที่แยกย่อยเป็ น 6 ขัน้ คือ
1.1 ความรู้ความจํา (Memory) เป็ นความสามารถในการทรงไว้ รักษาไว้ ซง่ึ มวล
ประสบการณ์ตา่ ง ๆ ในชีวิตที่รับรู้มา
1.2 ความเข้ าใจ (Comprehension) เป็ นความสามารถในการแปลความ ตีความ
และขยายความในเรื่ องราว และเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ในชีวิต
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1.3 การนาไปใช้ (Application) เป็ นความสามารถที่ นาประสบการณ์ท่ีได้ รับมา
ไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ ปัญหาใหม่
1.4 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นความสามารถในการจับใจความสําคัญและ
หาความสัมพันธ์ และหลักการของสิ่งของเรื่ องราวเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้น
1.5 การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็ นความสามารถในความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
เรื่ องราวต่าง ๆ ขึ ้นมาใหม่ โดยใช้ สิ่งเดิมมาดัดแปลงและปรับปรุงให้ มีประสิทธิภาพดีกว่าแต่ก่อน
1.6 การประเมินค่า (Evaluation) เป็ นความสามารถในการตัดสิน ตีราคา และ
ลงสรุปในเรื่ องราวต่าง ๆ
2. ด้ านความรู้สกึ นึกคิด (Affective Domain) เป็ นท่าทีที่มีตอ่ สิ่งต่าง ๆ 5 ขัน้ คือ
2.1 การรับรู้ (Receiving) เป็ นความรู้สกึ ฉับไวในการที่จะรับรู้ในสิ่งเร้ าต่าง ๆ
2.2 การตอบสนอง (Responding) เป็ นการมีปฏิกิริยาต่อสิง่ เร้ าด้ วยความรู้สกึ
ที่ยินยอม เต็มใจ และพอใจ
2.3 การสร้ างคุณค่า (Value) เป็ นการแสดงออกซึง่ ความรู้สกึ มีสว่ นร่วมต่อสิง่ ต่าง ๆ
ตังแต่
้ การยอมรับ นิยมชมชอบ และเชื่อถือในสิ่งนัน้
2.4 การจัดระบบ (Organization) เป็ นการสร้ างความคิดรวบรวมของคุณค่าให้ เกิดมี
ระบบ โดยอําศัยความสัมพันธ์ของคุณค่าในสิ่งที่ยดึ ถือ
2.5 การสร้ างลักษณะนิสยั (Characterization) เป็ นการจัดคุณค่าที่มีอยูแ่ ล้ ว ให้ เป็ น
ระบบ แล้ วยึดถือเป็ นลักษณะนิสยั ประจําตัวบุคคล
3. ด้ านทักษะ (Psycho-motor Domain) เป็ นทักษะในการปฏิบตั ิ 5 ขันตอน
้
คือ
3.1 การเลียนแบบ (Imitation) เป็ นการเลือกหาตัวแบบที่สนใจ
3.2 การทําตามแบบ (Manipulation) เป็ นการลงมือทําตามแบบที่สนใจ
3.3 การหาความถูกต้ อง (Precision) เป็ นการตัดสินใจเลือกทําตามแบบที่เห็นว่า
ถูกต้ อง
3.4 การทําอย่างต่อเนื่อง (Articulation) เป็ นการกระทําสิ่งที่เห็นถูกต้ องได้ อย่างเป็ น
เรื่ องเป็ นราว
3.5 การทําโดยธรรมชาติ (Naturalization) เป็ นการทําจนเกิดทักษะสามารถปฏิบตั ิ
ได้ โดยอัตโนมัตจิ นเป็ นธรรมชาติ
4.3 เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชวาล แพรัตกุล (2526 : 16) กล่าวว่าเครื่ องมือที่ใช้ วดั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน คือ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ซึง่ แบ่งได้ เป็ น 2 พวก
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1. แบบทดสอบของครู (Teacher- Made Test) หมายถึง ชุดของคําถามที่ครู เป็ นผู้สร้ าง
ขึ ้น ซึง่ เป็ นคําถามที่เกี่ยวกับความรู้ท่ีนกั เรี ยนได้ เรี ยนในห้ องเรี ยนว่านักเรี ยนมีความรู้มากแค่ไหน
บกพร่องที่ตรงไหน จะได้ สอนซ่อมเสริ ม หรื อเป็ นการวัดดูความพร้ อมที่จะเรี ยนบทเรี ยนใหม่ ซึ่ งขึ ้นอยู่
กับความต้ องการของครู
2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) แบบทดสอบประเภทนี ้สร้ างขึ ้น
จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา หรื อจากครูท่ีสอนวิ ชานัน้ แต่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพ โดยนํา ผล
มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิตหลายครั
ิ
ง้ จนกระทัง่ มีคณ
ุ ภาพดีพอ จึงสร้ างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบนัน้
สามารถใช้ เป็ นหลักเปรี ยบเทียบผลเพื่อการประเมินค่าของการเรี ยนการสอนในเรื่ องใด ๆ ก็ได้ ซึง่
แบบทดสอบมาตรฐานจะมีความเป็ นมาตรฐานอยู่ 2 ประการ คือ
2.1 มาตรฐานในการดําเนินการสอบ หมายความว่า แบบทดสอบนี ้ไม่วา่ จะนําไปใช้
ที่ไหนเมื่อไรก็ตาม คําชี ้แจง คําอธิบาย การดําเนินการสอบจะเหมือนกันทุกครัง้ ไปจะมีการควบคุมตัวแปร
ต่าง ๆ ที่ทําให้ คะแนนค ลาดเคลื่อน เช่น ผู้คมุ สอบ การจัดห้ องสอบ กระบวนการสอบ การใช้ คําสัง่
กระบวนการสอบประเภทนี ้มีคําชี ้แจงในการใช้ ข้อสอบอยูด่ ้ วย
2.2 มาตรฐานในการแปลความหมายของคะแนน หมายความว่า ไม่วา่ จะสอบที่ไหน
เมื่อไรก็ต้องแปลคะแนนได้ เหมือนกัน ฉะนันข้
้ อสอบประเภทนี ้จึงต้ องมีเกณฑ์สําหรับเปรี ยบเทียบให้
เป็ นมาตรฐานเดียวกันได้
สําหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วจิ ยั สนใจศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ อง การอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้า ของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้ ชดุ กิจกรรม การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ซึง่ เป็ นการวัด
ความสามารถด้ านสติปัญญาครอบคลุม พฤติกรรม 6 ด้ าน คือ ด้ านความรู้ ความจํา ความเข้ าใจ
การนาไปใช้ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ เครื่ องมือที่นาไปใช้ คอื แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
(Multiple Choice) 4 ตัวเลือก
11

11

5. ความตระหนัก
5.1 ความหมายของความตระหนัก
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520: 14) กล่าวว่า “ความตระหนัก ” หมายถึง การที่บคุ คลฉุกคิด
ขึ ้นได้ หรื อการเกิดขึ ้นในความรู้สกึ ว่ามีสิ่งหนึง่ เหตุการณ์หนึง่ หรื อสถานที่หนึง่ ซึง่ การรู้สกึ ว่ามีหรื อ
การได้ ฉกุ คิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึง่ เป็ นความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นในสภาวสะจิตใจ แต่ไม่ได้ หมายความว่าบุคคลนัน้
สามารถจําได้ หรื อระลึกได้ ถงึ ลักษณะบางอย่างของสิง่ นัน้
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วิชยั วงษ์ ใหญ่ (2537: 133) กล่าวถึง “ความตระหนัก ” ว่า ความตระหนักเป็ นพฤติกรรม
ขันตํ
้ า่ สุดทางด้ านความรู้ แต่ความตระหนักไม่เกี่ยวกับความจําหรื อความสามารถระลึกได้ ความตระหนัก
หมายถึง ความสามารถนึกคิด ความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นในสภาวะของจิตใจ
กู๊ด (Good. 1973: 54) ให้ ความหมายว่า “ความตระหนัก ” หมายถึง การกระทําที่แสดง
ว่าจําได้ การรับรู้หรื อมีความรู้ ซึง่ ความตระหนักมีความหมายเหมือนกับความสํานึก
รูนส์ (Runes. 1971: 32) กล่าวว่า “ความตระหนัก” เป็ นการกระทําที่เกิดจากความสํานึก
บลูม (Bloom. 1971: 273) กล่าวว่า “ความตระหนัก ” เป็ นขันตํ
้ ่าสุดของ อารมณ์ และ
ความรู้สกึ ความตระหนักเกือบคล้ ายความรู้ตรงที่ทงความรู
ั้
้ และความตระหนักต่างก็ไม่เน้ นลักษณะ
ของสิง่ เร้ า ความตระหนักต่างกับความรู้สกึ ตรงที่ความตระหนัก ไม่ต้องเน้ นปรากฏการณ์หรื อสิ่งใด
สิ่งหนึง่ ความตระหนักจะเกิดขึ ้นได้ เมื่อมีสิ่งเร้ า
จากความหมายของความตระหนักดังกล่าวข้ างต้ นพอสรุปได้ วา่ ความตระหนัก หมายถึง
ความสํานึก การรับรู้ หรื อความรู้สกึ ต่อสิ่งใดสิ่งหนึง่ หรื อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ โดยอาศัยระยะเวลา
ประสบการณ์ หรื อสภาพแวดล้ อมในสังคม ช่วยให้ เกิดความตระหนัก
ซึง่ สอดคล้ องกับการสรุป
ความหมายของความตระหนักของ เนลสัน (Nelson. 1975: 308) กล่าวว่า ความตระหนักมีความหมาย
เหมือนการสํานึก ซึง่ เป็ นภาวะที่บคุ คลได้ รับรู้ หรื อได้ ประสบการณ์ตา่ ง ๆ มาแล้ ว โดยมีการประเมินค่า
และตระหนักถึงความสําคัญ ที่ตนเองมีตอ่ สิ่งนัน้ ๆ อยูค่ วามตระหนักจึงเป็ นเรื่ องของการตื่นตัวทางจิตใจ
ต่อเหตุการณ์หรื อสถานการณ์นนั ้ หมายความว่า ระยะเว ลํา หรื อประสบการณ์และสภาพแวดล้ อมจะ
เกิดการรับรู้ (Perceptions) ขึ ้นและนาไปสูก่ ารเกิดความคิดรวบยอด การเรี ยนรู้ และความตระหนัก
ตามลําดับ
5.2 องค์ ประกอบสําคัญที่ทาํ ให้ เกิดความตระหนัก
ปั จจัยหรื อสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ หรื อความตระหนักนัน้ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น
2 องค์ประกอบใหญ่ คือ ลักษณะของสิ่งเร้ า และลักษณะของบุคคลที่รับรู้
1. ลักษณะของสิ่งเร้ า หรื อคุณสมบัตขิ องสิ่งเร้ าจะเป็ นปั จจัยภายนอกที่ทําให้ บคุ คล
เกิดความสนใจที่จะรับรู้ อันจะนาไปสูค่ วามตระหนักต่อไป
2. ลักษณะของบุคคลที่รับรู้ หมายถึง การที่บคุ คลจะเกิดความตระหนักต่อปรากฏก ารณ์
อย่างใดอย่างหนึง่ มากน้ อยแค่ไหนย่อมจะขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยทางด้ านกายภาพ ได้ แก่ สมรรถภาพข อง
อวัยวะรับสัมผัส หู ตา จมูก ลิ ้น และปั จจัยทางด้ านจิตวิทยา อันได้ แก่ ความรู้เดิมการสังเกตพิจารณา
ความสนใจ ความตังใจ
้ ความพร้ อมที่จะรับรู้ การเพิม่ คุณค่า ฯลฯ ซึง่ สิง่ ต่าง ๆ เหล่านี ้จะมีอิทธิพลทําให้
บุคคลเกิดความตระหนักแตกต่างกัน ซึง่ ขันตอน
้
และกระบวนการเกิดความตระหนักสามารถอธิบายได้
ดังปรากฏตามภาพประกอบ
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การสัมผัส

การรับรู้

ความคิด
รวบยอด

การเรี ยนรู้
ความรู้

ความ
ตระหนัก

พฤติกรรม

ภาพประกอบ 2 ขันตอนและกระบวนการเกิ
้
ดความตระหนัก
ที่มา: Good, Carter V. (1973). Dictionary of Education. p. 54.
จากภาพประกอบ จะเห็นได้ วา่ ความตระหนักเป็ นผลมาจากกระบวนการทางปั ญญา
(Cognitive Process) กล่าวคือ เมื่อบุคคลได้ รับการกระตุ้นจากสิง่ เร้ าหรื อรับสัมผัสจาก สิ่งเร้ า แล้ วจะ
เกิดการรับรู้ ขึ ้น เมือ่ เกิดการรับรู้แล้ วต่อไปก็จะ นาไปสูก่ ารเกิดความเข้ าใจในสิ่งเร้ านัน้ และ นําไปสูก่ าร
เรี ยนรู้ตอ่ ไปคือ มีความรู้ในสิ่งนันและเมื
้
่อบุคคลเกิดความรู้แล้ วก็จะ นาไปสูค่ วามตระหนักในที่สดุ และ
ทังความรู
้
้ และความตระหนักต่างก็ นาไปสูก่ ารกระทําหรื อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลที่มีตอ่ สิ่งเร้ า
นัน้ ๆ ต่อไป
5.3 การวัดความตระหนัก
ชวาล แพรัตกุล (2526: 201) กล่าวว่า ความตระหนักเป็ นการแสดงพฤติกรรมที่ละเอียดอ่อน
เกี่ยวกับด้ านความรู้สกึ และ อํารมณ์ ดังนัน้ เครื่ องมือที่จะ นามาวัดต้ องมีหลักการ และวิธีการตลอดจน
การมีเทคนิคเฉพาะ เพื่อจะได้ ผลออกมาอย่างเที่ยงตรง และเชื่อถือได้ เครื่ องมือที่ใช้ วดั ความตระหนักมี
หลายประเภท ดังนี ้
1. วิธีการสัมภาษณ์ อาจ เป็ นการสัมภาษณ์แบบมีโครงร่างอย่างแน่นอน
(Structured Item) คือ มีการสร้ างคําถาม และมีคาํ ตอบให้ เลือกเหมือน ๆ กัน หรื อแบบสอบถาม
ชนิดที่เลือกตอบ เป็ นต้ น ส่วนอีกชนิดหนึง่ แบบไม่มีโครงร่าง (Unstructured Item) เป็ นแบบสัมภาษณ์
ที่มีไว้ แต่หวั ข้ อใหญ่ๆให้ ผ้ ตู อบมีเสรี ภาพในการตอบมากๆ และคําถามก็เป็ นไป ตามโอกาสจะอํานวยให้
2. แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามอาจเป็ นชนิดปลายเปิ ดหรื อชนิดปลาย
ปิ ด หรื ออาจผสมกันทังสองแบบก็
้
ได้
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3. แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็ นเครื่ องมือวัดชนิดที่ให้ ตรวจสอบว่า เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อมี – ไม่มี สิ่งที่กําหนดในรายการ อาจอยูใ่ นรูปของการทําเครื่ องหมายให้ ตอบ หรื อเลือก
ว่า ใช่ – ไม่ใช่ ก็ได้
4. มาตรวัดเจตคติตามวิธีของลิเคอร์ ท (Likert’s Scale) เป็ นเครื่ องมือที่เหมาะสําหรับ
การใช้ วดั อารมณ์ และความรู้สกึ ว่ามีความเข้ มมากน้ อยเพียงใด
5. การใช้ ความหมายทางภาษา (Semantic Differential Technique) เป็ นเครื่ องมือวัด
ชนิดหนึง่ ที่สามารถวัดเกี่ยวกับการประเมินค่า (Evaluation) ศักยภาพ และพวกที่เกี่ยวกับกิจกรรม
(Activity) เป็ นเทคนิคการวัดที่ ชาลส์ ออสกูด ได้ คดิ ขึ ้นมาใช้ วดั เกี่ยวกับความตระหนัก
5.4 ความสําคัญของการมีความตระหนักต่ อการส่ งเสริมและรั กษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม
ความตระหนักมีความสําคัญต่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อม ซึง่ มีนกั วิชาการ
ได้ แสดงทัศนะของแต่ละท่านไว้ ดงั นี ้ สุขณภา สําเนียงสูง (2546 : 43) ได้ กล่าวไว้ สอดคล้ องกันว่า
ความตระหนัก เป็ นการปลูกฝั งหรื อพัฒ นาความรู้สกึ ซาบซึ ง้ ต่อสิ่งแวดล้ อมในทางที่ถกู ต้ อง นับว่าเป็ น
สิ่งที่จําเป็ นอีกประการหนึง่ เมื่อบุคคลมีพฤติกร รมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้ อม แล้ ว การทํา ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติจะลดน้ อยลง การปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมทางด้ านความรู้สกึ อารมณ์ นัน้
เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคล ดังนัน้ การปลูกฝั งในเรื่ องความรู้สกึ อารมณ์ จึงเป็ นสิ่งที่
ต้ องพยายามสอดแทรกในทุกเวลาทุกโอกาสเท่าที่จะทําได้ แม้ วา่ พฤติกรรมนี ้จะไม่เห็นผลในทันทีทนั ใด
ก็ตาม ในกาลข้ างหน้ า ถ้ าการเปลี่ยนแ ปลงพฤติกรรมเป็ นไปตามที่มงุ่ หวัง ก็จะเป็ นการส่งเสริ มและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมที่มีคณ
ุ ภาพทางหนึง่ ซึง่ จะบังเกิดผลดีตอ่ สังคมส่วนรวมต่อไป
5.5 ความสัมพันธ์ ระหว่ างการรั บรู้และความตระหนัก
ความตระหนักกับการรับรู้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกัน ซึง่ มีนกั การศึกษาสรุปไว้
สอดคล้ องกันคือ (กนกพร อิศรานุวฒ
ั น์ . 2540: 24) (สมบุญ ศิล ป์รุ่งธรรม. 2540: 23) และ (สุขณภา
สําเนียงสูง. 2546: 43) กล่าวว่า ความตระหนักและการรับรู้นนมี
ั ้ ความสัมพันธ์กนั คือทังความตระหนั
้
ก
และการรับรู้ ต่างก็เกี่ยวข้ องกับการสัมผัส และการใช้ จิตใจไตร่ตรองทังสิ
้ ้น โดย
การรับรู้เป็ นเรื่ อง
ของข้ อเท็จจริ ง กฎเกณฑ์ท่ีได้ จากการสังเกตและรับรู้ท่ีต้อง อาศัยเวลาส่วนความตระหนักเป็ นเรื่ อง
ความรู้สกึ ในสภาวะจิตใจที่ไม่เน้ นความสามารถในการจํา หรื อระลึกได้ อย่างไรก็ตาม การที่จะเกิด
ความตระหนักขึ ้นมาได้ นนั ้ ต้ องผ่านการรับรู้มาก่อนเบื ้องต้ น
5.6 วิธีการสร้ างแบบวัดความตระหนัก
สุขณภา สําเนียงสูง (2546 : 43) ได้ สรุปวิธีการสร้ างแบบวัดความตระหนักมีลําดับ
การสร้ างดังนี ้
1. การรวบรวมข้ อมูล ข้ อมูลนันอาจมาจากเอกสาร
้
บทวิเคราะห์ งานการศึกษาวิจยั
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2. การตรวจสอบข้ อมูล เพื่อให้ แน่ใจว่าข้ อมูลที่ นามาใช้ ในการสร้ างแบบวัด มีความ
เหมาะสมกับการที่จะตอบหรื อใช้ วดั กับกลุม่ ตัวอย่าง
3. เขียนแบบวัดโดยการสร้ างเหตุการณ์ เพื่อให้ กลุม่ ตัวอย่างได้ แสดงความรู้สกึ ที่แท้ จริง
ของตนออกมา โดยการตรวจสอบในแบบตรวจสอบรายการ
4. จัดเรี ยงตัวลวงและตัวเลือก
5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบวัด
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับความตระหนัก สรุปได้ วา่ ความตระหนักต่อการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า หมายถึง การแสดงออกถึงความ รู้สกึ ความสํานึกในผลของการกระทํา ที่จะนาผลดีและ
ผลเสียมาสูก่ ารใช้ พลังงานไฟฟ้า แบ่ งเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ 1) ลักษณะของสิ่งเร้ า หรื อคุณสมบัติ
ของสิ่งเร้ า จะเป็ นปั จจัยภายนอกที่ทํา ให้ บคุ คลเกิดความสนใจที่จะรับรู้ อันจะนาไปสูค่ วามตระหนัก
ต่อไป 2) ลักษณะของบุคคลที่รับรู้ หมายถึง การที่บคุ คลจะเกิดความตระหนักต่อปรากฏการณ์
อย่างใดอย่างหนึง่ มากน้ อยแค่ไหนขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยกายภาพ ได้ แก่ สมรรถภาพของอวัยวะรับสัมผัส
และปั จจัยทางด้ านจิตวิทยา ได้ แก่ ความรู้เดิม การสังเกตพิจารณาจากความสนใจ ความตังใจ
้
ความพร้ อมที่จะรับรู้ การเพิ่มคุณค่า ซึง่ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ จะมีอทิ ธิพลทําให้ บคุ คลเกิดความตระหนัก

6. ความพึงพอใจ

6.1 ความหมายของความพึงพอใจ
จารุศรี ศิริองั คาวุธ (2545: 8) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นองค์ประกอบ ด้ านความรู้สกึ
ของทัศนคติ ซึง่ ไม่จําเป็ นต้ อ งแสดงหรื ออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไป หรื อกล่าวได้ วา่ ความพึงพอใจ
เป็ นเพียงปฏิกิริยาด้ านความรู้สกึ ต่อสิง่ เร้ าหรื อสิง่ กระตุ้นที่แสดงออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สดุ ท้ าย
ของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกถึงทิศทางของผลการประเมินว่าเป็ น ไปในลักษณะทิศทางบวก
หรื อทิศทางลบหรื อไม่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้ าหรื อสิ่งกระตุ้นนันก็
้ ได้
กิตติศกั ดิ์ มีฤทธิ์ (2545: 19) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพความต้ องการที่
ได้ รับการตอบสนอง เกิดเป็ นความรู้สกึ ที่ดี ที่ชอบ ประทับใจ ที่มีตอ่ สิ่งนัน้ ๆ โดยเมื่อพอใจสิ่งใดแล้ ว
ก็จะแสดงออกทางพฤติกรรม โดยเข้ าร่ วมกิจกรรม อุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาที่กระทําใน
กิจกรรมนัน้
วิลาวรรณ คุณเจริ ญ(2544: 13) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สกึ หรื อทัศนคติที่
ดีที่เกิดขึ ้นเมื่อได้ รับผลสําเร็ จตามมุง่ หมายหรื อวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
จากความหมายของคําว่าความพึงพอใจที่นกั วิชาการได้ กล่าวไว้ พอสรุปได้ วา่ ความพึงพอใจ
คือความรู้สกึ หรื อทัศนคติท่ีดที ่ีเกิดจากการสัมผัส กา รรับรู้ ทํา ให้ เกิดการเรี ยนรู้ ยอมรับเป็ นไปตามที่
คาดหวังที่ทําให้ เกิดความสามารถในการเรี ยนรู้ได้ ดยี ง่ิ ขึ ้น
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6.2 ทฤษฎีความพึงพอใจ
วิโรจน์ สารรัตนะ (2544: 96) กล่าวว่า กระบวนการจูงใจเป็ นสิง่ ที่ทําได้ ยากและ
สลับซับซ้ อน เนื่องจากเหตุผลต่อไปนี ้
1. บุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
2. พฤติกรรมที่บคุ คลแสดงออกมีหลํากหลายวิธี แม้ จะเป็ นความต้ องการอันเดียวกัน
3. การกระทําของบุคคลไม่คงเส้ นคงวา เปลี่ยนแปลงง่าย
4. บุคคลมีปฏิกิริยาต่อความล้ มเหลวในการตอบสนองความต้ องการที่แตกต่างกัน
มาสโลว์ (วิโรจน์ สารรัตนะ . 2544: 99-101; อ้ างอิงจาก Hellriegel; & Slocum. 1982;
Staw. 1983; Dunham. 1984) เชื่อว่าความต้ องการของ มนุษย์สามารถจัดลําดับขันได้
้ 5 ขัน้ และเมื่อ
ความต้ องการใดได้ รับการตอบสนองแล้ วจะไม่
ก็ จงู ใจอีก ซึง่ ความต้ องการ5 ขันของมาสโลว์
้
ประกอบด้ วย
1. ความต้ องการทางกายภาพ
2. ความต้ องการความปลอดภัยและความมัน่ คง
3. ความเป็ นเจ้ าของ ความรัก และกิจกรรมทางสังคม
4. การยอมรับนับถือ
5. การบรรลุศกั ยภาพแห่งตน
มาสโลว์กล่าวว่า ความต้ องการในแต่ละลําดับขัน้ จะมีความคาบเกี่ยวกันอยู่ หรื อ อาจเกิด
ความต้ องการหลายลําดับขันในเวลํ
้
าเดียวกัน
เฮอร์ เบิร์ก และคนอื่นๆ (วิโรจน์ สารรัตนะ . 2544: 101-104; อ้ างอิงจาก Hoy; et al.
2001; Ubben; et al. 2001; Lunenburg. 2001) ได้ วิจยั และค้ นพบสิ่งต่าง ๆ ดังนี ้
ปั จจัยคํ ้าจุน หรื อ ปั จจัยธํารงรักษา คือ สิง่ ที่ทําให้ เกิดความไม่พงึ พอใจเมื่อขาดหายไป
ถึงแม้ วา่ ในขณะที่มีก็ไม่ทําให้ เกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ ้น
ปั จจัยจูงใจ คือ สิ่งที่ทําให้ เกิดความพึงพอใจแต่หากขาดหายไปจะทําให้ ไม่มีความพึงพอใจ
แต่ก็ไม่ถงึ กับทําให้ เกิดความพึงพอใจ
ทฤษฎีของเฮอร์ เบิร์กสามารถตีความได้ 5 แง่มมุ ดังนี ้
1. ปั จจัยจูงใจทุกตัวต่างร่วมกันส่งผลต่อความพึงพอใจมากกว่าความไม่พงึ พอใจ
2. ปั จจัยจูงใจทุกตัวต่างร่วมกันส่งผลต่อความพึงพอใจม ากกว่าความไม่พงึ พอใจและ
ปั จจัยคํ ้าจุนทุกตัวต่างร่วมกันส่งผลต่อความไม่พงึ พอใจมากกว่าปั จจัยจูงใจทุกตัวรวมกัน
3. ปั จจัยจูงใจแต่ละตัวส่งผลต่อความพึงพอใจมากกว่าความไม่พงึ พอใจและ
ในทางกลับกันปั จจัยคํ ้าจุนแต่ละตัวส่งผลต่อความไม่พงึ พอใจมากกว่าความพึงพอใจ
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4. ปั จจัยจูงใจแต่ละตัวส่งผลต่อความพึงพอใจมากกว่าปั จจัยจูงใจแต่ละตัวส่งผล
ต่อความพึงพอใจมากกว่าปั จจัยคํ ้าจุนตัวใด ๆ
5. ปั จจัยจูงใจเท่านันที
้ ่สง่ ผลต่อความพึงพอใจ แล
ะมีเฉพาะปั จจัยคํ ้า จุน เท่านัน้
ที่สง่ ผลต่อความไม่พงึ พอใจ
6.3 การเรียนการสอนที่มีผลต่ อความพึงพอใจของผู้เรียน
ระบบการเรี ยนการสอน ที่มีที่มีการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพนัน้
นักการศึกษา ได้ ให้ แนวคิดที่แตกต่างกัน ตามรายละเอียดดังนี ้ คือ
กลาสเซอร์ (ภพ เลาหไพบูลย์ . 2540: 55-50; อ้ างอิงจาก Glasser. 1962) ได้ เสนอ
รูปแบบของการเรี ยนการสอนแบบง่าย ๆ ซึง่ เป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไปมี 5 องค์ประกอบ คือ จุดประสงค์
การสอน การประเมินสถานะของผู้เรี ยนก่อนสอน การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนการประเมินผล
การเรี ยนการสอน และข้ อมูลป้อนกลับ
เคมพ์ (ภพ เ ลาหไพบูลย์ . 2540 : 56 - 57; อ้ างอิงจาก Kemp. 1971) ได้ เสนอระบบ
การเรี ยนการสอนไว้ วา่ ระบบการเรี ยนการสอนต้ องประกอบด้ วย 9 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. กําหนดหัวข้ อที่จะสอนและเขียนจุดประสงค์ทวั่ ไป
2. ศึกษาลักษณะของผู้เรี ยน
3. ระบุจดุ ประสงค์ของการสอนเชิงพฤติกรรม
4. กําหนดเนื ้อหาวิชาที่สนองจุดประสงค์ในแต่ละข้ อ
5. ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถก่อนที่จะทําการสอน
6. เลือกกิจกรรม แหล่งวิชาการสําหรับการเรี ยนการสอน เพื่อนําไปสูจ่ ดุ ประสงค์
7. บริ การสนับสนุนประสานงานเรื่ องต่าง ๆ เช่น การเงินอําคารสถานที่ เครื่ องมือเครื่ องใช้
8. ประเมินผลการเรี ยนของผู้เรี ยนว่าบรรลุผลตามจุดประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ เพียงใด
9. การพิจารณว่าควรจะได้ มีการแก้ ไขปรับปรุงแผนการเรี ยนการสอนให้ ดีขึ ้น
รูปแบบการเรี ยนการสอนของเคมพ์ เน้ นการกําหนดจุดประสงค์ของการสอนว่าจะต้ องเป็ น
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและให้ ความสําคัญต่อการบริการสนับสนุนการเรี ยนการสอนด้ วย
คลอสไมร์ และ ริ ปเปิ ล (ภพ เลาหไพบูลย์ . 2540: 59; อ้ างอิงจาก Klausmeier; & Ripple.
1971) ได้ เสนอระบบการเรี ยนการสอนไว้ วา่ ระบบการเรี ยนการสอน มีองค์ประกอ 7 ส่วน คือ
1. กําหนดจุดประสงค์
2. การเตรี ยมความพร้ อมของนักเรี ยน
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3. การจัดเนื ้อหาวิชาการ วัสดุอปุ กรณ์และเครื่ องมือต่าง ๆ
4. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
5. การดําเนินการสอน
6. การวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอน
7. การสัมฤทธิ์ผลของนักเรี ยน
จากการศึกษาเกี่ยวกับ ระบบการเรี ยนการสอน สรุปได้ วา่ เป็ นการจัดองค์ประกอบของ
การเรี ยนการสอนให้ มีความสัมพันธ์กนั เพื่อสะดวกต่อการ นาไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายปลํายทาง ของการเรี ยน
การสอนที่ได้ กําหนดไว้ โดยมุง่ หวังที่จะให้ การเตรี ยมการสอนระบบต่าง ๆ เพราะเมื่อมีความรู้สกึ
พึงพอใจ มีความสุขต่อการเรี ยนรู้แล้ ว ก็ยอ่ มทําให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพทังในด้
้ าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และประสบความสําเร็จในการเรี ยนต่อไป
6.4 วิธีการสร้ างความพึงพอใจต่ อการเรียนการสอน
สกิน เนอร์ (ภพ เลาหไพบูลย์ . 2540: 175; อ้ างอิงจาก B.F.Skinne. n.d.) ได้ กล่าวถึง
การเสริ มแรงไว้ วา่ เป็ นการให้ สิ่งเร้ า เพื่อให้ นกั เรี ยนแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึง่ ต่อไป
ซึ่ งเป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ ากับพฤติกรรมที่เกิดขึ ้น สิ่งเร้ าเป็ นสัญญาณให้ นกั เรี ยนรู้วา่ ควรจะแสดง
พฤติกรรมใดบ้ าง
ภพ เลาหไพบูลย์ (2540: 193) ได้ กล่าวถึง กระบวนการสื่อสารเป็ นระบบ การถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนเนื ้อหาสาระประสบการณ์ ความคิดเห็น ความรู้สกึ อารมณ์ ความสนใจ ความพึงพอใจ
เจตคติ ค่ านิยม ตลอดจนทักษะและความชํา นาญ ระหว่างผู้ส่ งกับผู้รับ โดยมีวตั ถุปรากฏการณ์
สถานการณ์ หรื อสัญลักษณ์ เป็ นสื่อกลํางในการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนสารที่ต้องการจะสื่อ ดังนัน้
กระบวนการเรี ยนการสอนจะต้ องมีส่ือการเรี ยนการสอน ถ้ าการเลือกใช้ ส่ือการเรี ยนการสอนเป็ น
ไปอย่างเหมาะสมแล้ วความรู้ความเข้ าใจ กระบวนการแสวงหาความรู้และเจตคติก็จะสะสมเป็ นระบบ
ที่มีความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันแล้ วผลของการตอบสนองของผู้เรี ยนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
จากการใช้ ส่ือการเรี ยนการสอนก็จะทําให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ และความพึงพอใจของผู้เรี ยน
จากการศึกษาเอกสาร สรุปได้ วา่ วิธีการสร้ างความพึงพอใจ ต่อการเรี ยนการสอน ผู้สอนต้ อง
มีการใช้ จิตวิทยาในการสอน เช่น การเสริมแรง การสร้ างแรงจูงใจ รวมทังการใช้
้
สื่อประกอบการเรี ยน
การสอน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความพึงพอใจ และเกิดการเรี ยนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ผ้ สู อนถ่ายทอดให้ กบั ผู้เรี ยน
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
7.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
งานวิจัยภายในประเทศ
สุกญ
ั ญา ซื่อสัตย์ (2546: บทคัดย่อ ) ได้ ทําการวิจยั เรื่ องพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้าของนักเรี ยนโรงเรี ยนอรรถมิตร ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่เพศชายร้ อยละ 57.9 และ
เพศหญิงร้ อยละ 42.1 มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าอยูใ่ นระดับ ปานก ลาง
และมีระดับพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าปานกลาง ทําให้ ทราบว่าระดับพฤติกรรมในการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้าของนักเรี ยนเมื่อจําแนกตามเพศ จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว จําแนกตาม
ระดับการศึกษาสูงสุดของบิ ดํา มารดํา และจําแนกตามรายได้ เฉลี่ยของบิ ดํามารดํา พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกันด้ านระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ีระดั0.05
บ
ทัศนวดี ว่องกิจ (2547: บทคัดย่อ) ได้ ทําการวิจยั เรื่ องผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าโดยใช้ บทเพลงเป็ นสื่อ พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนจาก
การสอนโดยใช้ บทเพลงเป็ นสื่อ และนักเรี ยนที่เรี ยนโดยไม่ใช้ บทเพลงเป็ นสื่อมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
วัลลี ธีรานันตชัย (2547: บทคัดย่อ ) ได้ ทําการวิจยั เรื่ องพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้าของบุค ลํากรโรงพยาบาลทัว่ ไป จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรม
การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าในระดับสูง และปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า คือ
อายุ ระยะเว ลา การปฏิ บัตงิ าน ทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
การมีประสบการณ์
ด้ านสิ่งแวดล้ อม และการให้ คณ
ุ ค่า สิ่งแวดล้ อม โดยมีผลต่อการผันแปรของพฤติกรรมการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.001 ส่วน ตัวแปร เพศ ระดับการรับรู้ขา่ วสาร และ
ระดับความรู้ มีผลต่อการผันแปรของพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 นอกจากนี ้ ยังพบว่า ตําแหน่ง ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายได้
ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน และ ที่พกั อาศัยไม่กอ่ ให้ เกิดการผันแปรของพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานไฟ
ของบุคลํากรโรงพยาบาลทัว่ ไป จังหวัดราชบุรี
แสงประกาย เรื องไพศาล (2551: บทคัดย่อ ) ได้ ทําการวิจยั เรื่ อง ผลการใช้ ชุดกิจกรรม
พลังงานไฟฟ้า ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ ผลการศึกษา พบว่า ชุดกิจกรรม
พลังงานไฟฟ้า ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เหมาะสมที่จะช่วยให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้วชิ าวิทยาศาสตร์ ได้ เป็ นอย่างดี จึงควรสนับสนุนให้ ครูวทิ ยาศาสตร์
นําการจัดกิจกรรมรูปแบบนี ้ไปใช้ ในการเรี ยนการสอน จะช่วยให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
สูงขึ ้น
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งานวิจัยต่ างประเทศ
โรฮาดิ และ เทเลอร์ (Rohadi; & Tayior. 1992: 33-39) ได้ ศกึ ษาความจําเป็ นในการสอน
ความรู้เกี่ยวกับพลังงานในโรงเรี ยนมัธยมของอนิ โดนีเซีย โดยเปรี ยบเทียบความรู้เรื่ องพลังงานและทัศนคติ
ที่มีตอ่ การอนุรักษ์ พลังงานของนักเรี ยนอินโดนีเซียระดับมัธยมสายวิทยาศาสตร์ และสายศิลปศาสตร์
กลุม่ ตัวอย่าง 400 คน พบว่า นักเรี ยนโดยทัว่ ไปมีทศั นคติไม่ชอบการอนุรักษ์พลังงาน และนักเรี ยนสาย
ศิลปศาสตร์ มีความรู้เกี่ยวกับเนื ้อหาพลังงานน้ อย
สจ๊ วต (Stewart. 1982: 118) ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและรูปทรง
ของบ้ านกับผลของการใช้ พลังงานภายในบ้ านอยู่ อําศัย โดยแบ่งกลุม่ ตัวอย่างเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ผู้ใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุม่ ที่อําศัยอยูใ่ นบ้ านที่สร้ างขึ ้นเพื่อประหยัดพลังงาน ใช้ แบบสํารวจ
ทัศนคติ และแบบสอบถามเกี่ยวกับเทคนิคการประหยัดพลังงานที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง ผลการศึกษา พบว่า
ถ้ าประชาชนมีทศั นคติในทางบวกเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรื อมีความรู้ด้านพลังงานมากกว่าจะใช้
พลังงานอย่างประหยัดมากกว่าผู้มีทศั นคติในทางลบเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรื อมีความรู้ ด้ าน
พลังงานน้ อยกว่า สําหรับทัศนคติของประชาชน ที่อาศัยอยูบ่ ้ าน ที่ใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จะมี
ทัศนคติในทางบวก และมีความรู้มากกว่าประชาชนที่ อาศัยอยูใ่ นบ้ านที่สร้ างขึ ้นเพื่อประหยัดพลังงาน
และใช้ พลังงานน้ อยกว่าด้ วย
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการอนุ รักษ์พลังงานไฟฟ้า สรุปได้ วา่ นักเรี ยนที่ผา่ นการ
ฝึ กอบรม มีผลสัมฤทธิ์และความตระหนักต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าได้ ดขี ึ ้น
7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
งานวิจัยภายในประเทศ
พิษณุ เดชใด (2540: 85) ได้ ศกึ ษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและเจตคติตอ่ สิง่ แวดล้ อม
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ในวิชาสังคมศึกษา โดยการสอนแบบบูรณาการที่ใช้ เทคนิคการพัฒนา
แบบยัง่ ยืน ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยการสอนแบบบูรณาการที่ใช้ เทคนิคการพัฒ นาแบบ
ยัง่ ยืนกับนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยการสอนตามคูม่ ือการสอนของหน่ วยศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษา
มีเจตคติตอ่ สิ่งแวดล้ อมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
รัตนะ บัวรา (2540 : 102 ) ได้ ศกึ ษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ และ
ความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้ รับการสอนโดย
ใช้ ชดุ การเรี ยนด้ วยตนเองกับการสอนตามคูม่ ือครู พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ และ
ความสามารถในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ได้ รับการสอนโดยใช้ ชดุ การเรี ยนด้ วย
ตนเองสูงกว่านักเรี ยนที่ได้ รับการสอนตามคูม่ ือครู
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นุศรา เอี่ยมเน่าวรัตน์ (2542: บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและ เจตคติตอ่
สิง่ แวดล้ อมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้ รับการสอนโดยใช้ ชดุ กิจกรรมสิ่งแวดล้ อมแบบยัง่ ยืน
กับการสอนตามปกติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและเจตคติตอ่ สิ่งแวดล้ อมของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 1 ที่ได้ รับการสอนโดยใช้ ชดุ กิจกรรมสิ่งแวดล้ อมแบบยัง่ ยืนแตกต่างกับการสอนตามปกติ
รัชนีกร ฤดีรัชต์ (2546 : บทคัดย่อ ) ได้ ศกึ ษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและเจตคติตอ่
สิ่งแวดล้ อมของนักเรี ยนระดับช่วงชันที
้ ่ 3 โดยใช้ บทปฏิบตั กิ ารในค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม ผลการศึกษา
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสิง่ แวดล้ อมของนักเรี ยนที่เรี ยนรู้โดยใช้ บทปฏิบตั กิ ารในค่ายอนุรักษ์
สิง่ แวดล้ อมกับกลุม่ นักเรี ยนที่เรี ยนรู้ตามปกติแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคั ญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 และ
เจตคติตอ่ สิ่งแวดล้ อมของนักเรี ยนที่เรี ยนรู้โดยใช้ บทปฏิบตั กิ ารในค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมของกลุม่
นักเรี ยนที่เรี ยนรู้ตามปกติแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05 จากการศึกษางานวิจยั
สรุปได้ วา่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนมีความสัม พันธ์ กนั ในด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ประสบการณ์ เป็ น
พื ้นฐานทําให้ เกิดความแตกต่างกัน และพัฒ นาได้ โดยกระบวนการฝึ กอบรมที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
หรื อการให้ ผ้ เู รี ยนลงมือปฏิบตั ดิ ้ วยตนเอง
นารี รัตน์ เรื องจันทร์ (2551: บทคัดย่อ ). ได้ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและ
ความสามารถในการคิดแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
2 ที่ได้ รับการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ชดุ กิจกรรมการเผชิญสถานการณ์ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ชดุ กิจกรรมการเผชิญ
สถานการณ์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .01และ ความสามารถใน
การคิดแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ชดุ
กิจกรรมการเผชิญสถานการณ์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่าง มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ .01
งานวิจัยต่ างประเทศ
วีวาส (Vivas. 1985: 603) ได้ ทําการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการออกแบบพัฒ นา และ
ประเมินค่าของการรับรู้ทางความคิดของนักเรี ยนเกรด 1 ในประเทศเวเนซูเอล่า โดยใช้ ชดุ การสอน
จากการศึกษาเกี่ยวกับความเข้ าใจในการพัฒ นาทักษะทัง้ 5 ด้ าน คือ ด้ านความคิด ด้ านความพร้ อม
ในการเรี ยน ด้ านความคิดสร้ างสรรค์ ด้ านเชาว์ปัญญา และด้ านการปรับตัวทางสังคม ซึง่ กลุม่ ตัวอย่าง
เป็ นนักเรี ยนเกรด 1 จากโรงเรี ยนนีสกัวเนียร์ เขตรัฐมิลนั ดํา ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนที่ได้ รับการสอน
โดยชุดการเรี ยนการสอนมีความสามารถในด้ านความคิดสร้ างสรรค์ด้ านเชาว์ปัญญา และด้ านการปรับตัว
ทางสังคมสูงกว่านักเรี ยนที่ได้ รับการสอนแบบปกติ
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วิลสัน (Wilson. 1996: 416) ได้ ทําการวิจยั เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการใช้ ชดุ การสอน
ของครูเพื่อแก้ ปัญหาในการเรี ยนของเด็กเรี ยนช้ าด้ านคณิตศาสตร์ เกี่ย วกับการบวก การลบผลการ วิจยั
พบว่า ครูผ้ สู อนยอมรับว่าการใช้ ชดุ การสอนมีผลดีมากกว่ าการสอนตามปกติ อันเป็ นวิธีการหนึง่ ที่ชว่ ย
ให้ ครูสามารถแก้ ปัญหาการสอนที่อยูใ่ นหลักสูตรคณิตศาสตร์ สําหรับ เด็กเรี ยนช้ า
จากงานวิจยั เกี่ยวกับชุ ดการเรี ยนการสอน พบว่า ชุดการเรี ยนการสอนและชุดกิจกรรม
สามารถนามาใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ ทกุ ระดับชัน้ และผลการวิจยั พบว่า การสอนโดยใช้ กิจกรรม
ส่วนมากทําให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความสามารถในการคิดระดับสูงกว่าการสอนแบบปกติ
7.3 งานวิจัยที่เกี่ยวกับความตระหนัก
สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม (2540: บทคัดย่อ) ทําการศึกษาค้ นคว้ าเรื่ องความรู้และความตระหนัก
ของนักเรี ยนอาชีวศึกษาเกี่ยวกับมลพิ ษทางสิ่งแวดล้ อมในกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยน
อาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางสิ่งแวดล้ อมในกรุงเทพมหานคร อยูใ่ นระดับปานก ลาง และ
พบว่านักเรี ยน อาชีวศึกษาที่มีเพศ ประเภทวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและเขตที่ตงของสถานศึ
ั้
กษา
ต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางสิ่งแวดล้ อมในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .01 สําหรับนักเรี ยนอาชีวศึกษาที่มีเขตที่ตงของที
ั้
่อยู่ อาศัย และจํานวนปี ที่ อาศัยอยูใ่ นกรุง
มหานครต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้ อมในกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 นักเรี ยน อาชีวศึกษา มีความตระหนักเกี่ยวกับมลพิษทางสิ่งแวดล้ อมใน
กรุงเทพมหานครอยูใ่ นระดับสูง และพบว่า ความตระหนักเกี่ยวกับมลพิษทางสิ่งแวดล้ อมใน
กรุงเทพมหานครไม่ขึ ้นอยูก่ บั ประเภทวิชาเขตที่ตงของสถานศึ
ั้
กษา เขตที่ตงของที
ั้
่อยู่ อาศัย และจํานวน
ปี ที่ อา ศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร แต่พบว่าควา มตระหนักเกี่ยวกับ มลพิษทางสิ่งแว ดล้ อมใน
กรุงเทพมหานครขึ ้นอยูก่ บั เพศ และผลสัมฤทธิ์ทาง การเรี ยน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 ความรู้กบั ความตระหนักเกี่ยวกับมลพิษทางสิง่ แวดล้ อม ในกรุงเทพมหานครของนักเรี ยน
อาชีวศึกษา มีความสัมพันธ์กนั เชิงปริ มาณอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .01
ณัฐวสา เจริ ญ (2541: บทคัดย่อ ) ทําการศึกษาค้ นคว้ าเรื่ องความรู้และความตระหนัก
เกี่ยวกับมลพิษทาง อากาศของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ในโรงเรี ยนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มีความรู้เกี่ยวกับมลพิษทาง อํากาศอยูใ่ นระดับสูง
และพบว่านักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่มีเพศต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับมลพิษทาง อากาศไม่
แตกต่างกัน แต่นกั เรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในเขตที่ตงของสถานศึ
ั้
กษา
ต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับมลพิษทาง อากาศแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ีระดับสถิติ .01 และ
ระดับการศึกษาของผู้ปกครองต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับมลพิษทาง อากาศแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับสถิติ .01 นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มีความตระหนักเกี่ยวกับมลพิษทาง อากาศ
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ในระดับสูง และพบว่าความตระหนักเกี่ยวกับมลพิษทาง อากาศไม่ขึ ้นอยูก่ บั เพ ศ และระดับการศึกษา
ของผู้ปกครอง แต่พบว่า ความตระหนักเกี่ยวกับมลพิษทาง อากาศขึ ้นอยูก่ บั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
และเขตที่ ตงของสถานศึ
ั้
กษาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .01 ความรู้กบั ความตระหนักเกี่ยวกับ
มลพิษทาง อากาศของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จันทนี เกียรติโพธา (2542: บทคัดย่อ ) ทําการศึกษาค้ นคว้ าเรื่ องความตระหนักในมลพิษ
ทางอากาศของตํารวจจราจร กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
1. ตํารวจจราจร มีความตระหนักในมลพิษทางอํากาศระดับตระหนักมาก
2. ตํารวจจราจร ที่มี อายุตา่ งกัน มีความตระหนักในมลพิษทาง อํากาศแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ .05
3. ตํารวจจราจรที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความตระหนักในมลพิษทาง
อากาศ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05
4. ตํารวจจราจร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความตระหนักในมลพิษทาง
อากาศ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05
5. ตํารวจจราจรที่มีประสบการณ์การปฏิบตั งิ านด้ านจราจรต่างกัน มีความตระหนัก
ในมลพิษทางอากาศไม่แตกต่างกัน
6. ตํารวจจราจรที่ได้ รับการอบรมและที่ไม่ได้ รับการอบรมเกี่ยวกับผลของมลพิษทาง
อากาศ มีความตระหนักในมลพิษทางอากาศไม่แตกต่างกัน
7. ตํารวจจราจรที่มีประสบการณ์ตรวจสุขภาพร่างกายต่างกัน มีความตระหนักในมลพิษ
ทางอากาศแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05
จากการศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับความตระหนัก สรุปได้ วา่ ความตระหนักเป็ นการแสดงออก
ถึงความรู้สกึ ความสํานึกในผลการกระทํา และการรับรู้ท่ีมีอยูใ่ นตัวผู้เรี ยนหรื อผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
การให้ ความรู้ หรื อจัดประสบการณ์ จากการเรี ยนการสอน จะส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนหรื อผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมมี
ความตระหนักสูงขึ ้น
พระมหาธีระ ธมมธีโร (2550: บทคัดย่อ ) ทัศนคติในการเรี ยนภาษาอังกฤษของนิสติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้ านวุฒิ
การศึกษา และระดับการเรี ยนภาษาอังกฤษ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิตกิ บั ทัศนคติทงเชิ
ั ้ งลบและ
เชิงบวก ส่วนปั จจัยด้ านสาขาวิชามีความสัมพันธ์ทางสถิติ กับทัศนคติเชิงลบในการเรี ยนภาษาอังกฤษ
ที่ระดับ 0.05 ซึง่ โดยภาพรวม พระนิสิตร้ อยละ 50 มีทศั นคติไม่แน่ใจ แต่ผ้ เู รี ยนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีทศั นคติไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่งและไม่เห็นด้ วย ถึงร้ อยละ 16.2 มากกว่าผู้ท่ีเลือกเรี ยนสาขาวิชาอื่นๆ
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ซึ่งไม่เห็นด้ วย เพียงร้ อยละ 6.8 และจากผลการศึกษาได้ พบว่า สาขาวิชามีความสัมพันธ์ทางสถิตกิ บั
ทัศนคติเชิงบวกในการเรี ยนภาษาอังกฤษ ที่ระดับ 0.01 ซึง่ โดยภาพรวม มีพระนิสิตร้ อยละ 54.1
มีทศั นคติเห็นด้ วย แต่ผ้ ทู ่ีเลือกเรี ยนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เห็นด้ วยอย่างยิ่งและเห็นด้ วย ถึงร้ อยละ 43.2
มากกว่าผู้ท่ีเลือกเรี ยนสาขาวิชาอื่นๆ ซึง่ เห็นด้ วย เพียงร้ อยละ 18.9 นัน่ แสดงว่า ผู้ท่ีเลือกเรี ยนสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษมีแนวโน้ มว่ามีทศั นคติท่ีดใี นการเรี ยนภาษาอังกฤษมากกว่าผู้ท่ีเลือกเรี ยนสาขาวิชาอื่นๆ
7.4 งานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
วาสนา จันทรอุไร (2546: บทคัดย่อ ) ได้ ทําการวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ต่อวิชาการงานและ อาชีพของโรงเรี ยนขยายโอกาสทาง การศึกษาสังกัดเทศบาล
เมืองเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า
1. นักเรี ยนมีความพึงพอใจ ต่อวิชาการงานและ
อํา ชีพ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อวิชาการงานและ อาชีพด้ านวิธีสอนและ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนอยูใ่ นระดับปานก ลาง ส่วนด้ านหลักสูตรและด้ านครูผ้ สู อน นักเรี ยนมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
2. นักเรี ยนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อวิชาการงานและ อําชีพโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05 โดยที่นกั เรี ยนชายมีความพึงพอใจมากกว่านักเรี ยนหญิง เมื่อ
พิจารนาเป็ นรายด้ านพบว่านักเรี ยนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อวิชาการงานและ อาชีพ ด้ านวิธี
สอนและกิจกรรมการเรี ยนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01โดย ที่นกั เรี ยน
ชายมีความพึงพอใจมากกว่านักเรี ยนหญิง ส่วนด้ านหลักสูตรและด้ านครูผ้ สู อนแตกต่างกันอย่างไม่
นัยสําคัญทางสถิติ
3. นักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่างกันมีความพึงพอใจต่อการงานและ อาชีพ
โดยรวมและรายด้ าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .01
4. นักเรี ยนที่ ผู้ปกครอง มีอํา ชีพและภูมลิ ํา เนาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการงานและ
อาชีพโดยรวมและรายด้ านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
5. นักเรี ยนที่ผ้ ปู กครองมีรายได้ ตา่ งกันมีความพึงพอใจต่อวิชาการงานและ อาชีพโดย
รวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจาร นาเป็ นรายด้ านพบว่า นักเรี ยน ที่ผ้ ปู กครอง
มีรายได้ ตา่ งกันมีค วามพึงพอใจต่อวิชาการงานและ อําชีพด้ านวิธีสอนและกิจกรรม การเรี ยนการสอน
และด้ านครูผ้ สู อนแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05 ส่วนด้ านหลักสูตรแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
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นฤมาน นายะสุนทรกุล (2545: บทคัดย่อ ) ได้ ทําการวิจยั เรื่ องความพึงพอใจต่อการเรี ย น
การสอนสาขาเลขานุการของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ผลการวิจยั พบว่า
1. นักศึกษาที่มีความรู้พื ้นฐานเดิมต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนสาขา
เลขานุการ ด้ านหลักสูตร ครู วิธีการสอน กิจกรรมการเรี ยนการสอน สภาพแวดล้ อมในการเรี ยน และ
ด้ านวัดผลและประเมินผลโดยรวมทุกด้ านอยูใ่ นระดับมาก
2. นักศึกษาที่สําเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลําย (ม.6) มีความพึงพอใจต่อการเรี ยน
การสอนสูงกว่านักศึกษาที่สําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยรวม และด้ าน
หลักสูตร สภาพแวดล้ อมในการเรี ยน และด้ านวัดผลประเมินผลแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ.01
3. นักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม2.50-3.00 มีความพึงพอใจต่อการเรี ยน การสอน
สูงกว่านักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํา่ กว่า 2.50 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ด้ านหลักสูตร นักเรี ยนที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ ้นไป มีความพึงพอใจ
สูงกว่านักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํา่ กว่า 2.50 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ด้ าน
สภาพแวดล้ อมในการเรี ยนนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50-3.00 มีความพึงพอใจสูงกว่า
นักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํา่ กว่า 2.50 แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .01
4. นักศึกษาที่มีผ้ ปู กครองประกอบ อํา ชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเรี ยน
การสอนสาขาเลขานุการโดยรวมและรายด้ านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
ทรงสมร คชเลิศ (2543: บทคัดย่อ ) ได้ ทําการวิจยั เรื่ องความพึงพอใจในการเรี ยน
กลุม่ วิชาการเลขานุการของนักเรี ยนระดับป ระกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และ
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ผลการวิจยั พบว่า
1. นักเรี ยนวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีมีความพึงพอใจในการเรี ยนกลุม่ วิชาการเลขานุการ
ด้ านครูผ้ สู อน ด้ านหลักสูตรวิชาการเลขานุการโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ส่วนด้ านวิธีสอนและกิจกรรม
การเรี ยนการสอน และด้ านสื่อการเรี ยนการสอนอยูใ่ นระดับน้ อย
2. นักเรี ยนวิทยาลัยพณิชยการเชตุพนมีความพึงพอใจในการเรี ยนกลุม่ วิชาการ
เลขานุการ ด้ านหลักสูตรวิชาการเลขานุการ ด้ านครูผ้ สู อน ด้ านวิธีสอน และกิจกรรมการเรี ยน การสอน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ส่วนด้ านสื่อการเรี ยนการสอนอยูใ่ นระดับน้ อย
3. นักเรี ยนที่เรี ยนสถานศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการเรี ยนกลุม่ วิชาการ
เลขานุการ ด้ านวิธีสอนและกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้ านสื่อการเรี ยนการสอนแ ตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีร่ ะดับ .01 และโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ
.05
ส่วนด้ านหลักสูตรวิชาการเลขานุการและด้ านครูผ้ สู อนแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
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จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความพึงพอใจ สรุปได้ วา่ ความพึงพอใจ เป็ นความรู้สกึ
หรื อทัศนคติที่ดีที่เกิดจากการสัมผัส การรับรู้ ทําให้ เกิดการยอมรับและส่งผลให้ เกิดความสนใจ และ
เกิดการเรี ยนรู้ตอ่ สิ่งหนึง่ สิ่งใดให้ ดียิ่งขึ ้น สําหรับกระบวนการเรี ยนการสอนความพึง
พอใจมีความ
จําเป็ นอย่างยิง่ สําหรับผู้เรี ยน เมื่อผู้เรี ยนเกิดความพึงพอใจก็จะส่งผลต่อการเรี ยนรู้ให้ เกิดการเรี ยนรู้
ที่มีประสิทธิภาพ และประสบความสําเร็จในการเรี ยนต่อไป

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีจดุ มุง่ หมายเพื่อ พัฒนาชุด กิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ซึง่ ในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ครัง้ นี ้ ผู้วจิ ยั ได้ ดาํ เนินการ
3 ขันตอนดั
้
งนี ้
ตอนที่ 1 การศึกษาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั
ตอนที่ 2 การสร้ างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
ตอนที่ 3 การนําชุดกิจกรรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าที่พฒ
ั นาขึ ้นไป
ทดลองใช้

ตอนที่ 1 การศึกษาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการวิจัย

ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ประกอบด้ วยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
้
กษา
พุทธศักราช 2551 กรอบและมาตรฐานการเรี ยนรู้สาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับชันประถมศึ
(ป.1– 6) สาระที่ 5 เรื่ องพลังงาน (กระทรวงศึกษาธิการ . 2551: 47-49) รวมทังศึ
้ กษาเอกสาร และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทังด้
้ านกิจกรรมรูปแบบ และส่วนประกอบของชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อใช้ ประกอบในการจัดทําชุด กิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
และศึกษาเอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

ตอนที่ 2 การสร้ างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงาน

นําผลการศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องมาวิเคราะห์จดุ มุง่ หมายกิจกรรมการเรี ยนรู้
และขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้ ว ย ผู้เชี่ยวชาญทางด้ าน การวิจยั และ
ประเมินผล 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านพลังงานไฟฟ้า 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการศึกษา 2 ท่าน
เพื่อแนะนําแนวทางในการจัดเนื ้อหาและกิจกรรมที่จะนํามาสร้ างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า ซึง่ มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
การสร้ างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า สําหรับนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ในการสร้ างและ พัฒนาชุด กิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า ได้ ดําเนินการ
ดังนี ้
1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรี ยนรู้สาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ (ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6) สาระที่
5 เรื่ องพลังงาน (กระทรวงศึกษาธิการ . 2551: 47 - 49) เพื่อ นํามากําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ และ
กําหนดกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
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2. กําหนดเนื ้อหาที่นํามาใช้ ในการพัฒนาชุด กิจกรรมการเรี ยน รู้เรื่ อง การอนุ รักษ์ พลังงาน
ไฟฟ้า ซึง่ ประกอบด้ วยเรื่ องต่าง ๆ ดังนี ้
เรื่ องที่ 1 มหัศจรรย์ (ความสําคัญ) ของพลังงานไฟฟ้า เวลา 4 ชั่วโมง
เรื่ องที่ 2 เครื่ องใช้ ไฟฟ้าในชีวิตประจําวันที่หนู... หนู ควรรู้จกั เวลา 4 ชั่วโมง
เรื่ องที่ 3 ผลกระทบที่มีตอ่ สิ่งแวดล้ อมจากการใช้ พ ลังงานไฟฟ้าที่หนู... หนูควรรู้
เวลา 4 ชั่วโมง
เรื่ องที่ 4 มาช่วยกันอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ากันเถอะ เวลา 4 ชั่วโมง
3. กําหนดรูปแบบของชุด กิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ าซึ่งแต่ละชุดมี
เนื ้อหาตามหัวข้ อต่อไปนี ้
1. ชื่อกิจกรรม
2. คําชี ้แจง
3. จุดประสงค์ของกิจกรรม
4. เวลา
5. เนื ้อหา
6. กิจกรรม
7. สื่อ
8. แบบฝึ กหัดท้ ายกิจกรรม
4. นําชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า ที่พฒ
ั นาเสร็ จเรี ยบร้ อย แล้ วเสนอ
ต่อประธานแ ละกรรมการที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ แล้ วนํามาปรับปรุ งแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ จากนัน้
นําชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ปรับแก้ แล้ วไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมการเรี ยนรู้
แล้ วนําผลการพิจารณาในส่วนที่เป็ นข้ อมูลเชิงปริ
มาณมาคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้ อง
Index of Congruency (IC) ระหว่างจุดประสงค์กบั ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่พฒ
ั นาขึ ้น ชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ท่ีมีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องตังแต่
้ .50 ขึ ้นไปจะนํามาใช้ ในการสร้ างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตอ่ ไป
5. นําชุด กิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ อง การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าที่ได้ ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื ้อหาของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ และประเมินคุณภาพ
ของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ช่วง ตามวิธีการของ ลิเคอร์ ท
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์ . 2540 : 114) โดยใช้ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี ้ 5, 4, 3, 2, และ 1
มีรายละเอียดดังนี ้ 5 คะแนน หมายถึง ดีมาก 4 คะแนน หมายถึง ดี 3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง พอใช้ 1 คะแนน หมายถึง ต้ องปรับปรุง
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เกณฑ์การประเมินคะแนนแบบประเมินคุณภาพชุด กิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ
มีดงั ต่อไปนี ้
4.51-5.00
ระดับดีมาก
3.51-4.50
ระดับดี
2.51-3.50
ระดับปานกลาง
1.51-2.50
ระดับพอใช้
1.00-1.50
ระดับต้ องปรับปรุง
โดยกําหนดเกณฑ์ที่ผ้ เู ชี่ยวชาญประเมินคุณภาพตังแต่
้
4.00 ขึ ้นไปมีคณ
ุ ภาพดีเพียงพอ
สําหรับการนําชุด กิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า ไปหาประสิท ธิภาพ ในขันต่
้ อ ไป
โดยนําผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทัง้ 5 ท่าน มาคํานวณ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
6. นําชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ อง การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ที่ผา่ นการพัฒนาแล้ วตามขันตอน
้
ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยน
สารสาสน์เอกตรา ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง แต่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกลุม่ ตัวอย่าง เพื่อหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ อง การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า โดยดําเนินการดังนี ้
6.1 ทดลองกับกลุม่ เล็กจํานวน 3 คนประกอบด้ วยนักเรี ยนที่มี ผลการเรี ยนเฉลี่ยทุกวิชา
คือ เก่ง (คะแนนเฉลี่ย 3.00-4.00) ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.00-2.99) และอ่อน (คะแนนเฉลี่ย 1.001.99) เพื่อดูความเหมาะสมของกิจกรรม เนื ้อหา เวลาที่ใช้ และปั ญหาต่าง ๆ นํามาปรับปรุงแก้ ไขครัง้
ที่ 1
6.2 ทดลองกับกลุม่ กลางจํานวน 5 คนประกอบด้ วยนักเรี ยนที่มผี ลการเรี ยนเฉลี่ยทุกวิชา
คือ เก่ง (คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00) ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.00-2.99) และอ่อน (คะแนนเฉลี่ย 1.00 –
1.99) เพื่อหาความบกพร่องของชุด กิจกรรมการเรี ยน รู้ เรื่ อง การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า เพื่อนํามา
ปรับปรุงครัง้ ที่ 2
6.3 ทดลองกับกลุม่ ใหญ่จํานวน 30 คน ประกอบด้ วยนักเรี ยนที่มผี ลการเรี ยนเฉลี่ยทุกวิชา
คือ เก่ง (คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 4.00) ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.99) และอ่อน (คะแนนเฉลี่ย
1.00 – 1.99 ) เพื่อหาประสิ ทธิภาพของชุด กิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า ให้ เป็ นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้ สตู ร E1/E2
80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จดั ไว้ ในชุด กิจกรรมการเรี ยนรู้
เรื่ องการอนุรั กษ์พลังงานไฟฟ้า คิดเป็ นร้ อยละ จากการทําแบบฝึ กหัดและการประกอบกิจกรรม
การเรี ยนรู้ ได้ คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 80
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80 ตัวหลั ง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (พฤติกรรมที่เปลี่ยนในตัวผู้เรี ยน
หลังจากการกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า ) คิดเป็ นร้ อยละจากการทําแบบทดสอบ
หลังเรี ยนและการประกอบกิจกรรมหลังเรี ยนได้ คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 80
7. นําชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ท่ีผา่ นการปรับปรุงแล้ วไปทดลองใช้ กบั นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษา
ปี ที่ 6 โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 30 คน ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง

ตอนที่ 3 การนําชุด กิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าที่พัฒนาขึน้
ไปทดลองใช้

ในการนําชุด กิจกรรมการเรี ยน รู้ไปทดลองใช้ ผู้วจิ ยั มุง่ ศึกษาผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนที่เป็ น
กลุม่ ตัวอย่างดังนี ้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ย นรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า ความตระหนักต่อการ
อนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า และความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
1. แหล่ งข้ อมูลที่ใช้ ในการทดลอง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 ห้ องเรี ยน ซึง่ มี
นักเรี ยนทังหมด
้
215 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา เขตยานาวา กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ห้ อง (30 คน)
ซึง่ ได้ จากวิธีการสุม่ แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. ตัวแปรที่ใช้ ในการทดลอง
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
2.2 ตัวแปรตาม ได้ แก่
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
2.2.2 ความตระหนักต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
2.2.3 ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
3. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อในการวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบด้ วย แบบประเมินคุณภาพชุด กิจกรรมการเรี ยน รู้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ย นรู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า แบบวัดความตระหนั กต่อการ
อนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า แบบวัดความพึงพอใจต่อชุด กิจกรรมการเรี ยน รู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
เครื่ องมือดังกล่าวมีขนตอนการสร้
ั้
าง ดังต่อไปนี ้
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1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยว ข้ องกับการสร้ างเครื่ องมือวิจยั เพื่อกําหนดกรอบความคิดด้ าน
เนื ้อหาสาระและวิธีการประเมิน เอกสารหลักที่ใช้ สําหรับการสร้ างเครื่ องมือวิจยั มีดงั นี ้
1.1 แบบประเมินคุณภาพชุด กิจกรรมการเรี ยนการสอน ได้ แก่ กระจ่างจิต แก้ วชล
(2549) สุขณภา สําเนียงสูง (2546), จุรีพร ศรวงศ์. (2544) และ ธีรศักดิ์ อุบลรัตน์ (2543)
1.2 เครื่ องมือวัดผลการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย
1.2.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนได้ แก่ สมบูรณ์ ชิตพงศ์ และคนอื่นๆ
(2540), อํานวย รุ่งรัศมี (2525) และ ชวาล แพรัตนกุล (2526)
1.2.2 แบบวัดความตระหนัก ได้ แก่ ชวาล แพรัตนกุล (2531) และ สุขณภา
สําเนียงสูง (2546)
1.2.3 แบบวัดความพึงพอใจ ได้ แก่ วันทยา วงศ์ศลิ ปภิรมย์ (2533); อ้ างอิง
จาก Skinner (1971) กาญจนา ภาสุรพันธ์ และ สุเทพ เมฆ (2531)
2. ยกร่างข้ อคําถามของเครื่ องมือตามสาระสําคัญดังนี ้
2.1 แบบประเมินคุณ ภาพชุด กิจกรรมการเรี ยน รู้ ประกอบด้ วยหัวข้ อ 4 ด้ าน ได้ แก่
จุดประสงค์ ใบความรู้ กิจกรรม และแบบฝึ กหัดท้ ายกิจกรรม
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน รู้ ประกอบด้ วยความสามารถ 6 ด้ าน
ได้ แก่ ความรู้ความจํา ความเข้ าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์
2.3 แบบวัดความตระหนักครอบคลุม 3 ด้ าน คือ ด้ านความรู้ สึก ด้ านความ คิดเห็น
และด้ านความสํานึก แบบประเมินค่า 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2, 1 หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เห็นด้ วย
ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
2.4 แบบวัดความพึงพอใจ ประกอบด้ วยหัวข้ อ 6 ด้ าน ได้ แก่ ชื่อกิจกรรม จุดประสงค์
ใบความรู้ กิจกรรม ระยะเวลาในการปฏิบตั กิ ิจกรร ม และแบบทดสอบท้ ายกิจกรรม โดยใช้ มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี ้ 5 คะแนน หมายถึง มากที่สดุ 4 คะแนน หมายถึง มาก 3 คะแนน หมายถึง
ปานกลา ง 2 คะแนน หมายถึง น้ อย 1 คะแนน หมายถึง น้ อยที่สดุ และกําหนดเกณฑ์ก ารประเมิน
คะแนนแบบวัดความพึงพอใจ ตามวิธีการของ ลิเคอร์ ท (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 114)
3. นําเครื่ องมือฉบับร่างทัง้ 4 ชุด เสนอต่อประธาน และกรรมการควบคุม ปริญญานิพนธ์
พิจารณาความเหมาะสมโดยภาพรวม จากนันให้
้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ 5 ท่าน พิจารณาความถูกต้ อง และเหมาะสม
ของการใช้ ภาษาแล้ วนําผลการพัฒนาในเชิงปริ มาณ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IC) โดยค่า IC
ตังแต่
้ 0.50 ขึ ้นไป จึงมีความเหมาะสมที่จ ะใช้ เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั จากนันผู
้ ้ วจิ ยั นําเครื่ องมือฉบับ
ร่างมาปรับปรุงแก้ ไขตามที่ผ้ เู ชี่ยวชาญให้ ข้อเสนอแนะ
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4. นําเครื่ องมือที่ผา่ นการพัฒนาตามขันตอนข้
้
างต้ น 2 ชุด ได้ แก่ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน และแบบวัดความความตระหนัก ไปทดลองใช้ กบั นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
สารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียง
กับกลุม่ ตัวอย่าง เพื่อหาคุณภาพ เครื่ องมือตามรายละเอียดดังนี ้
4.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ได้ แก่ ค่าความยากง่าย (P) ควรอยูร่ ะหว่าง
(0.2-0.8) ถ้ าตํา่ กว่า 0.2 ข้ อสอบยากมาก ถ้ าสู งกว่า 0.8 ข้ อสอบง่ายมาก ค่าอํานาจจําแนก (r) ควรอยู่
ระหว่าง 0.2-1 ถ้ าตํา่ กว่า จําแนกไม่ได้ และค่าความเชื่อมัน่ แบบ KR-20 ควรมีคา่ สูงกว่า 0.5 โดยมี การ
ให้ คะแนน เป็ นระบบ0 - 1 คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน คัดเลือกข้ อทีม่ ีคณ
ุ ภาพสูงไปใช้
ทดลองกับกลุม่ ตัวอย่างต่อไป
4.2 แบบวัด ความตระหนักต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า มีคา่ อํานาจ จําแนกแบบ t
(t-value) และค่าความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α - Coefficient) คัดเลือกข้ อที่ มีคณ
ุ ภาพสูง ไป
ใช้ ทดลองกับกลุม่ ตัวอย่างต่อไป
5. จัดพิมพ์เครื่ องมือทัง้ 4 ชุด ที่ผา่ นการพัฒนาคุณภาพแล้ ว เพือ่ นําไปท ดลอง ใช้
กับ นักเรี ยนชัน้ ประถม ศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน สารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุงเทพ มหานคร
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างต่อไป
4. การทดลองใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
การทดลองใช้ ชดุ ที่กระทํากับกลุม่ ตัวอย่า งในการวิจยั ค รัง้ นี ้ กระทําระหว่างภาค เรี ยน ที่ 2
ปี การศึกษา 2554 โดยใช้ เวลา 4 สัปดาห์ รวม 16 ชั่วโมง มีแบบแผนการวิจยั แจกแจงตาม ตัวแปรตาม
ได้ ดงั ตาราง 4
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ตาราง 3 แสดงแบบแผนการวิจยั
ลําดับ

ตัวแปรตาม

แบบแผนการวิจยั

สอบก่อน

1

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน

- One Group 
Pretest-Posttest
Design
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์ .
2540)

2

ความตระหนักต่อการ
อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

- One
Group
Pretest-Posttest 
Design
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์ .
2540)

3

ความพึงพอใจต่อชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู้
เรื่ องการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า

- One shot case
Study
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์ .
2540)

สอบหลัง






การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. การพัฒนาชุด กิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80โดยใช้ สตู ร E1/E2 (เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต. 2528)
2. การสร้ างเครื่ องมือวัดผลการเรี ยนรู้ในการวิจยั มีดงั นี ้
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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2.1.1 หาดัชนีความสอดคล้ อง (IC) ใช้ สตู รของ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540)
2.1.2 วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย(P) และอํานาจจําแนก (r) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540)
2.1.3 หาความเชื่อมัน่ โดยใช้ สตู รKR-20 ของคูเดอร์ -ริชาร์ ดสัน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540)
2.2 ความตระหนักต่อการอนุรักษ์พลัง งานไฟฟ้า
2.2.1 หาดัชนีความสอดคล้ อง (IC) ใช้ สตู ร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540)
2.2.2 หาอํานาจจําแนกใช้ สตู รแบบ t (t-value) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540)
2.2.3 หาความเชื่อมัน่ แบบสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α -Coefficient) ใช้ สตู รของครอนบัค
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540)
2.3 ความพึงพอใจ
2.3.1 หาดัชนีความสอดคล้ อง (IC) ใช้ สตู รของ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540)
3. สถิตทิ ี่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
3.1 สมมติฐานการวิจยั “นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาที่ 6 ที่ผา่ นการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน สูงขึ ้นกว่าก่อนได้ รับการ เรี ยนทดสอบเชิงอนุมานโดยใช้ t-test
for dependent sample (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540)
3.2 สมมติฐานการวิจยั นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่ผา่ นการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า มีความตระหนักต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสูงขึ ้นกว่าก่อนได้ รับการ เรี ยน ทดสอบเชิง
อนุมานโดยใช้ t-test for dependent sample (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540)
3.3 สมมติฐานการวิจยั นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่ผา่ นการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า มีความพึงพอใจต่ อชุด กิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า อยูใ่ นระดับ
พึงพอใจมากขึ ้นไปทดสอบเชิงพรรณนาโดยใช้ คา่ เฉลี่ย (Mean) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540)

สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิตพ
ิ นื ้ ฐานในการวิเคราะห์ ข้อมูล
(1.1) หาค่าเฉลี่ย (X ) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 137-139)
คํานวณจากสูตร
X

เมื่อ

X

∑X
n

=
แทน
แทน
แทน

∑X
n

คะแนนเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทังหมด
้
จํานวนนักเรี ยนในกลุม่ ตัวอย่าง
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(1.2) หาค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ . 2540:
141-143) คํานวณจากสูตร
N ∑ X 2 − (∑ X )

2

S .D.

=

N ( N − 1)

แทน ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
้
∑ x แทน ผลรวมของคะแนนทังหมด
แทน จํานวนนักเรี ยนในกลุม่ ตัวอย่าง
N
2
∑ x แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกําลังสอง
2. สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
(2.1) การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ อง การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้ สตู ร (เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต. 2528: 294-296) ดังนี ้
เมื่อ

S .D.

E1

=

E2

=

∑ X 


 N  × 100
A
 ∑Y 


 N 
× 100
B

= ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จดั ไว้ ในชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้าคิดเป็ นร้ อยละจากการทําแบบฝึ กหัดและการประกอบกิจกรรมการเรี ยนการสอน
= ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ พฤติกรรมที่เปลี่ยนในตัวผู้เรี ยนหลังจากการเรี ยน
E2
เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า คิดเป็ นร้ อยละจากการทําแบบทดสอบหลังเรี ยนและการประกอบ
กิจกรรมหลังเรี ยน
∑ X = คะแนนรวมของผู้เรี ยนจากการทําแบบฝึ กหัดหรื อการประกอบกิจกรรมการเรี ยน
∑ Y = คะแนนรวมของผู้เรี ยนจาการทดสอบหลังเรี ยนหรื อการประกอบกิจกรรมหลังเรี ยน
= จํานวนผู้เรี ยน
N
= คะแนนเต็มของแบบฝึ กหัดและกิจกรรมการเรี ยน
A
= คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรี ยนและกิจกรรมหลังเรี ยน
B
E1
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(2.2) หาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IC) ระหว่างจุดประสงค์การเรี ยนรู้ กับเนื ้อหาของชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู้แต่ละชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า แบบวัด
ความตระหนักต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และ แบบวัดความ พึงพอใจต่อชุด กิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ อง
การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า โดยคํานวณจากสูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 115-117)
IC

=

∑R
N

แทน ดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อสอบกับลักษณะพฤติกรรม
∑ R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
แทน จํานวนผู้เชี่ยวชาญ
N
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
(2.3) หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน โดยวิเคราะห์ข้อสอบเป็ นรายข้ อ โดยใช้ เทคนิค 27% ของจุงเตห์ ฟาน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ .
2540: 129 - 131)
เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ

IC

p

=

R/N

p
R
N
r
r
Ru
Re
N

แทน
แทน
แทน
=
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าความยากง่ายของคําถามแต่ละข้ อ
จํานวนผู้ตอบถูกในแต่ละข้ อ
จํานวนผู้เข้ าสอบทังหมด
้
R u -R e /(N/2)
ค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้ อ
จํานวนผู้ที่ตอบถูกในข้ อนันในกลุ
้
ม่ เก่ง
จํานวนผู้ที่ตอบถูกในข้ อนันในกลุ
้
ม่ อ่อน
จํานวนคนในกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้

(2.4) หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า โดยคํานวณจากสูตร KR – 20 ของคูเดอร์ - ริ ชาร์ ดสัน (Kuder Richardson) (พวงรัตน์
ทวีรัตน์. 2540: 124-125)
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rtt

เมื่อ

rtt

n

p
q

S t2

=

n  ∑ pq 
1 −

n − 1 
S t2 

แทน
แทน

ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
จํานวนข้ อของแบบทดสอบ

แทน
แทน
แทน

จํานวนคนที่ทําถูก
สัดส่วนของคนที่ทําถูกต้ องในแต่ละข้ อ =
้
สัดส่วนของคนทําผิดในแต่ละข้ อ = 1-p จํานวนคนทังหมด
ความแปรปรวนของคะแนนทังฉบั
้ บ

แบบวัดความตระหนักต่อการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
(2.5) หาอํานาจจําแนก ของแบบวัดความตระหนักต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
ใช้ สตู รหาค่า t-test (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 131-132)
t

เมื่อ

t

XH
XL
S 2H
S 2L

nH
nL

=

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

XH −XL
S 2H S 2L
+
nH
nL

ค่าอํานาจจําแนกรายข้ อของแบบสอบถาม
คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ สูง
คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ ตํ่า
คะแนนความแปรปรวนของกลุม่ สูง
คะแนนความแปรปรวนของกลุม่ ตํ่า
จํานวนคนในกลุม่ สูง
จํานวนคนในกลุม่ ตํ่า

(2.6) หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามวัดความตระหนักต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (พวงรั ตน์ ทวีรัตน์ . 2540:
125-126)
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เมื่อ

α

=

n
∑ Si
1−
n −1
St 2

α

แทน
แทน
แทน
แทน

สัมประสิทธ์ความเชื่อมัน่
จํานวนข้ อ
คะแนนความแปรปรวนของข้ อสอบแต่ละข้ อ
คะแนนความแปรปรวนของข้ อสอบทังฉบั
้ บ

n
Si 2
St 2

2

3. สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการทดสอบสมมติฐาน
ทดสอบสมมติฐาน ข้ อที่ 1 และ 2 เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน รู้เรื่ องการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า และความตระหนักต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
ที่ผา่ นการเรี ยนเรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า โดยใช้ วธิ ีทางสถิตแิ บบ t-test for dependent samples
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2538: 162-163) คํานวณจากสูตร
=

t

∑D
n∑ D − (∑ D )
2

2

n −1

เมื่อ

∑ D แทน ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบหลังเรี ยนกับ
∑D

2

คะแนนการทดสอบก่อนเรี ยนด้ วยชุดกิจกรรม
แทน ผลรวมกําลังสองของความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบ
หลังเรี ยนกับคะแนนการทดสอบก่อนเรี ยนด้ วยชุดกิจกรรมทดสอบ
สมมติฐาน ข้ อ 3 ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ อง
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของนักเรี ยนระดับ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
ที่ผา่ นการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า โดยการคํานวณ
ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S .D.)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วจิ ยั ได้ สร้ างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
โดยนําไปทดลองกับกลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 30 คน ซึง่ เป็ นนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่กําลังศึกษา
อยู่ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา เขตยานาวากรุงเทพมหานคร เพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ความตระ หนักต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และความพึงพอใจต่อชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วจิ ยั จะนําเสนอตามลําดับความมุง่ หมายของการวิจยั ดังนี ้
1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ มีประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80
1.1 การประเมินคุณภาพ ชุด กิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
โดยผู้เชี่ยวชาญ
ผู้วจิ ยั ได้ นําชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทีส่ ร้ างขึ ้นไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ประเมินคุณ ภาพ
ปรากฏผลการประเมิน ได้ ดังตาราง 4
ตาราง 4 แสดงผลประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าที่พฒ
ั นาขึ ้น
กิจกรรม
การเรียนรู้
1
2
3
4
ภาพรวม

ค่ าเฉลี่ยแจกแจงรายการประเมิน
จุดประสงค์ ใบความรู้
กิจกรรม
แบบฝึ กหัด
4.33
4.80
4.23
4.60
4.53
4.73
4.63
4.50
4.53
4.20
4.40
4.50
4.53
4.73
4.50
4.55
4.48
4.62
4.44
4.54

ค่ า
X

4.31
4.53
4.39
4.59
4.46

S.D.
0.38
0.27
0.22
0.28
0.16

ระดับ
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี

จากตาราง 4 สรุปผลการประเมินคุณ ภาพชุด กิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยผู้เชี่ ยวชาญได้ วา่ ชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ 1 เรื่ องมหัศจรรย์ (ความสําคัญ ) พลังงานไฟฟ้า ชุดกิจกรรม การเรี ยนรู้ ที่ 2 เรื่ อง
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าในชีวิตประจําวันที่หนู ... หนู ควรรู้จกั ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ 3 เรื่ องผลกระทบที่มีตอ่
สิ่งแวดล้ อมจากการใช้ พลังงานไฟฟ้าที่หนู ....หนูควรรู้ และชุด กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ 4 เรื่ องมาช่วยกัน
อนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ากันเถอะ มีคา่ คะแนนเฉลี่ยเป็ น 4.31, 4.53, 4.39 และ 4.59 ตามลําดับ และโดย
ภาพรวมทังฉบั
้ บมีคา่ คะแนนเฉลี่ย 4.46 ซึง่ อยูใ่ นระดับ ดี มีคา่ ความเบีย่ งเบนมาตรฐานเป็ น 0.38,
0.27, 0.22 และ 0.28 ตามลําดับ และโดยภาพรวมทังฉบั
้ บ มีคา่ ความเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.16

66
1.2 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
ผู้วจิ ยั ได้ นําชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่สร้ างขึ ้นไปทดลองใช้ กบั นักเรี ย น ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
ที่กําลังศึกษา อยูใ่ น ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 255 4 โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา เขตยานาวา
กรุงเทพมหานคร ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง 3 ครัง้ สรุปผลได้ ดงั นี ้
ครัง้ ที่ 1 ทดลองกับกลุม่ เล็ก จํานวน 3 คนประกอบด้ วยนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยทุกวิ ชา
คือ เก่ง (คะแนนเฉลี่ย 3.50) ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.40) และอ่อน (คะแนนเฉลี่ย 1.64) ผลจาก
การสัมภาษณ์นกั เรี ยน ปรากฏว่ากิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ 4 เรื่ องมาช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้ากันเถอะ นักเรี ยน กลุม่ อ่อนจะปฏิบตั ไิ ด้ ช้า เนื่องจากเครื่ อง ใช้ ไฟฟ้ามีหลายชนิด นักเรี ยนจึ งมี
ความคิดสับสนเกี่ยวกับวิธีการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า แต่ละชนิด ทําให้ การเสนอแนวทางการ อนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้าสับสน นักเรี ยนยังขาดการวางแผน ในการทํางาน ผู้วจิ ยั ได้ นําชุดฝึ กอบรมดังกล่าวมา
ปรับปรุงแก้ ไขโดยการปรับแบบฝึ กหัดท้ ายกิจกรรมโดยลดชนิดของเครื่ องใช้ ไฟฟ้าลงในแบบฝึ ก หัดท้ าย
กิจกรรม พร้ อมทังให้
้ นกั เรี ยนศึกษาคูม่ ือ Energy Guide (ของกระทรวงพลังงาน ) เพิ่มเติม และ เน้ น
การอภิปรายพูดคุยร่วมกับคุณครูและเพื่อนๆเพื่อให้ งาน ที่ได้ รับมอบหมายเสร็จลุลว่ งตามวัตถุประสงค์
ครัง้ ที่ 2 ทดลองกับกลุม่ เล็กจํานวน 9 คน ประกอบด้ วยนักเรี ยน ที่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยทุกวิชา
คือ เก่ง (คะแนนเฉลี่ย 3.00 - 4.00) ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.00 - 2.99) และอ่อน (คะแนนเฉลี่ย
1.00 - 1.99) ผลปรากฏว่า นักเรี ยนสามารถปฏิบตั กิ ิจกรรม ที่ได้ รับมอบหมายเสร็จ ตามเวลาที่กําหนด
โดยนักเรี ยนแต่ละคน ที่ได้ รับมอบหมาย เสร็ จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ครัง้ ที่ 3 ทดลองกับกลุม่ ใหญ่จํานวน 30 คน ประกอบด้ วยนักเรี ยนที่มี ผลการเรี ยนเฉลี่ยทุก
วิชา คือ เก่ง (คะแนนเฉลี่ย 3.00 - 4.00) ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.00 - 2.99) และอ่อน (คะแนนเฉลี่ย
1.00 - 1.99) โดยให้ นกั เรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า หลังได้ รับการเรี ยนรู้ ผลการประเมินแสดงได้ ดังตาราง 5
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ตาราง 5 แสดงร้ อยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบฝึ กหัดท้ ายกิจกรรมระห ว่างได้ รับการเรี ยนรู้
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า หลังได้ รับการเรี ยนรู้

การทดสอบ

ระหว่ างได้ รับ
การเรี ยนรู้
หลังได้ รับ
การเรี ยนรู้

ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรม ค่ าร้ อยละ ค่ าร้ อยละ
การเรี ยนรู้ ท่ ี การเรี ยนรู้ ท่ ี การเรี ยนรู้ ท่ ี การเรี ยนรู้ ท่ ี
(E1)
(E2)
1
2
3
4

85.33

82.66

77.00

81.00

81.33

-

-

-

-

-

-

83.20

จากตาราง 5 สรุปได้ วา่ การทําแบบฝึ กหัดท้ ายกิจกรรม การเรี ยนรู้ ในชุดกิจกรรม การเรี ยนรู้ ที่
1- 4 เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ของผู้ได้ รับการเรี ยนรู้ ได้ คะแนนเฉลี่ยร้ อยละ 81.33 และจากการ
ทําแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรี ยน เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า หลัง ได้ รับการเรี ยนรู้ ได้
คะแนนเฉลี่ยร้ อยละ 83.20 ดังนันจึ
้ งสรุปได้ วา่ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
สําหรับนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 มีประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80
2. การศึกษาผลการทดลองใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วจิ ยั ได้ นําชุด กิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
ที่พฒ
ั นาให้ มี ประสิทธิภาพตา มเกณฑ์ 80/80 แล้ วไปทําการ ทดลองใช้ กับนักเรี ยน ชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 6 ที่กําลังศึกษาอยูใ่ น ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร ที่เป็ นกลุม่ ตัว อย่าง จํานวน 30 คน โดยศึกษาผลการทดลองใช้ ชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ในประเด็นดังต่อไปนี ้
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
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ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการอนุรักษ์ พลังงาน
ไฟฟ้าก่อน และหลังได้ รับการเรี ยนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
การทดสอบ
ก่อนได้ รับการเรี ยนรู้

n
30

X
15.89

หลังได้ รับการเรี ยนรู้

30

24.96

∑D
270

∑D2
2828

t
13.442

Sig.
0.000*

*p<.05
จากตาราง 6 พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดความรู้ ก่อนได้ รับการเรี ยนรู้ และ
หลัง ได้ รับการเรี ยนรู้ มีความแตกต่างกัน (อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05) โดยคะแ นนเฉลี่ย
ก่อนได้ รับการเรี ยนรู้ เท่ากับ15.89 และคะแนนเฉลี่ยหลัง ได้ รับการเรี ยนรู้ เท่ากับ 24.96 ดังนันจึ
้ งสรุปได้
ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างหลัง
ได้ รับการเรี ยนรู้ ด้ วยชุด กิจกรรม
การเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า มีคา่ สูงขึ ้นซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ตงไว้
ั้
2.2 ผลการศึกษาความตระหนักต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนความตระหนักต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ก่อน และหลัง ทดลองใช้
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
การทดสอบ
ก่อนได้ รับการเรี ยนรู้

n
30

X
3.79

หลังได้ รับการเรี ยนรู้

30

4.38

∑D
17.68

*p<.05

∑D2
12.91

t
11.059

Sig.
0.000
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จากตาราง 7 พบว่าความตระหนักต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ก่อนและหลังได้ รับการเรี ยนรู้ มี
ความแตกต่างกัน(อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ.05) โดยคะแนนก่อนได้ รับการเรี ยนรู้ มีคา่ เท่ากับ 3.79
และคะแนนหลังได้ รับการเรี ยนรู้ มีคา่ เท่ากับ 4.38 สรุปได้ วา่ ความตระหนักต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หลังได้ รับ
การเรี ยนรู้ ด้ วย ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ามีคา่ สูงขึ ้น ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐาน
การวิจยั ที่ตงไว้
ั้
2.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
ตาราง 8 แสดงผลความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
1. เรื่ องมหัศจรรย์ (ความสําคัญ) พลังงานไฟฟ้า
2. เรื่ องเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในชีวติ ประจําวันที่หนู ... หนู ควรรู้ จกั
3. เรื่ องผลกระทบที่มีตอ่ สิ่งแวดล้ อมจากการใช้ พลังงานไฟฟ้าที่หนู ... หนู
ควรรู้
4. เรื่ องมาช่วยกันอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ากันเถอะ
ภาพรวม

X
4.20
4.23

S.D.
0.25
0.26

ระดับ
มาก
มาก

4.27
4.29
4.25

0.28
0.30
0.26

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 8 พบว่า ชุด กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ 1 เรื่ องมหัศจรรย์ (ความสําคัญ ) พลังงานไฟฟ้า
มีคา่ คะแนนเฉลี่ยเป็ น 4.20 ซึง่ อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก ชุดกิจกรรมการเรี ยนรูท้ ่ี 2 เรื่ องเครื่ องใช้ ไฟฟ้าใน
ชีวิตประจําวันที่หนู ... หนู ควรรู้จกั มีคา่ คะแนนเฉลี่ยเป็ น 4.23 ซึง่ อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก ชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ท่ี 3 ผลกระทบที่มีตอ่ สิ่งแวดล้ อมจากการใช้ พลังงานไฟฟ้าที่หนู... หนูควรรู้ มีคา่ คะแนนเฉลี่ย
เป็ น 4.27 ซึง่ อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก และชุด กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ 4 เรื่ องมาช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้ากันเถอะ มีคา่ คะแนนเฉลี่ยเป็ น 4.29 ซึง่ อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก และความพึงพอใจโดยภาพรวม
ทัง้ 4 ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ มีคา่ คะแนนเฉลี่ย เป็ น 4.25 ซึง่ อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก และเป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั ที่ตงไว้
ั้

บทที่ 5

สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
สําหรั บนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่ กําลังศึกษาอยูใ่ น ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 255 4
โรงเรี ยน สารสาสน์เอกตรา เขตยานาวา กรุงเทพมหานค ร เพื่อนําผลการวิจยั ไปใช้ ในการปรับปรุง
การเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ซึง่ จะทําให้ การเรี ยนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ ้น และพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรี ยนในด้ านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน สรุปผลกาวิจยั ได้ ดงั นี ้

สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาข้ อมูลและการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า สําหรับนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร ผู้วจิ ยั ได้ ศกึ ษาเอกสารข้ อมูล ต่างๆ
ที่เกีย่ วกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้เพื
า ่อให้ เป็ นไปตามความมุง่ หมาย
ของการวิจยั คือ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า สําหรับนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ให้ มีประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้ สตู ร E1/E2 เพื่อนําชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ไปทดลองสอนนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โดยที่ศกึ ษาผลการเรี ยน ในประเด็นต่อไปนี ้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อน และหลังการใช้ ชดุ กิจกรรมการเรี ยนรู้ ความตระหนักต่อการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้าของนักเรี ยน ก่อน และหลังการใช้ ชดุ กิจกรรมกา รเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
และเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั 4 ข้ อ คือ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสําหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มีประสิ ทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
ที่ผา่ นการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่าก่อนได้ รับการ เรี ยนรู้
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่ผา่ นการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า มีความตระหนักต่อ
การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าก่อนได้ รับการ เรี ยนรู้ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มีความพึงพอใจ
ต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าอยูใ่ นระดับพึงพอใจมากขึ ้นไป ในการวิจยั ครัง้
นี ้ผู้วจิ ยั ได้ ดาํ เนินการศึกษา ค้ นคว้ า 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ ตอนที่ 1 การศึก ษาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั
ประกอบด้ วยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐานพุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรี ยนรู้สาระ
การเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับชันประถมศึ
้
กษา (ป.1– 6) สาระที่ 5 เรื่ องพลังงาน รวมทังศึ
้ กษาเอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างชุดกิจกรร มการเรี ยนรู้ ทังด้
้ านกิจกรรมรูปแบบ และส่วนประกอบ
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ของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตอนที่ 2 การสร้ าง และพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงาน
ไฟฟ้า ประกอบด้ วย 4 ชุดกิจกรรม คือ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ท่ี 1 เรื่ องมหัศจรรย์ (ความสําคัญ) พลังงาน
ไฟฟ้า ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ 2 เรื่ องเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน ที่หนู ...หนูควรรู้จกั ชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ ที่ 3 เรื่ องการใช้ พลังงานไฟฟ้า ที่มีผลกระทบกับสิ่ งแวดล้ อมที่หนู...หนูควรรู้ ชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ ที่ 4 เรื่ องมาช่วยกัน อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า กันเถอะ และตอนที่ 3 การนําชุดกิจกรรรมการเรี ยนรู้
เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าที่พฒ
ั นาขึ ้นไปทดลองใช้
เครื่ องมือในการวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบด้ วย
แบบประเมินคุณภาพให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
ประกอบด้ วย 4 ด้ าน ได้ แก่ จุดประสงค์ ใบความรู้ กิจกรรม และแบบฝึ กหัดท้ ายกิจกรรม แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าประกอบด้ วยความสามารถ 6 ด้ าน ได้ แก่
ความรู้ความจํา ความเข้ าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ แบบทดสอบมีทงหมด
ั้
30 ข้ อ 30 คะแนน เป็ นแบบเลือกตอบชนิด4 ตัวเลือก ให้ นกั เรี ยนเลือกคําตอบที่ถกู ที่สดุ เพียงคําตอบเดียว
แบบวัดความตระหนักต่อการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า ครอบคลุม 3 ด้ าน คือ ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ
( พุทธิพิสยั ) ด้ านความรู้สกึ ( จิตพิสยั ) และด้ านพฤติกรรม ( ทักษะพิสยั ) แบบวัดความพึงพอใจต่อชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า ประกอบด้ วยหัวข้ อ 6 ด้ าน ได้ แก่ ชื่อกิจกรรม
จุดประสงค์ ใบความรู้ กิจกรรม ระยะเวลาในการปฏิบตั กิ ิจกรร ม และแบบฝึ กหัดท้ ายกิจกรรม และ นํา
ชุดกิจกรรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า ไปขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน
ประกอบด้ ว ย ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการวิจยั และประเมินผล 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านพลังงานไฟฟ้า
2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการศึกษา 2 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง เชิงเนื ้อหาของชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ และประเมินคุณภาพของชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ แล้ วนําชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ อง
การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า ไปทดลองใช้ กับนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2554 โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง แต่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกลุม่ ตัวอย่าง ทดลองใช้
กับนักเรี ยนกลุม่ ย่อย 3 ครัง้ คือ 3 คน 9 คน และ 30 คน ตามลําดับ พร้ อมกับหาประสิทธิภาพให้ เป็ นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 แล้ วนํา ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ที่ผา่ นการพัฒนาแล้ ว
ไปทดลองใช้ กบั นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา
กรุงเทพมหานคร ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง 1 ห้ อง จํานวน 30 คน ซึง่ ได้ จากวิธีการสุม่ แบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ความตระหนัก
ต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์พลังงาน
0

0

0

0

0
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การวิเคราะห์ ข้อมูลชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า

ผู้วิจยั ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากนําชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้าที่ผา่ นการพัฒนาแล้ วไปทดลองใช้ กบั นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2554 โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาในประเด็นต่อไปนี ้ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อน และหลัง
การใช้ ชดุ กิจกรรมการเรี ยนรู้ ความตระหนักต่อการ อนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าของนักเรี ยน ก่อน และหลัง
การใช้ ชดุ กิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ อ งการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า คามพึงพอใจของนักเรี ยนต่อชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า ผลสรุปมีดงั นี ้ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้าที่ พัฒนาขึ ้น มีประสิทธิภาพ 81.33/83.20 เป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 นักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน นักเรี ยนมีความตระหนักต่อการอนุรักษ์พลังงาน ไฟฟ้าหลังเรี ยน
สูงกว่าก่อนเรี ยน และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไ ฟฟ้า
ในระดับมาก

อภิปรายผลการวิจัย

การอภิปรายผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ เสนอตามลําดับผลการศึกษาค้ นคว้ า ดังนี ้
1. ชุดกิจกรรรมการเรี ยนรู้เรื่ อง การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า สําหรับนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษา
ปี ที่ 6 ที่พฒ
ั นาขึ ้นมีป ระสิทธิภาพ 81.33/83.20 ซึ่งเป็ นไปต ามเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนด ผลการวิจยั
ข้ างต้ นเป็ นค่าร้ อยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบฝึ ก ท้ ายกิจกรรมการเรี ยน รู้คดิ เป็ นร้ อยละ 81.33 และ
ค่าร้ อยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังได้ รับการเรี ยนรู้ คิดเป็ นร้ อยละ
83.20 ทังนี
้ เ้ ป็ นผลเนื่องมาจาก การพัฒนาชุดฝึ กอบรมเรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า ได้ ดําเนินการ
ตามหลักการสร้ างชุดกิจกรรรมการเรี ยนรู้ โดยมีการศึกษาสูตรวิเคราะห์ จุดมุง่ หมาย เนื ้อหาของกิจกรรม
และใช้ ภาษาเข้ าใจง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้ เรี ยน เนื ้อหามุง่ เน้ นให้ ผ้ ู เรี ยนได้ ลงมือปฏิบตั จิ ริ ง ทําให้
ผู้เรี ยนสนใจ เกิ ดความพอใจ และได้ นําข้ อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ ไขให้ ถกู ต้ องมีความเหมาะสมที่จะ
นําไปใช้ เป็ นชุดกิจกรรรมการเรี ยนรู้ได้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 6 ผลจากการวิจยั พบว่า ผู้เรี ยนที่ได้ รับ การเรี ยนรู้ ด้ วยชุด กิจกรรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า มีคะแนนเฉลี่ยหลัง ได้ รับ การเรี ยนรู้ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน ได้ รับการเรี ยนรู้ เป็ นไป
ตามสมมติฐานการวิจยั ข้ อ 1 ทังนี
้ ้อาจเป็ นผลเนื่องมาจาก เป็ นการเรี ยนรู้ท่ีสามารถกระตุ้ นการเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยนได้ ดี เนื่อง จาก ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้จากการลงมือปฏิบตั กิ ิจกรรมจริง
มีบทบาทสําคัญ
ในการร่วมกิจกรรม โดยมีครูคอยช่วยชี ้แนะแนวทางและให้ คาํ ปรึกษา
เมื่อมีปัญหาในการปฏิบตั ิ
กิจกรรม ทําให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้ ดกี ว่าการฟั งคํา บรรยายภายในห้ องเรี ยนเพียงอย่างเดียว
นักเรี ยนแต่ละคนสามารถเรี ยนรู้ได้ ตามศักยภาพของตนเอง
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3. ความตระหนักต่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ผลจากการศึกษาพบว่านักเรี ยนที่ผา่ น การ
เรี ยนรู้ด้วยชุดกิจกรรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า สําหรับนักเรี ยนชัน้ ประถมศึ กษาปี ที่ 6
เกิดความตระหนักต่อการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าหลัง ได้ รับ การเรี ยนรู้ สูงขึ ้น เ ป็ นไปตามสมมติฐาน
การวิจยั ข้ อที่ 2 ทังนี
้ ้อาจเป็ นผลเนื่องมาจากมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เน้ นผู้เรี ยนปฏิบตั ิ กิจกรรม
เรี ยนรู้จากความเป็ นจริ งในการใช้ พลังงานไฟฟ้ทํา าให้ผ้ เู รี ยนเกิดความรักและหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม ที่ผ้ เู รี ยนสัมผัสในชีวิตประจําวัน ตลอดจนเข้ าใจถึงปั ญหาและผลกระทบของ แหล่ง
ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่นกั เรี ยนหรื อคนในชุมชนได้ รับโดยตรง จึงเป็ นผลให้ นกั เรี ยนเกิดความต ระหนักใน
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า เพื่อตนเองและสั งคม โดยนักเรี ยนได้ นําเสนอผลงาน ของตนเองว่าหลังจาก
ได้ รับการเรี ยนรู้แล้ ว เกิดความตระหนักต่อการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
4. ความพึงพอใจต่อชุด กิจกรรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า สําหรับนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ผลจากการจากวิจยั พบว่านักเรี ยนที่ผ่ านการเรี ยนรู้ ด้ วยชุด กิจกรรรมการเรี ยนรู้
เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า มีความพึงพอใจมาก เ ป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 3 ทังนี
้ ้
อาจเป็ นผลเนื่องมาจากมีการจัดกิจกรรมที่เน้ นให้ นกั เรี ยนลงมือปฏิบตั ดิ ้ วยตนเอง และเป็ นกิจกรรมที่
ศึกษาจากสภาพจริ งทําให้ เ กิดการเรี ยนรู้อย่างมีชีวติ ชีวา มีอสิ ระในความคิด เกิดความภาคภูมใิ จ
ในผลงาน มีความรับผิดชอบในหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมาย
สามารถ นําไปใช้ ในชีวิตประจําวัน
เพื่อแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมด้ านอื่นๆ ต่อไปได้ นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้ นและสนุกสนา นในการ ได้
รับการเรี ยนรู้เป็ นอย่างมากปฏิบตั กิ ิจกรรมด้ วยความสมัครใจเกิดการเรี ยนรู้และความพึงพอใจ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1. การนําชุด กิจกรรรมการเรี ยนรู้ เรื่ อง การอนุรักษ์พลัง งานไฟฟ้าไปใช้ ผ้ ทู ี่จะนําไปใช้ ควร
ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ในชุด กิจกรรรมการเรี ยนรู้ เพื่อจะได้ ให้ คํา แนะนํา กับนักเรี ยนได้ อย่า งถูกต้ อง
และเกิดประสิทธิภาพในการเรี ยนมากขึ ้น
2. ครูควรดูแลช่วยเหลือ และแนะนํานักเรี ยนเมื่อเกิดปั ญหา และคอยกระตุ้นให้ กําลังใจ
นักเรี ยน ขณะปฏิบตั กิ ิจกรรม เพื่อให้ นั กเรี ยนเกิดความตระหนักต่อการอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้า
ทําให้ การเรี ยนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
3. การนําชุดกิจกรรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าไปใช้ อาจปรับกิจกรรม หรื อ
เวลาที่ใช้ ให้ เหมาะสม กับระดับความสามารถของนักเรี ยน และสถานที่ที่ใช้ ในการจัดกิจกรรม
เพื่อให้ นกั เรี ยนเกิดความพึงพอใจในการการเรี ยนรู้
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4. การเรี ยนรู้ แต่ละครัง้ ควรมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลัง ได้ รับ การเรี ยนรู้ แล้ วทันที
เพื่อประเมินความรู้ของนักเรี ยนแต่ละคน
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรพัฒนาชุด กิจกรรรมการเรี ยนรู้ เรื่ อง การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าในระดับชันอื
้ ่นๆ
ที่ไม่ใช่ ระดับ ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 เช่น ระดับ ประถมศึกษาปี ที่ 5 ระดับ ประถมศึกษาปี ที่ 4 และ
นักเรี ยนช่วงชันอื
้ ่น ๆ
2. ควรพัฒนาชุดกิจกรรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าโดยใบงานหรื อใบ
ความรู้ท่ีมีรูปภาพควร เป็ นภาพสี หรื ออาจพัฒนาชุดกิจกรรรมการเรี ยนรู้เป็ น E-book เพื่อความ
สวยงามและเหมือนจริ งมากที่สดุ และง่ายต่อการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
3. ควรมีการศึกษาผลการเรี ยนรู้โดยใช้ ชดุ กิจกรรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
กับตัวแปรอื่น ๆ เช่น เจตคติ การทํางานกลุ่ ม ความสามารถ ในการแก้ ปัญหา ทางสิ่งแวดล้ อม การใช้
พลังงานทดแทน
4. ควรศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการวิจยั ให้ ทนั กับเหตุการณ์ปัจจุบนั และนํามาปรับปรุง
ให้ สอดคล้ องกับชุดกิจกรรรมการเรี ยนรู้
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หนังสือขอเชิญและบันทึกข้ อความ
- หนังสือขอเชิญเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
- หนังสือขอเชิญเป็ นประธานการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองระหวางจุดประสงคการเรียนรู
กับชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษพลังงานไฟฟา
และประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
อ.ดร.อัมพร กุญชรรัตน์
อ.ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
ผศ.มณฑา นิระทัย
อ.จิระวัฒน์ ตันสกุล
อ.ปิ ยพงษ์ คล้ายคลึง

สถานที่ทาํ งาน มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
สถานที่ทาํ งาน มหาวิทยาลัยมหิ ดล
สถานที่ทาํ งานโรงเรี ยนสาธิตแห่ งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการศึกษา
สถานที่ทาํ งาน มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตปัตตานี
สถานที่ทาํ งาน โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
- ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 6 โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร
- แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า สําหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร
- แบบวัดความตระหนักต่อการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า สําหรับนักเรี ยน ชันประถมศึ
้
กษา
ปี ที่ 6 โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร
- แบบวัดความพึงพอใจต่อชุดฝึ กอบรมเรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า สําหรับนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร
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เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า สําหรั บนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนสารสาสน์ เอกตรา เขตยานาวา กรุ งเทพมหานคร
ไม่เปิ ดพัดลมหลายตัวขณะอยู่คนเดียว
ตั้งอุณหภูมิไม่ต่าํ กว่า 25 C

ดูทวี พี ร้อมกันหลายๆคน

ใช้หลอดตะเกียบประหยัด

จัดทําโดย
นางสาวเพ็ชรั ตน์ พรหมมา
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการมัธยมศึกษา (การสอนสิ่งแวดล้ อม)
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ที่มา- (ThinkQuest Team. 2000: Online)
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ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
ชุด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เรื่ อ งการอนุรั ก ษ์ พลัง งานไฟฟ้ า
ชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 6
เป็ นชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ที่ นักเรี ยนและครู ใช้ ร่วมกันเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนในการอนุรักษ์ พลังงาน
ไฟฟ้า ซึ่งชุดกิจกรรมนี ้จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ พลังงาน
ไฟฟ้า การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนมีส่วนร่ วมในการแก้ ปัญหา
สิ่งแวดล้ อมในชุมชน ซึ่งชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า ประกอบด้ วย
ชุดกิจกรรมดังนี ้
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 1
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 2
(4 ชัว่ โมง)
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 3
หนู...หนูควรรู้ (4 ชัว่ โมง)
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 4

เรื่ องมหัศจรรย์ (ความสําคัญ) พลังงานไฟฟ้า (4 ชัว่ โมง)
เรื่ องเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในชีวิตประจําวันที่หนู ...หนูควรรู้จกั
เรื่ องการใช้ พลังงานไฟฟ้าที่มีผลกระทบกับสิง่ แวดล้ อมที่
เรื่ องมาช่วยกันอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ากันเถอะ (4 ชัว่ โมง)

องค์ ประกอบของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ชุดกิ จกรรมการเรี ย นรู้ เรื่ อ งการอนุรัก ษ์ พ ลัง งานไฟฟ้ า ประกอบด้ วยเอกสารที่ ต้องใช้
ร่วมกันดังนี ้
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้สําหรับนักเรี ยนจํานวน 4 ชุด แต่ละชุดประกอบด้ วย
1. ชื่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ คือ ชื่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เรี ยน
2. คําชี ้แจง เป็ นส่วนที่อธิบายรายละเอียดและวิธีใช้ กิจกรรม
3. จุดประสงค์การเรี ยนรู้ เป็ นสิง่ ที่ต้องการให้ เกิดขึ ้น
4. เวลาที่ใช้ เป็ นส่วนที่บอกเวลาทังหมดในการทํ
้
ากิจกรรม
5. เนื ้อหา เป็ นส่วนที่เสนอความรู้ให้ กบั นักเรี ยน
6. กิจกรรม เป็ นส่วนที่นกั เรี ยนปฏิบตั หิ รื อฝึ กทักษะระหว่างเรี ยน
7. สื่อ เป็ นสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
8. การประเมินผล เป็ นแบบฝึ กหัดท้ ายกิจกรรมหลังการใช้ ชดุ กิจกรรมการเรี ยนรู้
แต่ละชุด
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ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ท่ ี 1
เรื่องมหัศจรรย์ (ความสําคัญ) พลังงานไฟฟ้า เวลาที่ใช้ 4 ชั่วโมง
คําชีแ้ จง
1. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องมหัศจรรย์ (ความสําคัญ) พลังงานไฟฟ้า มีการเรี ยนการสอน
โดยใช้ ชดุ กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่กําหนด ให้ ผ้ เู รี ยนศึกษาเป็ นขันตอนและเน้
้
นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ ดังนัน้
ผู้เรี ยนควรศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู้ เวลาที่ใช้ เนื ้อหาในใบความรู้ และวิธีปฏิบตั ิกิจกรรมให้
เข้ าใจ เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาและปฏิบตั กิ ิจกรรม
2. เมื่ อ ผู้เ รี ย นปฏิ บัติ กิ จ กรรมเสร็ จ ให้ ทํ า แบบฝึ กหัด ท้ า ยกิ จ กรรม รวบรวมผลงานส่ง
ครูผ้ สู อน
3. ระหว่า งปฏิบัติกิ จ กรรม เมื่อผู้เ รี ยนมี ปัญหาไม่เ ข้ าใจ สามารถปรึ ก ษาหรื อซัก ถาม
ครูผ้ สู อนได้

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกความหมายของพลังงานไฟฟ้าได้
2. อธิบายถึงความสําคัญของพลังงานไฟฟ้าที่มีความสัมพันธ์ ระหว่างการดํารงชีวิตของ
มนุษย์กบั พลังงานไฟฟ้าได้
3. บอกแหล่งกําเนิดของพลังงานไฟฟ้าได้
4. ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของพลังงานไฟฟ้า

เวลาที่ใช้ : 4 ชัว่ โมง
เนือ้ หา
1. ความหมายของพลังงานไฟฟ้า
2. ความสําคัญของพลังงานไฟฟ้า
3. แหล่งกําเนิดของพลังงานไฟฟ้า

กิจกรรม
1. นําเข้ าสู่บทเรี ยนโดยการสนทนาและซักถามเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ (ความสําคัญ)
พลังงานไฟฟ้า
2. ทดสอบก่อนเรี ยนด้ วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการอนุรักษ์ พลังงาน
ไฟฟ้าจํานวน 30 ข้ อ ใช้ เวลา 1 ชัว่ โมงแล้ วบันทึกคะแนนที่ได้ จากการทอสอบเป็ นคะแนนก่อนเรี ยน
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3. ครู และนักเรี ยนสนทนาและซักถามเกี่ยยวกับแหล่งกําเนิดพลังงานไฟฟ้า โดยครูนํา
รู ปภาพแหล่งกําเนิดพลังงานไฟฟ้ามาให้ นักเรี ยนดู เช่น รู ปภาพเขื่อน รู ปภาพกังหันลม รู ปภาพ
เซลล์แสงอาทิตย์ ฯ
4. นักเรี ยนดูวีดิทศั น์ เรื่ องความหมาย ความสําคัญของพลังงานไฟฟ้า และแหล่งกําเนิด
พลังงานไฟฟ้า (ประมาณ 30 นาที) แล้ วอภิปรายร่วมกัน
5. ตัวแทนนักเรี ยนรับอุปกรณ์ จากคุณครู แล้ วแจกให้ เพื่อนทุกคน นักเรี ยนแต่ละคนนํา
กระดาษ A4
มาวาดรู ปเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ นักเรี ยนใช้ บ่อยที่ สุดในชี วิตประจํ าวัน แล้ วเขี ย น
ความคิดเห็นของตนเองว่าพลังงานไฟฟ้าในความคิดของนักเรี ยนมีความมหัศจรรย์ (ความสําคัญ)
อย่างไรและตกแต่งด้ วยสีให้ สวยงาม
6. นัก เรี ย นจับ ฉลากเพื่ อ สุ่ม หาตัว แทนนัก เรี ย นออกมาอ่ า นความคิ ด เห็ น ของตนเอง
เกี่ยวกับ
ความมหัศจรรย์ (ความสําคัญ) พลังงานไฟฟ้า 10 คน ส่วนความคิดเห็นอื่นๆ จะจัด
บอร์ ดไว้ ให้ เพื่อนๆอ่านหน้ าห้ องเรี ยน
7. ตัว แทนนัก เรี ย นรั บ ใบความรู้ เรื่ อ งมหัศ จรรย์ (ความสํ า คัญ ) พลัง งานไฟฟ้ าและ
แหล่งกําเนิดพลังงานไฟฟ้าแจกสมาชิกในห้ องทุกคนแล้ วศึกษาร่วมกันโดยมีคณ
ุ ครูเป็ รผู้แนะนํา
8. นักเรี ยนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญของพลังงาน
ไฟฟ้า และแหล่งกําเนิดพลังงานไฟฟ้า คุณครู เขียนสรุ ปความคิดเห็นของนักเรี ยนทัง้ หมดลง
กระดานไวท์บอร์ อดในรูปแผนผังมโนทัศน์ (Mind Mapping)
9. ตัวแทนนักเรี ยนเขียนแผนผังมโนทัศน์ (Mind Mapping) บนกระดานไวท์บอร์ อดลงใน
กระดาษโปสเตอร์ พร้ อมตกแต่งให้ สวยงามแล้ วนําไปจัดบอร์ ดหน้ าชันเรี
้ ยน
10. นักเรี ยนทําแบบฝึ กหัดท้ ายกิจกรรม ชุดที่ 1

สื่อ/อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ก่อนเรี ยน)

กระดาษ A4 และกระดาษโปสเตอร์
สีเมจิก/สีไม้
รูปภาพแหล่งผลิตกําเนิดพลังงานใช้ ไฟฟ้า
วีดีทศั น์เรื่ องพลังงานไฟฟ้า
ใบความรู้ที่ 1 เรื่ องมหัศจรรย์ (ความสําคัญ) พลังงานไฟฟ้า
แบบฝึ กหัดท้ ายกิจกรรม ชุดที่ 1
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า (ทดสอบ
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การวัดและประเมินผล
1.
2.
3.
4.

สังเกตจากการนําเสนองานหน้ าห้ องเรี ยน
สังเกตจากการตอบคําถาม และการร่วมอภิปรายของนักเรี ยน
ประเมินจากการทํากิจกรรม
ประเมินจากการทําแบบฝึ กหัดท้ ายกิจกรรม
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ใบความรู้ ท่ ี 1
มหัศจรรย์ (ความสําคัญ) พลังงานไฟฟ้า
ความหมายของพลังงานไฟฟ้า
ความหมายตามศัพท์บญ
ั ญัตขิ องราชบัณฑิตยสถานให้ ความหมายพลังงานไฟฟ้า ไว้ ดงั นี ้
พลังงานไฟฟ้า หมายถึง พลังงานรูปหนึ่งซึง่ เกี่ยวข้ องกับการแยกตัวออกมา หรื อ
การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน หรื อโปรตอน หรื ออนุภาคอื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคล้ ายคลึงกับ
อิเล็กตรอนหรื อโปรตอน ใช้ ประโยชน์ ก่อให้ เกิดพลังงานอื่น เช่น ความร้ อน แสงสว่าง การเคลื่อนที่
ความหมายตามหนังสือวิทยาศาสตร์ หรื อเว็บไซต์ต่างๆ ให้ ความหมายพลังงานไฟฟ้า
ที่แตกต่างกัน ดังนี ้
พลังงานไฟฟ้า หมายถึง พลังงานรูปหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนเป็ นพลังงานรู ปอื่นได้
เช่น พลังงานกล พลังงานความร้ อน
พลังงาน ไฟฟ้า หมายถึง สิง่ ที่เกิดขึ ้นเมื่อประจุเคลื่อนที่ผา่ นตัวนําไฟฟ้าใน
หนึง่ หน่วยพื ้นที่หน้ าตัด ในหนึง่ หน่วยเวลา
พลังงานไฟฟ้า หมายถึง เป็ นพลังงานรูปหนึง่ ซึง่ สามารถทํางานได้ ปั จจุบนั ไฟฟ้า
เป็ นปั จจัยสําคัญ สําหรับการดํารงชีวิตประจําวัน เช่น การสื่อสาร การคมนาคม การให้ ความรู้
การศึกษา
พลังงานไฟฟ้า หมายถึง กําลังไฟฟ้าที่นําไปใช้ ในระยะเวลาหนึง่ มีหน่วยวัดเป็ น
วัตต์ชวั่ โมง ใช้ แทนด้ วยตัว (W)

แหล่ งผลิตพลังงานไฟฟ้า
แหล่งพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าในปั จจุบนั มีเป็ นจํานวนมาก แต่หากขาดความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ก็ยากที่จะนําแหล่งพลังงานนันมาใช้
้
ได้ อย่างคุ้มค่า แหล่งพลังงาน
ที่ใช้ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า มีดงั นี ้
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พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่นํามาใช้ แทน สามารถแบ่งตามแหล่งที่ได้ มาเป็ น
2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้ แล้ วหมดไป อาจเรี ยกว่า พลังงานสิ ้นเปลือง ได้ แก่
ถ่านหิน ก๊ าซธรรมชาติ และนิวเคลียร์ พลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็ นแหล่งพลังงานที่ใช้ แล้ ว
สามารถหมุนเวียนมาใช้ ได้ อีก เรี ยกว่า พลังงานหมุนเวียน ได้ แก่ แสงอาทิตย์ ลม และนํ ้า
พลังงานหมุนเวียน เป็ นแหล่งพลังงานที่ใช้ แล้ วสามารถหมุนเวียนมาใช้ ได้ อีกเป็ นประจํา
เช่น พลังงานแสงแดด พลังงานลม และพลังงาน
1. พลังงานแสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็ นประดิษฐกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นอุปกรณ์สาํ หรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้ เป็ นพลังงานไฟฟ้า
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

กระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานไฟ
ที่มา - http://www.solarnavigator.net/images/solar_cells_panels_array_monocrystaline.jpg : 2552

2. พลังงานนํา้ เป็ นการอาศัยหลักการของการเคลื่อนที่ของนํ ้าจากที่สงู สูท่ ี่ตํ่า โดยการ
สร้ างเขื่อนหรื อฝายเก็บกักนํา้
เมื่อเปิ ดประตูที่ปิดกัน้ ทางเดินของนํา้ พลังงานศักย์ที่สะสมอยู่
จะเปลี่ยนเป็ นพลังงานจลน์ สามารถนําไปฉุดกังหัน และต่อเชื่อมเข้ ากับเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าเกิดเป็ น
กระแสไฟฟ้าขึ ้น โรงไฟฟ้าพลังนํ ้าขนาดใหญ่มีขีดความสามารถสูงในการรักษาความมัน่ คงให้ แก่
ระบบไฟฟ้าของประเทศ
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กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังนํ ้าเขื่อน -->ท่อส่งนํ ้า -->กังหันนํ ้า --> เครื่ องกําเนิดไฟฟ้า

เครื่ องกําเนิดไฟฟ้าพลังนํ ้าของเขื่อนศรี นครินทร์
ที่มา - ภาพโดยครูทวีศกั ดิ์ ภูช่ ยั : 2552

กระบวนการเปลี่ยนสถานะพลังงานนํ ้าเป็ นพลังงานไฟฟ้า
พลังงานศักย์ --> พลังงานจลท์ --> พลังงานกล --> พลังงานไฟฟ้า

โครงสร้ างการผลิตกระแสไฟฟ้าด้ วยพลังงานนํ ้า
ที่มา – พลังงานและสิง่ แวดล้ อม : 2553
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3. พลังงานลม เป็ นพลังงานที่อากาศเคลื่อนที่ที่เรี ยกว่า กระแสลม เมื่อนํากระแสลม
มาพัดผ่านใบกังหัน จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานไปสูใ่ บกังหันทําให้ กงั หันหมุนรอบแกนซึง่ สามารถ
นํ า พลัง งานจากการหมุน ถ่ า ยทอดต่อ ไปใช้ ง านได้
เช่ น หมุน เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ้ าลมเป็ น
ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ เนื่องจากพลังงานลมมีอยู่โดยทัว่ ไป ไม่ต้องซื ้อหา เป็ นพลังงานที่
สะอาดไม่ก่อให้ เกิดนตรายต่อสภาพแวดล้ อม และสามารถนํามาใช้ ประโยชน์ได้ อย่างไม่ร้ ู จกั หมด

สิ ้น

กระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงานลมเป็ นพลังงานไฟฟ้า
ที่มา - http://farm1.static.flickr.com/141/346022506_c5f11e9563_o.jpg : 2552
พลังงานที่ใช้ หมดไป หรือ พลังงานสิน้ เปลืองเป็ นแหล่งพลังงานที่ไม่สามารถนํามาใช้
ได้ อีก เมื่อนํามาใช้ แล้ วจะหมดสิ ้นไปเรื่ อยๆ ต้ องใช้ เวลานานนับล้ านๆ ปี จึงจะสามารถเกิดขึน้
อีก เช่น พลังงานก๊ าซธรรมชาติ พลังงานความร้ อนใต้ พิภพ นํ ้ามันดิบ ถ่านหิน และพลังงาน
นิวเคลียร์
1. พลังงานความร้ อนใต้ พิภพ คือ พลังงานธรรมชาติที่เกิดจากความร้ อนที่ถกู กัก
เก็บอยู่ภายใต้ ผิวโลก อุณหภูมิภายใต้ ผิวโลกจะเพิ่มขึ ้นตามความลึกของชัน้ หินขึ ้นมาบนผิวดิน
และปรากฏให้ เห็นในรูปของบ่อนํ ้าร้ อน นํ ้าพุร้อน ไอนํ ้าร้ อน การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
สํารวจแหล่งพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ เพื่อต้ องการใช้ เป็ นพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า
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นํ ้าพุร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ใช้ ผลิตกระแสไฟฟ้า
ที่มา - (Giampaolo & Hutchins. 2002. On-line)
2. พลังงานก๊ าซธรรมชาติ เป็ นเชื ้อเพลิงปิ โตรเลียมชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็ นสารประกอบ
ไฮโดรคาร์ บอนเกิดจากการทับถมของสิ่งมีชีวิตนับล้ านปี ประกอบด้ วยก๊ าซมีเทนเป็ นหลัก
มีคณ
ุ สมบัติเป็ นเชื ้อเพลิงสะอาด มีการเผาไหม้ สมบูรณ์จึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมน้ อยกว่า
ปิ โตรเลียมประเภทอื่นๆ เราสามารถใช้ ประโยชน์จากก๊ าซธรรมชาติได้ ใน 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ
1) ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงโดยตรงสําหรับผลิตกระแสไฟฟ้า
2) นําไปผ่านกระบวนการแยกในโรงแยกก๊ าซ เพื่อใช้ ประโยชน์ตอ่ ไป เช่น
เป็ นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี เป็ นเชื ้อเพลิงในรถยนต์ เป็ นก๊ าซหุงต้ มในครัวเรื อน

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

104
3. พลังงานจากถ่ านหิน เป็ นแหล่งพลังงานจากซากดึกดําบรรพ์ที่มีปริ มาณมากที่สดุ ใน
โลกถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิงนานนับพันปี แล้ ว ถ่านหิน คือหินตะกอนที่ตดิ ไฟได้ มีสว่ นประกอบสําคัญคือ
สารประกอบของคาร์ บอน ประโยชน์ของถ่านหิน เช่น เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อน เป็ นแหล่งพลังงาน
ผลิตกระแสไฟฟ้า เป็ นถ่านกัมมันต์ ผลิตปุ๋ยยูเรี ย หรื อการนํามาสกัดเอานํ ้ามันดิบ การใช้ ถ่านหินมา
เป็ นแหล่งพลังงาน ทําให้ เกิดก๊ าซพิษที่ได้ จากการเผาไหม้ ของถ่านหิน ทําให้ เกิดฝนกรดและภาวะโลก
ร้ อน แต่ปัจจุบนั ได้ มีเทคโนโลยีที่เรี ยกว่าถ่านหินสะอาด ซึง่ ทําให้ ปัญหามลภาวะลดลง
ปริ มาณการทับถม ความร้ อน และระยะเวลา

พีต

ลิกไนต์
ซับบิทมู นิ สั

บิทมู สั

แอนทราไซต์

รูปถ่านหินชนิดต่างๆ (ขนาดลูกศรแสดงปริมาณการทับถม ความร้ อน และระยะเวลา)
ที่มา - http://www.uky.edu/KGS/coal/images/peat_to_anthracite.jpg :2552
4. พลังงานนิวเคลียร◌์ เป็ นพลังงานที่เกิดจากการแตกตัว หรื อรวมตัวของนิวเคลียสของ
อะตอม พลังงานนิวเคลียร์ เป็ นพลังงานที่มีปริ มาณมากเมื่อเทียบกับมวลที่ใช้ สามารถใช้ เป็ นพลังงานที่
สําคัญในการผลิตความร้ อนเพื่อใช้ ในการผลิตกําลังไฟฟ้าได้ สําหรับพลังงานนิวเคลียร์ ที่นํามาผลิตเป็ น
พลัง งานไฟฟ้ าในปั จจุ บัน จะเป็ นพลั ง งานที่ เ กิ ด จากปฏิ กิ ริ ย าแตกตัว ในเตาปฏิ ก รณ์ นิ ว เคลี ย ร์
แต่พลังงานนิวเคลียร์ เพื่อใช้ ในการผลิตกําลังไฟฟ้าในประเทศไทยยังไม่มีใช้ ผลิต
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โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์
ที่มา - http://media-2.web.britannica.com/eb-media/97/99697-004-DA347454.jpg: 2552

ความสําคัญของพลังงานไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้ามีความสําคัญและเป็ นตัวแปรสําคัญในการพัฒนาประเทศทุกๆด้ าน
เช่นด้ านเศรษฐกิจ ด้ านอุตสาหกรรม ด้ านการเกษตร และด้ านการสื่อสาร ปั จจุบนั พลังงานไฟฟ้า
เป็ นปั จจัยที่สําคัญสําหรับการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย์ ดังนี ้
1. ใช้ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ช่วยให้ กิจกรรมแต่ละวัน ดําเนินไปด้ วยดี ได้ แก่การให้
แสงสว่า ง เช่น หลอดไฟฟ้ า การประกอบอาหาร เช่น หม้ อหุง ข้ าวไฟฟ้ า การติดต่อสื่อ สาร เช่น
โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ มีบทบาทในการทํางานและควบคุมการทํ างานที่ ทันสมัย
สะดวกรวดเร็ว รวมทังเป็
้ นการสื่อสารไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์ เน็ต ที่นิยมใช้ กนั ทัว่ โลก

หลอดไฟฟ้า (แสงสว่าง)

หม้ อหุงข้ าวไฟฟ้า (หุงต้ ม)

ที่มา - Copyright © thaigoodview.com : 2553-2555
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2. ใช้ ในการพัฒนาด้ านต่างๆ ได้ แก่ พัฒนาด้ านเศรษฐกิจ เช่นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์
พัฒ นาด้ า นสัง คม เช่ น ไฟฟ้ า สิ่ ง สาธาณูป โภคต่า งๆ พัฒ นาด้ า นการศึก ษา เช่ น คอมพิ ว เตอร์
แสงสว่ า ง พัฒ นาอุ ต สาหกรรม เช่ น เครื่ อ งจัก รต่ า งๆ พัฒ นาเกษตรกรรม เช่ น เครื่ อ งสูบ นํ า้
การคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยว เช่นรถไฟฟ้า เป็ นต้ น

รถไฟฟ้า (คมนาคม)

โทรศัพท์ (ติดต่อธุรกิจ)

ที่มา - Copyright © thaigoodview.com : 2553-2555
3.ใช้ ในด้ านความมัน่ คงของประเทศ ด้ านการทหารและทางราชการ เช่น วิทยุสื่อสาร
แผนที่ดาวเทียม GPS สํารวจพื ้นที่ทางการทหาร หาพิกดั ภูมิศาสตร์ เป็ นต

GPS (หาพิกดั )

วิทยุสื่อสาร(สื่อสาร)

ที่มา - http://www.terraserver.com/search/coordinates_search.asp : 2547
- http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=135 : 2551
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แบบฝึ กหัดท้ ายกิจกรรม (ชุดที่ 1)
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ : การสํารวจตรวจสอบ
คําชีแ้ จง:
1. ให้ นกั เรี ยนสํารวจกิจกรรมในชีวิตประจําวันของตนเองที่ต้องใช้ พลังงานไฟฟ้าและบันทึก
ข้ อมูลลงในตาราง
2. ให้ นัก เรี ย นเขี ย นเครื่ อ งหมาย√ตามระดับ ความสํ า คัญ ของกิ จ กรรมที่ ต นเองปฏิ บัติ
ตามเกณฑ์ที่กําหนด
- ต้ องปฏิบตั ทิ กุ วันหรื อเกือบทุกวัน
เป็ นกิจกรรมที่สําคัญมาก
- ปฏิบตั เิ ป็ นบางวัน
เป็ นกิจกรรมที่สําคัญปานกลาง
- ปฏิบตั กิ ็ได้ หรื อไม่ปฏิบตั กิ ็ได้
เป็ นกิจกรรมที่สําคัญน้ อย
กิจกรรมที่ต้องใช้ พลังงานไฟฟ้า
1…………………………………………….…………………….........
2.………………………………………………………………….........
3.………………………………………………………………….........
4.………………………………………………………………….........
5…………………………………………………………………..........
6…………………………………………………………………..........
7…………………………………………………………………..........
8…………………………………………………………………..........
9…………………………………………………………………..........
10…………………………………………………………………..........

ระดับความสําคัญ
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง
….........
….........
….........
….........
….........
….........
….........
….........
….........
….........

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

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

จากผลการสํารวจนักเรี ยนคิดว่าพลังงานไฟฟ้ามีความสําคัญต่อชีวิตประจําวัน
ของตนเองในระดับ
มาก
ปานกลาง
น้ อย
- ถ้ าหากไม่มีไฟฟ้าใช้ นกั เรี ยนคิดว่าจะมีผลต่อการดํารงชีวิตของตนเองระดับ
มาก
ปานกลาง
น้ อย
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ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ท่ ี 2
เรื่องเครื่องใช้ ไฟฟ้าในชีวติ ประจําวันที่หนู ... หนูควรรู้จัก
เวลาที่ใช้ 4 ชั่วโมง
คําชีแ้ จง
1. ชุด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เรื่ อ งเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ าในชี วิ ต ประจํ า วัน ที่ ห นู ... หนู ค วรรู้ จัก
มี ก ารเรี ย นการสอนโดยใช้ ชุดกิ จกรรมที่ กํ า หนด ให้ ผ้ ูเ รี ย นศึก ษาเป็ นขัน้ ตอนและเน้ น ผู้เ รี ย น
เป็ นสํา คัญ ดัง นัน้ ผู้เ รี ย นควรศึก ษาจุดประสงค์ การเรี ย นรู้ เวลาที่ ใช้ เนื อ้ หาในใบความรู้ และ
วิธีปฏิบตั กิ ิจกรรมให้ เข้ าใจ เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาและปฏิบตั กิ ิจกรรม
2. เมื่ อผู้เ รี ย นปฏิ บัติกิ จ กรรมเสร็ จ ให้ ทํ าแบบฝึ กหัดท้ า ยกิ จกรรม รวบรวมผลงานส่ง
ครูผ้ สู อน
3. ระหว่างปฏิบตั กิ ิจกรรม เมื่อผู้เรี ยนมีปัญหาไม่เข้ าใจ สามารถปรึกษาหรื อซักถาม
ครูผ้ สู อนได้

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ใช้ ในชีวิตประจําวันได้
2. อธิบายถึงประโยชน์ของเครื่ องใช้ ไฟฟ้าแต่ละชนิดที่ใช้ ในชีวิตประจําวันได้
3. บอกได้ ว่าเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ใช้ ในชีวิตประจําวันแต่ละชนิดกินไฟมาก กินไฟปานกลาง
หรื อกินไฟน้ อย
4. สรุ ปความสัมพันธ์ ระหว่างการดํารงชีวิตของมนุษย์กบั ประโยชน์ของเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
ในชีวิตประจําวันได้
5. ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานไฟฟ้า
6. พัฒนาและปลูกฝั งความรับผิดชอบในการใช้ พลังงานไฟฟ้า

เวลาที่ใช้ : 4 ชัว่ โมง
เนือ้ หา
1. ประเภทของเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน
2. ประโยชน์ของเครื่ องใช้ ไฟฟ้าแต่ละชนิดในชีวิตประจําวัน
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กิจกรรม
1. นําเข้ าสูบ่ ทเรี ยนโดยการสนทนาและซักถามเกี่ยวกับเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน
และประโยชน์ของเครื่ องใช้ ไฟฟ้าแต่ละชนิดที่ใช้ ในชีวิตประจําวัน โดยดูรูปภาพเครื่ องใช้ ไฟฟ้าใน
ชีวิตประจําวัน
2. ให้ นกั เรี ยนแบ่งกลุม่ เป็ นกลุม่ ละ 6 คน จํานวน 5 กลุม่ สมาชิกภายในกลุม่ แบ่งหน้ าที่
รับผิดชอบตามความเหมาะสม
3. หัวหน้ ากลุ่มรับบัตรคําสัง่ และโมเดลวงจรไฟฟ้าสําเร็ จรู ป ที่มีเครื่ องใช้ ไฟฟ้าอย่างง่าย
เช่น ใบพัด หลอดไฟฟ้า ออดไฟฟ้า สวิตซ์ แล้ วให้ นกั เรี ยนช่วยกันต่อวงจรไฟฟ้าสําเร็ จรู ปตามบัตร
คําสัง่
4. นักเรี ยนฟั งการบรรยายโดย Power point เรื่ องเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน และ
ประโยชน์ของเครื่ องใช้ ไฟฟ้าแต่ละชนิดที่ใช้ ในชีวิตประจําวัน
5. ตัวแทนนักเรี ยนรับใบความรู้เรื่ องเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในชีวิตประจําวันที่หนู ... หนูควรรู้ จกั
แจกสมาชิกในห้ องทุกคน
6. นักเรี ยนช่วยกันอภิปรายสรุ ปความคิดเห็นของนักเรี ยนทังหมดที
้
่มีต่อเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
ในชีวิตประจําวัน และประโยชน์ของเครื่ องใช้ ไฟฟ้าแต่ละชนิดที่ใช้ ในชีวิตประจําวัน
7. นักเรี ยนทําแบบฝึ กหัดท้ ายกิจกรรม ชุดที่ 2

สื่อ/อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Power point
รูปภาพเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในชีวิตประจําวันประเภทต่างๆ
บัตรคําสัง่
โมเดลวงจรไฟฟ้าสําเร็จรูป
ใบความรู้ที่ 2 เรื่ องเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในชีวิตประจําวันที่หนู ... หนูควรรู้จกั
แบบฝึ กหัดท้ ายกิจกรรม ชุดที่ 2

การวัดและประเมินผล
1.
2.
3.
4.

สังเกตจากการนําเสนองานหน้ าห้ องเรี ยน
สังเกตจากการตอบคําถาม และการร่วมอภิปรายของนักเรี ยน
ประเมินจากการทํากิจกรรม
ประเมินจากการทําแบบฝึ กหัดท้ ายกิจกรรม
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ใบความรู้ ท่ ี 2
เรื่ อง เครื่ องใช้ ไฟฟ้าในชีวติ ประจําวันที่หนู...หนูควรรู้ จัก
______________________________________________________________
เครื่องใช้ ไฟฟ้า
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ให้ ความร้ อน
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ให้ แสง
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ให้ พลังงานกล
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ให้ พลังงานเสียง
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ให้ พลังงานแสงพลังงานเสียง

1. 2. เครื่องใช้ ไฟฟ้าที่ให้ ความร้ อน เครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ให้ พลังงานความร้ อน เป็ นเครื่ องใช้
ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็ นพลังงานความร้ อน โดยใช้ หลักการคือ เมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่าน
ขดลวดตัวนําที่มีความต้ านทานสูงๆ ลวดตัวนํานัน้ จะร้ อนจนสามารถนําความร้ อนออกไปใช้
ประโยชน์ได้ เนื่องจากเป็ นเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ให้ พลังงานความร้ อนมาก จึงสิ ้นเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า
มากเมื่อเปรี ยบกับการใช้ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ มื่อใช้ ในเวลาที่เท่ากัน ฉะนัน้ ขณะใช้
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าให้ พลังงานความร้ อนจึงควรใช้ ด้วยความระมัดระวัง ตัวอย่างเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ให้
พลังงานความร้ อน เช่น เตารี ด หม้ อหุงข้ าว กระทะไฟฟ้า กาต้ มนํ ้า กาต้ มนํ ้าไฟฟ้า เป็ นต้ น

เตารี ดไฟฟ้า

กาต้ มนํ ้าไฟฟ้า

ที่มา - Copyright © thaigoodview.com : 2553-2555
2. เครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ให้ แสง อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็ นพลังงานแสง ได้ แก่
หลอดไฟฟ้าแบบธรรมดา หลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอดไฟโฆษณาหลอดไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าเป็ น
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่มีใช้ ในทุกบ้ านที่มีการใช้ พลังงานไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าที่ใช้ ทวั่ ไป มี 3 ชนิด คือ
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1.1 หลอดไฟฟ้าแบบธรรมดา มีการเปลีย่ นรูปพลังงานจากพลังงานไฟฟ้าเป็ น
พลังงานความร้ อน แล้ วจึงเปลี่ยนเป็ นพลังงานแสง หลอดไฟฟ้าแบบธรรมดามี 2 แบบ คือแบบ
เกลียวและแบบเขี ้ยว ซึง่ มีการเปลี่ยนรูปพลังงานดังนี ้ พลังงานไฟฟ้า --> พลังงานความร้ อน -->
พลังงานแสง

ภาพส่วนประกอบของหลอดไฟฟ้าแบบธรรมดา
ที่มา - http://www.electron.rmutphysics.com/news/index.php?option=com : 2554
1.2 หลอดเรื่ องแสงหรื อหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรื อหลอด
เรื องแสง เป็ นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็ นแสงสว่างที่นิยมใช้ กนั มาก มีรูปร่ างหลายแบบ
เช่น ทรงกระบอกสัน้ ยาว ครึ่งวงกลม หรื อวงกลม หลอดฟลูออเรสเซนต์ เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านไอ
ปรอทจะคายพลังงานไฟฟ้าให้ อะตอมไอปรอท ทําให้ อะตอมของไอปรอทอยู่ในสภาวะถูกกระตุ้น
และอะตอมของปรอทจะคายพลังงานออกมาเพื่อลดระดับพลังงาน ในรูปของรังสีอลั ตราไวโอเลต
ซึง่ อยูใ่ นช่วงของแสงที่มองไม่เห็นเมื่อรังสีนี ้กระทบสารเรื องแสงที่ฉาบไว้ ที่ผิวหลอด สารเรื องแสงจะ
เปล่งแสงสีตา่ งๆ ตามชนิดของสารเรื องแสงที่ฉาบไว้ ในหลอดนัน้ มีสว่ นประกอบดังนี ้

ภาพส่วนประกอบของหลอดหลอดเรื่ องแสงหรื อหลอดฟลูออเรสเซนต์
ที่มา - http://www.electron.rmutphysics.com/news/index.php?option=com : 2554
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ภาพหลอดฟลูออเรสเซนต์
ที่มา - http://www.suriyothai.ac.th/files/u925/11925.gif : 2554
1. 3 หลอดไฟโฆษณาหรื อหลอดนีออน เป็ นหลอดไฟฟ้าชนิดที่มีการบรรจุก๊าซ
ต่างๆ เข้ าไปเพื่อทําให้ เกิดแสงสว่างเป้นสีตา่ ง ๆ ตามชนิดของสารหรื อก๊ าซที่บรรจุเข้ าไป ส่วนใหญ่
จะใช้ เป็ นไฟประดับหรื อติดป้ายโฆษณาตามสถานที่ตา่ ง ๆ บางครัง้ อาจดัดหลอดให้ มีรูปร่ างเป็ น
ตัวอักษรและข้ อความต่าง ๆ โดยทัว่ ไปหลอดนีออนจะแบ่งประเภทตามแรงดันได้ 2 ประเภท คือ
แรงดันสูงและแรงดันตํ่า ก๊ าซที่บรรจุให้ พลังงานแสงสีตา่ งๆ ดังนี ้ ก๊ าซอาร์ กอน >> ให้ พลังงานแสง
สีขาวปนฟ้า ก๊ าซนีออน >> ให้ พลังงานแสงสีแดงหรื อสีส้ม ไอปรอท >> ให้ พลังงานแสงสีฟ้า
ปนเขียวก๊ าซฮีเลียม >> ให้ พลังงานแสงสีชมพู โอโซเดียม >> ให้ แสงสีเหลือง

ภาพหลอดไฟโฆษณาหรื อหลอดนีออน

ที่มา - www.bewsuparada.com : 2551

3. เครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ให้ พลังงานกล เครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ให้ พลังงานกล มีการเปลี่ยนรู ป
พลังงานไฟฟ้าเป็ นพลังงานกล โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้า ด้ วยอุปกรณ์ ที่เรี ยกว่า
มอเตอร์ และ เครื่ องควบคุมความเร็ ว ซึง่ เป็ นอุปกรณ์หลักในเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ให้ พลังงานกล
ตัวอย่าง เครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ให้ พลังงานกล เช่น เครื่ องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่ องดูดฝุ่ น พัดลม เครื่ อง
ซักผ้ า เครื่ องปั่ นนํ ้าผลไม้ เป็ นต้ น
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เครื่ องซักผ้ า

เครื่ องปรับอากาศ
ที่มา - Copyright © thaigoodview.com : 2553-2555

4. เครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ให้ พลังงานเสียง เครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็ น
พลังงานเสียง ได้ แก่ เครื่ องรับวิทยุ เครื่ องขยายเสียง เครื่ องบันทึกเสียง ฯลฯ

เครื่ องรับวิทยุ

เครื่ องบันทึกเสียง

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

เครื่ องรับวิทยุ เป็ นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็ นพลังงานเสียง โดยรับคลื่นวิทยุ
จากสถานีส่งแล้ วใช้ อปุ กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขยายสัญญาณเสียงที่มีอยู่ในรู ปของสัญญาณไฟฟ้าให้
แรงขึ ้นเมื่อผ่านสัญญาณไฟฟ้านี ้ไปยังลําโพงจะทําให้ ลําโพงสัน่ สะเทือนเปลี่ยนเป็ นเสียง

ภาพแผนผังการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็ นพลังงานเสียงของเครื่ องรับวิทยุ

ที่มา - http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/electric3/pan12.htm : 2553
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5. เครื่องใช้ ไฟฟ้าหลายชนิดที่ให้ ลังงานหลายชนิดพร้ อมๆกัน ได้ แก่
1. เครื่องใช้ ไฟฟ้าที่ให้ พลังงานแสงพลังงานเสียง เช่น โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

โทรทัศน์

ที่มา - Copyright © thaigoodview.com : 2553-2555
2. เครื่องใช้ ไฟฟ้าเป็ นพลังงานกล และพลังงานความร้ อน เช่น ไดร์เป่ าผม

ไดร์ เป่ าผม
ที่มา - Copyright © thaigoodview.com : 2553
3. เครื่องใช้ พลังงานไฟฟ้าเป็ นพลังานกลและพลังงานเสียง เช่น วิทยุเทป

วิทยุเทป
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การกินไฟของเครื่ องใช้ ไฟฟ้าแต่ ละชนิด
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าจะทํางานได้ ก็ต้องต่อกับวงจรไฟฟ้าภายในบ้ าน โดยทัว่ ไปจะมีคา่ ความต่าง
ศักย์ 220 โวลต์ ถ้ ากระแสไฟฟ้า ผ่านมากแสดงว่าเครื่ องใช้ ไฟฟ้านันใช้
้ พลังงานหรื อกําลังไฟฟ้า
มาก แต่ถ้ า กระแสไฟฟ้ าผ่า นน้ อ ยก็ จ ะใช้ พ ลัง งาน หรื อ กํ า ลัง ไฟฟ้ าน้ อ ยดัง นัน้ เราจึง สรุ ปได้ ว่า
กําลังไฟฟ้าจะมีคา่ มากหรื อน้ อยขึ ้นอยูก่ บั ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเครื่ องใช้ ไฟฟ้า และความ
ต่างศักย์ ที่เครื่ องใช้ ไฟฟ้านันๆ
้ ดังตารางการกินไฟของเครื่ องใช้ ไฟฟ้าแต่ละชนิด
ตารางปริมาณการกินไฟ (กําลังไฟฟ้า) ของเครื่องใช้ ไฟฟ้าประเภทต่ าง ๆ

เครื่องใช้ ไฟฟ้า

กําลังไฟฟ้า
(วัตต์ )

เครื่องใช้ ไฟฟ้า

กําลังไฟฟ้า
(วัตต์ )

พัดลมตังพื
้ ้น

45-75 วัตต์

ตู้เย็น 2-12 คิว (ลบ.ฟุต)

53-194 วัตต์

พัดลมเพดาน

70-104 วัตต์

เครื่ องปรับอากาศ

680-3,300 วัตต์

หม้ อหุงข้ าวไฟฟ้า

500-1,000 วัตต์

เครื่ องดูดฝุ่ น

625-1,000 วัตต์

เตารี ดไฟฟ้า

430-1,600 วัตต์

เตาไฟฟ้า (เดี่ยว)

300-1,500 วัตต์

เ ค รื่ อ ง ทํ า นํ ้า ร้ อ น ใ น
900-4,800 วัตต์
ห้ องนํ ้า

โทรทัศน์ ขาว-ดํา

24-30 วัตต์

เครื่ องปิ ง้ ขนมปั ง

600-1,000 วัตต์

โทรทัศน์สี

43-95 วัตต์

เครื่ องเป่ าผม

300-1,300 วัตต์

วีดีโอ

30-50 วัตต์

มอเตอร์ จกั รเย็บผ้ า

40 - 90

เตาไมโครเวฟ

100 - 1,000

เครื่ องซักผ้ า

250-2,000 วัตต์

เครื่ องอบผ้ าแห้ ง

650-2,500 วัตต์

เครื่ องซักผ้ าแบบมีเครื่ องอบผ้ า หรื อ เครื่ องตังอุ
้ ณหภูมิของนํ ้า

250-2,000 วัตต์
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ข้ อแนะนําในการเลือกซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
การเลือกซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้า สิง่ แรกที่ต้องคํานึงถึง คือ ราคา ซึง่ ถือเป็ นข้ อพิจารณาที่สําคัญ
และควรคํานึงอยู่เสมอว่า เครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่มีราคาถูกนันไม่
้ ใช่เป็ นข้ อสรุปในการตัดสินใจซื ้อ เพราะ
ของถูกอาจสิ ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามาก และมีอายุการใช้ งานสันก็
้ ได้ การจะดูวา่ เครื่ องใช้ ไฟฟ้านัน้
สิ ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากหรื อน้ อยเพียงใด สามารถดูได้ จากตัวเลขที่กํากับไว้ บนเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
ว่าใช้ กําลังไฟฟ้ามากเพียงใด ถ้ าใช้ กําลังไฟฟ้ามากก็จะสิ ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามาก ทําให้ ต้องเสีย
ค่าพลังงานไฟฟ้ามากยิ่งขึ ้น การซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าคุณภาพดีสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้
ตลอดอายุการใช้ งานดังนัน้ ควรเลือกซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม เบอร์ 5
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แบบฝึ กหัดท้ ายกิจกรรม (ชุดที่ 2)
คําชีแ้ จง : ให้ นักเรียนบอกชื่อเครื่องใช้ ไฟฟ้าและเติมประโยชน์ ของเครื่องใช้ ไฟฟ้า
แต่ ละประเภทลงในช่ องว่ าง และทําเครื่องหมาย √ ลงในช่ อง
1.
ชื่อ.................................................

กินไฟมาก

ประโยชน์........................................

กินไฟปานกลาง

......................................................

กินไฟน้ อย

ชื่อ.................................................

กินไฟมาก

ประโยชน์........................................

กินไฟปานกลาง

......................................................

กินไฟน้ อย

ชื่อ.................................................

กินไฟมาก

ประโยชน์........................................

กินไฟปานกลาง

......................................................

กินไฟน้ อย

ชื่อ.................................................

กินไฟมาก

ประโยชน์........................................

กินไฟปานกลาง

......................................................

กินไฟน้ อย

ชื่อ.................................................

กินไฟมาก

ประโยชน์........................................

กินไฟปานกลาง

......................................................

กินไฟน้ อย

2.

3.

4.

5.
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แบบฝึ กหัดท้ ายกิจกรรม (ชุดที่ 2)
คําชีแ้ จง : ให้ นักเรียนบอกชื่อเครื่องใช้ ไฟฟ้าและเติมประโยชน์ ของเครื่องใช้ ไฟฟ้า
แต่ ละประเภทลงในช่ องว่ าง และทําเครื่องหมาย √ ลงในช่ อง
6.
ชื่อ.................................................

กินไฟมาก

ประโยชน์........................................

กินไฟปานกลาง

......................................................

กินไฟน้ อย

ชื่อ.................................................

กินไฟมาก

ประโยชน์........................................

กินไฟปานกลาง

......................................................

กินไฟน้ อย

ชื่อ.................................................

กินไฟมาก

ประโยชน์........................................

กินไฟปานกลาง

......................................................

กินไฟน้ อย

ชื่อ.................................................

กินไฟมาก

ประโยชน์........................................

กินไฟปานกลาง

.............................. ........................

กินไฟน้ อย

ชื่อ.................................................

กินไฟมาก

ประโยชน์........................................

กินไฟปานกลาง

.............................. ........................

กินไฟน้ อย

7.

8.

9.

10.
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ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ท่ ี 3
เรื่ องผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้ อมจากการใช้ พลังงานไฟฟ้าที่มีท่ หี นู ... หนูควรรู้
เวลาที่ใช้ 4 ชั่วโมง
คําชีแ้ จง
1. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้ อมจากพลังงานไฟฟ้าที่มีที่หนู ...
หนูควรรู้ มีการเรี ยนการสอนโดยใช้ ชุดกิจกรรมที่กําหนด ให้ ผ้ ูเรี ยนศึกษาเป็ นขันตอนและเน้
้
น
ผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ ดังนันผู
้ ้ เรี ยนควรศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู้ เวลาที่ใช้ เนื ้อหาในใบความรู้ และ
วิธีปฏิบตั กิ ิจกรรม ให้ เข้ าใจ เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาและปฏิบตั กิ ิจกรรม
2. เมื่ อผู้เ รี ย นปฏิ บัติกิ จ กรรมเสร็ จ ให้ ทํ าแบบฝึ กหัดท้ า ยกิ จกรรม รวบรวมผลงานส่ง
ครูผ้ สู อน
3. ระหว่า งปฏิบัติกิ จ กรรม เมื่ อผู้เ รี ยนมี ปัญหาไม่เ ข้ าใจ สามารถปรึ ก ษาหรื อซัก ถาม
ครูผ้ สู อนได้

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายถึงแนวโน้ มของการใช้ พลังงานไฟฟ้าที่มีผลกระทบกับสิง่ แวดล้ อมได้
2. สรุปการใช้ พลังงานไฟฟ้าที่มีอยูอ่ ย่างจํากัดให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อตนเองและสังคม
โดยไม่ทําลายสิง่ แวดล้ อม
3. บอกวิธีการใช้ พลังงานไฟฟ้าโดยไม่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมได้
4. ตระหนักถึงคุณค่าของสิง่ แวดล้ อมที่มีตอ่ พลังงานไฟฟ้า
5. พัฒนาและปลูกฝั งความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม

เวลาที่ใช้ : 4 ชัว่ โมง
เนือ้ หา
1. แหล่งกําเนิดของพลังงานไฟฟ้าที่มีผลกระทบกับสิง่ แวดล้ อม
2. แนวโน้ มของการใช้ พลังงานไฟฟ้าที่มีผลกระทบกับสิง่ แวดล้ อม
3. ผลกระทบของการใช้ พลังงานไฟฟ้าที่มีตอ่ สิง่ แวดล้ อม
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กิจกรรม
1. นําเข้ าสูบ่ ทเรี ยน โดยการดูสารคดีเกี่ยวการใช้ พลังงานไฟฟ้าที่มีผลกระทบกับ
สิง่ แวดล้ อม (ประมาณ 20 นาที)
2. นักเรี ยนช่วยกันสรุปความคิดเห็นของนักเรี ยนทังหมดหลั
้
งจากดูสารคดีเกี่ยวกับ
เรื่ องการใช้ พลังงานไฟฟ้าที่มีผลกระทบกับสิง่ แวดล้ อม
3. นักเรี ยนฟั งการบรรยายโดย Power point เรื่ องการใช้ พลังงานไฟฟ้าที่มีผลกระทบ
กับสิง่ แวดล้ อมและการใช้ พลังงานไฟฟ้าที่มีอยูอ่ ย่างจํากัดให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
4. ให้ นกั เรี ยนแบ่งกลุม่ เป็ นกลุม่ ละ 6 คน จํานวน 5 กลุม่ สมาชิกภายในกลุม่ แบ่งหน้ าที่
รับผิดชอบตามความเหมาะสม
5. หัวหน้ ากลุ่มรับใบความรู้ เรื่ องการใช้ พลังงานไฟฟ้าที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้ อมแจก
สมาชิกในกลุม่ ทุกคน
6. นักเรี ยนแต่ละกลุม่ แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ พลังงานไฟฟ้า
ที่มีอยู่อย่างจํากัดให้ เกิดประโยชน์ สงู สุดต่อตนเองและสังคมโดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้ อมพร้ อมทัง้
เสนอวิธีการใช้ พลังงานไฟฟ้าโดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมลงในกระดาษโปสเตอร์ พร้ อม
ตกแต่งให้ สวยงาม
7. ตัวแทนนักเรี ยนนําเสนอผลงานหน้ าชันเรี
้ ยน
8. นักเรี ยนทําแบบฝึ กหัดท้ ายกิจกรรม ชุดที่ 3

สื่อ/อุปกรณ์
1.
2.
4.
5.
6.
7.

กระดาษโปสเตอร์
Power point
สีเมจิก
สารคดีเรื่ องเกี่ยวกับการใช้ พลังงานไฟฟ้าที่มีผลกระทบกับสิง่ แวดล้ อม
ใบความรู้ที่ 3 เรื่ องการใช้ พลังงานไฟฟ้าที่มีผลกระทบกับสิง่ แวดล้ อม
แบบฝึ กหัดท้ ายกิจกรรม ชุดที่ 3

การวัดและประเมินผล
1.
2.
3.
4.

สังเกตจากการนําเสนองานหน้ าห้ องเรี ยน
สังเกตจากการตอบคําถาม และการร่วมอภิปรายของนักเรี ยน
ประเมินจากการทํากิจกรรม
ประเมินจากการทําแบบฝึ กหัดท้ ายกิจกรรม
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ใบความรู้ ที่ 3
เรื่องผลกระทบทีม่ ตี ่ อสิ่ งแวดล้ อมจากการใช้ พลังงานไฟฟ้ า
ทีห่ นู... หนูควรรู้
ผลกระทบจากการใช้ พลังงานไฟฟ้าอย่ างสิน้ เปลืองที่มีผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
พลังงานไฟฟ้ามีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์เป็ นอย่างมาก จนอาจกล่าวได้ ว่า
เป็ นปั จจัยที่ 6 เลยก็ว่าได้ แต่เนื่องจากในอดีตประชากรยังไม่หนาแน่น ความต้ องการใช้ ไฟฟ้ายังมี
ไม่มากป่ าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติจงึ ยังอุดมสมบูรณ์ มีฝนตกตามฤดูกาล สามารถเก็บกักนํ ้าฝน
เพื่อใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานได้ อย่างเพียงพอ ต่อมาประชากรหนาแน่นขึ ้น
ชุนชนขยายตัว มีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ ้นความต้ องการใช้ ไฟฟ้าจึงมีมากขึ ้นด้ วย จึงต้ องสร้ าง
โรงไฟฟ้าเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนมี การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติใ นการผลิต
กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ ้น เมื่อชุมชนขยายตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องโรงไฟฟ้าก็ต้องใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการผลิตไฟฟ้าเพิ่ม ขึน้ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
จึงมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความสมดุล
ทางธรรมชาติถูกทําลาย ฝนไม่ตกต้ องตามฤดูกาล นํา้ ไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าและการ
ชลประทาน นอกจากนี ้ยังรวมไปถึงอุปกรณ์เครื่ องใช้ ไฟฟ้าต่างๆที่ได้ เข้ ามามีบทบาทในการดําเนิน
ชีวิตเป็ นอย่างมาก ปั ญหาที่ตามมาก็คือการสิ ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าซึง่ เกิดจากการใช้ งานและการ
ลืมปิ ดอุปกรณ์เหล่านันตามอาคารบ้
้
านเรื อน สํานักงานต่างๆ โดยเฉพาะอาคารสํานักงานใหญ่ๆ
จะเป็ นการสิ ้นเปลืองทรัพยากร เวลา และค่าใช้ จ่ายโดยไม่จําเป็ นอาจทําให้ เชื ้อเพลิงที่ใช้ ในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า เช่ น ป่ าไม้ ถ่ านหิ นลิกไนต์
ไม่เพี ยงพอต่อการใช้ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ า
ภายในประเทศ ทําให้ ต้องมีการนําเข้ าเชื ้อเพลิงจากต่างประเทศซึง่ มีราคาสูงมาก อาจจะทําให้ เรา
ต้ องเสียค่าใช้ จ่ายโดยไม่จําเป็ น และหากเรายังคงใช้ ไฟฟ้าอย่างสิ ้นเปลืองต่อไปโดยไม่ตระหนักถึง
คุณค่าและคิดที่จะประหยัด ผลกระทบที่ตามมาอาจทําให้ ไฟฟ้าหมดไปจากโลกเลยก็ว่าได้ ซึง่ หาก
เป็ นเช่นนันโลกเราก็
้
อาจจะมืดมิด ไม่มีแสงสว่าง เครื่ องจักรก็จะไม่ทํางาน และอาจก่อให้ เกิดความ
วุน่ วายมหาศาลตามมาเลยก็วา่ ได้
แนวโน้ มของการใช้ พลังงานไฟฟ้าที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้ อม
ปั จจุบัน พลังงานไฟฟ้ าเป็ นสิ่งจํ า เป็ นต่อ การดํารงชี วิ ตของมนุษ ย์ และมี ความต้ อ งการ
พลังงานปริ มาณเพิ่มมากขึน้ เมื่ อโลกมีพัฒนามากยิ่งขึน้ ซึ่งพลังงานไฟฟ้าเหล่านี น้ ับวันยิ่งลด
น้ อยลง การดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนไม่วา่ จะเป็ น การสื่อสาร การคมนาคม การให้ ความรู้
การศึก ษา อุต สาหกรรมฯลฯ
จํ า เป็ นต้ อ งใช้ พ ลัง งานไฟฟ้ าในกิ จ กรรมเหล่ า นัน้ ทัง้ สิ น้
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พลังงานไฟฟ้าเป็ นตัวแปรสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ที่ทนั สมัย การกระจายรายได้ และสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันในด้ านการ
ผลิต และการขายสินค้ า สิ่งเหล่านี ้ล้ วนแล้ วแต่ต้องใช้ พลังงานไฟฟ้าทังสิ
้ ้น แนวโน้ มของการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่มีผลกระทบกับสิง่ แวดล้ อม ดังนี ้
1. ด้ านเศรษฐกิจ ประเทศไทยต้ องสูญเสียเงินตราเป็ นจํานวนมากในการจัดหาเชื ้อเพลิง
และพลังงานมาใช้ ผลิตไฟฟ้า แม้ ว่าได้ พยายามลดสัดส่วนการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศลง
แล้ ว แต่สดั ส่วนดังกล่าวยังอยูใ่ นอัตราที่สงู
2. ด้ านทรัพยากรและสิง่ แวดล้ อม
กล่าวถึงปั ญหาและผลกระทบด้ านทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อมอันเนื่องมาจากการ
ใช้ พลังงาน คือ
2.1 ปั ญหาสภาพภู มิ ป ระเทศและดิ น ถู ก ทํ า ลาย การทํ า เหมื อ งถ่ า นหิ น
การสํารวจขุดค้ นแหล่งนํา้ มัน ก๊ าซธรรมชาติและแร่ กัมมันตภาพรังสี เพื่อนามาใช้ เป็ นเชือ้ เพลิง
เป็ นสาเหตุให้ ทรัพยากรอื่น ๆ ในบริ เวณนันถู
้ กทําลาย และภายหลังการทําเหมืองที่ดินส่วนมาก
จะถูกปล่อยทิ ้งไว้ ทําให้ เกิดปั ญหาการพังทลายของดิน มีผลต่อเนื่องถึงคุณภาพของดินและนํา้
ในบริเวณใกล้ เคียง ปั ญหาดินเสียจึงนับเป็ นปั ญหาแรกที่เกิดจากการใช้ ทรัพยากรพลังงาน
2.2 ปั ญหาเรื่ อ งอากาศเป็ นพิ ษ การใช้ ถ่ า นหิ น เป็ นเชื อ้ เพลิ ง ในการผลิ ต
กระแสไฟฟ้า และตามโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทําให้ เกิดก๊ าซกํ ามะถันไดออกไซด์ ออกมาสู่
บรรยากาศ การเผาผลาญนํา้ มันเชือ้ เพลิงของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทําให้ คาร์ บอนมอน
ออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ และสารอื่ น ๆ ที่ เป็ นพิษในอากาศเพิ่มมากขึน้ การใช้ พ ลัง งาน
เชื ้อเพลิงเหล่านี ้จึงทําให้ อากาศเป็ นพิษได้
2.3 ปั ญหาอากาศเป็ นพิษมักเกิดจากการผลิตและการใช้ พลังงานที่ขาดการ
ควบคุมที่ ดี จึงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น ปั ญหาที่เกิดขึน้
ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลําปาง ก๊ าซพิษจากโรงงานไฟฟ้าทําให้ ประชาชนและสัตว์เลี ้ยงที่ได้ รับ
ก๊ า ซพิ ษ เจ็ บ ป่ วยเป็ นจํ า นวนมาก นอกจากอากาศเป็ นพิ ษ แล้ ว การผลิ ต ไฟฟ้ ายัง มี ปั ญ หา
สิ่งแวดล้ อมกับนํ า้ อี กด้ วย กล่าวคือ นํ า้ เสียจากโรงงานส่วนใหญ่ เช่น นํ า้ ร้ อน เพราะนํ า้ ร้ อนที่
ออกมาจะทําให้ นํ ้าในแหล่งนํ ้าบริ เวณใกล้ เคียงโรงไฟฟ้าร้ อนขึ ้น ซึง่ มีผลกระทบต่อปลา พืชนํ ้า และ
สิง่ มีชีวิตอื่น ๆ เช่น สาหร่าย หรื อปะการัง
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แนวโน้ มความต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้า

หน่วย : เมกะ

แนวโน้ มความต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้า

ที่มา : สํานักยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน : 2554

กราฟแนวโน้ มความต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้า
สรุ ปจากกราฟแสดงว่าแนวโน้ มความต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้าตังแต่
้ ปี พ.ศ.2548-2559
มีแนวโน้ มความต้ องใช้ พลังงานไฟฟ้ามากขึ ้นทุกปี
ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้
ปริมาณการใช้ ไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ ไฟฟ้า
ธุรกิจ 25%

บ้ านอยูอ่ าศัย 21.4%
เกษตรกรรมและอื่นๆ
9.3%

อตสาหกรรม 44.7%
ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน : 2554

แผนภูมิปริมาณการใช้ ไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ ไฟฟ้า
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สรุ ปแผนภูมิแสดงว่าอุตสาหกรรมมีการใช้ พลังงานไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 44.7 เปอร์ เซนต์
และธุรกิจมีการใช้ พลังงานไฟฟ้ารองลงมาเท่ากับ 25 เปอร์ เซนต์
ผลกระทบของการผลิตและการใช้ พลังงานไฟฟ้าต่ อสิ่งแวดล้ อม
เนื่ อ งจากในกระบวนการผลิ ต และการใช้ พลั ง งานไฟฟ้ าทํ า ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้ อมทังทางตรงและทางอ้
้
อม เช่นการลดลงหรื อการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
การเกิ ด ภาวะมลพิ ษ จากการปล่อ ยของเสี ย สู่ส ภาพแวดล้ อ ม ถึ ง แม้ ใ นโลกเราจะมี พ ลั ง งาน
ทดแทนก็ตาม ดังนัน้ การผลิตและการใช้ พลังงานไฟฟ้าควรใช้ ให้ มีการสูญเสียน้ อยที่สดุ และมี
ประสิทธิภาพสูงที่สดุ
พลังงานทดแทน
พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่นํามาใช้ แทน สามารถแบ่งตามแหล่งที่ได้ มาเป็ น 2
ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้ แล้ วหมดไป อาจเรี ยกว่า พลังงานสิ ้นเปลือง ได้ แก่ ถ่าน
หิน ก๊ าซธรรมชาติ และนิวเคลียร์ พลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็ นแหล่งพลังงานที่ใช้ แล้ ว
สามารถหมุนเวียนมาใช้ ได้ อีกเป็ นประจํา เช่น พลังงานแสงแดด พลังงานลม และพลังงาน
สถิตกิ ารผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่ งผลิตต่ างๆ

ที่มา สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน : 2554

แผนภูมิภสถิตกิ ารผลิตกระแสไฟฟ้า
สรุ ปแผนภูมิแสดงว่าก๊ าซธรรมชาติเป็ นแหล่งที่ ใช้ ผลิตพลังงานไฟฟ้ามากที่ สุดเท่ากับ
70 เปอร์ เซนต์ และลิกไนต์/ถ่านหิน เป็ นแหล่งที่ใช้ ผลิตพลังงานไฟฟ้ารองลงมาเท่ากับ 20 เปอร์ เซนต์
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ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมจากการลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่ งผลิตต่ างๆ
แหล่ งผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า

ก๊ าซธรรมชาติ

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
1.ทําให้ เกิดมลภาวะในอากาศเช่นเดียวกับถ่านหิน คือ จะมีก๊าซ CO2 SO2
และ NOx ถูกปล่อยออกมา
2. นํ ้าเพื่อหล่อเป็ นเครื่ องควบแน่นไอนํ ้า เมื่อปล่อยลงแหล่งนํ ้าก็จะมีผลต่อ
อุณหภูมิของนํ ้าในแหล่งนํ ้า ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในนํ ้า

1. ทําให้ เกิดมลภาวะในอากาศ เนื่องจากควันที่ถกู ปล่อยจากปล่องประกอบ
ด้ วย ก๊ าซ CO2 SO2 และฝนกรด
ลิกไนต์ /ถ่ านหิน 2. ทําให้ เกิดปั ญหากับสุขภาพของ ชุมชนแบบเรื อ้ รัง
3. กากของแข็งที่เหลือจากการเผาไหม้ จะเป็ น “เถ้ า” และมีปริมาณมาก
4. เกิดมลภาวะต่อแหล่งนํ ้าใต้ ดนิ

พลังนํา้

แสงอาทิตย์

นํา้ มัน

1. ราษฎรในพื ้นที่นํ ้าท่วมจึงจะต้ องอพยพย้ ายที่ตงถิ
ั ้ ่นฐาน
2. อาจก่อให้ เกิดมหันตภัยขึ ้นได้ ในกรณีการพังทลายของเขื่อนกันนํ
้ ้า
3. เป็ นการทําลายสิง่ แวดล้ อมเพราะสูญเสียเนื ้อที่ป่าเป็ นจํานวนมาก เพื่อใช้
เป็ นอ่างเก็บนํ ้า หรื อเขื่อน
4. สัตว์ป่าต่าง ๆ จะสูญเสียที่อยูอ่ าศัยหรื ออาจจะสูญพันธุ์ไปโดยไม่สามารถ
ป้องกันได้
5. แร่ธาตุตา่ ง ๆ ที่อยูใ่ นพื ้นที่อาจจะถูกทิ ้งให้ จมอยูใ่ ต้ นํ ้า
1. ต้ องการเนื ้อที่ในการวางแผงรับแสงอาทิตย์
1. ทําให้ เกิดมลภาวะในอากาศ เนื่องจากควันที่ถกู ปล่อยจากปล่อง
ประกอบด้ วย CO2 SO2 และ NOx
2. ทําให้ เกิดปั ญหากับสุขภาพของ ชุมชนแบบเรื อ้ รัง
3. ทรัพยากรมีจํานวนจํากัด
4. มีประโยชน์กว่าถ้ านําไปใช้ ในการผลิตพลาสติกเภสัชกรรม การขนส่ง
และการให้ ความร้ อนต่อที่อยูอ่ าศัย และอาคารพาณิชย์
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แหล่ งผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม

นํา้ มันเตา

1. ก่อให้ เกิดปั ญหาภาวะมลพิษทางอากาศ เถ้ าและกํามันถันลอยอยูใ่ น
บรรยากาศทําให้ เกิดฝนกรด
2. การเผาไหม้ ของเชื ้อเพลิงยังทําให้ เกิด ก๊ าซ CO2 CO SO2 และฝนกรด
3. กากของแข็งที่เหลือจากการเผาไหม้ จะเป็ น “เถ้ า” และมีปริ มาณมาก
4. เกิดมลภาวะต่อแหล่งนํ ้าใต้ ดนิ

1. ทําให้ เกิดกลิน่ เหม็นเนื่องมาจากก๊ าซต่างๆ
ความร้ อนใต้ พภิ พ 2. มีสว่ นประกอบที่เป็ นก๊ าซพิษ และก๊ าซกัดกร่อน เช่น ก๊ าซไข่เน่า (H2 S)
ก๊ าซแอมโมเนีย (NH3) และก๊ าซเรดอน (Radon)
นิวเคลียร์

1. ต้ องหาที่เก็บและจัดการกับแท่งเชื ้อเพลิงฯที่ใช้ แล้ ว
2. เสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุจะมีแก๊ สพิษออกมาปะปนกับสิง่ แวดล้ อม

พลังงานลม

เป็ นพลังงานสะอาดไม่มีผลกระทบต่อสิง่ วแดล้ อม

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. (2554)
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แบบฝึ กหัดท้ ายกิจกรรม (ชุดที่ 3)
คําชีแ้ จง : ให้ นักเรี ยนเขียนเครื่ องหมาย √ แหล่ งพลังงานที่ใช้ ผลิตไฟฟ้าว่ ามีผลกระทบ
กับสิ่งแวดล้ อมหรือไม่ มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้ อม
แหล่ งพลังงานที่ใช้ ผลิตไฟฟ้า
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้ อม

ไม่ มีผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้ อม

ก๊ าซธรรมชาติ
นํ ้า (เขื่อน)
ถ่านหินลิกไนต์
นํ ้ามัน
ลม
แสงอาทิตย์
นิวเคลียร์

คําชีแ้ จง : ให้ นักเรี ยนเขียนเครื่ องหมาย √ แหล่ งพลังงานที่ใช้ ผลิตไฟฟ้าว่ าเป็ นแหล่ ง
พลังงานที่มีจาํ กัดหรื อพลังงานหมุนเวียน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แหล่ งพลังงานที่ใช้ ผลิตไฟฟ้า
ก๊ าซธรรมชาติ
นํ ้า (เขื่อน)
ถ่านหินลิกไนต์
นํ ้ามัน
ลม
แสงอาทิตย์
นิวเคลียร์

พลังงานมีจาํ กัด

พลังงานหมุนเวียน
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ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ท่ ี 4
เรื่องมาช่ วยกันอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ากันเถอะ เวลาที่ใช้ 4 ชั่วโมง
คําชีแ้ จง
1. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องมาช่วยกันอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ากันเถอะ มีการเรี ยนการสอน
โดยใช้ ชดุ กิจกรรมที่กําหนด ให้ ผ้ เู รี ยนศึกษาเป็ นขันตอนและเน้
้
นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ ดังนันผู
้ ้ เรี ยนควร
ศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู้ เวลาที่ใช้ เนื ้อหาในใบความรู้ และวิธีปฏิบตั ิกิจกรรมให้ เข้ าใจ เพื่อเป็ น
แนวทางในการศึกษาและปฏิบตั กิ ิจกรรม
2. เมื่ อผู้เ รี ย นปฏิ บัติกิ จ กรรมเสร็ จ ให้ ทํ าแบบฝึ กหัดท้ า ยกิ จกรรม รวบรวมผลงานส่ง
ครูผ้ สู อน
3. ระหว่างปฏิบตั ิกิจกรรม เมื่อผู้เรี ยนมีปัญหาไม่เข้ าใจ สามารถปรึ กษาหรื อซักถามครูผ้ สู อน
ได้

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

อธิบายถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าได้
เสนอแนะวิธีการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าได้
ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
พัฒนาและปลูกฝั งความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า

เวลาที่ใช้ : 4 ชัว่ โมง
เนือ้ หา
1. ความสําคัญของการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
2. วิธีการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า

กิจกรรม
1. นําเข้ าสูบ่ ทเรี ยนโดยการสนทนาซักถามและเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า
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2. ตัวแทนนักเรี ยนรับอุปกรณ์ แล้ วแจกให้ เพื่อนแต่ละคนนักเรี ยนแต่ละคนนํากระดาษสีมา
ตัดเป็ นรูปโคมไฟแล้ วเขียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
3. นักเรี ยนจับฉลากเพื่อสุ่มหาตัวแทนนักเรี ยนออกมาอ่านความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า 10 คน ส่วนความคิดเห็นอื่น ๆ รวมทังความคิ
้
ดที่อา่ นแล้ วนําไปติดไว้ ตามจุด
ต่างๆ บนอาคารเรี ยนเพื่อเป็ นการรณรงค์ให้ ทกุ คนช่วยกันอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
้
่มีต่อการอนุรักษ์
4. นักเรี ยนช่วยกันอภิปรายเพื่อสรุ ปความคิดเห็นของนักเรี ยนทังหมดที
พลังงานไฟฟ้า
5. นักเรี ยนดูวีดทิ ศั น์เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า (ประมาณ 20 นาที) แล้ วอภิปรายร่วมกัน
6. ตัวแทนนักเรี ยนรับใบความรู้ และคู่มือ Energy Guide (ของกระทรวงพลังงาน) เรื่ อง
การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าแจกสมาชิกในห้ องทุกคน
7. นักเรี ยนทําแบบฝึ กหัดท้ ายกิจกรรม ชุดที่ 4
8. ทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า จํานวน 30 ข้ อ

สื่อ/อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กระดาษสี
กระดาษA4
กระดาษกาว
สีเมจิก/สีไม้
กรรไกร
วีดีทศั น์เรื่ องการอนุรัษ์พลังงานไฟฟ้า
ใบความรู้ที่ 4 เรื่ องมาช่วยกันอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ากันเถอะ
Energy Guide (ของกระทรวงพลังงาน)
แบบฝึ กหัดท้ ายกิจกรรม ชุดที่ 4
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า

การวัดและประเมินผล
1.
2.
3.
4.
5.

สังเกตจากการนําเสนองานหน้ าห้ องเรี ยน
สังเกตจากการตอบคําถาม และการร่วมอภิปรายของนักเรี ยน
ประเมินจากการทํากิจกรรม
ประเมินจากการทําแบบฝึ กหัดท้ ายกิจกรรม
ประเมินจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
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ใบงานที่ 4
เรื่ อง มาช่ วยกันอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ากันเถอะ
______________________________________________________________
เนื่องจากในโลกปั จจุบนั พลังงานไฟฟ้าเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างยิ่งต่อการดํารงชี วิตและ
การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของคน ดังนันประชาชนทุ
้
กคนจึงต้ องมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ และ
ช่วยกันใช้ ไฟฟ้าอย่างประหยัดได้ ดงั นี ้
1. เลือกซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่ได้ มาตรฐาน ดูฉลากแสดงประสิทธิภาพให้ แน่ใจทุกครัง้ ก่อน
ตัดสินใจซื ้อ หากมีอปุ กรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้ องเลือกใช้ เบอร์ 5
2. ปิ ดสวิตช์ไฟและเครื่ องใช้ ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้ งานสร้ างให้ เป็ นนิสยั ในการดับไฟทุก
ครัง้ ที่ออกจากห้ อง
3. ใช้ หลอดไฟประหยัดพลังงาน ใช้ หลอดผอมจอมประหยัดแทนหลอดอ้ วน ใช้ หลอดตะเกียบ
แทนหลอดไส้
4. ควรใช้ บลั ลาสต์ประหยัดไฟ หรื อบัลลาสต์อิเล็กโทรนิกคูก่ บั หลอดผอมจอมประหยัด จะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดไฟได้ อีกมาก
5. ควรใช้ โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้ อนแสงในห้ องต่างๆ เพื่อช่วยให้ แสงสว่างจากหลอดไฟ
กระจายได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทําให้ ไม่จําเป็ นต้ องใช้ หลอดไฟฟ้าวัตต์สงู ช่วยประหยัดพลังงาน
6. หมัน่ ทําความสะอาดหลอดไฟที่บ้าน เพราะจะช่วยเพิ่มแสงสว่างโดยไม่ต้องใช้ พลังงาน
มากขึ ้น ควรทําอย่างน้ อย 4 ครัง้ ต่อปี
7. ใช้ หลอดไฟที่มีวตั ต์ตํ่า สําหรับบริ เวณที่จําเป็ นต้ องเปิ ดทิ ้งไว้ ทงคื
ั ้ น ไม่ว่าจะเป็ นในบ้ าน
หรื อข้ างนอก เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า
8. ควรตังโคมไฟที
้
่โต๊ ะทํางาน หรื อติดตังไฟเฉพาะจุ
้
ด แทนการเปิ ดไฟทังห้
้ องเพื่อทํางาน
จะประหยัดไฟลงไปได้ มาก
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9. แยกสวิตช์ไฟออกจากกัน ให้ สามารถเปิ ดปิ ดได้ เฉพาะจุด ไม่ใช้ ปมเดี
ุ่ ยวเปิ ดปิ ดทังชั
้ น้
ทําให้ เกิดการสิ ้นเปลืองและสูญเปล่า
10. ควรใช้ สีอ่อนตกแต่งอาคาร ทาผนังนอกอาคารเพื่อการสะท้ อนแสงที่ดี และทาภายใน
อาคารเพื่อทําให้ ห้องสว่างได้ มากกว่า
11. ใช้ แสงสว่างจากธรรมชาติให้ มากที่สดุ เช่น ติดตังกระจกหรื
้
อติดฟิ ล์มที่มีคณ
ุ สมบัติ
ป้องกันความร้ อน แต่ยอมให้ แสงผ่านเข้ าได้ เพื่อลดการใช้ พลังงานเพื่อแสงสว่างภายในอาคาร

เครื่ องใช้ ไฟฟ้ามาตรฐาน
ฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5

ปิ ดสวิตช์เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
ทุกชนิดเมื่อเลิกใช้ งาน

ที่มา - http://www.tlcthai.com/education/knowledge-online/clipvdo-edu/17643.html : 2555
12. ปิ ดเครื่ องปรับอากาศทุกครัง้ ที่จะไม่อยู่ในห้ องเกิน 1 ชัว่ โมง สําหรับเครื่ องปรับอากาศ
ทัว่ ไป และ30 นาที สําหรับเครื่ องปรับอากาศเบอร์ 5
13. หมัน่ ทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่ องปรับอากาศบ่อยๆ เพื่อลดการเปลือง
ไฟในการทํางานของเครื่ องปรับอากาศ
14. ตังอุ
้ ณหภูมิเครื่ องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็ นอุณหภูมิที่กําลังสบาย
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ ้น 1 องศา ต้ องใช้ พลังงานเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5-10
15. ไม่ควรปล่อยให้ มีความเย็นรั่วไหลจากห้ องที่ติดตังเครื
้ ่ องปรับอากาศ ตรวจสอบและ
อุดรอยรั่ว ตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตูช่องแสง และปิ ดประตูห้องทุกครัง้ ที่เปิ ดเครื่ องปรับอากาศ
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16. ลดและหลีกเลี่ยงการเก็บเอกสาร หรื อวัสดุอื่นใดที่ไม่จําเป็ นต้ องใช้ งานในห้ องที่มีครื่ อง
ปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสีย และใช้ พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร
17. ติดตังฉนวนกั
้
นความร้ อนโดยรอบห้ องที่มีการปรับอากาศเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน
จากการถ่าย เทความร้ อนเข้ าภายในอาคาร
18. ใช้ มลู ี่กนั สาดป้องกันแสงแดดส่องกระทบตัวอาคาร และบุฉนวนกันความร้ อนตาม
หลังคาและฝาผนังเพื่อไม่ให้ เครื่ องปรับอากาศทํางานหนักเกินไป
19. ควรปลูกต้ นไม้ รอบๆ อาคาร เพราะต้ นไม้ ขนาดใหญ่ 1 ต้ นให้ ความเย็นเท่ากับ
ครื่ องปรับอากาศ 1 ตัน หรื อให้ ความเย็นประมาณ 12,000 บีทียู
20. ควรปลูกต้ นไม้ เพื่อช่วยบังแดดข้ างบ้ านหรื อเหนือหลังคา เพื่อเครื่ องปรับอากาศจะไม่
ต้ องทํางานหนักเกินไป
21. ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อช่วยลดความร้ อนและเพิ่มความชื ้นให้ กบั ดิน จะทําให้ บ้านเย็น
ไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเครื่ องปรับอากาศเย็นจนเกินไป
22. หากอากาศไม่ร้อนเกินไป ควรเปิ ดพัดลมแทนเครื่ องปรับอากาศ จะช่วยประหยัดไฟ
ประหยัดเงินได้ มากทีเดียว
23. ลด ละ เลี่ยง การใส่เสื ้อสูท เพราะไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศเมืองร้ อน สิ ้นเปลือง
การตัด ซัก รี ด และความจําเป็ นในการเปิ ดเครื่ องปรับอากาศ
24. หลีกเลี่ยงการติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้า ที่ต้องมีการปล่อยความร้ อนเช่น กาต้ มนํ ้า หม้ อหุง
ต้ ม ไว้ ในห้ องที่มีเครื่ องปรับอากาศ
25. เลือกซื ้อเครื่ องปรับอากาศที่มีเครื่ องหมายมาตรฐานรับรอง เพราะเครื่ องปรับอากาศ
ที่ไม่ได้ คณ
ุ ภาพมักเสียง่ายทําให้ สิ ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
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ตังอุ
้ ณหภูมิเครื่ องปรับอากาศที่ 25 `c

ปลูกต้ นไม้ เพื่อช่วยบังแดด
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26. ปิ ดตู้เย็นให้ สนิท ทําความสะอาดภายในตู้เย็น และแผ่นระบายความร้ อนหลังตู้เย็น
สมํ่าเสมอ เพื่อให้ ต้ เู ย็นไม่ต้องทํางานหนักและเปลืองไฟ
มากขึ ้น

27. อย่าเปิ ดตู้เย็นบ่อย อย่านําของร้ อนเข้ าแช่ในตู้เย็น เพราะตู้เย็นทํางานเพิ่มขึ ้นกินไฟ

28. ตรวจสอบขอบยางประตูของตู้เย็นไม่ให้ เสื่อมสภาพ เพราะจะทําให้ ความเย็นรั่ว
ออกมาได้ ทําให้ สิ ้นเปลืองไฟมากกว่าที่จําเป็ น
29. เลือกขนาดตู้เย็นให้ เหมาะสมกับขนาดครอบครัว อย่าใช้ ต้ เู ย็นใหญ่เกินความจําเป็ น
เพราะกินไฟมากเกินไป และควรตังตู
้ ้ เย็นไว้ ห่างจากผนังบ้ าน 15 ซม.
30. ควรละลายนํ ้าแข็งในตู้เย็นสมํ่าเสมอ การปล่อยให้ นํ ้าแข็งจับหนาเกินไป จะทําให้
เครื่ องต้ องทํางานหนัก ทําให้ กินไฟมาก
31. เลือกซื ้อตู้เย็นประตูเดียว เนื่องจากตู้เย็น 2 ประตู จะกินไฟมากกว่าตู้เย็นประตูเดียวที่
มีขนาดเท่ากัน เพราะต้ องใช้ ท่อนํ ้ายาทําความเย็นที่ยาวกว่า และใช้ คอมเพรสเซอร์ ขนาดใหญ่กว่า
32. ไม่ควรพรมนํ ้าจนแฉะเวลารี ดผ้ า เพราะต้ องใช้ ความร้ อนในการรี ดมากขึ ้น เสีย
พลังงานมากขึ ้น เสียค่าไฟเพิ่มขึ ้น
33. ดึงปลัก๊ ออกก่อนการรี ดเสื ้อผ้ าเสร็ จ เพราะความร้ อนที่เหลือในเตารี ด ยังสามารถรี ด
ต่อได้ จนกระทัง่ เสร็จ ช่วยประหยัดไฟฟ้า
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34. เสียบปลัก๊ ครัง้ เดียว รี ดผ้ าให้ เสร็จ เพราะการทําให้ เตารี ดร้ อนแต่ละครัง้ กินไฟมาก

ตู้เย็นประตูเดียวจะกินไฟน้ อย

รี ดผ้ าครัง้ ละมากๆประหยัดพลังงานไฟฟ้า
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35. ซักผ้ าด้ วยเครื่ องควรใส่ผ้าให้ เต็มกําลังของเครื่ อง เพราะซัก1 ตัวกับซัก 20 ตัว ก็ต้องใช้
นํ ้าในปริมาณเท่าๆ กัน
36. ไม่ควรอบผ้ าด้ วยเครื่ องเมื่อใช้ เครื่ องซักผ้ า เพราะเปลืองไฟมาก ควรตากเสื ้อผ้ ากับ
แสงแดดหรื อแสงธรรมชาติจะดีกว่า ทังยั
้ งช่วยประหยัดไฟได้ มากกว่า
37. ปิ ดโทรทัศน์ทนั ทีเมื่อไม่มีคนดู เพราะการเปิ ดทิ ้งไว้ โดยไม่มีคนดู เป็ นการสิ ้นเปลือง
ไฟฟ้าโดยใช่เหตุ แถมยังต้ องซ่อมเร็วอีกด้ วย
38. ไม่ควรปรับจอโทรทัศน์ให้ สว่างเกินไป และอย่าเปิ ดโทรทัศน์ให้ เสียงดังเกินความ
จําเป็ นเพราะเปลืองไฟ ทําให้ อายุเครื่ องสันลงด้
้ วย
39. อยู่บ้านเดียวกัน ดูโทรทัศน์รายการเดียวกัน ก็ควรจะดูเครื่ องเดียวกัน ไม่ใช่ดคู นละ
เครื่ องคนละห้ อง เพราะจะทําให้ สิ ้นเปลืองพลังงาน
40. อย่าเปิ ดคอมพิวเตอร์ ทิ ้งไว้ ถ้าไม่ใช้ งาน
41. ติดตังระบบลดกระแสไฟฟ
้
้ าเข้ าเครื่ องเมื่อพักการทํางาน จะประหยัดไฟได้ ร้อยละ 3540และถ้ าหากปิ ดหน้ าจอทันทีเมื่อไม่ใช้ งานจะประหยัดไฟได้ ร้อยละ 60

135

ดูโทรทัศน์เครื่ องเดียวกัน

ปิ ดคอมพิวเตอร์ เมื่อเลิกใช้
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42. เช็ดผมให้ แห้ งก่อนเป่ าผมทุกครัง้ ใช้ เครื่ องเป่ าผมสําหรับแต่งทรงผม ไม่ควรใช้ ทําให้
ผมแห้ งเพราะต้ องเป่ านาน เปลืองไฟฟ้า
43. อย่าเสียบปลัก๊ หม้ อหุงข้ าวไว้ เพราะระบบอุ่นจะทํางานตลอดเวลา ทําให้ สิ ้นเปลืองไฟ
เกินความจําเป็ น
44. เวลาหุงต้ มอาหารด้ วยเตาไฟฟ้า ควรจะปิ ดเตาก่อนอาหารสุก 5 นาที เพราะความร้ อน
ที่เตาจะร้ อนต่ออีกอย่างน้ อย 5 นาทีเพียงพอที่จะทําให้ อาหารสุกได้
45. ใช้ เตาแก๊ สหุงต้ มอาหาร ประหยัดกว่าใช้ เตาไฟฟ้า เตาอบไฟฟ้าและควรติดตังวาล์
้ ว
นิรภัย (Safety Value) เพื่อความปลอดภัยด้ วย
46. กาต้ มนํ ้าไฟฟ้า ต้ องดึงปลัก๊ ออกทันทีเมื่อนํ ้าเดือด อย่าเสียบไฟไว้ เมื่อไม่มีคนอยู่
เพราะนอกจาก จะไม่ประหยัดพลังงานแล้ วยังอาจทําให้ เกิดไฟไหม้ ได้
47. ซ่อมบํารุ งอุปกรณ์ ไฟฟ้าให้ อยู่ในสภาพที่ใช้ งานได้
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าอยูเ่ สมอ จะทําให้ ลดการสิ ้นเปลืองไฟได้

เช็ดผมให้ แห้ งก่อนเป่ าผมทุกครัง้

และหมัน่ ทําความสะอาด

อย่าเสียบปลัก๊ หม้ อหุงข้ าวไว้

รูปภาพที่มา - Copyright © thaigoodview.com : 2553-2555
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แบบฝึ กหัดท้ ายกิจกรรม (ชุดที่ 4)
คําชีแ้ จง : ให้ นักเรียนบอกวิธีการอนุรักษ์ และการใช้ เครื่องใช้ ไฟฟ้าอย่ างประหยัด
1.
1……………………………………………………………………
2………………………………….…………………………………

2.

หลอดไฟฟ้ า
1……………………………………………………………………
2………………………………….…………………………………

เครื่ องปรับอากาศ
1……………………………………………………………………
2………………………………….…………………………………
คอมพิวเตอร์
1……………………………………………………………………
2………………………………….…………………………………
โทรทัศน์
ที่มา - Copyright © thaigoodview.com : 2553-2555
- http://www.tlcthai.com/education/knowledge-online/clipvdo-edu/17643.html : 2555
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง “การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า”
สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
คําชีแ้ จง
1. แบบทดสอบฉบับนี ้ใช้ วดั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน 6 ด้ าน คือ ความรู้ความจํา ความ
เข้ าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์การสังเคราะห์และการประเมินผล
2. แบบทดสอบมีทงหมด
ั้
30 ข้ อ 30 คะแนน ใช้ เวลา 30 นาที
3. แบบทดสอบฉบับนี ้เป็ นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก ให้ นกั เรี ยนเลือกคําตอบที่ถกู
ที่สดุ เพียงคําตอบเดียว โดยให้ ทําเครื่ องหมาย  จากตัวเลือก ก ข ค ง ลงในช่องที่
กําหนดให้ ในกระดาษคําตอบ
ตัวอย่าง
ข้ อ ก ข ค ง

0
4. ถ้ านักเรี ยนต้ องการเปลีย่ นคําตอบใหม่ ให้ ขีดขวางทับเครื่ องหมายในข้ อเดิม แล้ วทํา
เครื่ องหมาย  ในช่องว่างที่คดิ ว่าถูกที่สดุ
ตัวอย่าง
ข้ อ ก ข ค ง

0 
5. คําถามในแต่ละข้ อ มีคําตอบที่ถกู ที่สดุ เพียงคําตอบเดียว ถ้ าข้ อใดตอบเกิน 1 คําตอบ
หรื อ ไม่ตอบเลย จะได้ คะแนนศูนย์ในข้ อนัน้
6. หากมีข้อสงสัยให้ ถามผู้คมุ สอบ
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1. ข้ อใดบอกความหมายของพลังงานไฟฟ้าได้ ถกู ต้ อง (ความเข้ าใจ)
ก. ไฟฟ้าเป็ นพลังงานรูปหนึง่ ซึง่ ทําให้ เกิดความร้ อน
ข. ไฟฟ้าเป็ นพลังงานรูปหนึง่ ซึง่ สามารถทํางานได้
ค. ไฟฟ้าเป็ นปฏิกิริยาแบบหนึง่ ซึง่ ทําให้ เกิดพลังงาน
ง. ไฟฟ้าเป็ นปฏิกิริยาแบบหนึง่ ซึง่ สามารถทํางานได้
2. ข้ อใดบอกความหมายของการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าได้ ถกู ต้ องมากที่สดุ (ความเข้ าใจ)
ก. การเก็บรักษาโดยไม่นํามาใช้
ข. การใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตสิ่ ว่ นรวม
ค. การใช้ ให้ เกิดความเสียหายน้ อย
ง. การใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและสูญเสียให้ น้อยที่สดุ
3. แหล่งที่ใช้ ผลิตพลังงานไฟฟ้าในข้ อใด ที่เป็ นแหล่งพลังงานหมุนเวียน (การวิเคราะห์)
ก. ถ่านหิน
ข. แสงอาทิตย์
ค. พลังงานนํ ้ามัน
ง. แก๊ สธรรมชาติ
4. แหล่งที่ใช้ ผลิตพลังงานไฟฟ้าในข้ อใด ที่เป็ นแหล่งพลังงานที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด (การวิเคราะห์)
ก . พลังงานนํ ้า
ข. พลังงานลม
ค. แก๊ สธรรมชาติ
ง. พลังงานแสงอาทิตย์
5. การผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยผลิตจากพลังงานต่างๆยกเว้ นข้ อใด (การสังเคราะห์)
ก. พลังงานนํ ้า
ข. พลังงานํ ้ามัน
ค. พลังงานนิวเคลียร์
ง. แก๊ สธรรมชาติ
6. สถานที่ใดเป็ นแหล่งเก็บกักนํ ้าที่นํามาใช้ ผลิตพลังงานไฟฟ้า (ความรู้ ความจํา)
ก. ทะเลสาป
ข. ทะเล
ค. แม่นํ ้า
ง. เขื่อน
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การผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยผลิตจากแหล่งพลังงานใดมากที่สดุ (การวิเคราะห์)
ก. พลังงานนํ ้ามัน
ข. แก๊ สธรรมชาติ
ค. พลังงานนํ ้า
ง. พลังงานถ่านหิน
8. เหตุผลสําคัญที่สดุ ที่เราต้ องช่วยกันอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าตรงกับข้ อใด (การประเมินค่า)
ก. เชื ้อเพลิงที่ใช้ ผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่มีให้ ใช้ ผลิต
ข. ในอนาคตอุปกรณ์ทกุ อย่างต้ องใช้ พลังงานไฟฟ้า
ค. เมื่อใช้ ไฟฟ้ามากก่อให้ เกิดปั ญหาสิง่ แวดล้ อมบางชนิด
ง. พลังงานไฟฟ้ามีอยูอ่ ย่างจํากัดขณะที่ความต้ องการมีไม่จํากัด
9. ควรปลูกบ้ านอย่างไรจึงจะช่วยอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า (การนําไปใช้ )
ก. มีหน้ าต่างเพื่อรับแสง และรับลม
ข. มีฉนวนกันความร้ อนที่ฝ้าเพดาน
ค. ปลูกต้ นไม้ บริเวณบ้ านช่วยบังแสงแดดและให้ ร่มเงา
ง. ถูกทุกข้ อที่กล่าวมา
10. พฤติกรรมใดเป็ นการใช้ พลังงานไฟฟ้าอย่างสิ ้นเปลือง (การประเมินค่า)
ก. ละลายนํ ้าแข็งที่เกาะอยูใ่ นตู้เย็น
ข. ตังอุ
้ ณหภูมิเครื่ องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส
ค. เปิ ดโทรทัศน์ทิ ้งไว้ โดยที่ไม่มีคนดู
ง. รี ดผ้ าครัง้ ละหลายๆตัว
11. พฤติกรรมใดที่ช่วยอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าในครอบครัว (การประเมินค่า)
ก. ดูโทรทัศน์ร่วมกันหลายๆคน
ข. นําของร้ อนๆไปแช่ต้ เู ย็น
ค. รี ดผ้ าครัง้ ละน้ อยๆแต่รีดบ่อยๆ
ง. หุงข้ าวครัง้ ละมากๆจะได้ ไม่ต้องหุงบ่อยๆ
12. พฤติกรรมใดที่ช่วยอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าในโรงเรี ยน (การประเมินค่า)
ก. เดินขึ ้นลงบันไดแทนการใช้ ลฟิ ท์
ข. ปิ ดไฟฟ้าบางดวงเมื่อจะออกจากบ้ าน
ค. ปิ ดเครื่ องปรับอากาศก่อนออกจากบ้ านประมาณ 30 นาที
ง. โทรทัศน์ที่ใช้ รีโมทควบคุมให้ เสียบปลัก๊ ไฟไว้ ตลอดเวลา

7.
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13. เครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่มีฉลากประสิทธิภาพเบอร์ ใดจึงจะประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด
(การประเมินค่ า)
ก. เบอร์ 3
ข. เบอร์ 4
ค. เบอร์ 5
ง. เบอร์ 6
14. เครื่ องใช้ ไฟฟ้าชนิดใด สิ ้นเปลืองพลังงานมากที่สดุ เมื่อใช้ ในเวลาเท่ากัน (การประเมินค่า)
ก. ตู้เย็น
ข. โทรทัศน์
ค. เครื่ องปรับอากาศ
ง. หลอดไฟฟ้า
15. ข้ อใดเป็ นการใช้ พลังงานไฟฟ้าแบบอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ามากที่สดุ (การวิเคราะห์)
ก. เปิ ด-ปิ ด ตู้เย็นบ่อยๆ
ข. เปิ ดไฟฟ้านอนตอนกลางคืน
ค. รี ดผ้ าหลายๆชุดในคราวเดียวกัน
ง. โทรทัศน์ที่ใช้ รีโมทควบคุมไม่ต้องชักปลัก๊ ออก
16. ควรทาสีบ้านสีใดเพื่อเป็ นการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ามากที่สดุ (การวิเคราะห์)
ก. สีขาวครี ม
ข. สีเขียว
ค. สีชมพู
ง. สีส้ม
17. ควรใช้ หลอดไฟฟ้าชนิดใดจึงช่วยอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ามากที่สดุ (การวิเคราะห์)
ก. หลอดฟลูออเรสเซนต์
ข. หลอดตะเกียบ
ค. หลอดนีออน
ง. หลอดไส้
18. สิง่ ที่ควรปฏิบตั เิ พื่อเป็ นการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าที่ให้ แสงสว่าง (การนําไปใช้ )
ก. ทําความสะอาดหลอดไฟฟ้าอย่างน้ อยเดือนละ 4 ครัง้
ข. อ่านหนังสือที่มีแสงสว่างรํ าไรโดยไม่ต้องเปิ ดไฟฟ้า
ค. เปิ ดไฟฟ้านอนตอนกลางคืน
ง. ใช้ ไฟฟ้าหลอดตะเกียบ
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19. ข้ อใดเป็ นวิธีการใช้ เครื่ องปรับอากาศเพื่อช่วยอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ามากที่สดุ (การนําไปใช้ )
ก. เปิ ดเครื่ องใช้ ไฟฟ้าก่อนใช้ งาน 20 นาที
ข. ตังอุ
้ ณหภูมิไม่ตํ่ากว่า 25 องศาเซลเซียส
ค. ควรปิ ดเครื่ องปรับอากาศก่อนเลิกงานประมาณ 30 นาที
ง. ไม่ควรปลูกต้ นไม้ ใกล้ ๆห้ องเพราะทําให้ ปิดบังการระบายอากาศ
20. เครื่ องใช้ ไฟฟ้าชนิดใดไม่ ควรเปิ ดในห้ องที่มีเครื่ องปรับอากาศเพราะจะสิ ้นเปลืองพลังงาน
ไฟฟ้า (การวิเคราะห์)
ก. พัดลม และโคมไฟ
ข. เตารี ด และเครื่ องปิ ง้ ขนมปั ง
ค. โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์
ง. วิทยุ และเครื่ องเล่นวีซีดี
21. ข้ อใดกล่ าวไม่ ถูกต้ องในการใช้ ต้ เู ย็นเพื่อช่วยอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า (การประเมินค่า)
ก. เลือกซื ้อขนาดตู้เย็นให้ เหมาะสมกับขนาดของครอบครัว
ข. เลือกซื ้อตู้เย็นที่มีเครื่ องหมายประหยัดไฟเบอร์ 5
ค. เลือกซื ้อตู้เย็นแบบ 2 ประตู
ง. เลือกซื ้อตู้เย็นแบบ 1 ประตู
22. การใช้ ต้ เู ย็นเพื่ออนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าวีใดถูกต้ องที่สดุ (การวิเคราะห์)
ก. วางตู้เย็นห่างจากผนังห้ อง 15 เซ็นติเมตร
ข. ถอดปลัก๊ ตู้เย็นเมื่อออกไปธุระนอกบ้ าน
ค. ตังตู
้ ้ เย็นที่มีแสงแดดส่องถึง
ง. ใส่ของให้ เต็มตู้เย็นอยูเ่ สมอ
23. ข้ อใดต่อไปนี ้เป็ นการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าในการใช้ เตารี ดมากที่สดุ (การวิเคราะห์)
ก. รี ดผ้ าเป็ นจํานวนมากในครัง้ เดียว
ข. ฉีดนํ ้าให้ เปี ยกก่อนรี ดผ้ า
ค. รี ดผ้ าทุกวัน
ง. ปรับระดับความร้ อนของเตารี ดให้ อยูใ่ นระดับสูงสุด
24. ข้ อใดกล่ าวไม่ ถูกต้ องในการใช้ เตารี ดเพื่อช่วยอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า (การประเมินค่า)
ก. เสียบปลัก๊ เตารี ดครัง้ เดียวต้ องรี ดผ้ าให้ เสร็จหลายๆชิ ้น
ข. ถอดปลัก๊ เตารี ดก่อนรี ดเสร็ จ 3-4 นาที
ค. ใช้ ความร้ อนของเตารี ดให้ เหมาะกับชนิดของผ้ า
ง. พรมนํ ้าให้ เปี ยกชุ่มแล้ วจึงรี ดผ้ า
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25. ควรใช้ โทรทัศน์อย่างไรจึงจะป็ นการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ามากที่สดุ (การวิเคราะห์)
ก. ดูโทรทัศน์กนั คนละเครื่ องจะได้ ไม่ต้องเปลี่ยนช่องบ่อยๆ
ข. ดูโทรทัศน์เครื่ องเดียวกันพร้ อมกับครอบครัว
ค. เปิ ดโทรทัศน์พร้ อมกับเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทิ ้งไว้
ง. ควรปรับโทรทัศน์ให้ มีแสงสว่างมากๆ
26. ข้ อใดกล่ าวไม่ ถูกต้ องในการใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า (การประเมินค่า)
ก. ปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้ งาน
ข. ใช้ จอคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่ใหญ่เกินไป
ค. ใช้ ดปรแกรมพักหน้ าจอเมื่อพักการใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ชวั่ คราว
ง. เปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทงวั
ั ้ นเพื่อรับข้ อมูลข่าวสารทางอินเตอร์ เน็ต
27. ควรใช้ หม้ อหุงข้ าวอย่างไรจึงจะเป็ นการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ามากที่สดุ (การวิเคราะห์)
ก. เสีบยปลัก๊ หม้ อหุงข้ าวตลอดเวลาเพื่ออุน่ ข้ าวให้ ร้อนอยูเ่ สมอ
ข. หุงข้ าวครัง้ ละมากๆเพื่อจะได้ ไม่ต้องหุงข้ าวบ่อยๆ
ค. ถอดปลัก๊ หม้ อหุงข้ าวเมื่อข้ าวสุกแล้ ว
ง. เปิ ด-ปิ ดหม้ อหุงข้ าวดูบอ่ ยๆขณะหุงข้ าว
28. ข้ อใดไม่ ใช่ ประโยชน์ที่เกิดจากการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า (การวิเคราะห์)
ก. ลดค่าใช้ จ่ายในครอบครัว
ข. ทําให้ ประเทศชาติมีรายได้ ลดลง
ค. ทําให้ ถนอมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
ง. ช่วยอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
29. การผลิตพลังงานไฟฟ้าก่อให้ เกิดปั ญหาสิง่ แวดล้ อมยกเว้ นข้ อใด (การวิเคราะห์)
ก. การนําแก๊ สธรรมชาติมาผลิตไฟฟ้าก่อให้ เกิดก็าซคาร์ บอนไดออกไซด์สสู่ งิ่ แวดล้ อม
ข. การนํานํ ้ามันมาผลิตไฟฟ้าจะมีสารพิษ เช่น ปรอท แคดเมียม ปะปนออกสูส่ งิ่ แวดล้ อม
ค. การใช้ พลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าก่อให้ เกิดความร้ อนต่อสิง่ แวดล้ อม
ง. การใช้ พลังนํา้ โดยการสร้ างเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
เช่น ที่ดนิ แหล่งทํามาหากิน ตลอดจนป่ าสงวนของชาติต้องสูญเสียไป
30. ข้ อใดเป็ นผลกระทบมากที่สดุ ที่เกิดจากการใช้ พลังงานไฟฟ้าอย่างสิ ้นเปลือง (การวิเคราะห์)
ก. อนาคตพลังงานไฟฟ้าจะมีต้นทุนการผลิตสูงขึ ้นเรื่ อยๆ
ข. ทรัพยากรที่ใช้ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจะลดลงเรื่ อยๆ
ค. การผลิตพลังงานไฟฟ้าก่อให้ เกิดปั ญหาสิง่ แวดล้ อม
ง. ถูกทุกข้ อที่กล่าวมา
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ชื่อ..........................................................................................ชัน.......................เลขที
้
่...........
แบบวัดความตระหนักต่ อการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
คําชีแ้ จง
1. แบบวั ด นี เ้ ป็ นแบบวั ด ความตระหนั ก ต่ อ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานไฟฟ้ า สํ า หรั บ นั ก เรี ย น
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้ องการทราบความคิดเห็นและทัศนคติต่อการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า
2. นักเรี ยนมีอิสระในการเลือกตอบตามความคิดเห็นของนักเรี ยน โดยคําตอบในแต่ละข้ อจะไม่มี
ถูกหรื อผิด และไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนสอบของนักเรี ยน
3. แบบวัดความตระหนักต่อการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า ชุดนี ้มีทงหมด
ั้
20 ข้ อ กรุณาตอบให้ ครบทุกข้ อ
4. วิธีตอบแบบวัดความตระหนัก ให้ นักเรี ยนอ่านข้ อความแต่ละข้ อให้ เข้ าใจ และพิจารณาให้
รอบคอบ โดยทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องด้ านขวาของแต่ละข้ อความ ที่ตรงกับความคิดเห็นของ
นักเรี ยน โดยใน 1 ข้ อ นักเรี ยนสามารถทําเครื่ องหมาย ได้ เพียง 1 ช่อง เมื่อเปลี่ยนแปลงคําตอบ
ให้ นกั เรี ยนขีดทับ  คําตอบเดิมแล้ วเลือกคําตอบใหม่ที่ต้องการ
5. ความหมายของคําตอบในแต่ละระดับความคิดเห็น
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง หมายความว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นด้ วยมากที่สดุ กับสถานการณ์
ที่กําหนดให้
เห็นด้ วย หมายความว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นด้ วยกับสถานการณ์ที่กําหนดให้
ไม่แน่ใจ หมายความว่า นักเรี ยนมีความคิดไม่แน่ใจกับสถานการณ์ที่กําหนดให้
ไม่เห็นด้ วย หมายความว่า นักเรี ยนมีความคิดไม่เห็นด้ วยกับสถานการณ์ที่กําหนดให้
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง หมายความว่า นักเรี ยนมีความคิดไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่งกับสถานการณ์
ที่กําหนดให้
ตัวอย่ างการตอบคําถาม
ระดับความคิดเห็น
ข้ อความ
เห็นด้ วย เห็น
ไม่
ไม่ เห็น ไม่ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ ด้ วย
อย่ างยิ่ง

(0.) นักเรี ยนรู้สกึ ดีใจเมื่อมีการรณรง
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า
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แบบวัดความตระหนักต่ อการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6

ข้ อความ
ด้ านความรู้ สึก (ด้ านพุทธพิสัย)
1. โรงเรี ยนควรจั ด ให้ มี ช มรมส่ ง เสริ ม การ
อนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
2. การใช้ บนั ไดแทนการใช้ ลฟิ ท์เป็ นการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้าวิธีหนึง่
3. นักเรี ยนเปิ ดเครื่ องปรับอากาศ 25 องศา
เป็ นการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าวิธีหนึง่
4. การให้ ความรู้เรื่ องความสําคัญของพลังงาน
ไฟฟ้าแก่นกั เรี ยนเป็ นเรื่ องที่จําเป็ น
5. การเปิ ดไฟฟ้าสว่างทิ ้งไว้ ทงวั
ั ้ นโดยไม่จําเป็ น
มีผลต่อการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า
6. การใช้ หลอดไฟฟ้าชนิดหลอดตะเกียบเป็ น
การช่วยอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
7. การใช้ โปรแกรมพักหน้ าจอคอมพิวเตอร์
เป็ นการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
8. การไม่เปิ ด-ปิ ดตู้เย็นบ่อยๆ เป็ นการช่วย
อนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
9.นักเรี ยนปิ ดไฟฟ้าทุกครัง้ เมื่อใช้ ไฟฟ้าเสร็จ
แล้ ว
10. นักเรี ยนควรตักเตือนเพื่อนๆ เมื่อเปิ ดไฟฟ้า
ทิ ้งไว้ โดยไม่จําเป็ น
11. นักเรี ยนเปิ ดหน้ าต่างห้ องอ่านหนังสือ
ตอนกลางวัน
12. นักเรี ยนเปิ ดพัดลมแทนเครื่ องปรับอากาศ
เมื่ออยูค่ นเดียวในห้ อง

เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น
เห็น
ไม่ ไม่ เห็น ไม่ เห็นด้ วย
ด้ วย แน่ ใจ ด้ วย
อย่ างยิ่ง
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แบบวัดความตระหนักต่ อการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 (ต่ อ)
ระดับความคิดเห็น
ข้ อความ

เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง

เห็น
ด้ วย

ไม่
แน่ ใจ

ไม่ เห็น ไม่ เห็นด้ วย
ด้ วย
อย่ างยิ่ง

ด้ านความคิดเห็น (ด้ านจิตพิสัย)
13. ข่าวสารเรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจสําหรับนักเรี ยน
14. นักเรี ยนเห็นด้ วยกับการมีโฆษณาส่งเสริม
การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าในสื่อโทรทัศน์
15. นักเรี ยนเห็นด้ วยกับคํากล่าวที่วา่ “การใช้
ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม”
16. นักเรี ยนยินดีเข้ าร่วมกิจกรรมรณรงค์
การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
17. การตรวจตราปิ ดไฟก่อนออกจากบ้ าน
เป็ นเรื่ องที่ควรทําเป็ นประจํา
18. การปลูกฝั งให้ นกั เรี ยนตระหนักถึงความ
สําคัญของการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
เป็ นเรื่ องที่จําเป็ น
ด้ านความสํานึก (ด้ านทักษะพิสัย)
19. นักเรี ยนเป็ นบุคคลหนึง่ ของสังคมที่มีสว่ น
ช่วยในการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
20. การให้ ความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้ เครื่ องใช้
ไฟฟ้าอย่างถูกต้ องแก่นกั เรี ยน เป็ นแนวทาง
การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าและเป็ นการแก้ ปัญหา
สิง่ แวดล้ อมที่ยงั่ ยืน
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม............................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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ชื่อ..........................................................................................ชัน.......................เลขที
้
่...........
แบบวัดความพึงพอใจต่ อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
คําชีแ้ จง
1. แบบวัดความพึงพอใจต่อชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ อง การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า สําหรั บ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มีจดุ มุง่ หมาย เพื่อต้ องการทราบความคิดเห็นและความรู้ สกึ ต่อ
ชุดกิจกรรมเรื่ อง การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
2. นักเรี ยนมีอิสระในการเลือกตอบตามความคิดเห็นของนักเรี ยน คําตอบของนักเรี ยนไม่มีถูก
หรื อผิด และคําตอบเหล่านี ้ไม่มีผลใด ๆ ต่อคะแนนสอบของนักเรี ยน
3. วิธีตอบแบบวัด ให้ นกั เรี ยนอ่านข้ อความแต่ละข้ อให้ เข้ าใจ และพิจารณาเลือกให้ รอบคอบ โดย
ทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องด้ านขวาของแต่ละข้ อความ ที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรี ยน
4. ความหมายของคําตอบในแต่ละระดับความคิดเห็น
5 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมากที่สดุ
4 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมาก
3 คะแนน หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้ อย
1 คะแนน หมายถึง พึงพอใจน้ อยที่สดุ

ตัวอย่ างการตอบคําถาม

รายการประเมิน
1.ชื่อกิจกรรม
1.1 มีความสอดคล้ องกับชุดฝึ กอบรม
1.2 มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหา

มาก
ที่สุด

ระดับความเห็น
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง

√
√

น้ อย
ที่สุด
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ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ท่ ี 1
เรื่องมหัศจรรย์ (ความสําคัญ) พลังงานไฟฟ้า
1.ชื่อกิจกรรม
1.1 มีความสอดคล้ องกับชุดฝึ กอบรม
1.2 มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหา
1.3 มีความชัดเจนของการใช้ ภาษา
2. จุดประสงค์
2.1 จุดประสงค์ชดุ ฝึ กอบรมระบุชดั เจน
2.2 จุดประสงค์กิจกรรมระบุชดั เจน
2.3 มีความเป็ นไปได้
3. ใบความรู้
3.1 เนื ้อหามีความถูกต้ องสมบูรณ์
3.2 เนื ้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด
3.3 เนื ้อหาสอดคล้ องกับจุดประสงค์
3.4 ตัวอย่างประกอบเนื ้อหาชัดเจน
3.5 เนื ้อหาเหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
3.6 การใช้ ภาษา เข้ าใจง่าย ไม่วกวน เหมาะสม
กับระดับผู้เรี ยน
3.7 ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับเนื ้อหา
4. กิจกรรม
4.1 สอดคล้ องกับจุดประสงค์และเนื ้อหา
4.2 เวลาที่กําหนดเหมาะสม
4.3 มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
4.4 เรี ยงลําดับกิจกรรมเหมาะสม
4.5 กิจกรรมเน้ นการปฏิบตั จิ ริงของผู้เรี ยน
4.6 การใช้ ภาษาชัดเจน

มาก
ที่สุด

ระดับความเห็น
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่สุด
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5. ระยะเวลาในการปฏิบตั กิ ิจกรรม
5.1 เหมาะสมกับกิจกรรม
6. แบบบันทึกผลและแบบทดสอบท้ ายกิจกรรม
6.1 แบบฝึ กหัดสอดคล้ องกับกิจกรรมการเรี ยนรู้
6.2 มีความยากง่ายเหมาะกับระดับผู้เรี ยน
6.3 ครอบคลุมเนื ้อหา
6.4 จํานวนข้ อคําถามเหมาะสม
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ท่ ี 2
เรื่องเครื่องใช้ ไฟฟ้าในชีวติ ประจําวัน
ที่หนู ... หนูควรรู้ จัก
1.ชื่อกิจกรรม
1.1 มีความสอดคล้ องกับชุดฝึ กอบรม
1.2 มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหา
1.3 มีความชัดเจนของการใช้ ภาษา
2. จุดประสงค์
2.1 จุดประสงค์ชดุ ฝึ กอบรมระบุชดั เจน
2.2 จุดประสงค์กิจกรรมระบุชดั เจน
2.3 มีความเป็ นไปได้
3. ใบความรู้
3.1 เนื ้อหามีความถูกต้ องสมบูรณ์
3.2 เนื ้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด
3.3 เนื ้อหาสอดคล้ องกับจุดประสงค์
3.4 ตัวอย่างประกอบเนื ้อหาชัดเจน
3.5 เนื ้อหาเหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
3.6 การใช้ ภาษา เข้ าใจง่าย ไม่วกวน เหมาะสม
กับระดับผู้เรี ยน
3.7 ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับเนื ้อหา

มาก
ที่สุด

ระดับความเห็น
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่สุด
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4. กิจกรรม
4.1 สอดคล้ องกับจุดประสงค์และเนื ้อหา
4.2 เวลาที่กําหนดเหมาะสม
4.3 มี ค วามยากง่ า ยเหมาะสมกั บ ระดับ
ผู้เรี ยน
4.4 เรี ยงลําดับกิจกรรมเหมาะสม
4.5 กิจกรรมเน้ นการปฏิบตั จิ ริงของผู้เรี ยน
4.6 การใช้ ภาษาชัดเจน
5. ระยะเวลาในการปฏิบตั กิ ิจกรรม
5.1 เหมาะสมกับกิจกรรม
6. แบบบันทึกผลและแบบทดสอบท้ ายกิจกรรม
6.1 แบบฝึ กหัด สอดคล้ อ งกับ กิ จ กรรมการ
เรี ยนรู้
6.2 มีความยากง่ายเหมาะกับระดับผู้เรี ยน
6.3 ครอบคลุมเนื ้อหา
6.4 จํานวนข้ อคําถามเหมาะสม
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ท่ ี 3
เรื่องผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้ อมจาก
พลังงานไฟฟ้าที่มีท่ หี นู ... หนูควรรู้
1.ชื่อกิจกรรม
1.1 มีความสอดคล้ องกับชุดฝึ กอบรม
1.2 มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหา
1.3 มีความชัดเจนของการใช้ ภาษา
2. จุดประสงค์
2.1 จุดประสงค์ชดุ ฝึ กอบรมระบุชดั เจน
2.2 จุดประสงค์กิจกรรมระบุชดั เจน
2.3 มีความเป็ นไปได้

มาก
ที่สุด

ระดับความเห็น
มาก ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่สุด
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3. ใบความรู้
3.1 เนื ้อหามีความถูกต้ องสมบูรณ์
3.2 เนื ้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่
กําหนด
3.3 เนื ้อหาสอดคล้ องกับจุดประสงค์
3.4 ตัวอย่างประกอบเนื ้อหาชัดเจน
3.5 เนื ้อหาเหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
3.6 การใช้ ภาษา เข้ าใจง่าย ไม่วกวน
เหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
3.7 ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับเนื ้อหา
4. กิจกรรม
4.1 สอดคล้ องกับจุดประสงค์และเนื ้อหา
4.2 เวลาที่กําหนดเหมาะสม
4.3 มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
4.4 เรี ยงลําดับกิจกรรมเหมาะสม
4.5 กิจกรรมเน้ นการปฏิบตั จิ ริงของผู้เรี ยน
4.6 การใช้ ภาษาชัดเจน
5. ระยะเวลาในการปฏิบตั กิ ิจกรรม
5.1 เหมาะสมกับกิจกรรม
6. แบบบันทึกผลและแบบทดสอบท้ ายกิจกรรม
6.1 แบบฝึ กหัดสอดคล้ องกับกิจกรรมการ
เรี ยนรู้
6.2 มีความยากง่ายเหมาะกับระดับผู้เรี ยน
6.3 ครอบคลุมเนื ้อหา
6.4 จํานวนข้ อคําถามเหมาะสม

มาก
ที่สุด

ระดับความเห็น
มาก ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่สุด
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ ี 4
เรื่ องมาช่ วยกันอนุรักษ์ พลังงาน
ไฟฟ้ากันเถอะ
1.ชื่อกิจกรรม
1.1 มีความสอดคล้ องกับชุดฝึ กอบรม
1.2 มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหา
1.3 มีความชัดเจนของการใช้ ภาษา
2. จุดประสงค์
2.1 จุดประสงค์ชดุ ฝึ กอบรมระบุชดั เจน
2.2 จุดประสงค์กิจกรรมระบุชดั เจน
2.3 มีความเป็ นไปได้
3. ใบความรู้
3.1 เนื ้อหามีความถูกต้ องสมบูรณ์
3.2 เนื ้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่
กําหนด
3.3 เนื ้อหาสอดคล้ องกับจุดประสงค์
3.4 ตัวอย่างประกอบเนื ้อหาชัดเจน
3.5 เนื ้อหาเหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
3.6 การใช้ ภาษา เข้ าใจง่าย ไม่วกวน
เหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
3.7 ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับ
เนื ้อหา
4. กิจกรรม
4.1 สอดคล้ องกับจุดประสงค์และเนื ้อหา
4.2 เวลาที่กําหนดเหมาะสม
4.3 มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน

มาก
ที่สุด

ระดับความเห็น
มาก ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
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รายการประเมิน
4.4 เรี ยงลําดับกิจกรรมเหมาะสม
4.5 กิจกรรมเน้ นการปฏิบตั จิ ริ งของผู้เรี ยน
4.6 การใช้ ภาษาชัดเจน
5. ระยะเวลาในการปฏิบตั กิ ิจกรรม
5.1 เหมาะสมกับกิจกรรม
6. แบบบันทึกผลและแบบทดสอบท้ ายกิจกรรม
6.1 แบบฝึ กหัดสอดคล้ องกับกิจกรรมการเรี ยนรู้
6.2 มีความยากง่ายเหมาะกับระดับผู้เรี ยน
6.3 ครอบคลุมเนื ้อหา
6.4 จํานวนข้ อคําถามเหมาะสม

มาก
ที่สุด
.........
.........
.........

ระดับความเห็น
มาก ปาน น้ อย
กลาง
........ ......... ........
........ ......... ........
........ ......... ........

น้ อย
ที่สุด
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ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม...........................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ภาคผนวก ค
ผลการประเมินความสอดคลอง (IC) ของผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ
- ความสอดคล้ องระหว่างจุดประสงค์การเรี ยนรู้ กบั ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ อการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า
- แบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการอนุรักษ์ พลังงาน
ไฟฟ้า
- แบบวัดความตระหนักต่อการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
- แบบวัดความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
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แบบประเมินความสอดคล้ อง (IC) จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับความอดคล้ อง ระหว่ างจุดประสงค์ การเรียนรู้กับชุดกิกรรมการเรียนรู้
เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
วัตถุประสงค์ : แบบประเมินนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความสอดคล้ อง (IC) จากความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสอดคล้ อง ระหว่างจุดประสงค์การเรี ยนรู้ กบั ชุดกิกรรมการเรี ยนรู้
เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
คําชีแ้ จง :
โปรดประเมินความสอดคล้ อง (IC) ระหว่างจุดประสงค์การเรี ยนรู้ กบั ชุดกิกรรม
การเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าสําหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสารสาสน์
เอกตรา เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร โดยพิจารณาให้ คะแนนค่าความสอดคล้ อง 3 ลักษณะ
ดังนี ้
+ 1 หมายถึง
จุดประสงค์การเรี ยนรู้มีความสอดคล้ องกับชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
0 หมายถึง
ไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์การเรี ยนรู้มีความสอดคล้ องกับ
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
หมายถึง
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ไม่สอดคล้ องกับชุดกิจกรรม
-1
การเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงในการประเมินผลและทําให้ งานวิจยั ครัง้ นี ้ประสบความสําเร็จ
เพ็ชรัตน์ พรหมมา
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แบบประเมินความสอดคล้ อง (IC) จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสอดคล้ อง
ระหว่ างจุดประสงค์ การเรียนรู้ กับชุดกิกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้

จุดประสงค์ การเรียนรู้

1. บอกความหมายของพลังงานไฟฟ้าได้
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 1 2. อธิ บ ายถึ ง ความสํ า คัญ ของพลัง งานไฟฟ้ าที่ มี
เรื่ องมหัศจรรย์ (ความสําคัญ) ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการดํ า รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ กับ
พลังงานไฟฟ้าได้
พลังงานไฟฟ้า
3. ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของพลังงานไฟฟ้า
4. พัฒนาและปลูกฝั งความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม
1.
อธิ บายถึงประโยชน์ ของเครื่ องใช้ ไฟฟ้าใน
ชีวิตประจําวันที่มีตอ่ มนุษย์ได้
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 2 2. สรุ ปความสัมพันธ์ระหว่างการดํารงชีวิตของมนุษย์
เรื่ องเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในชีวิต กับเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในชีวิตประจําวันได้
ประจําวันที่หนู ... หนูควรรู้จกั
3. ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานไฟฟ้า
4. พัฒนาและปลูกฝั งความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม
1. อธิ บายถึงแนวโน้ มของการใช้ พลังงานไฟฟ้าที่มี
ผลกระทบกับสิง่ แวดล้ อมได้
2. สรุ ปการใช้ พลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่อย่างจํากัดให้ เกิด
ประโยชน์ สูง สุด ต่ อ ตนเองและสัง คมโดยไม่ ทํ า ลาย
สิง่ แวดล้ อม

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 3
เรื่ องผลกระทบที่มีตอ่
สิง่ แวดล้ อมจากพลังงานไฟฟ้า 3. บอกแหล่งกําเนิดพลังงานไฟฟ้าโดยไม่มีผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้ อมได้
ที่มีที่หนู ... หนูควรรู้
4. บอกแหล่งกําเนิดของพลังงานไฟฟ้าได้
5. ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานไฟฟ้า

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 3 6. พัฒนาและปลูกฝั งความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม
เรื่ องการใช้ พลังงานไฟฟ้า
ที่มีผลกระทบกับสิง่ แวดล้ อมที่
หนู ... หนูควรรู้

ค่ าความ
สอดคล้ อง
+1 0 -1
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การประเมินความสอดคล้ อง (IC) จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความ
สอดคล้ อง ระหว่ างจุดประสงค์ การเรียนรู้กับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า (ต่ อ)

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้

จุดประสงค์ การเรียนรู้

ค่ าความ
สอดคล้ อง
+1 0 -1

1. อธิบายถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ พลังงาน
ไฟฟ้าได้
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ 4
2. เสนอแนะวิธีการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าได้
เรื่ องมาช่วยกันอนุรักษ์ พลังงาน
3. ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของพลังงาน
ไฟฟ้ากันเถอะ
ไฟฟ้า
4. พัฒนาและปลูกฝั งความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(.....................................................)
ตําแหน่ง.......................................
ผู้เชี่ยวชาญทางด้ าน........................
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ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแบบประเมินความสอดคล้ องของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
วัตถุประสงค์ : แบบประเมินนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้ องการทราบความสอดคล้ องแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู้ ของการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ อง การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าของ
นัก เรี ย นชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นสารสาสน์ เ อกตรา เขตยานนาวา กรุ ง เทพมหานคร
ประกอบด้ วยความสามารถ 6 ด้ าน ได้ แก่ ความรู้ ความจํา ความเข้ าใจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และการนําไปใช้
คําชีแ้ จง : ให้ ท่านพิจารณาว่าท่านเห็นด้ วยหรื อไม่วา่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มีความสอดคล้ อง
กับเนื ้อหากิจกรรมและจุดประสงค์การเรี ยนรู้ของการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์
พลัง งานไฟฟ้ า ของนัก เรี ย นชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นสารสาสน์ เอกตรา เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาให้ คะแนนค่าความสอดคล้ อง 3 ลักษณะ ดังนี ้
+ 1 หมายถึง มีความสอดคล้ องกับชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า
0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้ องกับชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ อง
การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
-1
หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงในการประเมินผลและทําให้ งานวิจยั ครัง้ นี ้ประสบความสําเร็จ
เพ็ชรัตน์ พรหมมา
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ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแบบประเมินความสอดคล้ อง ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่อง การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
แบบทดสอบข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ค่ าความสอดคล้ อง
+1

0

-1
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ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแบบประเมินความสอดคล้ องของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 (ต่ อ)
ค่ าความสอดคล้ อง

แบบทดสอบข้ อที่
+1

0

-1

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................
(.....................................................)
ตําแหน่ง.........................................
ผู้เชี่ยวชาญทางด้ าน..........................
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แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีต่อแบบวัดความตระหนักการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
วัตถุประสงค์ : แบบประเมินนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
แบบวัดความตระหนักการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า ครอบคลุม 3 ด้ านคือ ด้ านความรู้ สกึ (ด้ านพุทธพิสยั )
ด้ านความคิดเห็น (ด้ านจิตพิสยั ) และด้ านความสํานึก (ด้ านทักษะพิสยั ) โดยพิจารณาให้ คะแนน
ออกเป็ น 5 ระดับ ซึง่ กําหนดค่าคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
หมายความว่า เห็นด้ วยมากที่สดุ กับสถานการณ์ที่กําหนดให้
เห็นด้ วย
หมายความว่า เห็นด้ วยกับสถานการณ์ที่กําหนดให้
หมายความว่า ไม่แน่ใจกับสถานการณ์ที่กําหนดให้
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้ วย
หมายความว่า ไม่เห็นด้ วยกับสถานการณ์ที่กําหนดให้
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
หมายความว่า ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่งกับสถานการณ์ที่กําหนดให้
คําชีแ้ จง : โปรดพิจารณาแบบวัดความตระหนักการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า แล้ วทําเครื่ องหมาย √
ลงในช่องระดับที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงในการประเมินผลและทําให้ งานวิจยั ครัง้ นี ้ประสบความสําเร็จ
เพ็ชรัตน์ พรหมมา

ตัวอย่ างการตอบคําถาม
ระดับความคิดเห็น
ข้ อความ
(0) นักเรี ยนรู้สกึ ดีใจเมื่อมีการรณรงค์
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพื่อการ
อนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า

เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง


เห็น
ด้ วย

ไม่
แน่ ใจ

ไม่ เห็น ไม่ เห็นด้ วย
ด้ วย
อย่ างยิ่ง
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แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบวัดความตระหนัก
การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
ระดับความคิดเห็น
ข้ อความ
ด้ านความรู้ สึก (ด้ านพุทธพิสัย)
1. โรงเรี ยนควรจัดให้ มีชมรมส่งเสริ มการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า
2. การใช้ บนั ไดแทนการใช้ ลฟิ ท์เป็ นการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้าวิธีหนึง่
3. นักเรี ยนเปิ ดเครื่ องปรับอากาศ 25 องศา
เป็ นการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าวิธีหนึง่
4. การให้ ความรู้เรื่ องความสําคัญของพลังงาน
ไฟฟ้าแก่นกั เรี ยนเป็ นเรื่ องที่จําเป็ น
5. การเปิ ดไฟฟ้าสว่างทิ ้งไว้ ทงวั
ั ้ นโดยไม่จําเป็ นมี
ผลต่อการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า
6. การใช้ หลอดไฟฟ้าชนิดหลอดตะเกียบเป็ นการ
ช่วยอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
7. การใช้ โปรแกรมพักหน้ าจอคอมพิวเตอร์
เป็ นการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
8. การไม่เปิ ด-ปิ ดตู้เย็นบ่อยๆ เป็ นการช่วย
อนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
9.นักเรี ยนปิ ดไฟฟ้าทุกครัง้ เมื่อใช้ ไฟฟ้าเสร็จแล้ ว
10. นักเรี ยนควรตักเตือนเพื่อนๆ เมื่อเปิ ดไฟฟ้า
ทิ ้งไว้ โดยไม่จําเป็ น
11. นักเรี ยนเปิ ดหน้ าต่างห้ องอ่านหนังสือตอน
กลางวัน
12. นักเรี ยนเปิ ดพัดลมแทนเครื่ องปรับอากาศเมื่อ
อยูค่ นเดียวในห้ อง

เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง

เห็น
ด้ วย

ไม่
แน่ ใจ

ไม่ เห็น ไม่ เห็นด้ วย
ด้ วย
อย่ างยิ่ง
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แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบวัดความตระหนัก
การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า(ต่ อ)
ระดับความคิดเห็น
ข้ อความ
ด้ านความคิดเห็น (ด้ านจิตพิสัย)
13.ข่าวสารเรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าเป็ นเรื่ อง
ที่น่าสนใจสําหรับนักเรี ยน
14. นักเรี ยนเห็นด้ วยกับการมีโฆษณาส่งเสริม
การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าในสื่อโทรทัศน์
15. นักเรี ยนเห็นด้ วยกับคํากล่าวที่วา่ “การใช้ ไฟฟ้า
ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม”
16. นักเรี ยนยินดีเข้ าร่วมกิจกรรมรณรงค์การ
อนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
17. การตรวจตราปิ ดไฟก่อนออกจากบ้ านเป็ นเรื่ อง
ที่ควรทําเป็ นประจํา
18. การปลูกฝั งให้ นกั เรี ยนตระหนักถึงความสําคัญ
ของการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าเป็ นเรื่ องที่จําเป็ น
ด้ านความสํานึก (ด้ านทักษะพิสัย)
19. นักเรี ยนเป็ นบุคคลหนึง่ ของสังคมที่มีสว่ นช่วย
ในการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
20. การให้ ความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
อย่างถูกต้ องแก่นกั เรี ยน เป็ นแนวทางการอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้าและเป็ นการแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อม
ที่ยงั่ ยืน

เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง

เห็น
ด้ วย

ไม่
แน่ ใจ

ไม่ เห็น ไม่ เห็นด้ วย
ด้ วย
อย่ างยิ่ง
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ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................
(....................................................)
ตําแหน่ง...........................................
ผู้เชี่ยวชาญทางด้ าน..........................
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แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบวัดความพึงพอใจ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
วัตถุประสงค์ : แบบประเมินนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ แบบวัดความพึงพอใจการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงาน
ไฟฟ้า โดยเป็ นการประเมินตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึง่ กําหนดค่าคะแนน
(Weight) ออกเป็ น 5 ระดับ ซึง่ กําหนดค่าคะแนนดังนี ้
คะแนน 5
หมายถึง
พึงพอใจมากที่สดุ
คะแนน 4
หมายถึง
พึงพอใจมาก
คะแนน 3
หมายถึง
พึงพอใจปานกลาง
คะแนน 2
หมายถึง
พึงพอใจน้ อย
คะแนน 1
หมายถึง
พึงพอใจน้ อยที่สดุ
คําชีแ้ จง : โปรดพิจารณาแบบประเมินและทํ าเครื่ องหมาย √ ลงในช่องระดับที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่าน

ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงในการประเมินผลและทําให้ งานวิจยั ครัง้ นี ้ประสบความสําเร็จ
เพ็ชรัตน์ พรหมมา

ตัวอย่ างการตอบคําถาม
ระดับความเห็น
รายการประเมิน
1.ชื่อกิจกรรม
1.1 มีความสอดคล้ องกับชุดฝึ กอบรม
1.2 มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหา

มากที่สุด

มาก

√
√

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด
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ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ท่ ี 1
เรื่องมหัศจรรย์ (ความสําคัญ) พลังงานไฟฟ้า
1.ชื่อกิจกรรม
1.1 มีความสอดคล้ องกับชุดฝึ กอบรม
1.2 มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหา
1.3 มีความชัดเจนของการใช้ ภาษา
2. จุดประสงค์
2.1 จุดประสงค์ชดุ ฝึ กอบรมระบุชดั เจน
2.2 จุดประสงค์กิจกรรมระบุชดั เจน
2.3 มีความเป็ นไปได้
3. ใบความรู้
3.1 เนื ้อหามีความถูกต้ องสมบูรณ์
3.2 เนื อ้ หามี ค วามเหมาะสมกับ เวลาที่
กําหนด
3.3 เนื ้อหาสอดคล้ องกับจุดประสงค์
3.4 ตัวอย่างประกอบเนื ้อหาชัดเจน
3.5 เนื ้อหาเหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
3.6 การใช้ ภาษา เข้ าใจง่ า ย ไม่ ว กวน
เหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
3.7 ภาพประกอบมี ค วามเหมาะสมกั บ
เนื ้อหา
4. กิจกรรม
4.1 สอดคล้ องกับจุดประสงค์และเนื ้อหา
4.2 เวลาที่กําหนดเหมาะสม
4.3 มี ความยากง่ ายเหมาะสมกั บระดับ
ผู้เรี ยน

ระดับความเห็น
ปาน
น้ อย
กลาง

มาก
ที่สุด

มาก

.........
.........
.........

........
........
........

.........
.........
.........

........
........
........

.........
.........
.........

.........
.........
.........

........
........
........

.........
.........
.........

........
........
........

.........
.........
.........

.........

........

.........

........

.........

.........
.........
.........
.........

........
........
........
........

.........
.........
.........
.........

........
........
........
........

.........
.........
.........
.........

........

........

........

........

........

.........

.........

.........

.........

.........

.........
.........

.........
.........

.........
.........

.........
.........

.........
.........

.........

.........

.........

.........

.........

น้ อยที่สุด
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มากที่สุด มาก ปานกลาง
4.4 เรี ยงลําดับกิจกรรมเหมาะสม
.........
........
........
.........
4.5 กิจกรรมเน้ นการปฏิบตั จิ ริ งของผู้เรี ยน .........
........
4.6 การใช้ ภาษาชัดเจน
.........
.........
........
5. ระยะเวลาในการปฏิบตั กิ ิจกรรม
5.1 เหมาะสมกับกิจกรรม
.........
.........
........
6.
แบบบันทึกผลและแบบทดสอบท้ า ย
กิจกรรม
6.1 แบบฝึ กหัดสอดคล้ องกับกิจกรรมการ
เรี ยนรู้
.........
.........
........
6.2 มี ค วามยากง่ า ยเหมาะกั บ ระดั บ
ผู้เรี ยน
.........
.........
........
6.3 ครอบคลุมเนื ้อหา
.........
.........
........
6.4 จํานวนข้ อคําถามเหมาะสม
.........
......... .........
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ท่ ี 2
เรื่ องเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในชีวติ ประจําวัน
ที่หนู ... หนูควรรู้จัก
1.ชื่อกิจกรรม
.........
.........
........
1.1 มีความสอดคล้ องกับชุดฝึ กอบรม
.........
.........
........
1.2 มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหา
.........
.........
........
1.3 มีความชัดเจนของการใช้ ภาษา
2. จุดประสงค์
.........
.........
........
2.1 จุดประสงค์ชดุ ฝึ กอบรมระบุชดั เจน
.........
.........
........
2.2 จุดประสงค์กิจกรรมระบุชดั เจน
.........
.........
........
2.3 มีความเป็ นไปได้
3. ใบความรู้
.........
......... ..........
3.1 เนื ้อหามีความถูกต้ องสมบูรณ์
3.2 เนื อ้ หามี ค วามเหมาะสมกับ เวลาที่
.........
......... ..........
กําหนด

น้ อย น้ อยที่สุด
........
.........
.........
........
.........
........
........

.........

........

.........

........
........
.........

.........
.........
.........

........
........
........

.........
.........
.........

........
........
.........

.........
.........
.........

.........

.........

.........

.........
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3.3 เนื ้อหาสอดคล้ องกับจุดประสงค์
3.4 ตัวอย่างประกอบเนื ้อหาชัดเจน
3.5 เนื ้อหาเหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
3.6 การใช้ ภาษา เข้ าใจง่ า ย ไม่ ว กวน
เหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
3.7 ภาพประกอบมี ค วามเหมาะสมกับ
เนื ้อหา
4. กิจกรรม
4.1 สอดคล้ องกับจุดประสงค์และเนื ้อหา
4.2 เวลาที่กําหนดเหมาะสม
4.3 มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับ
ผู้เรี ยน
4.4 เรี ยงลําดับกิจกรรมเหมาะสม
4.5 กิ จ กรรมเน้ นการปฏิ บั ติ จ ริ ง ของ
ผู้เรี ยน
4.6 การใช้ ภาษาชัดเจน
5. ระยะเวลาในการปฏิบตั กิ ิจกรรม
5.1 เหมาะสมกับกิจกรรม
6.
แบบบันทึกผลและแบบทดสอบท้ าย
กิจกรรม
6.1 แบบฝึ กหัดสอดคล้ องกับกิจกรรมการ
เรี ยนรู้
6.2 มี ค วามยากง่ า ยเหมาะกั บ ระดั บ
ผู้เรี ยน
6.3 ครอบคลุมเนื ้อหา
6.4 จํานวนข้ อคําถามเหมาะสม

มากที่สุด
.........
.........
.........

มาก
........
........
........

ปานกลาง
.........
.........
.........

น้ อย
........
........
........

น้ อยที่สุด
.........
.........
.........

.........

........

.........

........

.........

.........

........

.........

........

.........

.........
.........

........
........

.........
.........

........
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.........
.........

.........
.........

........
........

.........
.........

........
........

.........
.........

.........
.........

........
........

.........
.........

........
........

.........
.........
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........

.........
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.........

.........
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.........
.........

........
........
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ ี 3
เรื่ องผลกระทบที่ มี ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อมจาก
พลังงานไฟฟ้าที่มีท่ หี นู ... หนูควรรู้
1.ชื่อกิจกรรม
1.1 มีความสอดคล้ องกับชุดฝึ กอบรม
1.2 มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหา
1.3 มีความชัดเจนของการใช้ ภาษา
2. จุดประสงค์
2.1 จุดประสงค์ชดุ ฝึ กอบรมระบุชดั เจน
2.2 จุดประสงค์กิจกรรมระบุชดั เจน
2.3 มีความเป็ นไปได้
3. ใบความรู้
3.1 เนื ้อหามีความถูกต้ องสมบูรณ์
3.2 เนื อ้ หามี ค วามเหมาะสมกับเวลาที่
กําหนด
3.3 เนื ้อหาสอดคล้ องกับจุดประสงค์
3.4 ตัวอย่างประกอบเนื ้อหาชัดเจน
3.5 เนื ้อหาเหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
3.6 การใช้ ภาษา เข้ า ใจง่ า ย ไม่ ว กวน
เหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
3.7 ภาพประกอบมี ค วามเหมาะสมกับ
เนื ้อหา
4. กิจกรรม
4.1 สอดคล้ องกับจุดประสงค์และเนื ้อหา
4.2 เวลาที่กําหนดเหมาะสม

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง
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รายการประเมิน
4.3 มี ค วามยากง่ า ยเหมาะสมกั บ ระดับ
ผู้เรี ยน
4.4 เรี ยงลําดับกิจกรรมเหมาะสม
4.5 กิจกรรมเน้ นการปฏิบตั จิ ริงของผู้เรี ยน
4.6 การใช้ ภาษาชัดเจน
5. ระยะเวลาในการปฏิบตั กิ ิจกรรม
5.1 เหมาะสมกับกิจกรรม
6. แบบบันทึกผลและแบบทดสอบท้ ายกิจกรรม
6.1 แบบฝึ กหัด สอดคล้ อ งกับ กิ จ กรรมการ
เรี ยนรู้
6.2 มีความยากง่ายเหมาะกับระดับผู้เรี ยน
6.3 ครอบคลุมเนื ้อหา
6.4 จํานวนข้ อคําถามเหมาะสม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ ี 4
เรื่องมาช่ วยกันอนุรักษ์ พลังงาน
ไฟฟ้ากันเถอะ
1.ชื่อกิจกรรม
1.1 มีความสอดคล้ องกับชุดฝึ กอบรม
1.2 มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหา
1.3 มีความชัดเจนของการใช้ ภาษา
2. จุดประสงค์
2.1 จุดประสงค์ชดุ ฝึ กอบรมระบุชดั เจน
2.2 จุดประสงค์กิจกรรมระบุชดั เจน
2.3 มีความเป็ นไปได้

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด
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รายการประเมิน
3. ใบความรู้
3.1 เนื ้อหามีความถูกต้ องสมบูรณ์
3.2 เนื อ้ หามี ค วามเหมาะสมกั บ เวลาที่
กําหนด
3.3 เนื ้อหาสอดคล้ องกับจุดประสงค์
3.4 ตัวอย่างประกอบเนื ้อหาชัดเจน
3.5 เนื ้อหาเหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
3.6 การใช้ ภาษา เข้ าใจง่าย ไม่วกวน เหมาะสม
กับระดับผู้เรี ยน
3.7 ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับ
เนื ้อหา
4. กิจกรรม
4.1 สอดคล้ องกับจุดประสงค์และเนื ้อหา
4.2 เวลาที่กําหนดเหมาะสม
4.3 มี ค วามยากง่ า ยเหมาะสมกั บ ระดับ
ผู้เรี ยน
4.4 เรี ยงลําดับกิจกรรมเหมาะสม
4.5 กิจกรรมเน้ นการปฏิบตั จิ ริ งของผู้เรี ยน
4.6 การใช้ ภาษาชัดเจน
5. ระยะเวลาในการปฏิบตั กิ ิจกรรม
5.1 เหมาะสมกับกิจกรรม
6. แบบบันทึกผลและแบบทดสอบท้ ายกิจกรรม
6.1 แบบฝึ กหัด สอดคล้ อ งกับ กิ จ กรรมการ
เรี ยนรู้
6.2 มีความยากง่ายเหมาะกับระดับผู้เรี ยน
6.3 ครอบคลุมเนื ้อหา
6.4 จํานวนข้ อคําถามเหมาะสม

มากที่สุด
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ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(....................................................)
ตําแหน่ง...........................................
ผู้เชี่ยวชาญทางด้ าน..........................
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สรุ ปการประเมินความสอดคล้ อง (IC) จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ความสอดคล้ องระหว่ างจุดประสงค์ การเรี ยนรู้กับชุดกิกรรมการเรียนรู้
เรื่องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้

ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญ

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1

1. บอกความหมายของพลังงาน
-1
ไฟฟ้าได้
2. อธิบายถึงความสําคัญของ
ชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ที่ 1 พลังงานไฟฟ้าที่มีความสัมพันธ์
+1
เรื่ องมหัศจรรย์ ระหว่างการดํารงชีวิตของมนุษย์กบั
พลังงานไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าได้
(ความสําคัญของ 3. ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญ
0
พลังงานไฟฟ้า) ของพลังงานไฟฟ้า
4. พัฒนาและปลูกฝั งความรับผิดชอบ
-1
ต่อสิง่ แวดล้ อม
1. อธิบายถึงประโยชน์ของเครื่ องใช้
+1
ชุดกิจกรรม ไฟฟ้าในชีวิตประจําวันที่มีตอ่ มนุษย์ได้
การเรี ยนรู้ที่ 2 2. สรุปความสัมพันธ์ระหว่าง
เรื่ อง
การดํารงชีวิตของมนุษย์
0
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า กับเครื่ องใช้ ไฟฟ้าในชีวิตประจําวันได้
ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน
0
ที่หนู ... หนู
ไฟฟ้า
ควรรู้จกั
4.พัฒนาและปลูกฝั งความรับผิดชอบ
-1
ต่อสิง่ แวดล้ อม

รวม

IC

แปล
ผล

+1 +1 +1 +1

4

0.8

ใช้ ได้

+1 +1 +1 +1

5

1.0

ใช้ ได้

+1 +1 +1 +1

4

0.8

ใช้ ได้

+1 +1 +1 +1

4

0.8

ใช้ ได้

+1

+1 +1

4

0.8

ใช้ ได้

+1 +1 +1 +1

4

0.8

ใช้ ได้

+1 +1 +1 +1

4

0.8

ใช้ ได้

+1 +1 +1 +1

4

0.8

ใช้ ได้

2

3

0

4

5

* หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญรายที่ 1,2,3,4 และ 5 ตามลําดับ
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สรุ ปการประเมินความสอดคล้ อง (IC) จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ความสอดคล้ องระหว่ างจุดประสงค์ การเรียนรู้กับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า(ต่ อ)
ผลการประเมินของผู้
ชุดกิจกรรม
เชี่ยวชาญ
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
รวม
การเรียนรู้
1 2 3 4 5
1. อธิบายถึงแนวโน้ มของการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่มีผลกระทบกับ
+1 +1 0 +1 +1 4
สิง่ แวดล้ อมได้
2. สรุปการใช้ พลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่
อย่างจํากัดให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
-1 +1 +1 +1 +1 4
ชุดกิจกรรม
ตนเองและสังคมโดยไม่ทําลาย
การเรี ยนรู้ที่ 3
สิง่ แวดล้ อม
เรื่ องผลกระทบที่มี
3. บอกแหล่งกําเนิดพลังงานไฟฟ้า
+1 +1 +1 0 +1 4
ต่อสิง่ แวดล้ อมจาก
โดยไม่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมได้
พลังงานไฟฟ้าที่มี
4. บอกแหล่งกําเนิดของพลังงาน
ที่หนู ... หนูควรรู้
+1 +1 +1 +1 +1 5
ไฟฟ้าได้
5. ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน
0 +1 +1 +1 +1 4
ไฟฟ้า
6. พัฒนาและปลูกฝั งความ
-1 +1 +1 +1 +1 4
รับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม
1. อธิบายถึงความสําคัญของการ
-1 +1 +1 +1 +1 4
อนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าได้
ชุดกิจกรรม
2. เสนอแนะวิธีการอนุรักษ์ พลังงาน
+1 +1 +1 0 +1 4
การเรี ยนรู้ที่ 4
ไฟฟ้าได้
เรื่ องมาช่วยกัน
3. ตระหนักถึงคุณค่าและ
อนุรักษ์ พลังงาน
0 +1 +1 +1 +1 4
ความสําคัญของพลังงานไฟฟ้า
ไฟฟ้ากันเถอะ
4.พัฒนาและปลูกฝั งความรับผิดชอบ
-1 +1 +1 +1 +1 4
ต่อสิง่ แวดล้ อม
* หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญรายที่ 1,2,3,4 และ 5 ตามลําดับ

IC

แปล
ผล

0.8

ใช้ ได้

0.8

ใช้ ได้

0.8

ใช้ ได้

1.0

ใช้ ได้

0.8

ใช้ ได้

0.8

ใช้ ได้

0.8

ใช้ ได้

0.8

ใช้ ได้

0.8

ใช้ ได้

0.8

ใช้ ได้
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สรุ ปการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสอดคล้ องของ
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าสําหรับ
นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6

แบบทดสอบข้ อที่

ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

รวม

IC

แปลผล

1

+1 +1 +1

+1

4

0.8

ใช้ ได้

2

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0

ใช้ ได้

3

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0

ใช้ ได้

4

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0

ใช้ ได้

5

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0

ใช้ ได้

6

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0

ใช้ ได้

7

0

4

4.8

ใช้ ได้

8

+1 +1

+1 +1

4

4.8

ใช้ ได้

9

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0

ใช้ ได้

10

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0

ใช้ ได้

11

+1 +1 +1 +1

0

4

4.8

ใช้ ได้

12

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0

ใช้ ได้

13

+1 +1

+1 +1

4

4.8

ใช้ ได้

14

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0

ใช้ ได้

15

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0

ใช้ ได้

0

+1 +1 +1 +1
0

0

หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญรายที่ 1,2,3,4 และ 5 ตามลําดับ

176
สรุ ปการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสอดคล้ องของ
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าสําหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6(ต่ อ)

แบบทดสอบข้ อที่

ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

รวม

IC

แปลผล

16

+1 +1 +1

+1

4

4.8

ใช้ ได้

17

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0

ใช้ ได้

18

+1 +1

4

4.8

ใช้ ได้

19

+1 +1 +1 +1

0

4

4.8

ใช้ ได้

20

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0

ใช้ ได้

21

+1

4

4.8

ใช้ ได้

22

+1 +1 +1 +1

-1

4

4.8

ใช้ ได้

23

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0

ใช้ ได้

24

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0

ใช้ ได้

25

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0

ใช้ ได้

26

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0

ใช้ ได้

27

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0

ใช้ ได้

28

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.0

ใช้ ได้

29

0

+1 +1 +1 +1

4

4.8

ใช้ ได้

30

0

+1 +1 +1 +1

4

4.8

ใช้ ได้

0

0

0

+1 +1

+1 +1 +1

หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญรายที่ 1,2,3,4 และ 5 ตามลําดับ
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สรุ ปการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ ความสอดคล้ องของ
แบบวัดความตระหนักต่ อการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญ

รายการประเมิน
1

2

3

4

รวม

X

แปลผล

5

ด้ านความรู้ สึก (ด้ านพุทธพิสัย)
1. โรงเรี ยนควรจัดให้ มีชมรมส่งเสริ มการ 5 5 5 5 4 24 4.8
อนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
2. การใช้ บนั ไดแทนการใช้ ลฟิ ท์เป็ นการ
5 5 5 4 4 23 4.6
อนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าวิธีหนึง่
3. นักเรี ยนเปิ ดเครื่ องปรับอากาศ
25 องศาเซลเซียส เป็ นการอนุรักษ์ 4 5 5 5 5 24 4.8
พลังงานไฟฟ้าวิธีหนึง่
4. การให้ ความรู้เรื่ องความสําคัญของ
พลังงานไฟฟ้าแก่นกั เรี ยนเป็ นเรื่ อง
3 5 5 5 4 22 4.4
ที่จําเป็ น
5. การเปิ ดไฟฟ้าสว่างทิ ้งไว้ ทงวั
ั ้ นโดย
ไม่เ ป็ นมี ผ ลต่อ การขาดแคลนพลัง งาน 5 5 5 4 4 23 4.6
ไฟฟ้า
6. การใช้ หลอดไฟฟ้าชนิดหลอด
ตะเกี ย บเป็ นการช่ ว ยอนุรั ก ษ์ พ ลัง งาน 4 5 4 5 3 22 4.4
ไฟฟ้า
7.การใช้ โปรแกรมพักหน้ าจอคอมพิวเตอร์
4 5 4 4 4 21 4.2
เป็ นอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญรายที่ 1,2,3,4 และ 5 ตามลําดับ

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดี
ดี

178
สรุ ปการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ ความสอดคล้ องของ
แบบวัดความตระหนักต่ อการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า (ต่ อ)
ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญ

รายการประเมิน
1

2

3

4

รวม

X

แปลผล

5

8. การไม่เปิ ด-ปิ ดตู้เย็นบ่อยๆ เป็ นการ
5 5 4 4 4
22
4.4
ช่วยอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
9.นักเรี ยนปิ ดไฟฟ้าทุกครัง้ เมื่อใช้ ไฟฟ้า
4 5 5 4 4
22
4.4
เสร็ จแล้ ว
10. นักเรี ยนควรตักเตือนเพื่อนๆ เมื่อ
4 5 5 5 5
24
4.8
เปิ ดไฟฟ้าทิ ้งไว้ โดยไม่จําเป็ น
11. นักเรี ยนเปิ ดหน้ าต่างห้ องอ่าน
4 4 4 5 5
22
4.4
หนังสือตอนกลางวัน
12. นักเรี ยนเปิ ดพัดลมแทนเครื่ องปรับอากาศ
4 5 5 5 5
24
4.8
เมื่ออยูค่ นเดียวในห้ อง
ด้ านความคิดเห็น (ด้ านจิตพิสัย)
13.ข่าวสารเรื่องการอนุรักษ์ พลังงาน
4 5 5 3 5
22
4.4
ไฟฟ้าเป็ นเรื่ องที่นา่ สนใจสําหรับนักเรี ยน
14. นักเรี ยนเห็นด้ วยกับการมีโฆษณา
ส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้าในสื่อ 4 5 5 5 5
24
4.8
โทรทัศน์
หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญรายที่ 1,2,3,4 และ 5 ตามลําดับ

ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี

ดีมาก

179
สรุ ปการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสอดคล้ องของ
แบบวัดความตระหนักต่ อการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า(ต่ อ)
ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญ

รายการประเมิน
15. นักเรี ยนเห็นด้ วยกับคํากล่าวที่วา่
“การใช้ ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อม”
16. นักเรี ยนยินดีเข้ าร่วมกิจกรรม
รณรงค์การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
17. การตรวจตราปิ ดไฟก่อนออกจาก
บ้ านเป็ นเรื่ องที่ควรทําเป็ นประจํา
18. การปลูกฝั งให้ นกั เรี ยนตระหนัก
ถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ พลังงาน
ไฟฟ้าเป็ นเรื่ องที่จําเป็ น
ด้ านความสํานึก(ด้ านทักษะพิสัย)
19.นักเรี ยนเป็ นบุคคลหนึง่ ของสังคมที่มี
ส่วนช่วยในการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
20.การให้ ความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าอย่างถูกต้ องแก่นกั เรี ยน
เป็ นแนวทางการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
และเป็ นการแก้ ปัญหาสิง่ แวดล้ อมที่
ยัง่ ยืน

รวม

X

แปลผล

1

2

3

4

5

4

5

4

5

5

23

4.6

ดีมาก

5

5

5

5

5

25

5.0

ดีมาก

3

4

5

4

4

21

4.2

ดี

5

5

4

4

4

22

4.4

ดี

4

5

5

4

4

22

4.4

ดี

3

5

5

5

4

22

4.4

ดี

หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญรายที่ 1,2,3,4 และ 5 ตามลําดับ

180
สรุ ปการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสอดคล้ องของ
แบบวัดความพึงพอใจต่ อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า

รายการประเมิน

ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

รวม

X

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ ี 1 เรื่องมหัศจรรย์
(ความสําคัญ) พลังงานไฟฟ้า
1. ชื่อกิจกรรม
4 4 4 4 4
20
4.0
1.1 มีความสอดคล้ องกับชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
1.2 มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหา
4 4 5 5 5
23
4.6
1.3 มีความชัดเจนของการใช้ ภาษา
4 5 3 5 5
22
4.4
2. จุดประสงค์
2.1 จุดประสงค์ชดุ กิจกรรมการเรี ยนรู้ระบุ
4 5 5 5 5
24
4.8
ชัดเจน
2.2 จุดประสงค์กิจกรรมระบุชดั เจน
4 5 5 5 5
24
4.8
2.3 มีความเป็ นไปได้
4 5 5 5 5
24
4.8
3. ใบความรู้
4.6
3 5 5 5 5
23
3.1 เนื ้อหามีความถูกต้ องสมบูรณ์
3.2 เนื ้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด 3 4 5 5 4
21
4.2
3.3 เนื ้อหาสอดคล้ องกับจุดประสงค์
2 4 5 4 5
20
4.0
3.4 ตัวอย่างประกอบเนื ้อหาชัดเจน
2 5 4 5 5
21
4.2
3.5 เนื ้อหาเหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
2 4 4 4 4
18
3.6
3.6 การใช้ ภาษา เข้ าใจง่าย ไม่วกวน
3 4 4 4 4
19
3.8
เหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
3.7 ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับ
2 4 4 4 4
18
3.6
เนื ้อหา
หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญรายที่ 1,2,3, 4 และ 5 ตามลําดับ

แปลผล

ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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สรุ ปการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสอดคล้ องของ
แบบวัดความพึงพอใจต่ อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า (ต่ อ)
ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญ

รายการประเมิน

รวม

X

แปลผล

1

2

3

4

5

3

5

5

5

5

23

4.6

ดีมาก

3

5

5

5

5

23

4.6

ดีมาก

4

3

4

5

5

21

4.2

ดี

4

5

3

4

4

20

4.0

ดี

4.5 กิจกรรมเน้ นการปฏิบตั จิ ริงของผู้เรี ยน

4

4

4

4

4

20

4.0

ดี

4.6 การใช้ ภาษาชัดเจน

4

4

4

4

4

20

4.0

ดี

3

5

4

5

4

21

4.2

ดี

6. แบบบันทึกผลและแบบทดสอบท้ ายกิจกรรม
6.1 แบบฝึ กหัดสอดคล้ องกับกิจกรรม

3

5

5

5

5

23

4.6

ดีมาก

6.2 มีความยากง่ายเหมาะกับระดับผู้เรี ยน

3

5

5

5

5

23

4.6

ดีมาก

6.3 ครอบคลุมเนื ้อหา

2

5

5

5

5

22

4.4

ดี

6.4 จํานวนข้ อคําถามเหมาะสม

4

5

5

5

5

24

4.8

ดีมาก

4. กิจกรรม
4.1 สอดคล้ องกับจุดประสงค์และเนื ้อหา
4.2 เวลาที่กําหนดเหมาะสม
4.3 มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับ
ผู้เรี ยน
4.4 เรี ยงลําดับกิจกรรมเหมาะสม

5. ระยะเวลาในการปฏิบตั กิ ิจกรรม
5.1 เหมาะสมกับกิจกรรม

หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญรายที่ 1,2,3, 4 และ 5 ตามลําดับ

182
สรุ ปการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสอดคล้ องของ
แบบวัดความพึงพอใจต่ อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า (ต่ อ)
รายการประเมิน
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ท่ ี 2
เรื่องเครื่องใช้ ไฟฟ้าในชีวติ ประจําวันที่
หนู ... หนูควรรู้จัก
1. ชื่อกิจกรรม
1.1 มีความสอดคล้ องกับชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้
1.2 มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหา
1.3 มีความชัดเจนของการใช้ ภาษา
2. จุดประสงค์
2.1 จุดประสงค์ชดุ กิจกรรมการเรี ยนรู้ระบุ
ชัดเจน
2.2 จุดประสงค์กิจกรรมระบุชดั เจน
2.3 มีความเป็ นไปได้
3. ใบความรู้
3.1 เนื ้อหามีความถูกต้ องสมบูรณ์
3.2 เนื ้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่
กําหนด
3.3 เนื ้อหาสอดคล้ องกับจุดประสงค์
3.4 ตัวอย่างประกอบเนื ้อหาชัดเจน
3.5 เนื ้อหาเหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน

ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

รวม

IC

แปลผล

4

5

4

4

5

22

4.4

ดี

4

5

3

5

5

22

4.4

ดี

4

5

5

5

5

24

4.8

ดีมาก

4

5

5

5

5

24

4.8

ดีมาก

5

4

5

5

4

23

4.6

ดีมาก

4

5

5

5

5

24

4.8

ดีมาก

3

5

5

5

3

21

4.2

ดี

4

5

5

5

5

24

4.8

ดีมาก

4
2
3

4
4
5

4
5
5

4
5
5

4
5
5

20
21
23

4.0
4.2
4.6

ดี
ดี
ดีมาก

หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญรายที่ 1,2,3, 4 และ 5 ตามลําดับ
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สรุ ปการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสอดคล้ องของ
แบบวัดความพึงพอใจต่ อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า (ต่ อ)
ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญ

รายการประเมิน
3.6 การใช้ ภาษา เข้ าใจง่าย ไม่วกวน
เหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
3.7 ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับ

เนื ้อหา
4. กิจกรรม
4.1 สอดคล้ องกับจุดประสงค์และเนื ้อหา
4.2 เวลาที่กําหนดเหมาะสม
4.3 มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับ
ผู้เรี ยน
4.4 เรี ยงลําดับกิจกรรมเหมาะสม
4.5 กิจกรรมเน้ นการปฏิบตั จิ ริ งของ
ผู้เรี ยน
4.6 การใช้ ภาษาชัดเจน
5. ระยะเวลาในการปฏิบตั กิ ิจกรรม
5.1 เหมาะสมกับกิจกรรม
6. แบบบันทึกผลและแบบทดสอบท้ าย
กิจกรรม
6.1 แบบฝึ กหัดสอดคล้ องกับกิจกรรม
6.2 มีความยากง่ายเหมาะกับระดับ
ผู้เรี ยน
6.3 เรี ยงลําดับกิจกรรมเหมาะสม
6.4 กิจกรรมเน้ นการปฏิบตั จิ ริงของผู้เรี ยน

รวม

X

แปลผล

1

2

3

4

5

4

5

5

5

5

24

4.8

ดีมาก

2

5

5

5

5

22

4.4

ดี

3
4

4
5

5
5

5
4

4
5

21
23

4.2

ดี

4.6

ดีมาก

4

5

5

5

5

24

4.6

ดีมาก

3

5

5

5

5

23

4.6

ดีมาก

3

5

5

5

5

23

4.6

ดีมาก

4

5

5

5

5

24

4.8

ดีมาก

3

5

5

5

5

23

4.6

ดีมาก

4

4

4

5

4

21

4.2

ดี

4

3

5

5

5

22

4.4

ดี

4 4 4 5 4
21
4.2
4 3 5 5 5
22
4.4
หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญรายที่ 1,2,3, 4 และ 5 ตามลําดับ

ดี
ดี

184
สรุ ปการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสอดคล้ องของแบบ
วัดความพึงพอใจต่ อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า(ต่ อ)

รายการประเมิน

ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

รวม

X

แปลผล

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ท่ ี 3
เรื่ องผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้ อมจาก
พลังงานไฟฟ้าที่มีท่ หี นู ... หนูควรรู้
1. ชื่อกิจกรรม
1.1 มีความสอดคล้ องกับชุดกิจกรรมการ 4 5 5 5 5 24 4.8 ดีมาก
เรี ยนรู้
1.2 มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหา
3 5 5 4 5 22 4.4
ดี
1.3 มีความชัดเจนของการใช้ ภาษา
4 5 5 4 4 22 4.4
ดี
2. จุดประสงค์
2.1 จุดประสงค์ชดุ กิจกรรมการเรี ยนรู้
4 4 4 4 4 20 4.0
ดี
ระบุชดั เจน
2.2 จุดประสงค์กิจกรรมระบุชดั เจน
4 5 5 4 5 23 4.6 ดีมาก
2.3 มีความเป็ นไปได้
4 5 4 3 4 20 4.0
ดี
3. ใบความรู้
3.1 เนื ้อหามีความถูกต้ องสมบูรณ์
2 5 5 4 5 21 4.2
ดี
3.2 เนื ้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่
3 5 4 5 5 22 4.4
ดี
กําหนด
3.3 เนื ้อหาสอดคล้ องกับจุดประสงค์
3 5 5 5 5 23 4.6 ดีมาก
3.4 ตัวอย่างประกอบเนื ้อหาชัดเจน
2 5 5 4 5 21 4.2
ดี
3.5 เนื ้อหาเหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
3 5 5 4 5 22 4.4
ดี
หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญรายที่ 1,2,3, 4 และ 5 ตามลําดับ

185
สรุ ปการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสอดคล้ องของ
แบบวัดความพึงพอใจต่ อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า (ต่ อ)
ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญ

รายการประเมิน

รวม

X

แปลผล

1

2

3

4

5

2

5

5

4

5

21

4.2

ดี

4

5

5

4

5

23

4.6

ดีมาก

3

5

4

4

5

21

4.2

ดี

4

5

4

5

5

23

4.6

ดีมาก

4

5

4

5

4

22

4.4

ดี

3

5

4

5

5

22

4.4

ดี

4.5 กิจกรรมเน้ นการปฏิบตั จิ ริ งของผู้เรี ยน

4

5

4

5

5

23

4.6

ดีมาก

4.6 การใช้ ภาษาชัดเจน

4

5

5

5

5

24

4.8

ดีมาก

3

4

4

5

5

21

4.2

ดี

4
4
4

4
4
4

5
5
5

5
5
5

4
5
4

22
23
22

4.4
4.6
4.4

ดี
ดีมาก
ดี

4

4

5

5

5

23

4.6

ดีมาก

3.6 การใช้ ภาษา เข้ าใจง่าย ไม่วกวน
เหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
3.7 ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับ

เนื ้อหา
4. กิจกรรม
4.1 สอดคล้ องกับจุดประสงค์และเนื ้อหา
4.2 เวลาที่กําหนดเหมาะสม
4.3 มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับ
ผู้เรี ยน
4.4 เรี ยงลําดับกิจกรรมเหมาะสม

5. ระยะเวลาในการปฏิบตั กิ ิจกรรม
5.1 เหมาะสมกับกิจกรรม
6. แบบบันทึกผลและแบบทดสอบท้ าย
กิจกรรม
6.1 แบบฝึ กหัดสอดคล้ องกับกิจกรรม
6.2 มีความยากง่ายเหมาะกับระดับผู้เรี ยน
6.3 ครอบคลุมเนื ้อหา
6.4 จํานวนข้ อคําถามเหมาะสม

หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญรายที่ 1,2,3, 4 และ 5 ตามลําดับ

186
สรุ ปการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสอดคล้ องของ
แบบวัดความพึงพอใจต่ อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า(ต่ อ)

รายการประเมิน

ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

รวม

X

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ท่ ี 4
เรื่องมาช่ วยกันอนุรักษ์ พลังงาน
ไฟฟ้ากันเถอะ
1. ชื่อกิจกรรม
1.1 มีความสอดคล้ องกับชุดกิจกรรมการ 4 5 5 5 5 24 4.8
เรี ยนรู้
1.2 มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหา
4 5 5 5 5 24 4.8
1.3 มีความชัดเจนของการใช้ ภาษา
4 4 4 4 4 20 4.0
2. จุดประสงค์
2.1 จุดประสงค์ชดุ กิจกรรมการเรี ยนรู้ระบุ 4 4 5 5 5 23 4.6
ชัดเจน
2.2 จุดประสงค์กิจกรรมระบุชดั เจน
4 5 5 5 5 24 4.8
2.3 มีความเป็ นไปได้
4 5 5 5 5 24 4.8
3. ใบความรู้
4 5 5 5 5 24 4.8
3.1 เนื ้อหามีความถูกต้ องสมบูรณ์
3.2 เนื ้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่
4 5 5 5 5 24 4.8
กําหนด
3.3 เนื ้อหาสอดคล้ องกับจุดประสงค์
3 5 5 5 5 23 4.6
3.4 ตัวอย่างประกอบเนื ้อหาชัดเจน
3 4 4 5 5 21 4.2
3.5 เนื ้อหาเหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
4 5 5 5 5 24 4.8
หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญรายที่ 1,2,3, 4 และ 5 ตามลําดับ

แปลผล

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
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สรุ ปการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสอดคล้ องของแบบ
วัดความพึงพอใจต่ อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า (ต่ อ)

รายการประเมิน
3.6 การใช้ ภาษา เข้ าใจง่าย ไม่วกวน
เหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
3.7 ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับ
เนื ้อหา
4. กิจกรรม
4.1 สอดคล้ องกับจุดประสงค์และเนื ้อหา
4.2 เวลาที่กําหนดเหมาะสม
4.3 มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับ
ผู้เรี ยน
4.4 เรี ยงลําดับกิจกรรมเหมาะสม
4.5 กิจกรรมเน้ นการปฏิบตั จิ ริ งของ
ผู้เรี ยน
4.6 การใช้ ภาษาชัดเจน
5. ระยะเวลาในการปฏิบตั กิ ิจกรรม
5.1 เหมาะสมกับกิจกรรม
6. แบบบันทึกผลและแบบทดสอบท้ าย
กิจกรรม
6.1 แบบฝึ กหัดสอดคล้ องกับกิจกรรม
6.2 มีความยากง่ายเหมาะกับระดับ
ผู้เรี ยน
6.3 ครอบคลุมเนื ้อหา
6.4 จํานวนข้ อคําถามเหมาะสม

ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

รวม

X

แปลผล

4

5

5

5

5

24

4.8

ดีมาก

3

5

5

5

5

23

4.6

ดีมาก

4

5

5

5

5

24

4.8

ดีมาก

4

4

4

4

4

20

4.0

ดี

4

4

5

5

5

23

4.6

ดีมาก

4

4

4

5

4

21

4.2

ดี

3

5

5

4

5

22

4.4

ดี

4

5

5

5

5

24

4.8

ดีมาก

4

5

5

5

5

24

4.8

ดีมาก

2

5

4

5

5

21

4.2

ดี

2

5

5

5

5

22

4.4

ดี

2
2

5
5

4
5

5
5

5
5

21
22

4.2
4.4

ดี
ดี

หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญรายที่ 1,2,3, 4 และ 5 ตามลําดับ
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ภาคผนวก ง
ผลการพัฒนา และการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่ องการอนุรักษพลังงานไฟฟา
- แบบประเมินคุณภาพจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
- คาคะแนนการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษพลัง ไฟฟ้าของผู
เชี่ยวชาญ
- คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรี ยนเรื่ องการ
อนุรักษพลังงานไฟฟา
- คะแนนแบบทดสอบทายกิจกรรมการเรี ยนรู้ชดุ ที่ 1 – 4

189
แบบประเมินคุณภาพจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีต่อการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
วัตถุประสงค์ : แบบประเมินนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยเป็ น
การประเมินตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึง่ กําหนดค่าคะแนน (Weight) ออกเป็ น
5 ระดับ ซึง่ กําหนด ค่าคะแนนดังนี ้
คะแนน 5
หมายถึง
อยูใ่ นเกณฑ์มีคณ
ุ ภาพระดับมากที่สดุ
คะแนน 4
หมายถึง
อยูใ่ นเกณฑ์มีคณ
ุ ภาพระดับมาก
คะแนน 3
หมายถึง
อยูใ่ นเกณฑ์มีคณ
ุ ภาพระดับปานกลาง
คะแนน 2
หมายถึง
อยูใ่ นเกณฑ์มีคณ
ุ ภาพระดับน้ อย
คะแนน 1
หมายถึง
อยูใ่ นเกณฑ์มีคณ
ุ ภาพระดับน้ อยที่สดุ
คําชีแ้ จง :
โปรดพิจารณาแบบประเมินคุณภาพา การพัฒนาชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสารสาสน์เอกตรา
เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร แล้ วพิจารณาแบบประเมินและทําเครื่ องหมาย √ ลงในช่องระดับ
ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงในการประเมินผลและทําให้ งานวิจยั ครัง้ นี ้ประสบความสําเร็จ
เพ็ชรัตน์ พรหมมา

ตัวอย่ างการตอบคําถาม
ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
1. จุดประสงค์
1.1 จุดประสงค์ชดุ ฝึ กอบรมระบุชดั เจน
1.2 จุดประสงค์กิจกรรมระบุชดั เจน

มาก
ที่สุด

มาก

√
√

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด
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แบบประเมินคุณภาพจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
1. จุดประสงค์
1.1 จุดประสงค์ชดุ ฝึ กอบรมระบุชดั เจน
1.2 จุดประสงค์กิจกรรมระบุชดั เจน
1.3 มีความเป็ นไปได้
2. ใบความรู้
2.1 เนื ้อหามีความถูกต้ องสมบูรณ์
2.2 เนื ้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่
กําหนด
2.3 เนื ้อหาสอดคล้ องกับจุดประสงค์
2.4 ตัวอย่างประกอบเนื ้อหาชัดเจน
2.5 เนื ้อหาเหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
2.6 การใช้ ภาษาเข้ าใจง่าย ไม่วกว
เหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
2.7 ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับ
เนื ้อหา
3. กิจกรรม
3.1 สอดคล้ องกับจุดประสงค์และเนื ้อหา
3.2 เวลาที่กําหนดเหมาะสม
3.3 มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับ
ผู้เรี ยน
3.4 เรี ยงลําดับกิจกรรมเหมาะสม
3.5 กิจกรรมเน้ นการปฏิบตั จิ ริงของผู้เรี ยน
3.6 การใช้ ภาษาชัดเจน

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด
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แบบประเมินคุณภาพจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า (ต่ อ)
ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

4. แบบบันทึกผลและแบบทดสอบท้ าย
กิจกรรม
4.1 แบบฝึ กหัดสอดคล้ องกับกิจกรรม
การเรี ยนรู้
4.2 มีความยากง่ายเหมาะกับระดับ
ผู้เรี ยน
4.3 ครอบคลุมเนื ้อหา
4.4 จํานวนข้ อคําถามเหมาะสม
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................
(.....................................................)
ตําแหน่ง..........................................
ผู้เชี่ยวชาญทางด้ าน..........................
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สรุ ปการประเมินคุณภาพจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีต่อการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า
ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญ

รายการประเมิน

รวม

X

แปลผล

1

2

3

4

5

1. จุดประสงค์
1.1 จุดประสงค์ชดุ ฝึ กอบรมระบุชดั เจน

4

5

4

5

5

23

4.6

ดีมาก

1.2 จุดประสงค์กิจกรรมระบุชดั เจน

4

5

5

5

5

24

4.8

ดีมาก

1.3 มีความเป็ นไปได้

4

5

4

5

5

23

4.6

ดีมาก

3

5

4

5

5

22

4.4

ดี

4

5

5

5

5

24

4.8

ดีมาก

2.3 เนื ้อหาสอดคล้ องกับจุดประสงค์

2

5

5

4

5

21

4.2

ดี

2.4 ตัวอย่างประกอบเนื ้อหาชัดเจน

2

5

5

5

5

22

4.4

ดี

2.5 เนื ้อหาเหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน

3

5

5

5

5

23

4.6

ดีมาก

2. ใบความรู้
2.1 เนื ้อหามีความถูกต้ องสมบูรณ์
2.2 เนื ้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่
กําหนด

2.6 แการใช้ ภาษาเข้ าใจง่าย ไม่วกวน
3 5 4 5 5 22 4.4
เหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
2.7 ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับ
2 5 5 5 5 22 4.4
เนื ้อหา
หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญรายที่ 1,2,3,4 และ 5 ตามลําดับ

ดี
ดี
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สรุ ปการประเมินคุณภาพจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีต่อการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า (ต่ อ)
ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญ

รายการประเมิน

รวม

X

แปลผล

1

2

3

4

5

4

5

4

5

4

22

4.4

ดี

3.2 เวลาที่กําหนดเหมาะสม

4

5

4

4

4

21

4.2

ดี

3.3 มีความยากง่ายเหมาะสมกับ
ระดับผู้เรี ยน

3

5

4

4

4

20

4.0

ดี

3.4 เรี ยงลําดับกิจกรรมเหมาะสม

4

5

4

5

5

23

4.6

ดีมาก

3.5 กิจกรรมเน้ นการปฏิบตั จิ ริ งของ
ผู้เรี ยน

4

5

4

5

5

23

4.6

ดีมาก

3

5

4

4

4

20

4.0

ดี

4

5

4

5

5

23

4.6

ดีมาก

3

5

4

5

5

22

4.4

ดี

4.3 ครอบคลุมเนื ้อหา

3

5

4

5

5

22

4.4

ดี

4.4 จํานวนข้ อคําถามเหมาะสม

4

5

5

3

5

22

4.4

ดี

3. กิจกรรม
3.1 สอดคล้ องกับจุดประสงค์และ
เนื ้อหา

3.6 การใช้ ภาษาชัดเจน
4. แบบบันทึกผลและแบบทดสอบท้ าย
กิจกรรม
4.1 แบบฝึ กหัดสอดคล้ องกับกิจกรรม
การเรี ยนรู้
4.2 มีความยากง่ายเหมาะกับระดับ
ผู้เรี ยน

หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญรายที่ 1,2,3,4 และ 5 ตามลําดับ
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แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
ข้อที
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ความยากง่าย
(p)
0.83
0.73
0.61
0.59
0.73
0.66
0.74
0.74
0.73
0.71
0.71
0.61
0.74
0.66
0.74

อํานาจจําแนก
(r)
0.90
0.90
0.85
0.90
0.86
0.75
0.93
0.89
0.90
0.79
0.87
0.94
0.78
0.66
0.78

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

ความยากง่าย
(p)
0.57
0.56
0.69
0.67
0.59
0.61
0.61
0.77
0.80
0.74
0.74
0.74
0.74
0.60
0.60

อํานาจจําแนก
(r)
0.59
0.94
0.62
0.93
0.94
0.94
0.89
0.97
0.82
0.87
0.98
0.78
0.87
0.71
0.67

ค่าความยากง่าย (p) ควรอยู่ระหว่าง (0.20 – 0.80) ถ้าต่ํากว่า 0.20 ข้อสอบยากมาก
ถ้าสูงกว่า 0.80 ข้อสอบง่ายมาก ค่าอํานาจจําแนก (r) ควรอยู่ระหว่าง 0.2 – 1.0 ถ้าต่ํากว่า
จําแนกไม่ได้
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แสดงคะแนนแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรมที่ 1 - 4 ของนักเรียนที่คล้ายกลุ่มตัวอย่าง
คนที่
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20.
21
22
23
24
25

คะแนนแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 E1(40)
32.00
8
8
8
8
30.00
9
7
7
7
30.00
9
7
7
7
31.00
8
9
7
7
33.00
8
9
8
8
33.00
8
9
8
8
34.00
8
9
8
9
33.00
8
8
9
8
32.00
9
9
7
8
34.00
9
9
7
9
34.00
8
9
9
8
34.00
8
9
8
9
32.00
9
9
7
8
32.00
8
8
8
8
32.00
8
7
8
9
32.00
9
8
7
8
33.00
8
9
8
8
35.00
9
9
8
9
35.00
10
9
8
8
31.00
8
8
7
8
33.00
9
8
8
8
34.00
9
8
8
9
34.00
10
8
7
9
31.00
9
7
8
7
32.00
9
8
7
8

คะแนนแบบทดสอบ
E2(30)
22
21
26
26
26
26
27
22
27
27
25
26
28
24
24
25
21
27
27
28
25
23
27
23
26
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แสดงคะแนนแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรมที่ 1 - 4 ของนักเรียนที่คล้ายกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
คนที่
26
27
28
29
30
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ

คะแนนแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรมที่
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 E1(40)
33.00
8
9
8
8
31.00
9
7
7
8
30.00
7
7
8
8
33.00
9
8
8
8
33.00
8
9
8
8
8.53 8.26 7.70 8.10 32.53
85.33 82.66 77.00 81.00 81.33
E1=81.33

คะแนนแบบทดสอบ
E2(30)
23
24
20
25
28
24.96
83.20
E2=83.20
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ภาคผนวก จ
ประมวลภาพกิจกรรม

198

ทดสอบก่ อนเรียนด้ วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรืjองการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า

นักเรียนดูวีดทิ ศั น์ เรื่องความสําคัญ
ของพลังงานไฟฟ้าและแหล่ งกําเนิดพลังงานไฟฟ้า

199

นักเรียนวาดรูปเครื่องใช้ ไฟฟ้า
ที่นักเรียนใช้ บ่อยที่สุดในชีวิตประจําวัน

นักเรียนเขียนความคิดเห็น
ความมหัศจรรย์ (ความสําคัญ)พลังงานไฟฟ้า

200

ตัวแทนนักเรียนอ่ านความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความมหัศจรรย์ (ความสําคัญ) พลังงานไฟฟ้า

201

สนทนาและซักถามเกี่ยวกับ
เครื่องใช้ ไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน

202

นักเรียน
ต่ อโมเดลวงจรไฟฟ้าสําเร็จรูป

203

โมเดลวงจรไฟฟ้าสําเร็จรูป

204

นักเรียนจับฉลาก

นักเรียนทํางานกลุ่ม

205

นักเรียนฟั งการบรรยายโดย Power point
และดูวีดีทศั น์ ห้ องMultimedia

206

นักเรียนศึกษาคู่มมือ Energy Guide
และรับของที่ระลึก ของกระทรวงพลังงาน

207

นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า

208

จัดบอร์ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ (ความสําคัญ) พลังงานไฟฟ้า

การประกวดวาดภาพ
การอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้า

209

คู่มือ
Energy Guide
ของกระทรวงพลังงาน
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