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ชื่องานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา พลังงานทรัพยากรสิ่งแวดลอม  โดยใชสื่อการสอน  

VDO ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ 

ผูวิจัย  อาจารยสมพล     สุวรรณ 

ปการศึกษา 2562 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยโดยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา พลังงานทรัพยากรสิ่งแวดลอม                        

โดยใชสื่อการสอน VDO ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน โดยใชสื่อการสอน VDO ของนักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  1   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ วิชา หนาที่พลังงาน

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  1  ประจําปการศึกษา  2562  จํานวน   34  คน เคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล

คร้ังน้ี เปนแบบทดสอบ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t-test             

แบบ Dependent 

ผลการวิจัยพบวา 

  จากการสอนโดยใชสื่อวีดีโอ  พบวา คาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน คือ 17.50 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 

0.94 ( X = 17.50, S.D = 0.94) และคาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน คือ 19.23 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.86            

( X = 19.23, S.D = 0.86.31) และการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียนและคาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน พบวา มี

คา t-test เทากับ -10.933 และคา Sig. เทากับ .000 น่ันคือ คะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงวา การใชสื่อวีดีโอทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 การวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม                      

โดยใช วีดีทัศน สําเร็จสมบูรณไดโดยความกรุณาเปนอยางยิ่งจาก 

 ขอขอบพระคุณทาน ดร.สมศักด์ิ รุงเรือง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ที่ให

ความอนุเคราะหองคความรูที่เปนประโยชนในการจัดทําการวิจัยในชั้นเรียนคร้ังน้ี 

 ขอขอบคุณนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 34 คน ที่ใหความรวมมือใน

การศึกษาคนควาและทดลองคร้ังน้ี 

 สุดทายน้ี  ผูศึกษาขอขอบพระคุณทุกทานที่ไมไดเอยนาม  และมีสวนชวยในการวิจัยฉบับน้ี  
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความสําคัญและความเปนมาของปญหาวิจัย 

ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตาง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวัฒน มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยดวย เพื่อสรางคนไทยใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุขมี

ศักยภาพพรอมที่จะแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลก การจัดการศึกษาจึงมุงเนนความสําคัญทั้ง 

ดานความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู และความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาคน

ใหมีความสมดุล โดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได สงเสริมให

ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ใหความสําคัญตอความรูเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ

ของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก ความรูและทักษะทางดานพลังงานทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม ความรูความเขาใจและประสบการณเร่ืองการจัดการพลังงานงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม            

การอนุรักษ และผลกระทบที่เกิดขึ้นการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน            

การจัดการเรียนรูดวยการ ดูVDOกอนเรียนและหลังเรียนหมายถึง การทําในใจใหแยบคาย การพิจารณาอยาง

รอบคอบถี่ถวน ทางพุทธศาสนาถือวามีคุณคาเทากับความไมประมาทเพื่อความเจริญดวยปญญาความรูจักคิด คิด

เปน การใชความคิดถูกวิธี คือ การกระทําในใจโดย มองสิ่งทั้งหลายดวยความคิดพิจารณาสืบคนถึงตนเคา               

สาวหาเหตุผลจนตลอดสายแยกแยะออกพิเคราะหดูดวยปญญาที่คิดเปนระเบียบและโดยอุบายวิธีใหเห็นสิ่งน้ันๆ 

หรือปญหาน้ันๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย เชน คิดจากเหตุไปหาผล คิดจากผลไปหาเหตุ 

คิดแบบเห็น ความสัมพันธตอเน่ือง เปนลูกโซ คิดเนนเฉพาะจุดที่ทําใหเกิด ทําใหเสื่อม สงเสริมใหเจริญ คิดเห็น 

องคประกอบที่มา คิดเห็นสิ่งที่มา ตัดขาดใหดับ คิดแบบ แยกแยะองคประกอบ 

จากเหตุผลดังกลาวขางตนการเรียนเร่ือง พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ของนักศึกษาระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1มีเน้ือหาที่ซับซอนและมีการศึกษาเกี่ยวกับพลังงาน และมีขอมูลที่ตองใชความรู

ในการคิดการอนุรักษพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมวิเคราะห แยกแยะขอดีขอเสีย หลังจากที่เรียนแลว

นักเรียนมักจะสับสนเกี่ยวกับเน้ือหาการการศึกษาพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมและขอสรุปของแตละเร่ือง 

รวมถึงการจําขอมูลเพื่อการวิเคราะหดวย ดังน้ัน คณะผูวิจัยจึงไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูศึกษา

เกี่ยวกับพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมประเภทของพลังงานทดแทนและทรัพยากรสถานการณปญหาและ

ผลกระทบที่เกิดจากการใชพลังงานแนวทางปองกันและแกไขปญหาพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมหลักการ

และวิธีการอนุรักษพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ ในกลุมสาระการเรียนรู 

เร่ือง พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
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พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ซึ่งคาดวาจะชวยใหนักเรียนคิดหาเหตุผลจากการศึกษาเกี่ยวกับพลังงาน

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมสรุปขอมูลจากการเรียนไดดีขึ้น นอกจากน้ียังจะชวยใหนักเรียนมีวิธีคิดเปนระเบียบ 

วิเคราะหขอมูลไดอยางลึกซึ้งอีกดวย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน โดยใชสื่อการสอน VDO ของนักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ วิชา หนาที่พลังงาน

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร  ในการศึกษาคนควาเปนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  1  ประจําปการศึกษา  2562  จํานวน   34  คน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

พลังงาน  หมายถึง ความสามารถซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจใหแรงงาน เปนกําลังงานที่ใชในชวงเวลา

หน่ึง หรือระยะทางหน่ึง มีคาเปน จูล 0 หรือ Joule ในทางฟสิกส พลังงานเปนหน่ึงในคุณสมบัติเชิงปริมาณ

พื้นฐานที่อธิบายระบบทางกายภาพหรือสถานะของวัตถุ พลังงานสามารถเปลี่ยนรูป (แปลงรูป) ไดหลายรูปแบบ

ที่แตละแบบอาจจะชัดเจนและสามารถวัดไดในหลายรูปแบบที่แตกตางกัน กฎของการอนุรักษพลังงานระบุวา 

พลังงาน (ทั้งหมด) ของระบบสามารถเพิ่มหรือลดไดโดยการถายโอนเขาหรือออกจากระบบเทาน้ัน พลังงาน

ทั้งหมดของระบบใด ๆ สามารถคํานวณไดโดยการรวมกันอยางงาย ๆ เมื่อมันประกอบดวยชิ้นสวนที่ไมมีการ

ปฏิสัมพันธทั้งหลายหรือมีหลายรูปแบบของพลังงานที่แตกตางกัน รูปแบบของพลังงานทั่วไปประกอบดวย

พลังงานจลนของวัตถุเคลื่อนที่, พลังงานที่แผรังสีออกมาโดยแสงและการแผรังสีของแมเหล็กไฟฟาอ่ืน ๆ                    

และประเภทตาง ๆ ของพลังงานศักย เชนแรงโนมถวงและความยืดหยุน ประเภททั่วไปของการถายโอนและ 

การเปลี่ยนแปลงพลังงานประกอบดวยกระบวนการ เชนการใหความรอนกับวัสดุ, การปฏิบัติงานทางกลไกบน

วัตถุ, การสรางหรือการใชพลังงานไฟฟา และปฏิกิริยาทางเคมีจํานวนมาก  

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%A5
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สิ่งแวดลอม  หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูลอมรอบตัวมนุษย มีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต ทั้งสิ่ง           

ที่เปนรูปธรรมและสิ่งที่เปนนามธรรม   มีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น  มีอิทธิพล

เกี่ยวโยงถึงกัน เปนปจจัยในการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ผลกระทบจากปจจัยหน่ึงมีสวนเสริมสรางหรือทําลาย

ปจจัยอ่ืนอยางหลีกเลี่ยงมิได  เปนวงจรหรือวัฏจักรที่เกี่ยวเน่ืองกันทั้งระบบ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  คะแนนที่นักศึกษาทําไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ที่ผูวิจัยศึกษาสรางขึ้น 

วีดีโอ หมายถึง    มัลติเดียที่สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียงบรรยายไดการนําเสนอวีดีโอมี

หลายรูปแบบเชนวีดีโอเพื่อการศึกษาเพื่อการบันเทิง ประโยชนของวีดีโอมีมากมาย 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

1. ทราบถึงความรู เกี่ยวกับหนาที่พลเมืองและศีลธรรม โดยใชสื่อวีดีโอ  ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

2. นําสื่อวีดีโอ ไปใชในการจัดการเรียนการสอนในรุนตอไป 

3. นําขอมูลที่ไดหรือผลของการวิจัยที่ไดรับไปพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชสื่อวีดีโอ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

                                                       

 

 

 

 

ตัวแปรตน 
 

สื่อวีดีทัศน 

ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา พลังงานทรัพยากร

สิ่งแวดลอม โดยใชสื่อการสอน VDO ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  1 วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ผูศึกษาไดคนควาเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวของ  โดยลําดับเน้ือหาที่ เปน

สาระสําคัญ  ดังตอไปน้ี 

1. ความหมายของพลังงาน 

2. ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1. ความหมายของพลังงาน  

พลังงาน หมายถึง ความสามารถซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจใหแรงงานได หรือ อังกฤษ: Energy เปน

กําลังงานที่ใชในชวงเวลาหน่ึง หรือระยะทางหน่ึง มีคาเปน จูล หรือ Joule ในทางฟสิกส พลังงานเปนหน่ึงใน

คุณสมบัติเชิงปริมาณพื้นฐานที่อธิบายระบบทางกายภาพหรือสถานะของวัตถุ พลังงานสามารถเปลี่ยนรูป (แปลง

รูป) ไดหลายรูปแบบที่แตละแบบอาจจะชัดเจนและสามารถวัดไดในหลายรูปแบบที่แตกตางกัน กฎของการ

อนุรักษพลังงานระบุวา พลังงาน (ทั้งหมด) ของระบบสามารถเพิ่มหรือลดไดโดยการถายโอนเขาหรือออกจาก

ระบบเทาน้ัน พลังงานทั้งหมดของระบบใด ๆ สามารถคํานวณไดโดยการรวมกันอยางงาย ๆ เมื่อมัน

ประกอบดวยชิ้นสวนที่ไมมีการปฏิสัมพันธทั้งหลายหรือมีหลายรูปแบบของพลังงานที่แตกตางกัน รูปแบบของ

พลังงานทั่วไปประกอบดวยพลังงานจลนของวัตถุเคลื่อนที่, พลังงานที่แผรังสีออกมาโดยแสงและการแผรังสี

ของแมเหล็กไฟฟาอ่ืน ๆ และประเภทตาง ๆ ของพลังงานศักย เชนแรงโนมถวงและความยืดหยุน ประเภททั่วไป

ของการถายโอนและการเปลี่ยนแปลงพลังงานประกอบดวยกระบวนการ เชนการใหความรอนกับวัสดุ, การ

ปฏิบัติงานทางกลไกบนวัตถุ, การสรางหรือการหนวยของการวัดพลังงานมักจะถูกกําหนดโดยผานกระบวนการ

ของการทํางาน งานที่ทําโดยสิ่งหน่ึงบนอีกสิ่งหน่ึงถูกกําหนดไวในฟสิกสวา เปนแรง (หนวย SI : นิวตัน) ที่ทํา

โดยสิ่งน้ันคูณดวย ระยะทาง (หนวย SI : เมตร) ของการเคลื่อนไหวเพื่อตอสูกับแรงที่กระทําโดยฝายตรงขาม 

ดังน้ัน หนวยพลังงานเปนนิวตัน-เมตร หรือที่เรียกวา จูล หนวย SI ของกําลัง (พลังงานตอหนวยเวลา) เปนวัตต 

หรือแค จูลตอวินาที ดังน้ัน จูลเทากับ วัตต-วินาที หรือ 3600 จูลสเทากับหน่ึงวัตต-ชั่วโมง หนวยพลังงาน CGS 

เปน เอิรก, และหนวยอิมพีเรียลและสหรัฐอเมริกาเปน ฟุตปอนด หนวยพลังงานอ่ืน ๆ เชน อิเล็กตรอนโวลต, 
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แคลอร่ีอาหารหรือกิโลแคลอรีอุณหพลศาสตร (ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของนํ้าในกระบวนการให

ความรอน) และ บีทียู ถูกใชในพื้นที่เฉพาะของวิทยาศาสตรและการพาณิชย และมีปจจัยการแปลงหนวยที่

เกี่ยวของใหเปน จูลใชพลังงานไฟฟา และปฏิกิริยาทางเคมีจํานวนมาก 

ทรัพยากรเปนปจจัยการผลิต (Factors of Production) ที่มีความสําคัญตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ

มนุษยเพราะมนุษยเปนผูนําเอาทรัพยากรธรรมชาติซึ่งประกอบดวย ดิน นํ้า ปาไม สัตวปา แรธาตุ บรรยากาศ 

และสถานที่พักผอนหยอนใจมาใชใหเปนประโยชนตอมนุษยเอง การที่มนุษยจะใชประโยชนจากทรัพยากรได

มากนอยเพียงใดน้ันขึ้นอยูกับความสมบูรณของทรัพยากร และมนุษยผูใชทรัพยากรน้ันที่จะนําความรู

ความสามารถและเทคโนโลยีตางๆเขามาชวยในการพัฒนาทรัพยากรขึ้นมาใชไดมากนอยเพียงไรและรูจักการ

อนุรักษทรัพยากรที่มีอยูน้ันใหสามารถเกิดประโยชนแกมนุษยและสังคมใหมากที่สุดและนานที่สุดดวยดังน้ัน

ประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ ประชาชนรูจักใชและอนุรักษทรัพยากรอยางถูกตองจะสงผลดีตอประชากร

ทั้งในดานชีวิตความเปนอยู และฐานะทางเศรษฐกิจของประชากร สวนประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากรหรือ

ทรัพยากรที่มีอยูอยูในสภาพเสื่อมโทรมจึงจําเปนที่จะตองจัดหาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรใน

ประเทศของตนใหดีขึ้นซึ่งจะมีผลใหการลงทุนในการผลิตสินคาสูงขึ้น ซึ่งเปนปญหาในดานการแขงขันทาง

การคาและการตลาดกับตางประเทศปจจุบันการพัฒนา และการเพิ่มประชากรจัดเปนแรงกดดันตอทรัพยากรเปน

อยางยิ่งเพราะทําให มีการใชทรัพยากรอยางรวดเร็ว เปนเหตุใหทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เสื่อมโทรมหรือสูญ

สิ้นเร็วข้ึน เชน การทําลายปาไมทําลายสัตวปาทําลายดินทําลายแหลงนํ้าฯลฯถาไมมีการปรับปรุงแกไขสภาพ

สิ่งแวดลอมก็จะเปลี่ยนแปลงหรือถูกทําลายลงดวยและมนุษยซึ่งเปนผูใชทรัพยากรก็จะเปนผูไดรับผลกระทบ

จากการกระทําของตัวมนุษยเอง เชนการเกิดสภาพแหงแลงหรือการที่ดินถูกชะลางพังทลายทําใหผลผลิตที่ได

จากการเกษตรกรรมลดลง เปนตน 

2.  ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2ประเภทของทรัพยากรธรรมชาต ิ

การแบงประเภทของทรัพยากรธรรมชาติมีการแบงกันหลายลักษณะ แตในทีน้ี แบงโดยใชเกณฑของ

การนํามาใช แบงออกเปน 4 ประเภท ดังน้ี 

1. ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวไมหมดสิ้น (Inexhaustible natural resources) เปนทรัพยากรธรรมชาติที่

เกิดขึ้นกอนที่จะมีมนุษย เมื่อมีมนุษยเกิดขึ้นมาสิ่งเหลาน้ีก็มีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย จําแนกเปน 

2 ประเภท ไดแก 
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1.1 ประเภทท่ีคงสภาพเดิมไมเปลี่ยนแปลง (Immutuable) ไดแก พลังงานจากดวงอาทิตย ลม อากาศ 

ฝุน แมกาลเวลาจะผานไปนานเทาใดก็ตามสิ่งเหลาน้ีก็ยังคงมีไมเปลี่ยนแปลง 

1.2 ประเภทท่ีมีการเปลี่ยนแปลง (Mutuable) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเน่ืองมาจากการใชประโยชน

อยางผิดวิธี เชน การใชที่ดิน การใชนําโดยวิธีการที่ไมถูกตอง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานกายภาพ 

และดานคุณภาพ 

2. ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวทดแทนได (renewable natural resources) เปนทรัพยากรธรรมชาติที่ใชไปแลว

สามารถเกิดขึ้นทดแทนได  ซึ่งอาจจะเร็วหรือชาขึ้นอยูกันชนิดของทรัพยากรธรรมชาติประเภทน้ัน 

ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวทดแทนได เชน พืช ปาไม สัตวปา มนุษย ความสมบูรณของดิน คุณภาพของนํ้า 

และทัศนียภาพที่สวยงาม เปนตน 

3. ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถนํามาใชใหมได (Recycleable natural resources) เปนทรัพยากรธรรมชาติ

จําพวกแรธาตุที่นํามาใชแลวสามารถนําไปแปรรูปใหกลับไปสูสภาพเดิมได แลวนํากลับมาใชใหมอีก (อูแกว 

ประกอบไวยกิจ เวอร,2525:208) เชน แรโลหะ แรอโลหะ ไดแก เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม แกว ฯลฯ 

4. ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวหมดสิ้นไป (Exhausting natural resources) เปนทรัพยากรธรรมชาติที่นํามาใช

แลวจะหมดไปจากโลกน้ี หรือสามารถเกิดขึ้นทดแทนได แตตองใชเวลายาวนานมาก ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเภทน้ี ไดแก นํ้ามันปโตรเลียม กาซธรรมชาติ และถานหิน เปนตน 

สิ่งแวดลอม คือ ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวมนุษยทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต รวมทั้งที่เปนรูปธรรม 

(สามารถจับตองและมองเห็นได) และนามธรรม (ตัวอยางเชนวัฒนธรรมแบบแผน ประเพณี ความเชื่อ)                       

มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เปนปจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปจจัยหน่ึงจะมีสวนเสริมสราง

หรือทําลายอีกสวนหน่ึง อยางหลีกเลี่ยงมิได สิ่งแวดลอมเปนวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวของกันไปทั้งระบบ

สิ่งแวดลอม (ชีวฟสิกส), ปจจัยทางฟสิกสและชีววิทยา รวมกับอันตรกิริยาทางเคมีที่กระทบตอสิ่งมีชีวิต 

สิ่งแวดลอม (ระบบ), สภาพแวดลอมของระบบเชิงกายภาพที่อาจมีอันตรกิริยากับระบบโดยแลกเปลี่ยนมวล 

พลังงานหรือคุณสมบัติอยางอ่ืน 

       สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น สิ่งที่ เปนรูปธรรมและ

นามธรรม สิ่งที่เห็นไดดวยตาและไมสามารถเห็นไดดวยตา สิ่งที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน (เกษม, 

2540) จากคําจํากัดความดังกลาว สามารถสรุปไดวา สิ่งแวดลอม คือ สิ่งตางๆ ที่อยูรอบๆ ตัวเรา แต คําวา “ตัว

เรา” ในที่น้ีไมไดหมายถึงตัวมนุษยเราเทาน้ัน โดยความเปนจริงแลว ตัวเราน้ันเปนอะไรก็ไดที่ตองการศึกษา/รู 

เชน ตัวเราอาจจะเปนดิน ถากลาวถึงสิ่งแวดลอมดิน หรืออาจจะเปนนํ้า ถากลาวถึงสิ่งแวดลอมนํ้า เปนตน 

นอกจากน้ีอาจมีขอสงสัยวา สิ่งที่อยูรอบตัวเรามีรัศมีจํากัดมากนอยเพียงใด ซึ่งสามารถอธิบายไดวาสิ่งตางที่อยู
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รอบๆ ตัวเรา ไมไดมีขอบเขตจํากัด มันอาจอยูใกลหรือไกลตัวเราก็ได จะมีบทบาทหรือมีสวนไดสวนเสียตอตัว

เราอยางไรน้ันมันก็ขึ้นอยูกับลักษณะ และพฤติกรรมของสิ่งน้ันๆ เชน โศกนาฏกรรมตึกเวิรดเทรด ซึ่งตัวมันอยู

ถึงสหรัฐอเมริกา แตมีผลถึงประเทศไทยไดในเร่ืองของเศรษฐกิจ เปนตน 

 

ประเภทของสิ่งแวดลอม 

จากความหมายของสิ่งแวดลอมดังกลาวสามารถแบงสิ่งแวดลอมไดเปน 2 ประเภท คือ สิ่งแวดลอมทาง

ธรรมชาติ (Natural environment) และสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น (Man-Mode Environment) 

1. สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ (Natural Environment) 

แบงออกเปน 2 ประเภทยอย คือ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (หรือสิ่งแวดลอมที่ไมมีชีวิต) และสิ่งแวดลอมที่มีชีวิต 

1. 1 สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) หรือสิ่งแวดลอมที่ไมมีชีวิต (Abiotic nvironment) 

แบงไดดังน้ี 

1.1.1 บรรยากาศ (Atmosphere) หมายถึงอากาศที่หอหุมโลก ประกอบดวย กา๙ชนิดตางๆ เชน 

โอโซน ไนโตรเจน ออกซิเจน อารกอน คารบอนไดออกไซด ฝุนละออง และไอนํ้า 

1.1.2 อุทกภาค (Hydrosphere) หมายถึงสวนที่เปนนํ้าทั้งหมดของพื้นผิวโลก ไดแก มหาสมุทร 

ทะเล แมนํ้า ฯลฯ 

1.1.3 ธรณีภาค หรือ เปลือกโลก (Lithosphere) หมายถึง สวนของโลกที่เปนของแข็งหอหุมอยู

รอบนอกสุด ของโลกประกอบดวยหินและดิน 

    1.2 สิ่งแวดลอมที่มีชีวิต (Biotic Environment) ไดแก พืช สัตว และมนุษย 

2. สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น (Man-Mode Environment) แบงได 2 ประเภทดังน้ี 

  2.1 สิ่งแวดลอมที่เปนรูปธรรม (Concrete Environment) ไดแก บานเรือน ถนน สนามบิน เขื่อน โรงงาน วัด 

     2.2 สิ่งแวดลอมที่เปนนามธรรม (Abstract Environment) ไดแก ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 

ศาสนา กฎหมายระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง เปนตน 
 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

รัชฏา ขําเพชร (Qtct) ไดศึกษา การประเมินศักยภาทางพลังงานและยุทธวิธีการจัดการพลังงานของ

จังหวัดเพชรบุรี โดยงานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินศักยกาพของแหลงพลังงาน และศึกษาปญหา สาเหตุ

ของปญหาที่เกี่ยวโยงกับพลังงานตอสภาพความเปนอยูของประชาชน รวมทั้งศึกษายุทธวิธีการจัดการและ              

การแกปญหาแกไขดานพลังงานซึ่งผลงานวิจัยไดนําขอมูลสถิติจากหนวยงานตางๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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มาประมวลผลเพื่อประเมินศักยภาพของพลังงาน โดยปริมานของพลังงานที่มีอยูในจังหวัดเทียบคากับนํ้ามันดิบ 

พบวาพลังงานแสงอาทิตย มีประมาณ cTT ลานตอป ถานและฟนมีประมาณ tt ลานตัน ลิกไนทมีประมาณ            

y แสนตันพลังงานลม และพลังงานนํ้า มีประมาณหมื่นตันตอป และ y พันตอป ตามลําดับนอกจากน้ี มีวัสดุ

ประเภทขยะจากในเมือง มูลสัตว เศษวัสดุจากการเกษตรเชน แกลบ กาบมะพราว23 ขี้เลื่อย และซังขาวโพด ซึ่ง

วัสดุเหลาน้ีสามารถนํามาใชเปนพลังงานทดแทนมนรูปของกาซชีวภาพหรือเชื้อเพลิงแข็งสวนยุทธวิธีการจัดการ

ดานพลังงานของจังหวัด ควรใหความรูปในการใช และประหยัดพลังงานรวมทั้งสงเสริมดานการจัดการหา

พลังงานงานทดแทนและวางมาตรการในการใชพลังงานประเภทสิ้นเปลืองดวย 

วีระชาติ จริตงาม (QttT) ไดศึกษา การศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนใน

จังหวัดนครศรสวรรค โดยงานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาขอมูลพลังงานจากแหลงพลังงานหมุนเวียน 

ประเมินศูนยภาพพลังงานหมุนเวียน และหาแนวทางพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในเขตจังหวัดนครสวรรค ซึ่ง

การศึกษาพลังงานหมุนเวียนในงานวิจัยคร้ังน้ี คือพลังงานแสงอาทิตยพลังงานชีวมวลและกาซชีวภาพ 

ผลการวิจัยมีดังน้ี พลังงานแสงอาทิตยพบวาจังหวัดนครสวรรคมีศักยภาพเชิงพลังงานแสงอาทิตยชวงประมาน

พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ และมีคาความเขมแสงอาทิตยมากที่สุดอยูระหวางในชวงเดือนเมษายน รองลงมาคือ

เดือนพฤษภาคม เน่ืองจากเปนชวงฤดูรอน และมุมตกกระทบของรังสีจากดวงอาทิตย ต้ังฉากกับพื้นที่มากที่สุด 

ดังน้ันคาความเขมแสงอาทิตยจึงมีคอนขางสูง จึงทําใหจังหวัดนครสวรรคมีศักยภาพดานพลังงานแสงอาทิตยที่

จะนําไปใชประโยชน พลังงานดานชีวมวล จากการประเมินศักยภาพในป พ.ศ.2548 พบวา ออย สวนยอดและใบ 

มีศักยภาพดานพลังงานมากที่สุดประมาณ 431.34 Ktoe รองลงมา คือ ฟางขาว ประมาณพันตันเทียบเทา

นํ้ามันดิบตอมาคือ ชานออย แกลบ ซังขาวโพด และลําดับตนมันสําปะหลัง ตามลําดับ สวนพลังงานกาซชีวภาพ

จากการประเมินศักยภาพพลังงานประเมินศักยภาพพลังงานจากมูลสัตว ป พ.ศ. พบวา ไกมีศักยภาพดานพลังงาน

มากที่สุด ประมาณพันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ รองลงมาคือเปดประมาณพันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ ตอมาคือ โค

เน้ือ สุกร และกระบือ ตามลําดับจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของของการศึกษาศักยภาพและแนว

ทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน พบวา การศึกษาที่ผานมาพลังทดแทนที่ไดมาจากพลังงานแสงอาทิตยและ

พลังงานชีวมวลไดถูกมองวาเปนพลังงานที่มีศักยภาพเหมาะสมกับจังหวัดนครสวรรคและเพชรบุรี เน่ืองจาก

ความเขมขนของแสงอาทิตยและวัสดุจากการทําเกษตรกรรมของประเทศมีความเพียงพอตอการผลิตพลังงานใน

จังหวัดรวมทั้งยุทธวิธีการจัดการดานพลังงานควรใหความรู ความเขาใจในเร่ืองของพลังงานแกประชาชนใน

จังหวัด 

 



9 

 

วิสาขา ภูจินดา (2554) ไดศึกษา มาตรการดานการจัดการสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน 

โดยวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและขั้นตอนการผลิตไฟฟาของโรงงานไฟฟาพลังงานหมุนเวียนและทําการ

ประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของการผลิตไฟฟาโดยใชพลังงานหมุนเวียน ศึกษามาตรการจัดการ

สิ่งแวดลอมของโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนที่มีอยูในปจจุบันและเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมของการผลิต

ไฟฟาโดยพลังงานหมุนเวียน ผลการศึกษาพบวา 24การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนปลดปลอยมลพิษนอย

กวาพลังงานฟอสซิลอยางมาก แตก็ขึ้นกับพลังงานที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

นอยที่สุดการผลิตไฟฟาโดยพลังงานชีวมวลและพลังขยะโดยวิธีการเผาไหมจะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทุก

ขั้นตอนที่ทําการประเมิน ปจจุบันมีมาตรการและมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมการผลิตไฟฟาแตยังไม

ครอบคลุมถึงโรงไฟฟาขนาดเล็กมาก สวนสําหรับมาตรการเทียบเหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดลอมของ

โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน ผูศึกษาไดเสนอแนะในดานการจัดหาวัตถุดิบ ดารการขนสง ดานการจัดเก็บ

วัตถุดิบ ดานการลําเลียงวัตถุดิบ ดานการผลิตและดานการกําจัดและบําบัดมลพิษที่เกิดขึ้นโดยมีแหลงสํารอง

วัตถุดิบการติดตาม ตรวจสอบการขนสง การควบคุมการฟุงของวัตถุดิบ 

วันวิสา โคกครุฑ (2554) ไดศึกษา การจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูล 5 ชุมชน ไดแก เทศบาลตําบลสามชุก เทศบาลตําบลเบิกไพร องคการบริหารสวน

ตําบลบางเจาฉา ศูนยเกษตรจุลินทรียบานดอนผิงแดด และเทศบาลนครระยอง จากน้ันทําการวิเคราะหขอมูลโดย

ทฤษฏีการประเมินแบบ CIPP-I Model ประเมินทั้ง 5 สวน ประกอบดวย ปจจัยภายนอก (Context) ปจจัยนําเขา

(Input) กระบวนการ(Process) ผลผลิต (Product) และผลกระทบที่เกิดขึ้น ( Impact) และใชขอมูลการประเมินมา

เสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานในระดับชุมชนขึ้นอยูกับปจจัยตางๆT.ปจจัย

ภายนอก ไดแก นโยบายของประทรวงพลังงาน สภาพเศรษฐกิจและการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนQ.ปจจัยนําเขา ประกอบดวย 1. ปจจัยของชุมชน ขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่ชุมชนประกอบอาชีพ วิถีการ

ดําเนินชีวิต สงผลใหมีวัตถุดิบในการผลิตพลังงาน 1.การบริหาร 2.ดานวัตถุดิบในการผลิตพลังงานของแตละ

ชุมชน3.ปจจัยกระบวนการ ในการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานแตละชุมชนมีการคัดแยกและรวบนวมดวย

กระบวนการที่แตกตางกันไป ซึ่งรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการ คือ ใชพลังงานที่ผลิตไดประหยัด หาก

พลังงานที่ผลิตไดมากเกินไปก็นําไปขายใหครัวเรือนในราคาถูก เลือกเทคโนโลยีที่สอดคลองกับบริบทชุมชน 

และตอบสนองความตองการของชุมชน 

วิสาขา ภูจินดา (2554) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการใชพลังงานหมุนเวียนในชุมชน กรณี

การศึกษา ชุมชนภาคกลาง โดยการศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูความเขาใจความตระหนัก และจิตสา

นึกในการจัดการพลังงานของชุมชน และศึกษาใจความตระหนัก และจิตสานึกในการจัดการพลังงานของชุมชน
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และศึกษาปจจัยที่มรความสัมพันธกับการใชพลังงานหมุนเวียนในชุมชน ซึ่งการศึกษาคร้ังน้ีเลือกชุมชนในภาค

กลางเปนกรณีศึกษา25 โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางประชาชนในชุมชนภาค

กลางจํานวน 20 ชมชน จาก 20 จังหวัด โดยเลือกชุมชนแบบเจาะจงชุมชนที่มีการทําแผนพลังงานชุมชนและใน

แตละชุมชนเลือกตัวอยางประชาชนในชุมชนแบบบังเอิญ ชุมชนละ 18 ตัวอยาง ซึ่งทําการเก็บรวบรวมขอมูลได 

358 ตัวอยาง ผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูความเขาใจความตระหนัก จิตสํานึกในการจัด

การพลังงานในระดับสูง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาประชาชนที่มีเพศและอายุตางกันมีจิตสํานึกในการจัด

การพลังงานชุมชนตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05ความรูความเขาใจการจัดการพลังงานชุมชนของ

ประชาชนมีความสัมพันธกับความตระหนักและจิตสํานึกในการจัดการพลังงานชุมชนของประชาชนมี

ความสัมพันธกับความตระหนักและจิตสํานึกในการจัดการพลังงานชุมชนที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05ความ

ตระหนักในการจัดการพลังงานชุมชนมีความสัมพันธกับจิตสํานึกในการจัดการพลังงานชุมชนที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05 สําหรับปจจัยที่มีความสัมพันธกับการใชพลังงานหมุนเวียนไดแก อายุ การศึกษา อาชีพ ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในการจัดการพลังงานชุมชนน้ันควรมีการใหความรูกับประชาชนเพื่อใหเกิดความเขาใจ

และเห็นความสําคัญของพลังงานหมุนเวียนหาความตองการที่แทจริงของชุมชน และใชพลังงานหมุนเวียนที่

เหมาะสมกับสภาพของชุมชนหนวยงานทองถิ่นที่เกี่ยวของควรของควรใหการสนับสนุนในดานความรูอยาง

ตอเน่ืองและมาติดตามดูแลอยางสม่ําเสมอ และหนวยงานดานพลังงานควรใหความรูกับหนวยงานภาค            

ทองถิ่นดวย 

อนันตญา ศิริรัตน (2553) ไดศึกษา ศักยภาพ ในการวางแผนพลังงานชุมชนขององคการบริหารสวน

ตําบลหินโคน อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพในการวางแผนพลังงาน

ชุมชนในดานผูนําดานทรัพยากรวัตถุดิบของชุมชน ดานการมีสวนรวมและศึกษาแนวทางการแกไขปญหาใน

การวางแผนพลังงานชุมชน การศึกษาน้ีมีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย                      

ผลการศึกษาพบวา ดานทรัพยากรวัตถุดิบของชุมชนมีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและเพียงพอตอการผลิต ดาน

ผูนําไมมีบทบาทหนาที่ไมสนับสนุนงบประมานในการดําเนินงาน ดานการมีสวนรวมมีความรวมมือกันดี

ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของแตบุคคลากรยังขาดความรู ความเขาใจในการดําเนินงาน แนวทางแกไขปญหาการ

วางแผนพลังงานชุมชน คือ ผูนําตองมีบทบาทหนาที่ในการสนับสนุนงบประมาณและสงเสริมแผนพลังงาน

ชุมชน โดยเพิ่มศักยภาพการใชพลังงานหมุนเวียน รณรงคใหความรูเกี่ยวกีบการจัดการพลังงานชุมชนควรจัดให

มีการประชุมอยางสม่ําเสมอเพื่อรับฟงปญหาของชุมชนและหาทางแกไข 
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บทที ่3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศปการศึกษา   2562 จํานวน  34 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 จํานวน 34 คน ซึ่ง

เปนนักศึกษาหองที่ผูวิจัยทําการสอน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ดวยการดู VDO และ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

 

ลักษณะของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามและแบบทดสอบที่ผูวิจัย  สรางขึ้น แบงเปน 2 ขั้นตอน 

ดังน้ี 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ลักษณะการอยูอาศัย และอบรมเลี้ยงดู ซึ่งมีลักษณะเปน (Check list) 

ตอนที่ 2 แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหนาที่พลเมืองโดยการใชสื่อวีดีทัศน

กอนดู วีดีทัศนและหลังดูวีดีทัศนเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple choices) 4 ตัวเลือก 

 

วิธีการสรางเคร่ืองมือ 

ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบทดสอบและแบบสอบถาม ขั้นตอนดังน้ี  

1.ศึกษาแบบทดสอบกอนเรียนวัดความรู  10 ขอ แบบทดสอบหลังเรียนดูวีดีทัศนจํานวน   10 ขอ โดย

ศึกษาจากเน้ือหาวิชาหนาที่พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบทดสอบตางๆ ที่มีลักษณะ

ใกลเคียงกันนําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดูวีดีทัศนและแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปให 
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ผูเชี่ยวชาญตรวจ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขนําแบบทดสอบกอนดูวีดีทัศนและหลังดูวีดีทัศนหลังที่ปรับปรุงแกไข

แลวไปทดลองใช (Tryout)กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จํานวน 30 คน  

                2. จัดทําแบบทดสอบฉบับสมบรูณกอนดูวีดีทัศนและหลังดูวีดีทัศนเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลกับ

กลุมตัวอยาง 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ขั้นปที่  1 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ มีขั้นตอนดังน้ี 

- ผูวิจัยไดดําเนินการจัดการเรียนรูในหองเรียน ตามที่ทางคณะผูวิจัยไดออกแบบ 

- ผูวิจัยไดดําเนินการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อจัดการเรียนรูจบกระบวนการ โดยใชแบบทดสอบที่

จัดทําขึ้น ซึ่งขอสอบมีทั้งหมด 20 ขอ และใชเวลาในการทําขอสอบ 50 นาที 

- นํากระดาษคําตอบของนักเรียนมาตรวจนับคะแนนโดยถาตอบถูกได 1 คะแนน และถาตอบผิด                 

ได  0 คะแนน แลวนําขอมูลที่ไดมาคํานวณทางสถิติ 
 

เกณฑการใหคะแนนและการแปลความหมาย 

1. แบบทดสอบถามขอมูลทั่วไปของนักศึกษาความรูเกี่ยวกับโทษของยาเสพการปองกันการเสพ           

ยาเสพติด ถานักศึกษาตอบขอถูกให 1 คะแนน ถาตอบขอผิดหรือไมตอบได 0 คะแนน ประเมินโดยใชเกณฑ

ประเมินคาคะแนนเฉลี่ยโดยใชเกณฑแบบอิงกลุม แบงออกเปน 3 ระดับดังน้ี  

 คะแนนเฉลี่ยมากกวา 8 - 10   หมายถึง มีความรูอยูในระดับดี 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 5 - 7 หมายถึง มีความรูอยูในระดับปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ยนอยกวา  0 - 4 หมายถึง มีความรูอยูในระดับไมดี  
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดรับจากแบบทดสอบ ที่สมบูรณ มาวิเคราะหโปรแกรมวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานจาก

เคร่ืองมือวิจัย  และในการทดสอบสมมติฐานคร้ังน้ี ยอมรับความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีลําดับ

ขั้นตอนดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

1.ตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามแบบสมบูรณมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ 

2.ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบกอนดูวีดีทัศนและหลังดูวีดีทัศนตามเกณฑที่กําหนดไว 

3.คํานวณหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1.คาเฉลี่ย 

2. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. คา t-test แบบ Dependent  
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บทที ่4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 กา รศึ ก ษ า เ ร่ือง ก า รพั ฒนา ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รีย น  วิช า  พ ลั ง ง า นท รัพ ย า ก รสิ่ ง แวดล อม                        

โดยใชสื่อการสอน VDO ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการ  สามารถวิเคราะหผล โดยผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ ดังน้ี 

  �̅� แทน คาเฉลี่ย 

  N แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

  SD แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  t-test แทน คา t-test แบบ Dependent 

       Sig. แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนกอนเรียน และหลังเรียน โดยใชสื่อวีดีทัศนและ                 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน และคาเฉลี่ยหลังเรียนโดยใชสื่อวีดีทัศน 

คะแนน N X  SD t-test Sig. 

 

คะแนนทดสอบกอนเรียน 30 17.50 0.94 -10.933 .000* 

 คะแนนทดสอบหลังเรียน 30 19.23 0.86 

 

จากตาราง  1 พบวา จากการสอนโดยใชสื่อวีดีทัศน  พบวา คาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน คือ 17.50 และ          

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.94  ( X = 17.50, SD = 0.94) และคาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน คือ 17.91 และ           

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 19.23 ( X = 19.23, SD = 0.86) และการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียนและ

คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน พบวา มีคา t-test คือ -10.933 คือ มีคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนแสดงวา 

การใช VDO ไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดดีขึ้น 
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยโดยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา พลังงานทรัพยากรสิ่งแวดลอม                        

โดยใชสื่อการสอน VDO ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พณิชยการเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน โดยใชสื่อการสอน VDO ของนักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  1   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ วิชา หนาที่พลังงาน

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  1  ประจําปการศึกษา  2562  จํานวน   34  คน เคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล

คร้ังน้ี เปนแบบทดสอบ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t-test             

แบบ Dependent 

 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

การใชสื่อ  วีดีทัศนเพื่อพัฒนาความรูเกี่ยวกับการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลังงานทรัพยากร

และสิ่งแวดลอมพบวามีคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียนเทากับ  15.53  และสวนเบี่ยงเมนมาตรฐาน  เทากับ1.46 

(x�=15.53,S.D=1.46)  และคาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน  เทากับ17.79และสวนเบี่ยงเมนมาตรฐานเทากับ

1.31(x�=17.79, S.D=1.31) จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียนและคาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน พบวา            

มีคาเฉลี่ยคะแนน  t-test เทากับ-199.32และคา  Sig เทากับ.000 และคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ.05แสดงวาการใชสื่อวีดีทัศนทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นแสดง

วาการใชสื่อวีดีทัศนทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหนาที่พลเมืองดีขึ้น 

 

อภิปรายผล 

จากการวิเคราะหขอมูลนักศึกษามีคะแนนความรูในเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลังงาน

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมพัฒนาความรูเกี่ยววิชาพลังงานคาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนดีกวากอนเรียน จากการศึกษา

คร้ังน้ีพบวา นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมดีขึ้นทั้งน้ีอาจ

เปนเพราะนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางเปนชวงอยูระหวางวัยรุน ซึ่งเปนวัยที่ใหความสําคัญกับการกลุมเพื่อน

ยอมรับจากเพื่อน อาศัยเพื่อนกลุมเดียวกันเปนประสบการณในการเรียนรู และปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทาง
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วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่โนมเอนไปทางตะวันตก ทําใหวัยรุนรับวัฒนธรรมเหลาน้ันมาปฏิบัติ เชน การแตง

กาย การไวผม รวมทั้งการใชยาเสพติดชนิดตางๆ อภิปรายไดวา อาจเปนเพราะปจจุบันในกรุงเทพมหานคร มี

ความเปนอยูอยางแออัด การจราจรติดขัดอยูเกือบตลอดทั้งวัน ทําใหนักเรียนตองออกจากบานแตเชาเพื่อไปให

ทันเรียนและตอนเย็นเมื่อเลิกเรียนก็เปนชวงการจราจรหนาแนน ทําใหนักเรียนสวนใหญใชเวลาในการเดินทาง

เปนเวลานาน บางคนจะถึงบานค่ํา  

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลังงานทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอมของนักศึกษา 

1.ผลการวิจัยพบวานักศึกษามีความรูเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลังงานทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอมคาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกวาคาเฉลี่ยกอนเรียนและควรเชิญวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับหนาที่

พลเมืองและศีลธรรม ครูผูสอนควรนํานักศึกษาไปทัศนศึกษาในหนวยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวของ  

2.ครู อาจารยทุกคน ควรตระหนักในวิชาพลังงานทรัพยากรและสิ่งวงแวดลอมและเปนแบบอยางที่ดีแก

นักศึกษารวมทั้งควรมีบทบาทสําคัญในการสอนวิชาหนาที่พลเมือง  

 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังตอไป 

1.ควรมีการศึกษาวิธีการสอนหลายแบบที่ทันตอเหตุการณและเหมาะสมกับการเรียนการสอนเกี่ยวกับ

วิชาพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อใหนักศึกษาเกิดความรูที่ถูกตองเหมาะสมจนเปนสุขนิสัย 

2.สงเสริมใหครูผูสอนไดมีการสอนแบบใชสื่อวีดีทัศนใหกับนักศึกษาดูชวยลดภาวะของครูลงไปไดตอ

การเรียนวิชาหนาที่ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
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ภาคผนวก  ก 

ตัวอยางวีดีทัศน 
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                                                               ตัวอยางวดีทีัศน 
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ภาคผนวก  ข 

แบบทดสอบ 
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แบบทดสอบวิชาหนาที่พลเมือง กอนดูวีดีทัศน และหลังดูวีดีทัศน 

เร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมโดยการใชสื่อวีดีทัศน  

คําชี้แจง แบบทดสอบมี 2 ตอน กอนดูวีดีทัศน และหลังดูวีดีทัศน โดยแตละขอมี 4 ตัวเลือกใหนักศึกษาทํา

เคร่ืองหมายถูก ทับบนอักษรหนาคําตอบที่ถูกมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว  

 

1. ประเพณี ศาสนา ความเชื่อ ตรงกับสิ่งแวดลอมในขอใด 

1)  สิ่งแวดลอมทางกายภาพ  2)  สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 

3)  สิ่งแวดลอมทางสังคม   4)  สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 

5)  ถูกทุกขอ 

2. ขอใดจัดเปนสิ่งแวดลอมทางกายภาพทั้งหมด 

1)  ดิน นํ้า อากาศ   2)  ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 

3)  ดิน ปาไม สัตวปา   4)  ดิน นํ้า มนุษย 

5)  นํ้ามัน ถานหิน ปาไม 

3. ทรัพยากรในขอใดจัดเปนทรัพยากรที่มีความจําเปนตอมนุษยนอยที่สุด 

1)  ทรัพยากรที่ใชแลวไมหมดสิ้น  2)  ทรัพยากรที่หมุนเวียนอยูในโลกตลอดไป 

3)  ทรัพยากรที่ใชแลวทดแทนได  4)  ทรัพยากรที่ใชแลวหมดสิ้น 

5)  ทรัพยากรที่มีปริมาณเพียงพอ 

4. ขอใดจัดทรัพยากรที่ใชแลวสามารถเกิดใหมทดแทนไดทั้งหมด 

1)  ความเสมอภาค   2)  แรธาตุ ดิน นํ้าบาดาล 

3)  ดิน นํ้า อากาศ   4)  ถานหิน นํ้ามัน อากาศ 

5)  นํ้ามัน ปาไม แสงแดด 
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5.ขอใดกลาวถูกตอง 

1)  สิ่งแวดลอมเปนสวนหน่ึงของพลังงานทรัพยากรธรรมชาติ    

2)  พลังงานทรัพยากรธรรมชาติเปนสวนหน่ึงของสิ่งแวดลอม 

3)  พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ สิ่งไมมีชีวิต 

4)  พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีทั้งเกิดเองและมนุษยสรางขึ้น 

5)  พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนสิ่งแวดลอมทางกายภาพทั้งสิ้น 

6. ขอใดเปนพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด 

 1)  ฟน ไฟฟา นํ้า    2)  ชีวมวล นิวเคลียร ถานหิน 

3)  นํ้า ลง ไฟฟา    4)  นํ้า แสงอาทิตย ลม 

5)  แสงอาทิตย นํ้ามัน กาซธรรมชาติ 

7. พลังงานที่ไดจากนํ้ามันเชื้อเพลิงและถานหินจัดเปนพลังงานประเภทใด 

1)  พลังงานตนกําเนิด   2)  พลังงานหมุนเวียน 

3)  พลังงานสิ้นเปลือง   4)  พลังงานทดแทน 

5)  พลังงานแปรรูป 

8. พลังงานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนิวเคลียรของธาตุคือขอใด 

1)  พลังงานไฟฟา   2)  พลังงานเคมี 

3)  พลังงานจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา 4)  พลังงานกล 

5)  พลังงานนิวเคลียร 

9. พลังงานความรอนที่ทําใหนํ้ามวล 1 ปอนด มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาฟาเรนไฮต ตรงกับหนวย พลังงานขอใด 

 1)  จูล  (Joule)    2)  บีทียู (BTU) 

 3)  แคลอรี (Calories)   4)  วัตต-ชั่วโมง (Watt-Hour) 

 5)  ฟุต-ปอนด (Foot-Pound) 
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10. งานเน่ืองจากแรง 1 นิวตัน กระทําตอวัตถุใหเคลื่อนที่ไดระยะทาง 1 เมตร หมายถึงพลังงานในขอใด 

1)  1 BTU    2)  1 Calories 

3)  1 Watt-Hour    4)  1 Foot-Pound 

5)  1 Joule 

11. ปาพรุ ปาชายเลน เปนระบบนิเวศตรงกับขอใด 

1)  ระบบนิเวศแหลงนํ้า    2)  ระบบนิเวศบก  

3)  ระบบนิเวศทางทะเล    4)  ระบบนิเวศกึ่งบก 

5)  ระบบนิเวศเกษตร  

12. สัตวในขอใดถือเปนพวก Herbivore ทั้งหมด 

1)  ควาย สุนัข แมว   2)  เตา ปลา งู  

3)  สุนัข เกง กระตาย    4)  หมี สุนัข แมว 

5)  เกง กวาง กระตาย  

13. ไลเคนเปนการอยูรวมกันของสาหรายและราเปนความสัมพันธในระบบนิเวศตรงกับขอใด 

1)  ไดประโยชนรวมกัน    2)  พึ่งพากัน 

3)  ภาวะปรสิต     4)  ภาวะอิงอาศัย 

5)  ภาวะเกื้อกลูกัน  

14. กาฝากกับตนไมเปนความสัมพันธในระบบนิเวศตรงกับขอใด  

1)  ไดประโยชนรวมกัน   2)  พึ่งพากัน  

3)  ภาวะปรสิต    4)  ภาวะอิงอาศัย  

5)  ภาวะเกื้อกูลกัน 

15. จากหวงโซอาหารดังรูป ผูบริโภคที่เรียกวา Top Consumer ไดแกอะไร 

1)  หนอน    2)  นก  

3)  งู      4)  เหยี่ยว 

5)  ถูกทั้งขอ 1. 2. และ 3. 

16. Producerไดแก 

1)  ผักหญา    2)  นก 

3)  งู                   4)  หนอน 

5)  เหยี่ยว  
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17. การสังคายนาพระไตรปฎกคร้ังใด เร่ิมจารึกเปนลายลักษณอักษรภาษาบาลีและทาที่ใด  

1) คร้ังที่ 2 อินเดีย   2 ) คร้ังที่ 3 อินเดีย  

3) คร้ังที่ 4 ศรีลังกา    4) คร้ังที่ 5 ศรีลังกา  

18. งูจัดเปนบริโภคตรงกับขอใด 

1) ขั้นที่   1     2) ขั้นที่2  

3) ขั้นที่ 3    4) ขั้นที่ 3 

5) ขั้นที่  4 

19. ขอใดเปนอาชีพขั้นปฐมภูมิ  

1) อุตสาหกรรม                 2) อาชีพเพาะปลูก 

              3) มัชฌิมาปฏิปทา และ อริยสัจ   4 ) ประมง 

              5) เหมืองแร 

20. ขอใดเปนอาชีพ ขั้นตติยภูมิทั้งหมด 

  1)  เพาะปลูก   เสี้ยงสัตว  เก็บของปา          2) ครูแพทย  มัคคุเทศก 

  3)  ประมงทะเล     เหมืองแร    4)  เลี้ยงสัตว   คาขาย 

  5) จับปลา   ประมงทะเล 
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ภาคผนวก  ค 

คะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
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                    คะแนนกอนดูวีดีทัศน                                               คะแนนหลังดูวีดีทัศน 

คะแนนกอนดูVDO คะแนนหลังดูVDO 

1. 18 

2. 17 

3. 19 

4. 18 

5. 17 

6. 16 

7. 17 

8. 17 

9. 18 

10. 19 

11. 18 

12. 17 

13. 16 

14. 16 

15. 16 

16. 17 

17. 18 

18. 18 

19. 19 

20. 17 

21. 17 

22. 19 

23. 17 

24. 18 

25. 18 

26. 17 

27. 17 

28. 18 

29. 19 

 

1. 20 

2. 19 

3. 20 

4. 19 

5. 18 

6. 20 

7. 20 

8. 18 

9. 20 

10. 20 

11. 19 

12. 18 

13. 17 

14. 18 

15. 19 

16. 20 

17. 20 

18. 19 

19. 20 

20. 18 

21. 20 

22. 20 

23. 19 

24. 19 

25. 20 

26. 20 

27. 19 

28. 19 

29. 20 
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