
การพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ  
สาํหรบันกัเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที& 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรญิญานิพนธ ์
ของ 

กฤษณา  ฟ้าคนอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอต่อบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื&อเป็นส่วนหนึ&งของการศกึษา 
ตามหลกัสตูรปรญิญาการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการมธัยมศกึษา 

พฤษภาคม  2556 



การพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ  
สาํหรบันกัเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที& 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรญิญานิพนธ ์
ของ 

กฤษณา  ฟ้าคนอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอต่อบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื&อเป็นส่วนหนึ&งของการศกึษา 
ตามหลกัสตูรปรญิญาการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการมธัยมศกึษา 

พฤษภาคม  2556 



การพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ  
สาํหรบันกัเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที& 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคดัยอ่ 
ของ 

กฤษณา  ฟ้าคนอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอต่อบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื&อเป็นส่วนหนึ&งของการศกึษา 
ตามหลกัสตูรปรญิญาการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาการมธัยมศกึษา 

พฤษภาคม  2556 



กฤษณา ฟ้าคนอง.  (2556).  การพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพสาํหรบั 
 นกัเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที & 3.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม.  (การมธัยมศกึษา).   
 กรงุเทพมหานคร: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
 คณะกรรมการควบคุม: อาจารย ์ดร.สนอง ทองปาน, อาจารย ์ดร.อมัพร กุญชรรตัน์. 
 
 การวิจยัครั �งนี�มจีุดมุ่งหมายเพื&อส่งเสรมิให้นักเรยีนเกิดความรู้ ความเข้าใจที&ถูกต้อง มี
ความตระหนักถึงความสําคญัของภาวะโลกรอ้นที&ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยใช้ชุดกจิกรรมการ
เรียนรู้ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั �นมัธยมศึกษาปีที& 3 ที&ผู้ว ิจ ัยพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพเหมาะที&จะนําไปใช้ศึกษาผลสมัฤทธิ @ทางการเรยีนของนักเรยีนก่อนและหลงัเรยีน 
ศกึษาความตระหนกัถงึผลกระทบต่อสุขภาพอนัเนื&องมาจากภาวะโลกรอ้น และความพงึพอใจต่อชุด
กจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพของนกัเรยีน กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปี
ที& 3 ของโรงเรยีนสกีนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ ดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร จาํนวน 30 คน โดยการสุ่ม
อยา่งงา่ย (Simple random sampling) ทดลองในภาคการเรยีนที& 2 ปีการศกึษา 2555 
 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที&พัฒนาขึ�นมีประสิทธิภาพ 81.00/83.08
ผลสมัฤทธิ @ทางการเรยีนของนักเรยีนที&เรยีนด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรูห้ลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน
อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี&ระดบั .05 ความตระหนักถงึผลกระทบต่อสุขภาพอนัเนื&องมาจากภาวะ
โลกรอ้นของนกัเรยีนหลงัเรยีนอยู่ในระดบัตระหนักมาก และความพงึพอใจต่อชุดกจิกรรมการเรยีนรู้
ของนกัเรยีนหลงัเรยีนอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITY PACKAGE ON HEALTH EFFECTS 
OF GLOBAL WARMING FOR MATTHAYOMSUKSA 3 STUDENTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AN ABSTRACT 
BY 

KRISANA  FAKANONG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the 
Master of Education degree in Secondary Education 

at Srinakharinwirot University 
May 2013 



Krisana Fakanong.  (2013).   A Development of  Learning Activity Package on Health Effects  
 of Global Warming for Matthayomsuksa 3 Students. Master thesis, M.Ed.  
 (Secondary Education). Bangkok: Graduate School, Srinakharinwirot University.  
 Advisor Committee: Dr. Sanong Thongpan, Dr. Amporn Kunchornrat. 
  
 The objective of this research was to enhance the knowledge and the correct 
understanding of the students on the significance of the global warming which affect to the 
health by developing the effectiveness of the learning activities packages for 
Matthayomsuksa 3 students in order to study academic achievement of students both 
before and after their learning, the awareness on the influences of global warming to health 
and the satisfaction of students on the learning activities packages of the global warning 
and health. The sampling group was assigned to 30 students grade Matthayomsuksa 3 of 
Seekan School, Dongmueng, Bangkok for testing under simple random sampling in the 
second semester of 2012 academic year. 
 The result of the research shows that new developing of the learning activities 
packages was effective by 81.00/83.08 and the academic achievement of students was 
significantly increased in statistic up to level .05. The awareness of the influences of global 
warming was at high level and also the satisfaction on the learning activities packages of 
students was high. 
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บทที� 1 
บทนํา 

 
ภมิูหลงั  
  สภาพอากาศที�เปลี�ยนแปลงไปก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อระบบโลก บรรยากาศ และสิ�งมชีวีติ 
ปจัจุบนัความแปรปรวนของสภาพอากาศได้ทวคีวามรุนแรงมากยิ�งขึ)น อุณหภูมขิองโลกสูงขึ)นจาก
ผลของก๊าซเรอืนกระจก (Greenhouse gases) ความรุนแรงของพายุมากขึ)น เกดินํ)าท่วม หมิะตก
หนกัในหลายประเทศ และภูเขานํ)าแขง็ขั )วโลกละลาย ระดบันํ)าทะเลสูงขึ)นส่งผลกระทบต่อประเทศที�
อยู่แถบชายฝ ั �งทะเล ตลอดจนภยัแล้งในหลายประเทศรวมทั )งประเทศไทย (เจยีมใจ เครอืสุวรรณ; 
และคณะ.  2553: ข) จากสาเหตุของวกิฤตการณ์ทางธรรมชาตทิี�มาจากการกระทําของมนุษยเ์ป็น
สําคญั สะท้อนภาพที�ชดัเจนในรปูแบบพฤตกิรรมการบรโิภค ความต้องการสนิค้า และบรกิารอย่าง
ไม่มทีี�สิ)นสุดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีวถิชีวีติที�มกีารบรโิภคล้นเกินเหล่านี) มสี่วนในการ
สนบัสนุนการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกออกสู่บรรยากาศเป็นปรมิาณมาก (สถาบนัสิ�งแวดลอ้มไทย.  
2552: 12) 
  การเพิ�มขึ)นของอุณหภมูทิั �วโลกรวมทั )งประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลงของ
สิ�งแวดล้อมและระบบนิเวศในวงกว้าง เช่น คลื�นความร้อนเกิดบ่อยครั )งและรุนแรงขึ)น เกิดการ
เปลี�ยนแปลงของฤดูกาล ปรมิาณนํ)าฝนมคีวามแปรปรวนในหลายพื)นที� ในพื)นที�ที�ปรมิาณนํ)าฝน
ลดลงส่งผลให้สมดุลนํ)ามีแนวโน้มลดลง ทําให้บางพื)นที�เกิดภาวะขาดแคลนนํ)า บางพื)นที�อาจ
กลายเป็นทะเลทรายและส่งผลกระทบต่อพื)นที�การเกษตร สิ�งมชีวีติที�ไม่สามารถปรบัตวัให้เขา้กบั
สภาพแวดล้อมที�เปลี�ยนแปลงได้ จงึมโีอกาสสูญพนัธ์ การเกดิปรากฎการณ์ปะการงัฟอกขาว และ
ระบบนิเวศทางทะเลเปลี�ยนแปลง นอกจากนี) อากาศที�รอ้นขึ)นมผีลกระทบต่อสุขภาพทั )งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยเฉพาะในประชากรกลุ่มอ่อนไหว เช่น เดก็ ผูสู้งอายุ และผูป้่วยที�มสีุขภาพอ่อนแอ ซึ�ง
ผลกระทบทางตรง ได้แก่ การเจบ็ป่วยจากโรคตดิต่อนําโดยแมลง โรคที�เกดิจากอาหารและนํ)าเป็น
สื�อ โรคระบบทางเดนิหายใจ หรอืการเจบ็ป่วยหรอืเสยีชวีติจากคลื�นความร้อน โรคที�เกิดจากรงัสี
อลัตราไวโอเลต เป็นตน้ ผลกระทบทางออ้ม ไดแ้ก่ การบาดเจบ็ พกิาร และเสยีชวีติจากเหตุภยัพบิตัิ
ต่างๆ ปญัหาสุขภาพจติจากการสญูเสยีทรพัยส์นิหรอืการเสยีชวีติของญาตพิี�น้อง การเกดิโรคระบาด
ต่างๆ จากการขาดการสุขาภิบาลที�ดี ภาวะทุพโภชนาการ เพราะขาดแคลนอาหารและนํ)าอัน
เนื�องมาจากความแห้งแล้ง และไม่สามารถทําการเกษตรได้ผล เป็นต้น (สํานักอนามยัสิ�งแวดล้อม 
กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข.  2555: 67-69) 
  ปญัหาสิ�งแวดล้อมที�เกดิขึ)น สถาบนั และหน่วยงานภาครฐั ได้มกีารวางแผนและพฒันา
สิ�งแวดลอ้มในระดบันโยบาย รวมถงึองคก์รการศกึษา วทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ
ในงานสิ�งแวดล้อม ได้เห็นถงึความสําคญัของสิ�งแวดล้อมศึกษา ซึ�งเป็นกระบวนการที�มุ่งสร้างให้
ประชากรโลกมคีวามสาํนึก และห่วงใยในปญัหาสิ�งแวดลอ้ม รวมทั )งปญัหาที�เกี�ยวขอ้งอื�นๆ มคีวามรู ้
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เจตคต ิทกัษะ ความตั )งใจจรงิ และความมุง่มั �นที�จะหาทางแก้ไขปญัหาที�เผชญิอยู่ และป้องกนัปญัหา
ใหม่ ทั )งด้วยตนเอง และดว้ยความร่วมมอืกบัผูอ้ื�น โดยดําเนินงานเสรมิสรา้งจติสํานึกและใหค้วามรู้
ในลกัษณะบูรณาการเกี�ยวกบัทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมแก่เยาวชนของประเทศอย่าง
ต่อเนื�อง ผ่านระบบการศกึษาในโรงเรยีน โดยบรูณาการสาระสิ�งแวดลอ้มไวใ้นหลกัสูตร กจิกรรมและ
กระบวนการเรยีนรู้ การพฒันาสื�อการเรยีนรู้ รวมไปถึงการพฒันาขดีความสามารถของครูและ
ผู้บรหิารสถานศกึษาในการขบัเคลื�อนงานสิ�งแวดล้อมศกึษาเชงิบูรณาการให้ดําเนินอย่างต่อเนื�อง
ต่อไป ดงัเช่น โครงการรุ่งอรุณ การบูรณาการกระบวนการเรยีนรู้เรื�องการอนุรกัษ์พลงังานและ
สิ�งแวดลอ้มระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา เนื)อหาครอบคลุมประเดน็ปญัหาภาวะโลกรอ้นและ
แนวคดิเศรษฐกจิ ดว้ยการพฒันาโรงเรยีนต้นแบบ (สถาบนัสิ�งแวดลอ้มไทย.  2542: 7) การศกึษา
ปจัจุบนัได้มกีารสอดแทรกความรู้ด้านสิ�งแวดล้อมทั )งในระบบและนอกระบบ แต่ยงัไม่สามารถ
เสรมิสรา้งให้ประชาชน เกดิความตระหนัก มทีกัษะ มสี่วนร่วมคดิ และร่วมทําในการป้องกนัและ
แก้ไขปญัหาสิ�งแวดล้อมได้เท่าที�ควร เพราะหลกัสูตรการศึกษาขาดการบูรณาการและขาดความ
ต่อเนื�องของเนื)อหาในระหว่างระดบัชั )น รวมทั )งขาดกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรที�เหมาะสม (นโยบายและ
แผนการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2540-2559.  2540: 6-9) โดยเฉพาะ
ในเรื�องผลกระทบที�มต่ีอสุขภาพที�เกดิจากสิ�งแวดลอ้ม ซึ�งเป็นเรื�องที�ใกลต้วัมากที�สุด มสีอดแทรกไว้
เพยีงเลก็น้อยในสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์และสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษา   
  จากการศกึษาสาระการเรยีนรูต้ามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั )นพื)นฐาน พุทธศกัราช 
2551 กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ในช่วงชั )นมธัยมศกึษาตอนต้นมเีนื)อหาส่งเสรมิให้นักเรยีน
คดิ วเิคราะหเ์กี�ยวกบัปญัหาสิ�งแวดลอ้ม รวมถงึช่วงวยัมธัยมศกึษาหรอืวยัรุน่ เป็นวยัที�เดก็สามารถที�
จะคดิหาเหตุผลนอกเหนือไปจากข้อมูลที�มอียู่ สามารถที�จะคดิอย่างนักวทิยาศาสตร ์และมคีวาม
พอใจที�จะคดิพจิารณาเกี�ยวกบัสิ�งที�ไม่มตีวัตน หรอืสิ�งที�เป็นนามธรรม (สุรางค์ โค้วตระกูล.  2554: 
57)  
  ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้เสรมิเพิ�มเติมจากหลกัสูตรใน
ระบบ เกี�ยวกบัภาวะโลกรอ้นที�ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรยีนในระดบัชั )นมธัยมศกึษา โดยมี
วตัถุประสงค์จะสร้างชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ เพื�อให้ผู้ใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ เกิดความรู้ ความ
เขา้ใจ และตระหนกัถงึความสาํคญัของปญัหาสิ�งแวดลอ้มคอืภาวะโลกรอ้นที�ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของตนเอง ซึ�งจะเป็นความรูพ้ื)นฐานในการเชื�อมโยง ทําความเขา้ใจกบัสภาพปญัหาภาวะโลกรอ้น 
การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ที�ส่งผลกระทบต่อนักเรยีนได้เป็นอย่างดี เพื�อให้ทนักับสภาพ
สิ�งแวดล้อมที�เกิดขึ)นในปจัจุบัน เปิดโอกาสให้มีการฝึกทักษะในกิจกรรมอย่างต่อเนื�อง มีการ
เรยีงลําดบัก่อนหลงัจากสิ�งที�มคีวามง่าย ไปสู่สิ�งที�มคีวามยาก เพิ�มพูนความคดิ ความสามารถของ
ผู้เรียน เพิ�มประสบการณ์ที�สามารถนําไปใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ กัน ระหว่างผู้เรียนกับ
สถานการณ์ที�แวดล้อม และสามารถสร้างองค์ความรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ที�ผู้ว ิจยัพฒันาขึ)น 
มุ่งหวงัให้ผู้เรยีนมผีลสมัฤทธิ Wทางการเรยีน เห็นความสําคญัของธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม และ
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ส่งเสรมิใหเ้กดิความตระหนกัถงึผลกระทบอนัเนื�องมาจากภาวะโลกรอ้นที�มผีลกระทบต่อสุขภาพเพิ�ม
มากขึ)น 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
  การวจิยัครั )งนี)มจีุดมุ่งหมายเพื�อส่งเสรมิให้นักเรยีนเกิดความรู้ ความเขา้ใจที�ถูกต้อง มี
ความตระหนักถึงความสําคญัของภาวะโลกรอ้นที�ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยใช้ชุดกจิกรรมการ
เรียนรู้ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพ สําหรับนักเรียนชั )นมัธยมศึกษาปีที� 3 ที�ผู้ว ิจ ัยพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพเหมาะที�จะนําไปใช้ศึกษาผลสมัฤทธิ Wทางการเรยีนของนักเรยีนก่อนและหลงัเรยีน 
ศกึษาความตระหนกัถงึผลกระทบต่อสุขภาพอนัเนื�องมาจากภาวะโลกรอ้น และความพงึพอใจต่อชุด
กจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพของนกัเรยีนที�เรยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
  ในการวจิยัครั )งนี) จะได้ชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ สําหรบันักเรยีน       
ชั )นมธัยมศกึษาปีที� 3 ที�มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 ซึ�งส่งเสรมิให้นักเรยีนเกดิความรู ้ความ
เขา้ใจที�ถูกต้อง มคีวามตระหนักถงึความสําคญัของภาวะโลกรอ้นที�ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และมี
ความพงึพอใจต่อชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้ซึ�งผลการวจิยัดงักล่าว สามารถนําไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
สรา้งชุดกจิกรรมการเรยีนรูใ้นกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษา และ
พลศกึษา และกลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื�นๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 
ขอบเขตของการวิจยั 
  การวจิยัครั )งนี)แบ่งการดาํเนินการเป็น 2 ตอน  แต่ละตอนมขีอบเขตดงันี) 
  ตอนที� 1  การพฒันาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   1.  ชุดกจิกรรมการเรยีนรูท้ี�พฒันาขึ)นสําหรบัการวจิยัครั )งนี)ประกอบดว้ยกจิกรรม 
4 กจิกรรม แต่ละกจิกรรมมรีายละเอยีดดงันี) 
    กจิกรรมที� 1  มารูจ้กัโลกรอ้นกนัเถอะ 
    กจิกรรมที� 2  ผลกระทบอยา่งไรต่อสุขภาพ 
    กจิกรรมที� 3  การเผชญิหน้ากบัภาวะโลกรอ้น 
    กจิกรรมที� 4  การลดภาวะโลกรอ้น 
   2.  การหาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้
    นําชุดกิจกรรมที�พัฒนาขึ)นไปทดลองใช้กับนักเรียนชั )นมัธยมศึกษาปีที� 3 
โรงเรยีนสกีนั (วฒันานันทอุ์ปถมัภ)์ โดยเลอืกกลุ่มนักเรยีนระดบัชั )นเดยีวกบักลุ่มตวัอย่าง ทดลอง 3 
ครั )ง ดงันี) 
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    ครั )งที� 1 ทดลองกบันักเรยีน จํานวน 3 คน  ประกอบด้วยนักเรยีนที�ผลการ
เรยีนเฉลี�ยทุกวชิาอยูใ่นระดบัเก่ง ปานกลาง อ่อน   
    ครั )งที� 2 ทดลองกบันักเรยีน จาํนวน 9 คน ประกอบดว้ยนักเรยีนที�มผีลการ
เรยีนเฉลี�ยทุกวชิาอยูใ่นระดบัเก่ง ปานกลาง อ่อน แบ่งเป็น 3 กลุ่มคละกนัในสดัส่วนเท่าๆ กนั 
    ครั )งที� 3 ทดลองกบันักเรยีน จาํนวน 30 คน ประกอบดว้ยนักเรยีนที�มผีลการ
เรยีนเฉลี�ยทุกวชิาอยู่ในระดบั เก่ง ปานกลาง อ่อน คํานวณหาประสทิธภิาพของชุดกิจกรรมการ
เรยีนรู ้ 
 
  ตอนที� 2  นําชุดกิจกรรมที�พฒันาขึ+นไปทดลองสอน 
   1.  แหล่งข้อมลูที�ใช้ในการทดลอง 
    ประชากร 
     ประชากรที�ใช้ในการวิจัยครั )งนี)  เป็นนักเรียนชั )นมัธยมศึกษาปีที� 3 
โรงเรยีนสกีนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ ดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร จาํนวน 360 คน 
    กลุ่มตวัอย่าง 
     กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครั )งนี) เป็นนักเรยีนชั )นมธัยมศกึษาปีที� 3 โรงเรยีน
สกีนั (วฒันานันท์อุปถมัภ์) ดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร ภาคการเรยีนที� 2 ปีการศกึษา 2555 
จาํนวน 30 คน โดยการสุ่มอยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) จบัฉลากเลอืกกลุ่มทดลอง  
   2.  ตวัแปรที�ใช้ในการศึกษา 
    2.1 ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ การเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบั
สุขภาพ 
    2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
     2.2.1 ผลสมัฤทธิ Wทางการเรยีนของนักเรยีนที�เรยีนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ 
     2.2.2 ความตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพอนัเนื�องมาจากภาวะโลก
รอ้นของนกัเรยีนหลงัเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ 
     2.2.3 ความพงึพอใจต่อชุดกจิกรรมการเรยีนรูข้องนักเรยีนหลงัเรยีนดว้ย
ชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ 
   3.  เนื+อหาที�ใช้ในการทดลองสอน 
    เนื)อหาที�ผู้ว ิจ ัยสร้างขึ)นเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ศึกษาจากเอกสาร 
งานวจิยัที�เกี�ยวข้อง และหลกัสูตรการศึกษาขั )นพื)นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร ์สาระที� 2 ชวีติกบัสิ�งแวดลอ้ม และกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษาสาระที� 5 
ความปลอดภยัในชวีติ    
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    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพ ประกอบด้วยกิจกรรม 4 
กจิกรรม ดงันี) 
    กจิกรรมที� 1  มารูจ้กัโลกรอ้นกนัเถอะ 
    กจิกรรมที� 2  ผลกระทบอยา่งไรต่อสุขภาพ 
    กจิกรรมที� 3  การเผชญิหน้ากบัภาวะโลกรอ้น 
    กจิกรรมที� 4  การลดภาวะโลกรอ้น 
   4.  ระยะเวลาที�ใช้ในการทดลองสอน 
    การวจิยัครั )งนี)ผู้วจิยัทดลองสอนในภาคการเรยีนที� 2  ปีการศึกษา 2555 
ชั �วโมงชุมนุมวทิยาศาสตร ์จาํนวน 5 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 คาบ (คาบละ 50 นาท)ี รวมระยะเวลา 15 
คาบ 
  
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  หมายถงึ   ชุดกจิกรรมที�ผูว้จิยัสรา้งและพฒันาขึ)น   เพื�อให้
นกัเรยีนเกดิความรู ้ความเขา้ใจ ในเรื�องภาวะโลกรอ้นที�มผีลกระทบต่อสุขภาพ ซึ�งประกอบดว้ย ชื�อ
กจิกรรม คําชี)แจง จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้อุปกรณ์/สื�อการเรยีนรู ้เวลาที�ใช้ ใบความรู ้กจิกรรม และ
แบบทดสอบทา้ยกจิกรรม 
 2.  ภาวะโลกร้อนกบัสุขภาพ หมายถงึ  ภาวะที�อุณหภูมเิฉลี�ยของโลกสูงขึ)น   อนัเนื�อง 
มาจากการเพิ�มขึ)นของปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศจนเกนิสมดุล จนเกดิผลกระทบต่อ
สุขภาพทั )งทางตรงและทางอ้อม ผลกระทบทางตรง เช่น การเจ็บป่วยจากคลื�นความร้อน จาก
โรคติดต่อนําโดยแมลง เป็นต้น ผลกระทบทางอ้อม เช่น การบาดเจบ็ เสยีชีวติจากเหตุภยัพบิตั ิ
ภาวะทุพโภชนาการ เพราะขาดแคลนอาหารและนํ)า เป็นตน้ 
 3.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  หมายถงึ   ผลที�ไดจ้ากการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมการ
เรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพเป็นไปตามเกณฑท์ี�กําหนด ซึ�งในการวจิยัครั )งนี)กําหนดเกณฑ ์80/80 
  80 ตวัแรก  เป็นประสทิธภิาพของกระบวนการ  เกิดจากการนําคะแนนที�สอบได้
ระหว่างเรยีนจากแบบทดสอบท้ายกจิกรรมทั )ง 4 กจิกรรม มาหาค่าเฉลี�ยแล้วเทยีบเป็นรอ้ยละ ซึ�ง
ตอ้งไมต่ํ�ากว่ารอ้ยละ 80 
  80 ตวัหลงั  เป็นประสทิธภิาพของผลโดยรวม  เกิดจากการนําคะแนนจากการวดั
ผลสมัฤทธิ Wทางการเรยีนหลงัเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้มาหาค่าเฉลี�ยแลว้เทยีบเป็นรอ้ยละ ซึ�ง
ตอ้งไดไ้มต่ํ�ากว่ารอ้ยละ 80 
 4.  ผลสมัฤทธิ9 ทางการเรียน  หมายถงึ   ความสามารถในการเรยีนรูจ้ากชุดกจิกรรมการ
เรยีนรู้ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพประกอบด้วยพฤติกรรมการเรยีนรู้ 6 ด้าน คอื 1) ด้านความรู ้  
ความจาํ 2) ดา้นความเขา้ใจ 3) ดา้นการนําไปใช ้4) ดา้นการวเิคราะห ์5) ดา้นการสงัเคราะห ์และ 
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6) ดา้นการประเมนิค่า ในการวจิยัครั )งนี)ใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Wทางการเรยีนภาวะโลกรอ้นกบั
สุขภาพ ซึ�งเป็นแบบทดสอบปรนยั 4 ตวัเลอืกที�ผูว้จิยัสรา้งขึ)นเป็นเครื�องมอืวดั   
 5.  ความตระหนัก  หมายถงึ   ความรู ้  ความเขา้ใจ   ของนักเรยีนที�มตี่อผลกระทบต่อ
สุขภาพอนัเนื�องมาจากภาวะโลกรอ้น จนเกดิการเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมของผูเ้รยีนไปในแนวทางที�
ถูกต้อง ประกอบด้วยพฤติกรรม 3  ด้าน คือ 1) ความรู้สึกนึกคิดต่อผลกระทบต่อสุขภาพอัน
เนื�องมาจากภาวะโลกรอ้น   2) พฤตกิรรมที�แสดงออกต่อการช่วยลดภาวะโลกรอ้น  และ 3) การเหน็
ประโยชน์ของการลดภาวะโลกร้อน   ในการวิจยัครั )งนี)ใช้แบบวดัความตระหนักถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพอนัเนื�องมาจากภาวะโลกรอ้น  ซึ�งแบ่งระดบัการให้คะแนนแต่ละขอ้เป็น 5 ระดบั ซึ�งผู้วจิยั
สรา้งขึ)นเป็นเครื�องมอืวดั  
 6.  ความพึงพอใจ  หมายถงึ  ความรูส้กึหรอืทศันคตทิี�ด ี เป็นผลใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้
ความสนใจ ความมปีระสทิธภิาพในการเรยีนรูด้้วยชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ 
ครอบคลุมองคป์ระกอบ 3 ดา้น คอื 1) ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ 2) ดา้นความรูส้กึ 3) ดา้นพฤตกิรรม
โดยแบ่งเกณฑก์ารประเมนิเป็น 5 ระดบั ซึ�งผูว้จิยัสรา้งขึ)นเป็นเครื�องมอืวดั 
 
กรอบแนวความคิดในการทาํวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
 
 
 
 
 

ชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้
ภาวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ 

1.  ผลสมัฤทธิ Wทางการเรยีน 
2.  ความตระหนกัถงึผลกระทบต่อสุขภาพอนั  
    เนื�องมาจากภาวะโลกรอ้น 
3.  ความพงึพอใจต่อชุดกจิกรรม 
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สมมติฐานการวิจยั 
 1.  ชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพที�พฒันาขึ)น มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์
80/80 
 2.  นกัเรยีนที�เรยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ   มผีลสมัฤทธิ Wทาง 
การเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 
 3.  นกัเรยีนที�เรยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ มคีวามตระหนกัถงึ  
ผลกระทบต่อสุขภาพอนัเนื�องมาจากภาวะโลกรอ้นหลงัเรยีนอยูใ่นระดบัตระหนกัมากขึ)นไป 
 4.  นกัเรยีนที�เรยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ มคีวามพงึพอใจต่อ 
ชุดกจิกรรมการเรยีนรูห้ลงัเรยีนอยูใ่นระดบัพงึพอใจมากขึ)นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที�  2 
เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

 
  ในการวจิยัครั งนี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสาร และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี 
  1.  เอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัภาวะโลกรอ้น 
   1.1 ความหมาย และสาเหตุของภาวะโลกรอ้น 
   1.2 ผลกระทบจากภาวะโลกรอ้น 
   1.3 แนวทางการลดปญัหาภาวะโลกรอ้น 
  2.  เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวกบัการพฒันาชุดกจิกรรม 
   2.1 ความหมายของชุดกจิกรรม 
   2.2 ประเภทของชุดกจิกรรม 
   2.3 องคป์ระกอบของชุดกจิกรรม 
   2.4 การสรา้งและพฒันาชุดกจิกรรม 
   2.5 การหาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม 
   2.6 งานวจิยัที�เกี�ยวกบัการพฒันาชุดกจิกรรม 
  3.  เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวกบัผลสมัฤทธิ 7ทางการเรยีน  
   3.1 ความหมายของผลสมัฤทธิ 7ทางการเรยีน 
   3.2 องคป์ระกอบที�ทาํใหเ้กดิการเรยีนรู ้
   3.3 การวดัและการประเมนิผลสมัฤทธิ 7ทางการเรยีน 
   3.4 งานวจิยัที�เกี�ยวกบัผลสมัฤทธิ 7ทางการเรยีน 
  4.  เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวกบัความตระหนกั 
   4.1 ความหมายของความตระหนกั 
   4.2 องคป์ระกอบที�ทาํใหเ้กดิความตระหนกั 
   4.3 การวดัความตระหนกั 
   4.4 งานวจิยัที�เกี�ยวกบัความตระหนกั 
  5.  เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวกบัความพงึพอใจ 
   5.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
   5.2 ทฤษฎแีละการสรา้งความพงึพอใจ 
   5.3 การวดัความพงึพอใจ 
   5.4 งานวจิยัที�เกี�ยวกบัความพงึพอใจ 
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1.  เอกสารที�เกี�ยวข้องกบัภาวะโลกร้อน  
 1.1 ความหมาย และสาเหตขุองภาวะโลกร้อน 
  1.1.1 ความหมายของภาวะโลกร้อน 
   ภาวะโลกรอ้น (Global warming) หรอืภาวะภูมอิากาศเปลี�ยนแปลง (Climate 
Change) หมายถึง ภาวะที�อุณหภูมโิดยเฉลี�ยของโลกสูงขึน  ซึ�งเป็นผลมาจากการที�มก๊ีาซเรอืน
กระจกห่อหุ้มโลกมากเกนิไป ทําใหร้งัสคีวามรอ้นแผ่จากดวงอาทติยม์าสู่โลกถูกกกัเก็บไว้มากกว่า
สะท้อนออก บรรยากาศของโลกประกอบด้วย ก๊าซไนโตรเจนรอ้ยละ 78 ก๊าซออกซเิจนรอ้ยละ 21 
ก๊าซอารก์อนรอ้ยละ 0.9 นอกจากนั นรอ้ยละ 0.1 เป็นไอนํา ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์และก๊าซอื�นๆ 
แมว้่าก๊าซไนโตรเจน ก๊าซออกซเิจน และก๊าซอารก์อน จะเป็นองคป์ระกอบหลกัของบรรยากาศโลก 
แต่ก็มไิด้มอีทิธพิลต่ออุณหภูมขิองโลก ในทางตรงกนัขา้ม กลุ่มก๊าซโมเลกุลใหญ่ที�เราเรยีกว่าก๊าซ
เรอืนกระจก เช่น ไอนํา ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ก๊าซมเีทน ก๊าซไนตรสัออกไซด์  และก๊าซโอโซน 
ถงึแมจ้ะมอียู่ในชั นบรรยากาศเพยีงเลก็น้อย แต่มคีวามสามารถในการดูดกลนืรงัสอีนิฟราเรดเป็น
เหมอืนการเกบ็กกัความรอ้นไว ้ทาํใหอุ้ณหภมูพิืนผวิโลกอบอุ่นพอเหมาะพอด ีซึ�งหากปราศจากก๊าซ
เรอืนกระจกเหล่านีแลว้ นําทั งหมดบนโลกนีจะกลายเป็นนําแขง็ทั งหมด โลกมคีวามต่างจากดาวดวง
อื�นๆ เพราะมชีั นบรรยากาศ และก๊าซเรอืนกระจกเหล่านี จงึทําใหโ้ลกมคีวามอบอุ่นเหมาะสมกบัการ
ดาํรงชวีติของสิ�งมชีวีติต่างๆ (ธนวฒัน์ จารพุงษ์สกุล.  2554: 54) 
  1.1.2 สาเหตขุองการเกิดภาวะโลกร้อน  
   เนื�องจากจาํนวนประชากรที�เพิ�มขึนอยา่งรวดเรว็ ทาํใหเ้กดิความต้องการอาหาร ที�
พกั นํา และพลงังานจํานวนมหาศาลจากทั �วโลก ตกเป็นภาระหนักต่อทรพัยากรธรรมชาตขิองเรา 
และแมว้่าสดัส่วนประชากรส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในเมอืง แต่ป่าไมท้ี�อยู่ห่างไกลกลบัถูกทําลายล้างเป็น
วงกว้างเพื�อนํามาแปรรปู และใชเ้ป็นที�เพาะปลูกอาหารให้กบัชาวเมอืง  การทําลายป่าส่วนใหญ่มา
จากการเผา ซึ�งปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดอ์อกมาสู่บรรยากาศ (อลั กอร.์  2553: 146)  
   ปจัจบุนัชั นบรรยากาศแต่ละชั นกําลงัถูกมนุษยท์ําลาย และก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อ
โลกอย่างมาก ที�เหน็ได้ชดัเจน คอื การเปลี�ยนแปลงอุณหภูมขิองโลกที�สูงขึนอย่างรุนแรง ซึ�งเป็น
ปรากฏการณ์ที�รูจ้กักนัทั �วไปว่า ปรากฏการณ์เรอืนกระจก (Greenhouse Effect)  
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ภาพประกอบ 2  ปรากฏการณ์เรอืนกระจก 
 
 ที�มา:  สวรนิทร.์  (2550).  บนัทกึว่า...โลกรอ้น.  ออนไลน์. 
 
  ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
   ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดจากการที�โลกถูกปกคลุมด้วยก๊าซบางชนิดที�มี
คุณสมบตัิคล้ายกระจกที�แสงส่องทะลุผ่านได้ แต่ความร้อนที�เกิดขึนไม่สามารถระบายทะลุผ่าน
ออกมา จงึเรยีกก๊าซที�มคีุณสมบตัเิช่นนีว่า ก๊าซเรอืนกระจก (Greenhouse gases) ซึ�งเป็นก๊าซที�กั น
ความร้อนจากดวงอาทิตย์ที�ตกกระทบผิวโลก ไม่ให้ออกไปยงันอกโลก ซึ�งทําให้บรเิวณใต้ชั น
บรรยากาศบรเิวณนั นๆ มอุีณหภูมทิี�สูงขึนคล้ายกบักระจกที�ถูกแสงแดดส่องกระทบโดยไม่มกีาร
ระบายความรอ้น (กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ�งแวดล้อม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม. 
2549: 9) 
  กา๊ซเรือนกระจก เป็นก๊าซที�มคีุณสมบตัิสามารถดูดกลนืและคายรงัสคีลื�นยาวช่วง
อนิฟราเรดไดด้มีาก ดงันั นเมื�อพืนผวิโลกคายรงัสอีนิฟราเรดขึนสู่ชั นบรรยากาศ ก๊าซเรอืนกระจกจะ
ดูดกลืนรงัสีอินฟราเรดเอาไว้ ต่อจากนั นจะคายความร้อนสะสมอยู่บริเวณพืนผิวโลก และชั น
บรรยากาศเพิ�มมากขึน พืนผวิโลกจงึมอุีณหภมูสิงูขึน ซึ�งก๊าซเรอืนกระจกที�สาํคญัม ี5 ชนิด ดงันี 
   1.  ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) 
    ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นชั นบรรยากาศเกดิจากธรรมชาต ิและเกดิจากฝีมอื
มนุษย ์เช่น การเผาไหมเ้ชือเพลงิเกดิจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และการตดัไมท้ําลายป่าเพื�อใช้
เป็นที�อยู่อาศยัหรอืการเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ�งการตดัไมท้ําลายป่า นับเป็นตวัการสําคญั
ที�สุด ในการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ขึนสู่ชั นบรรยากาศ ทั งนีเนื�องจากต้นไม้และป่าไม้มี



 

 

 

11

คุณสมบตัทิี�ด ีสามารถดดูซบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซดไ์วก่้อนที�จะลอยขึนสู่ชั นบรรยากาศ ดงันั นเมื�อ
พืนที�ป่าลดน้อยลง ปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จงึขึนไปสะสมอยู่ในชั นบรรยากาศได้มากขึน 
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์ป็นก๊าซเรอืนกระจกที�ทําใหเ้กดิพลงังานความรอ้นสะสมในบรรยากาศของ
โลกมากที�สุดในบรรดาก๊าซเรอืนกระจกชนิดอื�นๆ ทั งยงัมแีนวโน้มเพิ�มมากขึนกว่าก๊าซชนิดอื�นๆ 
ดว้ย 
   2.  ก๊าซมเีทน (CH4)  
    แหล่งกําเนิดของก๊าซมเีทนมอียู่มากมายทั งในธรรมชาต ิ และที�เกดิจากฝีมอื
มนุษย ์เช่น จากแหล่งนาข้าว จากการย่อยสลายซากสิ�งมชีวีติ จากการเผาไหมเ้ชือเพลงิประเภท
ถ่านหนิ นํามนั และก๊าซธรรมชาต ิโดยเฉพาะการเผาไหมท้ี�เกดิจากธรรมชาต ิและเกดิจากการเผา
ไหม้เชือเพลิงต่างๆ สามารถทําให้เกิดก๊าซมีเทนในบรรยากาศสูง นอกจากนีพืนที�การเกษตร
ประเภทนาขา้วในประเทศแถบเอเชยี และออสเตรเลยี มกีารปลดปล่อยก๊าซมเีทนสู่ชั นบรรยากาศใน
ปรมิาณที�มาก และมปีรมิาณแตกต่างกนัในแต่ละบรเิวณขึนกบัชนิดและคุณภาพของดนิในแต่ละ
พืนที� แมว้่าการปลดปล่อยก๊าซมเีทนสู่ชั นบรรยากาศจะมมีากกว่ากรณีของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์
แต่ก๊าซมเีทนมอีายสุะสมเฉลี�ยน้อยมากเมื�อเทยีบกบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์จงึเป็นสาเหตุการเกดิ
ภาวะเรอืนกระจกเป็นอนัดบัสองรองจากก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์
   3.  ก๊าซไนตรสัออกไซด ์(N2O) 
    แหล่งกําเนิดก๊าซไนตรัสออกไซด์คืออุตสาหกรรมที�ใช้กรดไนตริกใน
กระบวนการผลติ ตวัอย่างเช่น อุตสาหกรรมผลติเสน้ใยไนลอน อุตสาหกรรมเคม ีหรอือุตสาหกรรม
พลาสตกิบางชนิด เป็นต้น แมว้่าก๊าซไนตรสัออกไซดท์ี�เกดิจากธรรมชาตจิะมอียู่มากในภาวะปกตกิ็
ตาม แต่อตัราการเพิ�มปรมิาณดงักล่าวกจ็ดัอยูใ่นภาวะสมดุลในธรรมชาต ิส่วนก๊าซไนตรสัออกไซดท์ี�
เกิดขึนจากฝีมอืมนุษย์นั นมีปรมิาณเพิ�มขึนอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเพิ�ม
พลงังานความรอ้นสะสมบนพืนผวิโลก นบัตั งแต่เริ�มมอุีตสาหกรรมเกดิขึนถงึปจัจุบนั 
   4.  ก๊าซซเีอฟซ ี(CFCs) หรอืก๊าซที�มสีารประกอบคลอโรฟลอูอโรคารบ์อน 
    ก๊าซที�มีสารประกอบคลอโรฟลูออโรคาร์บอนมีแหล่งกําเนิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม และอุปกรณ์เครื�องใช้ในชีวิตประจําวันต่างๆ อาทิ เครื�องทําความเย็น ตู้เย็น 
เครื�องปรบัอากาศ สเปรย ์นํายาดบัเพลงิ การผลติพลาสตกิและโฟม นํายาทําความสะอาด เป็นต้น 
แมว้่าก๊าซประเภทนีจะมปีรมิาณลดลง เมื�อเทยีบกบัสบิกว่าปีก่อน แต่ปรมิาณก๊าซคลอโรฟลูออโร
คารบ์อนที�ยงัมสีะสมอยู่ในชั นบรรยากาศโดยฝีมอืมนุษย ์ยงัคงเป็นต้นเหตุที�ทําให้มพีลงังานความ
รอ้นสะสมบนพืนผวิโลก  
   5.  ก๊าซโอโซนระดบัผวิโลก 
    โดยปกติแล้วก๊าซโอโซนในบรรยากาศชั นสูงจะช่วยป้องกนัโลกจากภยัของ
รงัสอีลัตราไวโอเลตจากดวงอาทติย ์แต่ก๊าซนีเมื�ออยู่บนผวิโลกจะกลายเป็นก๊าซพษิชนิดหนึ�งที�เกดิ
จากการทําปฏกิริยิาระหว่างก๊าซนีกบัแสงอาทติย ์โดยจะเป็นตวัช่วยทําใหเ้กดิปฏกิริยิาโฟโต้ออกซ-ิ
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เดชั �น (Photo oxidation) ระหว่างแสงกบักลุ่มก๊าซไนโตรเจน ซึ�งส่งผลใหเ้กดิก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์
ซึ�งเป็นก๊าซเรอืนกระจกได้ ก๊าซโอโซนส่วนใหญ่มาจากปฏกิริยิาทางธรรมชาตริะหว่างแสงแดดกบั
ก๊าซออกซเิจน (O2) และแสงแดดกบัก๊าซไนตรสัออกไซด ์
   ก๊าซเหล่านีแมจ้ะมอียู่ในชั นบรรยากาศเพยีงเลก็น้อย กลบัมคีวามสามารถในการ
ดดูกลนืรงัสอีนิฟราเรดจากดวงอาทติย ์และมอีทิธพิลทําใหอุ้ณหภูมขิองโลกอบอุ่น ถ้าในบรรยากาศ
มก๊ีาซเหล่านีสูงขึน ก็เป็นสาเหตุที�ทําให้อุณหภูมขิองโลกสูงขึนตามไปด้วย (กรมส่งเสรมิคุณภาพ
สิ�งแวดลอ้ม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม. 2549: 10-12)  
   สรปุแหล่งกําเนิดตามธรรมชาต ิและฝีมอืมนุษยข์องก๊าซเรอืนกระจกชนิดต่างๆ ดงั
ตาราง 1 และศกัยภาพในการทาํใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นของก๊าซเรอืนกระจกที�สาํคญัดงัตาราง 2 
 
ตาราง 1 สรปุแหล่งกําเนิดตามธรรมชาต ิและฝีมอืมนุษยข์องก๊าซเรอืนกระจกชนิดต่างๆ 
 

ชนิดก๊าซ ก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด ์

(CO2) 

ก๊าซมเีทน 
(CH4) 

ไนตรสัออกไซด ์
(N2O) 

คลอโรดฟ์ลอูอ
โรคารบ์อน  

(CFCs) 

โอโซน  
(O3) 

แหล่งกาํเนิด
ตาม
ธรรมชาต ิ

วฏัจกัรธรรมชาตกิาร
หายใจ 

พืนที�ชุม่นํา 
การสลายของ
มเีทนไฮเดรต 

ดนิ ปา่เขตรอ้น ไม่ม ี สาร
ไฮโดรคารบ์อน 

แหล่งกาํเนิด
โดยมนุษย ์

การเผาปา่ 
อุตสาหกรรม 
การเผาไหมเ้ชือเพลงิ 
เช่น ถ่านหนิ 
นํามนัก๊าด 

นาขา้ว 
ปศุสตัว ์ 
การเผาไหม้
เชือเพลงิ 

ปุ๋ ย การใช้
ประโยชน์ที�ดนิ 
การเผาไหม้
เชือเพลงิ 

เครื�องทาํความ
เยน็ ละออง
อากาศ โรงงาน
อุตสาหกรรม 

การเผาไหม้
เชือเพลงิ  
มวลชวีภาพ 

 
 ที�มา:  ธนวฒัน์ จารพุงษ์สกุล.  (2554).  โลกรอ้นสุดขั �ว วกิฤตอินาคตประเทศไทย.   
หน้า 58.  
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ตาราง 2 ศกัยภาพในการทําใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นของก๊าซเรอืนกระจกที�สําคญั 
 

ก๊าซเรอืนกระจก อายใุนชั นบรรยากาศ 
(ปี) 

ศกัยภาพในการทําใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น 
(เท่าของคารบ์อนไดออกไซด)์ 

คารบ์อนไดออกไซด ์ 200-450 1 
มเีทน 9-15 23 
ไนตรสัออกไซด ์ 120 296 
CFC-12 100 10,600 

 
 ที�มา: ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ(NECTEC).  (2551).  
ปฏทินิวชิาการประจาํพุทธศกัราช 2551 “ภาวะโลกรอ้น”.   
 
  จากขอ้มูลขา้งต้นพอจะสรุปได้ว่า ภาวะโลกรอ้น หรอืการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ
เป็นภาวะอุณหภูมขิองโลกเพิ�มสูงขึน สาเหตุหลกัมาจากก๊าซเรอืนกระจกที�เกิดจากกิจกรรมการ
ดําเนินชวีติของมนุษยม์ปีรมิาณมากทําให้สภาพสิ�งแวดล้อมโลกเสยีสมดุล เกดิวกิฤตปรากฏการณ์
ทางธรรมชาตรินุแรงขึน 
 1.2 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
  การเพิ�มขึนของอุณหภูมทิั �วโลกรวมทั งประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลง
ของสิ�งแวดล้อมและระบบนิเวศในวงกว้าง เช่น คลื�นความร้อนบ่อยครั งและรุนแรงขึน เกิดการ
เปลี�ยนแปลงของฤดูกาล ปรมิาณนําฝนมคีวามแปรปรวนในหลายพืนที� ในพืนที�ที�มปีรมิาณนําฝน
ลดลงส่งผลให้สมดุลนํามีแนวโน้มลดลง ทําให้บางพืนที�เกิดภาวะขาดแคลนนํา บางพืนที�อาจ
กลายเป็นทะเลทรายและส่งผลกระทบต่อพืนที�การเกษตร สิ�งมชีวีติที�ไม่สามารถปรบัตวัให้เขา้กบั
สภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงได ้จงึมโีอกาสสูญพนัธ ์เช่น ปะการงัฟอกขาว ดงัภาพแนวปะการงัใน
อ่าวทศิเหนือของเกาะราชาใหญ่ มปีะการงัเขากวาง (Acropora austera) ขึนอยู่เป็นดงกวา้งใหญ่ 
เริ�มฟอกขาวตั งแต่เดอืนพฤษภาคม 2553 (รปูซา้ย) หลงัจากนั นในเดอืนกนัยายน เมื�อตรวจสอบอกี
ครั ง พบว่าปะการงัเขากวางตายไปทั งหมด (รปูขวา) 
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ภาพประกอบ 3 ปะการงัฟอกขาว 
 
 ที�มา: กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ั �ง.  (2553).  รายงานเบื�องต้น ผลกระทบจากการ
เกดิปะการงัฟอกขาวปี 2553.  ออนไลน์. 
 
  การเกดิลมพายุรุนแรง ฝนตกหนัก นําท่วม สรา้งความเสยีหายต่อชวีติและทรพัยส์นิ 
เช่น อุทกภยัดนิโคลนถล่มในจงัหวดัหลายจงัหวดั เช่น สุราษฎรธ์านี อุตรดติถ์ น่าน เชยีงราย พงังา 
อ่างทอง นครปฐม และพษิณุโลก เป็นต้น และเกดิภยัแล้งอย่างหนักในพืนที�ๆ มคีวามแห้งแล้งอยู่
แล้ว เช่นในพืนที�ภาคอสีานของเรา พืนที�ชายฝ ั �งถูกกดัเซาะทําให้พืนที�อยู่อาศยัน้อยลง เช่น พืนที�
อ่าวไทยตอนบน ตั งแต่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ชลบุร ีฉะเชงิเทรา สมุทรสาคร ถูกกดัเซาะพืนที�
ชายฝ ั �งไปแล้วกว่า 13,700 ไร่ เกดิการอพยพยา้ยถิ�น รุกลําพืนที�ป่าไม ้และส่งผลกระทบต่อสมดุล
ของระบบนิเวศตามมา (สาํนกัอนามยัสิ�งแวดลอ้ม กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข.  2555: 67)  

 

 

 

ภาพประกอบ 4 ระดบันําทะเลเพิ�มสงูขึน 

 ที�มา: ตวงศกัดิ 7 ชนิสนิธุ.  2550.  เขื 2อนขนุสมทุรจนี นวตักรรมใหม ่ป้องกนัชายฝ ั 2งสูญหาย.  
ออนไลน์. 
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  รวมถงึผลกระทบกบับรเิวณขั วโลกเหนือ การเปลี�ยนแปลงเกดิขึนเรว็ และรุนแรง ซึ�ง
เป็นสถานการณ์อนัตราย เพราะนําแขง็ขั วโลกมบีทบาทสําคญัยิ�งต่อการทําใหอุ้ณหภูมทิั �วโลกเยน็ลง       
ดงัภาพของหมขีั วโลกซึ�งเดนิทางไปมาระหว่างแพนําแขง็เพื�อล่าแมวนํา  เนื�องจากนําแขง็ละลายไป
มาก ตอนนีหมจีงึต้องว่ายนําเป็นระยะทางไกลขึน นับเป็นครั งแรกที�หมขี ั วโลกบางตวัเริ�มหมดแรง
และจมนําตายก่อนที�จะว่ายไปถงึนําแขง็แพต่อไป 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 นําแขง็ขั วโลกละลาย 
 

 ที�มา:  อลั กอร.์  (2553).  โลกรอ้น ฉบบัคนรุน่ใหม.่  หน้า 91. 
 
 สถานการณ์ผลกระทบต่อสขุภาพ 
  การเปลี�ยนแปลงของสิ�งแวดลอ้มมคีวามเชื�อมโยงต่อสุขภาพทั งทางตรงและทางอ้อม 
โดยเฉพาะในประชากรกลุ่มอ่อนไหว เช่น เดก็ ผูสู้งอายุ และผูป้่วยที�มสีุขภาพอ่อนแอมแีนวโน้มหรอื
ความเสี�ยงที�จะได้รบัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศสูงกว่าประชาชนทั �วไป ซึ�ง
ผลกระทบทั งทางตรงและทางออ้มม ีดงันี 
  1.  ผลกระทบทางตรง 
   การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ซึ�งทําให้อุณหภูมบิางพืนที�มกีารเปลี�ยนแปลง 
เช่น รอ้นขึน ทําใหแ้มลงและพาหะนําโรคบางชนิดเจรญิเตบิโต แพร่พนัธุเ์รว็ขึนและระบาดในพืนที�
ต่างๆ เพิ�มขึนจนเกดิผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น การเจบ็ป่วยจากโรคตดิต่อนําโดยแมลง โรคที�เกดิ
จากอาหารและนําเป็นสื�อ โรคระบบทางเดนิหายใจ หรอืการเจบ็ป่วยหรอืเสยีชวีติจากคลื�นความรอ้น 
โรคที�เกดิจากรงัสอีลัตราไวโอเลต เป็นตน้  
    1.1 โรคตดิต่อนําโดยแมลง การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ เช่น อุณหภูมทิี�
อุ่นขึน ปรมิาณฝนตกมากขึน และความชืนสูง เอืออํานวยต่อการขยายพนัธุ์ของยุงมากขึน ทําให้
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วงจรชวีติของยุงสั นลงเพราะฟกัตวัไดเ้รว็กว่าเดมิ จาํนวนประชากรยุงเพิ�มอย่างรวดเรว็ ปจัจุบนัยุง
ยงัออกหากนิไดท้ั งเวลากลางวนั และกลางคนื รวมทั งแพร่ไปในพืนที�สูงในบางสถานที�ไดอ้กีดว้ย ทํา
ให้พืนที�การระบาดเพิ�มขึน ซึ�งยุงเป็นแมลงพาหะนําโรคที�สําคญั ได้แก่ โรคไข้เลอืดออก โรคไข้
มาลาเรยี โรคเท้าช้าง และโรคชิคุนกุนยา เป็นต้น ประเทศไทยเป็นประเทศที�มคีวามเสี�ยงสูงต่อ
โรคติดต่อนําโดยแมลง เนื�องจากสภาพภูมอิากาศและภูมปิระเทศเหมาะแก่การเจรญิเติบโตของ
แมลง ประเทศไทยจะเผชญิปญัหาการระบาดของโรคตดิต่อนําโดยแมลงโดยเฉพาะโรคไขเ้ลอืดออก
ทุกปี ส่วนการระบาดของโรคไขม้าลาเรยี พบว่า ระบาดมากในภาคใต้และบรเิวณชายแดนเขตตดิต่อ
ระหว่างประเทศ (สํานักอนามยัสิ�งแวดลอ้ม กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข.  2555: 67) ตวัอย่าง
โรคที�ยงุเป็นพาหะนําโรค ไดแ้ก่ 
     1) โรคไขม้าลาเรยี เป็นโรคเกดิจากเชือพลาสโมเดยีม มยีุงก้นปล่องเป็น
พาหะ ยงุกน้ปล่องไมส่ามารถดาํรงชวีติในภูมอิากาศหนาวเยน็ (อุณหภูมติํ�ากว่า 20 องศาเซลเซยีส) 
ดงันั นเมื�ออุณหภูมอิากาศสูงขึน ยุงสามารถเขา้ไปอยู่ในเขตที�อบอุ่นขึน ทําใหอ้าณาเขตโรคกระจาย
มากขึน อตัราการออกหากนิของยงุจะถี�ขึนเมื�ออุณหภมูสิงูขึน  
     2) โรคไขเ้ลอืดออก เกดิจากเชือไวรสัเดงก ีหรอืไวรสัชกุินคุนยา โดยมี
ยงุลายเป็นพาหะนําโรค จากสภาพอากาศเปลี�ยนแปลงบ่อย ฝนตกผดิฤดกูาล ทําใหยุ้งลายพฒันาตวั
เรว็ ไขจ่ะฟกัเป็นตวัเรว็ขึนและทนแลง้ ทนอากาศไดน้านขึน 
     การป้องกนัไม่ให้ยุงลายกดั โดยการนอนกางมุง้ ทายากนัยุง หรอืตดิมุ้ง
ลวดกนัยุง ส่วนในถิ�นยุงชุม เมื�อเสือผ้าสวมใส่ควรเก็บซกัทนัท ีหรอืผึ�งแดด กําจดัแหล่งเพาะพนัธ์
ยุงลาย เช่น นํานิ�งและนําใสๆ ให้ใส่ทรายอะเบทรอ้ยละ 1 ห่อด้วยผา้ขาวบาง ใส่ลงในตุ่มนํา และ
ภาชนะกกัเกบ็นํา อตัราส่วน 10 กรมัต่อนํา 100 ลติร ทุกๆ 2-3 เดอืน เปลี�ยนนําในแจกนั ทุก 7 วนั
เพื�อกําจดัไข่ และลูกนํา ควรควํ�ากระป๋อง กะลา หรอืสิ�งที�จะเป็นที�ขงันํา ปรบัดนิบรเิวณบ้านอย่าให้
เป็นหลุมเป็นบ่อที�มนํีาขงัได ้(รชันีวรรณ แกว้รงัส.ี  2553: 103)  
    1.2 โรคระบบทางเดนิหายใจ อากาศรอ้นและแหง้แลง้ขึน ส่งผลใหป้รมิาณฝุ่น
ละอองและเกสรดอกไม้ฟุ้งกระจายในบรรยากาศมากขึน อุณหภูมทิี�เพิ�มขึนและการกระจายของ
นําฝนที�เปลี�ยนแปลงเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ ทําให้คุณภาพอากาศโดยเฉพาะ
อย่างยิ�ง ในเมอืงที�มมีลพิษทางอากาศทวคีวามรุนแรงขึน ทําให้มนุษย์มโีอกาสได้รบัมลพิษทาง
อากาศมากขึน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมา เช่น โรคภูมแิพ้ โรคหอบหดื โรคหลอดเลอืด 
และโรคหวัใจ นอกจากนีละอองเกสรที�ฟุ้งกระจายในบรรยากาศยงัส่งผลให้เกิดโรคภูมิแพ้ด้วย 
(สํานักอนามยัสิ�งแวดลอ้ม กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข.  2555: 68) ดงัภาพประกอบ 6 โรค
ภูมแิพ้ อากาศร้อนทําให้มปีรมิาณเกสรดอกไม้ดอกหญ้า รา ฝุ่นอินทรยี์ และควนัมากขึน ทําให้
อุบตักิารณ์โรคลมพษิ คนับรเิวณตา จมกูอกัเสบภมูแิพ ้ไขล้ะอองฟาง และโรคหดืสงูขึน 
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ภาพประกอบ 6 โรคภูมแิพ ้
 
 ที�มา: วารสารพลงัไทย.  (2554).  ไมแ่พ ้ภมูแิพ.้  ออนไลน์. 
 
    1.3 การเจบ็ป่วยหรอืเสยีชวีติจากคลื�นความรอ้น การที�อุณหภูมสิูงขึนรวมทั ง
คลื�นความรอ้นที�เกดิขึน ส่งผลใหป้ระชาชนเจบ็ป่วยและเสยีชวีติในหลายประเทศ เนื�องจากร่างกาย
ได้รบัความร้อนมากเกินไป และไม่สามารถระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ หากสูญเสีย
ความสามารถในการควบคุมอุณหภูมใินร่างกายไป กอ็าจเป็นสาเหตุของการเสยีชวีติ กลุ่มเสี�ยงที�จะ
ไดร้บัผลกระทบจากคลื�นความรอ้น เช่น เดก็ ผูส้งูอาย ุและผูท้าํงานหรอืทํากจิกรรมกลางแจง้ (สํานัก
อนามยัสิ�งแวดล้อม กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข.  2555: 67-68) เช่น โรคลมแดด (heat 
stroke) เป็นภาวะป่วยรุนแรง สมองและไตบางส่วนถูกทําลาย เกดิอาการสบัสน ขาดเหตุผล ชกั 
หมดสต ิและสมองตาย  วธิป้ีองกนัเพื�อไม่ใหเ้กดิอาการเพลยีแดด หรอืเป็นลมแดด เมื�อต้องเดนิป่า 
เดนิทุ่ง ไปนา ระยะไกลในสภาพอากาศที�รอ้นจดัคอื การดื�มนําใหเ้พยีงพอก่อนออกเดนิทาง โดยการ
ดื�มนําให้มากกว่าปกติ แม้จะไม่มอีาการกระหายนําก็ตาม เพื�อให้เกิดการสมดุลกบันําที�เสยีไปใน
ระยะเดินทาง การปรบัสภาพของร่างกายเพื�อป้องกนัอันตรายในช่วงที�มอีากาศร้อน ต้องดื�มนํา
สะอาดใหเ้พยีงพอ โดยปกตคิวรดื�มนําใหไ้ด ้2 ลติรต่อวนั หากทํางานในที�ร่มควรดื�มอย่างน้อยวนัละ 
6-8 แกว้ (พสิุทธพิร ฉํ�าใจ.  2551: 38) 
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ภาพประกอบ 7 โรคลมแดด 
 
 ที�มา: สาํนกังานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ.  (2553).  รอ้นทะลุ “40 องศา” 
หมอเตอืน ลมแดด.  ออนไลน์. 
 
   2.  ผลกระทบทางออ้ม 
    เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศส่งผลใหเ้กดิภยัพบิตัต่ิางๆ ทั งพาย ุ 
นําท่วม แผ่นดนิไหว และไฟป่า เหตุการณ์เหล่านีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทําใหเ้กดิ
การบาดเจบ็ พกิาร และเสยีชวีติ รวมทั งปญัหาสุขภาพจติจากการสูญเสยีทรพัยส์นิหรอืการเสยีชวีติ
ของญาตพิี�น้อง นอกจากนี ยงัทาํใหเ้กดิการระบาดของโรคต่างๆ จากการขาดการสุขาภบิาลที�ด ีเช่น
การจดัการขยะ การกําจดัสิ�งปฏกิูลที�ไม่ถูกต้อง อาหารและนําบรโิภคได้รบัการปนเปือน ทําให้เกดิ
โรคระบาดตามมา โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและโรคฉี�หนูที�มากับช่วงนํ าท่วม เป็นต้น การ
เปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศยงัเป็นสาเหตุใหเ้กดิภาวะทุพโภชนาการ เพราะขาดแคลนอาหารและ
นําอนัเนื�องมาจากความแหง้แลง้และไม่สามารถทําการเกษตรไดผ้ล ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ�งที�
ไดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตับ่ิอยครั ง เช่น นําท่วม พาย ุภยัแลง้ ดนิถล่ม เป็นต้น เหตุการณ์ภยัพบิตัิ
ต่างๆ ที�เกดิขึนทั �วประเทศ ทาํใหม้ผีูเ้สยีชวีติและบาดเจบ็เป็นจาํนวนมาก (สํานักอนามยัสิ�งแวดลอ้ม 
กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข.  2555: 69) 
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 1.3 แนวทางการลดปัญหาโลกร้อนขึน  
  1) ช่วยกนัปลกูตน้ไม ้1 ตน้ ตน้ไม ้1 ตน้ สามารถดดูซมึซบัคารบ์อนไดออกไซดไ์ด ้
1 ตนั  

 

 
 

ภาพประกอบ 8 ช่วยกนัปลูกตน้ไม ้
 

 ที�มา: Gardencenter.  (2551).  รว่มโครงการลดโลกรอ้น.  ออนไลน์. 
 
  2) ใชก้ระดาษดว้ยความประหยดั กระดาษแต่ละแผ่นทํามาจากการตดัต้นไม ้ซึ�งเป็น
เสมอืนปราการสาํคญัของโลกเรา ดงันั นการใชก้ระดาษแต่ละแผ่น ควรใชใ้หป้ระหยดัทั งดา้นหน้าและ
ดา้นหลงั ใชเ้สรจ็ควรนํามาเป็นวสัดุรอง หรอืนํามาเชด็กระจกกไ็ด ้นอกจากนีการนํากระดาษมาเผาก็
จะเกดิความรอ้นต่อโลกเช่นกนั 
  3) คดัแยกขยะ เพื�อนํากลบัมาใชใ้หม่ไดง้่าย โดยมกีารคดัแยกขยะเบืองต้นดว้ยการ
แยกถงัขยะสาํหรบัขยะประเภทต่างๆ  
 

 
 

ภาพประกอบ 9 คดัแยกขยะ 
  
 ที�มา: TeacherMomay.  (2552, กนัยายน).  ขา่วนกัเรยีน.  ออนไลน์. 



 

 

 

20

  4) การจดัการของเสยี  พบว่าการนําขยะกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle)  สามารถลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไดสู้งกว่าการลดของเสยีที�แหล่งกําเนิด (Source Reduction) การกลบฝงั
อยา่งถูกสุขาภบิาล (landfill) การเผาไหม ้(Combustion) และการหมกั (Composting) 
  5) ใชท้รพัยากรนํา ปา่ไม ่แรธ่าตุ ไฟฟ้า พลงังาน อื�นๆ อย่างประหยดั เช่นการใชห้ลกั 
‘ร’ี คอื Reuse (ใชแ้ลว้ใชอ้กี) Recycle (เวยีนใช)้ Reduce (ลดใชส้ารอนัตราย) Repair (ซ่อมใช)้ 
Reclaim (ทําใช)้ Refill (ใชเ้ตมิ) Recovery (ใชป้ระโยชน์กลบัคนื) Reject (เลกิใชส้ารอนัตรายต่อ
สิ�งแวดลอ้ม) 
  6) เลี�ยงซือสนิคา้ที�ใชบ้รรจภุณัฑส์ินเปลอืง เลอืกใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสตกิ ลดขยะ 

 

 
 

ภาพประกอบ 10 ถุงผา้ 
 

 ที�มา: กนกรตัน์ วรีานุวตัติ 7.  (2553).  ถุงพลาสตกิทางชวีภาพ.  ออนไลน์. 
 

  7) พยายามรบัประทานอาหารใหห้มด เพราะเศษอาหารที�เหลอืทิงไวจ้ะก่อใหเ้กดิก๊าซ
มเีทน ซึ�งก่อใหเ้กดิปรมิาณความรอ้นต่อโลก 
  8) ปิดเครื�องใชไ้ฟฟ้า แค่เพยีงปิดโทรทศัน์  เครื�องเล่นดวีดี ี เครื�องเสยีง  คอมพวิเตอร์
หรอื เครื�องใชไ้ฟฟ้าอื�นๆ เมื�อไมใ่ช ้ช่วยโลกลดคารบ์อนไดออกไซดไ์ดเ้ป็นพนัๆ กโิลกรมัต่อปี 
  9) ตั งอุณหภมูเิครื�องปรบัอากาศ ไม่ควรปรบัตั งเครื�องปรบัอากาศไวต้ํ�ากว่า  25 องศา 
เพราะการปรบัตั งอุณหภมูเิครื�องปรบัอากาศตํ�าลง 1 องศา จะใชพ้ลงังานมากขึนรอ้ยละ 10 
  10) ใชนํ้ารอ้นใหน้้อยลง การเปิดเครื�องทํานําอุ่นแต่ละครั งใชพ้ลงังานมาก ควรอาบนํา 
อุ่นน้อยลง และไมค่วรเปิดฝกับวัแรงสุด จะสินเปลอืงพลงังานไฟฟ้ามาก 
  11) ถอดปลั {ก เครื�องใชไ้ฟฟ้าและปิดสวติซทุ์กครั งที�ไมใ่ชง้าน 
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  12) เลอืกใช้เครื�องใช้ไฟฟ้าที�มฉีลากประหยดัไฟเบอร ์ 5  ทั งในบ้าน  และอาคาร
สาํนกังาน 

 

 
 

 ภาพประกอบ 11 ตวัอยา่งฉลากประหยดัไฟเบอร ์5 
 

 ที�มา: Phuwadee.  (2551, กนัยายน).  หยดุโลกรอ้นดว้ยมอืเรา 4  ประการ.  ออนไลน์. 
 

  13) ขบัรถน้อยลง หนัมาเดนิ ขี�จกัรยาน ใชบ้รกิารขนส่งมวลชน หรอืเลอืกตดิรถเพื�อน 
ทางเดยีวกนัไปดว้ยกนั 
 

 
 

ภาพประกอบ 12 ป ั �นจกัรยานลดโลกรอ้น 
 

 ที�มา: สาํนกังานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ.  (2553: กนัยายน).  ป ั 2นจกัรยาน
ลดโลกรอ้น.  ออนไลน์. 
 
  14) เชค็ลมยาง รกัษาระดบัลมยางใหเ้หมาะสมช่วยประหยดัการใชนํ้ามนัได ้
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  15) ลดการใชปุ้๋ ยเคม ีในการเกษตรหนัมาใชปุ้๋ ยชวีภาพทดแทน 
  16) กําจดัวสัดุเหลอืทิงทางการเกษตรดว้ยกระบวนการทางธรรมชาต ิเช่น การไถกลบ 
ซงัแทนการเผา 
  17) ใชพ้ลงังานชวีภาพ  เช่น  ไบโอดเีซล  เอธานอล  ใหม้ากขึน (NECTEC.  2551)  
  18) พฒันาเทคโนโลยใีหม ่เช่น พลงังานแสงอาทติย ์หลอดประหยดัไฟ หลงัคาสเีขยีว  

  - แผงพลงังานแสงอาทติย ์(Solar panels) 
    วนัที�สดใส ดวงอาทติยป์ลดปล่อยพลงังานประมาณ 1,000 วตัต์ต่อตารางวา 
แผงพลงังานแสงอาทติยส์ามารถรวบรวมพลงังานแสงอาทติย ์และเปลี�ยนเป็นกระแสไฟฟ้าเพื�อป้อน
ใหก้บับา้นเรอืนและสาํนกังานได ้
 

 
 

ภาพประกอบ 13 แผงพลงังานแสงอาทติย ์
 

 ที�มา: อลั กอร.์  (2553).  โลกรอ้น ฉบบัคนรุน่ใหม.่  หน้า 171. 
 
  - หลอดประหยดัไฟ (Fluorescent lightbulbs)  
  หลอดไฟธรรมดาแบบมไีสใ้หค้วามรอ้นควบคู่กบัแสงสว่าง ความรอ้นนีเป็นพลงังานที�
สญูเปล่า หลอดประหยดัไฟใชว้ธิกีารที�ต่างและมปีระสทิธภิาพมากกว่าในการผลติแสงสว่าง สามารถ
ซือหลอดประหยดัไฟขนาด 15 วตัต ์ที�ใหแ้สงสว่างปรมิาณเท่ากบัหลอดแบบมไีสข้นาด 60 วตัต ์
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ภาพประกอบ 14 หลอดประหยดัไฟแบบกะทดัรดั 
 

 ที�มา: อลั กอร.์  (2553).  โลกรอ้น ฉบบัคนรุน่ใหม.่  หน้า 172. 
 
   - หลงัคาสเีขยีว (Green roofs) 
   หลงัคาสเีขยีวเป็นหลงัคาที�สรา้งมาเพื�อใชเ้ป็นที�ปลูกต้นไม ้หลงัคาสเีขยีวช่วยดูด
ซบัมลพษิอย่างก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์จากอากาศ ลดความรอ้นในเขตเมอืงที�ประชากรหนาแน่น
ทาํหน้าที�เป็นฉนวนใหก้บัอาคาร และยงัสวยงามอกีดว้ย (กอร,์ อลั.  2553: 170-173) 

 

 
 

ภาพประกอบ 15 หลงัคาสเีขยีว 
 

 ที�มา: อลั กอร.์  (2553).  โลกรอ้น ฉบบัคนรุน่ใหม.่  หน้า 172. 
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2.  เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัการพฒันาชดุกิจกรรม 
 2.1 ความหมายของชุดกิจกรรม 
  การเรยีนการสอนเพื�อให้ผู้เรยีนสามารถเรยีนรู้ และพฒันาตนเองได้ จําเป็นต้องมี
รปูแบบที�น่าสนใจ กระตุน้ใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคเ์พื�อพฒันาต่อยอดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ�งชุด
กจิกรรมถอืว่าเป็นสื�อการสอนรปูแบบหนึ�ง ซึ�งมผีูใ้หค้วามหมายไวห้ลายนัยยะ ผูว้จิยัไดร้วบรวมมา
พอสงัเขปดงันี 
  อสิรยิา หนูจอ้ย (2549: 14) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ชุดกจิกรรมการเรยีนรูส้ ิ�งแวดลอ้ม
ศกึษา เป็นสื�อการเรยีนการสอนอย่างหนึ�งที�ผู้สอนผลติขึนอย่างมแีบบแผน หรอืเป็นขบวนการให้
ความรูอ้ย่างมรีะบบ และแบบแผนในการพฒันาทกัษะ เจตคต ิและประสบการณ์ทําใหเ้กดิความคดิ
รวบยอด การคดิเป็น แก้ปญัหาเป็น ส่งเสรมิแนวความคดิใหผู้เ้รยีนเกดิความรบัผดิชอบ และมสี่วน
รว่มในการแกป้ญัหาสิ�งแวดลอ้ม 
  สมศกัดิ 7 พาหะมาก (2550: 14) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ชุดกจิกรรม หมายถงึ สื�อการ
เรยีนการสอน ประเภทสิ�งพมิพ์และกจิกรรม ที�เน้นให้ผูเ้รยีนทํากจิกรรม ดว้ยกระบวนการกลุ่ม โดย
จดัเป็นหน่วยการเรยีน แต่ละหน่วยประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ คอื 1) ชื�อชุดกจิกรรม 2) คําชีแจง
ประกอบชุดกจิกรรม 3) จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้4) เนือหา สาระ และสื�อการเรยีน 5) กจิกรรม และ 6) 
การประเมนิผล 
  เวธกา หนูเพช็ร (2550: 27) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ชุดกจิกรรมเป็นสื�อการเรยีนการ
สอนประเภทสิ�งพมิพ ์และกจิกรรมประกอบกนัที�มุ่งเน้นให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรูโ้ดยการสบืเสาะหา
ความรูจ้ากการทดลองและจากสถานการณ์ที�กําหนดใหโ้ดยสรา้งมาจากหลกัการจดัการเรยีนรูท้ี�เน้น
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
  ชมทศิา ขนัภกัด ี(2553: 10) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ชุดกจิกรรม คอื สื�อหรอืนวตักรรม
ที�สรา้งขึนเพื�อใชป้ระกอบการจดัการเรยีนการสอน ที�นกัเรยีนสามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ตามขั นตอน
ที�ระบุไว้ในชุดตามศักยภาพ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรยีน โดยครูเป็นผู้วางแผน       
กําหนดเป้าหมายของการเรยีน และนักเรยีนเป็นผูส้รา้งองค์ความรูด้ว้ยตนเอง เพื�อใหบ้รรลุผลการ
เรยีนรูท้ี�คาดหวงัของชุดกจิกรรม 
  จากการศกึษาเอกสารความหมายของชุดกจิกรรมขา้งต้น สรุปไดว้่า ชุดกจิกรรม เป็น
สื�อการเรยีนการสอนที�จดัทําขึนประกอบดว้ยสื�ออุปกรณ์หลายชนิดและองคป์ระกอบอื�นเน้นผูเ้รยีนมี
ส่วนร่วม เพื�อส่งเสรมิให้เกดิการเรยีนรู ้และแสวงหาความรูจ้ากการทดลอง และประสบการณ์ด้วย
ตนเอง  
  2.2 ประเภทของชุดกิจกรรม 
  ในการพฒันาชุดกจิกรรมมผีูแ้บ่งประเภทของชุดกจิกรรม ดงันี 
  สุวทิย ์มลูคํา; และ อรทยั มลูคํา (2552: 52-53)  ได้แบ่งประเภทของชุดการสอนไว ้   
3 ประเภท คอื 
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   1) ชุดการสอนประกอบคําบรรยายคร ูเป็นชุดการสอนสําหรบัครใูชส้อนนักเรยีน
เป็นกลุ่มใหญ่ หรอืเป็นการสอนที�ต้องการปพูืนฐานใหน้ักเรยีนส่วนใหญ่รู ้และเขา้ใจในเวลาเดยีวกนั 
มุง่ในการขยายเนือหาสาระใหช้ดัเจนยิ�งขึน ชุดการสอนแบบนีจะช่วยใหค้รลูดการพูดใหน้้อยลง และ
ใชส้ื�อการสอนที�มพีรอ้มในชุดการสอน 
   2) ชุดการสอนแบบกลุ่มกจิกรรม เป็นชุดการสอนสําหรบัใหน้ักเรยีนร่วมกนัเป็น
กลุ่มเลก็ๆ ประมาณ 5-7 คน โดยใชส้ื�อการสอนที�บรรจไุวใ้นชุดการสอนแต่ละชุด มุ่งที�จะฝึกทกัษะใน
เนือหาวชิาที�เรยีน และใหน้กัเรยีนมโีอกาสทาํงานรว่มกนั 
   3) ชุดการสอนแบบรายบุคคล  หรอืชุดการสอนตามเอกตัภาพ  เป็นชุดการสอน
สําหรบัเรยีนด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล คอื นักเรยีนจะต้องศกึษาหาความรูต้ามความสามารถ และ
ความสนใจของตนเอง อาจจะเรยีนที�โรงเรยีนหรอืที�บ้านก็ได้ ส่วนมากมกัจะมุ่งให้นักเรยีนได้ทํา
ความเขา้ใจเนือหาวชิาที�เรยีนเพิ�มเตมิ นกัเรยีนสามารถประเมนิผลการเรยีนดว้ยตนเอง 
  เกรกิ ท่วมกลาง และจนิตนา ท่วมกลาง (2555: 123-124) ไดแ้บ่งประเภทของชุดการ
สอนหรอืชุดกจิกรรม เป็น 4 ประเภท ดงันี 
   1) แบบประกอบการบรรยาย เป็นชุดการสอนที�มเีนือหาเพยีงอย่างเดยีว โดยแบ่ง
หวัขอ้ที�จะบรรยายและประกอบกจิกรรมไวต้ามลาํดบัขั น ใหค้รใูชป้ระกอบคําบรรยายตามปญัหาและ
หวัขอ้ที�ครกูําหนดให ้เพื�อความเรยีบรอ้ยในการใชป้ระกอบการสอนหรอืบรรยาย 
   2) แบบกจิกรรมกลุ่ม   เป็นชุดการสอนที�มุ่งเน้นให้นักเรยีนได้ประกอบกจิกรรม
ร่วมกนั ซึ�งในชุดการสอนนีประกอบดว้ยชุดย่อยตามจํานวนศูนยท์ี�แบ่งไว้ ผูเ้รยีนที�เรยีนจากชุดการ
สอนแบบกิจกรรมกลุ่มจะต้องการความช่วยเหลือจากครูเพียงเล็กน้อยในระยะเริ�มเรยีนเท่านั น 
หลังจากเริ�มเรยีนแล้วผู้เรยีนสามารถช่วยเหลือซึ�งกันและกันได้ หรือหากมปีญัหาในการเรียน
สามารถถามครไูดเ้สมอ 
   3) แบบรายบุคคล  เป็นชุดการสอนที�มุ่งเน้นใหน้ักเรยีนสามารถศกึษาหาความรู้
ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคล เมื�อศึกษาจบแล้วจะทําการทดสอบประเมิน
ความก้าวหน้าและศกึษากจิกรรมอื�นต่อไปตามลําดบั ชุดกจิกรรมนีจดัขึนเพื�อส่งเสรมิศกัยภาพการ
เรยีนรูข้องแต่ละบุคคลใหพ้ฒันาการเรยีนรูข้องตนเองจนสุดความสามารถ 
   4) แบบทางไกล เป็นชุดการสอนที�มุง่ใหผู้เ้รยีนศกึษาดว้ยตนเองโดยไม่ต้องมาเขา้
เรยีน เป็นชุดการสอนสาํหรบัผูเ้รยีนต่างถิ�น 
 จากการศกึษาเอกสารประเภทของชุดกจิกรรมขา้งต้น สรุปไดว้่า การแบ่งประเภทเป็นได้
ตามบทบาทของผูส้อนและผู้เรยีน ซึ�งขึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ในการสอน ซึ�งผู้วจิยัเหน็ว่าในการสอน
สําหรบัผู้เรยีนที�อยู่ในระดบัมธัยมศึกษา เป็นวยักําลงัเรยีนรู้สิ�งใหม่ได้ด ีควรมกีารสอนที�ใช้แบบ
ผสมผสานกนัโดยขึนอยูก่บัหวัขอ้เรื�องที�สอน ซึ�งต้องใชส้ื�อหลายแบบ วธิกีารหลายอย่างที�จะส่งเสรมิ
ให้ผู้เรยีนเหน็ภาพ และเขา้ใจได้อย่างชดัเจน กระตุ้นให้เกดิความรู ้การมสี่วนร่วม การแสดงความ
คดิเหน็กลา้แสดงออก โดยมผีูส้อนคอยใหค้าํแนะนํา ซึ�งจะทาํใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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 2.3 องคป์ระกอบของชุดกิจกรรม 
  จากการศกึษาองคป์ระกอบของชุดกจิกรรม มนีกัการศกึษาไดก้ล่าวไว ้ดงันี 
  เดอรว์โีต และครอกโกเวอร ์(Devito; & Krockover.  1976: 308) ไดจ้ดัทําชุดกจิกรรม
เพื�อพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์มชีื�อว่า “Creative Sciencing Ideas and Activities for Teacher 
and Children“ เป็นชุดกิจกรรมที�นํากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสมัพนัธ์กบัความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ แต่ละกิจกรรมที�สร้างขึน เพื�อกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความคิดและเกิดกิจกรรมอื�นๆ 
ตามมา เหมาะที�ครจูะนํามาใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีน รปูแบบของชุดกจิกรรมประกอบดว้ย  
   1.  ปญัหาที�จะนําไปสู่กจิกรรม 
   2.  กําหนดสถานการณ์ที�เป็นการบรรยาย หรอืกจิกรรมการทดลอง 
   3.  คาํถามจากการใชส้ถานการณ์ หรอืกจิกรรมการทดลอง 
   4.  ขอ้เสนอแนะ เพื�อใหน้กัเรยีนมแีนวทางในการทํากจิกรรมต่อไป 
   5.  คาํถามเพื�อใหน้ักเรยีนเกดิความคดิ และความสนใจที�จะประกอบกจิกรรมหรอื
ดาํเนินการหาขอ้เทจ็จรงิตามวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์
  สุวทิย ์ มูลคํา; และ อรทยั มลูคํา (2552: 52) ได้กล่าวถงึชุดการเรยีนหรอืชุดกจิกรรม
ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงันี 
   1.  คู่มอืการใชชุ้ดการสอน  เป็นคู่มอืและแผนการสอนสาํหรบัคร ู หรอืนักเรยีนตาม 
แต่ชนิดของชุดการสอน ภายในคู่มอื จะชีแจงถงึวธิกีารใชชุ้ดการสอนอาจจะทําเป็นเล่มหรอืแผ่นพบัก็
ได ้
   2.  บตัรคาํสั �งหรอืคําแนะนํา จะเป็นส่วนที�บอกใหน้ักเรยีนดําเนินการเรยีน หรอืประกอบ
กจิกรรมแต่ละอยา่งตามขั นตอนที�กําหนดไว ้มกัอยูใ่นรปูของกระดาษแขง็ซึ�งจะประกอบดว้ย 
    2.1 คาํอธบิายในเรื�องที�จะศกึษา 
    2.2 คาํสั �งใหน้กัเรยีนดาํเนินกจิกรรม 
    2.3 การสรปุบทเรยีน 
   3.  เนือหาสาระและสื�อ จะบรรจุไวใ้นรปูของสื�อการสอนต่างๆ ประกอบดว้ยบทเรยีน 
โปรแกรม สไลด ์เทปบนัทกึเสยีง วดีโีอ แผนภาพโปรง่ใส วสัดุกราฟิก หุ่นจาํลอง ของตวัอย่างรปูภาพ 
เป็นตน้ นกัเรยีนจะศกึษาจากสื�อการสอนต่างๆ ที�บรรจอุยูใ่นชุดการสอน ตามบตัรคาํที�กําหนดไวใ้ห ้
   4.  แบบประเมนิผล นักเรยีนจะทําการประเมนิผลดว้ยตนเอง ก่อนและหลงัเรยีน
แบบประเมนิผลที�อยู่ในชุดการสอนอาจจะเป็นแบบฝึกหดัใหเ้ตมิคําในช่องว่าง เลอืกคําตอบที�ถูกจบัคู่ 
ดูผลการทดลอง หรอืใหท้ํากจิกรรม ส่วนประกอบขา้งต้นนี จะบรรจุในกล่องหรอืซอง จดัเอาไวเ้ป็น
หมวดหมูเ่พื�อสะดวก แก่การใช ้นิยมแยกออกเป็นส่วนต่างๆ ดงันี 
    4.1 กล่อง 
    4.2 สื�อการสอนและบตัรบอกชนิดของสื�อการสอนเรยีงตามการใช ้
    4.3 บนัทกึการสอน ประกอบดว้ยรายละเอยีด ดงันี 
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     4.3.1 รายละเอยีดเกี�ยวกบัวชิาและหน่วยการสอน 
     4.3.2 รายละเอยีดเกี�ยวกบันกัเรยีน 
     4.3.3 เวลา จาํนวนชั �วโมง 
     4.3.4 วตัถุประสงคท์ั �วไป 
     4.3.5 วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
     4.3.6 เนือหาวชิาและประสบการณ์ 
     4.3.7 กจิกรรมและสื�อการสอนประกอบวธิสีอน 
     4.3.8 การประเมนิผล วดัผล การทดสอบก่อนและหลงัเรยีน 
 จากการศกึษาเอกสารองคป์ระกอบของชุดกจิกรรมขา้งต้น ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการ
กําหนดองค์ประกอบของชุดกจิกรรม ชื�อกจิกรรม   คําชีแจง จุดประสงค์การเรยีนรู้ เวลาที�ใช้ ใบ
ความรู ้อุปกรณ์/สื�อการเรยีนรู ้กจิกรรม และแบบทดสอบทา้ยกจิกรรม 
 2.4 การสร้างชุดกิจกรรม 
  ในการสรา้งชุดกจิกรรม ไดม้นีกัการศกึษากล่าวถงึหลกัการและขั นตอนในการสรา้ง ดงั
รายละเอยีดต่อไปนี 
   ศริลิกัษณ์  หนองเส (2545:  6-7) ไดจ้ดัทาํชุดกจิกรรมส่งเสรมิศกัยภาพการเรยีนรู ้
ทางวทิยาศาสตรม์โีครงสรา้งดงันี  
   1) ชื�อชุดกิจกรรม หมายถึง ชื�อกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ทาง
วทิยาศาสตร ์ 
   2) ชื�อหน่วย หมายถึง หัวข้อเรื�องย่อยที�ประกอบขึนเป็นชุดกิจกรรมส่งเสริม
ศกัยภาพการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร ์ในแต่ละชุดกจิกรรม  
   3) คําชีแจงสําหรับนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมในชุดกิจกรรม หมายถึง 
ขอ้แนะนําในการเรยีนดว้ยตนเองจากชุดกจิกรรมของผูเ้รยีน  
   4) สาระการเรยีนรู ้หมายถงึ เนือหารายละเอยีดของหน่วยการเรยีนในชุดกจิกรรม  
   5) ตัวบ่งชีในการเรยีนรู้ หมายถึง การระบุพฤติกรรมการเรยีนรู้ของเนือหาใน
หน่วยยอ่ยของชุดกจิกรรมตามที�หลกัสตูรกําหนด  
   6) เวลาที�ใช ้หมายถงึ ระยะเวลาที�ใชใ้นการปฏบิตักิจิกรรมในแต่ละหน่วยของชุด
กจิกรรม  
   7) กจิกรรมการเรยีนรูใ้นหน่วย หมายถงึ การกําหนดงานที�จะใหผู้เ้รยีนปฏบิตั ิ 
   8) สื�อและอุปกรณ์ที�ใช้ หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ที�ใช้กับการเรียนการสอนในชุด
กจิกรรม  
    9) การประเมนิผล หมายถงึ การทดสอบความสามารถของผู้เรยีนหลงัจากเรยีน
ด้วยหน่วยการเรยีนในชุดกิจกรรมนีแล้วว่าบรรลุตามจุดประสงค์ที�ตั งขึนหรอืไม่โดยใช้แบบฝึกหดั
ทา้ยกจิกรรมและขอ้สอบวดัผลสมัฤทธิ 7ทางการเรยีน 
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   เวธกา หนูเพช็ร (2550: 30) ไดพ้ฒันาสรา้งชุดกจิกรรม โดยมอีงคป์ระกอบของชุด 
กจิกรรมดงันี 
   1) ชื�อกจิกรรมเป็นชื�อที�ตั งขึนมาใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาที�จะใชจ้ดักจิกรรมมคีวาม
น่าสนใจ 
   2) คาํชีแจงเป็นการอธบิายวธิกีารใชชุ้ดกจิกรรม 
   3) จดุประสงคเ์ป็นการกําหนดว่า ในการปฏบิตังิานของนกัเรยีน   แต่ละครั งเรา  
ตอ้งการใหน้กัเรยีนไดร้บัความรูอ้ะไร 
   4) เวลาที�ใชใ้นการทํากจิกรรมเป็นตวักําหนดชุดกจิกรรมแต่ละชุดจะไดค้รอบคลุม
เนือหาและเหมาะสมกบัเวลาที�ใชใ้นการเรยีนแต่ละชุดกจิกรรม 
   5) วสัดุอุปกรณ์เป็นเครื�องมอืหรอืสื�อที�ใชใ้นการสรา้งความสนใจของนักเรยีน และ
ใชใ้นการปฏบิตักิารทดลองและการเรยีนรู ้
   6) เนือหาและใบความรูเ้ป็นรายละเอยีดที�ครจูดัเตรยีมใหก้บันักเรยีน ที�ต้องการให้
นกัเรยีนไดร้บั 
   7) สถานการณ์หรอืการสรา้งแรงจงูใจใหน้ักเรยีนไดเ้กดิคําถาม ความคดิ ประเดน็
ปญัหาซึ�งจะนํามาในการพสิูจน์หาขอ้เทจ็จรงิต่อไป 
   8) กจิกรรมเป็นส่วนที�นกัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตัเิพื�อใหไ้ดม้าซึ�งคาํตอบ 
   9) แบบฝึกหดัทา้ยกจิกรรมเป็นคําถามซึ�งอาจจะเป็นคําถามแบบปลายเปิด   หรอื
แบบปรนยัเพื�อที�จะตอ้งการวดันกัเรยีนว่า ไดร้บัความรูอ้ะไรบา้งหลงัจากการปฏบิตักิจิกรรมไปแลว้ 
 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัการสรา้งชุดกจิกรรม  ผูว้จิยัไดนํ้าหลกัการ และขั นตอน
ในการสรา้งชุดกิจกรรมต่างๆ มาเป็นแนวทางในการสรา้งชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ภาวะโลกรอ้นกบั
สุขภาพ สําหรบันักเรยีนชั นมธัยมศึกษาปีที� 3 เพื�อให้ผู้เรยีนได้เกดิการเรยีนรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ที�ผู้วจิยัสร้างขึน
ประกอบด้วย ชื�อกจิกรรม   คําชีแจง จุดประสงค์การเรยีนรู ้เวลาที�ใช้ ใบความรู้ อุปกรณ์/สื�อการ
เรยีนรู ้และแบบทดสอบทา้ยกจิกรรม 
 2.5 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
  จนัทรจ์ริา รตันไพบูลย ์(2549: 49) ไดก้ล่าวถงึ ชุดกจิกรรมจะทําหน้าที�สอน โดยสรา้ง
ภาพการเรยีนรู้ให้ผู้เรียนเปลี�ยนพฤติกรรมตามที�มุ่งหวังบางครั งต้องศึกษาความรู้ด้วยตนเอง 
บางครั งต้องสอนแทนครู ดังนั นการนําชุดกิจกรรมไปใช้ครูจึงควรมั �นใจว่า ชุดกิจกรรมนั นมี
ประสทิธภิาพในการทําใหน้ักเรยีนเกดิความรูจ้รงิ การหาประสทิธภิาพตามลําดบัขั นจะช่วยใหไ้ดชุ้ด
กจิกรรมที�มคีุณภาพ และทาํใหก้ารสอนบรรลุความสาํเรจ็ 
  เกรกิ ท่วมกลาง; และ จนิตนา ท่วมกลาง (2555: 12-14) กล่าวว่า การตรวจสอบ
คุณภาพของนวตักรรมที�ใชก้นัโดยทั �วไปและเชื�อว่ามมีาตรฐานม ี3 ขั นตอนดงันี  
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   1) การทดลองแบบ 1:1 เป็นการนํานวตักรรมที�สรา้งขึนไปทดลองกบันักเรยีน 3 
คน ที�มคีวามสามารถแตกต่างกนัทั ง เก่ง ปานกลาง และอ่อน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อตรวจสอบการ
ใชน้วตักรรมและความสอดคลอ้งเหมาะสมในดา้นต่างๆ อย่างละเอยีด จากการสงัเกตพฤตกิรรมการ
ใชข้องนกัเรยีนและนํามาแกไ้ขขอ้บกพรอ่งที�พบใหส้มบูรณ์ 
   2) การทดลองกลุ่มเลก็ เป็นการนํานวตักรรมที�สรา้งขึนไปทดลองใช้กบันักเรยีน 
5-10 คน ที�มคีวามสามารถแตกต่างกนั คอื เก่ง ปานกลาง และอ่อน เพื�อตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของนวตักรรมที�สรา้งหรอืพฒันาขึน และนําผลมาแกไ้ขอกีครั งหนึ�ง 
   3) การทดลองกลุ่มใหญ่ เป็นการนํานวตักรรมที�สรา้งขึนไปทดลองใช้กบันักเรยีน
ตั งแต่ 20-30 คนขึนไป เพื�อหาประสทิธภิาพและประสทิธผิลของนวตักรรม  
  บุญชม ศรสีะอาด (2546: 154) ไดก้ล่าวถงึเกณฑก์ารหาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม 
กรณีใชก้ารสอนหลายครั ง มเีนือหาสาระมาก มกีารวดัผลระหว่างเรยีนหลายครั ง เกณฑ ์80/80 มี
ความหมาย ดงันี 
   80 ตวัแรก เป็นประสทิธภิาพของกระบวนการ เกดิจากการนําคะแนนที�สอบได้
ระหว่างดาํเนินการ มาหาค่าเฉลี�ยแลว้เทยีบเป็นรอ้ยละ ซึ�งตอ้งไมต่ํ�ากว่ารอ้ยละ 80 
   80 ตวัหลงั เป็นประสทิธภิาพของผลโดยรวม เกดิจากการนําคะแนนจากการวดั
โดยรวม เมื�อสินสุดการสอนหรอืสินสุดการทดลอง มาหาค่าเฉลี�ยแลว้เทยีบเป็นรอ้ยละ ซึ�งต้องไดไ้ม่
ตํ�ากว่ารอ้ยละ 80 
  ในการวิจัยครั งนีการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม คือ ผลที�ได้จากการวัด
ผลสมัฤทธิ 7ทางการเรยีนของนักเรยีนหลงัจากได้เรยีนด้วยชุดกิจกรรมที�พฒันาขึน โดยผู้วิจยัใช้
เกณฑ์มาตรฐานที�กําหนด 80/80 หมายถงึ เกณฑ์การพจิารณาผลการเรยีนการสอนชุดกจิกรรมที�
พฒันาขึน โดย  
   80 ตวัแรก เป็นประสทิธภิาพของกระบวนการ เกดิจากการนําคะแนนที�สอบได้
ระหว่างเรยีนจากแบบทดสอบท้ายกจิกรรมทั ง 4 กจิกรรม มาหาค่าเฉลี�ยแล้วเทยีบเป็นรอ้ยละ ซึ�ง
ตอ้งไมต่ํ�ากว่ารอ้ยละ 80 
   80 ตวัหลงั เป็นประสทิธภิาพของผลโดยรวม เกดิจากการนําคะแนนจากการวดั
ผลสมัฤทธิ 7ทางการเรยีนหลงัเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้มาหาค่าเฉลี�ยแลว้เทยีบเป็นรอ้ยละ ซึ�ง
ตอ้งไดไ้มต่ํ�ากว่ารอ้ยละ 80 
 2.6 งานวิจยัที�เกี�ยวกบัข้องการพฒันาชุดกิจกรรม 
  กระจา่งจติ แกว้ชล (2549: 111) ไดศ้กึษาการพฒันาชุดฝึกอบรม เรื�อง การอนุรกัษ์นํา  
สาํหรบันกัเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที� 4 โรงเรยีนยานนาเวศวทิยาคม ในภาคการเรยีนที� 1 ปีการศกึษา 
2548 ผลการศกึษาพบว่า ชุดฝึกอบรม เรื�องการอนุรกัษ์นํา ที�พฒันาขึนมปีระสทิธภิาพ 84.89/82.33  
  เวธกา หนูเพช็ร (2550: 80-81) ไดศ้กึษาการพฒันาชุดกจิกรรม เรื�อง นําเสยีในชุมชน 
สําหรบันักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที� 2 โรงเรยีนมธัยมนาคนาวาอุปถมัภ์ ในภาคการเรยีนที� 2 ปี
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การศกึษา 2549 ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม เรื�อง นําเสยีในชุมชนที�พฒันาขึน
มปีระสทิธภิาพ 83.17/81.66  
  สมศกัดิ 7 พาหะมาก (2550: 89) ได้ศึกษาการพฒันาชุดกจิกรรม เรื�องการอนุรกัษ์
ทรพัยากรนํา สําหรบันักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที� 4 โรงเรยีนศรอียุธยา ในพระอุปถมัภ ์สมเดจ็พระ
เจา้ภคนีิเธอ เจา้ฟ้าเพชรรตัน์ราชสุดาสริโิสภาพณัณวด ีกรุงเทพมหานคร ในภาคการเรยีนที� 1 ปี
การศึกษา 2549 ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาด้านประสิทธิภาพชุดกิจกรรมที�พัฒนาขึนมี
ประสทิธภิาพ 83.30/82.50    
  ประเสรฐิ สําเภารอด (2552: 45) ไดศ้กึษาการพฒันาชุดกจิกรรม เรื�องระบบนิเวศใน
โรงเรยีน สําหรบันักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที� 1 โรงเรยีนเซนต์ดอมนิิก ในภาคการเรยีนที� 2 ปี
การศกึษา 2551 ผลการศกึษาพบว่า ดา้นประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมเรื�องระบบนิเวศในโรงเรยีนที�
พฒันาขึนมปีระสทิธภิาพ 84.15/83.21  
 จากการศึกษางานวจิยัที�เกี�ยวข้องกับการพฒันาชุดกิจกรรรม สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมที�
พฒันาขึนมปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ที�กําหนด ทําให้เกิดความเชื�อมั �นในประสิทธิผล เมื�อนําชุด
กจิกรรมที�พฒันาขึนไปทดลองใช ้ 
 
3.  เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัผลสมัฤทธิ7 ทางการเรียน 
 3.1 ความหมายของผลสมัฤทธิ7 ทางการเรียน 
  ผลสมัฤทธิ 7ทางการเรยีนเป็นตวัชีวดัประสทิธภิาพในการเรยีนรู้ของผู้เรยีน และการ
สอนของผูส้อน ว่าประสบผลสําเรจ็มากน้อยเพยีงใด ซึ�งผลสมัฤทธิ 7ทางการเรยีนมคีวามหมาย และ
องคป์ระกอบดงันี 
  เวธกา หนูเพช็ร (2550: 37) ผลสมัฤทธิ 7ทางการเรยีนหมายถงึ ผลการเรยีนรูท้ี�เกดิแก่
ผูเ้รยีนโดยใชส้มองเป็นกลไกในการเรยีนรูแ้ละจดจาํ โดยการนําเอามวลประสบการณ์ที�ไดร้บัจากการ
เรยีนการสอนทั งในห้องเรยีนและนอกห้องเรยีน และจากการกระทํากิจกรรมต่างๆ มาใช้ในการ
ดาํเนินชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งมเีหตุมผีล 
  สมศกัดิ 7 พาหะมาก (2550: 44) ผลสมัฤทธิ 7ทางการเรยีนหมายถงึ ผลการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีนที�เกดิจากการใชส้มองของนกัเรยีนเป็นกลไก ซึ�งครอบคลุมพฤตกิรรม 6 ดา้น คอื 1) ความรู ้
(Knowledge) 2) ความเขา้ใจ (Comprehension) 3) การนําไปใช ้(Application) 4) การวเิคราะห ์
(Analysis) 5) การสงัเคราะห ์(Synthesis) และ 6) การประเมนิผล (Evaluation) 
  การตรวจสอบความสามารถเกี�ยวกบัด้านเนือหาสามารถวดัได้โดยใช้แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิ 7ทางการเรยีน เป็นการวดัพฤตกิรรมดา้นพุทธพิสิยั ซึ�ง บลูม (Bloom.  1976: 201-201) 
แบ่งออกเป็น 6 ดา้น ดงันี 
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   1.  ดา้นความรูค้วามจาํ (Knowledge) เป็นความสามารถที�ผูเ้รยีนเกบ็และระลกึถงึ
เรื�องราวต่างๆ ที�ไดร้บัจากการสั �งสอนอบรมมาใชไ้ดเ้ป็นลกัษณะที�ผูเ้รยีนแสดงออกในรปูของการจาํ 
และระลกึเรื�องราวนั นๆ ได ้
   2.  ดา้นความเขา้ใจ (Comprehensive) เป็นความสามารถที�แสดงออกในลกัษณะ
ของการถ่ายทอดสิ�งที�ตนเองไดเ้รยีนรูม้า ดว้ยการเขยีนหรอืการกระทาํใดๆ ใหผู้อ้ ื�นเขา้ใจได ้
   3.  ดา้นการนําไปใช ้(Application) เป็นความสามารถที�ผูเ้รยีนนําเอาความรูค้วาม
เขา้ใจจากสิ�งที�ไดร้บัการอบรม สั �งสอน บวกกบัประสบการณ์ต่างๆ ของตนไปใชใ้นสถานการณ์จรงิๆ 
หรอืสถานการณ์จาํลองที�คลา้ยคลงึกนั 
   4.  ดา้นการวเิคราะห ์(Analysis) เป็นพฤตกิรรมที�ผูเ้รยีนแสดงออกใหเ้หน็ไดด้ว้ย
การสามารถแยกแยะเรื�องราว เหตุการณ์ ผลลพัธ ์ผลรวมของปรากฏการณ์ใดๆ ที�ประจกัษ์อยู่นั นว่า
เกดิจากหรอืประกอบจากส่วนยอ่ยต่างๆ อะไรบา้ง สามารถวเิคราะหบ์างส่วนที�สาํคญัของเรื�องราวได ้
มองเหน็ความสมัพนัธเ์กี�ยวโยงของปลกียอ่ย ของสิ�งที�เรยีนรู ้เป็นตน้ 
   5.  ดา้นสงัเคราะห ์(Synthesis) เป็นความสามารถที�ผูเ้รยีนนําเอาสิ�งต่างๆ ที�เรยีน
มารอ้ยกรองจดัระเบยีบใหม่ให้เกดิเป็นโครงสรา้ง เรื�องราวใหม่ที�แปลกกว่าเดมิ มปีระสทิธภิาพสูง
กว่าเดมิเป็นลกัษณะของความคดิรเิรมิสรา้งสรรคน์ั �นเอง 
   6.  ดา้นการประเมนิค่า (Evaluation) เป็นพฤตกิรรมทางปญัญาที�สูงที�สุดในดา้น
ผลสมัฤทธิ 7ทางการเรยีน เป็นความสามารถที�ผูเ้รยีนวนิิจฉัยเรื�องราวต่างๆ ว่าดหีรอืไม่ด ีควรปฏบิตัิ
หรอืไมค่วร เหมาะสมหรอืไมเ่หมาะสมเป็นการใชว้จิารณญาณขั นสงูนั �นเอง 
  จากการศึกษาเอกสารความหมายของผลสมัฤทธิ 7ทางการเรยีนข้างต้น สรุปได้ว่า 
ผลสมัฤทธิ 7ทางการเรยีน เป็นความสามารถของผูเ้รยีนที�จะเรยีนรู ้ทําความเขา้ใจในเนือหาสาระ และ
ประสบการณ์จากการเรยีนรูท้ี�ไดร้บัจากการสอน โดยผูเ้รยีนแสดงออกมาทางพฤตกิรรม การกระทํา 
การแสดงความคดิเหน็ ที�เปลี�ยนแปลงไปหลงัจากไดร้บัการสอน หรอืไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ 
  3.2 องคป์ระกอบที�ทาํให้เกิดการเรียนรู้ 
  พนัธ ์ทองชุมนุม (2547: 50-52)  กล่าวว่า ผูเ้รยีน (Learner) หมายถงึ บุคคลที�ไดเ้ขา้
มาเรยีนรู้ในกระบวนการเรยีนการสอนที�กําลงัดําเนินอยู่ หากพจิารณากระบวนการเกดิการเรยีนรู้
ของผู้เรยีน พบว่าเป็นกระบวนการที�เกดิขึนภายในอินทรยี์ (Organs) ดงันั นภาวะภายในของตวั
ผู้เรยีนจงึนับว่าเป็นองค์ประกอบที�สําคญัมาก สิ�งที�ต้องคํานึงในตวัผู้เรยีนคอือวยัวะสมัผสั ระบบ
ประสาทส่วนกลางและระบบกล้ามเนือ เนื�องจากเมื�ออินทรยี์เริ�มรบัรู้ ข้อมูลจะถูกส่งผ่านกระแส
ประสาทไปยงัระบบประสาทส่วนกลางในสมองซึ�งก่อให้เกดิปฏกิริยิาการตอบสนองขึน อนัมผีลให้
เกิดการเคลื�อนไหวของระบบกล้ามเนือ กลายเป็นพฤติกรรมที�สงัเกตได้ หรอือาจจะเป็นแค่การ
เปลี�ยนแปลงศกัยภาพในการที�จะมปีฏกิริยิาตอบสนองต่อสิ�งเรา้ที�เกดิขึนในอนาคต 
  สิ�งเรา้หรอืสถานการณ์ที�เป็นตวักระตุ้น (Stimulus Situation) หมายถงึ สิ�งแวดลอ้ม
ใดๆ ซึ�งอาจจะเป็นสถานการณ์ บุคคลหรอืสิ�งของที�มาปะทะอวยัวะสมัผสัของอนิทรยีแ์ละกระทําให้
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เกิดปฏกิริยิาภายในระบบประสาทส่วนกลางของอินทรยี ์นักจติวทิยาเคยทําการศึกษาแล้วพบว่า
กลุ่มของสิ�งเรา้ที�ผ่านอวยัวะสมัผสัหลายๆ ทางย่อมมผีลต่อการเรยีนรูม้ากกว่ากลุ่มของสิ�งเรา้ที�ผ่าน
อวยัวะรบัสมัผสัเพยีงทางเดยีวหรอืน้อยทาง กลุ่มของสิ�งเรา้นีถ้าเป็นการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน 
หมายถงึ สื�อการสอนทั งหลายนั �นเอง ซึ�งอาจจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆ หนังสอื ตํารา หุ่นจาํลอง แผนภูม ิ
สไลด์ ภาพยนตร ์เป็นต้น สื�อการสอนเหล่านีจะเป็นตวัที�ส่งเสรมิใหผู้้เรยีนได้รบัรูจ้ากอวยัวะสมัผสั
หลายๆ ทางอนัจะส่งผลต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนโดยตรง 
  ปฏกิริยิาการตอบสนอง (Response) หมายถงึ พฤตกิรรมหรอืปฏกิริยิาที�อนิทรยีแ์สดง
ออกมาผ่านทางระบบกล้ามเนือ อาจจะเป็นการเคลื�อนไหวของร่างกายหมดทุกส่วนหรอืเฉพาะ
บางส่วนในการแสดงพฤติกรรม ในแง่ของการเรียนการสอนนั นปฏิกิริยาตอบสนอง หมายถึง 
พฤตกิรรมใหม่ๆ  ที�ผูส้อนคาดหวงัว่าจะเกดิขึนกบัผูเ้รยีนหลงัจากการเรยีนการสอนสินสุดแลว้ 
  เงื�อนไขการเรยีนรูจ้ะประกอบดว้ยเงื�อนไขที�สําคญั 2 ลกัษณะ คอื เงื�อนไขภายในตวั
ผูเ้รยีนกบัเงื�อนไขภายนอกตวัผูเ้รยีน เงื�อนไขภายในตวัผูเ้รยีนเป็นเงื�อนไขที�เกดิขึนภายในตวัผูเ้รยีน
เอง ซึ�งไดแ้ก่ ความพรอ้มของผูเ้รยีน ความสามารถทางสตปิญัญา ความตั งใจและพืนฐานความรูข้อง
ผู้เรยีนที�มมีาก่อนการเรยีนสิ�งใหม่ เงื�อนไขภายในตวัผู้เรยีนบางส่วนผู้สอนสามารถที�จะสรา้งหรอื
พฒันาให้เกดิขึนกบัผู้เรยีนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ�งการสรา้งความตั งใจ พืนฐานความรูต้ามหลกัการ
เรยีนรู้ที�ดนีั น เราพบว่าการเรยีนรูจ้ะเกิดขึนได้ดเีมื�อผู้เรยีนได้มกีารพฒันาความสามารถจากการ
เรยีนรู ้เริ�มจากสิ�งที�งา่ยไปจนถงึสิ�งที�ยากมากขึน ลําดบัขั นในการเรยีนรูเ้รื�องราวใดๆ เป็นสิ�งที�ผูส้อน
จะต้องระลกึถงึและทําการวเิคราะหถ์งึลําดบัที�เหมาะสม เพื�อช่วยชีนําใหผู้้เรยีนได้ระลกึถงึสิ�งที�เคย
เรยีนรูม้าแลว้ ซึ�งเป็นพืนฐานก่อนที�จะไดเ้รยีนรูส้ ิ�งใหมต่่อไป สําหรบัเงื�อนไขภายนอกตวัผูเ้รยีน หรอื
เงื�อนไขภายนอกที�เป็นสถานการณ์การเรยีนรูน้ั นเป็นสิ�งที�ผูส้อนจะต้องสรา้งขึนมาเพื�อใชค้วบคุมให้
ผูเ้รยีนดําเนินกจิกรรมในระหว่างการเรยีนรูเ้พื�อพฒันาความสามารถในดา้นต่างๆ ซึ�งความสามารถ
ดงักล่าวนีจะต้องระบุไวอ้ย่างชดัเจนในวตัถุประสงค์เชงิพฤตกิรรม ดงันั นการดําเนินการสอนที�ดจีงึ
เริ�มต้นที�การมวีตัถุประสงค์การสอนที�ด ีเมื�อได้วตัถุประสงค์ที�ดแีล้วผู้สอนจะต้องทําการวเิคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหว่างวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ โดยวเิคราะหถ์งึพืนฐานและความสามารถของผู้เรยีนที�
จะต้องมมีาก่อนการเรยีนรู้ในสิ�งใหม่ วเิคราะห์ความสมัพนัธ์และเชื�อมโยงกนัระหว่างความรู้ใหม่
ทั งหลายที�จะเรยีนรูต้ามลําดบัความเกี�ยวขอ้ง และความยากงา่ยต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ย 
  พนัธ ์ทองชุมนุม (2547: 52) การวเิคราะหถ์งึลําดบัขั นในการเรยีนรูน้ั นอาจทําไดห้ลายวธิ ี
โดยมลีําดบัที�แตกต่างกันตามประสบการณ์ และเหตุผลของผู้วิเคราะห์แต่ละคน อย่างไรก็ตาม
หลักเกณฑ์พืนฐานที�พอจะเป็นแนวทางสําหรบัการจดัลําดบัการเรียนรู้ที�สามารถใช้ได้ทั �วไปมี
ดงัต่อไปนี  
  1.  เริ�มจากงา่ยไปหายาก เนือหาที�งา่ยๆ ควรจะไดร้บัการสอนหรอืการจดักจิกรรมให ้
เรยีนรูก่้อนเนือหาที�มคีวามยากมากกว่า หรอืเนือหาที�มคีวามซบัซอ้นควรจะสอนหลงัจากที�แน่ใจว่า
ผูเ้รยีนไดรู้แ้ละเขา้ใจเนือหาที�เป็นพืนฐานมาเป็นอยา่งดแีลว้ 
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  2.  เริ�มจากสิ�งที�เคยเรยีนรูแ้ลว้ไปหาสิ�งที�ยงัไม่รู ้  การใหเ้นือหาความรูต่้างๆ   ควรจะ
เริ�มต้นจากพืนฐานหรอืประสบการณ์เดมิของผู้เรยีน หรอืเริ�มจากสิ�งที�ผู้เรยีนเชี�ยวชาญมาแล้วเพื�อ
นําเขา้สู่การรบัรูส้ ิ�งใหมด่ว้ยความเขา้ใจ 
  3.  เริ�มจากสิ�งที�เฉพาะเจาะจงไปสู่สิ�งที�กวา้งกว่า การสอนความจรงิหลกันั นควรกระทํา
หลงัจากที�ไดส้อนใหผู้เ้รยีนรูม้โนมตต่ิางๆ ที�เกี�ยวกบัความจรงิหลกันั นแลว้ 
  4.  เริ�มจากรปูธรรมไปหาสิ�งที�เป็นนามธรรม  การเริ�มต้นสอนจากสิ�งที�เป็นรปูธรรมจะ
ช่วยให้ผูเ้รยีนสามารถเขา้ใจและรบัรูเ้นือหาไดด้แีละตดิตามบทเรยีนไดโ้ดยตลอด สื�อที�เป็นรปูธรรม
หรอืเหน็จรงิจะช่วยนําผู้เรยีนไปสู่ขอ้สรุปหรอืทฤษฏขีั นสูงที�เป็นนามธรรมและต้องจนิตนาการและ
ความคดิมากขึน ซึ�งเราพบว่าผู้เรยีนส่วนใหญ่จะสามารถเรยีนรู้ได้ดดี้วยการจดัลําดบัเนือหาใน
ลกัษณะที�กล่าวนี  
 3.3 การวดัผลสมัฤทธิ7 ทางการเรียน 
  การวดัผลสมัฤทธิ 7ทางการเรยีนโดยใช้แบบทดสอบซึ�งใช้วดัความรูค้วามสามารถของ
บุคคลในด้านวชิาการ ซึ�งเป็นผลจากการเรยีนรู้ในเนือหาสาระและตามจุดประสงค์ของวิชาหรอื
เนือหาที�สอนนั น โดยทั �วไปจะวดัผลสมัฤทธิ 7ในวชิาต่างๆ ที�เรยีนในสถาบนัการศกึษาต่างๆ  
  บุญชม ศรสีะอาด (2545: 53) แบ่งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ 7 (Achievement test) 
จาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคอื 
   1.  แบบทดสอบองิเกณฑ ์(Criterion Referenced Test) หมายถงึ แบบทดสอบที�
สรา้งขึนตามจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม มคีะแนนจุดตดัหรอืคะแนนเกณฑส์ําหรบัใชต้ดัสนิว่าผูส้อบมี
ความรู้ตามเกณฑ์ที�กําหนดไว้หรอืไม่ การวดัตรงตามจุดประสงค์เป็นหวัใจสําคญัของข้อสอบใน
แบบทดสอบประเภทนี 
   2.  แบบทดสอบองิกลุ่ม (Norm Referenced Test) หมายถงึ  แบบทดสอบที�มุ่ง
สรา้งเพื�อวดัให้ครอบคลุมหลกัสูตร ความสามารถในการจําแนกผู้สอบตามความเก่งอ่อนได้ดเีป็น
หวัใจสําคญัของขอ้สอบประเภทนี การรายงานผลการสอบอาศยัคะแนนมาตรฐานซึ�งเป็นคะแนนที�
สามารถใหค้วามหมายแสดงถงึศกัยภาพของบุคคลนั น เมื�อเปรยีบเทยีบกบับุคคลอื�นๆ ที�ใชเ้ป็นกลุ่ม
เปรยีบเทยีบ 
  นอกจากนี ชวาล แพรตักุล (2552: 74-75) แบ่งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ 7ทางการ
เรยีนแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท 
   1.  แบบทดสอบของคร ู(Teacher-made test) หมายถงึ ขอ้สอบ ขอ้ปญัหา  และ
โจทย์ข้อคําถามต่างๆ ที�ครูสร้างกันขึนใช้เอง สามารถพลิกแพลงให้เหมาะสมกับสภาพและ
เหตุการณ์ต่างๆ ได้ และยงัสามารถใช้เป็นเครื�องกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในการเรียน ใช้เป็น
เครื�องมอืวดัพืนความรูเ้ดมิ วดัความงอกงามในการเรยีนการสอน วดัดูความบกพร่องเพื�อจดัสอน
ซ่อมแซม วัดดูความพร้อมที�จะขึนบทเรียนใหม่ อาจใช้สําหรบัปรบัปรุงให้ทั งครูและเด็ก ต่าง
พฒันาขึนไดเ้ป็นอยา่งด ี
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   2.  แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) แบบทดสอบประเภทนี สามารถ
ใช้เป็นหลกัสําหรบัวดัและเปรยีบเทยีบผล เพื�อประเมนิค่าของการเรยีนการสอน จะใช้สําหรบัวดั
อตัราความงอกงามของเดก็แต่ละวยั ในแต่ละกลุ่มได ้จะใช้สําหรบัให้ครวูนิิจฉัยผลสมัฤทธิ 7ระหว่าง
วชิาต่างๆ ในเดก็แต่ละคนกไ็ด ้และจะใชใ้นงานสอบวดัอื�นๆ ได ้ 
  พสิณุ ฟองศร ี(2554: 37-43) ไดส้รุปพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องมนุษยท์ี�สําคญัซึ�ง บลูม 
(Benjamin S. Bloom. 1976) จาํแนกออกเป็น 3 ดา้น ดงันี 
   1.  พฤตกิรรมดา้นพุทธพิสิยั ประกอบดว้ย พฤตกิรรมย่อยที�สําคญั 6 พฤตกิรรม 
ตามลาํดบัจากระดบัตํ�าไประดบัสูง พฤตกิรรมย่อยบางพฤตกิรรมกจ็ะมกีารแบ่งย่อยไปอกี ซึ�งมสีาระ
โดยสรปุ ดงันี 
    1.1 ความรู ้(Knowledge) เป็นความสามารถในการระลกึนึกออกว่าสิ�งใดที�ได้
เรยีนรูม้าแลว้ คอื ความจาํนั �นเอง แบ่งออกเป็น 3 พฤตกิรรม คอื ความรูด้า้นเนือหา ความรูเ้กี�ยวกบั
วธิดีาํเนินการในเนือหา และความรูเ้กี�ยวกบัความคดิรวบยอด 
    1.2 ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการแปลความ 
ตคีวาม และขยายความจากสิ�งต่างๆ ที�ได้พบเหน็ แบ่งออกเป็น 3 พฤตกิรรม คอื การแปลความ 
การตคีวาม และการขยายความ 
    1.3 การนําไปใช ้(Application) เป็นความสามารถในการนําหลกัวชิาไปใชแ้ก ้
ปญัหาในสถานการณ์ใหม่ๆ  ได ้
    1.4 การวเิคราะห ์(Analysis) เป็นความสามารถในการแยกแยะ เพื�อหาส่วน 
ย่อยๆ ของเหตุการณ์ เรื�องราวหรอืเนือหาต่างๆ ว่าประกอบดว้ยอะไร มคีวามสําคญัอย่างไร อะไร
เป็นเหตุอะไรเป็นผล และที�เป็นไปอย่างนั นเพราะเหตุใด การวเิคราะหย์งัแบ่งออกเป็น 3 พฤตกิรรม 
คอื วเิคราะหค์วามสาํคญั วเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์และวเิคราะหห์ลกัการ 
    1.5 การสงัเคราะห ์(Synthesis) เป็นความสามารถในการผสานส่วนย่อยต่างๆ 
เขา้ดว้ยกนั เพื�อใหเ้ป็นสิ�งใหม่ขึนมา มคีุณลกัษณะโครงสรา้ง หรอืหน้าที�ใหม่แปลกแตกต่างไปจาก
ของเดมิ แบ่งออกเป็น 3 พฤตกิรรม คอื สงัเคราะห์ขอ้ความ สงัเคราะห์แผนงาน และสงัเคราะห์
ความสมัพนัธ ์
    1.6 การประเมนิ (Evaluation) เป็นความสามารถในการพจิารณาตดัสนิ สรุป
เกี�ยวกบัคุณค่าของความคดิทุกชนิด เพื�อเปรยีบเทยีบเกณฑห์รอืมาตรฐานที�กําหนดให ้แบ่งออกเป็น 
2 พฤตกิรรม คอื ประเมนิค่าโดยอาศยัขอ้เทจ็จรงิภายใน และประเมนิค่าโดยอาศยัเกณฑภ์ายนอก 
   2. พฤตกิรรมดา้นทกัษะพสิยั ประกอบดว้ยขั นต่างๆ 7 ขั น ตามลําดบัตํ�าไปสูง 
เน้นการใช้อวยัวะของร่างกาย เช่น มอื เท้า ศีรษะ ลําตวั ให้ได้อย่างคล่องแคล่ว แม่นยํา ซึ�งจะมี
ความเกี�ยวขอ้งกบัทกัษะด้านพุทธพิสิยัหรอืสมอง หรอือาจกล่าวได้ว่าต้องใชค้วามรูท้างทฤษฎรี่วม
ดว้ยจงึจะปฏบิตัไิด ้สาํหรบัสาระโดยสรุปของพฤตกิรรมทั ง 7 ระดบั คอื 1) การรบัรู ้(Perception) 2) 
ความพรอ้ม (Set) 3) การตอบสนองโดยมนีัยยะ (Guided response) 4) การประสานต่างๆ ของ
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ร่างกาย (Mechanism) 5) การตอบสนองขั นอตัโนมตั ิ(Complex overt response) 6) การดดัแปลง 
(Adaptation) 6) การรเิริ�ม (Origination) 
   3.  พฤตกิรรมดา้นจติพสิยั ประกอบดว้ยขั นต่างๆ 5 ขั น  ตามลําดบั คอื 1) การ
รบัรู ้(Receiving) 2) การตอบสนอง (Responding) 3) การรูคุ้ณค่าหรอืค่านิยม (Valuing) 4) การ
จดัระบบคุณค่า (Organization) 5) การสรา้งคุณลกัษณะโดยคุณค่าอย่างหนึ�ง หรอืคุณค่าซบัซอ้น 
(Characterization by a value or value complex) 
  บุญชม ศรสีะอาด (2545: 56-57) ไดจ้ดัประเภทจุดประสงคซ์ึ�งเป็นผลที�คาดหวงัจาก
การสอน ออกเป็น 5 ประเภท คอื 
   1.  ทกัษะทางปญัญา (Intellectual skills) คอืความสามารถในการใชส้มองในการ
เรยีนรูแ้ละการคดิในดา้นต่างๆ เป็นหวัใจในการเรยีนรู ้แบ่งได ้5 ประเภท คอื การจาํแนก มโนทศัน์
รปูธรรม มโนทศัน์นิยาม กฎ การแกป้ญัหา 
   2.  ยุทธศาสตรท์างความคดิ  (Cognitive strategies)   คอืทกัษะทางปญัญาชนิด
พเิศษ เป็นสมรรถภาพที�ควบคุมการเรยีนรู ้ความตั งใจ การจาํ และพฤตกิรรมการคดิของมนุษย ์เป็น
กระบวนการทาํงานภายในสมองของมนุษย ์
   3.  สารสนเทศ (Verbal information) คอืการเรยีนรูเ้กี�ยวกบัสิ�งต่างๆ เช่น ชื�อของ
คน สิ�งของ อกัษร ตวัเลข จงัหวดั เครื�องใชต่้างๆ เหตุการณ์ต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื การ
เรยีนรูช้ื�อ การเรยีนรูข้อ้เทจ็จรงิ การเรยีนรูเ้รื�องราว 
   4.  ทกัษะการเคลื�อนไหว (Motor skills) หมายถงึความชํานาญในการเคลื�อนไหว
กล้ามเนือ หรอืใช้อวยัวะส่วนต่างๆ ของร่างกายในการทํากิจกรรมต่างๆ การประสานงานของ
กลา้มเนือและประสานดา้นต่างๆ 
   5.  เจตคต ิ(Attitude) หมายถงึ ความรูส้กึที�มต่ีอสิ�งต่างๆ ต่อบุคคลและต่อ 
สถานการณ์ต่างๆ  
 จากการศกึษาเอกสารการวดัผลสมัฤทธิ 7ทางการเรยีน สรปุไดว้่า การวดัผลสมัฤทธิ 7ทางการ
เรยีนเป็นการวดัการเปลี�ยนแปลงในเชงิพฤตกิรรมในดา้นต่างๆ ของผูเ้รยีน ซึ�งใชแ้บบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิ 7ทางการเรยีนเป็นเครื�องมอืวดั คะแนนที�ได้เป็นตวัชีบ่งให้ทราบถงึความสามารถของผูเ้รยีน 
หลงัไดร้บัการสอน ดงันั นผูว้จิยัจงึสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ 7ทางการเรยีนเป็นแบบปรนัยชนิด            
4 ตวัเลอืก โดยตั งขอ้คาํถามใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาสาระ และกจิกรรมในแต่ละชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้
โดยวดัผลการเรยีนรูใ้นเชงิพฤตกิรรม 6 ดา้น คอื ความรูค้วามจาํ ความเขา้ใจ การนําไปใช ้ การ
วเิคราะห ์การสงัเคราะห ์และการประเมนิค่า  
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 3.4 งานวิจยัที�เกี�ยวกบัผลสมัฤทธิ7 ทางการเรียน 
  นภาพร วงศเ์จรญิ (2550: 60-61) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิ 7ทางการเรยีนและความสามารถ
ในการคดิแก้ปญัหาทางวทิยาศาสตร ์โดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบพหุปญัญา ของนักเรยีนชั น
มธัยมศกึษาปีที� 1 จาํนวน 4 คน ภาคเรยีนที� 2 ปีการศกึษา 2549 ผลการศกึษาพบว่า นักเรยีนที�
ได้ร ับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปญัญา มีผลสัมฤทธิ 7ทางการเรียนวิชา
วทิยาศาสตรส์ูงขึน อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 และมคีวามสามารถในการคดิแก้ปญัหา
ทางวชิาวทิยาศาสตรส์งูขึน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 
  จรีพร แขวงเพชร (2552: 71) ได้ศกึษาผลสมัฤทธิ 7ทางการเรยีนของนักเรยีนที�เรยีน
ดว้ยชุดกจิกรรมการอนุรกัษ์ป่าไม ้สําหรบันักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที� 3 โรงเรยีนมธัยมนาคนาวา
อุปถมัภ ์จาํนวน 34 คน ภาคเรยีนที� 1 ปีการศกึษา 2551 ผลการศกึษาพบว่า ค่าเฉลี�ยของคะแนน
ผลสมัฤทธิ 7ทางการเรยีนก่อนและหลงัเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมการอนุรกัษ์ป่าไมข้องนักเรยีนแตกต่างกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 
  จากการศึกษางานวจิยัที�เกี�ยวข้องกบัการเรยีนโดยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้สรุปได้ว่า 
นักเรยีนที�เรยีนด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้มผีลสมัฤทธิ 7ทางการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
 
4.  เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัความความตระหนัก 
 4.1 ความหมายของความตระหนัก 
  อนุสรณ์ กาลดษิฐ ์(2548: 51-52) ใหค้วามหมายว่า ความตระหนัก หมายถงึ ความ
สํานึกซึ�งบุคคลเคยมกีารรบัรู ้หรอืเคยมคีวามรูม้าก่อน เมื�อมสีิ�งเรา้มากระตุ้นจงึเกดิความสํานึกหรอื
ความตระหนักขึน ความตระหนักมคีวามหมายเหมอืนกับคําว่าความสํานึก เป็นสภาวะจิตใจที�
เกี�ยวข้องกบัความรู้สกึ ความคดิ ความปรารถนาต่างๆ อนัเกิดจากความรู้และความสํานึกต่างๆ 
มาแลว้ โดยมกีารประเมนิค่า และความตระหนกัถงึความสาํคญัของตนเองที�มต่ีอสิ�งนั น 
  กรนภา วชัระธาํรงกุล (2552: 25) สรปุความหมายว่า ความตระหนักรู ้หมายถงึ ความ
สํานึกซึ�งบุคคลเคยมกีารบัรู ้หรอืเคยมคีวามรูม้าก่อน โดยเมื�อมสีิ�งเรา้มากระตุ้นจะทําให้เกดิความ
สาํนึกขึนหรอืเกดิความตระหนกัรูข้ ึน 
  บลูม (Bloom. 1976: 213) ไดก้ล่าวถงึ “ความตระหนัก” ว่าความตระหนักเป็นขั น
ตํ�าสุดของภาคอารมณ์และความรูส้กึ (Affective Domain) ความตระหนักเกอืบคลา้ยกบัความรูต้รงที�
ทั งความรู้และความตระหนักไม่เป็นลักษณะของสิ�งเร้า ความตระหนักไม่จําเป็นต้องเน้น
ประสบการณ์หรอืสิ�งใดสิ�งหนึ�ง ความตระหนกัจะเกดิขึนเมื�อมสีิ�งเรา้ใหเ้กดิความตระหนกั 
  กู๊ด (Good. 1973: 54) ใหค้วามหมายว่า ความตระหนัก หมายถงึ การกระทําที�แสดง
ว่าจาํได ้การรบัรูห้รอืมคีวามรู ้ซึ�งความตระหนกัมคีวามหมายเหมอืนกบัความสํานึก 
(Consciousness) 
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  จากการศึกษาเอกสารความหมายของความตระหนัก สรุปได้ว่า ความตระหนักเป็น 
ความสํานึก การรบัรู ้หรอืความรูส้กึเมื�อไดร้บัการกระตุ้น โดยการฝึกอบรมเพื�อใหเ้กดิความรู ้ความ
เขา้ใจ ทั งโดยการสอนเนือหาสาระ หรอืการทํากจิกรรม ใหส้ามารถสมัผสัประสบการณ์โดยตรง ซึ�ง
จะทาํใหเ้กดิความสาํนึก และการเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมไดโ้ดยอตัโนมตั ิ
 4.2 องคป์ระกอบที�ทาํให้เกิดความตระหนัก 
  ปจัจัยหรือสิ�งที�มีอิทธิพลต่อการรับรู้ หรือความตระหนัก สามารถแบ่งออกเป็น                
2 องคป์ระกอบใหญ่ คอื ลกัษณะของสิ�งเรา้ และลกัษณะของบุคคลที�รบัรู ้
   1.  ลกัษณะของสิ�งเรา้หรอืคุณสมบตัขิองสิ�งเรา้จะเป็นปจัจยัภายนอกที�ทําใหบุ้คคล
เกดิความสนใจที�จะรบัรู ้อนัจะนําไปสู่ความตระหนกัต่อไป 
   2.  ลกัษณะของบุคคลที�รบัรู ้หมายถงึ การที�บุคคลจะเกดิความตระหนกัต่อ 
ปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ�งมากน้อยแค่ไหนย่อมจะขึนอยู่กับปจัจยัทางด้านกายภาพ ได้แก่ 
สมรรถภาพของอวยัวะรบัสมัผสั หู ตา จมูก ปาก และปจัจยัทางดา้นจติวทิยา อนัได้แก่ ความรูเ้ดมิ 
การสงัเกตพจิารณา ความสนใจ ความตั งใจ ความพรอ้มที�จะรบัรู ้การเพิ�มคุณค่า ฯลฯ ซึ�งสิ�งต่างๆ 
เหล่านีจะมอีทิธพิลทําใหบุ้คคลเกดิความตระหนักแตกต่างกนั ซึ�งขั นตอนและกระบวนการเกดิความ
ตระหนกั ดงัภาพประกอบ 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 16  ขั นตอนและกระบวนการเกดิความตระหนกั 
 
  ที�มา: Carter V. Good.  (1973: 54) อา้งโดยอนุสรณ์ กาลดษิฐ.์  (2548: 8) 
 
 จากภาพประกอบ 16 จะเหน็ได้ว่า ความตระหนักเป็นผลมาจากกระบวนการทางปญัญา 
(Cognitive Process) กล่าวคอื เมื�อบุคคลไดร้บัการกระตุ้นจากสิ�งเรา้หรอืรบัสมัผสัจากสิ�งเรา้แลว้ จะ
เกิดการรบัรู้ขึน เมื�อเกิดการรบัรู้แล้วต่อไปก็จะนําไปสู่การเกิดความเข้าใจในสิ�งเร้านั น คือเกิด
ความคดิรวบยอดเกี�ยวกบัสิ�งเรา้นั น และนําไปสู่การเรยีนรูใ้นขั นต่อไป คอืมคีวามรูใ้นสิ�งนั น และเมอื
เกดิความรูแ้ลว้ กจ็ะมผีลไปสู่ความตระหนักในที�สุด และทั งความรู ้ และความตระหนักต่างกนํ็าไปสู่

 

พฤตกิรรม 

การสมัผสั การรบัรู ้ ความคดิ
รวบยอด 

การเรยีนรู ้
ความรู ้

ความตระหนกั 
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การกระทาํหรอืการแสดงพฤตกิรรมของบุคคลที�มต่ีอสิ�งเรา้นั นๆ และในการสะสมความรูจ้นเกดิความ
ตระหนักเกษม จนัทร์แก้ว (2536: 143-144) กล่าวว่า  การสร้างจติสํานึกทางสิ�งแวดล้อม 
(Environmental consciousness) เป็นการทําให้เกดิความสํานึกทางสิ�งแวดล้อม ซึ�งต้องมคีวามรู ้
และเจตคติแล้ว เมื�อต้องการให้มคีวามสํานึก ต้องให้ความลุ่มลึกในเรื�องเฉพาะสิ�งแวดล้อมนั นๆ 
พร้อมทั งปฏบิตัิการ เพื�อให้เกิดจากการเรยีนรู้ จงึจะสามารถสร้างความสํานึกได้เป็นอย่างดี ดงั
ภาพประกอบ 17  
 

ความสาํนึก (awareness) : 
รูส้กึและปฏบิตักิาร 

 

เจตคติ (attitudes) :  

เห็นของจริงและร่วมกิจกรรม 

 

ความรู้ (Knowledge) :  

รู้กวา้งและรู้การผสมผสาน 

 

 
ภาพประกอบ 17  ขั นตอนตามลาํดบัของการสะสมความรูแ้ละเจตคตเิพื�อใหเ้กดิเป็นความสาํนึก 

 
 ที�มา:  เกษม จนัทรแ์กว้.  (2536: 143). 
   
 จากการศึกษาองค์ประกอบและลําดบัขั นตอนในการเกิดความตระหนักและการสร้าง
จติสาํนึกทางสิ�งแวดลอ้ม สรุปไดว้่า ในการสอนใหผู้เ้รยีนเกดิความตระหนักในสิ�งใดนั น ต้องสรา้งสิ�ง
เรา้ที�ผูเ้รยีนสนใจ เช่น การทําสื�อการสอนที�น่าสนใจ เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน การแสดงใหเ้หน็ถงึ
สถานการณ์จรงิเพื�อให้เกิดประสบการณ์ตรงในการเรยีนรู้ หรอือาจแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์
จําลองเพื�อง่ายต่อการทําความเข้าใจ เป็นต้น โดยเน้นให้ผู้เรยีนได้มสี่วนร่วม จนทําให้เกิดความ
ตระหนกัต่อสิ�งนั น 
  4.3 การวดัความตระหนัก 
  ในการวดัความตระหนักในเรื�องใดๆ เพื�อแสดงถึงการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูเ้รยีนไปในแนวทางที�ถูกต้อง เกดิการเรยีนรู ้ ความเขา้ใจ จนเกดิการปฏบิตัไิด้โดยอตัโนมตั ิเริ�ม
จากแนวคดิเกี�ยวกบัการสรา้งแบบวดัความตระหนักของ Krathwohl (รชันก ทุมชาต.ิ  2551: 31-32; 
อา้งองิ Krathwohl; et al. 1973: 101-103) พอสรปุเป็นขอ้ๆ ไดด้งันี 
   1.  การวดัความตระหนักจะต้องวดัพฤตกิรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการสํานึก   โดยการ
รบัรูห้รอืการยอมรบัว่ามสีิ�งนั น หรอืเหตุการณ์นั นเกดิขึน 
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   2. การที�นักเรยีนจะมคีวามตระหนักในเรื�องใดเรื�องหนึ�งนั น   นักเรยีนจะต้องมี
ความรูห้รอืเคยรูจ้กัสิ�งนั นมาก่อน แมจ้ะเป็นการรูจ้กัอยา่งผวิเผนิกต็าม 
   3.  ขอบเขตของความตระหนกัมตีั งแต่ความตระหนกัอยา่งผวิเผนิจนถงึความ 
ตระหนกัอยา่งลกึซึง 
   4.  ความตระหนกัที�เกดิขึนจะเริ�มจากความตระหนักอย่างผวิเผนิก่อน   แลว้จงึจะ
เกดิความตระหนกัที�ลกึซึงขึน 
   5.  ในการสรา้งแบบวดัความตระหนัก  สถานการณ์ที�สรา้งเพื�อใหม้คีวามตระหนัก
เกดิขึนจะตอ้งไมม่กีารชีแนะหรอืชกันําโดยตรงจากผูใ้หก้ารวดัว่ามสีิ�งของหรอืมปีรากฏการณ์นั นอยู ่
  สุขณภา สําเนียงสูง (2546: 43) ไดส้รุป วธิกีารสรา้งแบบวดัความตระหนัก มลีําดบั
การสรา้ง ดงันี 
   1.  การรวบรวมขอ้มลู ขอ้มลูนั นอาจมากจากเอกสาร บทวเิคราะห ์งานการศกึษา
วจิยั 
   2.  การตรวจสอบขอ้มลูเพื�อใหแ้น่ใจว่าขอ้มลูที�นํามาใชใ้นการสรา้งแบบวดัมคีวาม
เหมาะสมกบัการที�จะตอบหรอืใชว้ดักบักลุ่มตวัอยา่ง 
   3.  เขยีนแบบวดัโดยการสรา้งเหตุการณ์ เพื�อใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความรูส้กึที� 
แทจ้รงิของตนเองออกมา 
   4.  จดัเรยีงตวัลวงและตวัเลอืก 
   5.  ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบวดั 
  ชวาล แพรตักุล (2552: 201) กล่าวว่าเครื�องมอืที�จะนํามาวดัต้องมหีลกัการ และ
วธิกีารตลอดจนมเีทคนิคเฉพาะ เพื�อจะไดผ้ลออกมาอย่างเที�ยงตรง และเชื�อถอืได ้เครื�องมอืที�ใชว้ดั
ความตระหนกัมหีลายประเภทดงันี 
   1. วธิกีารสมัภาษณ์ (Interview)  อาจเป็นการสมัภาษณ์แบบมโีครงร่างแน่นอน 
(Structured Item) คอืมกีารสรา้งคาํถาม และมคีาํตอบใหเ้ลอืกเหมอืนๆ กนั หรอืแบบสอบถาม ชนิด
ที�เลอืกตอบ เป็นตน้ ส่วนอกีชนิดหนึ�งแบบไมม่โีครงรา่ง (Unstructured Item) เป็นแบบสมัภาษณ์ที�มี
ไวแ้ต่หวัขอ้ใหญ่ๆ ใหผู้ต้อบมเีสรภีาพในการตอบมากๆ และคาํถามกเ็ป็นไปตามโอกาสจะอํานวยให ้
   2.  แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามอาจเป็นชนิดปลายเปิดหรอืชนิด 
ปลายปิด หรอือาจผสมกนัทั งสองแบบกไ็ด ้
   3.  แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นเครื�องมอืวดัชนิดที�ใหต้รวจสอบว่าเหน็
ดว้ย ไม่เหน็ด้วย หรอืม–ีไม่ม ีสิ�งที�กําหนดในรายการ อาจอยู่ในรปูของการทําเครื�องหมายตอบหรอื
เลอืกว่า ใช่–ไมใ่ช่ กไ็ด ้
   4.  มาตรวดัเจตคตติามวธิขีอง  ลเิคอรท์ (Likert’s Scale)  เป็นเครื�องมอืที�เหมาะ
สาํหรบัการใชว้ดัอารมณ์ และความรูส้กึ ว่ามคีวามเขม้มากน้อยเพยีงใด 
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   5.  การใชค้วามหมายทางภาษา (Semantic Differential Technique) เป็น 
เครื�องมอืวดัชนิดหนึ�งที�สามารถวดัเกี�ยวกบัการประเมนิค่า (Evaluation) ศกัยภาพ และพวกที�
เกี�ยวกบักจิกรรม (Activity) เป็นเทคนิคการวดัที� ชาลส์ ออสกูด ได้คดิขึนมาใช้วดัเกี�ยวกบัความ
ตระหนกั 
  ทศินา แขมมณี (2546: 125) กล่าวว่ากระบวนการที�กระตุ้นใหผู้เ้รยีนใหค้วามสนใจ 
เอาใจใส่ รบัรู ้เหน็คุณค่าในปรากฏการณ์หรอืพฤตกิรรมต่างๆ ที�เกดิขึนในสงัคมทั งที�เป็นรูปธรรม
และนามธรรม ขั นตอนการดาํเนินการมดีงันี 
   1.  สงัเกต ใหข้อ้มลูที�ตอ้งการใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจ เอาใจใส่ และเหน็คุณค่า 
   2.  วจิารณ์ ใหต้วัอยา่ง สถานการณ์ ประสบการณ์ตรง  เพื�อใหผู้เ้รยีนไดว้เิคราะห์
หาสาเหตุและผลดผีลเสยีที�เกดิขึนทั งในระยะสั นและระยะยาว 
   3.  สรปุใหอ้ภปิรายหาขอ้มลูหรอืหลกัฐานมาสนับสนุนคุณค่าของสิ�งที�จะตอ้ง 
ตระหนกัและวางเป้าหมายที�จะพฒันาตนเองในเรื�องนั น 
 
ตาราง 3  ลาํดบัขั นของพฤตกิรรมดา้นจติพสิยัของ แครทโวล และคณะ 
 
 1.1 ความตระหนกัรู ้
1.  การรบัรู ้ 1.2 ความยนิดทีี�จะรบัรู ้
 1.3 การควบคุมหรอืการเลอืกใหค้วามสนใจ 
 2.1 การยนิยอมตอบตกลง 
2.  การตอบสนอง 2.2 ความเตม็ใจที�จะตอบสนอง 
 2.3 ความพอใจในการตอบสนอง 
 3.1 การยอมรบัค่านิยม 
3.  การเกดิค่านิยม 3.2 การนิยมชมชอบในค่านิยม 
 3.3 การยดึมั �นในค่านิยม 

4.  การจดัระบบคุณค่า 
4.1 การสรา้งแนวความคดิของค่านิยม 
4.2 การจดัระบบค่านิยม 

5.  การสรา้งลกัษณะนิสยั 
5.1 การวางหลกัทั �วไป 
5.2 การสรา้งลกัษณะนิสยั 

 
  จากตาราง 3 แสดงลําดบัขั นของพฤตกิรรมดา้นจติพสิยั จะเหน็ไดว้่าความตระหนักรูอ้ยู่
ในลาํดบัขั นของการรบัรู ้ซึ�งเป็นขั นแรกหรอืขั นพืนฐานของการพฒันาขึนไปสู่ข ั นสูงต่อไป คอื ขั นการ
ตอบสนอง การเกิดค่านิยม การจดัระบบคุณค่า การสร้างลกัษณะนิสยัตามแบบค่านิยมที�ยดึถือ
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ตามลาํดบั ลกัษณะนิสยัที�จะเกดิขึนไดน้ั น จาํเป็นที�จะตอ้งสรา้งความตระหนักรูใ้หเ้กดิขึนในตวับุคคล
นั นก่อน เมื�อบุคคลนั นมคีวามตระหนกัรูแ้ลว้จงึจะพฒันาไปสู่พฤตกิรรมดา้นจติพสิยัที�สงูขึนต่อไปได ้
  แบบวดัเจตคตติามวธิขีองลเิคอรท์ (Likert’s Scale) (ธรีวุฒ ิเอกะกุล. 2549: 55-59) ได้
กล่าวถงึวธิกีารสรา้ง ดงันี 
  1.  กําหนดเรื�องที�จะศกึษาว่ามโีครงสรา้งลกัษณะใดใหนิ้ยามอยา่งชดัเจน 
  2.  การเลอืกคาํถามและรวบรวมขอ้ความคดิเหน็  ที�จะเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลแสดง 
ปฏกิริยิาโต้ตอบออกมา ขอ้ความควรมลีกัษณะ คอื คําถามทุกขอ้ต้องเป็นขอ้ความเกี�ยวกบัเจตคต ิ
ไมใ่ช่ขอ้เทจ็จรงิ คําถามทุกขอ้ต้องชดัเจน รดักุม และตรงประเดน็ที�ต้องการศกึษา ขอ้คําถามควรใช้
คําศพัท์ง่ายๆ ที�ทุกคนอ่านแล้วเขา้ใจตรงกนั ผลจากการตอบคําถามควรจะกระจายพอสมควร ใน
มาตรวดัชุดหนึ�งๆ ควรมคีาํถามประเภทบวก และประเภทลบอยา่งละเท่าๆ กนั ถ้าใชค้ําถามประเภท
เลอืกตอบ ตวัเลอืกแต่ละตวัจะต้องสามารถแยกได้ และไม่มหีลายตวัแปร คําถามควรมลีกัษณะที�
สามารถจาํแนกบุคคลในแงต่่างๆ ได ้
  3.  สรา้งขอ้ความใหค้รอบคลุมทั ง 2 ทาง คอืทางบวกและทางลบ 
  4.  การกําหนดตวัแปร เมื�อไดต้ั งคาํถามไวเ้รยีบรอ้ยแลว้นําคําถามนั นมากําหนดค่าวดั
ว่าควรจะมคี่าตั งแต่เท่าใด ถงึเท่าใด ซึ�งจะพจิารณาโดยยดึเกณฑด์งันี 
   4.1 ขอ้คําถามทั ง 2 ประเภท กําหนดค่าเป็น 5 ลกัษณะ เหน็ดว้ยอย่างยิ�ง เหน็
ดว้ย ไมแ่น่ใจ ไมเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิ�ง 
   4.2 การกําหนดนําหนัก คําถามประเภทบวก กําหนดใหนํ้าหนักสูงสุดอยู่ที� เหน็
ดว้ยอย่างยิ�ง และนําหนักที�ตํ�าสุดที� ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิ�ง ดงันี เหน็ดว้ยอย่างยิ�งเท่ากบั 5 เหน็ดว้ย
เท่ากบั 4 ไม่แน่ใจเท่ากบั 3 ไม่เหน็ดว้ยเท่ากบั 2 ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิ�งเท่ากบั 1 คําถามประเภทลบ 
กําหนดใหนํ้าหนกัสงูสุดอยูท่ี� ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิ�ง และนําหนกัตํ�าสุดอยู่ที� เหน็ดว้ยอย่างยิ�ง ดงันี เหน็
ดว้ยอยา่งยิ�งเท่ากบั 1 เหน็ดว้ยเท่ากบั 2 ไมแ่น่ใจเท่ากบั 3 ไมเ่หน็ดว้ยเท่ากบั 4 ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิ�ง
เท่ากบั 5 
  5.  การเลอืกคําถาม คําถามทุกขอ้ที�สรา้งขึน นําไปใหผู้รู้เ้กี�ยวกบัเรื�องนั นอ่านดู  เพื�อ
วจิารณ์ก่อนว่าขอ้คําถามเหล่านั น ข้อไหนดไีม่ดอีย่างไร ถ้าไม่ดคีวรจะปรบัปรุงใหม่หรอืตดัทิงไป 
หรอืบางครั งคําถามเหล่านั นอาจจะไม่ครอบคลุมเนือหาก็ได้ จะได้เพิ�มเตมิคําถามลงไปอกีเพื�อให้
ครอบคลุมปญัหานั นใหไ้ดม้ากที�สุด  
  จากการศกึษาเอกสารการวดัความตระหนัก ผูว้จิยัจะสรา้งแบบวดัความตระหนักโดย
ใชแ้บบวดัความตระหนัก มาตราส่วนประมาณค่าตามแบบ ลเิคอรท์ (Likert’s Scale) โดยแบ่งมาตร
วดัเป็น  5 อนัดบั คอื เหน็ดว้ยอย่างยิ�ง เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย และไม่เหน็ดว้ยอย่างยิ�ง เป็น 
5, 4, 3, 2, 1 สําหรบัขอ้ความที�มลีกัษณะเป็นบวกแต่ถ้าขอ้ความมลีกัษณะเป็นลบก็ใหค้ะแนน
กลบักนั ซึ�งใชว้ดัความรูส้กึ สาํนึกของผูเ้รยีนว่ามคีวามคดิอยูใ่นระดบัใด  
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  4.4 งานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัความตระหนัก 
  นิตยา วมิลศกัดิ 7 (2548: 59) ได้ศึกษาความรู้และความตระหนักเกี�ยวกบัมลพษิ
สิ�งแวดล้อมในชีวิตประจําวนั โดยใช้ชุดฝึกอบรมสิ�งแวดล้อม ของนักเรยีนชั นมธัยมศึกษาปีที� 1 
จํานวน 30 คน ภาคเรยีนที� 2 ปีการศึกษา 2547 ผลการวจิยัพบว่าความตระหนักต่อมลพษิ
สิ�งแวดลอ้ม ของกลุ่มตวัอย่างที�เขา้รบัการฝึกอบรมก่อนใชชุ้ดฝึกอบรมมคีะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 76.07 
คะแนน หลงัใช้ชุดฝึกอบรมมคีะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 84.13 คะแนน ดงันั น หลงัใช้ชุดฝึกอบรมกลุ่ม
ตวัอยา่ง มคีวามตระหนกัสงูกว่าก่อนใชชุ้ดฝึกอบรมอยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .05  
  จนัทร์จริา รตันไพบูลย์ (2549: 107) ได้ศึกษาความตระหนักต่อการอนุรกัษ์
สิ�งแวดลอ้มหลงัเรยีนด้วยชุดกจิกรรมค่ายอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม เรื�องการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม สําหรบั
นกัเรยีนระดบัช่วงชั นที� 4 จาํนวนวน 30 คน ภาคเรยีนที� 1 ปีการศกึษา 2548 ผลการวจิยัพบว่า โดย
ภาพรวมความตระหนักต่อการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อมของนักเรยีนที�เป็นกลุ่มตวัอย่าง หลงัปฏบิตัิชุด
กิจกรรมค่ายอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม เรื�องการอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อมหลงัปฏิบตัิชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อน
ปฏบิตัชุิดกจิกรรมอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 
  อลายโม (Aliamo.  1969: 5427A) ไดศ้กึษาถงึปจัจยัที�มอีทิธพิลต่อการเขา้ใจในปญัหา
สิ�งแวดลอ้มของนักเรยีนชั นมธัยมศกึษา ปจัจยัที�ศกึษาไดแ้ก่ เพศ การยอมรบัตนเอง การเกี�ยวขอ้ง
กบัสิ�งแวดลอ้ม โอกาสในการแกป้ญัหาสิ�งแวดลอ้มและแหล่งขอ้มลูเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม ผลการศกึษา 
พบว่า นกัเรยีนเพศชายและเพศหญงิมคี่านิยมต่อสิ�งแวดลอ้มไมแ่ตกต่างกนั และนักเรยีนแต่ระดบัจะ
มองการแกป้ญัหาดว้ยแนวทางต่างๆ กนั ดงันั นการเรยีนการสอนเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มควรจะแปรไป
ตามระดบัของนกัเรยีน 
  เบอรเ์ชทท ์(Burchett.  1972: 4439A) ไดศ้กึษาเจตคตเิกี�ยวกบัปญัหาสิ�งแวดลอ้มของ
นักเรยีนชั นประถมศกึษาระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 6 ซึ�งผลการศกึษาพบว่า นักเรยีนมเีจตคตต่ิอ
ปญัหาสิ�งแวดลอ้มในทศิทางบวกและปญัหาสิ�งแวดลอ้มในอนาคตจะรนุแรงมากกว่าในปจัจุบนั สิ�งที�มี
อทิธพิลต่อเจตคตขิองนกัเรยีน คอื การสอนของครแูละสิ�งเรา้ภายนอก เช่น ภาพยนตร ์ซึ�งเป็นปจัจยั
สําคญัที�ส่งผลถงึเจตคตขิองนักเรยีนและองค์ประกอบที�สําคญัยิ�งในการในการเปลี�ยนแปลงเจตคติ
ของนกัเรยีน คอื การไดม้สี่วนรว่มในการแกป้ญัหาสิ�งแวดลอ้ม 
  จากการศกึษางานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความตระหนัก สรุปไดน้ักเรยีนมคีวามตระหนัก
ต่อปญัหาสภาพแวดล้อม โดยรบัรูจ้ากสื�อ สถานการณ์รอบตวั และจากการสอนของครู ซึ�งพบว่า
นกัเรยีนที�ไดร้บัการอบรมจะมคีวามตระหนกัสงูกว่าก่อนอบรม ดงันั นชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลก
รอ้นกบัสุขภาพ ที�ผูว้จิยัสรา้งและพฒันาขึนน่าจะส่งเสรมิใหน้ักเรยีนเกดิความตระหนักต่อผลกระทบ
ของภาวะโลกรอ้นกบัสุขภาพของนกัเรยีนกบัคนในครอบครวั 
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5.  เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัความพึงพอใจ 
 5.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
  ศศธิร มงคลทอง (2548: 49) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ความพงึพอใจ คอื ความรูส้กึหรอื
ทศันคตทิี�เกดิขึนในตวับุคคลที�มต่ีอสิ�งต่างๆ ที�ไดสมัผสัได้รบัรู ้แล้วแสดงออกในลกัษณะทางบวก
หรอืทางลบ เช่น พอใจ หรอืไมพ่อใจ 
  เวธกา หนูเพช็ร (2550: 51) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ความพงึพอใจ คอื ความรูส้กึชอบ
ประทบัใจที�เกดิขึนภายในตวับุคคลที�มต่ีอสิ�งต่างๆ ที�ไดส้มัผสัและรบัรูจ้ากประสาทซึ�งมอีงคป์ระกอบ 
3 ด้านคอื องค์ประกอบทางด้านความรู้หรอืความเข้าใจ องค์ประกอบทางด้านความรู้สึกและ
องคป์ระกอบทางดา้นพฤตกิรรม 
  วอลเลอรส์เตน (Wallerstein.  1971: 256) ไดใ้ห้ความหมายไว้ว่า ความพงึพอใจ
หมายถงึ ความรูส้กึที�เกดิขึนเมื�อไดร้บัผลสาํเรจ็ตามความมุง่หมาย และอธบิายว่า ความพงึพอใจเป็น
กระบวนการทางจติวทิยาไม่สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน แต่สามารถคาดคะเนไดว้่าม ีหรอืไม่ม ีจาก
การสงัเกตพฤติกรรมของคนเท่านั น การที�จะทําให้คนเกิดความพงึพอใจจะต้องศึกษาปจัจยัและ
องคป์ระกอบที�เป็นสาเหตุแห่งความพงึพอใจนั น 
  จากการศึกษาเอกสารความหมายของความพงึพอใจ พอสรุปได้ว่า ความพงึพอใจ 
เป็นความรู้สึกในเชิงบวก ที�แสดงออกทางพฤติกรรมซึ�งสามารถสังเกตเห็นได้ เมื�อได้รบัการ
ตอบสนองตามความตอ้งการ ซึ�งจะเป็นแรงจงูใจ ทาํใหเ้กดิการมสี่วนรว่ม เกดิความเขา้ใจ สนใจ และ
เลอืกที�จะปฏบิตัใินกจิกรรมนั นๆ จนประสบผลสาํเรจ็ได ้
 5.2 ทฤษฎีและการสร้างความพึงพอใจ 
  เวธกา หนูเพช็ร (2550: 53-54) กล่าวว่า วธิกีารสรา้งความพงึพอใจต่อการเรยีนการ
สอน ผูส้อนจะตอ้งมกีารใชจ้ติวทิยาในการจดัการเรยีนการสอน เช่น การเสรมิแรง การสรา้งแรงจงูใจ 
การสร้างการมสี่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน การให้คดิค้นหาคําตอบให้กบัตนเอง 
ตลอดจนการใชส้ื�อที�ดมีปีระสทิธภิาพได้อย่างเหมาะสมกบัเนือหา จุดประสงค์ เหมาะสมกบัวยัของ
ผูเ้รยีนดว้ย เพื�อใหผู้เ้รยีนเกดิความพงึพอใจและเกดิการเรยีนรูเ้กี�ยวกบัสิ�งที�ผูส้อนถ่ายทอดให ้
  ในการสร้างความพงึพอใจมทีฤษฎีหลายทฤษฎีสําหรบัการสร้างความพงึพอใจ แต่
ทฤษฎทีี�ไดร้บัการยอมรบั และมชีื�อเสยีงที�ผูว้จิยันําเสนอ (อาร ีพนัธม์ณี.  2546: 86-87) คอืทฤษฎี
ความต้องตามลําดบัขั นของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Needs) ที�กล่าวว่า มนุษยทุ์กคนมี
ความต้องการเหมือนกันแต่ความต้องการนั นเป็นลําดับขั น เขาได้ตั งสมมติฐานเกี�ยวกับความ
ตอ้งการของมนุษยไ์ว ้ดงันี 
   1.  มนุษยม์คีวามตอ้งการอยูเ่สมอและไมม่ทีี�สินสุดขณะที�ความต้องการสิ�งใดไดร้บั
การตอบสนองแลว้ ความตอ้งการอยา่งอื�นกจ็ะเกดิขึนอกีไมม่วีนัจบสิน 
   2.  ความตอ้งการที�ไดร้บัการตอบสนองแลว้จะไมเ่ป็นสิ�งจงูใจสําหรบัพฤตกิรรมอื�น
ต่อไป ความตอ้งการที�ไดร้บัการตอบสนองเท่านั นที�เป็นสิ�งจงูใจของพฤตกิรรม 
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   3.  ความตอ้งการของมนุษยเ์รยีงเป็นลาํดบัขั นตามลําดบัความสาํคญั กล่าวคอื 
 เมื�อความต้องการในระดบัตํ�าไดร้บัการตอบสนองแลว้ ความต้องการระดบัสูงกจ็ะเรยีกรอ้งใหม้กีาร
ตอบสนอง ซึ�งลาํดบัขั นความตอ้งการของมนุษยม์ ี5 ขั นตอนตามลาํดบัขั นจากตํ�าไปสงู ดงันี 
    3.1 ความต้องการดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการ
เบืองต้นเพื�อความอยู่รอดของชวีติ เช่น ความต้องการในเรื�องของอาหาร นํา อากาศ เครื�องนุ่งห่ม 
ยารกัษาโรค ที�อยู่อาศยั และความต้องการทางเพศ ความต้องการทางด้านร่างกายจะมอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมของคนกต่็อเมื�อความตอ้งการทั งหมดของคนยงัไมไ่ดร้บัการตอบสนอง 
    3.2 ความต้องการดา้นความปลอดภยัหรอืความมั �นคง (Security of Safety 
Needs) ถ้าความต้องการทางดา้นร่างกายไดร้บัการตอบสนองตามสมควรแลว้มนุษยจ์ะต้องการใน
ขั นสูงต่อไป คอื เป็นความรูส้กึที�ต้องการความปลอดภยั หรอืความมั �นคงในปจัจุบนัและอนาคตซึ�ง
รวมถงึความกา้วหน้าและความอบอุ่นใจ 
    3.3 ความต้องการทางดา้นสงัคม (Social or Belonging Needs) หลงัจากที�
มนุษยไ์ด้รบัการตอบสนองในสองขั นดงักล่าวก็จะมคีวามต้องการสูงขึนอีก คอื ความต้องการทาง
สงัคมเป็นความต้องการที�จะเขา้ร่วมและไดร้บัการยอมรบัในสงัคม ความเป็นมติรและความรกัจาก
เพื�อน 
    3.4 ความต้องการที�จะไดร้บัการยอมรบันับถอื (Esteem Needs) เป็นความ
ต้องการให้คนอื�นยกย่อง ให้เกียรติ และเห็นความสําคญัของตนเอง อยากเด่นในสงัคม รวมถึง
ความสาํเรจ็ ความรูค้วามสามารถ ความเป็นอสิระ และเสรภีาพ 
    3.5 ความต้องการความสําเรจ็ในชวีติ (Self Actualization) เป็นความต้องการ
ระดบัสงูสุดของมนุษย ์ส่วนมากจะเป็นการอยากจะเป็นอยากจะไดต้ามความคดิของตน หรอืต้องการ
จะเป็นมากกว่าที�ตวัเองเป็นอยูใ่นขณะนั น 
  มาสโลว ์กล่าวว่า ความตอ้งการในแต่ละลําดบัขั น จะมคีวามคาบเกี�ยวกนัอยู่ หรอือาจ
เกดิความตอ้งการหลายลาํดบัขั นในเวลาเดยีวกนั 
  ทฏษฎขีองโครแ์มน (สมศกัดิ 7 คงเที�ยง; และ อญัชล ีโพธิ 7ทอง.  2542: 161-162; 
อา้งองิ Korman, A.K., 1977) ไดจ้าํแนกทฤษฎคีวามพงึพอใจในงานออกเป็น 2 กลุ่มคอื 

   1.  ทฤษฎกีารสนองความตอ้งการ กลุ่มนีถอืว่าความพงึพอใจในงานเกดิจากความ
ต้องการส่วนบุคคลที�มคีวามสมัพนัธต่์อผลที�ไดร้บัจากงานกบัการประสบความสําเรจ็ตามเป้าหมาย
ส่วนบุคคล 
   2.  ทฤษฎกีารอา้งองิกลุ่ม ความพงึพอใจในงานมคีวามสมัพนัธใ์นทางบวกกบั 
คุณลกัษณะของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม ซึ�งสมาชกิใหก้ลุ่มเป็นแนวทางในการประเมนิผล
การทาํงาน 
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  ทฤษฎขีองมมัฟอรด์ (สมศกัดิ 7 คงเที�ยง; และ อญัชล ีโพธิ 7ทอง.  2542: 162; อ้างองิ
Manford, E., 1972) ไดจ้าํแนกความคดิเกี�ยวกบัความพงึพอใจงานจากผลการวจิยัออกเป็น 5 กลุ่ม
ดงันี 
   1.  กลุ่มความตอ้งการทางดา้นจติวทิยา กลุ่มนีไดแ้ก่ Maslow, A.H., Herzberg. F 
และ Likert R.โดยมองความพงึพอใจงานเกดิจากความต้องการของบุคคลที�ต้องการความสําเรจ็ของ
งานและความตอ้งการการยอมรบัจากบุคคลอื�น 
   2.  กลุ่มภาวะผูนํ้ามองความพงึพอใจงานจากรปูแบบ  และการปฏบิตัขิองผูนํ้าที�มี
ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กลุ่มนีไดแ้ก่ Blake R.R., Mouton J.S. และ Fiedler R.R. 
   3.  กลุ่มความพยายามต่อรองรางวลั เป็นกลุ่มที�มองความพงึพอใจจากรายได ้ 
เงนิเดอืน และผลตอบแทนอื�น ๆ กลุ่มนี ได้แก่ กลุ่มบรหิารธุรกจิของมหาวทิยาลยัแมนเชสเตอร ์
(Manchester Business School) 
   4.  กลุ่มอุดมการณ์ทางการจดัการมองความพงึพอใจจากพฤตกิรรมการบรหิาร 
งานขององคก์ร ไดแ้ก่ Crogier M. และ Coulder G.M. 
   5.  กลุ่มเนือหาของงานและการออกแบบงาน  ความพงึพอใจงานเกดิจากเนือหา
ของตวังาน กลุ่มแนวคดินีมาจากสถาบนัทาวสิตอค (Tavistock Institute) มหาวทิยาลยัลอนดอน 
  ทฤษฎสีองปจัจยั (Two Factor Theory) 
   เป็นทฤษฎทีี� Frederick K. Herzberg ไดศ้กึษาทําการวจิยัเกี�ยวกบัแรงจงูใจใน
การทํางานของบุคคล เขาได้ศกึษาถงึความต้องการของคนในองค์กร หรอืการจงูใจจากการทํางาน 
โดยเฉพาะเจาะจง โดยศกึษาว่าคนเราตอ้งการอะไรจากงานคาํตอบกค็อื บุคคลต้องการความสุขจาก
การทํางาน ซึ�งสรุปไดว้่า ความสุขจากการทํางานนั น เกดิมาจากความพงึพอใจ หรอืไม่พงึพอใจใน
งานที�ทํา โดยความพงึพอใจหรอืความไม่พงึพอใจในงานที�ทํานั น ไม่ได้มาจากกลุ่มเดยีวกนั แต่มี
สาเหตุมาจากปจัจยัสองกลุ่ม คอื ปจัจยัจงูใจ (Motivational Factors) และปจัจยัคําจุนหรอืปจัจยัสุข
ศาสตร ์(Maintenance or Hygiene Factors) 
   1.  ปจัจยัจงูใจ (Motivational Factors) เป็นปจัจยัที�เกี�ยวขอ้งกบังานโดยตรง เพื�อ
จงูใจใหค้นชอบและรกังานที�ปฏบิตัเิป็นตวักระตุ้น ทําใหเ้กดิความพงึพอใจใหแ้ก่บุคคลในองคก์ารให้
ปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิ�งขึน เพราะเป็นปจัจยัที�สามารถตอบสนองความต้องการ
ภายในของบุคคลไดด้ว้ย อนัไดแ้ก่ 
    1.1 ความสําเรจ็ในงานที�ทําของบุคคล (Achievement) หมายถงึการที�บุคคล
สามารถทาํงานไดเ้สรจ็สิน และประสบความสําเรจ็อย่างด ีเป็นความสามารถในการแก้ปญัหาต่าง ๆ 
การรู้จกัป้องกันปญัหาที�จะเกิดขึน เมื�อผลงานสําเร็จจงึเกิดความรู้สกึพอใจและปลาบปลืมใน
ผลสาํเรจ็ของงานนั น ๆ  
    1.2 การไดร้บัการยอมรบันับถอื (Recognition)  หมายถงึ   การไดร้บัการ
ยอมรบันับถือไม่ว่าจากผู้บงัคบับญัชา จากเพื�อน จากผู้มาขอรบัคําปรกึษาหรอื จากบุคคลใน
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หน่วยงาน การยอมรบันีอาจจะอยู่ในรปูของการยกย่องชมเชยแสดงความยนิด ีการใหก้ําลงัใจ หรอื
การแสดงออกอื�นใดที�ก่อให้เหน็ถงึการยอมรบัในความสามารถ เมื�อได้ทํางานอย่างหนึ�งอย่างใด
บรรลุผลสาํเรจ็ การยอมรบันบัถอืจะแฝงอยูก่บัความสาํเรจ็ในงานดว้ย 
    1.3 ลกัษณะของงานที�ปฏบิตั ิ(The Work Itself) หมายถงึงานที�น่าสนใจ งาน
ที�ต้องอาศยัความคดิรเิริ�มสรา้งสรรค์ทา้ทายใหล้งมอืทํา หรอืเป็นงานที�มลีกัษณะสามารถกระทําได้
ตั งแต่ตน้จนจบโดยลาํพงัแต่ผูเ้ดยีว 
    1.4 ความรบัผดิชอบ (Responsibility) หมายถงึ ความพงึพอใจที�เกดิขึนจาก
การไดร้บัมอบหมาย ให้รบัผดิชอบงานใหม่ๆ และมอีํานาจในการรบัผดิชอบไดอ้ย่างเตม็ที�ไม่มกีาร
ตรวจ หรอืควบคุมอยา่งใกลช้ดิ 
    1.5 ความกา้วหน้า (Advancement) หมายถงึ ไดร้บัเลื�อนขั นเลื�อนตําแหน่งให้
สงูขึนของบุคคลในองคก์ร การมโีอกาสไดศ้กึษาเพื�อหาความรูเ้พิ�มหรอืไดร้บัการฝึกอบรม 
   2.  ปจัจยัคําจนุหรอืปจัจยัสุขศาสตร ์(Maintenance or Hygiene Factors) 
หมายถงึ ปจัจยัที�จะคําจุนให้แรงจูงใจ ในการทํางานของบุคคลมอียู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มหีรอืมใีน
ลกัษณะที�ไมส่อดคลอ้งกบับุคคลในองคก์รบุคคลในองคก์รจะเกดิความไม่ชอบงานขึน และเป็นปจัจยั
ที�มาจากภายนอกตวับุคคล ปจัจยัเหล่านีไดแ้ก่ 
    2.1 เงนิเดอืน (Salary) หมายถงึ เงนิเดอืนและการเลื�อนขั นเงนิเดอืนใน 
หน่วยงานนั นๆ เป็นที�พอใจของบุคลากรที�ทาํงาน 
    2.2 โอกาสไดร้บัความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถงึ 
การที�บุคคลไดร้บัการแต่งตั งเลื�อนตําแหน่งภายในหน่วยงานแล้ว ยงัหมายถงึสถานการณ์ที�บุคคล
สามารถไดร้บั ความกา้วหน้าในทกัษะวชิาชพีดว้ย 
    2.3 ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื�อนรว่มงาน 
(Interpersonal Relation Superior, Subordinate and Peers) หมายถงึ การตดิต่อไม่ว่าจะเป็นกริยิา
หรอืวาจา ที�แสดงถงึความสมัพนัธ์อนัดต่ีอกนั สามารถทํางานร่วมกนั มคีวามเขา้ใจซึ�งกนัและกนั
อยา่งด ี
    2.4 สถานะทางอาชพี (Status) หมายถงึ อาชพีนั นเป็นที�ยอมรบันับถอืของ
สงัคมที�มเีกยีรตแิละศกัดิ 7ศร ี
    2.5 นโยบายและการบรกิาร (Company Policy and Administration) 
 หมายถงึ การจดัการและการบรหิารขององคก์าร การตดิต่อสื�อสารภายในองคก์ร 
    2.6 สภาพการทํางาน (Working Conditions) หมายถงึ สภาพทางกายภาพ
ของงาน  เช่น แสง  เสยีง อากาศ ชั �วโมงการทํางาน  รวมทั งลกัษณะของสิ�งแวดล้อมอื�นๆ  เช่น 
อุปกรณ์ เครื�องมอื เครื�องใช ้
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    2.7 ความเป็นอยู่ส่วนตวั (Personal life) ความรูส้กึที�ดหีรอืไม่ด ีอนัเป็นผลที�
ได้รบัจากงานในหน้าที� เช่น การที�บุคคลถูกยา้ยไปทํางานในที�แห่งใหม่ ซึ�งห่างไกลจากครอบครวั 
ทาํใหไ้มม่คีวามสุข และไมพ่อใจกบัการทาํงานในที�แห่งใหม ่
    2.8 ความมั �นคงในการทํางาน (Security) หมายถงึ ความรูส้กึของบุคคลที�มี
ต่อความมั �นคงในการทาํงาน ความยั �งยนืของอาชพี หรอืความมั �นคงขององคก์าร 
    2.9 วธิกีารปกครองบงัคบับญัชา (Supervision-Technical) หมายถงึ ความ 
สามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการทํางาน หรอืความยตุธิรรมในการบรหิาร 
  จากทฤษฎสีองปจัจยั สรุปได้ว่าปจัจยัทั ง 2 ด้านนี เป็นสิ�งที�คนต้องการ เพราะเป็น
แรงจูงใจในการทํางาน องค์ประกอบที�เป็นปจัจยัจูงใจเป็นองค์ประกอบที�สําคญั ทําให้คนเกิด
ความสุขในการทํางาน โดยมคีวามสมัพนัธ์กบักรอบแนวคดิที�ว่า เมื�อคนได้รบัการตอบสนองด้วย
ปจัจยัชนิดนี จะช่วยเพิ�มแรงจูงใจในการทํางาน ผลที�ตามมาก็คอื คนจะเกดิความพงึพอใจในงาน 
สามารถทาํงานไดอ้ยา่งม ีประสทิธภิาพ ส่วนปจัจยัคําจุน หรอืสุขศาสตรท์ําหน้าที�เป็นตวัป้องกนัมใิห้
คนเกดิความไม่เป็นสุข หรอื ไม่พงึพอใจในงานขึน ช่วยทําใหค้นเปลี�ยนเจตคตจิากการ ไม่อยาก
ทาํงานมาสู่ความพรอ้มที�จะทํางาน 
  นอกจากนี Herzberg ยงัได้อธบิายเพิ�มเติมอีกว่า องค์ประกอบทางด้านการจูงใจ
จะต้องมคี่าเป็นบวกเท่านั น จงึจะทําใหบุ้คคลมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานขึนมาได ้แต่ถ้าหาก
ว่ามคี่าเป็นลบ จะทาํใหบุ้คคลไมพ่งึพอใจในงาน ส่วนองคป์ระกอบทางดา้นการคําจุน ถ้าหากว่ามคี่า
เป็นลบ บุคคลจะไมม่คีวามรูส้กึ ไมพ่งึพอใจในงานแต่อย่างใดเนื�องจากองคป์ระกอบทางดา้นปจัจยันี 
มหีน้าที�คําจุนหรอืบํารุงรกัษาบุคคลใหม้คีวามพงึพอใจในงานอยู่แลว้ สรุปไดว้่า ปจัจยัทั งสองนี ควร
จะตอ้งมใีนทางบวก จงึจะทําใหค้วามพงึพอใจในการทํางานของบุคคลเพิ�มขึน จากทฤษฎสีองปจัจยั
ของ Herzberg เป็นทฤษฎทีี�ศกึษาเกี�ยวกบัขวญักําลงัใจมคีวามสมัพนัธ์อย่างใกล้ชดิกบัความพงึ
พอใจและการจงูใจ ซึ�งเกดิจากปจัจยัจงูใจและปจัจยัคําจุนนั �นเอง 
  จากการศกึษาเอกสารการสรา้งและทฤษฎคีวามพงึพอใจ สรุปได้ว่า มนุษยม์คีวาม
ต้องการพืนฐานเหมอืนกนั ดงันั นการสร้างความพงึพอใจในการเรยีนสามารถใช้จติวทิยาในการ
จดัการเรยีนการสอน ให้สอดคล้องกบัปจัจยัพืนฐานที�เป็นความต้องการของมนุษย ์ซึ�งจะเป็นการ
สรา้งแรงจงูใจ ใหผู้เ้รยีนเกดิพฤตกิรรมที�อยากเรยีนรู ้จนเกดิความเขา้ใจ และมคีวามสุข ความสนใจ
ที�จะเรยีนรูจ้นเกดิประสทิธผิลทางการเรยีนไดด้ ี
 5.3 การวดัความพึงพอใจ 
  การวดัความพงึพอใจมนีักการศกึษา (ล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  2543:    
60-63) ไดเ้สนอเครื�องมอืวดัความพงึพอใจไว ้ดงันี  
   1.  สมัภาษณ์ (Interview) การสมัภาษณ์ คอื  การพูดคุยกนัอย่างมจีุดมุ่งหมายผู้
สมัภาษณ์ที�ดตี้องฟงัมากกว่าพูด และต้องไม่หูเบา จะยดึตามแนววตัถุประสงคท์ี�จะวดัและบนัทกึไว้
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การสมัภาษณ์ใชป้ากเปล่าเป็นเครื�องมอืสําคญั ไดผ้ลอย่างไรบนัทกึไว ้ลกัษณะของ
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การสมัภาษณ์ที�ดตี้องเป็นการยั �วยุ หรอืกระตุ้นให้ผู้ถูกสมัภาษณ์อยากจะตอบและให้คําตอบที�คงที�
พอควร คําถามที�ถามพยายามถามให้ตรงจุดที�สุด คําถามควรมีความเชื�อมั �นสูง คําถามที�ใช้
สมัภาษณ์ควรจะไดค้าํตอบที�สามารถนําไปขยายองิสู่เหตุการณ์ที�คลา้ยคลงึกนัได ้
   2.  การสงัเกต (Observation) การสงัเกต คอื การเฝ้ามองดสูิ�งหนึ�งสิ�งใดอยา่งม ี
จุดมุ่งหมาย เครื�องมอืสําคญัของการสงัเกต คอืตาและหู การเฝ้าดูโดยการบนัทกึโดยใชข้อ้รายการ 
(Checklist) ในการสงัเกต จงึควรเตรยีมไวใ้หพ้รอ้ม ผูส้งัเกตควรจะเป็นที�รบัรูแ้ละมปีระสาทตาด ี
   3.  การรายงานตนเอง (Self-report) เครื�องมอืแบบนีตอ้งการใหผู้ถู้กสอบแสดง 
ความรูส้กึของตนเองตามสิ�งเรา้ที�เขาไดส้มัผสั นั �นคอืสิ�งเรา้ที�เป็นขอ้ความ ขอ้คําถาม หรอืเป็นภาพ
เพื�อใหผู้้สอบแสดงความรูส้กึออกมาอย่างตรงไปตรงมา แบบทดสอบหรอืมาตรวดัที�ถอืว่าเป็นแบบ
มาตรฐาน (Standard form) เป็นแนวการสรา้งของเทอรส์โตน (Thurstone) กตัแมน (Guttman)     
ลเิกติ (Likert) และออสกูด (Osgood) 
   4.  เทคนิคจนิตนาการ (Projective techniques) แบบนีอาศยัสถานการณ์หลาย 
อยา่งไปเรา้ผูส้อบ สถานการณ์ที�กําหนดใหจ้ะไม่มโีครงสรา้งที�แน่นอนทําใหผู้ส้อบจะต้องจนิตนาการ
ออกมาตามแต่ประสบการณ์เดมิของตน แต่ละคนจะแสดงออกมาไม่เหมอืนกนั เช่น ประเภทใหเ้ตมิ
ประโยคให้สมบูรณ์ ภาพนามธรรมเตมิเรื�องราวสั นๆ เล่านิทานจากภาพ การแปลความหมายอาศยั
ผลจากการตอบสิ�งที�กล่าวมาแลว้  
   5.  การวดัทางสรรีะภาพ (Physiological measurement) การวดัดา้นนีอาศยั 
เครื�องมอืไฟฟ้า หรอืเครื�องมอือื�นๆ ในการสงัเกตการณ์เปลี�ยนแปลงสภาพของรา่งกาย 
   การสรา้งแบบวดัความพงึพอใจตามวธิขีองลเิคอรท์ (Likert’s Scale) (ธรีวุฒ ิเอกะกุล. 
2549: 55) ได้กล่าวถงึวธิกีารสรา้ง และการกําหนดการให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์ความเบี�ยงเบน
มาตรฐานใหค้ะแนนช่วงความรูส้กึเท่าๆ กนั เป็น 5 ช่วงแบบต่อเนื�อง เรยีกว่า Arbitrary weighting 
method ใหร้ะดบัคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2, 1 สําหรบัขอ้ความที�เป็นบวก ส่วนขอ้ความที�เป็นลบใน
ระดบัความคดิเหน็เดยีวกนัใหค้ะแนนเป็น 1, 2, 3, 4, 5  
  จากการศึกษาเอกสารการวัดความพึงพอใจ ผู้วิจ ัยเลือกที�จะสร้างเครื�องมือวัด          
ความพงึพอใจโดยใช้แบบวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบ ลเิคอรท์ (Likert’s Scale) โดย
แบ่งระดบัความพงึพอใจเป็น 5 ระดบั คอื พงึพอใจมากที�สุด พงึพอใจมาก พงึพอใจปานกลาง พงึ
พอใจน้อย พงึพอใจน้อยที�สุด โดยกําหนดขอ้ความในการสอบถามใหส้อดคลอ้งกบัเนือหาวชิาที�สอน 
เน้นขอ้ความที�ชดัเจน เขา้ใจงา่ย และประกอบดว้ยขอ้ความที�เป็นเชงิบวก และเชงิลบคละกนัไป 
 5.4 งานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัความพึงพอใจ 
  ศศธิร มงคลทอง (2548: 73) ไดท้ําการศกึษาความพงึพอใจต่อชุดกจิกรรม เรื�อง นํา
เพื�อชวีติ สําหรบันักเรยีนช่วงชั นที� 3 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตร ีจาํนวน 40 คน 
ภาคการเรยีนที� 2 ปีการศกึษา 2547 พบว่าเมื�อมกีารใชชุ้ดกจิกรรม เรื�อง นําเพื�อชวีติ นักเรยีนมี
ความพงึพอใจต่อชุดกจิกรรมอยูใ่นระดบัมาก 
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  อสิรยิา หนูจอ้ย (2549: 78) ไดท้ําการศกึษาความพงึพอใจต่อชุดกจิกรรมการเรยีนรู้
สิ�งแวดลอ้มศกึษา เรื�องระบบนิเวศในนาขา้วสาํหรบันกัเรยีนช่วงชั นที� 3 โรงเรยีนเทศบาลสรรพสามติ
บํารุง จํานวน 30 คน ภาคเรยีนที� 1 ปีการศกึษา 2548 ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจต่อชุด
กจิกรรมการเรยีนรู้สิ�งแวดล้อมศึกษา เรื�อง ระบบนิเวศในนาข้าวของนักเรยีน เมื�อเรยีนด้วยชุด
กจิกรรมการเรยีนรูส้ ิ�งแวดลอ้มศกึษา นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจระดบัมากที�สุด 
  เวธกา หนูเพช็ร (2550: 81) ไดศ้กึษาความพงึพอใจต่อชุดกจิกรรม เรื�อง นําเสยีใน
ชุมชน ของนักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที� 2 โรงเรยีนมธัยมนาคนาวาอุปถมัภ์ ภาคการเรยีนที� 2 ปี
การศกึษา 2549 ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจรวมทั ง 4 ชุดกจิกรรม มคี่าคะแนนเฉลี�ยอยู่ใน
ระดบัความพงึพอใจมาก (อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05) 
  จากการศกึษางานวจิยัที�เกี�ยวกบัความพงึพอใจ สรุปไดว้่า การเรยีนรูด้ว้ยชุดกจิกรรม
การเรยีนรูท้ี�ผ่านการพฒันามปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์ทําใหผู้เ้รยีนเกดิความพงึพอใจในการปฏบิตัิ
กจิกรรมและนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อชุดกจิกรรมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก 
 



 
 

บทที�  3 
วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 
 การวิจยัครั �งนี�เป็นการวิจยัเพื�อพฒันาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพ  
สาํหรบันักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 3 ซึ�งผูว้จิยัไดด้ําเนินการศกึษาคน้ควา้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
คอื    
  ตอนที�  1 การพฒันาและหาประสทิธภิาพชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้
  ตอนที�  2 การนําชุดกจิกรรมการเรยีนรูท้ี�พฒันาขึ�นไปทดลองสอน 
 ในการวจิยัครั �งนี�ผูว้จิยัไดด้าํเนินการในแต่ละขั �นตอนดงันี� 
 
ตอนที� 1 การพฒันาและหาประสิทธิภาพชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เอกสารตวัชี�วดัและสาระการเรยีนรู ้
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขั �นพื�นฐานพุทธศกัราช 2551 

2. เอกสารวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัชุด
กจิกรรมการเรยีนรู ้และผลกระทบ
จากภาวะโลกรอ้น 

 

(อาจารยด์า้นสิ�งแวดลอ้ม 
 อาจารยส์อนวทิยาศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา 
 อาจารยด์า้นการวดัและประเมนิผล) 
 

Yes 

No 

Yes 

ศกึษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

วเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรู ้

สรา้งชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้

No 

1 

1 

2 

ปรบัแกไ้ข 
เสนอประธานและ

กรรมการ 

นําชุดกจิกรรมผ่านผูเ้ชี�ยวชาญ 3 ท่าน 

ปรบัแกไ้ข ตรวจสอบ IC 0.5 ขึ�น

A 
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ภาพประกอบ 18 ขั �นตอนการพฒันาและหาประสทิธภิาพชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้
 
  1. ขั (นตอนการพฒันาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   1.1 ศกึษาเอกสารงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งประกอบดว้ย  เอกสารตวัชี�วดัและสาระการ
เรยีนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั �นพื�นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 รวมทั �งเอกสารงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้ ในด้านกจิกรรม 
ส่วนประกอบ เนื�อหา เพื�อกําหนดจุดประสงค์ ขั �นตอน และเนื�อหาในการจดัทํากิจกรรมของชุด
กจิกรรมการเรยีนรู ้ รวมถงึขอ้มลูเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มต่างๆ ที�มผีลกระทบจากภาวะโลกรอ้น และมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ เพื�อใหผู้เ้รยีนไดท้าํความเขา้ใจไดง้า่ย  
   1.2 วเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนเพื�อนํามากําหนดจุดประสงคข์องกจิกรรมการเรยีนรูท้ี�
พฒันาขึ�น โดยอ้างองิมาตรฐานการเรยีนรูต้ามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั �นพื�นฐาน พุทธศกัราช 
2551 กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที� 2 ชีวติกับสิ�งแวดล้อม และกลุ่มสาระการเรยีนรู ้    
สุขศกึษาและพลศกึษา สาระที� 5 ความปลอดภยัในชวีติ  
   1.3 สรา้งชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ โดยแบ่งเป็น  4 กจิกรรม
ไดแ้ก่กจิกรรมที� 1 มารูจ้กัโลกรอ้นกนัเถอะ กจิกรรมที� 2  ผลกระทบอย่างไรต่อสุขภาพ กจิกรรมที� 3  
การเผชญิหน้ากบัภาวะโลกรอ้น กจิกรรมที� 4 การลดภาวะโลกรอ้น ซึ�งแต่ละกจิกรรมจะประกอบไป

ทดลองใชก้บักลุ่มที�ไม่ใช่ตวัอย่าง (3, 9 คน) 

A 

ทดลองใชก้บันกัเรยีนชั �น ม.3 ที�ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง (JK คน) 

หาประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 

นําไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง 
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ดว้ย  1) ชื�อกจิกรรม 2) คาํชี�แจง 3) จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้4) เวลาที�ใช ้5) ใบความรู ้6) อุปกรณ์/สื�อ
การเรยีนรู ้7) กจิกรรม 8) คาํถามทา้ยกจิกรรม 
   1.4 นําชุดกจิกรรมการเรยีนรูท้ี�สรา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้เสนอต่อประธานและกรรมการ
ที�ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ เพื�อตรวจสอบและปรบัปรุงแก้ไข จากนั �นนําชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ไปให้
ผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 3 ท่าน คอือาจารยผ์ูส้อนวทิยาศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 1 ท่าน อาจารย์
ผูส้อนดา้นสิ�งแวดลอ้ม 1 ท่าน อาจารยผ์ูส้อนดา้นการวดัและประเมนิผล 1 ท่าน เพื�อตรวจสอบความ
เที�ยงตรงเชงิเนื�อหาของชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้ โดยพจิารณาจากค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IC) ที�มคี่า
ดชันีความสอดคล้อง 0.5 ขึ�นไป จากนั �นนําไปปรบัปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชี�ยวชาญ แล้ว
นําไปหาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้ 
   1.5 นําชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ที�ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี�ยวชาญแล้ว ไป
ทดลองใช้กับนักเรยีนชั �นมธัยมศึกษาปีที� 3 ที�ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 3 คน  ที�มรีะดบั
ความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน เพื�อนําขอ้บกพร่องต่างๆ ของชุดกจิกรรมการเรยีนรูม้าปรบัปรุง
แกไ้ข ดงัตาราง 
 
ตาราง 4 สรปุผลการปรบัปรงุการใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ 
 

ปญัหาที�พบ การปรบัปรงุแกไ้ข 
1.  คาํชี�แจงในการปฏบิตักิจิกรรมในแต่ละ 
    กจิกรรมไมช่ดัเจน  

1.  ปรบัคาํชี�แจงในการปฏบิตักิจิกรรมใหม้ลีําดบั 
    ชดัเจนมากยิ�งขึ�น 

2.  รปูภาพในใบความรูม้องไมช่ดัเจน 
 

2.  ปรบัรปูภาพในใบความรูใ้หเ้หน็ไดช้ดัเจนยิ�ง 
    ขึ�น 

3.  อุปกรณ์ที�ใชใ้นการปฏบิตักิจิกรรมไม ่
    เหมาะสม เช่น แผ่นพลาสตกิวางรองนํ�าแขง็ 
    ในกจิกรรมที� 2 

3.  ปรบัอุปกรณ์ใหเ้หมาะสม  และปฏบิตัไิดง้า่ย 
    เหน็ผลไดช้ดัเจน 
 

 
   นําชุดกจิกรรมที�ปรบัปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อประธานและกรรมการที�ปรกึษาปรญิญา
นิพนธ์ แล้วนําไปทดลองใชก้บันักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 3 ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 3 กลุ่ม 
กลุ่มละ 3 คนรวมเป็น 9 คน โดยสมาชกิภายในกลุ่มประกอบดว้ยนักเรยีนที�มคีวามสามารถเก่ง ปาน
กลาง อ่อน โดยทําการวัดผลสัมฤทธิ Sทางการเรยีน ความตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพอัน
เนื�องมาจากภาวะโลกรอ้น  และความพงึพอใจต่อชุดกจิกรรม  
   1.6 นําชุดกจิกรรมการเรยีนรูท้ี�ไดร้บัการปรบัปรุงแก้ไขไปใชก้บันักเรยีน  จาํนวน 30 
คน ที�ไมใ่ช่กลุ่มตวัอยา่ง เพื�อหาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม 
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 2.   คู่มือครปูระกอบการสอนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  คู่มอืครูประกอบการสอนชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ ผู้ว ิจยัพฒันาขึ�นเพื�อเป็นแนวทาง
สําหรบัครูผู้สอนที�นําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที�พัฒนาขึ�นไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน โดย
ดาํเนินการดงันี� 
   2.1 ศกึษาเอกสารงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งประกอบดว้ย  เอกสารตวัชี�วดัและสาระ
การเรยีนรูแ้กนกลางกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั �นพื�นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 รวมทั �งเอกสารงานวจิยัที�เกี�ยวข้องกบัชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ ในด้านกจิกรรม 
ส่วนประกอบ เนื�อหา เพื�อกําหนดจุดประสงค์ ขั �นตอน และเนื�อหาในการจดัทํากิจกรรมของชุด
กจิกรรมการเรยีนรู ้ รวมถงึขอ้มูลเกี�ยวกบัสิ�งแวดล้อมต่างๆ ที�มผีลกระทบจากภาวะโลกรอ้น และ
ผลกระทบต่อสุขภาพ นําไปใชใ้นการสรา้งคู่มอืครปูระกอบการสอนชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้
   2.2 กําหนดจดุประสงคข์องแต่ละชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้
   2.3 สรา้งคู่มอืครปูระกอบการสอนชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยแต่ละกจิกรรม 
ประกอบดว้ย 1) ชื�อกจิกรรม 2) คําชี�แจง 3) จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้4) เวลาที�ใช ้5) ใบความรู ้6) สื�อ
การเรยีนรู ้7) การดาํเนินกจิกรรม 8) เฉลยคาํถามทา้ยกจิกรรม  
   2.4 นําคู่มอืครปูระกอบการสอนชุดกจิกรรมการเรยีนรูท้ ี�สรา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 
เสนอต่อประธานและกรรมการที�ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ เพื�อนําเสนอมาปรบัปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
จากนั �นนําคู่มอืครปูระกอบการสอนชุดกจิกรรมการเรยีนรูไ้ปใช ้
 
ตอนที�  2 การนําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที�พฒันาขึ(นไปทดลองสอน 
 ในขั �นตอนนี�ผูว้จิยัไดนํ้าชุดกจิกรรมที�พฒันาแล้ว ไปทดลองสอนกบันักเรยีนกลุ่มตวัอย่าง    
30 คน เพื�อศกึษาผลสมัฤทธิ Sทางการเรยีน ความตระหนักถงึผลกระทบต่อสุขภาพอนัเนื�องมาจาก
ภาวะโลกรอ้น และความพงึพอใจต่อชุดกจิกรรม 
 1.  แหล่งขอ้มลูที�ใชใ้นการสอน 
  ประชากร 
   ประชากรที�ใช้ในการวจิยัครั �งนี� เป็นนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 3 โรงเรยีนสกีนั       
(วฒันานันทอุ์ปถมัภ)์ ดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร  ภาคการเรยีนที� 2  ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 
นกัเรยีน 360 คน 
  การเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 
   กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครั �งนี� เป็นนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 3 โรงเรยีนสกีนั       
(วฒันานันทอุ์ปถมัภ)์ ดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร  ภาคการเรยีนที� 2  ปีการศกึษา 2555 จาํนวน
นักเรยีน 30 คน ซึ�งไดจ้ากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากเลอืก
กลุ่มทดลอง  โรงเรยีนสกีนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์  
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 2.  ตวัแปรที�ใชใ้นการทดลอง 
  2.1 ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ ชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ 
  2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
   2.2.1 ผลสมัฤทธิ Sทางการเรยีนของนกัเรยีนที�เรยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะ
โลกรอ้นกบัสุขภาพ 
   2.2.2 ความตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพอนัเนื�องมาจากภาวะโลกร้อนของ
นกัเรยีนหลงัเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ 
   2.2.3 ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุด
กจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ 
 3.  ระยะเวลาที�ใชใ้นการทดลองสอน 
  ระยะเวลาที�ใช้การวจิยัครั �งนี�ผู้วจิยัทําการทดลองในภาคเรยีนที� 2 ปีการศกึษา 2555   
โดยทําการทดลองสอนกบันักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 3 ในชั �วโมงชุมนุมวทิยาศาสตรข์องโรงเรยีน 
จาํนวน   5 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 คาบ (คาบละ 50 นาท)ี รวม 15 คาบ 
 4.  เนื�อหาที�ใชใ้นการทดลองสอน 
  เนื�อหาที�ผู้วจิยัพฒันาขึ�นเป็นชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ได้ศึกษาจากเอกสาร งานวจิยัที�
เกี�ยวขอ้ง และหลกัสูตรการศกึษาขั �นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
สาระที� 2  ชวีติกบัสิ�งแวดล้อม และกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศกึษาสาระที� 5 ความ
ปลอดภยัในชวีติ 
   ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพ ประกอบด้วยกิจกรรมจํานวน            
4 กจิกรรม ดงันี� 
    กจิกรรมที� 1  มารูจ้กัโลกรอ้นกนัเถอะ 
    กจิกรรมที� 2  ผลกระทบอยา่งไรต่อสุขภาพ 
    กจิกรรมที� 3  การเผชญิหน้ากบัภาวะโลกรอ้น 
    กจิกรรมที� 4  การลดภาวะโลกรอ้น 
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เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั 
 
 1.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ3 ทางการเรียน 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 19 ขั �นตอนการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Sทางการเรยีน 
 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Sทางการเรยีน มขี ั �นตอนดาํเนินการดงันี� 
  1.1 ศกึษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Sทางการเรยีน การ
เขียนข้อสอบ ให้ครอบคลุมเนื�อหาในชุดกิจกรรม พร้อมทั �งการวิเคราะห์ การวัดผลและการ
ประเมนิผลขอ้สอบ  
  1.2 สรา้งแบบทดสอบวดัผลผลสมัฤทธิ Sทางการเรยีน  เป็นแบบเลอืกตอบชนิด 4 ตวั 
เลอืก ใหเ้ลอืกคาํตอบที�ถูกที�สุดเพยีงคาํตอบเดยีว และกําหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น ตอบถูกให ้1 
คะแนน ตอบผดิหรอืไมต่อบให ้0 คะแนน โดยวเิคราะหเ์นื�อหาตามแนวคดิของ บลูม (Bloom. 1976: 

1. เอกสารวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการสรา้ง
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Sทางการเรยีน 

 

การวเิคราะหค์ดัเลอืกขอ้สอบ 
- หาค่าความยากง่าย (p) เลอืกช่วง      

0.2 – 0.8 
- หาค่าอาํนาจจาํแนก (r) เลอืก  0.2 ขึ�นไป 
- หาค่าความเชื�อมั �น (r

tt
) ใชส้ตูร KR-20 

ศกึษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

สรา้งแบบทดสอบ 4 ตวัเลอืก 40 ขอ้ 

(ตามแนวคดิของ Bloom) 

ผ่านผูเ้ชี�ยวชาญ 3 ท่าน (IC 0.5 ขึ�นไป) 

ทดลองใชก้บันกัเรยีนชั �น ม. 3  

ที�ไมใ่ช่กลุ่มตวัอย่าง (30 คน) 

วเิคราะหค์ดัเลอืกขอ้สอบ 

นําไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง 

1 
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90-109) ซึ�งวดัการเรยีนรู ้6 ดา้น คอื ความรูค้วามจาํ ความเขา้ใจ การนําไปใช ้การวเิคราะห ์การ
สงัเคราะห ์และการประเมนิค่า จาํนวน 40 ขอ้ 
  1.3 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Sทางการเรยีน ที�สรา้งขึ�นใหผู้เ้ชี�ยวชาญทางการศกึษา 
จาํนวน 3 คน ตรวจสอบลกัษณะการใชค้าํถาม ตวัเลอืก ความถูกต้องของเนื�อหาตลอดจนภาษาที�ใช ้
โดยเลอืกขอ้สอบที�มคี่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัพฤตกิรรมที�ต้องการวดั (IC) ตั �งแต่ 
0.5 ขึ�นไปไว ้ซึ�งสรปุค่าการประเมนิดชันีความสอดคลอ้ง (IC) ของผลสมัฤทธิ Sการเรยีนรูข้องนักเรยีน
ดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ โดยผูเ้ชี�ยวชาญ (ภาคผนวก ค) 
  1.4 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Sทางการเรยีนที�สรา้งขึ�นไปใหน้ักเรยีนจาํนวน 30 คน
ทําแบบทดสอบ แลว้นําผลที�ได้มาวเิคราะห์เป็นรายขอ้ เพื�อหาค่าก่อนนําไปใช้ โดยวเิคราะห์หาค่า
ความยากงา่ย (p) โดยการคดัเลอืกขอ้สอบ จะคดัเลอืกขอ้สอบที�มคี่าความยากง่ายในช่วง 0.20-0.80 
นําไปใช้งาน ส่วนขอ้สอบที�ตํ�ากว่า 0.2 และสูงกว่า 0.8 ตดัทิ�งไป และค่าอํานาจจําแนก (r) การ
คดัเลอืกขอ้สอบ จะคดัเลอืกขอ้สอบที�มคี่าอํานาจจาํแนก ตั �งแต่ 0.20 ขึ�นไป จาํนวน 25 ขอ้ จากนั �น
นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Sทางการเรยีนไปหาค่าความเชื�อมั �น (rtt) โดยใชสู้ตรของคูเดอร ์ รชีารด์
สนั 20 (KR-20) ซึ�งแบบทดสอบนี�มคี่าความเชื�อมั �นทั �งฉบบัเท่ากนั 0.76 (ภาคผนวก ง) 
  1.5 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Sทางการเรยีนที�ตรวจสอบคุณภาพแลว้ไปทดลองใช้
กบักลุ่มตวัอยา่ง 
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 2.  แบบวดัความตระหนัก 
 
 
 

 
1. เอกสารวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการสรา้ง

แบบวดัความตระหนกั
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 20 ขั �นตอนการสรา้งแบบวดัความตระหนัก 

 
 ผู้วจิยัได้ดําเนินการสร้างแบบวดัความตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพอนัเนื�องมาจาก
ภาวะโลกรอ้นมขีั �นตอนดาํเนินการดงันี� 
  2.1 ศกึษาเอกสารที�เกี�ยวกบัวธิกีารสรา้งแบบวดัความตระหนัก ตามวธิขีอง  ลเิคริท์
(Likert’s Scale) 

No 

Yes 

1 

ใช้มาตราสว่นประมาณคา่ 5 อนัดบั 

เห็นด้วยอยา่งยิ)ง เห็นด้วย ไมแ่นใ่จ ไมเ่ห็นด้วย 
ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ)ง 

 

ศกึษาเอกสารและงานวจิยัที)เกี)ยวข้อง 

สร้างแบบวดัความตระหนกั 

ผา่นผู้ เชี)ยวชาญ 3 ทา่น (IC 0.5 ขึ <นไป) 

คดัเลอืกจํานวน 25 ข้อ 

ปรับแก้ไข เสนอประธานและ

กรรมการ 

นําไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 
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  2.2 วเิคราะหเ์นื�อหาและศกึษาจดุประสงคข์องกจิกรรมในแต่ละชุดกจิกรรม นําขอ้มลูที�
ได้จากการศกึษามาสร้างแบบวดัความตระหนักถงึผลกระทบต่อสุขภาพอนัเนื�องมาจากภาวะโลก
รอ้น จาํนวน 30 ขอ้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 อนัดบั (นิตยา วมิลศกัดิ S.  2548: 48) 
 
    5   คะแนน  หมายถงึ  เหน็ดว้ยอยา่งยิ�ง 
    4   คะแนน  หมายถงึ  เหน็ดว้ย 
    3   คะแนน  หมายถงึ  ไมแ่น่ใจ 
    2   คะแนน  หมายถงึ  ไมเ่หน็ดว้ย 
    1   คะแนน  หมายถงึ  ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิ�ง 
 
   เกณฑก์ารประเมนิคะแนนของ แบบวดัความตระหนกั ใหค้วามหมายดงัต่อไปนี� 
    
    4.51 – 5.00   ผลการประเมนิเหน็ดว้ยอยา่งยิ�ง 
    3.51 – 4.50   ผลการประเมนิเหน็ดว้ย 
    2.51 – 3.50   ผลการประเมนิไมแ่น่ใจ 
    1.51 – 2.50   ผลการประเมนิไมเ่หน็ดว้ย 
    1.00 – 1.50   ผลการประเมนิไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิ�ง 
 
  2.3 นําแบบวดัความตระหนักที�สรา้งขึ�น   เสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมปรญิญา
นิพนธ ์แลว้นํามาปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ และนําวดัความตระหนักที�แก้ไขแลว้ใหผู้เ้ชี�ยวชาญ 
จาํนวน 3 ท่าน ประเมนิหาค่าดชันีความสอดคล้อง (IC) เลอืกขอ้ความที�มคี่าดชันีความสอดคลอ้ง
ตั �งแต่ 0.5 ขึ�นไป  จากนั �นทําการปรบัปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ชี�ยวชาญ และคดัเลอืกจาํนวน 
25 ขอ้  
  2.4 นําแบบวดัความตระหนักถงึผลกระทบต่อสุขภาพอนัเนื�องมาจากภาวะโลกรอ้นไป
ใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
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  3.  แบบวดัความพึงพอใจ 
 
 
 

 
1. เอกสารวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการสรา้ง

แบบวดัความพงึพอใจ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 21 ขั �นตอนการสรา้งแบบวดัความพงึพอใจ 
 
  ผู้วิจ ัยได้ดําเนินการสร้างการสร้างแบบวัดความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมมีขั �นตอน
ดาํเนินการดงันี� 
  3.1 ศกึษาเอกสารที�เกี�ยวกบัวธิกีารสรา้งแบบวดัความพงึพอใจ    ตามวธิขีอง ลเิคริท์
(Likert’s Scale) 
  3.2 สรา้งแบบวดัความพงึพอใจ จํานวน 25 ขอ้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
อนัดบั คอื 5, 4, 3, 2 และ 1 มรีายละเอยีดดงันี� (อสิรยิา หนูจอ้ย.  2549: 58) 
 

No 

Yes 

1 

ใช้มาตราสว่นประมาณคา่ 5 อนัดบั 

พงึพอใจมากที)สดุ มาก ปานกลาง น้อย  
ไมพ่งึพอใจ 

 

ศกึษาเอกสารและงานวจิยัที)เกี)ยวข้อง 

สร้างแบบวดัความพงึพอใจ 

ผา่นผู้ เชี)ยวชาญ 3 ทา่น (IC 0.5 ขึ <นไป) 

คดัเลอืกจํานวน 25 ข้อ 

ปรับแก้ไข เสนอประธานและ

กรรมการ 

นําไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 
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    5   คะแนน  หมายถงึ  พงึพอใจมากที�สุด 
    4   คะแนน  หมายถงึ  พงึพอใจมาก 
    3   คะแนน  หมายถงึ  พงึพอใจปานกลาง 
    2   คะแนน  หมายถงึ  พงึพอใจน้อย 
    1   คะแนน  หมายถงึ  ไมพ่งึพอใจ 
 
   เกณฑก์ารประเมนิคะแนนของ แบบวดัความพงึพอใจ ใหค้วามหมายดงัต่อไปนี� 
    
    4.51 – 5.00   ผลการประเมนิพงึพอใจมากที�สุด 
    3.51 – 4.50   ผลการประเมนิพงึพอใจมาก 
    2.51 – 3.50   ผลการประเมนิพงึพอใจปานกลาง 
    1.51 – 2.50   ผลการประเมนิพงึพอใจน้อย 
    1.00 – 1.50   ผลการประเมนิไมพ่งึพอใจ 
 
  3.3 นําแบบวดัความพงึพอใจที�สรา้งขึ�น   เสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมปรญิญา
นิพนธ์ แล้วนํามาปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนําแบบวัดความพึงพอใจที�แก้ไขแล้วให้
ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 3 ท่าน ประเมนิหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IC) เลอืกขอ้ความที�มคี่าดชันีความ
สอดคล้อง ตั �งแต่ 0.5 ขึ�นไป จากนั �นทําการปรบัปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชี�ยวชาญ ก่อน
นําไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การวจิยัครั �งนี�เป็นการวจิยัเชงิทดลอง (Experiment research) มแีบบแผนการวจิยั
ดงัต่อไปนี� 
  1.  การหาประสทิธภิาพชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้
  2.  การทดสอบสมมตฐิานขอ้ที� 2 ใชร้ปูแบบเป็นกลุ่มเดยีวทดสอบก่อนและหลงัการ 
ทดลอง (One Group Pretest- Posttest Design) (พวงรตัน์ ทวรีตัน์.  2543: 60-61)  
 
ตาราง 5  แสดงแบบแผนการวจิยัในการทดสอบสมมตฐิานขอ้ 2 
 

กลุ่มทดลอง สอบก่อน ตวัแปรอสิระ สอบหลงั 
E  

1T  X  
2T  

 
  เมื�อ E  แทนกลุ่มตวัอยา่ง 
   X  แทนการสอนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ 
   1T  แทนการสอบก่อนเรยีน (Pre – test) 
   2T  แทนการสอบหลงัเรยีน (Post – test) 
  
  3. การทดสอบสมมตฐิานขอ้ที� 3 และ 4 ใชรู้ปแบบเป็นกลุ่มเดยีวทดสอบหลงัการ
ทดลอง  
 
ตาราง 6  แสดงแบบแผนการวจิยัแบบในการทดสอบสมมตฐิานขอ้ 3 และ 4 
 

กลุ่มทดลอง ทดลอง ทดสอบหลงั 
E  X  T  

 
  เมื�อ E  แทนกลุ่มตวัอยา่ง 
   X  แทนการสอนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ 
   T  แทนการสอบหลงัเรยีน (Post – test) 
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 การวจิยัในขั �นตอนการทดลองสอนผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูตามขั �นตอน ดงันี� 
  1.  ตดิต่อผูบ้รหิารเรยีนสกีนั (วฒันานันทอุ์ปถมัภ)์ ดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร เพื�อ
ขอความรว่มมอืในการทาํการวจิยั 
  2.  ทําการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ ให้กบันักเรยีน
ชั �นมธัยมศกึษาปีที� 3 ซึ�งเป็นกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 คน ทําการ Pre–test ดว้ยแบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิ Sทางการเรยีน 
  3.  ทาํการเกบ็ขอ้มลูหลงัการทดลอง โดยประเมนิ 

3.1 วดัผลสมัฤทธิ Sทางการเรยีนโดยใชแ้บบทดสอบแบบปรนยั 
   3.2 แบบวดัความตระหนกัถงึผลกระทบต่อสุขภาพอนัเนื�องมาจากภาวะโลกรอ้น 
   3.3 แบบวดัความพงึพอใจที�มต่ีอชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ 
  4. นําคะแนนที�ได้จากการทดสอบมาทําการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถติ ิ   เพื�อทดสอบ
สมมตฐิานต่อไป 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูตามขั �นตอน ดงันี�  
  1.  การพฒันาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ภาวะโลกร้อนกบัสุขภาพ ทดสอบโดยใช้สถิติ
พื�นฐานการหาค่าเฉลี�ยคดิเป็นรอ้ยละ สถติทิี�ใชใ้นการหาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการเรยีนรูต้าม
เกณฑ ์80/80 ใชสู้ตร E1/E2 (บุญชม ศรสีะอาด. 2546: 134) เพื�อทดสอบสมมตฐิานการวจิยัขอ้ 1 
โดยนําค่า E1 และ E2 มาเทยีบค่าประสทิธภิาพใชเ้กณฑไ์มต่ํ�ากว่า 80/80 
  2.  สมมตฐิานการวจิยัขอ้ 2 วเิคราะหค์ะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Sทางการเรยีน 
โดยใชส้ถติ ิt-test dependent (บุญชม ศรสีะอาด.  2546:  148) 
  3.  สมมติฐานการวจิยัข้อ 3, 4 วเิคราะห์คะแนนจากแบบวดัความตระหนักถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพอนัเนื�องมาจากภาวะโลกร้อน และแบบวดัความพงึพอใจต่อชุดกิจกรรมการ
เรยีนรู ้โดยใชส้ถติ ิt-test one group (พศิษิฐ ์ตณัฑวนิช.  2553: 174) 
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สถิติที�ใช้การวิจยั 
 1.  สถติทิี�ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

1.1 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IC) โดยคาํนวณจากสตูร (พวงรตัน์ ทวรีตัน์.  2543:  
137-139) 

N

R
IC ∑=  

 
  เมื�อ IC   แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างจดุประสงคก์บัเนื�อหา 
   ∑R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญของข้อคําถาม
ทั �งหมด 
   N   แทน  จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญทั �งหมด 
 
  1.2 การหาค่าความยากงา่ย (difficulty) ใชแ้ทนดว้ยตวัอกัษร P  
(ชไมพร กาญจนกจิสกุล.  2555: 125) 
 

LH

LH

NN

PP
P

+
+

=  

 
  เมื�อ HP   แทน  จาํนวนผูต้อบถูกในกลุ่มที�ไดค้ะแนนสงู 
   LP   แทน  จาํนวนผูต้อบถูกในกลุ่มที�ไดค้ะแนนตํ�า 
   HN  แทน  จาํนวนผูส้อบที�อยูใ่นกลุ่มไดค้ะแนนสงู 
   LN  แทน  จาํนวนผูส้อบที�อยูใ่นกลุ่มไดค้ะแนนตํ�า 
 
  1.3 การหาค่าอํานาจจาํแนก (discrimination power) ใชแ้ทนดว้ยอกัษร r  
(ชไมพร กาญจนกจิสกุล.  2555: 125) 
 

N

PP
r LH −=  

     
  เมื�อ HP   แทน  จาํนวนผูต้อบถูกในกลุ่มที�ไดค้ะแนนสงู 
   LP   แทน  จาํนวนผูต้อบถูกในกลุ่มที�ไดค้ะแนนตํ�า 
   N   แทน  จาํนวนคนในกลุ่มคนเก่งหรอืกลุ่มคนไมเ่ก่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ�ง 
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  1.4 การหาค่าความเชื�อมั �น (Reliability) ใชต้วัอกัษร rtt โดยใชสู้ตรของคูเดอร ์รชีารด์
สนั 20 (KR-20) (ชไมพร กาญจนกจิสกุล.  2555: 120) 
 











−








−

= ∑
2

1
1

x

tt S

pq

n

n
r  

 
 เมื�อ  n   แทน  จาํนวนขอ้ในแบบทดสอบ 
   p   แทน  สดัส่วนของผูต้อบถูกในแต่ละขอ้ 
   q   แทน  สดัส่วนของผูต้อบผดิในแต่ละขอ้ 
   2

x
S   แทน  ค่าความแปรปรวนของคะแนนทั �งฉบบั 

 
 2.  สถติทิี�ใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 
  2.1 สถติทิี�ใชใ้นการหาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการเรยีนรูต้ามเกณฑ ์80/80  
(บุญชม ศรสีะอาด. 2546: 134) เพื�อทดสอบสมมตฐิานขอ้ 1 
   คํานวณค่า Ev

 
โดยนําคะแนนของนักเรยีน 30 คน ที�สอบย่อยแต่ละกจิกรรมมาหา

ค่าเฉลี�ย แลว้คดิเทยีบเป็นรอ้ยละ จากนั �นคาํนวณค่าคะแนนเฉลี�ยทา้ยกจิกรรมทั �ง 4 ชุดกจิกรรม  
   คํานวณค่า Ew

 
โดยนําคะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Sทางการเรยีนหลงัเรยีนของ

นกัเรยีน 30 คน มาคาํนวณค่าคะแนนเฉลี�ย และคาํนวณเทยีบเป็นรอ้ยละ  
   นําค่า Ev และ Ew

  
มาเทยีบค่าประสทิธภิาพโดยใชเ้กณฑต์ดัสนิ Ev/ Ew

 
ไม่ตํ�ากว่า 

80/80 
  2.2 จากผลสมัฤทธิ Sทางการเรยีนของนกัเรยีนที�เรยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้มา 
วเิคราะห์เพื�อทดสอบสมมติฐานข้อที� 2 โดยศึกษาผลสมัฤทธิ Sทางการเรยีน แล้วเปรยีบเทยีบผล
ผลสมัฤทธิ Sทางการเรยีนก่อนและหลงัเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ โดย
ใชส้ตูรดงันี� (บุญชม ศรสีะอาด.  2546:  148) 
 

( )
1

22

−

−
=

∑ ∑
∑

N

DDN

D
t  

  
  เมื�อ t   แทน  ค่าสถติทิี�ใชเ้ปรยีบเทยีบกบัค่าวกิฤต เพื�อทราบความมนียัสาํคญั 
   D   แทน  ผลต่างระหว่างคู่คะแนน 
   N   แทน  จาํนวนนกัเรยีนที�ทาํแบบทดสอบ 
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  2.3 จากแบบวดัความตระหนกัถงึผลกระทบอนัเนื�องมาจากภาวะโลกรอ้น และแบบวดั
ความพงึพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรยีนรูข้องนักเรยีนกลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการทดลอง เพื�อทดสอบ
สมมตฐิานขอ้ที� 3 และ 4 ใชส้ถติ ิt-test one group มสีตูรดงันี� (พศิษิฐ ์ตณัฑวนิช.  2553: 174) 
   

n

SD
X

t
µ−

=  

 
  เมื�อ X   แทน  ค่าเฉลี�ยที�คาํนวณไดจ้ากขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่ง 
   µ  แทน  ค่าเฉลี�ยที�กําหนดเป็นระดบั 
   SD  แทน  คะแนนส่วนเบี�ยงเบนมาตาฐานที�คาํนวณไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 
   n   แทน  จาํนวนนกัเรยีนที�ทาํแบบทดสอบ 
 
หมายเหตุ : µ สาํหรบัสมมตฐิานขอ้ที� 3 และ 4 อยูใ่นระดบัมาก ใชแ้ทนดว้ยระดบั 4 
 
 
  
 
   
 
  



บทที�  4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
 ในการวจิยัครั งนีผู้วจิยัได้พฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกร้อนกบัสุขภาพ สําหรบั
นักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที+ 3 โดยแบ่งการวจิยัเป็น 2 ขั นตอน คอื  1)  การพฒันาและหาคุณภาพ
ชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ  2) การนําชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ที+พฒันาขึน  มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑไ์ปทดลองสอนกบักลุ่มตวัอยา่งที+เป็นนกัเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที+ 3 โรงเรยีน
สกีนั (วฒันานันท์อุปถมัภ์) แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร จาํนวน 30 คน ทดลองใน
ภาคการเรยีนที+ 2 ปีการศกึษา 2555 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 1.  การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาวะโลกร้อนกบัสุขภาพให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์80/80 
  1.1 การหาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ 
   ผู้วิจ ัยได้นําชุดกิจกรรมที+สร้างขึนผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี+ยวชาญ 
จาํนวน 3 ท่าน ปรบัแก้แล้วนําไปทดลองใช้กบันักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที+ 3 โรงเรยีนสกีนั (วฒันา
นนัทอุ์ปถมัภ)์ ที+ไมใ่ช่กลุ่มตวัอยา่ง โดยผูว้จิยัทาํการทดลอง 3 ครั ง สรปุผลได ้ดงันี 
    ครั งที+ 1 ทดลองกบันักเรยีนจาํนวน 3 คน ซึ+งประกอบดว้ยนักเรยีนที+มผีลการ
เรยีนเฉลี+ยทุกวชิาอยู่ในระดบัเก่ง ปานกลาง อ่อน ผลการทดลองสอนพบว่านักเรยีนสามารถปฏบิตัิ
ตามชุดกจิกรรมได ้แต่นกัเรยีนที+มผีลการเรยีนปานกลาง และอ่อน ครผููส้อนต้องใหค้ําแนะนําในการ
ปฏบิตักิจิกรรมมากกว่านกัเรยีนเก่ง 
    ครั งที+ 2 ทดลองกบันักเรยีนจาํนวน  9 คน  ประกอบดว้ยนักเรยีนที+มผีลการ
เรยีนเฉลี+ยทุกวชิาอยูใ่นระดบัเก่ง ปานกลาง อ่อน แบ่งเป็น 3 กลุ่มคละกนั ผลการทดลองสอนพบว่า 
นกัเรยีนสามารถปฏบิตักิจิกรรมได ้ทั งในส่วนรายบุคคล และปฏบิตัเิป็นกลุ่ม  
    ครั งที+ 3 ทดลองกบันักเรยีนจาํนวน 30 คน ประกอบดว้ยนักเรยีนที+มผีลการ
เรยีนเฉลี+ยทุกวชิาอยู่ในระดบัเก่ง ปานกลาง ระหว่างเรยีนในชุดกจิกรรมแต่ละชุดผูว้จิยัเกบ็คะแนน
การทําแบบทดสอบทา้ยกจิกรรม 4 กจิกรรมของนักเรยีน หาค่าเฉลี+ยคดิเป็นรอ้ยละ (E1) เมื+อเรยีน
ครบ 4 กจิกรรมใหน้ักเรยีนเรยีนทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Eทางการเรยีนนําคะแนนเฉลี+ยมาคดิ
เป็นรอ้ยละ (E2)  
    คะแนนเฉลี+ยการทําแบบทดสอบท้ายกจิกรรม 4 กจิกรรม และคะแนนเฉลี+ย
การทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Eทางการเรยีนแสดงใน ตาราง 7 
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ตาราง 7 รอ้ยละของคะแนนเฉลี+ยจากการทดสอบทา้ยกจิกรรม 4 กจิกรรม และรอ้ยละของคะแนน 
     เฉลี+ยการทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Eทางการเรยีนหลงัเรยีนดว้ยชุดการเรยีนรู ้
 
การทดสอบ กจิกรรมที+  

1 
กจิกรรมที+ 

 2 
กจิกรรมที+  

3 
กจิกรรมที+  

4 
ค่ารอ้ยละ

(E1) 
ค่ารอ้ยละ

(E2) 
ระหว่างเรยีน 81.33 82.67 79.00 81.00 81.00 - 

 
หลงัเรยีน - - - - - 83.08 

 
 
 จากตาราง 7 สรุปไดว้่าคะแนนเฉลี+ยการทําแบบทดสอบท้ายกจิกรรม 4 กจิกรรมคดิเป็น
รอ้ยละ 81.00 และคะแนนเฉลี+ยการทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Eทางการเรยีนหลงัเรยีนคดิเป็น  
ร้อยละ 83.08 จงึสรุปผลได้ว่าชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพมปีระสิทธภิาพ    
81.00 / 83.08  สงูกว่าเกณฑ ์80/80 
 
 2.  การศึกษาผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาวะโลกร้อนกบัสขุภาพ 
  ในการวิจยัครั งนีผู้ว ิจ ัยได้นําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพที+มี
ประสทิธภิาพ ไปใช้กบันักเรยีนกลุ่มตวัอย่าง ซึ+งเป็นนักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที+ 3 โรงเรยีนสกีนั 
(วฒันานนัทอุ์ปถมัภ)์ จาํนวน 30 คน โดยผูว้จิยัศกึษาผลการทดลองใชชุ้ดกจิกรรมดงันี 
   2.1 ผลสมัฤทธิ Eทางการเรยีนภาวะโลกรอ้นกบัสุขภาพแสดงในตาราง 8  
  
ตาราง 8  ค่าเฉลี+ยของคะแนนผลสมัฤทธิ Eทางการเรยีนก่อนและหลงัเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้
     ภาวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ 
 

การทดสอบ N X  SD D  df t 
       

ก่อนเรยีน 30 16.2 2.12 
6 29 16.72* 

หลงัเรยีน 30 22.2 0.61 
       

 
*มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสาํคญัที+ระดบั .05 
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 จากตาราง 8 พบว่าคะแนนเฉลี+ยของนักเรยีนที+ได ้จากการทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ E
ทางการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ภาวะโลกรอ้นกบัสุขภาพมคีวาม
แตกต่างอย่างมนีัยสําคญัที+ระดบั .05 จงึสรุปไดว้่า ผลสมัฤทธิ Eทางการเรยีนของนักเรยีนหลงัเรยีน
ดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพสูงกว่าก่อนเรยีน ซึ+งเป็นไปตามสมมตฐิานที+ตั ง
ไว ้
   2.2 ความตระหนักถงึผลกระทบต่อสุขภาพอนัเนื+องมาจากภาวะโลกรอ้นที+เรยีน
ดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ 
    ผู้วิจยัทําการศึกษาความตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพอันเนื+องมาจาก
ภาวะโลกรอ้นของนักเรยีนกลุ่มตวัอย่างที+เรยีนด้วยชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ 
ผูว้จิยัใชแ้บบวดัความตระหนักถงึผลกระทบต่อสุขภาพอนัเนื+องมาจากภาวะโลกรอ้น จาํนวน 25 ขอ้ 
กบันกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งชั นมธัยมศกึษาปีที+ 3 จาํนวน 30 คน หลงัการเรยีน ไดผ้ลดงัตาราง 9 
 
ตาราง 9 คะแนนเฉลี+ยความตระหนกัถงึผลกระทบต่อสุขภาพอนัเนื+องมาจากภาวะโลกรอ้นของ 
     นกัเรยีนหลงัเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ 
 

การทดสอบ 
N X  SD เกณฑท์ี+กําหนด 

µ = 4 

df t 

หลงัเรยีน 30 4.23 0.30 4 29 4.28* 

 
*มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสาํคญัที+ระดบั .05 

 
 จากตาราง 9 คะแนนเฉลี+ยความตระหนกัถงึผลกระทบต่อสุขภาพอนัเนื+องมาจากภาวะโลก
รอ้นของนักเรยีนที+เรยีนด้วยชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพเมื+อเทยีบกบัเกณฑ์ที+
กําหนด พบว่าความตระหนักถงึผลกระทบต่อสุขภาพอนัเนื+องมาจากภาวะโลกรอ้น ของนักเรยีนชั น
มธัยมศกึษาปีที+ 3 มคี่าเฉลี+ยเท่ากบั  4.23  อยูใ่นระดบัตระหนกัมาก 
   2.3 ความพงึพอใจต่อชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ 
    ผูว้จิยัทําการศกึษาความพงึพอใจต่อชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบั
สุขภาพ ของนกัเรยีนที+เรยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ โดยใชแ้บบวดัความ       
พงึพอใจต่อชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้จํานวน 25 ขอ้ กบันักเรยีนกลุ่มตวัอย่างชั นมธัยมศกึษาปีที+ 3 
จาํนวน 30 คน ไดผ้ลดงัตาราง 10 
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ตาราง 10 คะแนนเฉลี+ยความพงึพอใจต่อชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพของ 
     นกัเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที+ 3 จาํนวน 30 คน 
 

การทดสอบ 
N X  SD เกณฑท์ี+กําหนด 

µ = 4 

df t 

หลงัเรยีน 30 4.19 0.39 4 29 2.66* 
 

 
*มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสาํคญัที+ระดบั .05 

 
 จากตาราง 10 คะแนนเฉลี+ยความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ภาวะโลกร้อนกับ
สุขภาพของนักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที+ 3 เมื+อเทยีบกบัเกณฑท์ี+กําหนด พบว่านักเรยีนมคีวามพงึ
พอใจต่อชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพมคี่าเฉลี+ยเท่ากบั 4.19 อยู่ในระดบัพงึพอใจ
มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที�  5 
สรปุผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัครั �งนี� เป็นการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพสําหรบั
นักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที)  3  ผูว้จิยัได้ศกึษาเอกสารหลกัสูตรการศกึษาขั �นพื�นฐานพุทธศกัราช 
2551 สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์และสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษาชั �นมธัยมศกึษาปีที) 3 
เพื)อกําหนดขอบเขตของเนื�อหา จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้และนํามาพฒันาและหาประสทิธภิาพของชุด
กจิกรรมการเรยีนรู ้จากนั �นผูว้จิยัไดนํ้าชุดกจิกรรมการเรยีนรูไ้ปทดลองกบันักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปี
ที) 3 โรงเรยีนสกีนั (วฒันานันทอุ์ปถมัภ)์ ดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร ในภาคเรยีนที) 2 ปี 2555 เพื)อ
ศกึษา 1) ผลการสมัฤทธิ :ทางการเรยีนของนักเรยีน 2) ความตระหนักถงึผลกระทบต่อสุขภาพอนั
เนื)องมาจากภาวะโลกรอ้นของนักเรยีน และ 3) ความพงึพอใจต่อชุดกจิกรรมการเรยีนรูข้องนักเรยีน 
สรปุสาระสาํคญั และผลการวจิยั ดงันี� 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1.  การพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ พบว่าชุดกจิกรรมการเรยีนรู้
สาํหรบันกัเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที) 3 มปีระสทิธภิาพ 81.00/83.03 ซึ)งสงูกว่าตามเกณฑ ์80/80  
 2.  ผลสมัฤทธิ :ทางการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน พบว่า นกัเรยีนที)เรยีนดว้ยชุดกจิกรรม 
การเรยีนรูม้ผีลสมัฤทธิ :ทางการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี)ระดบั .05 
โดยมคีะแนนเฉลี)ยของผลสมัฤทธิ :ทางการเรยีนหลงัเรยีนเท่ากบั  22.2  และคะแนนเฉลี)ยของ
ผลสมัฤทธิ :ทางการเรยีนก่อนเรยีนเท่ากบั 16.2  
 3.  ความตระหนักถงึผลกระทบต่อสุขภาพอนัเนื)องมาจากภาวะโลกรอ้นของนักเรยีน หลงั
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพ พบว่า นักเรียนมีความตระหนักถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพอนัเนื)องมาจากภาวะโลกรอ้นเท่ากบั 4.23 แสดงว่านักเรยีนมคีวามตระหนักถงึ
ผลกระทบต่อสุขภาพอนัเนื)องมาจากภาวะโลกรอ้นในระดบัตระหนกัมาก 
 4.  ความพงึพอใจของนกัเรยีนที)มต่ีอชุดกจิกรรมหลงัเรยีน พบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจ
ที)มต่ีอชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้ภาวะโลกรอ้นกบัสุขภาพเท่ากบั 4.19 แสดงว่านักเรยีนมคีวามพงึพอใจ
ต่อชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพในระดบัพงึพอใจมาก 
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การอภิปรายผล 
 จากการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพ กับนักเรียนชั �น
มธัยมศกึษาปีที) 3 นั �นสามารถอภปิรายผลได ้ดงันี� 
 1.  การหาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ สาํหรบั 
นกัเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที) 3 พบว่า ชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ มปีระสทิธภิาพ
เท่ากบั 81.00/83.08 ซึ)งเป็นไปตามความมุ่งหมายของการวจิยัที)จะพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้
เป็นไปตามเกณฑท์ี)ตั �งไวท้ี)ระดบั 80/80 เป็นไปตามสมมตุฐิาน ขอ้ 1 ทั �งนี�เป็นผลมาจาก  
  ประการแรก การพฒันาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ได้ดําเนินการตามหลกัการสร้างชุด
กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยมกีารศกึษาหลกัการวเิคราะห ์และกําหนดเนื�อหาของกจิกรรมใหเ้หมาะสมกบั
ผูเ้รยีน มเีนื�อหาเรยีงลําดบัจากง่ายไปยาก กําหนดจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้เพื)อใหเ้ป็นแนวทางในการ
เขยีนกจิกรรม และดําเนินการสรา้งชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้ตามองคป์ระกอบของชุดกจิกรรมจากนั �น
ไดนํ้าชุดกจิกรรมที)พฒันาขึ�นไปทดลองใชก้บันักเรยีนเป็นกลุ่ม 3 คน กลุ่ม 9 คน และ 30 คน เพื)อ
ศกึษาความเหมาะสมของชุดกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละปรบัปรุงใหชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูท้ี)พฒันาขึ�นมี
คุณภาพ ซึ)งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเวธกา หนูเพช็ร (2550: 79) ไดพ้ฒันาและหาประสทิธภิาพชุด
กจิกรรม เรื)อง นํ�าเสยีในชุมชน โดยผ่านผู้เชี)ยวชาญ และนําไปทดลองใช้กบันักเรยีนกลุ่มทดลอง
จาํนวน 3 ครั �ง  คอื 3 คน 9 คน และ 30 คน ทําให้ชุดกจิกรรมที)พฒันาขึ�น   มปีระสทิธภิาพ 
83.17/81.66 
  ประการที)สอง ผู้วิจ ัยได้นําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที)พัฒนาขึ�นไปให้ผู้เชี)ยวชาญ 
พจิารณาค่าความสอดคล้อง (IC) เพื)อตรวจสอบขอ้คําถาม และความเหมาะสมของแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิ :ทางการเรยีน ซึ)งผู้วิจยัได้ปรบัแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี)ยวชาญ จงึทําให้ชุด
กจิกรรมการเรยีนรูม้คีุณภาพ 
  จากที)กล่าวมาขา้งต้น ทําใหชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพมคีุณภาพ 
และมปีระสทิธภิาพเท่ากบั  81.00/83.08 ซึ)งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมศกัดิ : พาหะมาก (2550: 
89) ไดศ้กึษาการพฒันาชุดกจิกรรม เรื)องการอนุรกัษ์ทรพัยากรนํ�า สําหรบันักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปี
ที) 4 โรงเรยีนศรอียุธยา  ในพระอุปถมัภ์  สมเด็จพระเจ้าภคนีิเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรตัน์ราชสุดาสริิ
โสภาพณัณวด ีกรุงเทพมหานคร พบว่าการพฒันาด้านประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมที)พฒันาขึ�นมี
ประสทิธภิาพ 83.30/82.50 และประเสรฐิ สําเภารอด (2552: 45) ไดศ้กึษาการพฒันาชุดกจิกรรม 
เรื)องระบบนิเวศในโรงเรยีน สาํหรบันกัเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที) 1 โรงเรยีนเซนต์ดอมนิิก พบว่า ดา้น
ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมเรื)องระบบนิเวศในโรงเรยีนที)พฒันาขึ�นมปีระสทิธภิาพ 84.15/83.21 
  อย่างไรก็ตาม จากข้อสงัเกตของผู้วจิยั พบว่าประสทิธภิาพของกระบวนการของชุด
กจิกรรม ซึ)งเกดิจากการนําคะแนนที)ไดร้ะหว่างเรยีนจากแบบทดสอบทา้ยกจิกรรมทั �ง 4 กจิกรรม มี
ค่ามากกว่าเกณฑเ์พยีงเลก็น้อย ทั �งนี�อาจมสีาเหตุมาจาก  
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   1) เนื�อหาของชุดกจิกรรมกว้างมาก   และเป็นเรื)องยากต่อการทําความเข้าใจ 
สงัเกตได้จากการตอบแบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม พบว่า นักเรียนบางคนยงัมีความไม่เข้าใจ ไม่
สามารถเขยีนบรรยายตอบคาํถามไดทุ้กหวัขอ้ 
   2) การใช้สื)อประกอบการสอนน้อย   ทําให้การสอนในช่วงเนื�อหาการบรรยาย 
นักเรยีนอาจเกดิความเบื)อหน่าย ทําให้ไม่เขา้ใจในเนื�อหาที)เรยีนได้สงัเกตได้จากความสนใจของ
ผูเ้รยีนในช่วงการเรยีนดว้ยเนื�อหาใบความรู ้ 
   3)   ในการสรา้งชุดกจิกรรมผูว้จิยัยงัไมส่ามารถปรบัแก้ไขไดต้ามขอ้เสนอแนะของ
ผู้เชี)ยวชาญได้ทั �งหมดก่อนไปทดลองสอน ทําให้เนื�อหา และรายละเอียดในกิจกรรมไม่สมบูรณ์
ทั �งหมด 
   จากสาเหตุขา้งตน้ส่งผลใหค้ะแนนแบบทดสอบทา้ยกจิกรรมที) 3 มผีลคะแนนเฉลี)ย
ตํ)ากว่ารอ้ยละ 80 และคะแนนเฉลี)ยของกจิกรรมที) 1 และ 4 มคี่าเฉลี)ยมากกว่าเกณฑเ์พยีงเลก็น้อย 
แต่เนื)องจากผลคะแนนเฉลี)ยโดยรวมของทั �ง 4 ชุดกจิกรรม มคี่ามากกว่าเกณฑท์ี)ตั �งไวผู้ว้จิยัจงึไดนํ้า
ชุดกจิกรรมดงักล่าวไปทดลองสอน 
 2.  ผลสมัฤทธิ :ทางการเรยีนของนกัเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้
ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพสําหรบันักเรยีนชั �นมธัยมศึกษาปีที) 3 พบว่า นักเรยีนที)เรยีนด้วยชุด
กจิกรรมการเรยีนรูม้ผีลสมัฤทธิ :ทางการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี)
ระดบั .05 โดยมคีะแนนเฉลี)ยของผลสมัฤทธิ :ทางการเรยีนหลงัเรยีนเท่ากบั 22.2 และคะแนนเฉลี)ย
ของผลสมัฤทธิ :ทางการเรยีนก่อนเรยีนเท่ากบั 16.2 เป็นไปตามสมมตุฐิาน ขอ้ 2 ทั �งนี�เป็นผลมาจาก 
  ประการแรก ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ที)พฒันาขึ�น ได้ผ่านการตรวจสอบประเมนิด้าน
คุณภาพของชุดกจิกรรมการเรยีนรูจ้ากผูเ้ชี)ยวชาญ จากนั �นผูว้จิยัไดนํ้าชุดกจิกรรมไปทดลองสอนกบั
นกัเรยีนที)ไมใ่ชก้ลุ่มตวัอยา่งแต่มคีุณสมบตัใิกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอย่างที)ใชใ้นการทดลองจาํนวน 3 คน 
9 คน และ 30 คนตามลําดบั แลว้นําผลการทดลองที)ไดม้าทําการปรบัปรุงแก้ไข ทําใหชุ้ดกจิกรรม
การเรยีนรู้ที)พฒันาขึ�นมคีุณภาพด ีเหมาะสมที)จะนําไปใช้ในการเรยีนการสอน จงึส่งผลให้คะแนน
เฉลี)ยผลสมัฤทธิ :ทางการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน   
  ประการที)สอง การเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูท้ี)พฒันาขึ�น ครผููส้อนใหน้ักเรยีนได้
ศึกษา และลงมือปฏิบตัิการทดลองด้วยตนเอง โดยการเรียนมีทั �งกิจกรรมที)ได้ศึกษาข้อมูล มี
กจิกรรมที)ได้ลงมอืปฏบิตักิิจกรรมด้วยตนเอง จากเนื�อหาที)ได้จดัเรยีงจากง่ายไปหายาก เพื)อให้
นกัเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเป็นลาํดบั  
  จากที)กล่าวมาขา้งต้นจงึทําใหน้ักเรยีนที)เรยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้น
กับสุขภาพ มผีลสมัฤทธิ :ทางการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน ซึ)งสอดคล้องกับงานวิจยัของ                  
จรีพร แขวงเพชร (2552: 71) ที)ไดนํ้าชุดกจิกรรมที)พฒันาขึ�นไปใชก้บันักเรยีนที)ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง
เป็นรายบุคคล 3 คน กลุ่มย่อย 9 คน และนักเรยีน 30 คน เพื)อปรบัแก้ 3 ครั �ง ทําใหชุ้ดกจิกรรมมี
ประสทิธภิาพ 93.08/87.49 แลว้นําไปทดลองสอนกบันักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที) 3 โรงเรยีนมธัยม
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นาคนาวาอุปถมัภ ์ ซึ)งกลุ่มตวัอย่าง เพื)อศกึษาผลสมัฤทธิ :ทางการเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมการอนุรกัษ์
ป่าไม ้พบว่า ค่าเฉลี)ยของคะแนนผลสมัฤทธิ :ทางการเรยีนก่อนและหลงัเรยีนด้วยชุดกิจกรรมการ
อนุรกัษ์ป่าไมข้องนักเรยีนแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี)ระดบั .05 และนภาพร วงศ์เจรญิ 
(2550: 60-61)  ได้ศึกษาผลสมัฤทธิ :ทางการเรยีน  และความสามารถในการคิดแก้ปญัหาทาง
วทิยาศาสตร ์โดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบพหุปญัญา ของนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที) 1 พบว่า 
นกัเรยีนที)ไดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบพหุปญัญา มผีลสมัฤทธิ :ทางการเรยีนวชิา
วทิยาศาสตรส์งูขึ�น อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี)ระดบั .01  
  3.  ความตระหนักถงึผลกระทบต่อสุขภาพอนัเนื)องมาจากภาวะโลกรอ้นของนักเรยีนหลงั
เรยีนด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพ พบว่า นักเรยีนมคีะแนนเฉลี)ยความ
ตระหนกัถงึผลกระทบต่อสุขภาพอนัเนื)องมาจากภาวะโลกรอ้นเท่ากบั 4.23 อยู่ในระดบัตระหนักมาก 
เป็นไปตามสมมตฐิาน ขอ้ 3 ทั �งนี�เป็นผลมาจาก 
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพได้ผ่านการประเมินคุณภาพจาก
ผู้เชี)ยวชาญ มกีารสอดแทรกกิจกรรมที)สามารถทําให้ผู้เรยีนมคีวามรู้ ความเข้าใจถึงสาเหตุและ
ผลกระทบของภาวะโลกรอ้นรวมถงึผลกระทบที)จะเกดิกบัสุขภาพอนัเนื)องมาจากภาวะโลกรอ้น และ
ในแต่ละชุดกจิกรรมการเรยีนรูใ้หน้ักเรยีนศกึษา และลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง มปีระสบการณ์ตรงกบั
เหตุการณ์ที)พบ และมคีรูผูส้อนให้คอยใหค้ําแนะนํา และกระตุ้นให้นักเรยีนเกดิความรู ้ความเขา้ใจ 
ซึ)งจะส่งผลให้นักเรยีนเกดิตระหนัก และเหน็ถงึความความสําคญัการกระทําของมนุษยท์ี)ส่งผลต่อ
สิ)งแวดลอ้ม จนกระทั )งมผีลกระทบมาถงึตวัเอง 
  จากเหตุผลดงักล่าวทําให้นักเรยีนหลงัเรยีนด้วยชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้น
กบัสุขภาพ มคีวามความตระหนกัถงึผลกระทบต่อสุขภาพอนัเนื)องมาจากภาวะโลกรอ้นของนักเรยีน
อยูใ่นระดบัตระหนกัมาก ซึ)งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนิตยา วมิลศกัดิ : (2548: 59) ที)ไดศ้กึษาความรู้
และความตระหนักเกี)ยวกบัมลพษิสิ)งแวดล้อมในชวีติประจําวนั โดยใชชุ้ดฝึกอบรมสิ)งแวดล้อม ของ
นักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที) 1 พบว่าความตระหนักต่อมลพษิสิ)งแวดลอ้ม ของกลุ่มตวัอย่างที)เขา้รบั
การฝึกอบรม หลงัใช้ชุดฝึกอบรมกลุ่มตวัอย่าง มคีวามตระหนักสูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึกอบรมอย่างมี
นัยสําคญัทางสถติทิี)ระดบั .05 และจนัทรจ์ริา รตันไพบูลย ์(2549: 107) ไดศ้กึษาความตระหนักต่อ
การอนุรักษ์สิ)งแวดล้อมหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ)งแวดล้อม เรื)องการอนุรักษ์
สิ)งแวดล้อม สําหรบันักเรียนระดบัช่วงชั �นที) พบว่า โดยภาพรวมความตระหนักต่อการอนุรกัษ์
สิ)งแวดลอ้มของนกัเรยีนที)เป็นกลุ่มตวัอย่าง หลงัปฏบิตัชิุดกจิกรรมค่ายอนุรกัษ์สิ)งแวดลอ้ม เรื)องการ
อนุรกัษ์สิ)งแวดลอ้มหลงัปฏบิตัชุิดกจิกรรมสูงกว่าก่อนปฏบิตัชุิดกจิกรรมอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี)
ระดบั .05 
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 4.  ความพงึพอใจของนักเรยีนที)มต่ีอชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ จาก
ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนมคีะแนนเฉลี)ยความพงึพอใจที)มต่ีอชุดกจิกรรมการเรยีนรูเ้ท่ากบั 4.19 อยู่
ในระดบัพงึพอใจมาก เป็นไปตามสมมตฐิาน ขอ้ 4 ทั �งนี�เป็นผลมาจาก 
  ประการแรก ชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้มกีารสอดแทรกกจิกรรมให้นักเรยีนลงมอืปฏบิตั ิ
ไดม้กีารปฏบิตัดิว้ยตนเอง และมกีารศกึษาสํารวจสภาพแวดลอ้มจรงิในโรงเรยีน ทําให้นักเรยีนเกดิ
การเรยีนรูแ้ละสนุกกบักจิกรรมที)ไดป้ฏบิตั ิโดยไมไ่ดเ้รยีนรูเ้ฉพาะในหอ้งเรยีน  
  ประการที)สอง ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้มกีารสร้างบรรยากาศที)ก่อให้เกิดการเรยีนรู้
รว่มกนั มกีจิกรรมรว่มกนัระดมสมอง และแสดงความคดิเหน็ รวมถงึไดนํ้าเสนอผลงานที)นักเรยีนได้
ร่วมกนัคดิ ส่งเสรมิใหน้ักเรยีนกล้าแสดงออก มคีวามกระตอืรอืรน้ ไม่เกดิความเบื)อหน่าย ซึ)งทําให้
นกัเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
  จากที)กล่าวมาขา้งต้นส่งผลใหน้ักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อชุดกจิกรรรมอยู่ในระดบัพงึ
พอใจมาก ซึ)งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเวธกา หนูเพช็ร (2550: 81) ที)ไดศ้กึษาความพงึพอใจต่อชุด
กจิกรรม เรื)อง นํ�าเสยีในชุมชน ของนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที) 2 ที)เป็นกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ความ
พงึพอใจรวมทั �ง 4 ชุดกจิกรรม มคี่าคะแนนเฉลี)ยอยู่ในระดบัความพงึพอใจมากและสูงกว่าเกณฑท์ี)
กําหนดไว ้(อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี)ระดบั .05) และศศธิร มงคลทอง (2548: 73) ไดท้ําการศกึษา
ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม เรื)อง นํ� าเพื)อชีวิต สําหรบันักเรยีนช่วงชั �นที) 3 โรงเรยีนสาธิต
มหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตร ีพบว่าเมื)อมกีารใช้ชุดกจิกรรม เรื)อง นํ�าเพื)อชวีติ นักเรยีนมคีวามพงึ
พอใจต่อชุดกจิกรรมอยูใ่นระดบัมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั �วไป 
  1.  การนําชุดกจิกรรมการเรยีนรูไ้ปใช ้ ผูส้อนควรศกึษาคู่มอืครปูระกอบการสอนชุด
กจิกรรมการเรยีนรูใ้หเ้ขา้ใจก่อน 
  2.  ครผููส้อนสามารถหาขอ้มลูที)เกี)ยวขอ้งเพิ)มเตมิ   หรอืปรบัเปลี)ยนแหล่งการเรยีนรู้
เพื)อให้เกิดความหลากหลายของข้อมูลในการเรยีนรู้ เพื)อให้เกิดประสทิธภิาพในความเข้าใจมาก
ยิ)งขึ�น 
  3.  ในการจดักจิกรรมครคูวรเตรยีมอุปกรณ์ใหพ้รอ้ม  และก่อนทํากจิกรรมอธบิายให้
นกัเรยีนมคีวามเขา้ใจการทํากจิกรรมก่อนเริ)มทํา จะสามารถช่วยใหน้ักเรยีนทํากจิกรรมไดอ้ย่างเป็น
ลาํดบัขั �นตอน และรวดเรว็ 
  4.  ในขณะทาํกจิกรรมครผููส้อนควรดแูล  และใหค้าํแนะนํา  โดยการสงัเกตนักเรยีนใน
แต่ละกลุ่มเพื)อความเขา้ใจ และการปฏบิตักิจิกรรมไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลใกลเ้คยีงกนั 
  5.  เวลาที)ใชใ้นการทาํกจิกรรมครผููส้อนอาจยดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสม  ตามความ 
สามารถของนกัเรยีน แต่ไมค่วรมากเกนิไปจนอาจทาํใหน้กัเรยีนเกดิความเบื)อหน่ายได ้
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 ข้อเสนอแนะในการในการทาํวิจยัครั  งต่อไป 
  1.  ควรสรา้งและพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรูใ้นเนื�อหาอื)นๆ  เช่น  ภาวะโลกรอ้นกบั
วกิฤตการณ์ในประเทศไทย ภาวะโลกรอ้นกบัชวีติเรา เป็นตน้ 
  2.  ควรพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรูใ้หต้รงกบัเนื�อหาสาระของระดบัชั �นต่างๆ ส่งเสรมิ
ใหน้กัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตั ิไดท้ดลอง ไดแ้สดงความคดิเหน็ ไดม้กีารทาํงานรว่มกนั  
  3.  ควรมกีารจดัทาํชุดกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชอุ้ปกรณ์อเิลค็ทรอนิคสช่์วยในการสอน 
เช่น สื)อวดีทีศัน์ เกม รวมถงึการใหน้กัเรยีนหาความรูข้อ้มลูเพิ)มเตมิจากอนิเตอรเ์น็ต เพื)อใหน้ักเรยีน
เกดิความสนใจและเหน็ภาพไดช้ดัเจน ซึ)งจะทําใหเ้กดิความเขา้ใจและการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างรวดเรว็และ
มปีระสทิธภิาพมากยิ)งขึ�น 
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รายชือผูเ้ชียวชาญ 
 
 การตรวจเครื�องมอืในการวจิยัครั �งนี� ไดร้บัความอนุเคราะหใ์นการตรวจสอบและเสนอแนะ
จากผูเ้ชี�ยวชาญ ดงัมรีายชื�อต่อไปนี� 
  

1.  อาจารย ์ดร.มงคล  จงสุพรรณพงศ ์
   อาจารยว์ทิยาลยัเทคโนโลยสียาม (สยามเทค) 
 

2.  อาจารย ์ดร.กรแกว้  อจันวจัน์ 
   อาจารยม์หาวทิยาลยักรงุเทพธนบุร ี
 

3.  อาจารยส์ุธ ี เหลอืงมณเีวช 
   ครผููส้อนกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โรงเรยีนสกีนั (วฒันานันทอุ์ปถมัภ)์ 
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รายการประเมินความสอดคล้อง (IC) ของผูเ้ชียวชาญ 
 

ตาราง 11  สรปุค่าการประเมนิดชันีความสอดคลอ้ง (IC) ระหว่างจดุประสงคก์ารเรยีนรูก้บัชุด 
     กจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ สาํหรบันกัเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 3 โดย 
     ผูเ้ชี�ยวชาญ 
 

ชุดกจิกรรม จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
ผลการพจิารณาจากผูเ้ชี�ยวชาญ 

ผูเ้ชี�ยวชาญคนที� รวม IC แปลผล 
1 2 3 

        
ชุดกจิกรรมที� 1 
มารูจ้กัโลกรอ้นกนั

เถอะ 

1. บอกสาเหตุที�ทําใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นไดถู้กตอ้ง +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2. บอกสาเหตุการเกดิปรากฎการณ์เรอืนกระจกได้
ถูกตอ้ง 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 3. อธบิายความสมัพนัธข์องก๊าซเรอืนกระจกกบั
ภาวะโลกรอ้นไดถู้กตอ้ง 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 4. บอกรายละเอยีดของแหล่งที�มาของก๊าซเรอืน
กระจกไดถู้กตอ้ง 

+1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

 
ชุดกจิกรรมที� 2 
ผลกระทบอยา่งไร

ต่อสขุภาพ 

 
1. บอกผลกระทบที�มตี่อสขุภาพอนัเกดิจากภาวะ
โลกรอ้นไดถู้กตอ้ง 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
2 

 
0.66 

 
ใชไ้ด ้

2. สามารถอธบิายถงึโรคต่างๆ ที�เกดิจากภาวะโลก
รอ้นได ้

+1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

        
ชุดกจิกรรมที� 3 
การเผชญิหน้ากบั

ภาวะโลกรอ้น 

1. อธบิายสถานการณ์ปจัจบุนัของภาวะโลกรอ้นได้
ถูกตอ้ง 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

2. สามารถเชื�อมโยงเหตุการณ์ต่างๆ ที�เกดิขึ�นกบั
ภาวะโลกรอ้นไดถู้กตอ้ง 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

        
ชุดกจิกรรมที� 4 
การลดภาวะโลก

รอ้น 

1. มคีวามเขา้ใจ และสามารถอธบิายวธิกีารลด
ภาวะโลกรอ้นไดถู้กตอ้ง 

+1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

 2. สามารถเชื�อมโยงความสมัพนัธข์องวธิกีารกบั
การลดภาวะโลกรอ้นไดถู้กตอ้ง 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 3. สามารถคดิ วเิคราะหห์าแนวทางในการลดภาวะ
โลกรอ้นในชวีติประจําวนั โดยใชป้ระสบการณ์การ
เรยีนรูจ้ากสภาพชุมชนที�ตนอาศยัอยูไ่ด ้

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 12  สรปุค่าการประเมนิดชันีความสอดคลอ้ง (IC) ของคุณภาพของชุดกจิกรรมที� 1  
     มารูจ้กัโลกรอ้นกนัเถอะ โดยผูเ้ชี�ยวชาญ 
 

รายการประเมนิ 
ผลการพจิารณาจากผูเ้ชี�ยวชาญ 

ผูเ้ชี�ยวชาญคนที� รวม IC แปลผล 
1 2 3    

       

1. จุดประสงค ์        
    1.1 จุดประสงคข์องกจิกรรมระบุชดั +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

    1.2  มคีวามเป็นไปได ้ +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    1.3 รายละเอยีดเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2. ใบความรู ้       
    2.1 เนื�อหามคีวามถูกตอ้ง +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    2.2 เนื�อหามคีวามต่อเนื�อง +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    2.3 เนื�อหามคีวามเหมาะสมกบัเวลาที�กาํหนด +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
    2.4 เนื�อหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

    2.5 เนื�อหาเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รยีน +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    2.6 การใชภ้าษาเขา้ใจง่ายไม่วกวน +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

3. กจิกรรม       
    3.1 กจิกรรมสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

    3.2 มคีวามยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รยีน +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    3.3 เรยีงลาํดบัไดเ้หมาะสม +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

    3.4 วสัดุอุปกรณ์มคีวามเหมาะสมกบักจิกรรม +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

4. แบบฝึกหดัก่อนและหลงัทาํกจิกรรม   
    4.1 แบบฝึกหดัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

    4.2 มคีวามยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รยีน +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    4.3 ครอบคลุมเนื�อหา +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5. แบบทดสอบทา้ยกจิกรรม       
    5.1 แบบฝึกหดัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

    5.2 ความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รยีน +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    5.3 ครอบคลุมเนื�อหา +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 13 สรปุค่าการประเมนิดชันีความสอดคลอ้ง (IC) ของคุณภาพของชุดกจิกรรมที� 2 ผลกระทบ 
     อยา่งไรต่อสุขภาพ โดยผูเ้ชี�ยวชาญ 
 

รายการประเมนิ 
ผลการพจิารณาจากผูเ้ชี�ยวชาญ 

ผูเ้ชี�ยวชาญคนที� รวม IC แปลผล 
1 2 3    

       

1. จุดประสงค ์        
    1.1 จุดประสงคข์องกจิกรรมระบุชดั +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    1.2  มคีวามเป็นไปได ้ +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    1.3 รายละเอยีดเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2. ใบความรู ้       
    2.1 เนื�อหามคีวามถูกตอ้ง +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

    2.2 เนื�อหามคีวามต่อเนื�อง +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    2.3 เนื�อหามคีวามเหมาะสมกบัเวลาที�กาํหนด +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    2.4 เนื�อหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    2.5 เนื�อหาเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รยีน +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    2.6 การใชภ้าษาเขา้ใจง่ายไม่วกวน +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3. กจิกรรม       
    3.1 กจิกรรมสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

    3.2 มคีวามยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รยีน +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    3.3 เรยีงลาํดบัไดเ้หมาะสม +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

    3.4 วสัดุอุปกรณ์มคีวามเหมาะสมกบักจิกรรม +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

4. แบบฝึกหดัก่อนและหลงัทาํกจิกรรม   
    4.1 แบบฝึกหดัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

    4.2 มคีวามยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รยีน +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    4.3 ครอบคลุมเนื�อหา +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5. แบบทดสอบทา้ยกจิกรรม       
    5.1 แบบฝึกหดัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    5.2 ความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รยีน +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    5.3 ครอบคลุมเนื�อหา +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 14 สรปุค่าการประเมนิดชันีความสอดคลอ้ง (IC) ของคุณภาพของชุดกจิกรรมที� 3 การ 
     เผชญิหน้ากบัภาวะโลกรอ้น โดยผูเ้ชี�ยวชาญ 
 

รายการประเมนิ 
ผลการพจิารณาจากผูเ้ชี�ยวชาญ 

ผูเ้ชี�ยวชาญคนที� รวม IC แปลผล 
1 2 3    

       

1. จุดประสงค ์        
    1.1 จุดประสงคข์องกจิกรรมระบุชดั +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    1.2  มคีวามเป็นไปได ้ +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    1.3 รายละเอยีดเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2. ใบความรู ้       
    2.1 เนื�อหามคีวามถูกตอ้ง +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    2.2 เนื�อหามคีวามต่อเนื�อง +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    2.3 เนื�อหามคีวามเหมาะสมกบัเวลาที�กาํหนด +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    2.4 เนื�อหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    2.5 เนื�อหาเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รยีน +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    2.6 การใชภ้าษาเขา้ใจง่ายไม่วกวน +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

3. กจิกรรม       
    3.1 กจิกรรมสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

    3.2 มคีวามยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รยีน +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    3.3 เรยีงลาํดบัไดเ้หมาะสม +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    3.4 วสัดุอุปกรณ์มคีวามเหมาะสมกบักจิกรรม +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

4. แบบฝึกหดัก่อนและหลงัทาํกจิกรรม   
    4.1 แบบฝึกหดัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

    4.2 มคีวามยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รยีน +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    4.3 ครอบคลุมเนื�อหา +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5. แบบทดสอบทา้ยกจิกรรม       
    5.1 แบบฝึกหดัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    5.2 ความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รยีน +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    5.3 ครอบคลุมเนื�อหา +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 15 สรปุค่าการประเมนิดชันีความสอดคลอ้ง (IC) ของคุณภาพของชุดกจิกรรมที� 4  
     การลดภาวะโลกรอ้น โดยผูเ้ชี�ยวชาญ 
 

รายการประเมนิ 
ผลการพจิารณาจากผูเ้ชี�ยวชาญ 

ผูเ้ชี�ยวชาญคนที� รวม IC แปลผล 
1 2 3    

       

1. จุดประสงค ์        
    1.1 จุดประสงคข์องกจิกรรมระบุชดั +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

    1.2  มคีวามเป็นไปได ้ +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
    1.3 รายละเอยีดเหมาะสม +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

2. ใบความรู ้       

    2.1 เนื�อหามคีวามถูกตอ้ง +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้

    2.2 เนื�อหามคีวามต่อเนื�อง +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    2.3 เนื�อหามคีวามเหมาะสมกบัเวลาที�กาํหนด +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    2.4 เนื�อหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    2.5 เนื�อหาเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รยีน +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    2.6 การใชภ้าษาเขา้ใจง่ายไม่วกวน +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3. กจิกรรม       
    3.1 กจิกรรมสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    3.2 มคีวามยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รยีน +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    3.3 เรยีงลาํดบัไดเ้หมาะสม +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    3.4 วสัดุอุปกรณ์มคีวามเหมาะสมกบักจิกรรม +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4. แบบฝึกหดัก่อนและหลงัทาํกจิกรรม   
    4.1 แบบฝึกหดัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใชไ้ด ้

    4.2 มคีวามยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รยีน +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    4.3 ครอบคลุมเนื�อหา +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5. แบบทดสอบทา้ยกจิกรรม       
    5.1 แบบฝึกหดัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    5.2 ความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผูเ้รยีน +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
    5.3 ครอบคลุมเนื�อหา +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 16 สรปุค่าการประเมนิดชันีความสอดคลอ้ง (IC) ของผลสมัฤทธิ Hการเรยีนของนกัเรยีนดว้ย 
     ชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ โดยผูเ้ชี�ยวชาญ 
 

แบบทดสอบขอ้ที� 
ผลการพจิารณาจากผูเ้ชี�ยวชาญ 

ผูเ้ชี�ยวชาญคนที� รวม IC แปลผล 
1 2 3    

       
1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
16 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
18 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
19 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
20 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
21 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
22 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
23 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
24 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
25 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 16 (ต่อ) 
 

แบบทดสอบขอ้ที� 
ผลการพจิารณาจากผูเ้ชี�ยวชาญ 

ผูเ้ชี�ยวชาญคนที� รวม IC แปลผล 
1 2 3    

       
26 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
27 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
28 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
29 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
30 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
31 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
32 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
33 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
34 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
35 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
36 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
37 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
38 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
39 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
40 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
41 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
42 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 17 สรปุค่าการประเมนิดชันีความสอดคลอ้ง (IC) ของความตระหนกัถงึผลกระทบต่อสุขภาพ 
     อนัเนื�องมาจากภาวะโลกรอ้น โดยผูเ้ชี�ยวชาญ 
 

แบบทดสอบขอ้ที� 
ผลการพจิารณาจากผูเ้ชี�ยวชาญ 

ผูเ้ชี�ยวชาญคนที� รวม IC แปลผล 
1 2 3    

       
1 +1 -1 +1 1 0.33 ปรบัปรงุ 
2 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
3 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
4 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
5 +1 -1 +1 1 0.33 ปรบัปรงุ 
6 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
7 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
16 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
17 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
18 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
19 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
20 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
21 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
22 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
23 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
24 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
25 
26 
27 
28 
29 
30 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
-1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

3 
1 
3 
3 
3 
3 

1.00 
0.33 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

ใชไ้ด ้
ปรบัปรงุ 

ใชไ้ด ้
ใชไ้ด ้
ใชไ้ด ้
ใชไ้ด ้
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ตาราง 18  สรปุค่าการประเมนิดชันีความสอดคลอ้ง (IC) ของความพงึพอใจต่อชุดกจิกรรมการ 
     เรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ สาํหรบันกัเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 3 โดยผูเ้ชี�ยวชาญ 
 

แบบทดสอบขอ้ที� 
ผลการพจิารณาจากผูเ้ชี�ยวชาญ 

ผูเ้ชี�ยวชาญคนที� รวม IC แปลผล 
1 2 3    

       
1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
6 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
8 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
11 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
12 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
16 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
17 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
18 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
19 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
20 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
21 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
22 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
23 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
24 +1 0 +1 2 0.66 ใชไ้ด ้
25 +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก  ค 
 

- ตาราง ผลการวเิคราะหค์ุณภาพแบบวดัผลสมัฤทธิ Hทางการเรยีนของชุดกจิกรรม 
      การเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ  

- ตาราง ผลการวเิคราะหค์่าความยาก (p) ค่าอํานาจจาํแนก (r) และค่าความเชื�อมั �น (rtt )  
      ของแบบทดสอบวดัผลผลสมัฤทธิ Hทางการเรยีน  

- ตาราง ผลการวเิคราะหผ์ลสมัฤทธิ Hทางการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนโดยใช ้
     ชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ 

- ตาราง ผลการวเิคราะหค์ะแนนความตระหนกัถงึผลกระทบต่อสุขภาพภาวะโลกรอ้นอนั 
      เนื�องมาจากภาวะโลกรอ้น 

- ตาราง ผลการวเิคราะหค์ะแนนความพงึพอใจต่อชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้น 
     กบัสุขภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

95 

ตาราง 19 ผลการวเิคราะหค์ุณภาพแบบวดัผลสมัฤทธิ Hทางการเรยีนของชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้
     ภาวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ 4 ชุดกจิกรรม กบันกัเรยีนที�เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 

คนที� 
คะแนนสอบย่อยแต่ละชุด คะแนนประเมนิ 

ชุดที� 1 ชุดที� 2 ชุดที� 3 ชุดที� 4 E1 (40) หลงัเรยีน E2 (40) 
       

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 

8 
9 
8 
8 
9 
9 
10 
10 
9 
9 
9 
9 
9 
6 
9 
8 
7 
6 
7 
9 
9 
8 
8 
6 
6 

9 
9 
9 
9 
8 
9 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
9 
7 
7 
7 
9 
9 
8 
8 
7 
8 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
9 
8 
9 
9 
8 
5 
8 
7 
6 
7 
6 
7 
8 
8 
9 
5 
6 

9 
10 
9 
10 
9 
8 
9 
8 
8 
8 
8 
9 
8 
5 
9 
9 
6 
7 
6 
8 
9 
8 
9 
7 
8 

35 
37 
35 
36 
35 
35 
36 
36 
35 
34 
35 
36 
33 
24 
34 
33 
26 
27 
26 
33 
35 
32 
34 
25 
28 

35 
38 
33 
36 
36 
38 
37 
38 
35 
34 
35 
38 
33 
25 
34 
33 
28 
31 
28 
36 
35 
34 
36 
25 
28 
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ตาราง 19 (ต่อ)   
 

คนที� 
คะแนนสอบย่อยแต่ละชุด คะแนนประเมนิ 

ชุดที� 1 ชุดที� 2 ชุดที� 3 ชุดที� 4 E1 (40) หลงัเรยีน E2 
(QR) 

       

26 
27 
28 
29 
30 

6 
8 
6 
10 
9 

7 
9 
6 
8 
9 

8 
8 
6 
9 
9 

8 
8 
7 
8 
8 

29 
33 
25 
35 
35 

26 
35 
27 
35 
35 

       

รวม 244 248 237 243 972 997 
เฉลี�ย 8.13 8.27 7.90 8.1 32.40 33.23 
รอ้ยละ 81.33 82.67 79.00 81.00 81.00 83.08 

       

    E1 = 81.00 E2 = 83.08 
 E1 / E2 = 81.00 / 83.08 
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ตาราง 20 แสดงผลการวเิคราะห ์ค่าความยากงา่ย (p) ค่าอํานาจจาํแนก (r) และค่าความเชื�อมั �นของ 
     แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Hทางการเรยีน จาํนวน  25 ขอ้ โดยใชก้ารวเิคราะหแ์บบทดสอบรายขอ้  
     (Item Analysis)  
 

ขอ้ที� p r ขอ้ที� p r 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

0.75 
0.69 
0.75 
0.63 
0.56 
0.38 
0.69 
0.75 
0.69 
0.50 
0.56 
0.75 

0.25 
0.63 
0.25 
0.25 
0.63 
0.50 
0.38 
0.5 
0.63 
0.25 
0.38 
0.25 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

0.75 
0.75 
0.56 
0.75 
0.63 
0.56 
0.75 
0.63 
0.63 
0.63 
0.56 
0.69 
0.63 

0.50 
0.25 
0.88 
0.50 
0.25 
0.38 
0.25 
0.5 
0.25 
0.5 
0.38 
0.38 
0.25 

      

 
  ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง (0.38-0.75) ค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่ระหว่าง (0.25-0.88) 
แบบทดสอบวดัผลการเรยีนรูด้า้นความรู ้มคี่าความเชื�อมั �น  (rtt)  0.76 
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ตาราง 21  แสดงผลการวเิคราะหผ์ลสมัฤทธิ Hทางการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรม 
     การเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ ของนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง 30  คน คะแนนเตม็ 25 คะแนน 
 

คนที� ก่อนเรยีน หลงัเรยีน ผลต่าง (D) ผลต่างกาํลงัสอง 
(D)` 

1 17 23 6 36 
2 19 23 4 16 
3 16 22 6 36 
4 19 23 4 16 
5 17 23 6 36 
6 19 23 3 9 
7 19 23 4 16 
8 20 23 3 9 
9 19 22 3 9 
10 17 22 5 25 
11 16 22 6 36 
12 16 22 6 36 
13 17 23 6 36 
14 15 22 7 49 
15 17 21 4 16 
16 16 22 6 36 
17 14 22 8 64 
18 16 23 7 49 
19 12 22 10 100 
20 15 21 6 36 
21 15 22 7 49 
22 15 23 8 64 
23 15 22 7 49 
24 13 22 9 81 
25 12 22 10 100 
26 13 22 9 81 
27 17 22 5 25 
28 17 22 5 25 
29 15 21 6 36 
30 18 22 4 16 

N = 30 
 

 
 

∑ =D 180 ∑ =
2D  1192  
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ตาราง 22 แสดงผลการวเิคราะหค์ะแนนความตระหนกัถงึผลกระทบต่อสุขภาพอนัเนื�องมาจากภาวะ 
     โลกรอ้นโดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ ของนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง 
 

คนที� คะแนน คนที� คะแนน 

    
1 4.08 16 4.00 
2 4.48 17 4.20 
3 3.56 18 4.72 
4 4.24 19 4.32 
5 4.24 20 4.36 
6 4.44 21 4.48 
7 4.64 22 4.40 
8 4.92 23 4.52 
9 4.64 24 4.52 
10 4.60 25 4.64 
11 4.36 26 4.88 
12 4.52 27 4.92 
13 3.96 28 4.60 
14 4.40 29 4.60 
15 4.12 30 4.68 

    
    

04.127∑ =X   

      23.4=x   
   SD =  0.30 
t-test     4.28 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

100 

ตาราง 23 แสดงผลการวเิคราะหค์ะแนนความพงึพอใจต่อชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบั 
     สุขภาพ ของนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง 
 

คนที� คะแนน คนที� คะแนน 

    
1 3.68 16 4.12 
2 3.72 17 4.04 
3 3.36 18 4.24 
4 4.28 19 3.92 
5 3.24 20 3.84 
6 4.36 21 3.88 
7 4.24 22 4.24 
8 4.84 23 4.28 
9 4.48 24 4.28 
10 4.40 25 4.60 
11 3.80 26 4.60 
12 4.36 27 4.76 
13 4.56 28 4.36 
14 4.56 29 4.56 
15 3.96 30 4.08 

    
    

64.125∑ =X   

      19.4=x   
   SD =  0.39 
t-test     2.66 
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ภาคผนวก  ง 
 

- แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Hทางการเรยีนภาวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ  
- แบบวดัความตระหนกัถงึผลกระทบต่อสุขภาพอนัเนื�องมาจากภาวะโลกรอ้น 
- แบบวดัความพงึพอใจต่อชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ  
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แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ' ทางการเรียนภาวะโลกร้อนกบัสขุภาพ 
 

คาํชี,แจง  :  
 1. แบบทดสอบฉบบันี�ใชว้ดัผลสมัฤทธิ Hทางการเรยีน 
 2. แบบทดสอบฉบบันี�เป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืกจาํนวน  25  
ขอ้ 
 3. จงเลอืกตวัเลอืกที�เป็นคาํตอบที�ถูกตอ้งที�สุดเพยีงขอ้เดยีวแลว้เขยีนเครื�องหมาย  X  ลงใน
ช่องตวัเลอืกในกระดาษคาํตอบ      
 

 

1.  ขอ้ใดเป็นสาเหตุสาํคญัที�ทาํใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น  

 ก.  การเปลี�ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ 

 ข.  ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์

 ค.  การกระทําของมนุษย ์

 ง.  การใชพ้ลงังานอยา่งฟุ่มเฟือย 

2.  ปรากฏการณ์เรอืนกระจกหมายถงึขอ้ใด 

 ก.  ก๊าซในชั �นบรรยากาศโลกดดูเอาความรอ้นจากบรรยากาศนอกโลกเขา้มาปกคลุมโลก 
 ข.  ก๊าซในชั �นบรรยากาศโลก ดดูเอาความรอ้นที�ถูกปลดปล่อยออกมาเอาไวภ้ายในโลก 
 ค.  ก๊าซในชั �นบรรยากาศโลก คายความรอ้นออกไปนอกบรรยากาศโลก 
 ง.  ชั �นบรรยากาศของโลก ทาํตวัเสมอืนเป็นกระจกบานใหญ่ไมย่อมใหค้วามรอ้นที�โลก 
  คายออกมา หลุดออกนอกบรรยากาศ 
3.  ก๊าซเรอืนกระจกชนิดใดที�มผีลกระทบต่อภาวะโลกรอ้นมากที�สุด 

ก. มเีทน ข. โอโซน 
ค. ไนตรสัออกไซด ์ ง. คารบ์อนไดออกไซด ์

4.  ก๊าซในขอ้ใดที�ก่อใหเ้กดิปรากฏการณ์เรอืนกระจก 

ก. CO2, CH4, O2 ข. CO2, CH4, N2 
ค. CO2, N2O, CFCs ง. CO2, N2O, O2 

5.  ขอ้ใดเป็นแหล่งที�มาของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ 

 ก.  การเผาไหมเ้ชื�อเพลงิของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

 ข.  กระบวนการหายใจของสิ�งมชีวีติ 

 ค.  การทาํเกษตรกรรมที�ใชปุ้๋ ยเคม ี

 ง.  การเผาถ่านหนิ 
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6.  ประเทศที�ปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดม์ากที�สุด ขอ้มลูปี 2550 คอืประเทศใด 

ก. ประเทศอนิเดยี ข. ประเทศญี�ปุน่ 
ค. ประเทศสหรฐัอเมรกิา ง. ประเทศจนี 

7.  การกระทําใดไมก่่อใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น 

 ก.  ปลกูตน้ไมใ้นพื�นที�สวนในบา้น 

 ข.  ใชร้ถเก่าที�มกีารปล่อยควนัเสยีมาก 

 ค.  กําจดัขยะโดยการเผาไฟ 

 ง.  นําเศษอาหารทิ�งลงคลองขา้งบา้น 

8.  ขอ้ใดไมใ่ช่ผลกระทบจากภาวะโลกรอ้น 

 ก.  ทาํใหช่้วงฤดหูนาวยาวนานขึ�น 

 ข.  เกดิความแหง้แลง้ในฤดูรอ้นที�ยาวนาน 

 ค.  ทาํใหร้ะดบันํ�าทะเลขั �วโลกเหนือเพิ�มขึ�น 

 ง.  ทาํใหเ้ชื�อโรคเจรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็  

9.  โรคใดที�มผีลโดยตรงจากสภาพการเพิ�มขึ�นของอุณหภมูขิองโลก 

ก. โรคอหวิาตกโรค ข. โรคไขม้าลาเรยี 
ค. โรค Heat stroke ง. โรคซมึเศรา้ 

10.  หลกัการป้องกนัยงุในขอ้ใด ที�ไดผ้ลดทีี�สุด 

ก. นอนกางมุง้ ข. ใชย้ากนัยงุทาเพื�อป้องกนัยุงกดั 
ค. ไมอ่ยูใ่นที�มดืและอบัชื�น ง. กําจดัแหล่งเพาะพนัธุย์งุ 

11.  ขอ้ใดไมใ่ชโ้รคตดิต่อของมนุษยท์ี�มยีุงเป็นพาหะนําโรค 

ก. ไขม้าลาเรยี ข. ไขส้มองอกัเสบ 
ค. โรคเทา้ชา้ง ง. โรคความดนัโลหติสงู 

12.  ภาวะโลกรอ้นส่งผลใหเ้กดิภยัธรรมชาตใินขอ้ใดที�เหน็ไดช้ดัเจนที�สุด 

ก. ระดบันํ�าทะเลสงูขึ�น ข. เกดิพายนุ้อยลง 
ค. คลื�นความรอ้นบ่อย ง. ไมเ่กดิปญัหาภยัแลง้ 
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13.  ภาพใดเป็นผลจากภาวะโลกรอ้นที�พบในประเทศไทย 

ก.  

 

ข.  

 
 

ค.  

 

ง.  

 
 

14.  ภาวะโลกรอ้นส่งผลต่อระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชวีภาพในขอ้ใด 

ก. ปะการงัฟอกขาว ข. เกดิอุทกภยั 
ค. เกดิภยัแลง้ ง. ถูกทุกขอ้ 

15.  ระดบันํ�าทะเลสงูขึ�นส่งผลกระทบตรงกบัขอ้ใด 

ก. เกดิพายฝุนน้อยลง ข. ขาดแคลนนํ�าจดื 
ค. เกดิการกดัเซาะชายฝ ั �ง ง. เกดิไฟปา่ นํ�าท่วมมากขึ�น 

16.  ขอ้ใดไมใ่ชผ้ลกระทบจากภาวะโลกรอ้นที�มต่ีอสุขภาพ 

 ก.  เกดิคลื�นความรอ้น 

 ข.  เกดิปรากฏการณ์ปะการงัฟอกขาว 

 ค.  ยงุมกีารยา้ยถิ�นที�อยูไ่ปสู่สภาพอากาศอบอุ่น 

 ง.  การขาดแคลนอาหาร 

17.  วนัสิ�งแวดลอ้มโลกตรงกบัวนัใด 

ก. 5 มถุินายน ข.   21 มถุินายน 
ค. 5 สงิหาคม ง.   21 สงิหาคม 

18.  หากเราไม่ช่วยกนัลดปญัหาภาวะโลกรอ้นจะเกดิอะไรขึ�น 

ก. ทุกคนจะไรท้ี�อยูอ่าศยั ข.   สตัวเ์ลี�ยงลกูดว้ยนมจะสญูพนัธ ์
ค. เกดิปญัหานํ�าท่วมและภยัแลง้ ง.   ก๊าซออกซเิจนในอากาศจะหมดไป 
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19.  ใครลดภาวะโลกรอ้นไดด้ทีี�สุด 

 ก.  องุน่อาบนํ�าเยน็แทนนํ�าอุ่น 

 ข.  สม้โอเปิดพดัลมแทนเครื�องปรบัอากาศ 

 ค.  แตงโมปลกูตน้ไมร้อบๆ บา้น 

 ง.  ลาํไยใชใ้ชถุ้งผา้ไปจ่ายตลาด 

20.  การกระทําใดต่อไปนี�จะลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซดไ์ดม้ากที�สุด 

 ก.  การซกัผา้ในนํ�าเยน็ 

 ข.  ลดขยะของบา้นใหไ้ดค้รึ�งนึ�ง 

 ค.  เปลี�ยนหลอดไฟเป็นหลอดฟลอูอเรสเซนต ์

 ง.  หลกีเลี�ยงผลติภณัฑท์ี�มบีรรจภุณัฑเ์ยอะ 

21.  ขอ้ใดเป็นการใชซ้ํ�า (Reuse) 

 ก.  ใชส้มดุที�ทาํจากเยื�อกระดาษเก่า 

 ข.  นําขวดกาแฟที�หมดแลว้มาใส่นํ�าตาลทราย 

 ค.  ใชถ่้านไฟฉายชนิดใชแ้ลว้ทิ�ง  

 ง.  หลกีเลี�ยงที�จะใชส้ารเคมทีาํความสะอาดหอ้งนํ�า 

22.  ขอ้ใดคอืการใชก้ระดาษใหคุ้ม้ค่ามากที�สุด 

 ก.  นํากระดาษที�ใชแ้ลว้ทั �งสองดา้นเชด็หมกึพมิพท์ี�เปื�อนโต๊ะทํางาน 

 ข.  นําฝอยกระดาษมาใชแ้ทนวสัดุกนักระแทก 

 ค.  ใชก้ระดาษสองหน้าแลว้ขายใหก้บัซาเลง้ 

 ง.  ขยาํจดหมายแฟนเก่าแลว้เผาทิ�ง 

23.  ขอ้ใด ไมใ่ช่ วธิกีารประหยดัพลงังาน 

 ก.  ออกแบบบา้นใหแ้สงอาทติยส์่องเขา้ไดม้ากที�สุด เพื�อจะไดไ้มต่อ้งเปิดไฟ 

 ข.  ใชว้สัดุก่อสรา้งอาคารที�จะช่วยประหยดัพลงังาน 

 ค.  ใชเ้ครื�องปรบัอากาศขนาดเหมาะสมกบัพื�นที�หอ้ง 

 ง.  ปลกูตน้ไมเ้พื�อเป็นแนวป้องกนัแสงแดดส่องอาคาร 
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24.  ขอ้ใดไมช่่วยใหห้ยดุภาวะโลกรอ้นได ้ 

 ก.  ใชว้ธิกีารเดนิเมื�อไปในสถานที�ใกล้ๆ  แทนขบัรถยนต์ 

 ข.  เปลี�ยนหลอดไฟจากหลอดไสเ้ป็นหลอดประหยดัไฟ 

 ค.  เชค็ลมยางก่อนขบัรถ 

 ง.  ใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสตกิ 

25.  คนไทยควรเลอืกบรโิภคอาหารชนิดใดเพื�อช่วยลดการเกดิภาวะโลกรอ้น 

ก. แอบเปิ�ล ข.   กลว้ย 
ค. เนื�อววั ง.   ลิ�นจี�กระป๋อง 

 

เฉลย 
 1. ค 4. ค 7. ก 10. ง 13. ข 16. ข 19. ค 22. ค 25. ข 

 2. ง 5. ก 8. ก 11. ง 14. ง 17. ก 20. ง 23. ค  

 3. ง 6. ง 9. ค 12. ก 15. ค 18. ค 21. ข 24. ค  
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แบบวดัความตระหนักถึงผลกระทบต่อสขุภาพอนัเนืองมาจากภาวะโลกร้อน 
คาํชี,แจง  : แบบวดัความตระหนกัฉบบันี�มวีตัถุประสงคเ์พื�อสาํรวจสภาพความรูส้กึของผูเ้รยีนที�มต่ีอผลกระทบจาก

ภาวะโลกรอ้นที�มกีบัสขุภาพหลงัจากนกัเรยีนเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสขุภาพ 

 ใหน้กัเรยีนอ่านขอ้ความในแบบวดัความตระหนกัแลว้พจิารณาแต่ละขอ้ความว่าตรงกบัสภาพความเป็น

จรงิหรอืความรูส้กึของนกัเรยีนเพยีงใด โดยทาํเครื�องหมาย aลงในช่องว่างซึ�งแบ่งระดบัความคดิเหน็ออกเป็น 5 

ระดบั ดงันี� 

  5  หมายถงึ  เหน็ดว้ยอย่างยิ�ง 

  4 หมายถงึ  เหน็ดว้ย 

  3  หมายถงึ  ไม่แน่ใจ 

  2 หมายถงึ  ไม่เหน็ดว้ย 

  1 หมายถงึ  ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิ�ง 

คาํชี,แจง : ทาํเครื�องหมาย aลงในช่องที�มขีอ้ความตรงกบัความคดิเหน็ของนกัเรยีนมากที�สดุ 

ข้อ ข้อคาํถาม ระดบัความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

1 เราช่วยแกป้ญัหาภาวะโลกรอ้นไม่ได ้เพราะเป็นหน้าที�ของ
ภาครฐับาล 

     

2 กจิกรรมที�รณรงคเ์กี�ยวกบัโลกรอ้น ไม่ชว่ยลดปญัหาสิ�งแวดลอ้ม
ที�เกดิในปจัจุบนัได ้

     

3 การคดิเรื�องประหยดัพลงังาน และรกัษาสิ�งแวดลอ้ม เป็นเรื�อง
ยากสาํหรบัเรา 

     

4 อากาศรอ้นขึ�นทาํใหพ้าหะนําโรคมปีรมิาณเพิ�มขึ�น      
5 การทาํลายแหล่งเพาะพนัธย์ุง เป็นหน้าที�ขององคก์ารบรหิาร

ตําบล 
     

6 การเกดิโรคอุบตัซิํ�าในปจัจุบนัเป็นเรื�องปกตทิี�เกดิขึ�นในฤดรูอ้น      
7 นํ�าท่วมประเทศไทย เกดิจากเราสรา้งมลพษิ จนเกดิภาวะโลก

รอ้น 
     

 
8 โลกรอ้นขึ�นทาํใหเ้กดิโรคหลายโรค เราควรช่วยกนัรกัษา

สิ�งแวดลอ้ม 
     

9 ควรหลกีเลี�ยงแสงแดด และดื�มนํ�าสะอาดใหเ้พยีงพออย่างน้อย 8 
แกว้ต่อวนั ชว่ยลดภาวะโรคที�เกดิจากภาวะโลกรอ้น 
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ข้อ ข้อคาํถาม ระดบัความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

10 เราควรปิดไฟบางดวงที�ไม่จาํเป็น และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนออก
จากหอ้งเรยีน 

     

11 หลกีเลี�ยงการอาบนํ�าโดยเปิดเครื�องทาํนํ�าอุ่น      
12 เลอืกซื�อเครื�องใชไ้ฟฟ้าที�มฉีลากประหยดัไฟเบอร ์5 ช่วยลดการ

ใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
     

13 เราตกัอาหารในปรมิาณมาก เพราะตกัน้อยจะไม่เพยีงพอ      
14 การแยกขยะเป็นการเสยีเวลา เพราะเทศบาลนําขยะเกบ็รวมกนั

อยู่ด ี 
     

15 การไม่ทิ�งขยะลงแม่นํ�า จะทาํใหแ้ม่นํ�าสะอาด และมนํี�าใชไ้ดอ้ย่าง
ยั �งยนื 

     

16 สิ�งของที�ประดษิฐจ์ากวสัดุเหลอืใช ้ไม่สามารถใชง้านไดด้เีท่ากบั
ของที�ซื�อมาใหม ่

     

17 การเดนิในระยะใกล ้แทนการนั �งรถยนตเ์ป็นการออกกาํลงักาย 
และลดการใชพ้ลงังาน 

     

18 ใชก้ระเป๋าผา้ หรอืตะกรา้ในการซื�อของในตลาดแทนถุงพลาสตกิ      
19 ควรใชก้ระดาษทั �งดา้นหน้า และดา้นหลงัช่วยลดการตดัตน้ไม ้      
20 ถุงพลาสตกิ Recycle เป็นถุงที�ไม่สะอาดไม่ควรนํากลบัมาใชอ้กี      
21 วนัลอยกระทงใชว้สัดุที�ทาํจากธรรมชาตมิาประดษิฐก์ระทง ชว่ย

ลดขยะ 
     

22 การใชปุ้๋ ยเคมใีนการทาํการเกษตรจะทาํใหไ้ดผลผลติด ีและไม่
สง่ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม 

     

23 นํามลูสตัวม์าทาํก๊าซชวีภาพ ช่วยประหยดัพลงังาน      
24 ไม่มพีื�นที�ปลกูตน้ไม ้และปลกูตน้ไมต้อ้งดแูลรกัษา      
25 การปลกูตน้ไม ้ดอกไม ้ทาํใหบ้า้นร่มเยน็ไมต่อ้งใช้

เครื�องปรบัอากาศ 
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แบบวดัความพึงพอใจ 

คาํชี,แจง  : แบบวดัความพงึพอใจฉบบันี�มวีตัถุประสงคเ์พื�อสาํรวจสภาพความรูส้กึของผูเ้รยีนต่อชุดกจิกรรมการ

เรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสขุภาพ  

 ใหน้กัเรยีนอ่านขอ้ความในแบบวดัความพงึพอใจแลว้พจิารณาแต่ละขอ้ความว่าตรงกบัสภาพความเป็น

จรงิหรอืความรูส้กึของนกัเรยีนเพยีงใด โดยทาํเครื�องหมาย aลงในช่องว่างซึ�งแบ่งระดบัความคดิเหน็ออกเป็น 5 

ระดบั ดงันี� 

  5  หมายถงึ  พงึพอใจมากที�สดุ 

  4 หมายถงึ  พงึพอใจมาก 

  3  หมายถงึ  พงึพอใจปานกลาง 

  2 หมายถงึ  พงึพอใจน้อย 

  1 หมายถงึ  ไม่พงึพอใจ 

คาํชี,แจง : ทาํเครื�องหมาย aลงในช่องที�มขีอ้ความตรงกบัความคดิเหน็ของนกัเรยีนมากที�สดุ 

ข้อ ข้อคาํถาม ระดบัความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

1 ชุดกจิกรรมการเรยีนรูท้าํใหน้กัเรยีนเขา้ใจความหมายของภาวะ
โลกรอ้น 

     

2 ชุดกจิกรรมการเรยีนรูไ้ม่สามารถทาํใหน้กัเรยีนเขา้ใจ
ปรากฏการณ์เรอืนกระจก 

     

3 ชุดกจิกรรมการเรยีนรูท้าํใหน้กัเรยีนเขา้ใจผลกระทบจากภาวะ
โลกรอ้นที�มต่ีอสขุภาพ 

     

4 ชุดกจิกรรมการเรยีนรูไ้ม่สามารถทาํใหน้กัเรยีนถงึโรคที�เกดิจาก
ภาวะโลกรอ้น 

     

5 ชุดกจิกรรมการเรยีนรูท้าํใหน้กัเรยีนสามารถเชื�อมโยงเหตุการณ์
ต่างๆ ที�เกดิขึ�นกบัภาวะโลกรอ้นได ้

     

6 ชุดกจิกรรมการเรยีนรูไ้ม่สามารถทาํใหน้กัเรยีนเขา้ใจ
สถานการณ์ปจัจุบนัของภาวะโลกรอ้น 

     

7 ชุดกจิกรรมการเรยีนรูท้าํใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจวธิลีดภาวะโลก
รอ้น 

     

8 ชุดกจิกรรมการเรยีนรูไ้มท่าํใหน้กัเรยีนเขา้ใจถงึแนวทางในการ
ลดภาวะโลกรอ้นในชวีติประจาํวนั 
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ข้อ ข้อคาํถาม ระดบัความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

9 ชุดกจิกรรมการเรยีนรูเ้หมาะสมกบัวยั และความสนใจของ
นกัเรยีน 

     

10 ชุดกจิกรรมการเรยีนรูม้กีจิกรรมที�สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ
เนื�อหา ทาํใหเ้ขา้ใจไดง้่าย 

     

11 ชุดกจิกรรมการเรยีนรูม้ไีม่มกีารจดัลาํดบัเนื�อหา และการปฏบิตัิ
กจิกรรม ทาํใหน้กัเรยีนเกดิความสบัสน 

     

12 ระยะเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ม่เหมาะสมต่อการเรยีน
ในเนื�อหาแต่ละชุดกจิกรรม 

     

13 ชุดกจิกรรมการเรยีนรูช้ว่ยกระตุน้ใหน้กัเรยีนเกดิความคดิอย่างมี
วจิารณญาณ 

     

14 ชุดกจิกรรมการเรยีนรูท้าํใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาดา้นความรู ้มี
ความคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์

     

15 ชุดกจิกรรมการเรยีนรูท้าํใหเ้กดิความสนุกสนานในการทาํ
กจิกรรม 

     

16 ชุดกจิกรรมการเรยีนรูไ้ม่น่าสนใจ ทาํใหน้กัเรยีนรูส้กึเบื�อหน่าย      
17 ชุดกจิกรรมการเรยีนรูไ้ม่กระตุน้ใหน้กัเรยีนแสดงความคดิเหน็      
18 ชุดกจิกรรมการเรยีนรูไ้ม่เกดิประโยชน์ต่อนกัเรยีน      
19 ชุดกจิกรรมการเรยีนรูท้าํใหน้กัเรยีนกลา้แสดงความคดิเหน็ของ

ตนเอง 
     

20 ชุดกจิกรรมการเรยีนรูไ้ม่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมทีกัษะในการทาํ
กจิกรรมร่วมกนั 

     

21 ชุดกจิกรรมการเรยีนรูไ้มท่าํใหน้กัเรยีนอยากหาวธิลีดภาวะโลก
รอ้น 

     

22 ชุดกจิกรรมการเรยีนรูท้าํใหน้กัเรยีนคดิวธิลีดภาวะโลกรอ้น      
23 ชุดกจิกรรมการเรยีนรูท้าํใหน้กัเรยีนมพีฤตกิรรมประหยดั

พลงังาน เช่น ปิดนํ�า ปิดไฟ ฯลฯ 
     

24 ชุดกจิกรรมการเรยีนรูไ้มท่าํใหน้กัเรยีนมพีฤตกิรรมรกัษา
สิ�งแวดลอ้ม เช่น ไมจ่าํเป็นตอ้งแยกขยะ ไมจ่าํเป็นตอ้งทาน
อาหารใหห้มด ฯลฯ 

     

25 ชุดกจิกรรมการเรยีนรูท้าํใหน้กัเรยีนนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้      
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ภาคผนวก  จ 
 

 -  ชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ สาํหรบันกัเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 3 
 -  คู่มอืครปูระกอบการสอนชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ 
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คาํชี,แจง  
 1.  ชุดกจิกรรมเรื�องมารูจ้กัโลกรอ้นกนัเถอะ ประกอบดว้ย 2 เรื�อง ดงันี� 
   เรื�องที� 1 ความหมาย และสาเหตุของภาวะโลกรอ้น 
   เรื�องที� 2 ปรากฏการณ์เรอืนกระจก 
 2.  การเรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรม นกัเรยีนควรศกึษาจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้เวลาที�ใช ้เนื�อหา 
ในใบความรู ้และวธิกีารทํากจิกรรมแต่ละเรื�องให้เขา้ใจ เพื�อเป็นแนวทางในการศกึษา และปฏบิตัิ
กจิกรรม 
 3.  เมื�อนกัเรยีนแต่ละกลุ่มปฏบิตัใินแต่ละเรื�อง ใหบ้นัทกึผลของกจิกรรม และสรปุผลของ 
กจิกรรม หลงัจากนั �นช่วยกนัตอบคําถามในแบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม เสรจ็แล้วรวบรวมส่งอาจารย์
ผูส้อน 
 4.  ขณะที�ผูเ้รยีนศกึษาและปฏบิตักิจิกรรม กรณมีปีญัหาไมเ่ขา้ใจสามารถปรกึษา ซกัถาม 
อาจารยผ์ูส้อนได ้

 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

 
 เมื�อนกัเรยีนศกึษาเรื�อง มารูจ้กัภาวะโลกรอ้นกนัเถอะแลว้ นกัเรยีนสามารถ 

1. บอกสาเหตุที�ทาํใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นไดถู้กตอ้ง 
2. บอกสาเหตุการเกดิปรากฏการณ์เรอืนกระจกไดถู้กตอ้ง 
3. อธบิายความสมัพนัธข์องก๊าซเรอืนกระจกกบัภาวะโลกรอ้นไดถู้กตอ้ง 
4. บอกรายละเอยีดของแหล่งที�มาของก๊าซเรอืนกระจกไดถู้กตอ้ง 

 
เวลาทีใช้   6 คาบ (300 นาท)ี 
 
  เรื�องที� 1 ความหมาย และสาเหตุของการเกดิภาวะโลกรอ้น (3 คาบ) 
  เรื�องที� 2 ปรากฏการณ์เรอืนกระจก (3 คาบ) 
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ใบความรู้ 
เรือง มารู้จกัโลกร้อนกนัเถอะ 

 

 
ที�มา:  www.most.go.th 

 
ความหมายของภาวะโลกร้อน 
 ภาวะโลกรอ้น (Global warming) หรอืภาวะภูมอิากาศเปลี�ยนแปลง (Climate Change) 
หมายถงึ ภาวะที�อุณหภูมโิดยเฉลี�ยของโลกสูงขึ�น  ซึ�งเป็นผลมาจากการที�มก๊ีาซเรอืนกระจกห่อหุ้ม
โลกมากเกนิไป ทาํใหร้งัสคีวามรอ้นแผ่จากดวงอาทติยม์าสู่โลกถูกกกัเกบ็ไวม้ากกว่าสะทอ้นออก 
สาเหตขุองการเกิดภาวะโลกร้อน  
 ภาวะโลกร้อนมีสาเหตุมาจากการที�มนุษย์ได้เพิ�มปริมาณก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้
แสงอาทติยส์่องทะลุผ่านชั �นบรรยากาศมาสู่พื�นโลกได้มากขึ�น ที�รูจ้กักนัในชื�อ ปรากฏการณ์เรอืน
กระจก (Greenhouse Effect)  
 

 
 

ที�มา:  www.gotoknow.org/blog/sawarin3/126125 
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 ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
 ปรากฏการณ์เรอืนกระจกเกิดจากการที�โลกถูกปกคลุมด้วยก๊าซบางชนิดที�มคีุณสมบตัิ
คลา้ยกระจกที�แสงส่องทะลุผ่านได ้แต่ความรอ้นที�เกดิขึ�นไม่สามารถระบายทะลุผ่านออกมา จงึเรยีก
ก๊าซที�มคีุณสมบตัเิช่นนี�ว่า ก๊าซเรอืนกระจก (Greenhouse gases) ซึ�งเป็นก๊าซที�กั �นความรอ้นจาก
ดวงอาทติยท์ี�ตกกระทบผวิโลก ไม่ให้ออกไปยงันอกโลก ซึ�งทําให้บรเิวณใต้ชั �นบรรยากาศบรเิวณ
นั �นๆ มอุีณหภมูทิี�สงูขึ�นคลา้ยกบักระจกที�ถูกแสงแดดส่องกระทบโดยไม่มกีารระบายความรอ้น       
 ก๊าซเรือนกระจก เป็นก๊าซที�มีคุณสมบัติสามารถดูดกลืนและคายรงัสีคลื�นยาวช่วง
อนิฟราเรดไดด้มีาก ดงันั �นเมื�อพื�นผวิโลกคายรงัสอีนิฟราเรดขึ�นสู่ชั �นบรรยากาศ ก๊าซเรอืนกระจกจะ
ดูดกลืนรงัสีอินฟราเรดเอาไว้ ต่อจากนั �นจะคายความร้อยสะสมอยู่บริเวณพื�นผิวโลก และชั �น
บรรยากาศเพิ�มมากขึ�น พื�นผวิโลกจงึมอุีณหภมูสิงูขึ�น ซึ�งก๊าซเรอืนกระจกที�สาํคญัม ี5 ชนิด ดงันี� 
 1.  ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) 
  ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ในชั �นบรรยากาศเกดิจากธรรมชาต ิและเกดิจากฝีมอืมนุษย ์
เช่น การเผาไหมเ้ชื�อเพลงิเกดิจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และการตดัไมท้ําลายป่าเพื�อใชเ้ป็นที�
อยูอ่าศยัหรอืการเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ�งการตดัไมท้ําลายป่า นับเป็นตวัการสําคญัที�สุด ใน
การปลดปล่อยคารบ์อนไดออกไซดข์ึ�นสู่ชั �นบรรยากาศ ทั �งนี�เนื�องจากต้นไมแ้ละป่าไมม้คีุณสมบตัทิี�ด ี
สามารถดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ก่อนที�จะลอยขึ�นสู่ชั �นบรรยากาศ ดงันั �นเมื�อพื�นที�ป่าลด
น้อยลง ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงขึ�นไปสะสมอยู่ในชั �นบรรยากาศได้มากขึ�น ก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดเ์ป็นก๊าซเรอืนกระจกที�ทําใหเ้กดิพลงังานความรอ้นสะสมในบรรยากาศของโลก
มากที�สุดในบรรดาก๊าซเรอืนกระจกชนิดอื�นๆ ทั �งยงัมแีนวโน้มเพิ�มมากขึ�นกว่าก๊าซชนิดอื�นๆ ดว้ย 
                                                              

   
  
 
 ที�มา: www.tcijthai.com 
 
 
 
 
 

การปล่อยควันจากโรงงานอุตสาหกรรม การปล่อยควันไอเสียรถยนต์ 
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 2.  ก๊าซมเีทน (CH4)  
  แหล่งกําเนิดของก๊าซมเีทนมอียู่มากมายทั �งในธรรมชาต ิ และที�เกดิจากฝีมอืมนุษย ์
เช่น จากแหล่งนาข้าว จากการย่อยสลายซากสิ�งมชีวีติ จากการเผาไหมเ้ชื�อเพลงิประเภทถ่านหนิ 
นํ�ามนั และก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะการเผาไหม้ที�เกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากการเผาไหม้
เชื�อเพลงิต่างๆ สามารถทําใหเ้กดิก๊าซมเีทนในบรรยากาศสูง นอกจากนี�พื�นที�การเกษตรประเภทนา
ขา้วในประเทศแถบเอเชยี และออสเตรเลยี มกีารปลดปล่อยก๊าซมเีทนสู่ชั �นบรรยากาศในปรมิาณที�
มาก และมปีรมิาณแตกต่างกนัในแต่ละบรเิวณขึ�นกบัชนิดและคุณภาพของดนิในแต่ละพื�นที� แมว้่า
การปลดปล่อยก๊าซมเีทนสู่ชั �นบรรยากาศจะมมีากกว่ากรณีของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ก๊าซ
มเีทนมอีายุสะสมเฉลี�ยน้อยมากเมื�อเทยีบกบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์จงึเป็นสาเหตุการเกดิภาวะ
เรอืนกระจกเป็นอนัดบัสองรองจากก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์
 

                    
 

 

 
 
 
 ที�มา:  www.oknation.net 
              www.news.nipa.co.th 
               www.siamsafety.com 
 
 

ก๊าซมีเทนในนาข้าว ก๊าซมีเทนในฟาร์มวัว 

ก๊าซมีเทนจากขยะมูลฝอย 
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 3.  ก๊าซไนตรสัออกไซด ์(N2O) 
  แหล่งกําเนิดก๊าซไนตรสัออกไซดค์อือุตสาหกรรมที�ใช้กรดไนตรกิในกระบวนการผลติ 
ตวัอย่างเช่น อุตสาหกรรมผลติเสน้ใยไนลอน อุตสาหกรรมเคม ีหรอือุตสาหกรรมพลาสตกิบางชนิด 
เป็นต้น แมว้่าก๊าซไนตรสัออกไซด์ที�เกดิจากธรรมชาตจิะมอียู่มากในภาวะปกตกิต็าม แต่อตัราการ
เพิ�มปรมิาณดงักล่าวก็จดัอยู่ในภาวะสมดุลในธรรมชาต ิส่วนก๊าซไนตรสัออกไซด์ที�เกดิขึ�นจากฝีมอื
มนุษยน์ั �นมปีรมิาณเพิ�มขึ�นอย่างรวดเรว็ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเพิ�มพลงังานความร้อน
สะสมบนพื�นผวิโลก นบัตั �งแต่เริ�มมอุีตสาหกรรมเกดิขึ�นถงึปจัจบุนั 
 4.  ก๊าซซเีอฟซ ี(CFCs) หรอืก๊าซที�มสีารประกอบคลอโรฟลอูอโรคารบ์อน 
  ก๊าซที�มสีารประกอบคลอโรฟลูออโรคารบ์อนมแีหล่งกําเนิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 
และอุปกรณ์เครื�องใช้ในชวีิตประจําวนัต่างๆ อาทิ เครื�องทําความเย็น ตู้เยน็ เครื�องปรบัอากาศ 
สเปรย ์นํ�ายาดบัเพลงิ การผลติพลาสตกิและโฟม นํ�ายาทาํความสะอาด เป็นต้น แมว้่าก๊าซประเภทนี�
จะมปีรมิาณลดลง เมื�อเทยีบกบัสกีว่าปีก่อนนี� แต่ปรมิาณก๊าซคลอโรฟลูออโรคารบ์อนที�ยงัมสีะสมอยู่
ในชั �นบรรยากาศโดยฝีมอืมนุษย ์ยงัคงเป็นตน้เหตุที�ทาํใหม้พีลงังานความรอ้นสะสมบนพื�นผวิโลก  
 5.  ก๊าซโอโซนระดบัผวิโลก 
  โดยปกติแล้วก๊าซโอโซนในบรรยากาศชั �นสูงจะช่วยป้องกันโลกจากภัยของรังสี
อลัตราไวโอเลตจากดวงอาทติย ์แต่ก๊าซนี�เมื�ออยู่บนผวิโลกจะกลายเป็นก๊าซพษิชนิดหนึ�งที�เกดิจาก
การทาํปฏกิริยิาระหว่างก๊าซนี�กบัแสงอาทติย ์โดยจะเป็นตวัช่วยทําใหเ้กดิปฏกิริยิาโฟโต้ออกซเิดชั �น 
(Photo oxidation) ระหว่างแสงกบักลุ่มก๊าซไนโตรเจน ซึ�งส่งผลใหเ้กดิก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์ซึ�ง
เป็นก๊าซเรอืนกระจกได ้ก๊าซโอโซนส่วนใหญ่มาจากปฏกิริยิาทางธรรมชาตริะหว่างแสงแดดกบัก๊าซ
ออกซเิจน (O2) และแสงแดดกบัก๊าซไนตรสัออกไซด ์
 ก๊าซเหล่านี�แมจ้ะมอียูใ่นชั �นบรรยากาศเพยีงเลก็น้อย กลบัมคีวามสามารถในการดูดกลนื
รงัสอีนิฟราเรดจากดวงอาทติย ์และมอีทิธพิลทาํใหอุ้ณหภมูขิองโลกอบอุ่น ถา้ในบรรยากาศมก๊ีาซ
เหล่านี�สงูขึ�น กเ็ป็นสาเหตุที�ทาํใหอุ้ณหภูมขิองโลกสงูขึ�นตามไปดว้ย  
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เรืองที 1 ความหมาย และสาเหตขุองการเกิดภาวะโลกร้อน 
 
ก่อนนกัเรยีนทาํกจิกรรมใหน้กัเรยีนศกึษาเนื�อหาในใบความรูเ้รื�อง มารูจ้กัภาวะโลกรอ้นกนัเถอะก่อน 
 
จดุประสงค ์
 1.  ระบุสภาพการณ์ที�อาจก่อใหเ้กดิก๊าซเรอืนกระจก ที�พบจากการสาํรวจบรเิวณโรงเรยีน 
 2.  สรปุความสมัพนัธข์องสภาพการณ์  ที�ส่งผลใหเ้กดิก๊าซเรอืนกระจก  ซึ�งเป็นเหตุใหเ้กดิ
ภาวะโลกรอ้น  
 
อปุกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 

1. บรเิวณตน้ไมโ้ดยรอบอาคารเรยีน และโรงอาหาร จดุวางถงัขยะ 
2. กระดาษ และดนิสอ 
3. ชุดกจิกรรม 

 
วิธีปฏิบติักิจกรรม 
 1.  นักเรยีนแบ่งกลุ่มเป็น  4 กลุ่ม  เลอืกสํารวจสภาพโรงเรยีน  ในบรเิวณสวนหย่อมหน้า
อาคาร 1 สนามฟุตบอล โรงอาหาร จดุพกัผ่อน 
 2.  สงัเกตลกัษณะของพื�นที� เช่น ขยะ สิ�งปฏกิูล การใชพ้ลงังานต่างๆ  ที�พบและวาดภาพ
ระบุตําแหน่ง พรอ้มทั �งบอกความสมัพนัธร์ะหว่างสภาพการณ์ กบัการเกดิก๊าซเรอืนกระจก 
 3.  บนัทกึผลการสาํรวจ อภปิรายและสรปุผลการสาํรวจ 
 
แบบฝึกหดัก่อนทาํกิจกรรม 
 1.  วตัถุประสงคข์องกจิกรรมคอือะไร ….......................................................................... 
………………………………………………………………….……………………………………...…. 
……………………………………………………………………………………………………….…… 
 2.  นกัเรยีนคดิว่าจะพบสภาพการณ์ใดจากการสํารวจบรเิวณโรงเรยีน ………….….…….. 
………………………………………………………………………….……………………….….…….. 
………………………………………………………………………………………………….………… 
 3. นักเรยีนคดิว่าจะพบก๊าซเรอืนกระจกหรอืไม่  หากพบจะเป็นก๊าซอะไร  มปีรมิาณมาก
หรอืน้อยแตกต่างกนัอยา่งไร ……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….…… 
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ตารางบนัทึกผลการสาํรวจสภาพการณ์ทีก่อให้เกิดกา๊ซเรือนกระจก 
 
คาํชี,แจง : ใหน้ักเรยีนสํารวจสภาพต่างๆ ในบรเิวณโรงเรยีนสกีนั (วฒันานันทอุ์ปถมัภ)์ โดยเลอืก
สาํรวจเพยีง 1 แห่ง และบนัทกึผลการสาํรวจลงในตาราง 
 

บริเวณทีสาํรวจ วาดภาพสภาพการณ์ทีอาจก่อให้เกิด 
กา๊ซเรือนกระจก 

กา๊ซเรือนกระจก 
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สรปุผลการสาํรวจ 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปผลการสํารวจสภาพการณ์ ในบริเวณโรงเรียนสีกัน        
(วฒันานันท์อุปถมัภ์) ถงึความสมัพนัธ์ที�ส่งผลให้เกดิก๊าซเรอืนกระจก ซึ�งเป็นเหตุให้เกดิภาวะโลก
รอ้น ………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
แบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม 
 1.  จากการสํารวจสภาพในบรเิวณโรงเรยีน มสีภาพการณ์ใดที�ก่อใหเ้กดิก๊าซเรอืนกระจก
บา้ง จงยกตวัอยา่ง 1 ตวัอยา่ง โดยการวาดรปูระบุตําแหน่งและระบุก๊าซเรอืนกระจกที�อาจเกดิขึ�นได ้
 

รปูสภาพการณ์ กา๊ซเรือนกระจก 
 
 
 
 
 

 

 
 2.  นักเรยีนคดิว่าจะพบสภาพการณ์ในขอ้ 1 มคีวามสมัพนัธก์บัการเกดิก๊าซเรอืนกระจก
อยา่งไร จงอธบิาย ………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 3.  จากการสาํรวจนกัเรยีนคดิว่าในบรเิวณโรงเรยีนมสีภาพการณ์ใดอื�นอกีที�อาจก่อนให ้
เกดิก๊าซเรอืนกระจก จนส่งผลใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น ……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………….…… 
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เรืองที 2 ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
 
ก่อนนกัเรยีนทาํกจิกรรมใหน้กัเรยีนศกึษาเนื�อหาในใบความรูเ้รื�อง มารูจ้กัภาวะโลกรอ้นกนัเถอะก่อน 
 
จดุประสงค ์

1. บอกความหมายของปรากฏการณ์เรอืนกระจกไดถู้กตอ้ง 
2. บอกรายละเอยีดของก๊าซที�ส่งผลกระทบใหเ้กดิปรากฏการณ์เรอืนกระจก 

 
อปุกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 

1. กล่องพลาสตกิใส 
2. เทอรโ์มมเิตอร ์1 อนั 
3. ขาตั �งเทอรโ์มมเิตอร ์1 อนั 
4. กระดาษกราฟ 1 แผ่น 
5. ชุดกจิกรรม 

 
วิธีการติดตั ,งอปุกรณ์สาํหรบัการปฏิบติักิจกรรม 
 1.  นํากล่องพลาสตกิวางไวก้ลางสนามหญา้ใหแ้สงแดดส่องถงึ 
 2.  นําเทอรโ์มมเิตอรว์างบนขาตั �งเทอรโ์มมเิตอร ์และนําไปวางภายในกล่องพลาสตกิ โดย
ใหป้ลายกระเปาะเทอรโ์มมเิตอรอ์ยูภ่ายในกล่องพลาสตกิ 
 
วิธีปฏิบติักิจกรรม 
 1.  นกัเรยีนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ช่วยกนัตดิตั �งอุปกรณ์ตามวธิกีารตดิตั �งอุปกรณ์สาํหรบั 
การปฏบิตักิจิกรรม  
 2.  อ่านค่าอุณหภมูจิากเทอรโ์มมเิตอรทุ์กๆ 15 นาท ีประมาณ 5 ครั �ง แลว้จดผลลงใน 
ตารางบนัทกึผล และกระดาษกราฟเปรยีบเทยีบอุณหภูมภิายใน และภายนอกกล่องพลาสตกิ 
 3.  บนัทกึผลการวดัอุณหภมู ิอภปิรายและสรปุผลการการปฏบิตักิจิกรรม 
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แบบฝึกหดัก่อนทาํกิจกรรม 
 1.  ปรากฏการณ์เรอืนกระจกหมายถงึ ………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
 2.  ก๊าซที�ส่งผลใหเ้กดิปรากฏการณ์เรอืนกระจกมก๊ีาซอะไรบา้ง บอกมา 3 ชนิด พรอ้มทั �ง
บอกแหล่งที�มาของก๊าซดงักล่าว ……………………………………………………………………….. 
………………..…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
ตารางบนัทึกผลค่าอณุหภมิู 
 

เวลา (นาที) 0 15 30 45 60 75 
อุณหภมูภิายใน       
อุณหภมูภิายนอก       

 
สรปุผลการปฏิบติักิจกรรม 
 นักเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกนัสรุปผลการวดัอุณหภูมภิายใน และภายนอกกล่องพลาสตกิซึ�ง
เปรยีบเสมอืนภายใน และภายนอกเรอืนกระจก เปรยีบเทยีบค่าอุณหภูมทิี�วดัได้ พรอ้มทั �งอธบิาย
ความสมัพนัธ ์รวมถงึสาเหตุของผลที�ไดจ้ากการปฏบิตักิจิกรรม 
 
แบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม 
 1.  ปรากฏการณ์เรอืนกระจกส่งผลใหอุ้ณหภมูสิงูหรอืไม่ …………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
...………………………………………………………………………………………………………….. 
 2.  จงอธบิายสาเหตุการเกดิปรากฏการณ์เรอืนกระจก …………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบทดสอบท้ายกิจกรรม 

 
ชื�อกลุ่ม ............................... ชื�อนกัเรยีน...................................................................................... 
 
คาํชี,แจง: นักเรยีนเลอืกคําตอบที�ถูกต้องเพยีงคําตอบเดยีว แลว้ทําเครื�องหมาย ���� ลงหน้าขอ้ที�
ถูกตอ้ง 
1.  ภาวะโลกรอ้น หมายถงึขอ้ใด  

ก. ปรากฏการณ์เรอืนกระจก ข. อุณหภมูเิฉลี�ยของโลกเพิ�มขึ�น 
ค. การปล่อยก๊าซพษิสู่อากาศ ง. การทิ�งขยะมลูฝอยลงแม่นํ�า 

2.  สาเหตุสาํคญัที�ทาํใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น  
ก. ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ ข. การกระทําของมนุษย ์
ค. การใชพ้ลงังานมากเกนิไป ง. การเปลี�ยนแปลงของสภาพภมูอิากาศ 

3.  ปรากฏการณ์เรอืนกระจก ตรงกบัความหมายในขอ้ใด  
 ก.  ก๊าซในชั �นบรรยากาศโลก คายความรอ้นออกไปนอกบรรยากาศโลก 
 ข. ก๊าซในบรรยากาศโลก ดูดเอาความรอ้นจากบรรยากาศนอกโลกเขา้มาปกคลุมโลกไว ้
 ค.  ก๊าซออกซเิจนและไนโตรเจน ดดูเอาความรอ้นที�ถูกปลดปล่อยออกมาเอาไวภ้ายใน 
  โลก 
 ง.  ชั �นบรรยากาศของโลก ทาํตวัเสมอืนเป็นกระจกบานใหญ่ไมย่อมใหค้วามรอ้นที�โลกคาย 
  ออกมา หลุดออกนอกบรรยากาศ 
4.  ก๊าซเรอืนกระจกชนิดใดที�มอียูใ่นบรรยากาศของโลกมากที�สุด 

ก. มเีทน ข. โอโซน 
ค. ไนตรสัออกไซด ์ ง. คารบ์อนไดออกไซด ์

5.  ก๊าซในขอ้ใดที�ก่อใหเ้กดิปรากฏการณ์เรอืนกระจก 
ก. CO2,  CH4, O2 ข. CO2, CH4, CFCs 
ค. CO2, CH4, N2 ง. CO2, O2, N2 

6.  คารบ์อนไดออกไซดม์แีหล่งที�มาจากที�ใด  
 ก.  กระบวนการหายใจของสิ�งมชีวีติ 
 ข.  การเผาไหมเ้ชื�อเพลงิของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
 ค.  การทาํเกษตรกรรมที�ใชปุ้๋ ยเคม ี
 ง.  การยอ่ยสลายของสิ�งมชีวีติ 
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7.  ประเทศที�ปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดม์ากที�สุด ขอ้มลูปี 2550 คอืประเทศใด 
ก. ประเทศอนิเดยี ข. ประเทศญี�ปุน่ 
ค. ประเทศสหรฐัอเมรกิา ง. ประเทศจนี 

8.  ขยะมลูฝอยที�ยอ่ยสลายได ้เศษอาหารของเน่าเสยี สิ�งปฏกิูล ก่อใหเ้กดิก๊าซเรอืนกระจกชนิดใด 
ก. ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ ข. ก๊าซมเีทน 
ค. ก๊าซไนตรสัออกไซด ์ ง. ก๊าซ CFCs 

9.  ขอ้ใดไมใ่ช่สาเหตุที�ทําใหอุ้ณหภมูขิองโลกสงูขึ�น 
 ก.  ปรากฏการณ์เรอืนกระจก 
 ข.  การปล่อยควนัพษิสู่อากาศของโรงงานอุตสาหกรรม 
 ค.  การเพิ�มขึ�นของประชากร 
 ง.  การทิ�งขยะมลูฝอย สิ�งปฏกิูลลงสู่แมนํ่�าลาํคลอง 
10.  การกระทําใดไมก่่อใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น  
 ก.  ปลกูตน้ไมใ้นพื�นที�สวนในบา้น 
 ข.  ใชร้ถเก่าที�มกีารปล่อยควนัเสยีมาก 
 ค.  กําจดัขยะโดยการเผาไฟ 
 ง.  นําเศษอาหารทิ�งลงคลองขา้งบา้น 
 
เฉลย   

1. ข 2. ข 3. ง 4. ง 5. ข 6. ข 7. ง 8. ข 9. ค 10. ก 
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คาํชี,แจง 
 1.  การเรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมเรื�องผลกระทบอย่างไรต่อสุขภาพ นกัเรยีนควรศกึษา 
จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้เวลาที�ใช ้เนื�อหาในใบความรู ้และวธิกีารทํากจิกรรมแต่ละเรื�องใหเ้ขา้ใจ เพื�อ
เป็นแนวทางในการศกึษา และปฏบิตักิจิกรรม 
 2.  เมื�อนกัเรยีนแต่ละกลุ่มปฏบิตักิจิกรรมเสรจ็เรยีบรอ้ย จากนั �นช่วยกนัตอบคาํถามใน 
แบบฝึกหดัทา้ยกจิกรรม เสรจ็แลว้รวบรวมส่งอาจารยผ์ูส้อน 
 3.  ขณะที�ผูเ้รยีนศกึษาและปฏบิตักิจิกรรม กรณมีปีญัหาไมเ่ขา้ใจสามารถปรกึษา ซกัถาม 
อาจารยผ์ูส้อนได ้
 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 
 เมื�อนกัเรยีนศกึษาเรื�อง ผลกระทบอยา่งไรต่อสุขภาพ นักเรยีนสามารถ 

1. บอกผลกระทบที�มต่ีอสุขภาพอนัเกดิจากภาวะโลกรอ้นไดถู้กตอ้ง 
2. สามารถอธบิายถงึโรคต่างๆ ที�เกดิจากภาวะโลกรอ้นได ้

 
เวลาทีใช้   3 คาบ (150 นาท)ี 
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ใบความรู้ 
เรือง ผลกระทบอย่างไรต่อสขุภาพ 

 ผลกระทบด้านสขุภาพ 

 

ที�มา:  www. Healt.kapook.com 

 ในภาวะโลกรอ้น และอุณหภูมทิี�เพิ�มมากขึ�นหลายองศาเซลเซยีสนั �น จะทําใหภู้มภิาคที�มี
อากาศเยน็เริ�มรอ้นขึ�น โรคภยัต่างๆ ที�มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัประเทศในแถบรอ้นกจ็ะเพิ�มมากขึ�น
ส่วนประเทศในแถบรอ้นที�ปกตอุิณหภูมกิส็ูงอยู่แลว้นั �น กย็ิ�งเสี�ยงต่อโรคภยัต่างๆ เพิ�มมากขึ�นไปอกี 
ซึ�งอุณหภมูทิี�สงูขึ�นจะสรา้งสภาวะที�เหมาะสมพอใหเ้ชื�อโรคหลายชนิดเจรญิเตบิโตรอย่างรวดเรว็ ฟกั
ตวัไดด้ ีทั �งโรคของคนและของพชื รวมทั �งแมลงพชื ระดบันํ�าทะเลที�เพิ�มสูงขึ�น และการเกดินํ�าท่วม 
ทําให้ผู้คนมีอาการของโรคเกี�ยวกับทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย ท้องร่วง การระบาดของ
อหวิาตกโรค และยงัจะทําให้เกดินํ�าท่วมขงัเป็นแหล่งพนัธุ์ยุง ซึ�งเป็นพาหะนําโรค เช่น ยุงก้นปล่อง 
ที�เป็นพาหะของโรคไขม้าลาเรยี และยงุลาย พาหะของโรคไขเ้ลอืดออก เป็นตน้ 
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โรคที�จะมาในภาวะโลกรอ้นนั �น แบ่งออกได ้3 โรคใหญ่ๆ  

 1. โรคพิษแดด หรือฮีตสโตรก (Heat Stroke)  

 

ที�มา:  www.pattayadailynews.com 

 ภาวะเป็นลมเนื�องจากความรอ้นสูงเกนิไป นับเป็นด่านแรกของภยัสุขภาพยุคโลกรอ้น ซึ�ง
โรคนี�คนในประเทศรอ้นมกัจะไม่ค่อยเกดิอาการมากนัก เนื�องมาจากการชนิกบัความรอ้น แต่ใน
อนาคตขา้งหน้าเมื�ออุณหภมูเิพิ�มขึ�นไปอกีประมาณ 7-10 องศาเซลเซยีส คนในประเทศรอ้นกอ็าจจะ
เกิดอาการนี�ได้บ่อยๆ เช่นกนั อาการที�ว่านี� จะเกดิจากการที�ร่างกายนั �นได้รบัความร้อนมาก
จนเกนิไป ไม่ว่าจะเป็นจากการออกกําลงักาย หรอืการเล่นกฬีาในภาวะอากาศรอ้นจดัเป็นเวลานาน 
จนอุณหภมูใินรา่งกายสงูเกนิขดีที�จะทนทานได ้ ยิ�งโลกรอ้นคนในประเทศหนาว อย่างในยุโรปกจ็ะมี
ภาวะฮตีสโตรกเกดิขึ�นไดเ้ช่นกนั เนื�องจากภาวะที�อากาศรอ้นเกนิไปจนทําใหร้่างกายสูญเสยีนํ�า เสยี
เกลอืแร่ในร่างกายได ้ทําใหร้่างกายปรบัตวัไม่ทนั ซึ�งเหล่านี�อาจจะทําใหค้นตายได ้เช่น คนที�ตดิอยู่
ในลฟิต ์ถา้เป็นคนที�ไมแ่ขง็แรง หรอืมอีายมุากหน่อยตดิลฟิตส์กัครึ�งชั �วโมงแลว้ร่างกายปรบัตวัไม่ทนั
กอ็าจจะเสยีชวีติไดเ้ลย 

 การป้องกนั ต้องใหร้่างกายได้รบันํ�าอย่างเพยีงพอจะช่วยป้องกนัภาวะเป็นลมจากความ
รอ้นได ้ดว้ยการใหด้ื�มนํ�า นํ�าผลไม ้นํ�าซุป หลกีเลี�ยงกจิกรรมกลางแจง้ที�ต้องใชแ้รงขณะอากาศรอ้น
และชื�น โดยเฉพาะช่วงเวลา 10 โมงเชา้ถงึ 4 โมงเยน็ ถ้าจาํเป็นต้องทํางานในสภาพดงักล่าว ควร
สวมเสื�อฝ้าบางเบา สอ่ีอน ดื�มนํ�ามากๆ และรบัประทานอาหารเบาๆ พกับ่อยๆ ในรม่ที�อากาศเยน็ 
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 2.  อาการภมิูแพ้  

 

ที�มา: http://hilight.kapook.com 

 เกดิมากจากภาวะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ�มสูงมาก จนทําให้เกิดกรนีเฮาส์เอฟเฟกต ์
บรรยากาศรอ้นขึ�น ซึ�งเมื�อคารบ์อนไดออกไซด์เพิ�มขึ�นมากๆ ก็จะไปกระตุ้นให้สาหร่าย พชื หรอื
วชัพชืบางอยา่ง ที�ปกตไิมข่ึ�นอยูใ่นที�สงู หรอืในอากาศหนาวๆ ขยายตวัไดม้ากขึ�นในที�ที�อากาศหนาว 
ซึ�งเมื�อพวกวชัพชืพวกนี�เพิ�มมากขึ�น กอ็าจจะก่อสารใหเ้กดิภูมแิพไ้ดม้ากขึ�น เนื�องมาจากการสรา้ง
ละอองเกสรที�ลอยมาในอากาศกท็ําให้เกดิภูมแิพ้ได้มากขึ�น รวมทั �งเรื�องของมลภาวะกอ็าจจะช่วย
กระตุ้นใหค้นที�เป็นโรคหอบหดืเกดิอาการไดม้ากขึ�นและบ่อยขึ�น หรอืคนที�เป็นโรคหลอดลมอกัเสบ
จากการสบูบุหรี�กจ็ะมปีญัหามากขึ�นดว้ย 

 3. โรคทีมากบัแมลง  

 เนื�องจากแมลง เช่น ยงุ แมลงวนันั �นปกตจิะชอบอากาศอบอุ่น ค่อนขา้งรอ้น ซึ�งเป็นสาเหตุ
ที�ทาํใหเ้กดิโรค เช่น โรคไขเ้ลอืดออก มาลาเรยีไดม้ากในประเทศรอ้น แต่ในภูมภิาคที�มอีากาศหนาว
อยา่งยโุรปนั �น มกัจะไมค่่อยตอ้งมากงัวลเรื�องไขเ้ลอืดออก หรอืมาลาเรยี เนื�องจากแมลงมกัจะอาศยั
อยูใ่นอากาศเยน็ไมค่่อยได ้

 
ที�มา:  www.dara.ac.th 
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 การกําจดัแหล่งเพาะพนัธุ์ยุงลาย ทั �งทางกายภาพ ชวีภาพ และเคม ี ด้านกายภาพ เช่น 
การกําจดัแหล่งเพาะพนัธุย์ุง เช่น กะลา กระป๋อง ขวดนํ�า ยางรถยนต์ ฯลฯ ดา้นชวีภาพ เช่น การ
ปล่อยปลากนิลูกนํ�า ดา้นเคม ีเช่น การใส่ทรายทมีฟีอสเฟต แต่การใส่ควรใชเ้มื�อจาํเป็นจรงิๆ (หรอื
กรณีใชม้าตรการขา้งต้นไม่ได)้ ทรายจะสามารถฆ่าลูกนํ�าภายใน 2-3 ชั �วโมง ยกเวน้ตวัโม่ง และคง
ฤทธิ Hไดน้าน 3 เดอืน 

การดแูลตวัเองเพือให้ห่างไกลจากโรคทีมาในภาวะโรคร้อน  

 สิ�งสําคญัที�สุดกค็อืใหดู้แลสุขภาพไปตามปกต ินั �นกค็อื การทานอาหารที�มปีระโยชน์ ออก
กําลงักายสมํ�าเสมอเท่านั �นเอง ส่วนใครที�มโีรคประจาํตวั เช่น ภูมแิพก้พ็ยายามหลกีเลี�ยงบรเิวณที�มี
มลภาวะสูง แต่นั �นกเ็ป็นไปไดย้าก เพราะการใชช้วีติในเมอืงใหญ่นั �นหลกีเลี�ยงจากมลภาวะค่อนขา้ง
ลําบาก อนัตรายจากภาวะโลกรอ้นบางครั �งก็ยิ�งใหญ่เกนิกว่าที�เราจะหลกีเลี�ยง สิ�งที�ทําไดก้ค็อืการ
ดแูลตวัเองใหแ้ขง็แรงเท่านั �นเอง  
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เรือง ผลกระทบอย่างไรต่อสขุภาพ 
 
ก่อนนกัเรยีนทํากจิกรรมใหน้กัเรยีนศกึษาเนื�อหาในใบความรูเ้รื�อง ผลกระทบอย่างไรต่อสุขภาพ 
 
จดุประสงค ์

1. บอกผลกระทบที�มต่ีอสุขภาพอนัเกดิจากภาวะโลกรอ้นไดถู้กตอ้ง 
2. สามารถอธบิายถงึโรคต่างๆ ที�เกดิจากภาวะโลกรอ้นได ้

 
อปุกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 

1. กระดาษ และดนิสอ 
2. ชุดกจิกรรม 

 
วิธีปฏิบติักิจกรรม 
 1.  นกัเรยีนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ช่วยกนัคดิเกี�ยวกบัประเดน็ต่อไปนี� “ ในพื�นที�ของเรามี
ปญัหาสุขภาพที�เกดิจากภาวะโลกรอ้นอะไรบา้ง” และเขยีนลงในกระดาษ mind mapping  
 2.  ใหส้มาชกิกลุ่ม รว่มกนัระดมความคดิ โดยใชค้ําตอบจาก ขอ้ที� 1 และประสบการณ์ 
เขยีนลงบนกระดาษโปสเตอรท์ี�กําหนดให ้
 3.  นกัเรยีนแต่ละกลุ่ม เลอืกตวัแทนมานําเสนอ Mind mapping “ในพื�นที�ของเรามปีญัหา
สุขภาพที�เกดิจากภาวะโลกรอ้นอะไรบา้ง” และรว่มกนัแสดงความคดิเหน็เพิ�มเตมิ 
 4.  สรปุผลปญัหาสุขภาพที�เกดิจากภาวะโลกรอ้น จากการนําเสนอของนกัเรยีนทั �ง 4 กลุ่ม 
 
แบบฝึกหดัก่อนทาํกิจกรรม 
 1.  จงยกตวัอยา่งโรคที�เกดิจากภาวะโลกรอ้นมา 2 โรค โดยอธบิายลกัษณะอาการของโรค 
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
 2.  บอกวธิดีแูลสุขภาพของตนเองในภาวะโลกรอ้น มา 2 ขอ้ ……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….... 
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ชื �อกลุ่ม ……………………………….. 
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สรปุปัญหาสขุภาพทีเกิดจากภาวะโลกร้อน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
แบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม 
 1.  โรคที�เกดิจากภาวะโลกรอ้นที�เรารูจ้กั และใกลต้วัเรามากที�สุดคอืโรคใด ……………… 
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
 2.  นกัเรยีนมวีธิกีารป้องกนั ไมใ่หเ้กดิโรคจากภาวะโลกรอ้นไดอ้ยา่งไรบา้ง …………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
แบบทดสอบท้ายกิจกรรม 
 
ชื�อกลุ่ม ............................... ชื�อนกัเรยีน...................................................................................... 
 
คาํชี,แจง: นกัเรยีนเลอืกคาํตอบที�ถูกตอ้งเพยีงคาํตอบเดยีว แลว้ทาํเครื�องหมาย ���� ลงหน้าขอ้ที�
ถูกตอ้ง 
1.  ขอ้ใดไมใ่ช่ผลกระทบจากสภาวะโลกรอ้น 
 ก.  ทาํใหท้ะเลทรายตอนกลางวนัอากาศเยน็ขึ�น 
 ข.  ทาํใหร้ะดบันํ�าทะเลทางขั �วโลกเหนือเพิ�มขึ�น 
 ค.  เกดิความแหง้แลง้ในฤดรูอ้นที�ยาวนาน 
 ง.  ทาํใหเ้ชื�อโรคเจรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็  
2.  ขอ้ใดไมใ่ช่ปญัหาสุขภาพที�เกดิจากสภาวะโลกรอ้น 

ก. เกดิโรคอุบตัซิํ�า ข. เกดิภาวะเครยีดหลงัเกดิอุบตัภิยั 
ค. เกดิโรค Heat stoke ง. เกดิโรคเบาหวาน 

3.  โรคใดที�มผีลโดยตรงจากสภาพการเพิ�มขึ�นของอุณหภมูขิองโลก 
ก. โรคอหวิาตกโรค ข. โรคไขม้าลาเรยี 
ค. เกดิโรค Heat stoke ง. โรคซมึเศรา้ 
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4.  ขอ้ใดเป็นสาเหตุของการเกดิโรคอหวิาตกโรค 
ก. กนิอาหารรสจดั ข. กนิอาหารรสหวานจดั 
ค. กนิอาหารไมส่ะอาด ง. กนิผกัผลไมม้าก 

5. ขอ้ใดไมถู่กตอ้งเกี�ยวกบัแมลงและสตัวนํ์าโรค 
 ก.  สาเหตุที�ทาํใหม้นุษยเ์กดิโรค 
 ข.  สาเหตุที�ทาํใหเ้กดิความเดอืดรอ้น ราํคาญ 
 ค.  สาเหตุที�ทาํใหใ้ชส้ารเคมใีนการกําจดั 
 ง.  สาเหตุใหเ้กดิการสญูเสยีเศรษฐกจิ 
6.  การควบคุมแมลงและสตัวนํ์าโรคที�ถูกตอ้งคอืขอ้ใด 
 ก.  จดัเกบ็สิ�งของใหเ้ป็นระเบยีบ 
 ข.  ไมใ่หม้แีหล่งอาหารของแมลงและสตัวนํ์าโรค 
 ค.  จดัการขยะหรอืเศษอาหารอย่างเหมาะสม 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
7.  หลกัการป้องกนัยงุในขอ้ใด ที�ไดผ้ลดทีี�สุด 

ก. นอนกางมุง้ ข. ไมอ่ยูใ่นที�มดืและอบัชื�น 
ค. กําจดัแหล่งเพาะพนัธย์งุ ง. ป้องกนัไมใ่หย้งุกดั 

8.  ขอ้ใดไมใ่ช่โรคตดิต่อของมนุษย ์ที�มยีงุเป็นพาหะนําโรค 
ก. โรคไขม้าลาเรยี ข. โรคไขส้มองอกัเสบ 
ค. โรคเทา้ชา้ง ง. โรคความดนัโลหติสงู 

9. ด.ญ. แดง มอีาการไขส้งู หนาวสั �น ปวดศรีษะอยา่งรนุแรง ปวดเหมื�อยตามกลา้มเนื�อ คลา้ยกบั 
   เป็นไขห้วดัใหญ่ มอีาการตาเหลอืงเลก็น้อย หลงัจากเป็นไขไ้ด ้2-5 วนั อยากทราบว่าอาการ 
   ดงักล่าวมสีาเหตุมาจากสตัวนํ์าโรคชนิดใด 

ก. ยงุ ข. เหบ็ 
ค. แมลงวนั ง. หนู 

10. ในฤดฝูนชาวบา้น มกัเป็นโรคไขเ้ลอืดออกซึ�งเกดิจากยงุ เรามวีธิป้ีองกนัและกําจดัยงุอย่าง 
ก. ควํ�ากะลา ภาชนะที�มนํี�าขงั ข. ใส่ทรายอะเบท 
ค. เลี�ยงปลาหางนกยงุในอ่าง ง. ถูกทุกขอ้ 

 
 
เฉลย   

1. ก 2. ง 3. ค 4. ค 5. ง 6. ง 7. ค 8. ง 9. ก 10. ง 
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คาํชี,แจง 
 1.  การเรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมเรื�องการเผชญิหน้ากบัภาวะโลกรอ้น นกัเรยีนควรศกึษา 
จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้เวลาที�ใช ้เนื�อหาในใบความรู ้และวธิกีารทํากจิกรรมแต่ละเรื�องใหเ้ขา้ใจ เพื�อ
เป็นแนวทางในการศกึษา และปฏบิตักิจิกรรม 
 2.  เมื�อนกัเรยีนแต่ละกลุ่มปฏบิตักิจิกรรมเสรจ็เรยีบรอ้ย จากนั �นช่วยกนัตอบคาํถามใน 
แบบฝึกหดัทา้ยกจิกรรม เสรจ็แลว้รวบรวมส่งอาจารยผ์ูส้อน 
 3. ขณะที�ผูเ้รยีนศกึษาและปฏบิตักิจิกรรม กรณีมปีญัหาไม่เขา้ใจสามารถปรกึษา ซกัถาม
อาจารยผ์ูส้อนได ้
 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 
 เมื�อนกัเรยีนศกึษาเรื�อง การเผชญิหน้ากบัภาวะโลกรอ้น นกัเรยีนสามารถ 
 1.  อธบิายสถานการณ์ปจัจุบนัของภาวะโลกรอ้นไดถู้กตอ้ง 
 2.  สามารถเชื�อมโยงเหตุการณ์ต่างๆ ที�เกดิขึ�นกบัภาวะโลกรอ้นได ้
 
เวลาทีใช้   3 คาบ (150 นาท)ี 
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ใบความรู้ 
เรือง การเผชิญหน้ากบัภาวะโลกร้อน 

สถานการณ์ภาวะโลกร้อนในปัจจบุนั 

 สภาพภูมอิากาศเปลี�ยนแปลงอย่างรุนแรงและบ่อยครั �ง และมแีนวโน้มว่าอุณหภูมขิองโลก
จะรอ้นขึ�น ตวัอย่างที�เหน็ได้ชดัเจน เช่น นํ�าแขง็ที�ข ั �วโลกละลาย หลายพื�นที�มอีากาศแปรปรวน มี
พายเุกดิขึ�นบ่อยครั �ง ปจัจบุนัในชั �นบรรยากาศมคีารบ์อนไดออกไซดส์ูงถงึ 380 ส่วนในลา้นส่วน และ
ในประเทศไทยมอุีณหภูมสิูงขึ�น 1 องศาเซลเซยีสในรอบ 40 ปี ผลกระทบที�เกดิขึ�นคอื มฝีนตกหนัก
ในบาง 

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

 ระดบันํ,าทะเลเพิมสูงขึ,น เกดิการกดัเซาะชายฝ ั �งอย่างรุนแรง เช่นในพื�นที�อ่าวไทยตอนบน ตั �งแต่ 
กรงุเทพฯ สมทุรปราการ ชลบุร ีฉะเชงิเทรา สมุทรสาคร ถูกกดัเซาะพื�นที�ชายฝ ั �งไปแลว้กว่า 13,700 
ไร ่ 

 
ที�มา:  http://202.129.59.73/hotworld/thai/seathai.htm 

 
 ผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ เกดิอุทกภยัอย่างรุนแรง  และเกดิ
พายุบ่อยครั �ง  ซึ�งสงัเกตได้ในปจัจุบัน สร้างความเสียหายทั �งชีวิต และทรพัย์สินมหาศาล เช่น 
อุทกภยัดนิโคลนถล่มในจงัหวดัหลายจงัหวดั เช่น สุราษฎรธ์านี อุตรดติถ์ น่าน เชยีงราย พงังา 
อ่างทอง นครปฐม และพษิณุโลก เป็นต้น เกดิภยัแล้งอย่างหนักในพื�นที�ๆ มคีวามแห้งแล้งอยู่แล้ว 
เช่น ในพื�นที�ภาคอสีานของเรา 
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 ที�มา: http://www.greenistasociety.com/ 

 

 ที�มา: http://www.chaoprayanews.com/2011 

 บรเิวณขั �วโลกเหนือได้รบัผลกระทบและก่อให้เกดิการเปลี�ยนแปลงมากที�สุด โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งบรเิวณภูเขานํ�าแขง็จะละลายอย่างรวดเรว็ ทําให้ระดบันํ�าทะเลบรเิวณขั �วโลกเพิ�มขึ�น และ
ไหลลงสู่ทะเลทั �วโลกทําใหเ้กดินํ�าท่วมในทุกทวปี ดงัภาพการละลายของนํ�าแขง็ที�ข ั �วโลกเหนือส่งผล
ต่อวงจรการหาอาหารของหมขีั �วโลก เนื�องจากปรมิาณนํ�าแขง็ที�ลดลง ทําให้แมวนํ�าซึ�งเป็นอาหาร
หลกัของหมขีั �วโลก หายากขึ�นทุกท ี
 

 
 ที�มา :  อลั กอร.์  (2553: 91). 
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 แนวปะการงัถูกทําลาย ดงัภาพแนวปะการงัในอ่าวทศิเหนือของเกาะราชาใหญ่ มปีะการงั
เขากวาง (Acropora austera) ขึ�นอยู่เป็นดงกวา้งใหญ่ เริ�มฟอกขาวตั �งแต่เดอืนพฤษภาคม 2533 
(รปูซา้ย) หลงัจากนั �นในเดอืนกนัยายน เมื�อตรวจสอบอกีครั �ง พบว่าปะการงัเขากวางตายไปทั �งหมด 
(รปูขวา) 

 

 
 

 ที�มา: http://www.dmcr.go.th/dmcr2009/News/data/196.html 
 
   สตัวท์ะเลน้อยใหญ่ประสบปญัหาเนื�องจากระบบนิเวศที�แปรเปลี�ยนไป และส่งผล
ต่อธุรกจิการท่องเที�ยวทางทะเล อาจสญูเสยีรายได ้ 
 ผลกระทบต่อสขุภาพ เกดิการแพรร่ะบาดของโรครา้ยอยา่งมาลาเรยี ไขท้รพษิ  ไขห้วดัใหญ่  และ
ไขเ้ลอืดออก  
  

                      
 ที�มา:  http://www.med.cmu.ac.th/dept/parasite/public/malaria.html 
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เรือง การเผชิญหน้ากบัภาวะโลกร้อน 
 

ก่อนนกัเรยีนทํากจิกรรมใหน้กัเรยีนศกึษาเนื�อหาในใบความรูเ้รื�อง การเผชญิหน้ากบัภาวะโลกรอ้น 
จดุประสงค ์
 1.  อธบิายสถานการณ์ปจัจุบนัของภาวะโลกรอ้นได ้
 2.  สามารถเชื�อมโยงเหตุการณ์ต่างๆ ที�เกดิขึ�นกบัภาวะโลกรอ้นไดถู้กตอ้ง 
 
อปุกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  นํ�าแขง็จาํนวน 2 กอ้น 

3. นํ�า 
4. ปากกาทาํเครื�องหมาย 
5. แกว้นํ�าพลาสตกิชนิดใส จาํนวน 2 ใบ 
6. ดนินํ�ามนั จาํนวน 2 กอ้น 
7. ชุดกจิกรรม 

 
วิธีปฏิบติักิจกรรม 
 1.  นกัเรยีนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ช่วยกนัทําการทดลอง ดงันี� 

1.1 โดยเตมินํ�าลงในแกว้นํ�าทั �ง 2 ใบในปรมิาณที�เท่ากนั 
1.2 วางดนินํ�ามนัที�เตรยีมไวใ้ส่ในแกว้ทั �ง 2 ใบ 
1.3 วางนํ�าแขง็จาํนวน 1 กอ้น ลงบนแผ่นดนินํ�ามนัในแกว้ใบที� 1 ใชป้ากกาขดีทํา 

เครื�องหมายระดบันํ�าในแกว้ทั �ง 2 ใบ 
1.4 วางแกว้ทั �ง 2 ใบไวท้ี�อุณหภูมหิอ้งทิ�งไวจ้นนํ�าแขง็ที�ใส่ไวล้ะลายจนหมด 
1.5 วดัระดบันํ�าทั �ง 2 ใบหลงัจากนํ�าแขง็ละลายหมด 
1.6 สงัเกตการณ์เปลี�ยนแปลง และลงบนัทกึค่าระดบันํ�าที�วดัไดจ้ากการทดลอง และ 

เปรยีบเทยีบปรมิาณนํ�าในแกว้ทั �ง 2 ใบ 
1.7 อภปิรายและสรปุผลการการปฏบิตักิจิกรรม 
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แบบฝึกหดัก่อนทาํกิจกรรม 
 1.  ภาวะโลกรอ้นมผีลกระทบในเรื�องใดบา้ง ยกตวัอยา่งมา 2 เรื�อง ………………………. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………………………………... 
 2.  ในประเทศไทยมเีหตุการณ์ใด ที�เกดิจากภาวะโลกรอ้น พรอ้มทั �งอธบิายว่าสาเหตุความ
เชื�อมโยง ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
ตารางบนัทึกผลการทดลอง 

หมายเลขแก้วนํ,า ปรมิาณนํ�า 
ใบที� 1  
ใบที� 2  

 
สรปุผลการปฏิบติักิจกรรม 
 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกนัสรปุผลเปรยีบเทยีบปรมิาณการเพิ�มขึ�นของนํ�าในแกว้แต่ละใบ
ว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างไร พรอ้มทั �งอธบิายสาเหตุของผลที�ไดจ้ากการปฏบิตักิจิกรรม 
 
แบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม 
 1.  ภาวะโลกรอ้นทาํใหอุ้ณหภมูขิองโลกสงูขึ�นมผีลต่อการเพิ�มขึ�นของระดบันํ�าทะเลได้
อยา่งไร …………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 2.  ยกตวัอยา่งเหตุการณ์ที�พบในประเทศไทยที�เกดิจากภาวะโลกรอ้นมา 1 ตวัอยา่ง 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบท้ายกิจกรรม 

 
ชื�อกลุ่ม ............................... ชื�อนกัเรยีน...................................................................................... 
 

คาํชี,แจง: นกัเรยีนเลอืกคาํตอบที�ถูกตอ้งเพยีงคาํตอบเดยีว แลว้ทาํเครื�องหมาย ���� ลงหน้าขอ้ที�
ถูกตอ้ง 
1.  ขอ้ใดไมใ่ช่ผลที�มาจากภาวะโลกรอ้น 

ก. อุณหภมูสิงูขึ�น ข.   เกดิภยัธรรมชาต ิ
ค. สิ�งมชีวีติเพิ�มขึ�น ง.   สิ�งมชีวีติลดลง 

2.  ภาวะโลกรอ้นส่งผลใหเ้กดิภยัธรรมชาตใินขอ้ใดที�เหน็ไดช้ดัเจนที�สุด 
ก. ระดบันํ�าทะเลสงูขึ�น ข.   เกดิพายุน้อยลง 
ค. คลื�นความรอ้นบ่อย ง.   ไมเ่กดิปญัหาภยัแลง้ 

3.  ภาพใดเป็นผลจากภาวะโลกรอ้นที�พบในประเทศไทย 
ก.  

 

ข.    

 
ค.  

 

ง.    

 
 
4.  ภาวะโลกรอ้นส่งผลต่อระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชวีภาพในขอ้ใด 

ก. นํ�าแขง็ขั �วโลกละลาย ข.   ปะการงัฟอกขาว 
ค. เกดิอุทกภยั ง.   ถูกทุกขอ้ 

5.  ระดบันํ�าทะเลสงูขึ�นส่งผลกระทบดา้นใดบา้ง 
 ก.  ส่งผลทางดา้นประมงเช่นปลาหายากขึ�น 
 ข.  ส่งผลต่อการเกดิพายเุช่น เกดิน้อยลง 
 ค.  ส่งผลทาํใหข้าดแคลนนํ�าจดืเพรามนํี�าทะเลเขา้แทนที� 
 ง.  ส่งผลต่อปรากฏการณ์ธรรมชาต ิเช่น เกดิไฟป่ามากขึ�น นํ�าท่วมมากขึ�น 
 



 

 

 

140 

6.  ภาวะโลกรอ้นส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศอยา่งไร 
ก. มก๊ีาซชนิดใหมเ่พิ�มขึ�น ข.   ก๊าซต่างๆ ในอากาศลดน้อยลง 
ค. เกดิการแปรปรวนของอากาศ ง.   อุณหภมูไิมค่งที� 

7.  ขอ้ใดไมใ่ชผ้ลกระทบจากภาวะโลกรอ้นที�มต่ีอสุขภาพ 
 ก.  เกดิคลื�นความรอ้น 
 ข.  เกดิปรากฏการณ์ปะการงัฟอกขาว 
 ค.  สตัวนํ์าโรคยา้ยถิ�นที�อยูไ่ปสู่สภาพอากาศอบอุ่น 
 ง.  สภาวะการขาดแคลนอาหาร 
8.  วนัสิ�งแวดลอ้มโลกตรงกบัวนัใด 

ก. 5 มถุินายน ข.   21 มถุินายน 
ค. 5 สงิหาคม ง.   21 สงิหาคม 

9.  หากเราไมช่่วยกนัลดปญัหาภาวะโลกรอ้นจะเกดิอะไรขึ�น 
 ก.  ทุกคนจะไรท้ี�อยูอ่าศยั 
 ข.  สตัวเ์ลี�ยงลกูดว้ยนมจะสูญพนัธ ์
 ค.  เกดิปญัหานํ�าท่วมและภยัแลง้ 
 ง.  ก๊าซออกซเิจนในอากาศจะหมดไป 
10.  นกัวจิยัไดค้าดการณ์เกี�ยวกบัอนาคตของโลกว่าอย่างไร 

ก. อุณหภมูขิองโลกสงูขึ�น ข.   นํ�าท่วมโลก 
ค. แผ่นดนิไหวอย่างรุนแรง ง.   เกดิสนึามคิรั �งใหมท่ั �วโลก 

 
 
เฉลย   

1. ง 2. ก 3. ข 4. ง 5. ค 6. ค 7. ข 8. ก 9. ค 10. ก 
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คาํชี,แจง 
 1.  การเรยีนโดยใชชุ้ดกจิกรรมเรื�องการลดภาวะโลกรอ้น  นักเรยีนควรศกึษาจุดประสงค์
การเรยีนรู ้เวลาที�ใช ้เนื�อหาในใบความรู ้และวธิกีารทาํกจิกรรมแต่ละเรื�องใหเ้ขา้ใจ เพื�อเป็นแนวทาง
ในการศกึษา และปฏบิตักิจิกรรม 
 2.  เมื�อนกัเรยีนแต่ละกลุ่มปฏบิตักิจิกรรม ใหบ้นัทกึผลของกจิกรรม และสรปุผลของ 
กจิกรรม หลงัจากนั �นช่วยกนัตอบคําถามในแบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม เสรจ็แล้วรวบรวมส่งอาจารย์
ผูส้อน 
 3.  ขณะที�ผูเ้รยีนศกึษาและปฏบิตักิจิกรรม กรณีมปีญัหาไม่เขา้ใจสามารถปรกึษา ซกัถาม
อาจารยผ์ูส้อนได ้
 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 เมื�อนกัเรยีนศกึษาเรื�อง การลดภาวะโลกรอ้นแลว้  
 1.  มคีวามเขา้ใจ และสามารถอธบิายวธิกีารลดภาวะโลกรอ้นไดถู้กตอ้ง 
 2.  สามารถเชื�อมโยงความสมัพนัธข์องวธิกีาร กบัการลดภาวะโลกรอ้นไดถู้กตอ้ง 
 3.  สามารถคดิ วเิคราะหห์าแนวทางในการลดภาวะโลกรอ้นในชวีติประจาํวนั โดยใช้
ประสบการณ์การเรยีนรูจ้ากสภาพชุมชนที�ตนอาศยัอยูไ่ด ้
 
เวลาทีใช้   3 คาบ (150 นาท)ี 
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ใบความรู้ 
เรือง การลดภาวะโลกร้อน 

 
แนวทางการการลดปัญหาโลกร้อน 
 1.  ช่วยกนัปลกูตน้ไม ้1 ตน้ ตน้ไม ้1 ตน้ สามารถดดูซมึซบัคารบ์อนไดออกไซดไ์ด ้
1 ตนั 
 

 
 ที�มา:  http://www.gardencenter.co.th/gardencenter/index. 

 
 2.  ใชก้ระดาษดว้ยความประหยดั กระดาษแต่ละแผ่นทาํมาจากการตดัตน้ไม ้ซึ�งเป็น 
เสมอืนปราการสาํคญัของโลกเรา ดงันั �นการใชก้ระดาษแต่ละแผ่น ควรใชใ้หป้ระหยดัทั �งดา้นหน้าและ
ดา้นหลงั ใชเ้สรจ็ควรนํามาเป็นวสัดุรอง หรอืนํามาเชด็กระจกกไ็ด ้นอกจากนี�การนํากระดาษมาเผาก็
จะเกดิความรอ้นต่อโลกเช่นกนั 
 3.  คดัแยกขยะ เพื�อนํากลบัมาใชใ้หมไ่ดง้า่ย โดยมกีารคดัแยกขยะเบื�องตน้ดว้ยการแยก 
ถงัขยะสาํหรบัขยะประเภทต่างๆ  
 

 
 ที�มา:  http://studentnews.sps-school.com 

 
 4.  การจดัการของเสยี พบว่าการนําขยะกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) สามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกไดสู้งกว่าการลดของเสยีที�แหล่งกําเนิด (Source Reduction) การกลบฝงัอย่างถูก
สุขาภบิาล (landfill) การเผาไหม ้(Combustion) และการหมกั (Composting) 
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 5.  ใชท้รพัยากรนํ�า ปา่ไม ่แรธ่าตุ ไฟฟ้า พลงังาน อื�นๆ อย่างประหยดั เช่นการใช่หลกั ‘ร’ี 
Reuse (ใชแ้ลว้ใชอ้กี) Recycle (เวยีนใช)้  Reduce (ลดใชส้ารอนัตราย) Repair (ซ่อมใช)้ Reclaim 
(ทาํใช)้ Refill (ใชเ้ตมิ) Recovery (ใชป้ระโยชน์กลบัคนื) Reject (เลกิใชส้ารอนัตรายต่อสิ�งแวดลอ้ม)
 6.  เลี�ยงซื�อสิ�นคา้ที�ใชบ้รรจภุณัฑส์ิ�นเปลอืง เลอืกใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสตกิ ลดขยะ 
 

 
 ที�มา:  http://www.thaibusinesspr.com/bioplastics/ 

 
 7.  พยายามรบัประทานอาหารใหห้มด  เศษอาหารที�เหลอืทิ�งไวจ้ะก่อใหเ้กดิก๊าซมเีทนซึ�ง
ก่อใหเ้กดิปรมิาณความรอ้นต่อโลกเมื�อหลายคนรวมๆ กนักเ็ป็นปรมิาณความรอ้นที�มาก 
 8.  ปิดเครื�องใชไ้ฟฟ้าแค่เพยีงปิดโทรทศัน์เครื�องเล่นดวีดี ี เครื�องเสยีง  คอมพวิเตอร ์หรอื
เครื�องใชไ้ฟฟ้าอื�นๆ เมื�อไมใ่ช ้ช่วยโลกลดคารบ์อนไดอ้อกไซดไ์ดเ้ป็นพนัๆ กโิลกรมัต่อปี 
 9.  ตั �งอุณหภมูเิครื�องปรบัอากาศ ไมค่วรปรบัตั �งเครื�องปรบัอากาศไวต้ํ�ากว่า 25 องศา 
เพราะการปรบัตั �งอุณหภมูเิครื�องปรบัอากาศตํ�าลง 1 องศา จะใชพ้ลงังานมากขึ�นรอ้ยละ 10 
 10.  ใชนํ้�ารอ้นใหน้้อยลง เปิดเครื�องทาํนํ�าอุ่นแต่ละครั �งใชพ้ลงังานมาก อาบนํ�าอุ่นน้อยลง 
และอยา่งเปิดฝกับวัแรงสุด การเลอืกซกัผา้ในนํ�า 
 11.  ถอดปลั �ก เครื�องใชไ้ฟฟ้าและปิดสวติซทุ์กครั �งที�ไมใ่ชง้าน 
 12.  เลอืกใชเ้ครื�องใชไ้ฟฟ้าที�มฉีลากประหยดัไฟ ทั �งในบา้น และอาคารสาํนกังาน 
 

 
 ที�มา:  http://www.vcharkarn.com/varticle/38190 
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 13.  ขบัรถน้อยลง หนัมาเดนิ ขี�จกัรยาน ใชบ้รกิารขนส่งมวลชน หรอืเลอืกตดิรถเพื�อน 
 ทางเดยีวกนัดว้ยกนั 
 

 
 ที�มา:  http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/news/17123 

 
 14.  เชค็ลมยาง รกัษาระดบัลมยางใหเ้หมาะสมช่วยประหยดัการใชนํ้�ามนัได ้

15.  ลดการใชปุ้๋ ยเคม ีในการเกษตรหนัมาใชปุ้๋ ยชวีภาพทดแทน 
 16.  กําจดัวสัดุเหลอืทิ�งทางการเกษตร ดว้ยกระบวนการทางธรรมชาต ิเช่น การไถกลบซงั
แทนการเผา 
 17.  ใชพ้ลงังานชวีภาพ เช่น ไบโอดเีซล เอธานอล ใหม้ากขึ�น 
 18.  พฒันาเทคโนโลยใีหม ่เช่น พลงังานแสงอาทติย,์ หลอดประหยดัไฟ, หลงัคาสเีขยีว 
  แผงพลงังานแสงอาทติย ์(Solar panels) 
    วนัที�สดใส ดวงอาทติยป์ลดปล่อยพลงังานประมาณ 1,000 วตัต์ต่อตารางวา 
แผงพลงังานแสงอาทติยส์ามารถรวบรวมพลงังานแสงอาทติย ์และเปลี�ยนเป็นกระแสไฟฟ้าเพื�อป้อน
ใหก้บับา้นเรอืนและสาํนกังานได ้
 

 
 ที�มา:  อลั กอร.์  (2553: 171). 
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  หลอดประหยดัไฟ (Fluorescent lightbulbs)   
   หลอดไฟธรรมดาแบบมีไส้ให้ความร้อนควบคู่กับแสงสว่าง ความร้อนนี� เป็น
พลงังานที�สูญเปล่า หลอดประหยดัไฟใช้วธิกีารที�ต่างและมปีระสทิธภิาพมากกว่าในการผลติแสง
สว่าง สามารถซื�อหลอดประหยดัไฟขนาด 15 วตัต์ ที�ให้แสงสว่างปรมิาณเท่ากบัหลอดแบบมไีส้
ขนาด 60 วตัต ์
 

 
 ที�มา:  อลั กอร.์  (2553: 172). 
 
  หลงัคาสเีขยีว (Green roofs) 
    หลงัคาสเีขยีวเป็นหลงัคาที�สรา้งมาเพื�อใชเ้ป็นที�ปลูกต้นไม ้หลงัคาสเีขยีวช่วย
ดูดซับมลพิษอย่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ ลดความร้อนในเขตเมืองที�ประชากร
หนาแน่น ทาํหน้าที�เป็นฉนวนใหก้บัอาคาร และยงัสวยงามอกีดว้ย 
 

 
 ที�มา:  อลั กอร.์  (2553: 172). 
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เรือง การลดภาวะโลกร้อน 
 
ก่อนนกัเรยีนทํากจิกรรมใหน้กัเรยีนศกึษาเนื�อหาในใบความรูเ้รื�อง การลดภาวะโลกรอ้น 
จดุประสงค ์
 1.  มคีวามเขา้ใจ และสามารถอธบิายวธิกีารลดภาวะโลกรอ้นไดถู้กตอ้ง 
 2.  สามารถเชื�อมโยงความสมัพนัธข์องวธิกีาร กบัการลดภาวะโลกรอ้นไดถู้กตอ้ง 
 3.  สามารถคดิ วเิคราะหห์าแนวทางในการลดภาวะโลกรอ้นในชวีติประจาํวนั โดยใช ้
ประสบการณ์การเรยีนรูจ้ากสภาพชุมชนที�ตนอาศยัอยูไ่ด ้
 
อปุกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 

1. กระดาษ และดนิสอ 
2. ชุดกจิกรรม 

 
วิธีปฏิบติักิจกรรม 
 1.  นักเรยีนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม  ร่วมกนัระดมความคดิจากการสํารวจสภาพโรงเรยีนใน
การทาํกจิกรรมที� 1 และจากการไดเ้รยีนรูเ้กี�ยวกบัภาวะโลกรอ้น มาคดิหาวธิลีดภาวะโลกรอ้นภายใน
โรงเรยีน 
 2.  นําขอ้มลูจากการร่วมกนัระดมความคดิเขยีนเป็นกจิกรรมย่อยที�นักเรยีนคดิว่าจะทําให้
สามารถลดภาวะโลกรอ้นไดล้งในกระดาษ 1 หน้ากระดาษ สาํหรบัวธิลีดโลกรอ้น 
 3.  เตรยีมขอ้มลูเพื�อมานําเสนอวธิลีดภาวะโลกรอ้น 
 4.  จากการนําเสนอของนักเรยีนทั �ง 4 กลุ่ม ใหน้ักเรยีนอภปิรายสรุปวธิลีดภาวะโลกรอ้น
รว่มกนั  
 
แบบฝึกหดัก่อนทาํกิจกรรม 
 1.  วธิกีารลดภาวะโลกรอ้นทาํใหอ้ยา่งไรบา้ง ยกตวัอยา่งมา 2 ขอ้ ……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 2.  ในชวีติประจาํวนัมกีจิกรรมใดที�ส่งผลใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น  และมวีธิกีารปรบัลดไม่ให้
เกดิภาวะโลกรอ้นไดอ้ยา่งไร …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม 
 

1.  กจิกรรมใดในชวีติประจาํวนัที�ส่งผลใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นได ้……………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 2.  กจิกรรมใดในชวีติประจาํวนัที�สามารถช่วยลดภาวะโลกรอ้นได ้……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………… 
 
แบบทดสอบท้ายกิจกรรม 
 
ชื�อกลุ่ม ............................... ชื�อนกัเรยีน..................................................................................... 
 
คาํชี,แจง: นกัเรยีนเลอืกคาํตอบที�ถูกตอ้งเพยีงคาํตอบเดยีว แลว้ทาํเครื�องหมาย ���� ลงหน้าขอ้ที�
ถูกตอ้ง 
1.  คุณช่วยลดการเกดิภาวะโลกรอ้นไดอ้ยา่งไร 

ก. ไมใ่ชร้ถยนต์ ข.   ใชส้นิคา้รไีซเคลิ 
ค. ใชร้ถยนตพ์ลงัแสงอาทติย ์ ง.   ถูกทุกขอ้ 

2.  ขอ้ใดเป็นการลดภาวะโลกรอ้นไดด้ทีี�สุด 
ก. สุดาอาบนํ�าเยน็แทนนํ�าอุ่น ข.   แกว้เปิดพดัลมแทนเครื�องปรบัอากาศ 
ค. นเรศปลกูตน้ไมร้อบๆ บา้น ง.   ธดิาใชถุ้งผา้ขณะไปจ่ายตลาด 

3. การกระทําใดต่อไปนี�จะลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซดไ์ดม้ากที�สุด 
 ก.  การซกัผา้ในนํ�าเยน็ 
 ข.  ลดขยะของบา้นใหไ้ดค้รึ�งหนึ�ง 
 ค.  เปลี�ยนหลอดไฟเป็นหลอดฟลอูอเรสเซนต ์
 ง.  หลกีเลี�ยงผลติภณัฑท์ี�มบีรรจภุณัฑเ์ยอะ 
4.  ขอ้ใดไมใ่ช่การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาภาวะโลกรอ้น 

ก. Reuse ข.   Recycle 
ค. Repair ง.   Remove 
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5.  ขอ้ใดเป็นการใชซ้ํ�า (Reuse) 
 ก.  สุดาใชส้มดุที�ทาํจากเยื�อกระดาษเก่า 
 ข.  สุภาดานําขวดกาแฟที�หมดแลว้มาใส่นํ�าตาลทราย 
 ค.  สุนนัทใ์ชถ่้านไฟฉายชนิดใชแ้ลว้ทิ�ง  
 ง.  สุรภหีลกีเลี�ยงที�จะใชส้ารเคมทีาํความสะอาดหอ้งนํ�า 
6.  ขอ้ใดคอืการใชก้ระดาษใหคุ้ม้ค่ามากที�สุด 
 ก.  แอนนี�นํากระดาษที�ใชแ้ลว้ทั �งสองดา้นเชด็หมกึพมิพท์ี�เปื�อนโต๊ะทํางาน 
 ข.  เจนนี�นําฝอยกระดาษมาใชแ้ทนวสัดุกนักระแทก 
 ค.  สม้โอใชก้ระดาษสองหน้าแลว้ขายใหก้บัซาเลง้ 
 ง.  หนึ�งเดอืนขยาํจดหมายแฟนเก่าแลว้เผาทิ�ง 
7.  ใครทาํใหเ้กดิสภาวะโลกรอ้นลดน้อยลง 
 ก.  เดก็ชาย ก ใชใ้บตองแทนถุงพลาสตกิ 
 ข.  เดก็ชาย ข ปลกูตน้ไมทุ้กวนั วนัละ 1 ตน้ 
 ค.  เดก็ชาย ค ใชพ้ดัลมแทนเครื�องปรบัอากาศ 
 ง.  เดก็ชาย ง เปิดไฟเฉพาะที�จาํเป็นตอ้งใช ้
8.  ขอ้ใด ไมใ่ช่ วธิกีารประหยดัพลงังาน 
 ก.  ออกแบบบา้นใหแ้สงอาทติยส์่องเขา้ไดม้ากที�สุด เพื�อจะไดไ้มต่อ้งเปิดไฟ 
 ข.  ใชว้สัดุก่อสรา้งอาคารที�จะช่วยประหยดัพลงังาน 
 ค.  ใชเ้ครื�องปรบัอากาศขนาดเหมาะสมกบัพื�นที�หอ้ง 
 ง.  ปลกูตน้ไมเ้พื�อเป็นแนวป้องกนัแสงแดดส่องอาคาร 
9.  ขอ้ใดไมช่่วยใหห้ยดุภาวะโลกรอ้นได ้ 
 ก.  นั �งรถโดยสารประจาํทาง 
 ข.  เปลี�ยนหลอดไฟจากหลอดไสเ้ป็นหลอดประหยดัไฟ 
 ค.  เชค็ลมยางก่อนขบัรถ 
 ง.  ใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสตกิ 
10.  คนไทยควรเลอืกบรโิภคอาหารชนิดใดเพื�อช่วยลดการเกดิภาวะโลกรอ้น 

ก. เชอรี� ข. กลว้ย 
ค. เนื�อววั ง. ลิ�นจี�กระป๋อง 

 

เฉลย   

1. ง 2. ค 3. ง 4. ง 5. ข 6. ค 7. ข 8. ค 9. ค 10. ข 
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คู่มือครปูระกอบการสอนชดุกิจกรรมการเรียนรู้ภาวะโลกร้อนกบัสขุภาพ 
 

คาํแนะนําการในการใช้คู่มือครปูระกอบการสอนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาวะโลกร้อนกบั
สขุภาพ สาํหรบันักเรียนชั ,นมธัยมศึกษาปีที 3 
 การใชคู้่มอืครปูระกอบการสอนชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพสําหรบั
นกัเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที� 3 ควรปฏบิตัแิละทําความเขา้ใจดงันี� 
  1.  คู่มอืครปูระกอบการสอน จดัทาํขึ�นเพื�อเป็นแนวทางสําหรบัครผููส้อนที�จะนําชุด
กจิกรรมการเรยีนรูนํ้าไปใชง้าน 
  2.  คู่มอืครปูระกอบการสอนแต่ละชุดประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงันี� 

2.1  ชื�อกจิกรรม 
2.2  คาํชี�แจง 
2.3  จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
2.4  เวลาที�ใช ้
2.5  อุปกรณ์/สื�อการเรยีนรู ้
2.6  วธิปีฏบิตักิจิกรรม 
2.7  คาํเฉลยแบบฝึกหดัก่อนทํากจิกรรม 
2.8  คาํเฉลยแบบฝึกหดัทา้ยกจิกรรม 
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คู่มือครปูระกอบการสอนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาวะโลกร้อนกบัสขุภาพ 
 

คาํชี,แจง 
ชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ ประกอบด้วยชุดกจิกรรมทั �งหมด 4 ชุด

กจิกรรม ดงันี� 
  1.  ชุดกจิกรรมที� 1 เรื�อง มารูจ้กัโลกรอ้นกนัเถอะ ม ี2 เรื�อง ดงันี� 
   เรื�องที� 1 ความหมาย และสาเหตุของการเกดิภาวะโลกรอ้น (3 คาบ) 
   เรื�องที� 2 ปรากฏการณ์เรอืนกระจก (3 คาบ) 
  2.  ชุดกจิกรรมที� 2 เรื�อง ผลกระทบอยา่งไรต่อสุขภาพ (3 คาบ) 
  3.  ชุดกจิกรรมที� 3 เรื�อง เผชญิหน้ากบัภาวะโลกรอ้น (3 คาบ) 
  4.  ชุดกจิกรรมที� 4 เรื�อง การลดภาวะโลกรอ้น (3 คาบ) 
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ชุดกิจกรรมที 1 มารู้จกัโลกร้อนกนัเถอะ 
 
ก่อนนกัเรยีนทํากจิกรรมใหน้กัเรยีนศกึษาใบความรูเ้รื�องมารูจ้กัโลกรอ้นกนัเถอะใหเ้ขา้ใจก่อน 
 

เรืองที 1 ความหมาย และสาเหตขุองการเกิดภาวะโลกร้อน 
 
จดุประสงค ์
 1.  ระบุสภาพการณ์ที�อาจก่อใหเ้กดิก๊าซเรอืนกระจก ที�พบจากการสาํรวจบรเิวณโรงเรยีน 
 2.  สรุปความสมัพนัธข์องสภาพการณ์ ที�ส่งผลใหเ้กดิก๊าซเรอืนกระจก ซึ�งเป็นเหตุใหเ้กดิ
ภาวะโลกรอ้น  
อปุกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 

1. บรเิวณตน้ไมโ้ดยรอบอาคารเรยีน และโรงอาหาร จดุวางถงัขยะ 
2. กระดาษ และดนิสอ 
3. ชุดกจิกรรม 

วิธีปฏิบติักิจกรรม 
 1.  นักเรยีนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม  เลอืกสํารวจสภาพโรงเรยีน ในบรเิวณสวนหย่อมหน้า
อาคาร 1 สนามฟุตบอล โรงอาหาร จดุพกัผ่อน 
 2.  สงัเกตลกัษณะของพื�นที� เช่น ขยะ สิ�งปฏกิูล การใชพ้ลงังานต่างๆ ที�พบและวาดภาพ
ระบุตําแหน่ง พรอ้มทั �งบอกความสมัพนัธร์ะหว่างสภาพการณ์ กบัการเกดิก๊าซเรอืนกระจก 
 3.  บนัทกึผลการสาํรวจ อภปิรายและสรปุผลการสาํรวจ 
 
แบบฝึกหดัก่อนทาํกิจกรรม 
 1.  วตัถุประสงคข์องกจิกรรมคอือะไร (1. ระบุสภาพการณ์ที �อาจก่อใหเ้กดิก๊าซเรอืนกระจก
ที �พบจากการสํารวจบรเิวณโรงเรยีน  2. สรุปความสมัพนัธข์องสภาพการณ์ ที �ส่งผลใหเ้กดิก๊าซเรอืน
กระจก ซึ �งเป็นเหตุใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น) 
 2. นักเรยีนคดิว่าจะพบสภาพการณ์ใดจากการสํารวจบรเิวณโรงเรยีน (พบขยะ และเศษ
ใบไมบ้รเิวณส่วนหยอ่ม และจดุพกัผ่อน, พบเศษอาหารที �โรงอาหาร เป็นตน้) 
 3.  นกัเรยีนคดิว่าจะพบก๊าซเรอืนกระจกหรอืไม ่หากพบจะเป็นก๊าซอะไร มปีรมิาณมาก 
หรอืน้อยแตกต่างกนัอย่างไร (พบก๊าซมเีทน (CH4) จากขยะเศษอาหาร หรอืสิ �งปฏกิูล ก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) จากท่อไอเสยีรถยนต์ ซึ �งจะพบ CO2 ปรมิาณมากกว่า เนื �องจากบรเิวณ
โรงเรยีนอยูต่ดิถนน และมรีถยนตว์ิ �งเขา้มาในโรงเรยีน) 
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ตารางบนัทึกผลการสาํรวจสภาพการณ์ทีก่อให้เกิดกา๊ซเรือนกระจก 
คาํชี,แจง : ใหน้ักเรยีนสํารวจสภาพต่างๆ ในบรเิวณโรงเรยีนสกีนั (วฒันานันทอุ์ปถมัภ)์ โดยเลอืก
สาํรวจเพยีง 1 แห่ง และบนัทกึผลการสาํรวจลงในตาราง  

 
บริเวณทีสาํรวจ วาดภาพสภาพการณ์ทีอาจก่อให้เกิด 

กา๊ซเรือนกระจก 
กา๊ซเรือนกระจก 

สวนหยอ่มหน้า
อาคาร 1 

 
 
 

เศษใบไม ้ 
ถงัขยะใส่เศษถุงพลาสตกิ, ขนม 
 

ก๊าซมเีทน (CH4) 

จดุพกัผ่อน 
 
 
 

เศษถุงขนม, ถุงพลาสตกิ 
 

ก๊าซมเีทน (CH4) 

โรงอาหาร 
 

เศษอาหาร, ขยะจากขวดนํ�า, ถุงพลาสตกิ 
ไอเสยีจากรถยนต ์ 
 
 
 
 

ก๊าซมเีทน (CH4) 
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์
(CO2) 

 
สรปุผลการสาํรวจ 
 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปผลการสํารวจสภาพการณ์ ในบริเวณโรงเรียนสีกัน        
(วฒันานันท์อุปถมัภ์) ถงึความสมัพนัธ์ที�ส่งผลให้เกดิก๊าซเรอืนกระจก ซึ�งเป็นเหตุให้เกดิภาวะโลก
รอ้น (จุดสวนหย่อมหน้าอาคาร 1 และจุดพกัผ่อน พบเศษใบไมร้่วมอยู่ ซึ �งกรณีเกดิการถบัถมจะ
ก่อใหเ้กดิก๊าซมเีทน (CH4) ถงัขยะมเีศษถุง ขวดนํEา  เศษขนม ก่อใหเ้กดิก๊าซมเีทน (CH4)  โรงอาหาร
พบก๊าซมเีทน (CH4) จากขยะเศษอาหาร หรอืสิ �งปฏกิูล  ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) จากท่อไอ
เสยีรถยนต)์ 
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แบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม 
 1.  จากการสํารวจสภาพในบรเิวณโรงเรยีน มสีภาพการณ์ใดที�ก่อใหเ้กดิก๊าซเรอืนกระจก
บา้ง จงยกตวัอยา่ง 1 ตวัอยา่ง โดยการวาดรปูระบุตําแหน่งและระบุก๊าซเรอืนกระจกที�อาจเกดิขึ�นได ้
 

รปูสภาพการณ์ กา๊ซเรือนกระจก 
ถงัขยะหน้าอาคาร 1 

 
 

ก๊าซมเีทน (CH4) 
 

รถยนตถ์นนหน้าโรงอาหาร หน้าโรงเรยีน 

 
 

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) 
 

โรงอาหาร 

 
 

ก๊าซมเีทน (CH4) 
 

 
นักเรยีนคดิว่าจะพบสภาพการณ์ในขอ้ 1 มคีวามสมัพนัธ์กบัการเกดิก๊าซเรอืนกระจกอย่างไร จง
อธบิาย (จุดสวนหย่อมหน้าอาคาร 1 และจุดพกัผ่อน พบเศษใบไมร้่วมอยู่ ซึ �งกรณีเกดิการถบัถมจะ
ก่อใหเ้กดิก๊าซมเีทน (CH4) ถงัขยะมเีศษถุง ขวดนํEา เศษขนม ก่อใหเ้กดิก๊าซมเีทน (CH4)  โรงอาหาร
พบก๊าซมเีทน (CH4) จากขยะเศษอาหาร หรอืสิ �งปฏกิูล  ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) จากท่อไอ
เสยีรถยนต)์ 
 2.  จากการสาํรวจนักเรยีนคดิว่าในบรเิวณโรงเรยีนมสีภาพการณ์ใดอื�นอกีที�อาจก่อใหเ้กดิ
ก๊าซเรอืนกระจก จนส่งผลใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น 
(บรเิวณหอ้งนํEา มกีลิ �นจากสิ �งปฏกิูลก่อใหเ้กดิก๊าซมเีทน (CH4) เครื �องปรบัอากาศบางตวัอยู่ในสภาพ
เก่า อาจก่อใหเ้กดิก๊าซ CFCs จากหอ้งต่างๆ โรงอาหาร) 
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เรืองที 2 ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
 

จดุประสงค ์
1. บอกความหมายของปรากฏการณ์เรอืนกระจกไดถู้กตอ้ง 
2. บอกรายละเอยีดของก๊าซที�ส่งผลกระทบใหเ้กดิปรากฏการณ์เรอืนกระจก 

อปุกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 
1. กล่องพลาสตกิใส 
2. เทอรโ์มมเิตอร ์1 อนั 
3. ขาตั �งเทอรโ์มมเิตอร ์1 อนั 
4. กระดาษกราฟ 1 แผ่น 
5. ชุดกจิกรรม 

วิธีการติดตั ,งอปุกรณ์สาํหรบัการปฏิบติักิจกรรม 
 1.  นํากล่องพลาสตกิวางไวก้ลางสนามหญา้ใหแ้สงแดดส่องถงึ 
 2.  นําเทอรโ์มมเิตอรว์างบนขาตั �งเทอรโ์มมเิตอร ์และนําไปวางภายในกล่องพลาสตกิ โดย
ใหป้ลายกระเปาะเทอรโ์มมเิตอรอ์ยูภ่ายในกล่องพลาสตกิ 
วิธีปฏิบติักิจกรรม 
 1.  นักเรยีนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม  ช่วยกนัตดิตั �งอุปกรณ์ตามวธิกีารตดิตั �งอุปกรณ์สําหรบั
การปฏบิตักิจิกรรม  
 2.  อ่านค่าอุณหภูมจิากเทอรโ์มมเิตอรทุ์กๆ 15 นาท ีประมาณ 5 ครั �ง แลว้จดบนัผลลงใน
ตารางบนัทกึผล และกระดาษกราฟเปรยีบเทยีบอุณหภูมภิายใน และภายนอกกล่องพลาสตกิ 
 3.  บนัทกึผลการวดัอุณหภมู ิอภปิรายและสรปุผลการการปฏบิตักิจิกรรม 
 
แบบฝึกหดัก่อนทาํกิจกรรม 
 1.  ปรากฏการณ์เรอืนกระจกหมายถงึ  (ปรากฏการณ์ที �แสงอาทติยผ์่านลงมา  และก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์ และก๊าซอื �นๆ ที �พอกพูนอยู่ในบรรยากาศระดบัตํ �า จะกกัความรอ้นอาไวไ้ม่ให้
สะทอ้นออกไป ทาํใหโ้ลกรอ้นขึEน) 
 2.  ก๊าซที�ส่งผลใหเ้กดิปรากฏการณ์เรอืนกระจกมก๊ีาซอะไรบา้ง บอกมา 3 ชนิด พรอ้มทั �ง
บอกแหล่งที�มาของก๊าซดงักล่าว 
(1. ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) จากท่อไอเสยีรถยนต์  การเผาขยะ การเผาเชืEอเพลงิของโรงงาน
อุตสาหกรรม 2.  ก๊าซมเีทน (CH4) จากการสลายตวัของอนิทรยีวตัถุ เช่น ขยะมลูผ่อยที �ย่อยสลาย สิ �ง
ปฏกิูล มลูจากสตัว ์3. ก๊าซไนตรสัออกไซด ์(N2O) จากโรงงานอุตสาหกรรมที �ใชก้รดไนตรกิ เช่น พวก
เสน้ไยไนลอน เคม ีพลาสตกิบางชนิด) 
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ตารางบนัทึกผลค่าอณุหภมิู 
 

เวลา (นาที) 0 15 30 45 60 75 
อุณหภมูภิายใน 30 33 34 35 36 36 
อุณหภมูภิายนอก 30 30 30 30 32 32 

 
สรปุผลการปฏิบติักิจกรรม 
 นักเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกนัสรุปผลการวดัอุณหภูมภิายใน และภายนอกกล่องพลาสตกิซึ�ง
เปรยีบเสมอืนภายใน และภายนอกเรอืนกระจก เปรยีบเทยีบค่าอุณหภูมทิี�วดัได้ พรอ้มทั �งอธบิาย
ความสมัพนัธ ์รวมถงึสาเหตุของผลที�ไดจ้ากการปฏบิตักิจิกรรม 
 
แบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม 

1.  ปรากฏการณ์เรอืนกระจกส่งผลใหอุ้ณหภมูสิหูรอืไม ่(ปรากฏการณ์เรอืนกระจกส่งผลให้
อุณหภมูสิงูขึEน) 

2.  จงอธบิายสาเหตุการเกดิปรากฏการณ์เรอืนกระจก  (จากการจาํลองปรากฏการณ์เรอืน
กระจกโดยใชแ้ก้วพลาสตกิ วดัอุณหภูมภิายในแก้ว เปรยีบเทยีบกบัภายนอก พบว่าอุณหภูมภิายสูง
กว่าภายนอก ซึ �งอธบิายได้ว่าการที �แสงแดดส่องผ่านเขา้มายงัโลกของเราไม่สามารถสะท้อนกลบั
ออกไปไดเ้นื �องจากมก๊ีาซเรอืนกระจกกั Eนเอาไวท้ําใหโ้ลกมอุีณหภูมสิงูขึEน) 
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ชุดกิจกรรมที 2 ผลกระทบอย่างไรต่อสขุภาพ 
 

ก่อนนกัเรยีนทํากจิกรรมใหน้กัเรยีนศกึษาใบความรูเ้รื�องผลกระทบอย่างไรต่อสุขภาพใหเ้ขา้ใจก่อน 
จดุประสงค ์

1. บอกผลกระทบที�มต่ีอสุขภาพอนัเกดิจากภาวะโลกรอ้นไดถู้กตอ้ง 
2. สามารถอธบิายถงึโรคต่างๆ ที�เกดิจากภาวะโลกรอ้นได ้

อปุกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 
1. กระดาษ และดนิสอ 
2. ชุดกจิกรรม 

วิธีปฏิบติักิจกรรม 
 1.  นักเรยีนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ช่วยกนัคดิเกี�ยวกบัประเดน็ต่อไปนี�  “ ในพื�นที�ของเรามี
ปญัหาสุขภาพที�เกดิจากภาวะโลกรอ้นอะไรบา้ง ” และเขยีนลงในกระดาษ mind mapping  
 2.  ใหส้มาชกิกลุ่ม ร่วมกนัระดมความคดิ  โดยใชค้ําตอบจาก  ขอ้ที� 1  และประสบการณ์ 
เขยีนลงบนกระดาษโปสเตอรท์ี�กําหนดให ้
 3.  นักเรยีนแต่ละกลุ่ม เลอืกตวัแทนมานําเสนอ Mind mapping “ในพื�นที�ของเรามปีญัหา
สุขภาพที�เกดิจากภาวะโลกรอ้นอะไรบา้ง” และรว่มกนัแสดงความคดิเหน็เพิ�มเตมิ 
 4.  สรปุผลปญัหาสุขภาพที�เกดิจากภาวะโลกรอ้น จากการนําเสนอของนกัเรยีนทั �ง 4 กลุ่ม 
 
แบบฝึกหดัก่อนทาํกิจกรรม 
 1.  จงยกตวัอยา่งโรคที�เกดิจากภาวะโลกรอ้นมา 2 โรค โดยอธบิายลกัษณะอาการของโรค 
(1. โรคพษิแดด เป็นภาวะเป็นลมเนื �องจากร่างกายไดค้วามรอ้นสูงเกนิไป 2. โรคที �มาจากแมลง เช่น
โรคไข้มาลาเรีย มียุงก้นปล่องเป็นพาหะ อาการมีไข้จ ับสั Eน ปวดศีรษะ ปวดเมื �อย อ่อนเพลีย          
โรคไขเ้ลอืดออก มยีุงลายเป็นพาหะ อาการมไีข้สูงเฉียบพลนั เบื �ออาหาร อาเจยีน ปวดเมื �อยตาม
รา่งกาย) 
 2.  บอกวธิดีูแลสุขภาพของตนเองในภาวะโลกรอ้น มา 2 ขอ้  (1. หลกีเลี �ยงการออกแดด
ขณะแดดจดั หรอืสวมใส่เสืEอผ้าปกปิดมดิชิด แต่ไม่หนาจนเกินไปกรณีต้องออกแดด และดื �มนํE า
สะอาดอยา่งเพยีงพอ 2. ทาํลายแหล่งเพาะพนัธุย์งุซึ �งเป็นพาหะนําโรค) 
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 ที�มา: www.tei.or.th/globalwarming.../Young-Events.pdf 

 
สรปุปัญหาสขุภาพทีเกิดจากภาวะโลกร้อน 
 (อุณหภมูขิองโลกสงูขึEนในดา้นสุขภาพจะส่งผลดงันีE 1. โรคที �เกดิจากการไดร้บัความรอ้นสูง 
เช่น โรคพษิแดด (Heat stoke) โรคอุบตัใิหม/่โรคอุบตัซิํEา และโรคที �มแีมลงเป็นพาหะ เช่น ยุง เป็นต้น 
2. โรคที �เกดิจากการเกดิอุทกภยั ภยัแลง้ เป็นตน้ 3. โรคเครยีดหลงัเกดิอุบตัภิยั โรคซมึเศรา้) 
 
แบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม 

1.  โรคที�เกดิจากภาวะโลกรอ้นที�เรารูจ้กั และใกลต้วัเรามากที�สุดคอืโรคใด  
(1. โรคที �เกดิจากการไดร้บัความรอ้นสูง เช่น โรคพษิแดด (Heat stoke) 2. โรคที �มแีมลงเป็นพาหะ 
เช่น โรคไขม้าลาเรยี ไขเ้ลอืดออก เป็นต้น 3. โรคเครยีดหลงัเกดิอุบตัภิยั โรคซมึเศรา้ 4. โรคภูมแิพ้
อากาศ) 
 2.  นกัเรยีนมวีธิกีารป้องกนั ไมใ่หเ้กดิโรคจากภาวะโลกรอ้นไดอ้ยา่งไรบา้ง  
(ทานอาหารที �มปีระโยชน์ ออกกําลงักายสมํ �าเสมอ หลกีเลี �ยงการออกแดดขณะแดดจดั หรอืสวมใส่
เสืEอผา้ปกปิดมดิชดิ แต่ไม่หนาจนเกนิไปกรณีต้องออกแดด และดื �มนํE าสะอาดอย่างเพยีงพอ ทําลาย
แหล่งเพาะพนัธุย์งุซึ �งเป็นพาหะนําโรค) 
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ชุดกิจกรรมที 3 การเผชิญหน้ากบัภาวะโลกร้อน 
 

ก่อนนกัเรยีนทํากจิกรรมใหศ้กึษาใบความรูเ้รื�องการเผชญิหน้ากบัภาวะโลกรอ้นใหเ้ขา้ใจก่อน 
จดุประสงค ์

1. อธบิายสถานการณ์ปจัจุบนัของภาวะโลกรอ้นได ้
2. สามารถเชื�อมโยงเหตุการณ์ต่างๆ ที�เกดิขึ�นกบัภาวะโลกรอ้นไดถู้กตอ้ง 

อปุกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 
1. นํ�าแขง็จาํนวน 2 กอ้น 
2. นํ�า 
3. ปากกาทาํเครื�องหมาย 
4. แกว้นํ�าพลาสตกิชนิดใส จาํนวน 2 ใบ 
5. ดนินํ�ามนั จาํนวน 2 กอ้น 
6. ชุดกจิกรรม 

วิธีปฏิบติักิจกรรม 
 1.  นกัเรยีนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ช่วยกนัทําการทดลอง ดงันี� 

1.1 โดยเตมินํ�าลงในแกว้นํ�าทั �ง 2 ใบในปรมิาณที�เท่ากนั 
  1.2 วางดนินํ�ามนัที�เตรยีมไวใ้ส่ในแกว้ทั �ง 2 ใบ 
  1.3 วางนํ�าแขง็จาํนวน 1 ก้อน ลงบนแผ่นดนินํ�ามนัในแก้วใบที� 1 ใช้ปากกาขดีทํา
เครื�องหมายระดบันํ�าในแกว้ทั �ง 2 ใบ 
  1.4 วางแกว้ทั �ง 2 ใบไวท้ี�อุณหภมูหิอ้งทิ�งไวจ้นนํ�าแขง็ที�ใส่ไวล้ะลายจนหมด 
  1.5 วดัระดบันํ�าทั �ง 2 ใบหลงัจากนํ�าแขง็ละลายหมด 
 2.  สงัเกตการณ์เปลี�ยนแปลง และลงบนัทกึค่าระดบันํ�าที�วดัไดจ้ากการทดลอง และเปรยีบ 
เทยีบปรมิาณนํ�าในแกว้ทั �ง 2 ใบ 
 3.  อภปิรายและสรปุผลการการปฏบิตักิจิกรรม 
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แบบฝึกหดัก่อนทาํกิจกรรม 
 1.  ภาวะโลกรอ้นมผีลกระทบในเรื�องใดบา้ง ยกตวัอย่างมา 2 เรื�อง (1. ระดบันํEาทะเลเพิ �ม
สูงขึEน เกดิการกดัเซาะชายฝ ั �ง เช่น วดัขุนสมุทรจนี สมุทรปราการ 2. ระบบนิเวศ เช่น เกดิอุทกภยั 
ปะการงัฟอกขาว 3. การแพรร่ะบาดของโรค) 
 2.  ในประเทศไทยมเีหตุการณ์ใด ที�เกดิจากภาวะโลกรอ้น พรอ้มทั �งอธบิายว่าสาเหตุความ
เชื�อมโยง (1. เมื �ออุณหภูมสิูงขึEนส่งผลให้นํE าแขง็ขั Eวโลกละลาย ทําให้ปรมิาณนํE าระดบันํE าทะเลเพิ �ม
สงูขึEน เกดิการกดัเซาะชายฝ ั �ง เช่น วดัขุนสมุทรจนี สมุทรปราการ 2. อุณหภูมสิูงขึEนทําใหร้ะบบนิเวศ
ของทอ้งทะเลเปลี �ยนไป ทาํใหส้ตัวนํ์Eาจาํนวนมาปรบัตวัไมไ่ด ้จะตายลง เช่น ปะการงัฟอกขาว ในอ่าว
ทศิเหนือของเกาะราชาใหญ่ ภูเกต็ 3. ส่งผลใหเ้กดิสภาวะเหมาะสมกบัการดํารงชวีติของแบคทเีรยี 
ทาํใหเ้กดิโรคไดง้า่ย 4. เกดิอุทกภยัทาํใหเ้กดิการปนเปืEอนของสิ �งสกปรกในนํEา เกดิการขาดแคลนนํEา 
และไมม่ทีี �ทาํการเกษตร แหล่งอาหารลดลง) 
 
ตารางบนัทึกผลการทดลอง 
 

หมายเลขแก้วนํ,า ปริมาณนํ,า 
ใบที� 1 100 ml. 
ใบที� 2 110 ml. 

 
สรปุผลการปฏิบติักิจกรรม 
 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกนัสรปุผลเปรยีบเทยีบปรมิาณการเพิ�มขึ�นของนํ�าในแกว้แต่ละใบ
ว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างไร พรอ้มทั �งอธบิายสาเหตุของผลที�ไดจ้ากการปฏบิตักิจิกรรม 
 
แบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม 

1.  ภาวะโลกรอ้นทาํใหอุ้ณหภมูขิองโลกสงูขึ�นมผีลต่อการเพิ�มขึ�นของระดบันํ�าทะเลได ้
อย่างไร (เมื �ออุณหภูมสิูงขึEนส่งผลใหนํ้E าแขง็ขั Eวโลกละลาย ทําให้ปรมิาณนํEาระดบันํE าทะเลเพิ �มสูงขึEน 
เกดิการกดัเซาะชายฝ ั �ง) 

2.  ยกตวัอยา่งเหตุการณ์ที�พบในประเทศไทยที�เกดิจากภาวะโลกรอ้นมา 1 ตวัอยา่ง 
(ระดบันํEาทะเลเพิ �มสูงขึEน เกดิการกดัเซาะชายฝ ั �ง เช่น วดัขุนสมุทรจนี สมุทรปราการ  ปะการงัฟอก
ขาว ในอ่าวทศิเหนือของเกาะราชาใหญ่ ภเูกต็) 
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ชุดกิจกรรมที 4 การลดภาวะโลกร้อน 
 

ก่อนนกัเรยีนทํากจิกรรมใหน้กัเรยีนศกึษาใบความรูเ้รื�องการลดภาวะโลกรอ้นใหเ้ขา้ใจก่อน 
จดุประสงค ์
 1.  มคีวามเขา้ใจ และสามารถอธบิายวธิกีารลดภาวะโลกรอ้นไดถู้กตอ้ง 
 2.  สามารถเชื�อมโยงความสมัพนัธข์องวธิกีาร กบัการลดภาวะโลกรอ้นไดถู้กตอ้ง 
 3.  สามารถคดิ วเิคราะหห์าแนวทางในการลดภาวะโลกรอ้นในชวีติประจาํวนั โดยใช ้
ประสบการณ์การเรยีนรูจ้ากสภาพชุมชนที�ตนอาศยัอยูไ่ด ้
อปุกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 

1. กระดาษ และดนิสอ 
2. ชุดกจิกรรม 

วิธีปฏิบติักิจกรรม 
 1.  นกัเรยีนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม   ร่วมกนัระดมความคดิจากการสํารวจสภาพโรงเรยีนใน
การทาํกจิกรรมที� 1 และจากการไดเ้รยีนรูเ้กี�ยวกบัภาวะโลกรอ้น มาคดิหาวธิลีดภาวะโลกรอ้นภายใน
โรงเรยีน 
 2.  นําขอ้มลูจากการรว่มกนัระดมความคดิเขยีนเป็นกจิกรรมยอ่ยที�นกัเรยีนคดิว่าจะทําให ้
สามารถลดภาวะโลกรอ้นไดล้งในกระดาษ 1 หน้ากระดาษ สาํหรบัวธิลีดโลกรอ้น 
 3.  เตรยีมขอ้มลูเพื�อมานําเสนอวธิลีดภาวะโลกรอ้น 
 4.  จากการนําเสนอของนกัเรยีนทั �ง 4 กลุ่ม   ใหน้กัเรยีนอภปิรายสรปุวธิลีดภาวะโลกรอ้น
รว่มกนั  
 
แบบฝึกหดัก่อนทาํกิจกรรม 
 1.  วธิกีารลดภาวะโลกรอ้นทําใหอ้ย่างไรบา้ง ยกตวัอย่างมา 2 ขอ้ (1. ช่วยกนัปลูกต้นไม ้    
2. ประหยดัพลงังาน เช่น ไฟฟ้า นํE า เป็นต้น 3. คดัแยกขยะ 4. พฒันาเทคโนโลยทีดแทนการใช้
พลงังานที �ใชแ้ลว้หมดไป เช่น พลงังานแสงอาทติย ์เป็นตน้)  
 2.  ในชวีติประจาํวนัมกีจิกรรมใดที�ส่งผลใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น  และมวีธิกีารปรบัลดไม่ให้
เกดิภาวะโลกรอ้นไดอ้ย่างไร (1. การใชพ้ลงังานอย่างสิEนเปลอืง ปรบัลดโดยใชอ้ย่างเหมะสมเท่าที �
จาํเป็น เช่น การเปิด-ปิดไฟฟ้า การเปิด-ปิดนํE า เป็นต้น 2. การใช้บรรจุภณัฑท์ี �ย่อยสลายยาก เช่น 
ถุงพลาสตกิซึ �งการผลติก่อใหเ้กดิก๊าซเรอืนกระจก ปรบัลดใชถุ้งผ้าแทน 3. การทิEงขยะรวมกนัทําให้
เกดิก๊าซมเีทน และยงักําจดัไดย้าก ปรบัแกไ้ขโดยการคดัแยกขยะ ขยะที �สามารถนํากลบัไปใชใ้หม่ได ้
และงา่ยต่อการกําจดั) 
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ที/มา:  www.kroobannok.com 
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แบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม 
 1.  กจิกรรมใดในชวีติประจาํวนัที�ส่งผลใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นได ้อย่างไร (1. การทิEงขยะโดย
ไม่คดัแยก และการเผาขยะ 2. การทานอาหารไม่หมดเหลอืเศษอาหารปรมิาณมาก 3. การใชไ้ฟฟ้า 
และนํE าอย่างไม่ประหยดั เช่น การเปิดไฟ เปิดนํE าเกนิความจาํเป็นที �ต้องใชง้าน 4. การขบัขี �รถยนต์
โดยเฉพาะขบัรถคนเดยีว 5. การใชเ้ครื �องปรบัอากาศที �ตั Eงอุณหภมูเิยน็จดั) 
 2.  กจิกรรมใดในชวีติประจาํวนัที�สามารถช่วยลดภาวะโลกรอ้นได ้อย่างไร (1. การคดัแยก
ขยะ และนําขยะที �นํากลบัไปใชไ้ด ้นําไปใช ้ 2. การทานอาหารหมด  3. การใชไ้ฟฟ้า และนํEาอย่างไม่
ประหยดั เช่น การเปิดไฟ เปิดนํEาเกนิความจาํเป็นที �ต้องใชง้าน 4. การปลูกต้นไม ้5. การจดับา้นให้
อากาศถ่ายเท จะไดไ้มต่อ้งใชเ้ครื �องปรบัอากาศ) 
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ภาคผนวก  ฉ 
 

ประมวลภาพการวิจยั 
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ประมวลภาพการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาวะโลกร้อนกบัสขุภาพ 
สาํหรบันักเรียนชั ,นมธัยมศึกษาปีที 3 กลุ่ม 30 คน 

 
 การเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมที� 1 มารูจ้กัโลกรอ้นกนัเถอะ 
 

 
 

 
 

การสาํรวจแหล่งเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน 
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 การเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมที� 1 มารูจ้กัโลกรอ้นกนัเถอะ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

การทดลองปรากฏการณ์เรอืนกระจก 
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 การเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมที� 2 ผลกระทบอย่างไรต่อสุขภาพ 
 
 

 
 
 
 

  

 
 

Mind mapping ปญัหาสุขภาพที�เกดิจากภาวะโลกรอ้น 
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 การเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมที� 3 การเผชญิหน้ากบัภาวะโลกรอ้น 
 
 

 
 
 
 

 
 

การทดลองการละลายของนํ�าแขง็จากภาวะโลกรอ้น 
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 การเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมที� 4 การลดภาวะโลกรอ้น 
 

 
 

การนําเสนอการลดภาวะโลกรอ้น 
 

 การทดสอบหลงัเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ 
 

 
 

การทดสอบหลงัเรยีน 
     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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ประวตักิารศกึษา   
 พ.ศ. 2530     ประถมศกึษาปีที� 6   
       จากโรงเรยีนวดัสว่างอารมณ์ จงัหวดัราชบุร ี
 พ.ศ. 2536     มธัยมศกึษาปีที� 6  
       จากโรงเรยีนราชโบรกิานุเคราะห ์จงัหวดัราชบุร ี
 พ.ศ. 2540     วท.บ. (วทิยาศาสตร ์สาขาฟิสกิส)์  
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