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  สารนิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ  ของ

นัก เ รียนชั้ นประถมศึกษาปที่  3  กอนและหลั ง เข า ร วมโปรแกรมเพื่ อพัฒนาการประหยัด

ทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อําเภอชุมพลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เขต 2 จังหวัดสุรินทร ประจําภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2551  โดยมีคะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรม

การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ  ตั้งแตรอยละ 25  ลงมา   สมัครใจเขารวมโปรแกรม สุมอยางงายเพื่อ

เขารวมการทดลอง จํานวน 12 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสังเกตพฤติกรรมการประหยัด

ทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และโปรแกรมเพื่อพัฒนา  การประหยัด

ทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  t – test 

แบบกลุมตัวอยางที่ไมอิสระตอกัน 

  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เขารวมโปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ  

มีการประหยัดเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาดานการประหยัดน้ํา และ 

ดานการประหยัดไฟฟา มีคะแนนการประหยัดอยูในระดับเพิ่มข้ึน 
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   The purpose of this study was to compare to economize natural resources of 

Prathomsuksa 3 students. The subjects of this study were 12 Prathomsuksa 3 students of 

Anubanchumphonburi School, district, Chumphonburi, Surin Educational service area office 

2, in the second semester of 2008 academic year. The samples were selected by whose 

scores on economize natural resources were lower than twenty fifth percentage and simple 

random sampling. The research instruments used for the study were an economize natural 

resources behavioral observe and the program to economize natural resources.The statistical 

analyses imployed were dependent t – test. 

  The results of the study were as follows:  

              The economize natural resources of Prathomsuksa 3 students participated in a 

program significantly increased at the .01 level.The research finding also indicated that each 

dimension of the economize natural resources,water and electricity was classified increased level. 
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ประกาศคุณูปการ 

สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดเนื่องจากไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก อาจารย ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง 

อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธที่กรุณาชวยเหลือใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ    

จนสําเร็จโดยสมบูรณ และใหกําลังใจแกผูวิจัยเสมอมา  

ขอกราบขอบพระคุณ  ผู ชวยศาสตราจารย ดร .นันทนา  วงษอินทร อาจารย ดร .สกล        

วรเจริญศรี อาจารยประจําภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา   คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่ใหความอนุเคราะห เปนผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสังเกตพฤติกรรม

และโปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ

อาจารยอนุสรณ อรรถศิริ กรรมการสอบสารนิพนธ ที่กรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ แกไข

ขอบกพรอง อันเปนประโยชนตอการวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยทรงศิลป  กะการดี ผูอํานวยการโรงเรียนบานกระเบื้อง 

อําเภอชุมพลบุรี เขตพื้นที่การศึกษาเขต  2 จังหวัดสุรินทร ที่ใหความอนุเคราะห เปนผูเชี่ยวชาญ

ตรวจแบบสังเกตพฤติกรรมและโปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่กรุณาใหคําแนะนํา แกไขขอบกพรองอันเปนประโยชนตอการวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศวร มณีศรีขํา อาจารยประจําภาควิชาการแนะแนว

และจิตวิทยาการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่กรุณาเปนผู ใหคําปรึกษาจนผูวิจัย        

มีแนวทางเพื่อไปศึกษาวิจัย  รวมทั้งคณาจารยภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาทุกทาน  

ที่ใหคําแนะนํา อันเปนประโยชนในการวิจัยเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาจนสําเร็จ 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยวไลลักษณ  ราชแสนเมือง  ครูประจําชั้น  และครูผูชวยเก็บขอมูล

ในการสังเกตพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผูอํานวยการและ

คณะครูโรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อําเภอชุมพลบุรี เขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 จังหวัดสุรินทร   และขอขอบใจ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ที่เอ้ือเฟอและใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ในการวิจัยอยางดียิ่ง 

ทําใหการทดลองสําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี 

ขอขอบคุณพี่ๆ และเพื่อนๆ สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวทุกคน ที่คอยชวยเหลือและเปน

กําลังใจที่ดีแกผูวิจัยเสมอมา ตลอดระยะเวลาในการศึกษาและการทําสารนิพนธ 

คุณคาและประโยชนอันพึงเกิดจากสารนิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณของ 

บิดา มารดา ครู อาจารย และผูมีพระคุณทุกทานดวยความเคารพ 

 

       วรรณพร  มัน่หมาย 
 
 



สารบัญ 
 

  บทที ่          หนา  
1 บทนาํ  1 

  ภูมิหลงั  2 

 ความมุงหมายของการวิจัย  6 

  ความสําคัญของการวิจยั  6 

  ขอบเขตของการวิจยั  6 

         ประชากรที่ใชในการวิจัย  6 

         กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  6 

         ตัวแปรที่ศึกษา  7 

         นิยามศัพทเฉพาะ  7 

         กรอบแนวคิดในการวจิัย  9 

   สมมุติฐานในการวิจัย  9 

2 เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ   10 

  เอกสารแนวคิดที่เกี่ยวของกับการประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ   10 

  ความหมายของการประหยัด   12 

  ประเภทของการประหยัด   13 

  ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของกับการประหยัด   14 

  ประโยชนและความสาํคัญของการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ   16     

  เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของกับการใชน้ํา   18 

        ความหมายของน้ํา   18 

        วัฎจักรของน้าํ   19 

        ประเภทของแหลงน้ํา   19 

        ประโยชนของน้ํา   21 

        การทําน้าํประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภค   23 

        ปญหาการขาดแคลนน้ําในปจจุบนั   24 

        หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   24 

        แนวทางการอนุรักษน้าํ   25 

        งานวิจัยที่เกีย่วของกับการใชน้าํ   25 

 



 
   สารบัญ  (ตอ) 

 
     บทที ่                 หนา 
            2   (ตอ) 

      เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับการใชไฟฟา  27  

        ความหมายของไฟฟา   27 

      แหลงกําเนิดพลงังานที่ใชผลิตไฟฟา  28 

                  ผูผลิตไฟฟาและการจายไฟฟา  32 

                  ขอควรคํานึงเมือ่ตองการผลิตไฟฟา  35  

      ประเภทของเครื่องใชไฟฟา  35 

      การใชไฟฟาในปจจุบัน  36    

      การคาดคะเนความตองการใชไฟฟา  37 

      นโยบายพลังงานไทย  38 

      แนวทางการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ  38 

      หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  41 

      แนวปฏิบัติในการใชไฟฟาอยางประหยัด  41 

      งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการใชไฟฟา  44 

      เอกสารแนวคิดที่เกี่ยวของกับการสังเกต  45 

        ความหมายของการสังเกต  45 

       คุณสมบัติของผูสังเกต  45 

       ประเภทของการสงัเกต  46 

       หลักการสังเกต   47 

       ขอดีและขอจํากัดของการสังเกต  48 

        เอกสารแนวคิดที่เกี่ยวของกบัการปรับพฤติกรรม  50             

ความหมายของการปรับพฤติกรรม  50ลักษณ

ะการปรับพฤติกรรม   50 

       เทคนิคทีใ่ชในการปรับพฤติกรรม   51 

       หลักในการเสริมแรง   52 

       ประโยชนของการปรับพฤติกรรม  52 

 



  สารบัญ  (ตอ) 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงที่เกิดขึ้นเองหรือที่มีอยูตามธรรมชาติ เชน ดิน น้ํา อากาศ ปาไม  

สัตวปา  แรธาตุ  น้ํามันเชื้อเพลิง แกสธรรมชาติ  เปนตน  ทรัพยากรธรรมชาติมีประโยชนมหาศาลตอมนุษย

ทั้งทางตรงและทางออม  โดยเฉพาะปจจัยสี่อาหาร  เครื่องนุงหม  ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค  การอุตสาหกรรม 

รวมทั้งใชในการผลิตกระแสไฟฟาลวนเปนสิ่งที่ไดมาจากทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ้น ดังนั้นเราควรใชประโยชน

จากทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคาที่สุด (ปยะนาถ บุญมีพิพิธ. 2549: 32-36) การใชทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มีอยูอยางไมรูจักสงวนรักษา ใชผิดวิธี หรือนํามาใชมากเกินไปเกินกวาที่ธรรมชาติจะผลิตทดแทนได ทําให

ทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้นหมดไปอยางรวดเร็ว หรือมีสภาพไมเหมือนเดิมซึ่งกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา

มากมายสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสงผลเสียกลับมาสูตัวมนุษยเราเอง (วาริท เมฆแกว.  2549: 67) 

 น้ําเปนปจจัยที่สําคัญในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด  มนุษยไดตักตวงผลประโยชนจากน้ํามา

เปนเวลานาน  เกินกวาที่ประวัติศาสตรจะจารึกไว  น้ํามิไดเปนเพียงปจจัยในการอุปโภคบริโภคเทานั้น   หาก

ยังมีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความเจริญรุงเรือง ความมั่นคง  และมั่งคั่ง

ของสังคมมนุษยดวย มนุษยตองอาศัยน้ําในการอุปโภค บริโภค เพื่อการดํารงชีวิต   แหลงน้ําธรรมชาติมี

ความสําคัญตอการเกษตร  การคมนาคมติดตอคาขาย  การสรางสรรคแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตลอดจนเปน

กําแพงธรรมชาติเพื่อการปองกันประเทศ อาจกลาวไดวา  น้ําเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับการตั้งถิ่นฐาน

ของมนุษย (อังคณา อภิวัฒนมงคล.  2542: 12-13) นอกจากนี้น้ํายังเปนแหลงอาหารที่สําคัญ เปนแหลง

สันทนาการรวมทั้งยังสามารถพัฒนาใหเปนแหลงพลังงานอีกดวย (วัฒนา ถาวร.  2550: 55) 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ไดสงผลใหปริมาณน้ําฝนมีความแปรปรวนมากขึน้  ในขณะที่

ผลของการขยายความเปนเมืองตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิดจากการดําเนินนโยบายของรัฐทั้งในดาน

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ทําใหมีความตองการใชน้ําเพิ่มมากขึ้นใน

หลายพื้นที่ โดยเฉพาะในฤดูแลงจะมีความตองการใชน้ํามากกวาปริมาณน้ําตนทุนที่มีในขณะที่ประเทศไทย

ยังไมมีกฎหมายและกําหนดกติการในการจัดสรรน้ํา ทําใหการเขาถึงน้ําทําไดโดยเสรี จนบางพื้นที่เกิดการ

ชวงชิงน้ํา และกอใหเกิดความขัดแยงทั้งระหวางกลุมผูใชน้ําที่อยูตนน้ํากับทายน้ํา และระหวางภาค

เกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ดังนั้นการวางแผนใหพิจารณาถึงศักยภาพของปริมาณน้ําตนทุน   
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ตลอดจนการจัดการกับความตองการในการใชน้ํา และการสรางจิตสํานึกในการใชน้ําอยางคุมคาใหกับ

ประชาชนเพื่อปองกันปญหาการขาดแคลนน้ําในอนาคต โดยเฉพาะการอุปโภคและบริโภค  

(แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 – 2554.  2550: 35) 

 ไฟฟา คือ พลังงานแปรรูปชนิดหนึ่งที่มีความสัมพันธกับชีวิตประจําวันของเรามากที่สุด ไมวาจะเปน

ที่บาน ถนนหรือโรงงานตางๆ ลวนตองใชพลังงานไฟฟาทั้งสิ้น หลอดไฟ เครื่องใชไฟฟาตางๆ เชน โทรทัศน  

วิทยุ เครื่องคอมพิวเตอร ตูเย็นและเครื่องซักผา (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย.  2551: 1) ไฟฟาเปน

ส่ิงจําเปนสําหรับคนทั่วไป โดยเฉพาะคนที่พักอาศัยอยูในเขตเมือง ยิ่งประชากรเพิ่มข้ึน ความตองการใชไฟก็

ตองมากขึ้นตามไปดวย (ธงชัย พรรณสวัสด์ิ.  2543: 49)    

การผลิตไฟฟาและการประปาในปจจุบันตองใชพลังงานในรูปแบบตางๆ เชน  การผลิตไฟฟาใช

พลังงานจากน้ํามัน กาซธรรมชาติ ถานหินลิกไนต พลังน้ําจากเขื่อนและพลังงานในรูปแบบอื่นๆ  ไฟฟาจึงจัด

วาเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตในปจจุบัน ทําใหบานเรือน ถนนหนทางไดรับแสงสวาง นอกจากนี้การผลิต

น้ําประปาก็ตองใชเครื่องจักรและไฟฟาในการผลิต น้ําและไฟฟาจึงเปรียบเสมือนเปนหัวใจสําคัญของการ

สาธารณูปโภคของทุกๆ คน  (วินัย วีระวัฒนานนท.  2542: 9 -10) 

ประชาชนชาวไทย  ควรไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เนื่องจากการบริโภคของประชาชนที่ฟุมเฟอยเกินความจําเปน เปนปจจัยสําคัญที่มีผลโดยตรงตอการถูกใช

ไปอยางรวดเร็วและไมคุมคาของทรัพยากรธรรมชาติ และความเสื่อมโทรมตอส่ิงแวดลอมอยางเห็นไดชัด  

การสรางความตระหนักควรเริ่มจากระดับครัวเรือน รวมถึงการใชน้ําและการใชไฟฟาอยางประหยัด  ลวน

เปนบทบาทและหนาที่ของประชาชนทุกระดับต้ังแตเด็กจนถึงผูใหญ  ควรปลูกฝงนิสัยใหกับเยาวชนใน    

การรักษาสิ่งแวดลอม และสรางคานิยมในการบริโภคสิ่งที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (แผนจัดการคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2550 – 2554.  2550: 25-26) 

การใชน้ําและการใชไฟฟา  อยางฟุมเฟอยในยุคโลกาภิวัฒน  ไดสงผลกระทบตอ  3  ดาน  ของ 

การพัฒนาอยางยั่งยืน  นั่นคือ  เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบตอ          

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือวิกฤติภาวะโลกรอน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต  และ    

การบริโภคใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน กลาวคือลดการบริโภคอยางฟุมเฟอยสิ่งสําคัญที่    

คนไทยจะตองชวยกัน คือ การปลูกฝงนิสัยการใชพลังงาน ใชทรัพยากรอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะเรื่องใกลตัวที่สุด ปดเครื่องใชไฟฟาทุกครั้งที่ไมไดใชงาน ใชน้ําใชไฟฟาอยางรูคุณคา ยึดหลักการ

ลดปริมาณการใช นํามาใชใหมหรือใชอยางหมุนเวียน สนับสนุนการซื้อของรีไซเคิล ซื้อสินคาประหยัดไฟ

เบอร 5 บริโภคและใชชีวิตอยางพอเพียง หากเลือกไดควรใชการเดิน ข่ีจักรยาน การใชบริการขนสงมวลชน 
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หลีกเลี่ยงการใชทิชชูมาใชผาเช็ดหนา ลดการใชถุงพลาสติกและโฟมใสอาหาร หันมาใชปนโต เวลาทําความ

สะอาดก็ใชผาขี้ร้ิวสามารถทําความสะอาดแลวใชใหมไดอีก (ดาวัลย วิวรรธนะเดช.  2544: 45) 

นับเปน 10 ปแลว ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 

บนโลกใบนี้อยางใกลชิดดวยความหวงใย โดยทรงมีพระกระแสพระราชดํารัสเกี่ยวกับปรากฎการณ       

เรือนกระจก ซึ่งเปนสาเหตุของปญหาโลกรอนวา “เพราะวาสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลง เขาบอกวาเพราะมีสาร

คารบอนข้ึนไปในอากาศมากจะทําใหเหมือนตูกระจกครอบ แลวโลกนี้ก็จะรอนขึ้น เมื่อโลกนี้รอนขึ้นมีหวังวา

น้ําแข็งจะละลายลงทะเลและรวมทั้งน้ําทะเลจะพองขึ้น  ส่ิงที่ทําใหคารบอนในอากาศเพิ่มมากขึ้นนั้น มาจาก

การเผาเชื้อเพลิงซึ่งอยูในดินและมาจากการเผาไหม ”  และลาสุดเดือนสิงหาคม พ.ศ.2550  พระองคทานได

ทรงย้ําเตือนอีกครั้งถึงปญหาโลกรอนและผลกระทบที่ประเทศไทยตองเผชิญ   ซึ่งพวกเราประชาชนชาวไทย

ทุกคนก็สามารถมีสวนรวมในการบรรเทาปญหาโลกรอนได ดวยการนอมรับและดําเนินชีวิตดวยความ

พอเพียง เชน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน  ลดการใชพลังงาน เชน การปดไฟดวงที่ไมจําเปน 

การเปลี่ยนหลอดไสมาเปนหลอดตะเกียบ การลดใชรถยนตสวนตัว หันมาใชรถสาธารณะ ลดปริมาณขยะ

พลาสติก เพิ่มพื้นที่สีเขียวดวยการปลูกตนไม รวมถึงการใชพลังงานทดแทน ซึ่งเปนพลังงานสะอาด ก็จะชวย

ลดการปลอยความรอนสูโลกไดอีกทาง แมวันนี้เราจะไมสามารถหยุดยั้งวิกฤติโลกรอนได แตเราสามารถ

ชะลอความรุนแรง และลดผลกระทบใหนอยลงได เพราะปญหาโลกรอนไมไดเปนภารกิจของประเทศใด  

หนวยงานใด หรือใครคนใดคนหนึ่ง หากเปนหนาที่ของทุกคนที่จะตองรวมมือกันรักษาโลกใบนี้ไว เพื่อที่เรา

จะไดอยูบนโลกนี้ไปไดอีก (อนุรักษพลังงาน.  2550: 3) 

จิรพล สินธุนาวา (2550: 24) กลาววาการจัดการกับภาวะโลกรอนมี 3 ประการ คือ 1) การปองกัน

โดยการลดใชพลังงาน  2) การเตรียมรับ เชนใหคนไทยเริ่มเรียนรูเกี่ยวกับโลกรอนมากขึ้น 3) การปรับตัวโดย

การออกกําลังกาย ลดการบริโภค แตการแกปญหาที่ดีที่สุดคือ การแกที่สาเหตุโดยคิดใหรอบคอบกับ      

การบริหารจัดการการใชไฟฟา และวงศวัฒน พิลาสลักษณาการ (2550: 25) กลาววาการกําหนดเปาหมาย  

การใชพลังานไฟฟาเปนตัวชี้วัดผลงาน การรณรงคสรางความรูความเขาใจ สรางจิตสํานึกตลอดจนมี      

การสงเสริมใหเด็กและเยาวชนที่จะเปนกําลังของชาติในอนาคต และมีวินัยในการใชพลังงานไฟฟาอยาง

จริงจัง ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10  พ.ศ. 2550-2554   ที่กลาวไววา 

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยแหงภูมิปญญาและการเรียนรู โดยเตรียมเด็กและเยาวชนใหพรอมทั้ง

ทางดานทักษะชีวิตและความรูพื้นฐานใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางรูเทาทัน เรงสรางกําลังคนใหมีความเปน

เลิศในการสรางองคความรูใหม เพื่อจะไดไปพัฒนาประเทศใหสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 
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สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต

ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ  (สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  2550: 56 -57) 

 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กระทรวงศึกษาธิการประกอบดวย 8 กลุม

สาระการเรียนรู  สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมการเรียนรูวิทยาศาสตรพุทธศักราช 2544 (2544: 9-10) 

ไดจัดทําหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชวงชั้นที่ 1-3 ประกอบดวย สาระที่ 1เร่ืองสิ่งมีชีวิตกับ

กระบวนการดํารงชีวิต สาระที่ 2 เร่ืองชีวิตกับส่ิงแวดลอม สาระที่ 3 เร่ืองสารและสมบัติของสาร สาระที่ 4 

เร่ืองแรงและการเคลื่อนที่ สาระที่ 5 เร่ืองพลังงาน สาระที่ 6 เร่ืองกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก สาระที ่ 7 

เร่ืองดาราศาสตรและอวกาศ สาระที่ 8 เร่ืองธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งสาระที่  6 เร่ือง

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก หนวยยอยที่ 6 เร่ืองน้ําไดกําหนดการจัดการเรียนรูถึงวิธีการใชน้ําใน

ชีวิตประจําวันอยางประหยัดและรูคุณคา และสาระที่ 5เร่ืองพลังงาน หนวยที่ 5 เร่ืองไฟฟาในบาน  ไดกําหนดการ

จัดการเรียนรูเร่ืองการใชไฟฟาในชีวิตประจําวัน สงเสริมวิธีใชไฟฟาอยางประหยัดและรูคุณคา   

 จากเหตุผลขางตนรวมทั้งกระแสขาววิกฤตการณดานการใชน้ําและการใชไฟฟาในปจจุบัน ซึ่งสงผล

โดยตรงตอภาวะโลกรอนและการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอยางสูญเปลา ผูวิจัยจึงไดคิดแนวทางที่จะ

เสริมสรางการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งในงานวิจัยนี้ผูวิจัยเลือกพัฒนาการประหยัดในการใชน้ําและ

การใชไฟฟาในเด็กระดับประถมศึกษา  ประกอบกับการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 (2544: 11)  ที่กลาวไววา  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงผลให

ผูเรียนไดเรียนรูและมีประสบการณหลากหลายและสรางจิตสํานึกที่ดี จะตองเปนกิจกรรมที่มีความหมาย  

แกผูเรียน คือ สนองความสนใจ ความถนัด ความสามารถ และความตองการของแตละบุคคล จึงจะสามารถ

ดึงศักยภาพออกมาใหเดนชัด สรางความภูมิใจ มีจิตสํานึกที่ดี มีคุณลักษณะนิสัยไปตามที่เปาหมายกําหนด  

และนําไปใชในชีวิตประจําวันได อีกทั้งเด็กนักเรียนระดับประถมอยูในชวงอายุระหวาง 6–12 ป  ซึ่งศรีเรือน  

แกวกังวาน  (2549: 262 - 264 ) กลาวไววา  ชวงวัยเด็กตอนกลางเปนชวงที่เด็กจับกลุมกับเพื่อนรวมวัย  

ซึ่งทําใหเด็กไดเรียนรูการอยูรวมกับผูอ่ืน รูจักเคารพกฎเกณฑและระเบียบของสังคม เนื่องจากกลุมเพื่อน     

รวมวัยมีอิทธิพลตอเด็กในดานอารมณ ความนึกคิด ทัศนคติ คานิยม อะไรเหมาะ ดีหรือไมควร ซึ่งถาสงเสริม

ใหเด็กไดเขากลุมที่เหมาะสมและพัฒนาในสิ่งที่พึงกระทํา จะเปนชองทางใหเด็กไดเรียนรูการพัฒนาทักษะ

การใชชีวิตในดานตางๆ ไดดีดวย 

 ผูวิจัยไดเร่ิมจากการสอบถามครูที่สอนระดับประถมศึกษา ถึงการใชน้ําและการใชไฟฟาของ

นักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 1โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อําเภอชุมพลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เขต  2 จังหวัดสุรินทร  ซึ่งประกอบไปดวย ครูประจําชั้นระดับประถมศึกษาปที่ 1 -3  จํานวน 5 คน จาก   
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การสังเกตของครูผูสอน และผลคะแนนการเรียนเรื่องน้ําและไฟฟาในบานในชั้นเรียน ตามสาระการเรียนรู   

พบวานักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ใชน้ําและไฟฟาอยางไมประหยัด   

นอกจากนี้ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 จํานวน 35 คน โดยใชแบบ

สังเกตพฤติกรรมการใชน้ําและการใชไฟฟา พบวานักเรียนมีพฤติกรรมที่ไมประหยัดในการใชน้ําและการใช

ไฟฟาในสภาพปจจุบัน เกิดจากความเคยชินเคยทําอยางไรก็ทําอยางนั้น ทําแลวก็ไมมีใครวาอะไร นักเรียน

จึงรูสึกวาทําไปแลวก็ไมไดรูสึกผิด หรือมีผลกระทบอะไรตอตน เชน นักเรียนแปรงฟนมักเปดกอกน้ําใหไหล

ทิ้งในขณะที่แปรงฟน นักเรียนอาบน้ําในขณะที่ถูสบูมักเปดกอกน้ําใหไหลตลอดเวลาที่กําลังถูสบู นักเรียน

ลางผักหรือผลไมมักเปดน้ําใหไหลผานผักผลไมทีละชิ้น  ขณะที่นักเรียนซักผามักเปดน้ําทิ้งไวใหลนกะละมัง  

นักเรียนรดน้ําตนไมนักเรียนมักใชสายยางฉีดไปในพื้นที่กวาง ๆ  นักเรียนเปดโทรทัศนมักกดรายการสลับกัน

ไปและเมื่อไมดูแลวก็ปดดวยรีโมทคอนโทรลเพียงอยางเดียวและไมถอดปลั๊กออก นักเรียนใชตูเย็นมักเปด  

ปดบอยคร้ังและแชอาหารแนนจนเกินไป นักเรียนใชคอมพิวเตอรหลังจากการใชงานไมถอดปลั๊กออก   

นักเรียนมักใชโคมไฟหรือไฟฟาเกินความจําเปนและไมทําความสะอาดดูแลรักษา 

การพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติสามารถทําไดหลายวิธีทั้งการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนแบบมัลติมีเดีย การพัฒนาชุดการเรียนการสอน การออกแบบการสอนโครงงานวิทยาศาสตร     

การพัฒนาชุดฝกอบรม และในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดจัดในรูปของเทคนิคกิจกรรมกลุม ประสมกับหลักการปรับ

พฤติกรรมโดยใชเทคนิคการเสริมแรงเขารวมดังที่ คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546:148) กลาวไววาการให

ประสบการณตรงในการทํากิจกรรมกลุมเปนวิธีการที่ดี เหมาะที่จะใชในการพัฒนาตัวบุคคลและกลุมทั้งนี้

เปนเพราะวากิจกรรมกลุมเปนการเรียนรูโดยการปฏิบัติแมวาจะเปนการสรางสถานการณจําลองก็ตาม ก็ยัง

สามารถชวยใหผูเขารวมกิจกรรมกลุมมีความซาบซึ้งและพึงพอใจที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตนเองตอไป 

ซึ่งสุวิทย มูลคําและอรทัย มูลคํา (2545: 124) กลาววา กิจกรรมกลุมเปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนไดรับ

ความรูจากการลงมือรวมกันปฏิบัติเปนกลุม ซึ่งกลุมจะมีอิทธิพลตอการเรียนรูของสมาชิกแตละคน  สมาชิก

แตละคนในกลุมก็มีอิทธิพลและปฏิสัมพันธตอกัน และผองพรรณ เกิดพิทักษ (2536: 10) กลาววา  การปรับ

พฤติกรรมสามารถนําไปใชไดในหลายสถานการณ ทั้งในโรงเรียน ครอบครัว จิตวิทยาคลินิก เพราะกอใหเกิด

การพัฒนาบุคคลในแงการคนพบตนเองเพื่อพัฒนาตนเอง ชวยใหเขาใจปญหาและเรียนรูที่จะจัดการ

เกี่ยวกับปญหานั้นๆ พรอมทั้งเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคซึ่งตัวเขาพยายามปรับพฤติกรรมของเขา  และ

พอใจในความสามารถตลอดทั้งมีความคิดเกี่ยวกับตนเองที่ดี 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3   โดยมีเปาหมายหลักในการลดใชน้ําและไฟฟาอยางฟุมเฟอยและ        
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สูญเปลา รวมถึงการใชน้ําและไฟฟาใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อใหนักเรียนมีโอกาสไดเรียนรูเกี่ยวกับ        

การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ  มีแนวทางในการปฏิบัติตนและคิดถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมที่

เกิดขึ้นจากความไมประหยัดของตน 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  กอนและหลงั

เขารวมโปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 

   

ความสําคัญของการวิจัย 
ผลของการวิจัยครั้งนี้  ทําใหไดโปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ  ของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาปที่  3  โดยมีเปาหมายหลักในการลดใชน้ําและการใชไฟฟาอยางฟุมเฟอยและสูญเปลา  

รวมถึงการใชน้ําและใชไฟฟาใหเกิดประโยชนสูงสุด  เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสไดเรียนรูเกี่ยวกับการประหยัด

ทรัพยากรธรรมชาติ  มีแนวทางในการปฏิบัติตนและคิดถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจาก

ความไมประหยัดของตน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1.ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี  อําเภอ

ชุมพลบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 จังหวัดสุรินทร ประจําภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2551 

จํานวน 35 คน 
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3    โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี  

อําเภอชุมพลบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาเขต  2  จังหวัดสุรินทร ประจําภาคเรียนที่  2            

ปการศึกษา  2551 จํานวน 28  คน  โดยมีคะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาต ิ 

ต้ังแตรอยละ 25 ลงมา นักเรียนมีความสมัครใจเขารวมโปรแกรม สุมอยางงาย (Simple random sampling) 

เพื่อเขารวมการทดลอง  จํานวน  12  คน   
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ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก  การใชโปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ  ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่  3 

2. ตัวแปรตาม ไดแก การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1.การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หมายถึงพฤติกรรม

การแสดงออกถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคาใชในปริมาณที่เหมาะสมและจําเปน เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุด ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1.1  การประหยัดน้ํา หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกถึงการใชน้ําในชีวิตประจําวัน   

อยางรูคุณคา ไมปลอยใหน้ําไหลทิ้งโดยเปลาประโยชน  ไดแก ขณะแปรงฟนนักเรียนกดน้ําใสแกว ไมเปด

กอกน้ําใหไหลในขณะที่แปรงฟน ขณะลางผักหรือผลไมนักเรียนเปดน้ําไวในภาชนะที่ตองการจะลางเทาที่

จําเปนและเมื่อลางเสร็จแลวก็ควรเอาน้ําที่เหลือไปรดตนไมไดอีกดวย  ขณะรดน้ําตนไมนักเรียนใชฝกบวัแทน

การใชสายยางฉีดไปในพื้นที่กวาง ๆ  ขณะซักผานักเรียนรวบรวมผาใหมากพอตอการซักในแตละคร้ัง        

ใสผงซักฟอกในปริมาณที่พอดี และขณะทําการซักไมเปดน้ําทิ้งไวใหลนภาชนะ  

1.2  การประหยัดไฟฟา หมายถงึ พฤตกิรรมการแสดงออกถึงการใชไฟฟาใชวีิตประจําวนั 

อยางรูคุณคา ไมเปดอุปกรณเครื่องใชไฟฟาทิ้งไวโดยไมจําเปน ไดแก ขณะเปดโทรทัศนนักเรียนเลือกดู

เฉพาะรายการที่สนใจเมื่อไมดูแลวควรปดและถอดปลั๊กออกทุกครั้ง ขณะใชตูเย็นนักเรียน เปด - ปดตูเย็น

ตามความจําเปนแชอาหารตามความพอดีไมแนนจนเกินไป ขณะใชคอมพิวเตอรหลังจาก การใชงาน

นักเรียนปดเครื่องและปดสวิตซไฟ  ขณะใชไฟฟานักเรียนปดโคมไฟหรือสวิตซไฟทุกครั้งที่เลิกใช  
2.โปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

หมายถึง วิธีการที่ผูวิจัยจัดประสบการณการเรียนรู  โดยมีจุดมุงหมายรวมกัน มีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก  

มีบทบาทของผูนํากลุม นักเรียนจะเรียนรูส่ิงตางๆ ดวยตนเองจากสมาชิกในกลุม พรอมรวมวิเคราะห

พฤติกรรมของตนและสมาชิกในดานการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหการชมเชยหรือการใหรางวัล

เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายที่กําหนดรวมกับเทคนิคตางๆ  ดังนี้  คือ   

1. เกม (Game) คือ การสรางสถานการณสมมติข้ึน  โดยใหผูเรียนลงเลนดวยตนเอง   

ภายใตขอตกลงหรือกติกา อันจะมีผลออกมาในรูปของการแพชนะ ใหผูเรียนไดวิเคราะหความรูสึกนึกคิด

และพฤติกรรมตางๆ  ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ  ทั้งยังชวยใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานดวย 
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            2.  บทบาทสมมติ (Role playing) คือ การสรางสถานการณสมมติเชนเดียวกับเกม แตมี

การกําหนดบทบาทของผูเลน ในสถานการณที่สมมติ โดยอาศัยบุคลิกภาพ ประสบการณและความรูสึกนึก

คิดของตนเองเปนหลัก ดังนั้นวิธีการนี้จึงมีสวนชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสศึกษาวิเคราะหถึงความรูสึกและ

พฤติกรรมของตนอยางลึกซึ้ง  

  3.   กรณีตัวอยาง (Case) คือ การ นําเรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้นจริง มาดัดแปลงและใชเปน

ตัวอยางในการใหผูเรียนไดศึกษาวิเคราะหและอภิปรายกันเพื่อสรางความเขาใจ และฝกฝนหนทางแกไข 

การอภิปรายจะชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งนําเอากรณีตางๆ ซึ่งคลาย

กับชีวิตจริงมาใชจะชวยใหการเรียนรูมีลักษณะใกลเคียงกับความเปนจริง    

4.  การระดมสมอง (Brain storm) คือ วิธีการที่ผูสอนชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม 

จุดประสงค  โดยจัดผูเรียนเปนกลุมเล็กๆ  ใหผูเรียนในกลุมพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็น  และ

ประสบการณในประเด็นที่กําหนด และสรุปความคิดเห็นออกมาเปนขอสรุปของกลุม 

โดยมีข้ันตอน  4  ข้ันตอน  คือ 

ข้ันที่  1 ข้ันการมีสวนรวม 

ผูวิจัยใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ  หรือทํากิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง  รวมทั้งมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันตอการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 

ข้ันที่  2  ข้ันการวิเคราะห 

ผูวิจัยใหนักเรียนไดรวมกันวิเคราะห  และสรุปจากกิจกรรมที่ไดปฏิบัติและอภิปรายรวมกัน  เพื่อให

นักเรียนเกิดการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

ข้ันที่  3  ข้ันสรุปและประยุกตหลักการ 

ผูวิจัยใหนักเรียนรวบรวมแนวคิดที่ไดจากการแลกปลี่ยนความคิดเห็นในกลุม  มาสรุปเปนหลักการ

ของตัวเอง  และนําหลักการนั้นมาใชเพื่อใหเกิดการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม 

ข้ันที่  4  ข้ันประเมินผล 

ผูวิจัยใหนักเรียนรวมกันประเมินผลการเรียนรูของตนและจากกลุม  โดยการรวมกันอภิปราย

แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น  และใหขอเสนอแนะรวมกันของสมาชิกในกลุมที่มีตอการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ

อยางเหมาะสม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
                    ตัวแปรอิสระ                        ตวัแปรตาม                                             

 

 
 

การประหยัด

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ของนักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปที่ 3   
 

การเขารวมโปรแกรมเพื่อพฒันาการ

ประหยัดทรพัยากรธรรมชาติ   

 

 

สมมุติฐานในการวิจัย 
การเขารวมโปรแกรมเพื่อพฒันาการประหยัดทรพัยากรธรรมชาติของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่  3 

  

หลังการทดลองมีการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
โปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3ครั้งนี้  

ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

1. เอกสารแนวคิดที่เกี่ยวของกับการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชน้ํา 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชไฟฟา 

4. เอกสารแนวคิดที่เกี่ยวของกับการสังเกต 

5. เอกสารแนวคิดที่เกี่ยวของกับการปรับพฤติกรรม  

6. เอกสารและงานวิจั ยที่ เ กี่ ยวของกับ โปรแกรมเพื่ อพัฒนาการประหยัด

ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. เอกสารแนวคิดที่เก่ียวของกับการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 
1.1   ความหมายของการประหยัด 

1.2   ประเภทของการประหยัด 

1.3   ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของกับการประหยัด 

1.4   ประโยชนและความสําคัญของการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 

 2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการใชน้ํา 
2.1   ความหมายของน้ํา 

2.2   วัฎจักรของน้ํา 

2.3   ประเภทของแหลงน้ํา 

2.4   ประโยชนของน้ํา 

2.5   การทําน้ําประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภค 

2.6   ปญหาการขาดแคลนน้ําในปจจุบัน 

2.7   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.8   แนวทางการอนุรักษน้ํา 

2.9   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชน้ํา 
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 3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการใชไฟฟา 
  3.1   ความหมายของไฟฟา 

3.2   แหลงกําเนิดพลังงานที่ใชผลิตไฟฟา 

                         3.3    ผูผลิตไฟฟาและการจายไฟฟา 

3.4   ขอควรคํานึงเมื่อตองการผลิตไฟฟา  

3.5   ประเภทของเครื่องใชไฟฟา 

3.6   การใชไฟฟาในปจจุบัน   

3.7   การคาดคะเนความตองการใชไฟฟา 

3.8   นโยบายพลังงานไทย 

            3.9    แนวทางการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 

            3.10  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

            3.11  แนวปฏิบัติในการใชไฟฟาอยางประหยัด 

            3.12  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชไฟฟา 

 4. เอกสารแนวคิดที่เก่ียวของกับการสังเกต  
4.1 ความหมายของการสังเกต 

4.2  คุณสมบัติของผูสังเกต 

4.3  ประเภทของการสังเกต   

4.4  หลักการสังเกต  

4.5  ขอดีและขอจํากัดของการสังเกต 

             5. เอกสารแนวคิดที่เก่ียวของกับการปรับพฤติกรรม  
  5.1  ความหมายของการปรับพฤติกรรม 

  5.2  ลักษณะการปรับพฤติกรรม 

5.3  เทคนิคที่ใชในการปรับพฤติกรรม 

5.4  หลักในการเสริมแรง 

5.5  ประโยชนของการปรับพฤติกรรม 

 6. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับโปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ 
   6.1   ความหมายของกิจกรรมกลุม 

   6.2   แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรมกลุม 

   6.3   ประเภทของกลุม 
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   6.4   จุดมุงหมายของกิจกรรมกลุม 

   6.5   คุณคาของกิจกรรมกลุม 

   6.6   ขนาดของกลุม 

   6.7   เวลาและจํานวนครั้งที่ใชในการเขากลุม 

   6.8   ลําดับข้ันการเรียนรูตามวิธีกระบวนการกลุม 

              6.9   เทคนิคกิจกรรมกลุมที่ใชในโปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 

   6.10 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมกลุม 

              

1. เอกสารที่เก่ียวของกับการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 

1.1 ความหมายของการประหยัด 
อํานวย  แตงรอด  (2540: 8) กลาววา การประหยัด หมายถึง การรูจักอดออม การรูจักบริโภค

สินคาเทาที่จําเปนและลดการใชจายที่ฟุมเฟอย 

พงศจิรา  สินพยัคฆ  (2542: 60) กลาววา การประหยัด หมายถึง การลดการบริโภคในปจจุบัน 

เพื่อสามารถบริโภคในอนาคตไดมากขึ้น อาจกลาวไดวาการประหยัดหรือการออม คือ การบริโภค อยาง

ฉลาด รูจักบริโภคเศรษฐทรัพยในปริมาณที่พอดีกับความตองการหรือความจําเปนจริงๆ   

รังสรรค  หนองสอง  (2542: 2) กลาววา การประหยัด ไมใชการตระหนี่ถี่เหนียว แตหมายถึงการ

รูจักใชเงิน หรือทรัพยากรอยางมีคุณคา 

พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542  (2546: 510) การประหยัด หมายถึง การยับยั้ง

ระมัดระวัง เชน ประหยัดปาก ประหยัดคํา ใชจายแตพอควรแกฐานะ 

ทวีรัสมิ์  ธนาคม  (2546: 12) กลาววา การประหยัด หมายถึง การใชทรัพยากรทําสิ่งเล็กนอย

ที่สุด ใหเกิดประโยชนสูงสุดและใชทุกสิ่งทุกอยางใหคุมคา (Make the most of the least) 

พระราชวรมุณี  (2551: 1) การประหยัด หมายถึง การใชส่ิงทั้งหลายอยางพอเหมาะพอควร 

เพื่อใหไดประโยชนมากที่สุด รวมทั้งการรูจักดํารงชีวิตใหเหมาะสมกับสภาพฐานะสวนตนและสังคม 

ทั้งรักษาและสงวนทรัพยากรธรรมชาติ   

ศูนยทรัพยากรการศึกษา  (2551: 1) กลาววา การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางฉลาด   โดยใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอคนเปนจํานวนมากที่สุดเปนระยะ

เวลานานที่สุด และตองสงวนรักษาไว ไมใหมีการใชอยางสุรุยสุราย ควบคุมและจัดการทรัพยากรอยาง

ระมัดระวังเพื่อใหอนุชนรุนหลังไดใชประโยชนตอไป   และเปนการรักษาสมดุลของสิ่งแวดลอมดวย 
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (2551: 1) การประหยัด หมายถึง การใชใน

ปริมาณที่เหมาะสมและจําเปน เชน การใชเงินอยางคุมคา ใชอยางมีจิตสํานึก โดยสํานึกวาทรัพยากร

อาจสูญหายหรือหมดไป และเปนทรัพยากรของทุกคนซึ่งตองชวยกันดูแลรักษาเพื่อใชไดนานๆ เชน การ

เปดไฟ หรือ ใชน้ํา  

สรุปแลว การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง การใชทรัพยากรอยางฉลาด ใชในปริมาณ

ที่นอยแตเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้นการประหยัดจึงเปนสิ่งที่ประชาชนทุกคนควรทําเพื่อใหสามารถใช

ทรัพยากรที่มีอยูนั้น  ไดใชในระยะเวลาที่ยาวนานคุมคา และเกิดการใชอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2 ประเภทของการประหยัด 
สํารอง เพ็งหนู (2524: 2-4) ไดแบงประเภทของการประหยัดออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้ 

1. การประหยัดทรัพย หมายถึง การรูจักใชจายทรัพยสินเงินทองที่มีอยูหรือที่หามาได 

ในทางที่เหมาะสมและเปนประโยชนตอตนเองและครอบครัว ตามความจําเปนอยางแทจริงสามารถ

ปลูกฝงได   ไดแก  แบงทรัพยออกเปนสัดสวน  ใชจายตามสัดสวนใหพอดี  เลือกซื้อหาสิ่งของหรือ

เครื่องใชตามควรแกฐานะ  ไมเที่ยวเตรในสถานเริงรมยตางๆ  ละทิ้งคานิยมที่ไมดี   

2. การประหยดัเวลา  หมายถึง การที่รูจักคุณคาของเวลาและใชเวลาใหเปนประโยชน 

ตอตนเองและสังคมใหมากที่สุด โดยไมปลอยใหเวลาเสียไปโดยเปลาประโยชน  ไดแก  รูจักแบงเวลาให

เปนสัดสวนและใชเวลาใหถูกทาง  พยายามใชเวลาใหเปนประโยชนมากที่สุด  ไมทําใหคนอื่นเสียเวลา

เพราะตัวเราเปนตนเหตุ 

3. การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง  การรูจักประโยชนและคุณคาของ 

ทรัพยากรตางๆ  เชน  ดิน  น้ํา  อากาศ  แรธาตุ  ตนไม เปนตน ที่มีอยูตามธรรมชาติโดยสามารถใช

ประโยชนในทรัพยากรเหลานั้นใหเกิดประโยชนอยางคุมคาตอตนเองและสังคม ไดแก ใชทรัพยากรที่มี

อยูอยางคุมคาไมทําลายทรัพยากรใหเสียหาย ตองถือวาเปนเจาของรวมกัน ควรหาเพิ่มหรือสรางขึ้นมา

ทดแทนสวนที่เสียหาย 

ทานเจาประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ  (2551: 1) กลาววา นิสัยประหยัดมีอยู 5 ประการ คือ  

  1)   ประหยัดกิริยา  คือ  ระมัดระวังอาการเคลื่อนไหวของรางกายที่ปรากฏ

ออกมาทางอิริยาบถทางสรีระและทางจรรยามารยาทใหอยูในฐานะที่พอควร  เปนระเบียบวินัยดีงาม 

  2)   ประหยัดปาก  ทั้งในหนาที่พูดหรือสงภาษา  และในหนาที่ บดเคี้ยวอาหาร  

กลาวคือ  รูจักเลือกพูดคําจริงและพูดไดประโยชน  ไมพูดคําชั่ว  ไมพูดเกินตัว  ยุแยเสียดสี  สวน

ประหยัดในหนาที่กินนั้น  ก็คือตองรูจักประมาณเลือกแตอาหารที่ดี  เหมาะกับอายุ  เหมาะกับฤดูกาล  

กินแตพอดี  ไมมากไมนอยจนอิดโรยออนกําลัง 
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  3)   ประหยัดความคิด  คือ เหนี่ยวรั้งใจไวไมใหไปในทางชั่ว  ไมใหไปตาม

อารมณหรือตามความตองการของรางกาย 

  4)   ประหยัดเวลา  คือ เปนผูรูจักกาลสมัย  ดวนในคราวที่ควรดวน  ชาในคราวที่

ควรชา  จัดสรรเวลาเปน 

  5)   ประหยัดทรัพย  คือ  รูจักใชทรัพยใหเกิดผล  รอบคอบละเอียดถี่ถวน  รูจัก

บูรณะทรัพยเกาเทา ๆ กับรูจักหาทรัพยใหม  รูจักแบงรายไดไวใชในคราวจําเปน  หาไดมากก็ควรแบง

เก็บใหมาก  หาไดนอยก็ควรแบงเก็บไดนอย  ถาหาไดไมพอจายก็ตองลดรายจายลงหรือลงแรงหารายได

เพิ่มมากขึ้นจนพอเหมาะ 
 

1.3 ทฤษฎีและหลักการที่เก่ียวของกับการประหยัด 
จริยธรรม  คือ  แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนคนดี  เปนประโยชนสุขของตนเองและ

สวนรวม ลักษณะการปฏิบัติและลักษณะความคิดที่เปนคุณธรรมนั้น  มีสภาพเปนอยูมากมาย  จึงไดมี

การจัดกลุมคุณธรรมหลักขึ้น  เพื่อสะดวกในการทําความเขาใจลักษณะคุณธรรมในระดับตางๆ ดังที่ได

รวบรวมจากผลการประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับจริยธรรมไทย ในสวนของนโยบายและการพัฒนาเด็ก

ระยะยาวดานจริยธรรม  จากแนวคิดของสาโรชน  บัวศรีและพระราชวรมุนี  ซึ่ง  1  ใน  19  กลุมนั้น คือ  

การประหยัด  นั่นเอง  (ดวงเดน นุเรมรัมย.  2551: 1)   

ดวงเดือน พันธมุนาวิน (2524: 2-3) ไดแบงลักษณะทางจริยธรรมของมนุษย ออกเปน 4 ประการ คือ 

1) ความรูเชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรูวาในสังคมของตนนั้น การกระทําชนิด 

ใดควรละเวน  พฤติกรรมประเภทใดเหมาะสม   และประเภทใดไมเหมาะสมมากนอยเพียงใด ปริมาณ

ความรูนี้ข้ึนอยูกับอายุ  การศึกษาและพัฒนาการทางสติปญญาของคนดวย 

2) พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบ 

หรืองดเวนการแสดงพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎเกณฑหรือคานิยมในสังคมนั้น 

3) ทัศนคติเชิงจริยธรรม  หมายถึง  ความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะหรือ 

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมตางๆ  วาตนชอบหรือไมชอบเพียงใด ซึ่งทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคล สวนมาก

จะสอดคลองกับคานิยมของคนในสังคมนั้น 

4) เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลใหเหตุผลในการเลือกที่จะกระทําหรือ 

เลือกที่จะไมกระทําพฤติกรรม อยางใดอยางหนึ่ง 

การเกิดวินัยถือวาเปนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยางหนึ่ง แตกอนที่จะมีการแสดงพฤติกรรมที่ดี

งาม  เด็กควรไดรับผลดีในดานการยกระดับเหตุผลเชิงจริยธรรม ซึ่งจะชวยใหเด็กไดรับการพัฒนาในดาน

กระบวนการคิดและการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนอีกดวย  ดังทฤษฎี ตอไปนี้ 
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1.3.1 ทฤษฏีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท (Piaget) 

    เพียเจท เปนผูที่ ริเร่ิมศึกษาพัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก และมีความคิดวา 

พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยนั้นขึ้นอยูกับความฉลาดในการที่จะรับรูกฎเกณฑ และทักษะตางๆ 

ทางสังคม ดังนั้นพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลจึงขึ้นอยูกับพัฒนาการทางสติปญญาของบุคคล  

และไดแบงพัฒนาการของมนุษยออกเปน  3 ข้ัน คือ 

   1)  ข้ันกอนจริยธรรม พัฒนาการขั้นนี้เร่ิมต้ังแตแรกเกิดจนถึง 2 ขวบ เด็กใน วัย

นี้ยังไมมีความสามารถในการรับรูส่ิงแวดลอมอยางละเอียด แตมีความตองการทางกาย ซึ่งตองการที่จะ

ไดรับการตอบสนองโดยไมคํานึงถึงกาลเทศะใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อเด็กเริ่มมีความสามารถก็จะเริ่มเรียนรู

สภาพแวดลอมและบทบาทของตนเองตอบุคคลอื่น 

   2)  ข้ันยึดคําสั่ง พัฒนาการขั้นนี้ อยูในชวงอายุ 2-8 ป เด็กจะมีความเกรงกลัว

ผูใหญ และเห็นคําสั่งของผูใหญคือประกาศิตที่ตนตองกระทําตาม 

   3)  ข้ันยึดหลักแหงตน พัฒนาการขั้นนี้จะอยูในชวง 8-10 ป เพียเจทเชี่อวา

เกิดขึ้นจากพัฒนาการทางสติปญญา และจากประสบการณในการมีบทบาทในกลุมเพื่อนดวยกัน     

บางคนพัฒนาการอาจจะหยุดชะงักอยูในขั้นที่สองได เนื่องจากการบีบบังคับของผูเลี้ยงดูหรือสังคม หรือ

เกิดจากการขาดประสบการณ ในกลุมเพื่อนก็ได       

สวนบอเกิดของเหตุผลเชิงจริยธรรม   มาจากการพัฒนาทางการเรียนรูในขณะที่เด็กไดมีโอกาส

ติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน การไดเขากลุมทางสังคมประเภทตางๆ จะชวยใหผูที่มีความฉลาดไดเรียนรู

บทบาทของตนเองและผูอ่ืน  อันจะชวยใหเขาพัฒนาในขั้นจริยธรรมนั้น มิใชการรับรูจากการพร่ําสอน

ของผูอ่ืนโดยตรง แตเปนการผสมผสานระหวางความรูเกี่ยวกับบทบาทของตนตอผูอ่ืนดวย รวมทั้งขอ

เรียกรองและกฎเกณฑของกลุมตางๆ ซึ่งอาจจะขัดแยงกัน แตในขณะเดียวกันก็ผลักดันใหบุคคลพัฒนา

ไปตามขั้นตอนในทิศทางเดียวกันเสมอ ไมวาบุคคลจะอยูในกลุมใดหรือสังคมใดก็ตาม  

  ทิศนา  แขมมณี  (2546: 14-15) กลาววา การสอนหรือพัฒนาจริยธรรมตามทฤษฎี

พัฒนาการทางจริยธรรม สามารถทําไดหลายวิธ ีเชน 

                1) เด็กในชวงตางๆ  จะมีพัฒนาการทางจริยธรรมไปตามขั้นตอน  ครูจําเปนตอง

วิเคราะหกอนวา เขามีเหตุผลเชิงจริยธรรมขั้นใด แลวจึงนําใหเขาพัฒนาขึ้นไปในข้ันสูงอีก 1 ข้ัน  โดย

พยายามจัดประสบการณทางสังคมใหเหมาะสมกับพัฒนาการในขั้นนั้น 

                2) พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลเกิดขึ้นไดจากการที่ไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับ

ผูอ่ืนและสภาพแวดลอม  ซึ่งจะชวยใหบุคคลเขาใจความคิดเห็นและสามารถนํามาใชในการพิจารณา

เพื่อตัดสินใจในปญหาตาง ๆ   ดังนั้นการใหเด็กเขากลุมทางสังคม  จะชวยใหเด็กไดรูบทบาทของตนและ

ผูอ่ืน  อันจะชวยใหเขาไดพัฒนาจริยธรรมในขั้นที่สูงขึ้นไปอยางรวดเร็ว 
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               3) ครูสามารถชวยกระตุนพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กใหสูงขึ้นได  โดยชวยใหเด็ก

ฝกเผชิญกับปญหาความขัดแยง  ใหคิดวิเคราะห  อภิปราย  และตัดสินใจโดยพิจารณาความเห็น  

กฎเกณฑตางๆ ทางสังคม  เร่ืองที่นํามาอภิปรายอาจเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน  หรือสมมุติ  แตสถานการณ

ควรมีลักษณะใกลเคียงกับความเปนจริงของผูเรียน  นอกจากนั้นในการใหผูเรียนแสดงเหตุผลที่ใชในการ

ตัดสินใจและอภิปรายรวมกันนั้น    อาจนํากระบวนการกลุมสัมพันธ  และเทคนิคตาง ๆเขามาชวยใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

              4) วิธีที่ครูสามารถชวยกระตุนพัฒนาการทางจริยธรรมใหสูงขึ้น ไดอีกหนึ่งวิธีคือ  การจัด  

บรรยากาศในหองเรียนและโรงเรียนใหเอ้ือตอการแสดงความคิดเห็น  บรรยากาศในที่นี้หมายถึง  

เสรีภาพในการพูด  แสดงความคิดเห็น  การไดรับการยอมรับ  และความปลอดภัยจากการถูกลงโทษ  

วิพากวิจารณ  และการกลาวหาตาง ๆ 

1.4 ประโยชนและความสําคัญของการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 

พระราชดํารัสพระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปใหมพ.ศ.2503 (2551:1) กลาววา 

ในภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศที่เปนอยูในปจจุบันนี้ ขาพเจาใครจะไดกลาวถึงความสําคัญของ   

การประหยัด ซึ่งรัฐบาลไดชักชวนใหแตละคนปฏิบัติคงจะไดตระหนักอยูแลวทั่วกันวาการใชจายโดย

ประหยัดนั้น จะเปนหลักประกันความสมบูรณพูนสุขของผูประหยัดเองและครอบครัว ชวยปองกันความ

ขาดแคลนในวันขางหนา การประหยัดดังกลาวนี้ จะมีผลดีไมเฉพาะแกผูประหยัดเทานั้น ยังจะเปน

ประโยชนแกประเทศชาติดวย 

เนื่องจากการบริโภคของประชาชนที่ฟุมเฟอยเกินความจําเปน เปนปจจัยสําคัญที่มีผลโดยตรง

ตอการถูกใชไปอยางรวดเร็วและไมคุมคาของทรัพยากรธรรมชาติ และความเสื่อมโทรมตอส่ิงแวดลอม

อยางเห็นไดชัด การสรางความตระหนักควรเริ่มจากระดับครัวเรือน รวมถึงการใชน้ําและการใชไฟฟา

อยางประหยัด  ลวนเปนบทบาทและหนาที่ของประชาชนทุกระดับต้ังแตเด็กจนถึงผูใหญควรปลกูฝงนสัิย

ใหกับเยาวชนในการรักษาสิ่งแวดลอม  และสรางคานิยมในการบริโภคสิ่งที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (แผน

จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2550 – 2554.  2550: 25-26) 

ฉันทนา  ทองใบ  (2551: 1) กลาววา การใหความรวมมือที่จะคงไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ ควร

เร่ิมจากทุกฝาย โดยการแกไขแนวคิดและจิตสํานึกของคนใหมีความรูความเขาใจวาสิ่งแวดลอมมี

ความสําคัญตอความอยูรอดของมนุษยและสิ่งที่มีชีวิต ซึ่งทุกคนตองมีสวนรวมในความรับผิดชอบ 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในทองถิ่น เชน การบริโภค ตองใชและกินอยางประหยัด เพราะปจจุบัน

ทรัพยากรธรรมชาติมีอยูจํากัด ตองใชทุกอยางใหเกิดประโยชนมากที่สุดและนานที่สุด    

ซึ่งสอดคลองกับ  สุดาวรรณ  เครือพานิช  (2548: 48-53) ไดกลาวถึง คุณลักษณะของเด็กไทย

ยุคใหม   9 ประการ ดังนี้ 
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1. เห็นคุณคาในตนเอง มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตามลักษณะที่ตนนับถือ  มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน รักการคนควา 

3.  มีความรูเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิชาการ  มีทักษะ

และศักยภาพในการจัดการ  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยี  ปรับวิธีคิด  วิธีทํางานใหเหมาะสมกับ

สถานการณ 

4.   มีทักษะและกระบวนการ  โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ทักษะการคิด       

การสรางปญญา  และทักษะในการดํารงชีวิต 

5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี 

6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค 

7. เขาใจประวัติศาสตร ชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองที่ดี  ยึดมั่นในวิถีชีวิต  และ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาไทย  กีฬา  

ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

9. รักประเทศชาติและทองถิ่น  มุงทําประโยชนและส่ิงดีงามใหแกสังคม 

สุมน  อมรวิวัฒน  (2546: 39-41) กลาวถึง คุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็ก 7–12 ปไวดังนี้  

           1. เปนชีวิตทามกลางภาวะที่เปนปจจัยเสี่ยงและปจจัยสงเสริม  ไดแก  ส่ิงแวดลอมทาง

ธรรมชาติถูกทําลาย  คนรวยจะยิ่งรวย  คนจนจะยิ่งจน  การครอบงําทางวัตถุนิยม  คนในสังคมกาวราว เปนตน  

สวนปจจัยเสริมนั้นมีอยูมาก  เชน  คนในสังคมใหคุณคาตอการใชสติปญญาความสามารถ  มีการ

เรียกรองในสิทธิและโอกาสมากขึ้น ความสะดวกในการแสวงหาความรูกวางขึ้น  คนทุกคนเกิด

แรงผลักดันที่ตองพัฒนาตนเอง 

  2. สังคมใหมมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก  สมรรถภาพของคนตองปรับปรุงและ

ปรับเปลี่ยนใหทัน  ความรูความสามารถที่บุคคลมีในปจจุบันจะไมเพียงพอในอีก 5-10  ป ขางหนา  

คนจึงตองเรียนรูและพัฒนาความสามารถตลอดชีวิต เพื่อที่สามารถเผชิญปญหาได 

  3. ความสัมพันธของคนจะหางเหินแตการติดตอสื่อสารกลับรุกประชิดติดตามถึงตัว   

ความสัมพันธในครอบครัวจะหางเหิน  เพราะครอบครัวขยาย  ตางคนตางอยู  การรวมกลุมในชุมชน

จําเปนตองอาศัยเปาหมายและวิธีการจูงใจ  หรือสรางกิจกรรมรวมกัน 

  4.  สังคมขาวสารและเทคโนโลยีกอใหเกิดการครอบงําทางความคิด  และการตัดสินใจ  

ผลกระทบของขาวสารและเทคโนโลยี  ทําใหผูมีอํานาจทางขาวสารใชเทคนิควิธีการชี้นําความคดิของคน

สวนใหญได เกิดการตักตวงผลประโยชนของคนที่ดอยกวา คนในสังคมใหมจึงตองไดรับการสราง
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ภูมิคุมกันใชขอมูลอยางฉลาดและรูเทาทัน กระบวนการเรียนรูจึงตองสรางบูรณาการของความรู  

ความคิด  ความสามารถ  และความดี  รวมเปนคุณภาพของผูเรียน 

  5.  คนในสังคมใหมตองการหลักยึดเหนี่ยวในการดํารงชีวิต  ศาสนาจึงตองเนนศรัทธา

และปญญาควบคูกันไป  ศาสนาเปนเรื่องของความรู  เหตุผล  แนะแนวทางการปฏิบัติตน  พิสูจนการ

ปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบ  ศาสนาเปนแกนหลักยึดใหชีวิตมีความสงบสุข  มั่นคง 

  6.  คนในสังคมใหมเร่ิมแสวงหาการเติมเต็มทางจิตวิญญาณ  ชีวิตทามกลางความ

เจริญทางวัตถุ  และการแกงแยง  แขงขัน  สรางความเครียดขึ้นในจิตใจ  ทําใหคนเหน็ดเหนื่อย  และ

กระหายความชุมชื่นอิ่มเอมทางจิตวิญญาณ  เราตองปูพื้นฐานความเขาใจทางศิลปะ  วรรณกรรม  

ดนตรี  ซึ่งเปนสื่อทางสุนทรียภาพ  นําคนใหเขาถึงความประณีต  งดงาม  และมีอิสระภาพ 

ดังนั้น  การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนสามารถปลูกฝงและพัฒนาได  โดยครูเปน

ผูที่มีบทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ใหสอดคลองกับคุณลักษณะและพฤติกรรมที่

กอใหเกิดการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ  และใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนดวย  ผูวิจัย

จึงไดมีแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ   ในเด็กระดับประถมศึกษา  

โดยกิจกรรมที่ใชมีความสอดคลองและเกี่ยวของกับเด็กในระดับประถมศึกษา  เนื่องจากปจจุบันมี

วิกฤตการณดานการใชพลังงานในดานตางๆ มากมาย   ทรัพยากรธรรมชาติที่นํามาผลิตพลังงานไฟฟา

และน้ํ าประปา  มีแนวโนมที่ จะลดนอยลงทุกวัน  ถาทุกคนในชาติ ไม เห็นความสําคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้  ในวันหนึ่งถาทรัพยากรธรรมชาติหมดไป  เราก็ไมมีไฟฟา ไมมีน้ําใช  แมมี

เงินมากมายก็ไมมีความหมาย   

 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการใชน้ํา 
 2.1 ความหมายของน้ํา 
 นิวัติ  เรืองพานิช  (2546: 8) น้ํา หมายถึง ของเหลวเกิดจากการรวมตัวกันของกาซไฮโดรเจน

และกาซออกซิเจนในภาวะที่เหมาะสม   หรือความหมายในลักษณะเปนทรัพยากรธรรมชาติ   หมายถึง 

สิ่งที่นํามาใชอุปโภค บริโภค ชําระลางรางกาย ใชในการเพาะปลูก การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

การคมนาคมทางน้ํา การผลิตพลังงาน ทรัพยากรน้ํายังเปนทรัพยากรประเภทหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้น

ทดแทนอยูตลอดเวลาเปนวัฎจักร 

  ประดิษฐ เหลาเนตรและณัฐภัสสร เหลาเนตร (2548: 194) กลาววา น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต นอกจากเปนแหลงอาศัยของพืชและสัตวน้ําแลว ยังเปนอาหารและสิ่ง

สาธารณูปโภค 
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 สมพงศ  จันทรโพธศรี  (2550: 322) กลาววา   น้ํา หมายถึง ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ เปนทรัพยากร 

ที่มีคุณคามหาศาล และเปนประโยชนตอส่ิงมีชีวิตทุกชีวิตในการดํารงชีวิต ถาขาดน้ําสิ่งมีชีวิตจะไม

สามารถดํารงชีวิตอยูได 

 น้ํา  (Water)  หมายถึง สารประกอบที่ประกอบดวยธาตุไฮโดรเจน (Hydrogen) และออกซิเจน 

(Oxygen) ในอัตราสวน 1 ตอ 8 โดยน้ําหนักพบ 3 สถานะ คือ ของเหลว ของแข็ง และกาซ (น้ําใน

บรรยากาศ) สูตรทางเคมี คือ H2O น้ําที่บริสุทธิ์จะเปนของเหลวใส ไหลเทได ไมมีสีและไมมีกลิ่น 

(ทรัพยากรน้ํา.  2551: 1) 

 น้ํา  หมายถึง  ของเหลวชนิดหนึ่งซึ่งถาบริสุทธิ์จะไมมีรส ไมมีกลิ่น และไมมีสี น้ําเปนของเหลวที่

มีอยูมากที่สุดบนผิวโลก และเปนปจจัยสําคัญตอการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตทุกชนิดที่มนุษยรูจัก เรา

สามารถพบน้ําไดในหลายๆ สถานที่ อาทิ ทะเล ทะเลสาบ แมน้ํา หวย หนอง คลอง บึง และในหลายๆ 

รูปแบบ เชน น้ําแข็ง หิมะ ฝน ลูกเห็บ เมฆ และไอน้ํา (สารานุกรมเสรี.  2551: 1) 

 สรุปวา  น้ําเปนของเหลวชนิดหนึ่ง  ซึ่งเปนทรัพยากรทางธรรมชาติ  ที่มีความสําคัญตอส่ิงมีชีวิต

ทั้งในดานอุปโภคและบริโภค  

2.2 วัฎจักรของน้ํา 
สมพงศ  จันทรโพธศรี  (2550: 323) กลาววา น้ําที่หมุนเวียนเริ่มตนจากการระเหย 

(Evaporation) ของน้ําที่อยูตามแหลงน้ําตางๆ  ตั้งแต มหาสมุทร ทะเล ลําน้ํา คลองตางๆ รวมทั้งจาก

พื้นดินดวย และจากการคายน้ําของพืช (Transpiration) กลายเปนไอน้ํา (Water vaper) ซึ่งอุณหภูมิของ

ไอน้ําจะสูงกวาจุดเดือด และเมื่ออากาศมีอุณหภูมิต่ํา ไอน้ําจะเขามารวมตัวกัน (Condensation) จาก

น้ําที่ตกสูผิวโลกสวนใหญมาจากมหาสมุทรที่มีพื้นที่ประมาณรอยละ 70 ของพื้นที่ทั้งโลก และเมื่อมีการ

ตกสูพื้นโลกประมาณรอยละ 10 ในรูปของฝน และหิมะ  จากนั้นบางสวนก็จะซึมลงดินและลงสูแหลงน้ําตางๆ  

และเกิดการระเหยอีกครั้ง   

2.3 ประเภทของแหลงน้ํา 
วาริท  เมฆแกว  (2549: 30-32) ไดจําแนกประเภทของแหลงน้ํา   ดังนี้ 

          1. แหลงน้ําผิวดิน  ไดแก  น้ําจากแมน้ําตางๆ  ลําน้ําธรรมชาติตางๆ หวย หนองน้ํา คลอง 

บึง ตลอดจน  อางเก็บน้ํา  บริเวณดังกลาวนับวาเปนแหลงน้ําจืดที่สําคัญที่สุด น้ําจืดที่แชขังอยูตามแอง

น้ําบนผิวโลกมาจากน้ําฝน  หิมะ การไหลซึมออกมาจากน้ําใตดินแลวไหลไปรวมกันตามแมน้ําลําคลอง 

ปริมาณน้ําที่มีอยูในแมน้ําลําคลองของแตละแหงบนพื้นโลกมีมากนอยแตกตางกันออกไป ลําน้ําอาจจะ

มีมากในชวงฤดูหนึ่ง แตในชวงฤดูอ่ืนๆ ปริมาณน้ําจะลดนอยลงไป ทั้งนี้เนื่องจากปจจัยสําคัญ คือ   

สภาพความผันแปรของปริมาณน้ําฝน  ลักษณะภูมิประเทศ โครงสรางของดิน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%86
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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เทาที่ผานมาแหลงน้ําผิวดินเปนทรัพยากรสาธารณะที่ไมตองมีการซื้อขายจึงทําใหมีการใชน้ํา

อยางฟุมเฟอยประกอบกับจํานวนประชากรซึ่งใชน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 

กิจการอุตสาหกรรมและการเกษตรกรรม ซึ่งใชน้ําในกระบวนการผลิตเปนจํานวนมาก และสวนใหญไมมี

การนําน้ําที่ใชแลวกลับไปใชอีก แตจะระบายน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําโดยตรง  ซึ่งทําใหเกิดภาวะขาดแคลนน้าํ

เชนเดียวกับคุณภาพของน้ําผิวดินก็เสื่อมโทรมลงอยางเห็นไดชัดภาครัฐบาลและเอกชนไดตระหนักถึง

ความสําคัญในเรื่องนี้จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาแหลงน้ําผิวดิน 

             2. แหลงน้ําใตดิน (Underground water)  น้ําใตดินเกิดจากน้ําผิวดิน   ซึมผานดิน

ชั้นตาง ๆ ลงไปถึงชั้นดินหรือหินที่น้ําซึมผานไมได (Impervious rocks) น้ําใตดินนี้จะไปสะสมตัวอยู

ระหวางชองวางของเนื้อดิน  โดยเฉพาะชั้นดินเปนกรวด ทราย หิน ปริมาณของน้ําที่ขังอยูในชั้นของดิน

หรือช้ันของหินดังกลาวจะคอย ๆ  เพิ่มปริมาณมากขึ้นในฤดูฝน  และลดปริมาณลงในฤดูแลง  ปกตนิ้าํใต

ดินจะมีการไหลถายเทระดับได เชนเดียวกับน้ําผิวดินในเขตชนบทไดอาศัยน้ําใตดินเปนน้ําดื่ม เนื่องจาก

แหลงน้ําใตดินเปนแหลงน้ําที่สะอาดังเชน 

         2.1  น้ําใตดินชั้นบนหรือน้ําในดิน พบในชั้นดินตื้น ๆ น้ําจะขังตัวอยูระหวางชั้น

ดินที่เนื้อแนนเกือบไมซึมน้ําอยูไมลึกจากผิวดินมากนักน้ําใตดินประเภทนี้จะมีปริมาณมากในฤดูฝนและ

ลดลงในฤดูแลง น้ําในชั้นนี้มีออกซิเจนละลายอยูพอประมาณ จะมีสารแขวนลอยอยูมากมีความขุนมาก 

            2.2  น้ําบาดาล   เปนน้ําใตดินที่อยูลึกลงไป โดยซึมผานชั้นดินและชั้นหินตาง ๆ 

ไปขังตัวอยูชองวางระหวางชั้นดินหรือช้ันหินซึ่งไมยอมใหน้ําผานไปไดอีกน้ําใตดินประเภทนี้เปนน้ําใตดิน

ที่แทจริง ซึ่งเปนน้ําที่มีคุณภาพดีเพราะไหลผานชั้นดินและชั้นหิน  ทําหนาที่คลายการกรองน้ําธรรมชาติ

มีลักษณะเปนระบบทอประปาที่สมบูรณ 

            3. แหลงน้ําจากทะเลและมหาสมุทร เปนแหลงกําเนิดใหญของวงจรน้ําในโลก ซึ่ง

หากขาดวงจรดังกลาวแลว พื้นดินก็จะขาดความอุดมชุมชื้น ขณะเดียวกันกระแสน้ําในมหาสมุทรก็เปน

ปจจัยสําคัญที่กําหนดสภาพภูมิอากาศรอบโลกดวยเชน กระแสน้ําอุนกัลฟสตรีมทําใหยุโรปตะวันตก

ตอนเหนือมีสภาพภูมิอากาศอบอุนแทนที่จะเย็นมากๆ เหมือนกับพื้นที่อ่ืนๆที่อยูใกลเขตขั้วโลกเหนือ 

หรือกระแสน้ําเย็นเบงกิวลา ทําใหบริเวณชายฝงตะวันตกเฉียงใตของทวีปแอฟริกา กลายเปนที่อุดม

สมบูรณดวยแพลงกตอนซึ่งเปนอาหารสําหรับปลานานาชนิดเชนเดียวกับบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลก

ใตที่มีกระแสน้ําเย็นและน้ําอุนมาบรรจบกัน ทําใหบริเวณดังกลาวมีสารอาหารสมบูรณ มีแพลงกตอนพืช

และแพลงคตอนสัตว ซึ่งเปนอาหารของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญจํานวนมากมนุษยไดใชประโยชนมากมาย

จากทะเล  ไมวาจะเปนอาหารจําพวกโปรตีน การใชเปนเสนทางคมนาคมที่สะดวกและประหยัด หรือ

ทรัพยากรใตทะเลจําพวกน้ํามัน กาซธรรมชาติและแรธาตุอ่ืน ๆ ที่ขุดเจาะมาใชประโยชน เชน แมงกานีส  

ดีบุก อยางไรก็ตามแมวาทะเลจะเปนแหลงน้ําขนาดใหญสามารถใชประโยชนไดหลายอยาง แต
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เนื่องจากมีแรธาตุสะสมอยูเปนจํานวนมาก จึงทําใหน้ําทะเลมีรสเค็ม ดังนั้นบริเวณที่ขาดแคลนน้ําจืดที่

อยูใกลกับทะเล  จึงพยายามนําน้ําทะเลมาแปรสภาพใหกลายเปนน้ําจืดเพื่อใชในการอุปโภคบริโภคใน

ครัวเรือน  กิจการอุตสาหกรรม การชลประทาน แตคาใชจายในการทําน้ําทะเลใหเปนน้ําจืดนั้นราคาแพง

กวาการทําน้ําจืดใหบริสุทธิ์ 

              4. แหลงน้ําจากฟา  น้ําจากฟาหรือน้ําฝน  เปนน้ําโดยตรงที่ไดรับจากการกลั่นของไอ

น้ําในบรรยากาศ  น้ําฝนเปนแหลงน้ําจืดที่สําคัญที่มนุษยใชในการอุปโภคบริโภคอีกชนิดหนึ่ง ในประเทศ

ไทย พบวา ปริมาณน้ําฝนที่ตกในแตละปประมาณ 800,000 ลานลูกบาศกเมตร และเปนน้ําทาประมาณ 

200,000 ลานลูกบาศกเมตร ที่เหลือไหลลงสูใตดินและระเหยคืนสูบรรยากาศ ปริมาณน้ําที่สามารถเก็บ

กักไวไดในรูปของอางเก็บน้ํา ทั้งที่เปนของกรมชลประทานและการไฟฟาฝายผลิตรวมกันประมาณ 

60,000 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําจืดที่ไดจากน้ําฝนในแตละบริเวณจะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ   

สภาพลมฟาอากาศ   ลักษณะภูมิประเทศ ทิศทางของลม  ความสม่ําเสมอของฝนที่ตก การกระจายของ

ปริมาณน้ําฝน  อิทธิพลอื่น ๆ   เชน  ฤดูกาล   พื้นที่ปาไม 
2.4 ประโยชนของน้ํา 
นิวัติ  เรืองพานิช  (2546: 146) กลาววา การใชประโยชนจากน้ําภายใตการจัดการและควบคุม

ของมนุษย แบงได 7 ประเภทดวยกัน คือ 

  1) น้ําสําหรับใชสอยประจําวัน (domestic and municipal use) 

  2) น้ําที่ใชเปนสื่อกลางในการชําระสิ่งโสโครก (transportation of waste) 

  3) น้ําที่ใชในกระบวนการผลิต (manufacture and production) 

  4) น้ําที่เปนสวนประกอบหรือเปนปจจัยในการผลิตอาหาร (Food production) 

  5) น้ําที่ใชสําหรับเปนพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟา (water power) 

  6) น้ําที่ใชประโยชนเพื่อการพักผอนหยอนใจ (recreation) 

  7) น้ําที่ใชประโยชนในการคมนาคมและการขนสง (navigation and transportation) 

สมพงศ  จันทรโพธิ์ศรี  (2550: 324-328) กลาวถึงประโยชนของน้ําดังนี้ 

                    1. เพื่อการอุปโภคและบริโภค  น้ํามีความจําเปนสําหรับส่ิงมีชีวิตทุกชนิด รางกาย

ของคนเราประกอบดวยน้ําประมาณรอยละ  60 - 70  โดยตองใชในการดื่มประมาณ 2 ลิตรตอวัน และ

ใชในการบริโภคประมาณ 3 ลิตรตอวัน รางกายของเรายังใชน้ําเพื่อพาสารอาหารตางๆ ไปยังเซลล เพื่อ

รักษาโครงสรางของรางกาย  และเพื่อการขับถายของเสีย รวมทั้งเพื่อระบายความรอนออกจากความ

รอนออกจากรางกายดวย   นอกจากนี้ เรายังใชน้ําในการอุปโภค ทั้งการทําความสะอาด ซักลาง และ

กิจกรรมอ่ืนๆ องคการสหประชาชาติประมาณการวา มีประชากรโลกอีกประมาณ 2,000,000 ลานคนทัว่

โลกที่ขาดแคลนน้ําใชอยางเพียงพอ 
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                       2. เพื่อการเกษตรกรรม  การใชน้ําในการเกษตรกรรมนั้นประมาณวา มนุษยใชน้ํา

เพื่อการเพาะปลูกรอยละ 70 ของปริมาณน้ําที่มนุษยใชทั้งหมด เพื่อการผลิตธัญญพืชสําหรับการบริโภค 

สวนน้ําที่ใชสําหรับการเลี้ยงสัตวแตละชนิดจะมีความแตกตางกันไป  เชน โคนม มา หมู ไก น้ําจึงมี

ความสําคัญมากในการผลิตอาหารของมนุษย 

                       3. เพื่อการอุตสาหกรรม   น้ําเปนสิ่งจําเปนสําหรับกระบวนการผลิตของโรงงาน

อุตสาหกรรมตางๆ ทั้งในสวนของกระบวนการผลิตโดยตรง คือ เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ ลาง

วัตถุดิบ และกิจกรรมตางๆ ที่สนับสนุนการผลิต  เชน  ใชในการลางเครื่องจักร ลางพื้นโรงงาน และการ

หลอเย็น เปนตน อุตสาหกรรมแตละประเภทมีความตองการน้ําในปริมาณและคุณภาพที่แตกตางกันไป 

ดังกรณีของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเบียร  เซรามิก กระดาษ มีความจําเปนที่ตองใชน้ําที่มี

คุณภาพสูง คือ ปราศจากสิ่งปนเปอนตางๆ จึงจะสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพไดดี              

                  4. แหลงทรัพยากร แหลงน้ําเปนแหลงอาหารที่สําคัญของมนุษยโดยเฉพาะในทะเล

ซึ่งเปนแหลงทรัพยากรที่ใหญที่สุดอาหารจากทะเลเปนอาหารที่สําคัญที่มนุษยสามารถนําไปใช

ประโยชนไดโดยไมตองลงทุน และยังเปนแหลงเชื้อเพลิงและพลังงาน เชนน้ํามันและกาซธรรมชาติ 

                     5. เพื่อการคมนาคมขนสง  ในอดีตการขนสงทางน้ําเปนการขนสงที่สําคัญของ

มนุษย และในปจจุบันก็ยังมีความสําคัญอยู โดยเฉพาะการขนสงระหวางประเทศ   คือ  การขนสงทาง

ทะเล เพราะสามารถขนสงไดคราวละมากๆ และคาใชจายยังถูกกวาการขนสงทางอากาศมากอีกดวย 

สําหรับการขนสงภายในประเทศนั้น การขนสงทางน้ําก็ยังคงบทบาทสําคัญโดยเฉพาะระยะทางไกลๆ จะ

เสียคาใชจายนอยกวาทางบก 

               6. เพื่อการสรางพลังงาน ในการผลิตพลังงานไฟฟานั้น คาใชจายที่มาจากการผลิต

โดยใชกระแสน้ํานั้น   จะต่ํากวาการผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานอื่นๆเชน ถานหิน น้ํามัน นิวเคลียร

รวมทั้งมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยกวาดวย 

                     7. เพื่อการนันทนาการ แหลงกักเก็บน้ําหลายแหงเปนสถานที่ทองเที่ยวและ

พักผอนหยอนใจของมนุษย เชน ชายฝงทะเล ทะเลสาบ แมน้ํา ลําคลอง น้ําตกและลําธาร กิจกรรมของ

มนุษยที่เกี่ยวเนื่องจากสถานที่เหลานี้มีมากมาย เชน การวายน้ํา ตกปลา พายเรือ น้ําจึงเปนสวนหนึ่งใน

การดํารงชีวิต 

 ศูนยพัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (2551: 1) ไดกลาวถึงประโยชน

ของน้ําไวดังนี้ 
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 1. มนุษยใชน้ําดื่ม น้ําชนิดนี้ตองสะอาดปลอดภัย ส่ิงเหลานี้เร่ิมสําคัญและจําเปน

มากขึ้นเมื่อตอนรูจักวาน้ําไมสะอาดนั้นเปรียบเสมือนยาพิษ 

   2. มนุษยใชในบานเรือน เชน ใชอาบ ใชซักฟอก ใชปรุงอาหาร ชําระลาง ถายเท

ของ เสี ย  กะกั นว าคนหนึ่ ง ๆ  ถ าจะ ใช น้ํ า ใหพอดี  ๆคนหนึ่ ง ๆจะต อ ง ใช น้ํ า100ลิ ต รต อวั น 

     3. ใชในดานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมทุกชนิดตองใชน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการถลุงเหล็ก ตองใชน้ําเปนจํานวนมาก คือ จะใชมากหรือนอยขึ้นอยูกับ

อุตสาหกรรมแตละชนิด  บางครั้งถาโรงงาน  อุตสาหกรรมขาดแคลนน้ํามากเขาก็อาจเลิกกิจการการ

อุตสาหกรรมใชน้ํา  ดังนี้  ใชเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ ใชเปนตัวละลายวัตถุที่ใชในอุตสาหกรรม   

ใชเปนตัวทําความสะอาดลางวัตถุดิบ ใชกําจัดของเสียของโรงงานอุตสาหกรรม 

      4. น้ําเปนที่อยูอาศัยของปลา และสัตวน้ํา 

     5. ใชเปนทีพ่ักผอนหยอนใจ เชน วายน้าํ พายเรือ และอ่ืน ๆ 

        6.  ใชเปนทางคมนาคม การขนสงทางน้าํมคีวามสาํคัญมาก เพราะเสียคาใชจาย

นอยที่สุด 

    7.  น้ําใหพลงังาน อาจจะนาํพลงังานไปใชในโรงงานโดยตรง หรือนําไปเปลี่ยนเปน

กระแสไฟฟา 

     8.  ใชในการเกษตรเปนเรื่องสําคัญ เพราะน้ําจาํเปนสําหรับความเจริญงอกงาม

ของพืช   ซึง่หมายถงึพืชทีม่นุษยเพาะปลกูดวย น้าํที่ใชในการนี้มีมากกวาการใชน้าํประเภทอื่น ๆ 

 ประดิษฐ  เหลาเนตร  และณัฐภัสสร เหลาเนตร  (2548: 197) กลาววาน้ํามีประโยชนตอมนุษย 

สัตว และพืช เพราะน้ําเปนอาหารที่ส่ิงมีชีวิตรับเขาไปแลว ทําใหรางกายมีความสดชื่น พืชและสัตว     

จะขาดน้ําไมได นอกจากนี้น้ํายังนํามาใชในการเกษตร อุตสาหกรรม ทางคมนาคม ผลิตกระแสไฟฟา   

2.5 การทําน้ําประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
การประปานครหลวง  (2551: 1) ไดกลาววา น้ําประปาคือน้ําจากแหลงธรรมชาติที่ผานกรรมวิธี

ที่ทําใหตกตะกอน กรองใหใสและฆาเชื้อโรคดวยน้ํายาคลอรีน และสงมาตามทอใตดินเพื่อใชตาม

บานเรือน ปจจุบันบานเรือนในเมืองใหญมีน้ําประปาใชกันอยูทั่วไป การผลิตน้ําประปามีวิธีการ ดังนี้ 

 1)  สูบน้ําจากแมน้ําเขาสูคลองประปา  ซึ่งทําหนาที่เปนอางเก็บน้ําขนาดยอม

 2)  น้ําดิบไหลตามคลองประปาเขาโรงกรองน้ํา

 3)  สงน้ําดิบจากโรงกรองน้ําเขาไปในถังที่มีชื่อวา ถังตกตะกอนภายในถังฉีดน้ํายาที่มี 

สารสมเพื่อใหทําปฏิกิริยาแยกเอาตะกอนซึ่งทําใหน้ําขุนสกปรกออก แลวปลอยน้ําไปยังถังกรอง

 4)  ในถังกรองมีชั้นทรายและกรวดรวมกันอยูหลายชั้น เร่ิมต้ังแตชั้นทรายขนาดกลาง 
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และทรายหยาบ  ตอจากนั้นเปนกรวดเม็ดเล็ก เม็ดปานกลางและเม็ดโตทรายและกรวดจะชวยกรอง

ตะกอน น้ําที่ไหลผานชั้นของกรวดจะเปนน้ําใส 

 5)  น้ําใสจะไหลผานบอกรองไปยังถังพักน้ําใส ซึ่งเปนบอทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลาย ๆ ถังพวงกัน น้ําในตอนนี้จัดไดวาใสและสะอาด แตอาจมีเชื้อโรคที่เปนอันตรายเจือปนอยูได 

 6)  ผานกาซคลอรีนในอัตราสวนที่นอยมากลงในน้ําใสเพื่อฆาเชื้อโรค 

 7)  สูบน้ําใสเขาถังสูง 

 8)  ผานน้ําดีเขาถังสูงเพื่อใหเกิดแรงดันกอนสงผานทอเหล็กขนาดใหญเพื่อจาย 

น้ําประปาไปยังบานเรือนสําหรับใชบริโภค  มีน้ําประปาหลายที่ที่ใชวิธีสูบน้ําใตดินขึ้นมาฆาเชื้อโรค แลว

สงเขาทอไปยังบานเรือน

2.6 ปญหาการขาดแคลนน้ําในปจจุบัน 
 ศูนยสารสนเทศสิ่งแวดลอม (2551: 1) ไดจําแนกปญหาการขาดแคลนน้ํา ไวดังนี้ 

           2.6.1 ปญหาทางดานปริมาณ การขาดแคลนน้ําหรือภัยแลง สาเหตุที่สําคัญ ไดแก    

ปาไมถูกทําลายมากโดยเฉพาะปาตนน้ําลําธาร ลักษณะพื้นที่ไมเหมาะสม เชน ไมมีแหลงน้ํา ดินไมดูด

ซับน้ํา ขาดการวางแผนการใชและอนุรักษน้ําที่เหมาะสม ฝนตกนอยและฝนทิ้งชวงเปนเวลานาน และ

การเกิดน้ําทวม อาจเกิดจากสาเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุรวมกันดังตอไปนี้ 

1)   ฝนตกหนักติดตอกันนานๆ  

2)   ปาไมถูกทําลายมาก  ทําใหไมมีส่ิงใดจะชวยดูดซับน้ําไว 

3)   ภูมิประเทศเปนที่ลุมและการระบายน้ําไมดี 

4)   น้ําทะเลหนุนสูงกวาปกติ  ทําใหน้ําจากแผนดินระบายลงสูทะเลไมได 

5)   แหลงเก็บกักน้ําตื้นเขินหรือไดรับความเสียหาย  จึงเก็บน้ําไดนอยลง 

2.6.2 ปญหาดานคุณภาพของน้ําไมเหมาะสม  สาเหตุที่พบบอยไดแก 

             1)  การทิ้งสิ่งของและการระบายน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ํา ทําใหแหลงน้ําสกปรก 

และเนาเหม็นจนไมสามารถใชประโยชนได มักเกิดตามชุมชนใหญๆที่อยูใกลแหลงน้ําหรือทองถิ่นที่มี

โรงงานอุตสาหกรรม 

                               2)  ส่ิงที่ปกคลุมผิวดินถูกชะลางและไหลลงสูแหลงน้ํามากกวาปกติมีทั้ง

สารอินทรีย  อนินทรียและสารเคมีที่ใชในกิจการตางๆ ซึ่งทําใหน้ําขุนไดงายโดยเฉพาะในฤดูฝน 

                                3)  มีแรธาตุเจือปนอยูมากจนไมเหมาะแกการใชประโยชน น้ําที่มีแรธาตุปน

อยูเกินกวา  50 พีพีเอ็ม เมื่อนํามาดื่มจะทําใหเกิดโรคนิ่วและโรคอื่นได 

                                4)  การใชสารเคมีที่มีพิษตกคาง เชน สารปองกันกําจัดศัตรูพืช เมื่อถูกฝนชะ

ลงแหลงน้ําจะมีอันตรายตอชีวิต 
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         5)  ปญหาการใชทรัพยากรน้ําอยางไมเหมาะสม เชน ใชมากเกินความจําเปน

โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะขาดแคลนน้ํา หรือการสูบน้ําใตดินขึ้นมาใชมากจนดินทรุด   

 2.7 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 กระทรวงศึกษาธิการประกอบดวย 8 

กลุมสาระการเรียนรูสาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมการเรียนรูวทิยาศาสตร (2544: 9-10) ไดจัดทํา

หลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  ชวงชัน้ที่ 1-3  ประกอบดวยสาระที่ 1 ส่ิงมีชวีิตกับ

กระบวนการดาํรงชีวิต สาระที่  2 ชีวิตกับส่ิงแวดลอม สาระที่  3 สารและสมบัติของสาร สาระที่  4 แรง

และการเคลื่อนที ่สาระที่  5 พลังงาน สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกสาระที่  7 ดาราศาสตร

และอวกาศ สาระที ่8 ธรรมชาติของวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สาระที่  6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกหนวย

การเรียนรูที่   6  เร่ืองน้ํา 

 มาตรฐาน ว 6.1 เขาใจกระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลก ความสัมพันธของกระบวนการ

ตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหา

ความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนได 

1. สํารวจและอภิปรายเกี่ยวกับแหลงน้ําและประโยชนจากแหลงน้ําในทองถิ่น 

2. ทดลองอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติบางประการของน้ํา 

3. สํารวจและทดสอบเกี่ยวกับคุณภาพน้ํา 

อภิปรายเกี่ยวกับความจําเปนของน้าํตอส่ิงมีชีวิตและการใชน้ําในชีวิตประจําวนั

อยางประหยัด 

2.8 แนวทางการอนุรักษน้ํา 
 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  (2551: 1) กลาววาการอนุรักษน้ํา หมายถึงการปองกันปญหา

ที่พึงจะเกิดขึ้นกับน้ํา และการนําน้ํามาใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดํารงชีพของมนุษย เราจึง

ควรชวยกันแกปญหาการสูญเสียทรัพยากรน้ําดวยการอนุรักษน้ําดังนี้ 

  2.8.1 การปลูกปา โดยเฉพาะการปลูกปาบริเวณพื้นที่ตนน้ํา หรือบริเวณพื้นที่ภูเขา 

เพื่อใหตนไมเปนตัวกักเก็บน้ําตามธรรมชาติ ทั้งบนดินและใตดิน แลวปลดปลอยออกมาอยางตอเนื่อง

ตลอดป สามารถปองกันปญหาอื่น ๆ ได เชน ปญหาการพังทลายของดิน ปญหาการขาดแคลนน้ํา และ

การเกิดน้ําทวม 

  2.8.2 การพัฒนาแหลงน้ํา เนื่องจากปจจุบันแหลงน้ําธรรมชาติตาง ๆ เกิดสภาพตื้นเขิน

เปนสวนใหญ ทําใหปริมาณน้ําที่จะกักขังไวมีปริมาณลดลง การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อใหมีน้ําเพียงพอจึง

จําเปนตองทําการขุดลอกแหลงน้ําใหกวางและลึกใกลเคียงกับสภาพเดิมหรือมากกวา ตลอดจนการ
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จัดหาแหลงน้ําเพิ่มเติม อาจกระทําโดยการขุดเจาะน้ําบาดาลมาใช ซึ่งตองระวังปญหาการเกิดแผนดิน

ทรุด หรือการขุดเจาะแหลงน้ําผิวดินเพิ่มเติม 

  2.8.3 การสงวนน้ําไวใช เปนการวางแผนการใชน้ําเพื่อใหมีน้ําที่มีคุณภาพมาใชตลอด

ฤดูกาล โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง ดวยวิธีการตาง ๆ เชน การทําบอหรือสระเก็บน้ํา การหาภาชนะขนาด

ใหญเพื่อกักเก็บน้ําฝน รวมทั้งการสรางอางเก็บน้ํา และระบบชลประทาน 

  2.8.4 การใชน้ําอยางรูคุณคา เปนการนําน้ํามาใชประโยชนหลายอยางอยางตอเนื่อง

และเกิดประโยชนสูงสูด ทั้งดานการอนุรักษน้ําและตัวผูใชน้ําเอง กลาวคือ สามารถลดคาใชจายเกี่ยวกับ

คาน้ําลงได ปริมาณน้ําเสียที่จะทิ้งลงแหลงน้ํามีปริมาณนอยลง และปองกันปญหาการขาดแคลนน้ํา 

  2.8.5. การปองกันการเกิดมลพิษของน้ํา ปญหาสวนใหญจะเกิดขึ้นในเมืองใหญ ๆ ซึ่งมี

ประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนนหรือยานอุตสาหกรรม การปองกันปญหามลพิษของน้ํา จะตองอาศัย

กฎหมายเปนเครื่องมือ และเจาหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย  หรือพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําอยาง

เครงครัด น้ําเสียที่ปลอยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ตองควบคุมอยางจริงจังและ

บังคับใหมีการบําบัดน้ําเสียกอนทิ้งหรือปลอยลงสูแหลงน้ํา สําหรับประชาชนทั่วไป สามารถชวยปองกัน

การเกิดน้ําเสียไดดวยการไมทิ้งขยะ ส่ิงปฏิกูล  หรือสารพิษลงสูแหลงน้ํา 

  2.8.6 การนําน้ําที่ใชแลวกลับไปใชใหม น้ําที่ถูกนําไปใชแลวในบางครั้งยังมีสภาพที่

สามารถนําไปใชประโยชนดานอื่นได เชน น้ําจากการลางภาชนะอาหาร สามารถนําไปใชรดน้ําตนไม   

น้ําจากการซักผาสามารถนําไปถูบาน สุดทายนําไปใชรดน้ําตนไมได สําหรับกิจการของโรงงาน

อุตสาหกรรม น้ําที่เกิดจากกระบวนการผลิตซึ่งมีอุณหภูมิสูง เมื่อปลอยทิ้งไวใหเย็น สามารถนําไปใชใหม

ไดแมแตน้ําเสีย เมื่อผานระบบบําบัดสามารถนําไปใชในกิจกรรมบางอยางของโรงงานได เชน การทําความ

สะอาดโรงงาน อุปกรณเครื่องมือบางอยาง 

 ปยะนาถ  บุญมีพิพิธ  เพ็ญ เสียงจันทรและสุวรรณา ไชยวัฒนานนท  (2550: 98-99) ได

กลาวถึงวิธีอนุรักษน้ําไวดังนี้ 

1) การปลูกตนไม  เพราะตนไมคายน้ําจึงทําใหอากาศชุมชื้น  ทําใหเกิดฝนตก 

2) การปองกันมลพิษทางน้ํา  โดยการไมทิ้งขยะหรือส่ิงปฏิกูลลงแหลงน้ํา 

 สมพงศ  จันทรโพธิ์ศรี  (2550: 330) ไดกลาววาเราสามารถใชน้ําอยางประหยัด ไดดังนี้     

หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ํา ไมเปดน้ําทิ้งไวตอนโกนหนวด แปรงฟนหรือถูสบู ใชสบูเหลวแทนสบู

กอนแทนการลางมือ รองน้ําซักผาแคพอดีใช อยาเปดทิ้งไวตลอดการซัก ใชฝกบัวรดน้ําแทนสายยางฉีด

น้ํา ลางรถเทาที่จําเปน ลางผักและผลไมในอางหรือภาชนะ ลางจานในอางลางจาน ใชสุขภัณฑประหยัด

น้ํา ไมควรรดน้ําตนไมตอนแดดจัด อยาทิ้งน้ําดื่มที่เหลือโดยเปลาประโยชน และรินน้ําใหพอดีดื่ม 
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2.9  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการใชน้ํา 
พรทิพย กิจรพล  (2547: 50-51) ไดพัฒนาชุดการเรียน กลุมสาระวิทยาศาสตร เร่ือง ทรัพยากรน้ํา 

โดยใชทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต จํานวน120 คน  โดย

การจัดชุดการเรียน  5  ชุด เร่ืองน้ําและธรรมชาติของน้ํา เรื่องแหลงน้ําและการใชประโยชน เร่ืองการ

จัดการแหลงน้ํา เร่ืองปญหาทรัพยากรน้ํา เร่ืองการอนุรักษทรัพยากรน้ํา ซึ่งการจัดชุดการเรียนที่ 5 นี้ ได

กลาวถึงเนื้อหาของการใชน้ําประปาอยางรูคุณคา และเปนเรื่องที่กําลังรณรงคในสภาวะปจจุบัน  

จากการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูในชุดที่ 5 นี้  สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ 0.1 และพบวาการจัด

ประสบการณการเรียนรูเร่ืองที่อยูใกลตัว ยังชวยใหผูเรียนไดมองเห็นปญหา และนําสิ่งที่ไดจากการ

เรียนรูไปใชไดกับชีวิตประจําวันไดจริง 

นาตยา  ชวยชูเชิด  (2548: 85-86) ไดออกแบบการสอนโครงงานวิทยาศาสตร  กับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่  4  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 47 คน ซึ่งเนนใหผูเรียนได

พัฒนาความสามารถในกระบวนการทางวิทยาศาสตร  โดยแบงการทํางานอยางเปนระบบและมีทักษะ

ทางกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาแกปญหา ในเรื่องการสรางเจตคติที่ดีตอทรัพยากรน้ํา ซึ่งในหนวย

ยอยไดกลาวถึงการอนุรักษและพัฒนาแหลงน้ํา โดยกลาวถึงการใชน้ําอยางรูคุณคา การนําน้ําเสีย

กลับไปใชใหมในอีกกิจการหนึ่ง เชน การนําน้ําทิ้งจากการลางภาชนะไปรดน้ําตันไม  ซึ่งจากการวิจัย

พบวา หลังจากออกแบบการทดลองการสอนโครงงานวิทยาศาสตร  นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอทรัพยากรน้ํา 

สายฝน  สุวรรณวงศ  (2548: 72-73)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียในเรื่อง

ทรัพยากรน้ําสําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 2โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจ

และพนิชยการ กรุงเทพมหานคร จํานวน  30  คน  จากการวิจัยพบวา  หลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอร

แบบมัลติมีเดีย  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยเรื่องที่  7  

ของบทเรียนไดกลาวถึง การอนุรักษทรัพยากรน้ําและการใชน้ําอยางประหยัดและรูคุณคา 

กระจางจิต แกวชล  (2549: 116) ไดพัฒนาชุดฝกอบรมเร่ือง การอนุรักษน้ําสําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที ่ 4 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม  กรุง เทพมหานคร  จํานวน  30 คน  โดยชุด

ฝกอบรม  มีทั้งหมด 4 ชุด ดังนี้ เร่ืองความสําคัญของน้ํา เร่ืองน้ําเสียในชุมชน เร่ืองการตรวจสอบ

คุณภาพน้ําในชุมชน และเรื่องการอนุรักษน้ํา ซึ่งในเรื่องนี้ไดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสรางความตระหนัก

ตอทรัพยากรน้ําโดยมุงใหนักเรียนไดเขาใจปญหาในสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว และคํานึงถึงผลกระทบที่จะ

ไดรับพรอมทั้งเกิดความรูสึกซาบซึ้งตอน้ําที่ใชในชิวิตประจําวัน 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการใชไฟฟา 

3.1 ความหมายของไฟฟา  
ประดิษฐ  เหลาเนตรและณัฐภัสสร เหลาเนตร  (2548: 127) กลาววา ไฟฟา หมายถึง พลังงาน

รูปหนึ่งที่มีความจําเปนและสําคัญตอการดําเนินชีวิตของเรามาก เพราะไฟฟาทําใหเครื่องใชไฟฟาตางๆ 

ที่เราใชกันอยูในชีวิตประจําวัน เชน เตารีด หลอดไฟ โทรทัศน หรือแมแตของเลนบางอยางทํางานได 

วาริท  เมฆแกว  (2549: 115)  กลาวา ไฟฟา เปนพลังงานรูปหนึ่ง ผลิตจากแหลงพลังงาน

ธรรมชาติ  เชน  น้ํามัน  แกสธรรมชาติ  ถานหิน  ลม  น้ํา  แสงอาทิตย   

 สมพงศ  จันทรโพธิ์ศรี  (2550: 194) กลาววา ไฟฟา คือ พลังงานที่ทําใหคร่ืองใชไฟฟาตางๆ ใน

บานของเราทํางานได เพื่อชวยอํานวยความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิต เพื่อประโยชนในการใชงาน

ในดานตางๆ เชน ใหแสงสวาง ใหความรอนในการหุงตม ความบันเทิง ความอบอุน และความเย็น   

ไฟฟา   หมายถึง  พลังงานรูปแบบหนึ่ง ซึ่งถูกแปรรูปเพื่อจัดสงไปยังที่ตางๆ โดยใชสายไฟฟา

เปนตัวนําไป  เปนสิ่งอํานวยความสะดวกที่เราใชสอยในชีวิตประจําวัน เชน หลอดไฟก็ตองการไฟฟาเพื่อ

สองสวาง (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย.  2551: 2) 

ไฟฟา  หมายถึง  พลังงานแปรรูปชนิดหนึ่งหนึ่งที่มีความสัมพันธกับชีวิตประจําวันของเรามาก

ที่สุด ไมวาจะเปนที่บาน หางราน ถนนหนทาง หรือโรงงานตางๆ ลวนแตใชไฟฟาทั้งสิ้น หลอดไฟใหแสง

สวาง เครื่องใชไฟฟาตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ เครื่องคอมพิวเตอร ตูเย็นและเครื่องซักผา  ตองใชพลังงาน

ไฟฟา ปจจุบันเรามีรถไฟฟาเปนยานพาหนะชนิดใหมลาสุด  (พลังงานไฟฟานาอัศจรรย.  2551: 1) 

  สรุปไดวา  ไฟฟา คือ พลังงานแปรรูปชนิดหนึ่งที่มีความสัมพันธกับชีวิตประจําวันของเรา  ชวย

อํานวยความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิต เพื่อประโยชนในการใชงานในดานตางๆ  ผลิตจากแหลง

พลังงานธรรมชาติ เชน น้ํามัน แกสธรรมชาติ ถานหิน ลม น้ํา แสงอาทิตย   

3.2 แหลงกําเนิดพลังงานที่ใชผลิตไฟฟา      
ไฟฟาไมใชแหลงพลังงาน แตเปนเพียงพลังงานแปรรูปที่สะอาด และใชไดสะดวกรูปหนึ่งเทานั้น 

สามารถเปลี่ยนเปนพลังงานอื่นๆไดงาย เชน แสงสวาง เสียง ความรอน พลังงานกล ทั้งยังสามารถ   

สงไปถึงผูใชงานได สําหรับแหลงพลังงานไฟฟาที่แทจริง ก็คือพลังงานที่นํามาใชทําใหเครื่องกําเนิดไฟฟา

หมุนตลอดเวลา  หากเครื่องกําเนิดไฟฟาหยุดหมุนการผลิตไฟฟาจะหยุดไปดวย  สมพงศ จันทรโพธิ์ศรี  

(2550: 301-305) กลาววา การผลิตไฟฟาของประเทศไทยที่ใชอยูในปจจุบัน  สามารถแบงออกเปน 2 

ประเภท คือ  

 

 

 



 29 

3.2.1. ประเภทไมใชเชื้อเพลิง 

3.2.1.1 โรงไฟฟาพลังน้ําจากน้ําในอางเก็บน้ํา หรือจากลําหวยที่อยูในระดับสูงๆ 

3.2.1.2 โรงไฟฟาพลังงานธรรมชาติจากตนกําเนิดพลังงานที่ไมหมดสิ้น เชน พลังงาน 

แสงอาทิตย ลม ความรอนใตพิภพ 

3.2.2 ประเภทใชเชื้อเพลิง 

3.2.2.1 โรงไฟฟาพลังไอน้ํา ใชกาซธรรมชาติ ถานลิกไนต หรือน้ํามันเตา เปนเชื้อเพลิง 

ใหความรอนแกน้ําจนเดือดเปนไอน้ํา นําแรงดันจากไอน้ํามาใชในการผลิตไฟฟา  

 3.2.2.2 โรงไฟฟาพลังความรอน ใชกาซธรรมชาติหรือน้ํามันดีเซลมาสันดาป ทําใหเกิด 

พลังงานกลตอไป โรงไฟฟาประเภทนี้ ไดแก โรงไฟฟากังหันแกส ใชกาสธรรมชาติ  หรือน้ํามันดีเซล  

โรงไฟฟาพลังความรอนรวม ใชกาซธรรมชาติหรือน้ํามันดีเซล   โรงไฟฟาดีเซลใชน้ํามันดีเซล 

ซึ่งแหลงกําเนิดพลังงานที่ใชผลิตไฟฟาโดยแบงเปนประเภทใหญๆ  2  ประเภท คือ 

 3.2.3 แหลงพลังงานที่ใชแลวหมดไป  (Non-renewable energy) 

 พลังงานที่ใชแลวหมดไป หรือพลังงานสิ้นเปลืองสวนใหญจะอยูในรูปของพลังงานฟอสซิล ซึ่ง

เปนพลังงานจากแหลงที่สะสมอยูในบริเวณตางๆ ใตพื้นผิวโลก เมื่อนํามาใชประโยชนแลวจะไมสามารถ

นํากลับมาใชไดอีกหรือมีลักษณะที่ใชแลวจะหมดไป เนื่องจากธรรมชาติตองใชระยะเวลายาวนานมาก

สําหรับการฟนฟูสภาพหรือสรางทดแทนสวนที่ถูกใชไป ดังนั้นพลังงานดังกลาวนี้จึงควรเก็บสะสมไวเปน

พลังงานสํารองในอนาคตมากกวาการเรงนํามาใชประโยชน  เชน 

   3.2.3.1 พลังงานจากถานหิน (Coal) 

   ธงชัย  พรรณสวัสด์ิ  (2543: 18 -19) กลาววา ถานหินเปนหินตะกอนชนิดหนึ่ง ติดไฟได

จึงใชเปนเชื้อเพลิงปนไฟได ลิกไนตเปนถานหิน แตถานหินไมจําเปนตองเปนลิกไนต คือ ลิกไนตเปนถาน

หินชนิดหนึ่งและมีคุณภาพต่ํา เผาลิกไนตแลวไดความรอนไมมาก จึงเอามาผลิตไฟฟาไดต่ําถาเปนถาน

หินอยางอื่น เชน ถานหินแอนทราไซตจะไดความรอนสูง ผลิตไฟฟาไดมากและมีกาซพิษตํ่า ดังนั้นเวลา

จะใชถานหินปนไฟ ตองดูดวยวาเรากําลังใชถานหินชนิดไหน ประเทศไทยไมคอยมีถานหิน ที่มีอยูเปน

ถานหินคุณภาพต่ําเราจึงตองสั่งถานหินคุณภาพสูงมาจากตางประเทศและวิธีที่จะขนสงเขามาดวยราคา

ที่ถูกที่สุด ก็คือตองขนทางเรือ ดังนั้นโรงไฟฟาที่ใชถานหินจึงมักอยูริมทะเลหรือริมแมน้ําที่อยูติดกับทะเล 

    3.2.3.2 ปโตรเลียม (Petroleum)     

   รายงานพลังงานของประเทศไทย  (2549: 1-4) กลาววาปโตรเลียม หมายถึง น้ํามันดิบ 

(Crude oil) และกาซธรรมชาติ (Nature gas) ที่อยูในรูปของสารประกอบไฮโดรคารบอน เปนเชื้อเพลิงที่

เกิดจากการทับถมของซากสัตว ซากพืชใตพื้นผิวโลก ดวยความดันและอุณหภูมิสูงเปนเวลานับพันลาน

ป ปจจุบันมีการใชเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว อาจเนื่องมาจากความสามารถในการใชเปนเชื้อเพลิงกับระบบที่
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จะเปลี่ยนเปนพลังงานอื่นไดหลายอยาง เชน ใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา และมีความ

สะดวกในการนําไปใชในระบบการขนสง 

   3.2.3.3  กาซธรรมชาติ (Nature gas) 

          ธงชัย  พรรณสวัสด์ิ  (2543: 15 -16) กาซธรรมชาติมีสารไฮโดรคารบอนเปนสวนใหญ 

มีกาซไนโตรเจน คารบอนไดออกไซด รวมทั้งกาซไขเนาปนอยูดวย กาซไขเนามีชื่อทางวิทยาศาสตรวา   

กาซไฮโดรเจนซัลไฟต    ปกติแลวเมื่อนํากาซธรรมชาติมาเผา จะเผาไดคอนขางสมบูรณ ไมคอยมีกาซ

พิษออกมามาก จึงถือวาเปนเชื้อเพลิงที่คอนขางสะอาด  แตมีปญหาที่ซื้อยากกวาถานหิน คือ ตองวาง

ทอกาซมายังโรงไฟฟาซึ่งปกติแลวตองมีสวนที่ผานปา ชุมชน และสวนไรนาของชาวบาน จึงมีผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอมและสังคมอยูพอสมควร 

   3.2.3.4  พลังงานนิวเคลียร 

   สุนทร บุญญาธิการ และคณะ  (2545: 36)  กลาววา พลังงานนิวเคลียรอาศัยพลังงาน

จากแรกัมมันตรังสี เชน ยูเรเนียมในการผลิตกระแสไฟฟาพลังงานนิวเคลียร กลาวไดวาเปนพลังงานที่ใช

แลวหมดไปรวมถึงมีอันตรายสูง เนื่องจากการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีจะกอใหเกิดสารพิษที่มีอันตราย

ตอส่ิงมีชีวิตอยางมาก  รวมทั้งเปนพิษตอสภาพแวดลอม   ธงชัย พรรณสวัสดิ์  (2543: 27)  กลาววา ในสมัย

หลังสงคราม นักวิทยาศาสตรไดนําความรูดานพลังงานนิวเคลียรนี้มาใชในเชิงสรางสรรค คือ เอามาผลติ

ความรอน เพื่อผลิตไฟฟาตออีกที   เราเรียกโรงไฟฟาแบบนี้วา โรงไฟฟานิวเคลียร หรือโรงไฟฟาปรมาณู 

โรงไฟฟาแบบนี้ไมทําใหพื้นที่ปาสูญเสียไปไมมีกาซเรือนกระจกออกมาก แตมีปญหาที่อาจมีรังสีร่ัวไหล

ออกมาได และรังสีนี้อันตรายมาก อีกทั้งยังไมสลายตัวงายๆ จะอยูเปนอันตรายไปอีกนับพันๆ ป        

การผลิตพลังงานไฟฟาในสภาวะปจจุบัน  (2550: 8) กลาววา สําหรับการผลิตพลังงานจากปฏิกิริยา

นิวเคลียรประเภทนี้ของมนุษยยังอยูในขั้นพัฒนาการนําพลังงานนิวเคลียรมาใชประโยชน สวนมากจะ

นํามาผลิตกระแสไฟฟา   ซึ่งเปนโรงไฟฟาพลังงานความรอนชนิดหนึ่ง คือ ใชความรอนที่ไดจากปฏิกิริยา

นิวเคลียรมาผลิตไอน้ํารอนไปหมุนกังหันผลิตไฟฟา สําหรับประเทศไทยยังไมมีโรงไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียร เนื่องจากยังไมเปนที่ยอมรับของสังคมเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย 

  3.2.4 พลังงานทดแทน (Renewable energy) 

  สุนทร  บุญญาธิการ  (2545: 37)  กลาววา  พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนเปน

พลังงานที่สามารถนํามาใชประโยชนไดโดยไมมีวันหมดไป หรือสามารถนํามาแปรสภาพเพื่อหมุนเวียน

กลับมาใชประโยชน   จารนัย  พณิชยกุล (2549: 46)  กลาววา  พลังงานทดแทน (Alternative energy) 

มักใชแทน พลังงานที่ใชไมรูหมด หรือ พลังงานที่ยั่งยืน (Sustainable energy) เพื่อใชเรียกแหลง

พลังงานที่ทดแทนการใชพลังงานของโลกมากที่สุดในปจจุบัน เชน 
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  3.2.4.1 ชีวมวล 

   เชื้อเพลิงชีวมวลก็คือเชื้อเพลิงที่มาจากสิ่งมีชีวิตนั่นเอง เชน ไมฟน แกลบ กากออย เศษ

ไม เศษหญา เศษเหลือทิ้งจากการเกษตร เหลานี้ใชเผาใหความรอนไดทั้งนั้น และความรอนนี้แหละที่เอา

ไปปนไฟได นอกจากนี้ยังรวมถึงมูลสัตวและของเสียจากโรงงานแปรรูปทางการเกษตร เชน เปลือก

สับปะรดจากโรงงานสับปะรดกระปอง หรือน้ําเสียจากโรงงานแปงมันที่เอามาหมักและผลิตเปนกาซ

ชีวภาพ   จารนัย พณิชยกุล  (2549: 28-29) กลาววา แมการใชพลังงานในรูปนี้จะเปนความยั่งยืน (ถา

ตนไมและพืชตางๆ ถูกแทนที่ดวยอัตราเดียวกันกับที่ถูกใชไป) แตใหพลังงานในปริมาณจํากัดและการ

เก็บรวบรวมชีวมวลอาจตองใชเวลามากการใชชีวมวล คือการนํามาผลิตกระแสไฟฟา เตาเผาชีวมวลจะ

ทําใหน้ํารอนและกลายเปนไอน้ําเพื่อไปหมุนเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟา ความรอนสวนที่เหลือยังนําไปใช

ในการใหความอบอุนแกส่ิงปลูกสรางแตละหลัง หรือแกทองที่ทั้งหมด ในสหรัฐอเมริกาอุตสาหกรรม

กระดาษและเยื่อกระดาษ คือผูใชเทคโนโลยีที่ผสมผสานความรอนและไฟฟา (Heat and Power 

Technology  หรือ HPT) นี้ซึ่งเปนการใชของเสียที่ไดจากการผลิตกระดาษเปนเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อผลิต

กระแสไฟฟา    

   3.2.4.2 พลังงานจากน้ํา 

   จารนัย พณิชยกุล  (2549: 16)  กลาววาในขณะที่น้ําตกลงมาจะปลอยพลังงานที่เก็บไว

ออกมา ซึ่งนําไปใชผลิตไฟฟาได กระบวนการนี้รูจักกันในนาม ไฟฟาพลังน้ํา(Hydro Electric Power, HEP) 

ซึ่งเปนพลังงานที่สะอาดและใชไดไมรูหมด ปกติไฟฟาพลังน้ําเกี่ยวของกับการสรางเขื่อนใหญ ขางหุบ

เขาที่มีการสรางอางเก็บน้ําไวดานหลังเขื่อนน้ําถูกปลอยผานกังหันที่หมุน เพื่อทําหนาที่ผลิตกระแสไฟฟา  

   พลังน้ํา  (2551: 1) กลาววา  พลังน้ําเปนพลังงานที่สะอาด ไมปลอยกาซพิษออกมา 

โรงไฟฟาพลังน้ําจึงเหมาะสําหรับกรณีที่ตองการไฟทันทีและเรงดวน จึงมักใชปนไฟตั้งแตหลังเที่ยงจนถึง

เที่ยงคืนซึ่งเปนชวงที่ประชาชนและโรงงานตองการใชไฟฟามากที่สุด สวนเวลาดึกๆ  จนถึงเชาคนที่ใชไฟ

ลดลงแตโรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงฟอลซิล  ( เชน ถานหิน กาซธรรมชาติ น้ํามัน) หยุดไมไดเพราะถาหยุด 

กวาจะปนไฟไดอีกตองใชเวลาอีกนาน ผูผลิตไฟฟาจึงไมหยุดโรงไฟฟาชวงนี้จึงมีไฟฟาเหลือนี้ไปสูบน้ํา

กลับขึ้นไปเก็บไวบนอางเก็บน้ําของเขื่อน พอความตองการใชไฟสูงขึ้นในชวงหลังเที่ยงวันจนถึงดึกก็

ปลอยน้ําจากอางมาปนไฟใหม วิธีนี้เรียกวา การผลิตไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลับ ปจจุบันเมืองไทยมีใช

แลว เชน ที่เขื่อนศรีนครินทรและเขื่อนภูมิพล  ขอดีของพลังงานน้ําอีกอยางคือ เมื่อใชปนไฟแลวยังเอามา

ใชในการเกษตรไดและเมื่อระเหยกลายเปนไอ ก็รวมตัวกับเมฆ และกลายเปนฝนตกกลับลงมาเปนน้ําใน

เขื่อนใหใชปนไฟไดอีก   ขอเสียก็คือในการสรางเขื่อนเก็บกักน้ําเพื่อปนไฟนั้น มักสูญเสียพื้นที่ปาไม ซึ่ง

นับวันจะรอยหรอลงไปทุกที  และทําใหสัตวปาตองอพยพหนีน้ําทวม บางชนิดอาจสูญพันธุไปจากโลกก็

ได   รวมทั้งชีวิตความเปนอยูของคนทองถิ่นก็ตองเปลี่ยนไปจากเดิมดวย 
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   3.2.4.3 พลังแสงอาทิตย 

   ยงยุทธ  สวัสด์ิสวณี และชุติมา อ๊ิงภากรณ (2550: 18-19)  พลังงานแสงอาทิตยเปน

แหลงพลังงานที่สะอาดปราศจากมลพิษตอสิ่งแวดลอม ตามปกติมนุษยใชพลังงานแสงอาทิตยตาม

ธรรมชาติในชีวิตประจําวันอยูแลว นักวิทยาศาสตร จึงไดทําการวิจัยและพัฒนาเพื่อนําพลังงาน

แสงอาทิตยมาใชทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล จนถึงปจจุบันไดรับการพัฒนาจนถึงขั้นนํามาใช

งานไดจริง อยางไรก็ตามการนําอุปกรณ พลังงานแสงอาทิตยเหลานี้มาใชอยางมีประสิทธิภาพ 

จําเปนตองทราบศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของบริเวณที่จะใชงานดวย 

   3.2.4.4 พลังงานลม          

           ธงชัย  พรรณสวัสด์ิ  (2543: 251) กลาววา  เราสามารถนําพลังงานจากลมมาใชงานได 

เมื่อเอาแรงลมมาใชหมุนกังหันไฟฟา ก็จะสามารถผลิตไฟฟาได ขอเสียของวิธีนี้คือ ตองใชลมแรงมากจึง

จะผลิตไฟไดมากพอและคุมทุน และลมก็ตองมีตลอดเวลาหรือเกือบตลอดเวลา เพราะถาไมมีลมก็ไมมี

ไฟ เมื่อไมมีไฟก็ทํางานไมได งานก็ไมตอเนื่อง 

   จารนัย  พณิชยกุล  (2549: 28-29) กลาววา พลังงานลมถูกกักเก็บดวยกังหันที่ตั้งอยู

โดยลําพังหรืออยูเรียงกันเปนหมูที่เรียกวา นาลม(wind farms) กังหันสมัยใหมที่มีขนาดใหญที่สุดสูง

ประมาณ 80 เมตร และโดยปกติมีใบหมุน 2 หรือ 3 ใบ มีความยาวถึง 35 เมตร จุดมุงหมายของกังหัน

ทุกชนิดคือ ทําหนาที่เปลี่ยนการเคลื่อนที่ของใบพัดไปเปนกระแสไฟฟา ซึ่งทําไดดวยการใชระบบเฟอง 

และเครื่องกําเนิดไฟฟา (ไดนาโม)ซึ่งอยูภายในสิ่งหอหุมที่มีลักษณะคลายหองครอบที่โปงออก(nacelle) 

ติดตั้งอยูบนยอดกังหันลม กระแสไฟฟาจะถูกสงไปตามสายเคเบิลเขาสูระบบโครงขายที่เชื่อมโรงไฟฟา

ตางๆของรัฐเขาดวยกัน  วารสารกรมพัฒนาพลังงานทดแทน  (2550: 114-151) กลาววาปจจุบัน

พลังงานลมถูกนํามาใชเปนพลังงานทดแทนอยางแพรหลายมากขึ้นในนานาประเทศ เนื่องจากเปน

พลังงานที่สะอาดไมกอใหเกิดมลพิษตอส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอม หลายประเทศจึงมุงพัฒนาเทคโนโลยี

เพื่อใหสามารถนําลมมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด โดยเฉพาะนํามาผลิตไฟฟาเพื่อทดแทนน้ํามัน

เชื้อเพลิง       

   3.2.4.5 พลังงานความรอนใตภิภพ 

   พลังงานความรอนใตพิภพ คือ พลังงานความรอนที่ถูกเก็บอยูภายใตผิวโลกโดยที่

อุณหภูมิใตผิวดินจะสูงขึ้นเมื่อความลึกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความลึกประมาณ 25-30 กิโลเมตร อุณหภูมิจะ

อยูในเกณฑเฉลี่ยประมาณ 550 -1,000 องศาเซลเซียส และบริเวณใจกลางโลกมีอุณหภูมิสูงถึง

ประมาณ 3,500 - 4,000 องศาเซลเซียส ในพื้นที่บางแหงแหลงความรอนอยูลึกลงไปจากพื้นดินไมมาก

นัก จึงทําใหเกิดบอน้ํารอน น้ําพุรอน โคลนเดือดหรือมีไอน้ําพุงขึ้นมาจากพื้นดิน   ประเทศไทยไดมีการ
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นําพลังงานความรอนใตพิภพมาผลิตกระแสไฟ เชน โรงไฟฟาพลังงานความรอน อําเภอแมเมาะ และ

โรงไฟฟาพลังงานความรอน จังหวัดกระบี่  

  ธงชัย พรรณสวัสด์ิ  (2543: 47) กลาววา พลังงานสุดทาย คือ พลังงานที่เราใชกัน  เชน เราใช

ไฟฟา แตไฟฟาผลิตมาจากน้ํามันก็จะคิดเฉพาะปริมาณไฟฟาที่ใชเทานั้นไมรวมเอาน้ํามันเขามาคิดซ้ําอีก  

  3.3 ผูผลิตไฟฟาและการจายไฟฟา 

             วัฒนา  ถาวร  (2550: 10) กลาววา จากแหลงผลิตไฟฟาทั่วประเทศตองมีการสงจายไฟฟา

ใหกับผูบริโภคจึงตองมีหนวยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้   

1. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยหรือ กฟผ. (Electricity generating  

authority thailand = EGAT)   สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  มีหนาที่หลัก  คือ ผลิตและจัดสงไฟฟาใหกับ

การไฟฟานครหลวง  และการไฟฟาสวนภูมิภาค 

2. การไฟฟานครหลวง  หรือ  กฟน. (Metropolitan electricity authority = MEA)  

สังกัดกระทรวงมหาดไทย   มีหนาที่ หลักคือจําหนายพลั งงานไฟฟาในพื้นที่  3จังหวัด  คือ  

กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  และสมุทรปราการ 

3. การไฟฟาสวนภูมิภาค   หรือ  กฟภ. (Provincial electricity authority = PEA)  

สังกัดกระทรวงมหาดไทย  มีหนาที่หลักคือ  จําหนายพลังงานไฟฟาในพื้นที่สวนภูมิภาคทั้งหมด  สําหรับ

หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ดูแลเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา  คือ  สํานักงานพลังงานแหงชาติ  แตปจจุบันรัฐได

เปดกวางใหเอกชนมีสวนรวมผลิตไฟฟาดวย   คือ  โครงการที่เรียกวา  เอสพีพี  และไอพีพี 

4.    เอสพีพี  (Small power producer หรือ SPP)  คือ  เอกชนผูผลิตไฟฟารายเล็ก  

กําลังผลิตไมเกิน  90  เมกกะวัตต สามารถผลิตไฟฟาขายใหการไฟฟาฝายผลิต เพื่อสงเขาระบบสายสง

ของการไฟฟาฝายผลิต ไปขายใหแกการไฟฟานครหลวง เพื่อใชในกรุงเทพมหานคร และการไฟฟาสวน

ภูมิภาค เพื่อใชนอกเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีหลักวาตองใชระบบโคเจนเนอเรชั่น (หรือผลิตความรอน

และไฟฟารวมกัน) หรือใชพลังงานหมุนเวียน เชน กากวัสดุเหลือใช  ขอดีของเอสพีพี คือ ขนาดไมใหญ 

สรางอยูใกลเขตอุตสาหกรรมได ทําใหโรงงานซื้อไฟไดถูกลง และยังมีคุณภาพดี มั่นคง ไฟไมตกไมดับ 

นอกจากนี้โรงงานยังซื้อไอน้ํา (พลังความรอน) จากเอสพีพีได ทําใหไมตองลงทุนดานหมอ(ไอ) น้ํา จึงลด

คาใชจายลงไปไดอีกดวย รัฐไดสนับสนุนใหมีการทดลองใชพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟาเปน

โครงการสาธิตแลว เชน ผลิตไฟฟาจากพลังแสงอาทิตย 3 แหง ที่สระแกว ภูเก็ต และเชียงใหมรวมก่ําลัง

ผลิตได 70 กิโลวัตต ผลิตไฟฟาจากพลังลมที่แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต  ไดไฟ 192 กิโลวัตต ผลิต

ไฟฟาจากความรอนใตดินที่ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ไดไฟ 300 กิโลวัตต  ทําน้ํารอนดวยแสงอาทิตย

เพื่อผลิตไฟฟาที่โรงไฟฟาบางปะกงไดไฟ 50 กิโลวัตต ผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยบนหลังคาบาน 10 หลัง  ได
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ไฟเกือบ 30 กิโลวัตต เทียบไดกับพลังไฟฟาที่ใชกับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กไดประมาณ  30  เครื่อง (รู

เฟองเรื่องพลังงาน.  2551: 2) 

               5.  ไอพีพี  (Independent power producer หรือ IPP) หมายถึง ผูผลิตไฟฟาเอกชน

รายใหญ คือบริษัทใดก็ไดที่เขามาเสนอขายไฟฟาตามประกาศรับซ้ือของ การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย และไดรับคัดเลือกตามเงื่อนไขที่กําหนด ก็สามารถผลิตไฟฟาและขายใหประชาชนได  

 (รูเฟองเรื่องพลังงาน.  2551: 1) 

การผลิตไฟฟาปจจุบันเปนการผลิตรวมกันของโรงไฟฟาประเภทตางๆ เชื่อมโยงระบบสงไฟฟา

ดวยสายสงไฟฟา โดยมีศูนยควบคุมระบบกําลังไฟฟา คอยควบคุมระบบการผลิตและสงจาย

กระแสไฟฟา เชน โรงไฟฟาพลังน้ําสามารถเดินเครื่องจายไฟฟาไดรวดเร็ว มีตนทุนการผลิตตอหนวยต่ํา 

เพราะไมเสียคาเชื้อเพลิง แตตองใชประโยชนจากดานอื่นๆ อีก จึงมีขอจํากัดในดานปริมาณและเวลาที่

ใช สวนเครื่องกังหันแกสสามารถเดินเครื่องจายไฟฟาไดรวดเร็ว แตเสียคาเชื้อเพลิงสูงมาก ทําใหตนทุน

การผลิตตอหนวยอยูในเกณฑคอนขางสูง แตมีขอดีคือ สามารถสรางใหมีกําลังผลิตสูงได สําหรับใน

อนาคต ความตองการใชไฟฟาในประเทศไทยยังคงเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมภายในประเทศ

กําลังเจริญกาวหนา  นอกจากนี้การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดศึกษาและวิจัยพลังงานตาม

ธรรมชาติอ่ืนๆ มาทดแทน  เชน  ลม  แสงอาทิตย  ความรอนใตพิภพ สําหรับการผลิตไฟฟาในอนาคต 

สวนในตางประเทศก็ไดมีการศึกษาและวิจัยการผลิตไฟฟาดวยพลังงานธรรมชาติตางๆ เชน น้าํขึน้ น้าํลง 

ความรอนจากทะเล พลังคลื่น พลังงานรวมตัว (Fusion) พลังงานสุริยะ ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้ การไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดติดตามศึกษามาโดยตลอดเพื่อวาอาจนํามาใชเปนประโยชนในประเทศไทย

ตอไป (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย.  2551: 1) และธงชัย พรรณสวัสด์ิ (2543:  49–50) กลาววา  

เราทุกคนใชไฟฟาไมตลอดเวลา ตอนกลางคืนหลังจากเขานอนแลว บานที่ไมใชเครื่องปรับอากาศก็แทบ

จะไมไดใชไฟสวนในชวงกลางวันเมื่อออกจากบานไปแลว เราก็ไมไดใชไฟในบาน ไปใชไฟที่ทํางานแทน 

ซึ่งตางกับโรงงานที่ใชไฟเกือบตลอดเวลา เพราะมีการทํางานวันละ 3  กะ หรือตลอด 24 ชั่วโมงดังนั้น

ปริมาณการใชไฟของทั้งประเทศจึงไมไดคงที่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ของแตละวัน จะมีสูงบางต่ําบาง

แลวแตวาจะเปนกลางวันหรือกลางคืน  ชวงสายๆ ไปจนถึงเที่ยงคืนมีปริมาณการใชไฟสูงกวาชวงหลัง

เที่ยงคืนจนถึงเชา ปริมาณไฟฟาที่ตองการใชสูงสุดนี่แหละที่  เรียกวา พีคโลด (Peak load)  และไ ฟฟา

เปนเรื่องจําเปนสําหรับคนทั่วไป โดยเฉพาะคนที่พักอาศัยอยูในเขตเมือง ยิ่งประชากรเพิ่มขึ้น ความ

ตองการใชไฟก็ตองมากขึ้นตามไปดวย การสรางโรงไฟฟาใหมๆ เพื่อรองรับปญหานี้จึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยง

ไมไดแมจะมีความพยายามรณรงคใหทุกคนชวยกันประหยัดการใชไฟฟาอยางมากแลวก็ตาม เมื่อ

จําเปนตองสรางโรงไฟฟา  ก็ตองมีปญหาตามมา  ทั้งปญหาสังคมและปญหาสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ  ไดแก 

กาซพิษจากปลอง  น้ํารอนจากหอหลอเย็น  ฝุนละอองจากการขนสงเชื้อเพลิง เชน ถานหิน และการเผา
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ไหม แตปญหาเหลานี้มักแกหรือปองกันไดดวยเทคโนโลยี เพียงแตตองเสียคาใชจายเพิ่มข้ึน ปญหาที่

ซับซอนกวานั้น คือ เมื่อใชเทคโนโลยีแกปญหาที่วานั้นไดแลว คุณภาพสิ่งแวดลอมโดยรวมยังดีไดดังเดิม

หรือไม แตถามีปญหาแลวใหเลิกหรือหยุดสรางโรงไฟฟาใหมก็คงไมไดเพราะในอนาคตความจําเปนใช

ไฟเพิ่มยังมีอยู ถาเชนนั้นจะสรางโรงไฟฟาใหมที่ใดจึงจะเหมาะสมที่สุด เราตองรวมกันคิดและรวมกัน

แกไข ไมเชนนั้นแลวทุกประเทศทั่วโลกคงไมสรางและไมใชโรงไฟฟากันแน นอกจากโรงไฟฟาจะผลิตไฟ

ใหประชาชนใชในชีวิตประจําวัน  และสําหรับโรงงานใชในการผลิตสินคาแลว โรงไฟฟายังมีขอดีอ่ืนๆ ใน

การชวยพัฒนาทองถิ่น คือ มีการจางแรงงานทองถิ่น ทั้งในชวงกอสรางและชวงใชงาน ทําใหเกิดสภาพ

เงินหมุนเวียนในสังคมทองถิ่น ประชาชนมีรายได  มีงานทํา ทําใหกลุมคนบางสวนมีฐานะดีข้ึนองคการ

บริหารสวนตําบลเก็บภาษีไดมากขึ้น นํามาใชพัฒนาทองถิ่นไดดีข้ึน  

3.4 ขอควรคํานึงเมื่อตองการผลิตไฟฟา 

 ธงชัย พรรณสวัสด์ิ  (2543:  52-56) โดยภาพรวมแลว การเลือกพลังงานอยางหนึ่งอยางใดมา

ผลิตไฟฟานั้น ตองพิจารณาหลายประเด็น ไดแก  

   3.4.1 แหลงเชื้อเพลิง มีสํารองไวอีกนานเทาใด ถามีเก็บไวใชไดอีกไมนานก็ไมนา

เลือกมาใช เพราะสักวันหนึ่งอาจหมด  โรงไฟฟาก็ตองหยุดตามไปดวย 

   3.4.2 ความมั่นคง คือสามารถจัดหาหรือจัดซื้อไดจากหลายแหลงหรือหลาย

ประเทศ   หรือไมถามีมากจากประเทศใดประเทศเดียว หรือไมกี่ประเทศ ก็ถือวาไมมั่นคง เพราะเขาอาจ

รวมตัวกันขึ้นราคาไดงายๆ หรือไมยอมขายให เราจะลําบาก 

    3.4.3 ราคาตองไมสูงเกินไป   ถามีมากรวมทั้งมั่นคงดวย แตขายแพง แบบนี้ก็ไม

คุมที่จะซื้อมาใชผลิตไฟฟา 

    3.4.4 มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ไมวาจะเปนเรื่องกาซพิษที่ปลอย

ออกมาจากปลอง   หรือความเดือดรอนรําคาญแกชาวบานหรือการทําใหปาไมหมดไป 

    3.4.5 ชนิดของโรงไฟฟา ในบางกรณีเราตองการไฟทันทีและเรงดวน ก็ตองใชแบบ

เปดปุบติดปบอยางโรงไฟฟาพลังงานน้ํา   แตถาตองการปนไฟแบบตอเนื่องไมหยุด ก็อาจใชโรงไฟฟาที่

ใชถานหิน กาซธรรมชาติ หรือน้ํามันเปนเชื้อเพลิง  

       3.5 ประเภทของเครื่องใชไฟฟา 
         สมพงศ  จันทรโพธิ์ศรี  (2550: 305-308) กลาววา เครื่องใชไฟฟาและเครื่องอํานวยความสะดวก

ตางๆ ในบาน เปนเครื่องใชที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานรูปอ่ืนๆ ที่เราตองการ ไดดังนี้ 

                                      3.5.1 เครื่องใชไฟฟาประเภทพลังงานแสงสวาง ไดแก หลอดไฟ โคมไฟตางๆ เปนตน 

                       3.5.2 เครื่องใชไฟฟาประเภทพลังงานความรอน ไดแก เตาไฟฟา เตารีด   

หมอหุงขาวไฟฟา    เตาอบ  เปนตน 
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                     3.5.3 เครื่องใชไฟฟาประเภทพลังงานกล ไดแก พัดลม เครื่องซักผา   

เครื่องปนอาหารไฟฟา เปนตน 

                       3.5.4 เครื่องใชไฟฟาประเภทใหพลังงานกลและพลังงานความรอน ไดแก   

ตูเย็น  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องเปาผม เปนตน 

                        3.5.5 เครื่องใชไฟฟาประเภทใหพลังงานเสียงและภาพ ไดแก วิทยุ โทรทัศน   

เครื่องคอมพิวเตอร  เปนตน 

                    ปจจุบันความตองการใชไฟฟามีมากขึ้น  ทําใหทรัพยากรธรรมชาติที่ใชมีจํากัดและไม

สามารถสรางทดแทนได เชน น้ํา ถานหิน และกาซธรรมชาติที่ใชเปนเชื้อเพลิงตมน้ําใหเกิดพลังงานไอน้ํา

ไปหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟา และการเผาไหมเชื้อเพลิงเหลานี้มากๆ อาจกอใหเกิดภาวะเรือนกระจกหรือ

มลพิษในอากาศอีกดวย สวนไฟฟาที่ไดจากพลังน้ําไปหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟามักจะเกิดปญหาเนื่องจาก

การสรางเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ําทําใหตองเสียพื้นที่ปาไมบางสวนซึ่งสงผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตตางๆ  

 3.6  การใชไฟฟาในปจจุบัน   
  สุนทร บุญญาธิการ และคณะ  (2545: 95-96) กลาววา พลังงานรวม  คือพลังงานในสิ่งของทุก

อยางที่บริโภคโดยคิดจากปริมาณพลังงานที่ใชในการผลิตทุกๆ ข้ันตอน จนถึงการนํามาใชงาน  ไมวาจะ

เปน น้ําประปา ยาสีฟน ขนม กระดาษ ไฟฟา ลวนตองใชพลังงานในการผลิตและขนสงทั้งสิ้น เชน 

น้ําประปา 1 ลิตร ตองใชพลังงานไฟฟาในการผลิตประมาณ 0.155 วัตต/ชั่วโมง รายงานดังกลาวแสดง

วาพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดมีการสูญเสียไปกับระบบการผลิตและการขนสงเปนจํานวนมาก  ดังนั้น

กิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันจึงมีความเกี่ยวของและมีผลกระทบตอพลังงานในหลายๆ รูปแบบ   

เพราะสิ่งตางๆ ที่ใชในชีวิตประจําวันจะมีตนทุนของพลังงานรูปแบบตางๆที่ใชในการผลิตทั้งสิ้นจาก

รายงานพลังงานของประเทศไทย พ.ศ. 2542  ไดแสดงถึง การใชพลังงานของประเทศไทยจําแนกตาม

สาขาทางเศรษฐศาสตรไดดังนี้ 

   3.6.1  สาขาเกษตรกรรม  มีความตองการใชพลังงานรวมทั้งสิ้นรอยละ 4.5 ของ

ความตองการโดยรวมของประเทศ ซึ่งพลังงานที่ใช คือ น้ํามันสําเร็จรูป และพลังงานไฟฟา 

   3.6.2  สาขาเหมืองแร  มีความตองการใชพลังงานรวมทั้งสิ้นรอยละ 0.2 ของความ

ตองการโดยรวมของประเทศ พลังงานที่ใชประกอบดวยน้ํามันสําเร็จรูปเพียงอยางเดียว 

   3.6.3  สาขาอุตสาหกรรม  มีความตองการใชพลังงานรวมทั้งสิ้น รอยละ 33.8 ของ

ความตองการโดยรวมของประเทศ พลังงานที่ใชประกอบดวยน้ํามันสําเร็จรูปพลังงานหมุนเวียน เชน 

ลิกไนตและถานหิน กาซธรรมชาติ และพลังงานไฟฟา 

   3.6.4  สาขากอสราง  มีความตองการใชพลังงานรวมทั้งสิ้นรอยละ 0.5 ของความ

ตองการโดยรวมของประเทศ พลังงานที่ใช คือ น้ํามันสําเร็จรูป  
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   3.6.5 สาขาอาคารบานเรือนและธุรกิจการคา รวมถึงการบริการและสวนอาคาร

ราชการมีความตองการใชพลังงานรวม ทั้งสิ้น รอยละ 21.2 ของความตองการโดยรวมของประเทศ 

พลังงานที่ใชประกอบดวยน้ํามันสําเร็จรูปพลังงานหมุนเวียน และพลังงานไฟฟา 

   3.6.6  สาขาคมนาคมและขนสง มีความตองการใชพลังงานรวมทั้งสิ้นรอยละ 39.8 

ของความตองการโดยรวมของประเทศ พลังงานที่ใชประกอบดวยน้ํามันสําเร็จรูปและกาซธรรมชาติ 

 วัฒนา  ถาวร  (2550: 32-33) ไดจําแนกประเภทผูใชไฟฟา 7 ประเภท ดังนี้ 

   1.  บานที่อยูอาศัย 

   2.  กิจการขนาดเล็ก 

   3.  กิจการขนาดกลาง 

   4.  กิจการขนาดใหญ 

   5.  กิจการเฉพาะอยาง 

   6.  สวนราชการและองคกรที่ไมแสวงหากําไร 

   7.  การสูบน้ําเพื่อการเกษตร   

 3.7 การคาดคะเนความตองการใชไฟฟา 
 วัฒนา  ถาวร  (2550: 34-38) กลาววา เนื่องจากไฟฟามีการเปลี่ยนแปลงทุกชั่วโมงตลอดเวลา 

และผูใชแตละประเภทมีการใชไฟฟาแตละชั่วโมงไมเหมือนกัน จึงมีวิธีการคาดคะเนความตองการไฟฟา

ที่สําคัญและมีใชกันมาก 5 วิธี ดังนี้ 

   1. แบบจําลองทางเศรษฐศาสตร (Economic model) วิธีการนี้อาศัยความจริงที่วา

ความตองการใชไฟฟามีความสัมพันธอยางใกลชิดกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้น 

ความตองการไฟฟาจึงขึ้นอยูกับตัวแปรทางเศรษฐกิจ เชน รายไดประชาชาติ จํานวนประชากร   

   2. การวิเคราะหแนวโนม  (Time series or trend analysis) เปนการสรางสมการ

แสดงความสัมพันธของการใชไฟฟากับคาของเวลาเทานั้น โดยอาศัยหลักที่วาการใชไฟฟาจะเพิ่มข้ึน

ตลอดเวลาที่ผานไป ดังนั้นเมื่อวิเคราะหแนวโนมของการใชไฟฟาที่ผานมาในอดีต และสภาวะทาง

เศรษฐกิจที่คอนขางมั่นคง ทั้งในอดีตและในอนาคตขางหนา 

   3. การศึกษาวิเคราะหผูใชไฟฟา (End use method)  เปนการแสดงความสัมพันธ

ระหวางจํานวนผูใช  และปริมาณการใชแตละราย ซึ่งการใชไฟฟาแตละอยางจะตองถึงจุดอิ่มตัว            

( Saturation level) ของการไฟฟาความแมนยําจะมีมากถาไดมีการสํารวจรายละเอียด  การใช

เครื่องใชไฟฟา  การศึกษาแนวโนมการเพิ่มประชากร การพัฒนาทองถิ่น  รสนิยมและรายได (Personal 

income) ผลกระทบการปรับอัตราคาไฟฟาพฤติกรรม (Habit)  ซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถนําไปคํานวณได 
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   4. การใชขอมูลจากตารางปจจัยการผลิต (Input out put models) จะใชรวมใน

การประมาณความตองการใชพลังงานในระดับชาติได ซึ่งการคาดคะเนนั้น อาจเปลี่ยนแปลงจาก

เทคโนโลยีและการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงาน 

   5. แบบจําลองทางเศรษฐกิจและพลังงาน (Energy economic models) ใชในการ

วางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติทางดานแผนพลังงาน เปนการคาดคะเนโดยใชแบบจําลองที่แสดง

ความสัมพันธของการใชพลังงานทั้งในดานเทคนิค (Technology) เศรษฐกิจและนโยบาย (Policy)   

ซึ่งการคาดคะเนการใชไฟฟาตองมีขอที่ตองยอมรับคือ ไมมีการคาดคะเนแบบไหนที่ดีที่สุดหรือดีกวาอีก

วิธีหนึ่ง (No single forecasting method is superior to all others) และไมมีการคาดคะเนแบบไหนที่

ครอบคลุมหรือวาถูกตองที่สุด (No single forecasting is omniscient) 

3.8  นโยบายพลังงานไทย 
     กระทรวงพลังงาน  (2551: 2)  ไดสรุปนโยบายพลังงานดังนี้  

   3.8.1 ตองจัดหาพลังงานใหพอใช มีคุณภาพ มีความมั่นคง และราคาไมแพง และ

ตองใหมีการกระจายแหลงและชนิดของพลังงานไดหลากหลาย โดยหาไดทั้งจากภายในประเทศและ

นอกประเทศเพื่อจะไดไมถูกประเทศคูคาบีบบังคับมากจนเกินไป 

   3.8.2 ชักจูงใหประชาชนและโรงงานประหยัดพลังงาน ใชอยางมีประสิทธิภาพ และ

อาจมีมาตรการบังคับใหประหยัดดวย โดยออกเปนกฎหมาย เชน กําหนดมาตรฐานตางๆ เปนตนวา 

มาตรฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของอุปกรณเครื่องมือที่ใชไฟฟา ตองใชไฟนอย เชน ตูเย็นเบอร 5    

มาตรฐานเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานในอาคารและโรงงาน   

   3.8.3  สงเสริมใหบริษัทเอกชนมารวมผลิตพลังงานเพื่อลดภาระของรัฐ  เชนเอสพพี ี  

และไอพีพี ซึ่งจะเกิดการแขงขันมากขึ้น ทําใหผูซื้อมีทางเลือกมากขึ้นไดบริการที่ดีข้ึน และราคาเปนธรรม 

   3.8.4  ตองมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย  เชื้อเพลิงใดที่มีมลพิษมาก ตองมี

มาตรการกําจัดออกใหปลอดภัยกอนที่จะปลอยทิ้ง ในที่นี้พูดถึงเฉพาะผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทาง

กายภาพเทานั้น แตจริงๆแลวโครงการโรงไฟฟามีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทางสังคมเสมอ ซึ่งปญหานี้

จะแตกตางกันไป ตามสภาพทองถิ่นของแตละแหง  

 3.9 แนวทางการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 
 สุนทร  บุญญาธิการ และคณะ  (2545: 116–123) กลาววา  พลังงานเปนปจจัยที่สําคัญในการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความเปนอยูของคนในประเทศ หากสามารถบริหารและจัดการไดอยาง

เหมาะสมจะสามารถพัฒนาและฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นการกําหนดทิศ

ทางการใชพลังงานในอนาคตของประเทศไวลวงหนาจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง โดยคํานึงถึงผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ แนวทางการใชพลังงานที่เหมาะสมมีดังนี้ 
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  3.9.1  แนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน 

  การพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable development) เปนแนวความคิดที่สืบเนื่องจาก

สภาพแวดลอมถูกทําลายมากขึ้น เกิดปรากฏการณทางธรรมชาติอยางรุนแรงซึ่งไดสงผลกระทบตอ

มนุษยโดยตรง ซึ่งองคการสหประชาชาติไดเสนอแนวทางเพื่อขอความรวมมือระหวางประเทศ

อุตสาหกรรมในการปองกันดูแลรักษาและลดการทําลายสภาพแวดลอม เพื่อรักษาวัฏจักรของวงจรชีวิต  

โดยแนวทางการพัฒนานี้มีสาระครอบคลุมต้ังแตการลดปริมาณการใชทรัพยากรธรรมชาติ  การจัดการ

ทรัพยากรเพื่อใหเกิดการหมุนเวียน  การนําวัสดุกลับมาใชใหม (Reuse) และการนําทรัพยากรมาใชให

เกิดประโยชนสูงสุด ในสวนของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงพระราชทานแนว

พระราชดําริในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) นับวาเปนพระมหากรุณาธิคุณ และเปน

ประโยชนมหาศาลตอพสกนิกรชาวไทย ในชวงเวลาที่กําลังประสบวิกฤตการณทางเศรษฐกิจอยูใน

ปจจุบัน แนวพระราชดํารินี้เปนแนวทางที่กลาวถึงการดําเนินชีวิตใหมีเพียงพอที่จะกินมีเพียงพอที่จะเก็บ    

โดยการนําทรัพยากรที่มีอยูมาใชหมุนเวียนใหเกิดประโยชนสูงสุด สามารถพบไดจากการผลิตพลังงาน

โดยใชระบบชีวมวล (Biogas) เปนการนําขยะของเสียหรือมูลสัตวมาแปรสภาพเปนกาซหุงตมใน

ครัวเรือนได   ซึ่งเปนการนําของเหลือใชที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหนึ่งมาปอนเปนวัสดุ  สําหรับใช

ประโยชนใหกับอีกกระบวนการหนึ่ง   

  3.9.2  แนวทางการใชพลังงานสะอาด และเทคโนโลยีสะอาด 

  สุนทร บุญญาธิการและคณะ  (2545: 116–123)  กลาววา การใชพลังงานสะอาด    

(Clean energy)  และเทคโนโลยีสะอาด (Clean technology)  เปนแนวความคิดที่เกิดขึ้นจากผลกระทบ

ของความเจริญกาวหนาของภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยาง

หลีกเลี่ยงไมได ทั้งในรูปแบบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการใชอุปกรณเครื่องจักรที่มีคุณภาพต่ํา  เพื่อประหยัด

งบประมาณในการลงทุน แตเมื่อใชในระยะเวลาหนึ่งจะพบวาประสิทธิภาพของเครื่องลดต่ําลง การใช

พลังงานสิ้นเปลืองมากขึ้น รวมทั้งเกิดมลพิษตางๆตามมา เชน เขมา ควัน กลิ่น  น้ํามันร่ัวไหล หรือ

สารพิษตกคางในแมน้ําลําคลอง เทคโนโลยีสะอาด คือ การพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ  ใหมี

ของเสียหรือมลภาวะจากกระบวนการผลิต และสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด เชน  การประดิษฐ

รถยนตที่ใชพลังงานไฟฟาแทนการใชน้ํามันหรือการใชเครื่องจักรและอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง  

นอกจากนี้ยังมีแนวทางการดําเนินการตางๆ  โดยใชวิธีการออกมาตรการบังคับหรือสนับสนุนกิจกรรม

สาธารณะอื่นๆ   ที่มีสวนชวยในการรักษาสภาพแวดลอมอยางตอเนื่องโดยตลอด เชน การลงนามให

สัตยาบันของประเทศตางๆ  ในอนุสัญญาของสหประชาชาติวาดวยการลดการปลอยปริมาณแกสเรือน

กระจก (Greenhouse gas)  โดยมีผลบังคับใชสําหรับประเทศที่พัฒนาแลวเทานั้น  ซึ่งประเทศไทยไดมี

การจัดตั้งเครือขายการดําเนินงานดานนิเวศเศรษฐกิจและการผลิตที่สะอาด (Thailand network of eco 
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efficiency and cleaner production  หรือ TNEC) เปนเครือขายที่เกิดจากการรวมตัว เพื่อตองการ

สนับสนุนและดําเนินกิจกรรมดานเทคโนโลยีสะอาด และการปองกันมลพิษของประเทศ การคนหา

พลังงานสะอาดสําหรับอนาคตไดมีการกลาวถึง กระบวนการผลิตกระแสไฟฟาจากน้ํา (H2O) โดยวิธีการ

แยกน้ําที่มีองคประกอบของไฮโดรเจน  มาใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามัน ขอดีอีกประการหนึ่งที่สําคัญ

ของการใชกาซไฮโครเจนเปนเชื้อเพลิงคือ  ผลที่ไดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจะไดน้ํา  ซึ่งไม

กอใหเกิดมลภาวะแกสภาพแวดลอม  จึงสามารถกลาวไดวาไฮโดรเจนเปนทางออกของการนํามาใชเปน

เชื้อเพลิงที่สะอาด    และเปนกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงมาก  

  3.9.3  แนวทางการใชพลังงานทดแทน 

  สุนทร  บุญญาธิการและคณะ  (2545: 116–123)  กลาววา ปญหาดานวิกฤตการณราคา

น้ํามันของตลาดโลกสูงขึ้นเปนประวัติการณทําใหไดรับผลกระทบโดยตรง แมแตในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันก็ตาม  รวมทั้งหากพิจารณาการใชพลังงานไฟฟา ซึ่งเปนพลังงานพื้นฐานของประเทศจะ

พบวาในแตละวันมีความแตกตางในชวงการใชพลังงานสูงสุดและต่ําสุดคอนขางสูง  แสดงถึงความดอย

ประสิทธิภาพในการจัดการดานพลังงานไฟฟาที่สงผลกระทบตอกระบวนการผลิต และความสิ้นเปลือง

ในการสรางโรงงานไฟฟาขนาดใหญ  ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยางสมบูรณในประเทศไทย   

เชน แสงแดด ลม พืชพรรณทางการเกษตรและชีวมวล พลังงานทดแทนเหลานี้สามารถชวยลดปริมาณ

การผลิตพลังงานที่ใชอยูในปจจุบันไดมหาศาล โดยแนวทางการใชพลังงานในอนาคตที่กลาวมาทั้งหมด

ขางตน  ไดมีการริเร่ิมนํามาประยุกตใชจริง ดังตัวอยางบานประหยัดพลังงานเพื่อคุณภาพชวีติทีด่กีวา ซึง่

ไดมีการผสมผสานทางเทคโนโลยีกับการออกแบบเพื่อใหเกิดการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ    

 3.9.3.1  การนําพลังงานแสงอาทิตยมาผลิตกระแสไฟฟาสําหรับการใชงานภายใน 

บาน ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งในการใชพลังงานสะอาด 

3.9.3.2  การนําน้ําที่ผานการใชงานแลวและน้ําที่เกิดจากการควบแนนในระบบ 

ปรับอากาศ   มาใชรดตนไมเพื่อคืนประโยชนสูส่ิงแวดลอม  เปนหลักของการพัฒนาแบบยั่งยืนโดยการ

นําของเหลือใชจากกระบวนการหนึ่งมาใชเปนวัตถุดิบสําหรับอีกกระบวนการหนึ่ง การนําความรอนที่

เกิดจากเครื่องปรับอากาศนํามาใชประโยชน  สําหรับระบบผลิตน้ํารอนภายในบาน เพื่อลดปริมาณการ

ใชพลังงานไฟฟาในสวนนี้ลง 

3.9.3.3 การนําแสงธรรมชาติเขามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ภายในบานใน 

ชวงเวลากลางวัน   เพื่อลดการใชพลังงานไฟฟาจากแสงประดิษฐ     

   ทั้งหมดนี้จะเห็นไดวาทั้งมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้นผสานเปน

องคประกอบที่มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน หากองคประกอบใดเสียสมดุลไปองคประกอบ   

ที่เหลือจะไดรับผลกระทบและกอใหเกิดปญหาลูกโซตอเนื่องตามกันมา แมวาลักษณะการใชพลังงานใน
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อดีต สวนใหญมักจะไมใหความสําคัญหรือใสใจในเรื่องการสิ้นเปลืองคาใชจาย หรือการสูญเสีย

ทรัพยากรโดยเปลาประโยชน  โดยคนบางกลุมคิดวาตนเองมีฐานะดี สามารถใชพลังงานอยางฟุมเฟอย 

ซึ่งการใชพลังงานในลักษณะดังกลาวยังคงมีใหเห็นอยูในปจจุบัน ทั้งที่ดวยความรูเทาไมถึงการณ แตใน

อนาคตสิ่งตางๆ ตองไดรับการเปลี่ยนแปลง แมวาจะมีการความสามารถในการจายคาพลังงานมาก

เพียงใด แตหากไมมีพลังงานใหใชแลวเงินทองทั้งหลายก็คงไมมีความหมาย  สําหรับความพยายามใน

การที่จะคงไวซึ่งสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อลูกหลานในอนาคต การดําเนินการจะ

สําเร็จลุลวงหรือไมนั้น คําตอบที่ไดข้ึนอยูกับความรวมมือของทุกคน จากสิ่งที่กลาวมาขางตนคงเปนแรง

กระตุนใหมองยอนกลับไปวา ในอดีตเคยใชพลังงานกันอยางไร ในปจจุบันกําลังใชพลังงานอยางไรและ

ในอนาคตควรที่จะวางแผนการใชพลังงานอยางไร  (สุนทร บุญญาธิการ และคณะ.  2545: 116–123)   

 3.10 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย  8  

กลุมสาระการเรียนรู  สาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมการเรียนรูวิทยาศาสตร (2544: 9-10) 

ไดจัดทําหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 1-3 ประกอบดวย สาระที่ 1ส่ิงมีชีวิต

กับกระบวนการดํารงชีวิต สาระที่ 2 ชีวิตกับส่ิงแวดลอม สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร สาระที่ 4 แรง

และการเคลื่อนที่ สาระที่ 5 พลังงาน สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก สาระที่ 7 ดาราศาสตร

และอวกาศ สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

  มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระที่ 5 พลังงาน หนวยการเรียนรูที่ 5 เร่ือง

ไฟฟาในบาน 

   มาตรฐาน ว 5.1 : เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต   

การเปลี ่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและ

ส่ิงแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

   1. สํารวจตรวจสอบ  และอธิบายไดวาไฟฟาจากแบตเตอรี่สามารถทํางานไดแสดง

วาไฟฟาเปนพลังงาน 

   2. สํารวจ  สังเกตเครื่องใชไฟฟาในบาน  บอกไดวาพลังงานไฟฟาเปลี่ยนเปน

พลังงานอื่นได 

   3. สืบคนขอมูล  อภิปรายและบอกไดวาพลังงานไฟฟาสวนใหญไดมาจากแหลง

พลังงานในธรรมชาติที่แตกตางกัน  แหลงพลังงานบางอยางมีจํากัด จึงตองใชไฟฟาอยางประหยัด  ส่ือสาร

ส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
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 ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือก  การใชกิจกรรมกลุมซ่ึงเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมาใชในการอภิปรายและ

บอกไดวาพลังงานไฟฟาสวนใหญไดมาจากแหลงพลังงานในธรรมชาติที่แตกตางกัน  แหลงพลังงาน

บางอยางมีจํากัด   จึงตองใชไฟฟาอยางประหยัดและนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได 

3.11 แนวปฏิบัติในการใชไฟฟาอยางประหยัด 
อธิคม  นิลอุบล   (2549: 1-15) กลาวไววา เราควรมีแนวปฏิบัติในการใชไฟฟา ดังนี้ 

1. ปดสวิตชไฟ และเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดเมื่อเลิกใชงาน สรางใหเปนนิสัยในการดับ 

ไฟทุกครั้งที่ออกจากหอง  

2. เลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาที่ไดมาตรฐาน ดูฉลากแสดงประสิทธิภาพใหแนใจทุกครั้ง 

กอนตัดสินใจซื้อ   ตองเลือกใชเบอร 5  

3. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนอุณหภูมิที่กําลังสบาย  

อุณหภูมิที่เพิ่มข้ึน 1 องศา ตองใชพลงังานเพิ่มข้ึนรอยละ 5-10  ไมควรปลอยใหมีความเยน็ร่ัวไหลจาก

หองที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนงั ฝาเพดาน ประตู ชองแสง และปดประตู

หองทุกครั้งที่เปดเครื่องปรับอากาศ  

4. ใชมูล่ีกันสาดปองกันแสงแดดสองกระทบตัวอาคาร และบุฉนวนกันความรอนตาม 

หลังคาและฝาผนังเพื่อไมใหเครื่องปรับอากาศทํางานหนักเกินไป  

5. ควรปลูกตนไมรอบๆ อาคาร   เพราะตนไมขนาดใหญ 1 ตน ใหความเย็นเทากับ 

เครื่องปรับอากาศประมาณ 12,000 บีทียู   ปลูกพืชคลุมดินเพื่อชวยลดความรอนและเพิ่มความชื้นใหกบั

ดินจะทําใหบานเย็น    

6. ในสาํนักงานใหปดไฟ   ปดเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณไฟฟาที่ไมจาํเปน ในชวง 

เวลา 12.00 -13.00 นาฬิกา   

7. ควรใชบัลลาสตประหยัดไฟ หรือบัลลาสตอิเล็กโทรนิกคูกับหลอดผอมจอมประหยัด    

หมั่นทําความสะอาดหลอดไฟที่บาน  เพราะจะชวยเพิ่มแสงสวางโดยไมตองใชพลังงานมากขึ้น ควรทํา

อยางนอย 4 คร้ังตอป  

8. ควรตั้งโคมไฟที่โตะทาํงาน หรือติดตั้งไฟเฉพาะจุด แทนการเปดไฟทั้งหองเพื่อ 

หองทํางานจะประหยัดไฟไดมาก  

9. ควรใชสีออนตกแตงอาคาร ทาผนงันอกอาคารเพื่อการสะทอนแสงที่ด ีและทาภายใน 

อาคารเพื่อทําใหหองสวางไดมากกวา  

10. ใชแสงสวางจากธรรมชาติใหมากที่สุด เชน ติดตั้งกระจกหรือติดฟลมที่มีคุณสมบัติ 

ปองกันความรอน แตยอมใหแสงผานเขาไดเพื่อลดการใชพลังงานเพื่อแสงสวางภายในอาคาร  

11. ปดตูเย็นใหสนิท ทําความสะอาดภายในตูเย็น และแผนระบายความรอนหลังตูเย็น 
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สม่ําเสมอ เพื่อใหตูเย็นไมตองทํางานหนักและเปลืองไฟ อยาเปดตูเย็นบอย อยานําของรอนเขาแชใน

ตูเย็น เพราะจะทําใหตูเย็นทํางานเพิ่มข้ึน กินไฟมากขึ้น ตรวจสอบขอบยางประตูของตูเย็นไมให

เสื่อมสภาพ เพราะจะทําใหความเย็นร่ัวออกมาได ทําใหส้ินเปลืองไฟมากกวาที่จําเปน  เลือกขนาดตูเย็น

ใหเหมาะสมกับขนาดครอบครัว อยาใชตูเย็นใหญเกินความจําเปน  และควรตั้งตูเย็นไวหางจากผนงับาน 

15 เซ็นติเมตร   ควรละลายน้ําแข็งในตูเย็นสม่ําเสมอ การปลอยใหน้ําแข็งจับหนาเกินไป 

12. ไมควรพรมน้ําจนแฉะเวลารีดผา เพราะตองใชความรอนในการรีดมากขึ้น  

เสียพลังงานมากขึ้น เสียคาไฟเพิ่มข้ึน   เสียบปลั๊กครั้งเดียว ตองรีดเสื้อใหเสร็จ ไมควรเสียบและถอดปลั๊ก

เตารีดบอยๆ เพราะการทาํใหเตารีดรอนแตละครั้งกินไฟมาก  

13. ซักผาดวยเครื่อง ควรใสผาใหเต็มกาํลังของเครื่อง เพราะตองใชน้าํในปริมาณ 

เทาๆ กัน  

14. ไมควรอบผาดวยเครื่อง เมื่อใชเครื่องซักผา เพราะเปลืองไฟมาก ควรตากเสื้อผา 

กับแสงแดดหรือแสงธรรมชาติจะดีกวา ทั้งยังชวยประหยัดไฟไดมากกวา  

            15. ปดโทรทัศนทันทีเมื่อไมมีคนดู เพราะการเปดทิ้งไวโดยไมมีคนดู เปนการสิ้นเปลือง

ไฟฟาโดยใชเหตุ และยังตองซอมเร็วอีกดวย อยูบานเดียวกัน ดูโทรทัศนรายการเดียวกัน ก็ควรจะดเูครือ่ง

เดียวกัน ไมใชดูคนละเครื่อง คนละหอง เพราะจะทําใหส้ินเปลืองพลังงาน  

16. เช็ดผมใหแหงกอนเปาผมทุกครั้ง ใชเครื่องเปาผมสาํหรับแตงทรงผม ไมควรใชทาํ 

ใหผมแหง เพราะตองเปานาน เปลืองไฟฟา  

17. ใชเตาแกสหุงตมอาหาร ประหยัดกวาใชเตาไฟฟา เตาอบไฟฟาและควรติดตั้ง 

วาลวนิรภัย (Safety value) เพื่อความปลอดภัยดวย  

18. อยาเสียบปลั๊กหมอหุงขาวไว เพราะระบบอุนจะทํางานตลอดเวลา ทําใหส้ินเปลือง 

ไฟเกินความจําเปน  

19. กาตมน้ําไฟฟา ตองดึงปลั๊กออกทันทีเมื่อน้ําเดือด อยาเสียบไฟไวเมื่อไมมีคนอยู  

เพราะนอกจากจะไมประหยัดพลังงานแลวยังอาจทําใหเกิดไฟไหมได  

20. แยกสวิตชไฟออกจากกัน ใหสามารถเปดปดไดเฉพาะจุด ไมใชปุมเดียวเปดปด 

ทั้งชั้น ทําใหเกิดการสิ้นเปลืองและสูญเปลา  

21. ซอมบาํรุงอุปกรณไฟฟาใหอยูในสภาพที่ใชงานได และหมั่นทําความสะอาด 

เครื่องใชไฟฟาอยูเสมอ จะทําใหลดการสิ้นเปลืองไฟได  

22. อยาเปดคอมพิวเตอรทิ้งไวถาไมใชงาน ติดตั้งระบบลดกระแสไฟฟาเขาเครื่องเมื่อ 

พักการทาํงาน จะประหยัดไฟไดรอยละ 35 - 40 และถาปดหนาจอทันทีเมื่อไมใชงาน จะประหยัดไฟ 

ไดรอยละ 60  
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23. ดูสัญลักษณ Energy star กอนเลือกซื้ออุปกรณสํานักงาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร    

เครื่องโทรสาร  เครื่องพิมพดีดไฟฟา  เครื่องถายเอกสาร ซึ่งจะลดการใชกําลังไฟฟา  เพราะจะมีระบบ

ประหยัดไฟฟาอัตโนมัติ 

 

3.12  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการใชไฟฟา 
ภาสวรรณ  ทองเจริญ  (2546: 91) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรม การประหยัด

พลังงานไฟฟาในที่พักอาศัยของการเคหะแหงชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาสถานภาพครอบครัว 

การศึกษา รายได ขนาดครอบครัว อาชีพ การรับรูและการยอมรับมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ

ประหยัดพลังงานไฟฟา ดานวิธีการใชเคร่ืองใชไฟฟา และดานการเลือกซื้อ อยางไมมีความสําตัญทาง

สถิติ มีการยอมรับพียงอยางเดียวที่มีความสําคัญตอพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาในที่พักอาศัย

ดานการบํารุงรักษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 

สมบัติ  พรหมสวรรค  (2546: 78-79) ไดศึกษาการอนุรักษพลังงานของขาราชการ มหาวิทยาลัย   

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยแบงออกเปน 3 ดานคือ 1) ดานความรูความเขาใจพบวาขาราชการ

ที่มีสถานภาพและสังกัดหนวยงานตางกัน  มีความรูความเขาใจปานกลาง เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน  

2)  เจตคติที่มีตอมาตรการและนโยบายของมหาวิทยาลัย  พบวา ขาราชการที่มีสถานภาพและสังกัด

หนวยงานตางกัน  เห็นดวยตอมาตรการและนโยบาย แสดงวามีเจตคติที่ดีซึ่งเกิดจากความรูความเขาใจ  

ที่จะตอบสนองในทิศทางที่ดีตอการสนับสนุน  3)  ดานการปฏิบัติตอการอนุรักษพลังงานหัวหนางานที่

สังกัดหนวยงานตางกันมีการปฏิบัติตอการอนุรักษพลังงานที่ตางกัน 

สุกัญญา  ซื่อสัตย  (2546: 76) ไดศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟาของนักเรียน

โรงเรียนอรรถมิตร  จํานวน  252  คน พบวา นักเรียนหญิงและนักเรียนชาย มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การอนุรักษพลังงานไฟฟาอยูในระดับปานกลาง ทําใหทราบวา ระดับพฤติกรรมในการอนุรักษพลังงาน

ไฟฟา  เมื่อจําแนกตามเพศ  จํานวนสมาชิกในครอบครัว  ระดับการศึกษาของบิดา มารดา และรายได

เฉลี่ย  พบวาไมมีความแตกตางกันกับระดับพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานไฟฟาแตเมื่อ

จําแนกตามชวงชั้นระดับการศึกษา และสื่อในการรับขอมูลขาวสาร พบวามีความแตกตางกันกับระดับ

พฤติกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานไฟฟาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  .05 

ทัศนวดี  วองกิจ  (2547: 38-39)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่  6   โรงเรียนวัดสุทธาราม จํานวน 105 คน  เร่ืองการอนุรักษพลังงานไฟฟา โดยใชบทเพลงเปนสื่อ  

จากการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์โดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากนักเรียนมีความรูเดิม

เร่ืองการอนุรักษพลังงานเปนปจจัยเดิม  และทางโรงเรียนใหความรูขาวสารการจัดกิจกรรมพลังงานใน

โรงเรียนอยางตอเนื่อง  นักเรียนนิยมรับขาวสารจากสื่อที่ทันสมัย  ประเภทบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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มัลติมีเดีย  และเว็บไซต  เมื่อนําสื่อบทเรียนมาใชประกอบการเรียนการสอน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดยรวมจึงแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

4. เอกสารแนวคิดที่เก่ียวของกับการสังเกต 

 ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดใชการสังเกตเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังที่ อรพินทร  ชูชม 

(2545: 126 - 131) ไดกลาวถึงขอบเขตของการสังเกตไวดังนี้ 

4.1  ความหมายของการสังเกต 
 การสังเกต (Observation) เปนกระบวนการที่ผูสังเกตทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการจด

บันทึกพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุมหรือปรากฎการณในสถานการณใดสถานการณหนึ่งที่เกี่ยวของ

ประเด็นที่ศึกษา โดยอาศัยประสาทสัมผัสของผูสังเกตเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูหรือขอมูลเพื่อ

ใชในการศึกษา นอกจากนี้ขอมูลที่ไดยังขึ้นอยูกับการรับรู ทัศนคติตลอดจนประสบการณของผูสังเกต

ดวย ดังนั้นขอมูลที่ไดจากสังเกตจะถูกตองเชื่อถือไดหรือไมเพียงใด จึงขึ้นอยูกับตัวผูสังเกตเปนสําคัญ 

การสังเกตแบงเปนสองระดับคือ 

  4.1.1 ระดับที่เห็นเดนชัด (manifest level) หรือเห็นไดโดยตรงเปนการสังเกตที่สามารถ

บันทึกผลการสังเกตไดโดยไมตองประเมิน เชน มีเด็ก 3 คน ลุกจากที่นั่งเรียนระหวางการเรียนการสอน

ในชวง 20 นาทีแรก 

  4.1.2 ระดับที่เปนพฤติกรรมแฝง (latent level) เปนการสังเกตที่ตองบันทึกผลโดยการ

ตีความหมายจากสิ่งที่มองเห็น เชน ผูเขาแขงขันมีความวิตกกังวลมาก อาจแปลความจากการที่ผูเขา

แขงขันแสดงอาการไมอยูนิ่ง คิ้วขมวด มือไมส่ัน เปนตน 

4.2  คุณสมบัติของผูสังเกต 
 ผลของการสังเกตจะถูกตองเที่ยงตรงและเชื่อถือไดนั้น องคประอบที่สําคัญอันหนึ่งคือผูสังเกต

โดยผูสังเกตจะตองไดรับการฝกฝนมาเปนพิเศษใหมีคุณสมบัติดังนี้ 

  4.2.1 ความเอาใจใส (attention) ของผูสังเกต โดยผูสังเกตจะตองเปนผูที่มีความสนใจ

เอาใจใส ในเรื่องที่จะสังเกตนั้นอยางจริงจังรูเปาหมายของการสังเกตและมีความตั้งใจที่จะแสวงหา

ความรูในเรื่องที่จะสังเกตนั้น 

  4.2.2 ความสามารถในการใชประสาทสัมผัส(sensation) ของผูสังเกตโดยผูสังเกตตอง

มีความแนใจวาประสาทสัมผัสของตนเองปกติพรอมที่จะสังเกตเชน หูไมหนวก ตาไมบอด สภาพรางกาย

ในขณะที่สังเกตเปนปกติ เปนตน ผูสังเกตตองไดรับการฝกฝนใหมีความวองไวในการใชประสาทสัมผัส 

มีการรับรูโดยใชประสาทสัมผัสในส่ิงที่สังเกตไดอยางรวดเร็ว 

4.2.3 ความสามารถในการรับรู (perception) ของผูสังเกตโดยผูสังเกตตองความสามารถ 
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ในการรับรูเร่ืองที่กําลังสังเกตเปนอยางดี คือ มีความรูในเรื่องที่จะสังเกตดีพอสมควร เพื่อที่จะไดสามารถ

ตอบสนองสิ่งที่รับรูมาไดอยางถูกตอง ชัดเจนและรวดเร็วทั้งในการดานการบันทึกผลการสังเกตและแปล

ความหมายสิ่งที่รับรูนั้นนอกจากนี้พฤติกรรมบางอยางเกิดขึ้นรวดเร็วและไมเกิดขึ้นซ้ําอีกผูสังเกตจึงตอง

ไดรับการฝกฝนใหมีการรับรูที่รวดเร็ว และละเอียดถี่ดวน รูวาควรสังเกตอะไร  ไมควรสนใจอะไรและ

สามารถแยกแยะขอเท็จจริงออกจากแปลความ 

4.3  ประเภทของการสังเกต  
4.3.1  การสังเกตโดยตรง (direct observation)  เปนการสงัเกตที่ผูสังเกตเฝาดูพฤติกรรมที ่

เกิดขึ้นดวยตนเอง ซึ่งแบงออกได 2 ประเภทคือ 

1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (participant observation)  เปนการที่ผูสังเกตเขาไป 

รวมอยูในหมูผูที่ถูกสังเกต ทําตนเปนเสมือนสมาชิกคนหนึ่งของกลุมนั้นทํากิจกรรมกับกลุม  มีบทบาท 

และแสดงพฤติกรรมเชนเดียวกับสมาชิกคนอื่นๆ  ของกลุมแลวทําการสังเกตพฤติกรรมเหลานี้ไปพรอมๆ 

กัน ตามเรื่องที่ตนตองการสังเกต โดยผูถูกสังเกตไมรูตัวเลยวากําลังถูกสังเกตพฤติกรรมซึ่งการสังเกต

แบบนี้เปนการสังเกตแบบเขาไปมีสวนรวมโดยสมบูรณ (complete participant)  สวนการสังเกตแบบ

เขาไปมีสวนรวมโดยไมสมบูรณ (incomplete participant)  ผูสังเกตจะเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมบาง

ตามที่เห็นสมควรเพื่อสรางความสัมพันธระหวางผูสังเกตและผูถูกสังเกตไดเกิดความสนิทสนมุคุนเคยกนั 

การสังเกตในลักษณะนี้ผูสังเกตจะรูตัววากําลังถูกสังเกตการสังเกตประเภทนี้นิยมใชมากในการศึกษา

ชุมชน ผูสังเกตจะเขาไปในหมูบานและพยายามสรางความสนิทสนมคุนเคยกับชาวบาน ทําตนเปน

เสมือนสมาชิกคนหนึ่งของหมูบานแลวสังเกตพฤติกรรมตางๆที่เกิดขึ้นในหมูบานตามที่ตองการศึกษา 

2) การสังเกตโดยไมเขามีสวนรวม(non participant observation)เปนการ 

สังเกตที่ผูสังเกต อยูวงนอกของผูถูกสังเกตกระทําตนเปนบุคคลภายนอก โดยไมเขาไปรวมกิจกรรมของ

กลุมการสังเกตอาจใหผูถูกสังเกตรูตัวหรือไมรูตัวก็ไดเชน ในกรณีที่ผูถูกสังเกตไมรูตัวทําไดโดยใชวิธี

สังเกตผานกระจกที่มองเห็นไดดานเดียว (one way mirror) หรือโทรทัศนวงจรปด เปนตน แตถาเปนการ

สังเกตที่ทําใหผูถูกสังเกตรูตัวในการบางเรื่องอาจจะทําใหพฤติกรรมของผูถูกสังเกตเปลี่ยนแปลงไปโดย

แสรางทําพฤติกรรมที่ผิดไปจากความเปนจริง ผูสังเกตจึงตองพิจารณาดูวาควรจะใชวิธีการสังเกตโดยให

ผูสังเกตรูตัวในกรณีที่การสังเกตเรื่องนั้นตัวผูสังเกตจะไมมีผลใหผูถูกสังเกตเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป

จากความเปนจริง 

 4.3.2 การสังเกตโดยออม (indirect observation)เปนการสังเกตที่ผูสังเกตไมได

เฝาดูพฤติกรรมตางๆ  ที่เกิดขึ้นดวยตนเองการถายทอดจากผูอ่ืนเลาพฤติกรรมของผูสังเกตใหผูสังเกตฟง

หรือเปนการสังเกตที่ไมสามารถมองเห็นเหตุการณที่มุงสังเกตดวยตา ตองอาศัยการถายทอดพฤติกรรม

ของผูถูกสังเกตจากผูอ่ืน หรือเครื่องมืออีกทีหนึ่ง จําเปนตองอาศัยดวยเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ชวย
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เก็บขอมูลเชนตองการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับการทํางานของหัวใจ ตองอาศัยเครื่องมือวัดและอานผล

จากเครื่องมือนั้นๆ เปนตน   โครงสรางของการสังเกต แบงออกไดเปน  2  แบบ 

  1)  การสังเกตแบบมีเคาโครงกําหนดไวลวงหนา (structured  observation) เปนการ

สังเกตที่ผูสังเกตไดกําหนดเรื่องไวอยางแนนอนเฉพาะเจาะจงวาจะสังเกตพฤติกรรมหรือปรากฎการณ

อะไรบาง เปนการวางเคาโครงสําหรับใชเปนหลักในการสังเกตอยางแนนอน การสังเกตแบบนี้จึงมี

เครื่องมือชวยในการสังเกตหรือการบันทึกเตรียมไวลวงหนา เชน แบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

มาตราประเมินคา (rating scale) เปนตน และจะไมสังเกตเหตุการณ หรือพฤติกรรมอ่ืนใดที่เกิดขึ้น

นอกเหนือจากที่กําหนดไว 

  2)  การสังเกตแบบไมมีเคาโครงกําหนดไวลวงหนา (instructed  observation)  เปน

การสังเกต ที่ผูสังเกตไมไดกําหนดเรื่องแนนอนเฉพาะที่เกี่ยวของกับปญหาที่จะมุงสังเกตเพียงอยางเดียว

เปนการสังเกตที่เปนอิสระ ถามีพฤติกรรม หรือมีปรากฎการณอะไรเกิดขึ้นในขณะนั้นก็พรอมที่จะสังเกต

เร่ืองตางๆ ที่เกิดขึ้น พรอมที่จะหาความรูจากความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณนําไปสูความรูเร่ืองอื่นๆที่

ไมไดคาดฝนหรือเคยรูมากอน ไมสามารถกําหนดเรื่องเฉพาะในวงแคบตั้งแตเร่ิมงานไดวิธีการสังเกต

แบบนี้จึงเหมาะสําหรับการศึกษาแบบสํารวจสภาพการณใหมทั่วไป ในระยะแรกที่ผูศึกษาไมมีความรู

ภูมิหลังในเรื่องนี้พอจะกําหนดเรื่องไดเฉพาะเจาะจงโดยใชวิธีการสังเกตแบบนี้ไประยะหนึ่ง เพื่อใหได

ความรูพอที่จะจํากัดขอบเขตของเรื่องไดแนนอน ก็อาจใชการสังเกตแบบนี้เคาโครงตอไป 

4.4  หลักการสังเกต 
 การสังเกตที่ดีที่จะใหไดขอมูลถูกตองเที่ยงตรงและเชื่อถือไดนั้น ควรมีหลักดังนี้ 

  4.4.1 ตองกําหนดจุดมุงหมายที่จะสังเกตใหแนนอนวาจะสังเกตอะไรและสังเกต

อยางไร เปนการสังเกตเฉพาะเรื่อง โดยพยายามกําหนดเนื้อหาสาระที่สังเกตใหชัดเจน เพื่อใหไดขอมูล

ตรงตามความตองการของสังเกต เชน ถาตองการสังเกตความมีระเบียบวินัยของเด็กในหองเรียน                 

ผูสังเกตจะตองสามารถสรางนิยามเชิงปฏิบัติการของพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยที่สามารถสังเกตให

ชัดเจนวาคืออะไร มีลักษณะเชนไรเพื่อที่ผูสังเกตสามารถวัดพฤติกรรมนั้นไดโดยการสังเกต เปนตน 

  4.4.2 ตองศึกษาหาความรูเร่ืองที่จะสังเกตใหพรอม โดยผูสังเกตตองพยายามศึกษาหา

ความรูเกี่ยวกับเร่ืองที่จะสังเกตไวกอนใหมากที่สด ถามีความรูในเรื่องนั้นมากเทาใด หรือสังเกตในสิ่งที่

ตนถนัดรูอยางแจมแจง การสังเกตก็จะไดขอมูลที่ถูกตองและเชื่อถือไดมากและถาผูรอบรู ในเรื่องที่จะ

สังเกตมากก็สามารถเลือกสิ่งที่จะสังเกตใหเกี่ยวของกับเร่ืองที่กําลังสนใจศึกษาอยู 

  4.4.3 ตองมีการวางแผนการสังเกตใหเปนระบบ โดยมีการจัดเตรียมสภาพการณตางๆ 

ใหพรอมที่จะทําการสังเกตไมวาจะเปนการติดตอนัดหมายผูถูกนัดหมาย การเตรียมเครื่องมือตางๆ ที่

ชวยในการสังเกต 
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  4.4.4 ขอมูลที่ไดจากการสังเกตอยูในรูปปริมาณ(quantitative)คือสามารถนับ

ปรากฎการณออกมาเปนปริมาณหรือเปนคะแนน เพื่อที่จะไดสามารถนําไปศึกษาเปรียบเทียบไดอยางมี

ความหมายนั่นคือการสังเกตจะตองใชเครื่องมือชวยสังเกต เชน แบบตรวจสอบรายการ มาตราประเมิน

คาซึ่งสามารถใหคะแนนหรือนับความถี่จากผลการสังเกตโดยใชเครื่องมือเหลานี้ชวยประกอบการสังเกต 

  4.4.5 ตองบันทึกเหตุการณหรือพฤติกรรมที่ตองการทันทีหรือเณวที่สุดเทาที่จะทําได 

เปนการบันทึกไวเตือนความจํากันลืมรายละเอียดตางๆ ที่ไดจากการถาปลอยทิ้งไวนานผลการสังเกตจะ

ไดรับอิทธิพลจากกความจํา ความเชื่อและความคิดเห็นของผูสังเกตที่จะทําใหขอมูลบิดเบือนจากความ

จริง ผูสังเกตอาจจะตองใชอุปกรณและเครื่องมือชวยบันทึก และถามีการสังเกตหลายๆ คน ก็ควรมีการ

พิจารณาอภิปรายตกลงกันกอนเพื่อใหมีการบันทึกไปในแนวหรือวิธีการเดียวกัน 

  4.4.6 ขอมูลที่สังเกตไดควรทําซ้ําหรือสามารถที่จะตรวจสอบได การตรวจสอบความ

เชื่อมั่นของขอมูลหลังจากการสังเกตอาจทําไดโดยการเปรียบเทียบผลการสังเกตของตนกับผูสังเกตคน

อ่ืนๆ หรืออาจจะมีการสังเกตซ้ําอีกครั้งหนึ่ง 

  4.4.7 ผูสังเกตควรฝกการสังเกตกอนไปสังเกตจริง เพื่อใหเกิดทักษะความชํานาญ

คลองแคลวในการใชเครื่องมือและอุปกรณในการบันทึกผลกอนที่จะเริ่มลงมือสังเกต นอกจากนี้ การฝก

การสังเกตจะทําใหผูสังเกตรูวาตนเองตองการสังเกตอะไร ไมควรสนใจอะไรมีความวองไวที่จะประเมิน

พฤติกรรมหรือเหตุการณที่มองเห็นไดถูกตองและแมนยําและสามารถควบคุมความลําเอียงของตนไมให

มีสวนรวมหรืออิทธิพลเหนือส่ิงที่สังเกต ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลที่มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือไดสูง 

4.5  ขอดีและขอจํากัดของการสังเกต 
  4.5.1 ขอดีของการสังเกต 

   1) ชวยใหไดขอเท็จจริงของเหตุการณหรือปรากฎการณนั้นอยางแทจริง ทําให

ไดความเชื่อถือไดสูงและมีความหมายลึกซึ้งกวาขอมูลที่ไดโดยใชวิธีอ่ืน 

   2) ชวยใหไดขอมูลที่เปนขอมูลที่เปนขอเท็จจริงที่เชื่อถือไดและมีความสมบูรณ

ไดมากเพราะเปนขอมูลที่ไดโดยที่บุคคลหรือส่ิงนั้นยังไมมีโอกาสที่นึกคิดเปลี่ยนแปลง และถาใชวธิอ่ืีนลมื

หรือบิดเบือนไปจากความเปนจริงได 

   3)  มีความยืดหยุน (flexibility) ดีกวาวิธีการอื่น เชน สามารถชวยใหได

ขอเท็จจริงบางอยางที่เปนผลพลอยไดที่อาจเกิดขึ้นระหวางการสังเกต ซึ่งมีความสําคัญตอการศึกษา 

นอกจากนี้วิธีการสังเกต ยังชวยใหไดขอมูลที่ผูถูกศึกษาไมไดบอกเลาใหฟงเพราะนึกวาไมสําคญัเปนของ

ธรรมดา หรือขอเท็จจริงผูถูกศึกษาบอกไมไดเพราะอธิบายไมถูกเปนตน  
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   4)  การเก็บขอมูลโดยใชเทคนิคการสังเกต ทําใหผูสังเกตไดเห็นทั้งกระบวนการ 

(process) และผลลัพธ (product) สามารถไดรายละเอียดตางๆ อยางลึกซึ้งไมสามารถหาไดดวย

เครื่องมือชนิดอื่น 

   5)  การสังเกตเปนวิธีการที่ชวยใหไดขอมูลบางอยางที่ผูถูกศึกษาไมเต็มใจให

ขอมูล เพราะไมแนใจ หรือกลัววาการบอกเลา ขอเท็จจริงนั้นจะเปนภัยตอตนเอง หรือเปนการผิด

กฎเกณฑขอบังคับหรือเปนการเสื่อมเสียบุคลิกลักษณะของตนเอง  

   6)  การสังเกตเปนวิธีการที่ชวยเหลือใหไดขอมูลที่ผูถูกศึกษาไมสามารถให

ขอมูลได เชน คนใบ คนหูหนวก เด็กและทารก 

4.5.2  ขอจํากัดของการสังเกต 

   1) นิยามพฤติกรรมที่มุงสังเกตไมชัดเจนทําใหผูสังเกตประสบปญหาในการ

สังเกตไมทราบวาจะสังเกตพฤติกรรมอะไรแนและมีปญหาในการแปลความหมายของพฤติกรรม ทํา

ใหผลของการสังเกตนั้นไมแนนอน เชื่อถือไดนอยและไมครบถวนสมบูรณ  

   2) ผูสังเกตมีอคติ (bias) ที่เกิดจากความลําเอียง จะทําใหขอมูลที่ไดขาดความ

เปนปรนัย และคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ทั้งนี้เนื่องจากสิ่งที่เปนจริงและละเลยที่จะสนใจในสิ่งที่

ตองการนอกจากนี้ ผลของผูสังเกตยังขึ้นอยูกับความรู ความสามารถและประสบการณของผูสังเกตเปน

สําคัญนาจะมีความรูในเรื่องที่จะสังเกตหรือมีความเขาใจในวิธีการสังเกตมากนอยเพียงใด ถาผูสังเกตมี

ความสามารถในการสังเกตนอยผลของการสังเกตก็มีปญหาเชื่อถือไดนอย 

   3)  ตองการผูสังเกตที่มีความสามารถ ตองใชเวลาในการฝกการสังเกต ทั้งนี้

เนื่องจากผลของการสังเกตขึ้นอยูกับความรูความสามารถของผูสังเกตเปนสวนใหญ ที่จะทําใหผลของ

การสังเกตนั้นเชื่อถือไดและไดผลครบสมบูรณ ดังนั้นจึงควรฝกฝนใหผูสังเกตมีลักษณะดังนี้ 

   ก. มีประสาทสัมผัสที่ไว ใชการไดดี 

   ข. ไวที่ประเมินพฤติกรรมหรือเหตุการณที่พบเห็นไดถูกตอง 

   ค. มีความพรอมที่จะสังเกตภาวะรางกายและจิตใจสมบูรณ มีความอดทน มี

การตัดสินใจที่ดี รวดเร็ว และชางสังเกต 

   ง. ควบคุมความลําเอียงของตนไมใหมีสวนรวมหรือมีอิทธิพลเหนือส่ิงที่สังเกต 

   จ. สามารถแยกประเด็นไดวาอะไรคือสิ่งที่ตองการสังเกตและอะไรบางที่ไม

ตองการสังเกต 

   4) ผูสังเกตทําใหพฤติกรรมของผูถูกสังเกตเปลี่ยนไปจากความเปนจริง ทําให

ไดขอมูลไมตรงกับความเปนจริงได เชน ในกรณีที่ผูถูกสังเกตรูตัววากําลังถูกสังเกตอาจจะพยายามแสรง

ทําเสริมสรางความประทับใจเปนพิเศษใหแกผูสังเกต 
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   5) เครื่องมือชวยใน การสังเกตไมดีพอ 

   6) การสังเกตไมสามารถเก็บขอมูลใหไดทั่วถึงครบถวนทุกแงมุมของเหตุการณ

ทุกชนิดเพราะไมสามารถเฝาสังเกตเหตุการณที่เกิดขึ้นพรอมๆ กันไดหลายแหงในเวลาเดียวกัน และไม

สามารถใหความสนใจบุคคลหลายๆ คนไดพรอมกัน ถึงแมจะอยูรวมในที่เดียวกันและเหตุการณ

บางอยางเกิดเร็วมากสังเกตไดไมทัน  

   7) การสังเกต ไมสามารถเก็บขอมูลที่ตองการได หากเหตุการณนั้นไมเกิดขึ้น

ในระยะเวลาที่ตองการศึกษาวิจัย เชน การปฏิวัติ การเลือกตั้ง เปนตน 

   8) การสังเกตไมสามารถเก็บขอขอมูลบางอยางที่เจาของเหตุการณไมอนุญาต

ใหเขาไปสังเกตเพื่อใชในการวิจัยเชน กิจกรรมสวนตัวของบุคคลพิธีกรรมบางอยางการรักษาบางอยาง 

 

5. เอกสารแนวคิดที่เก่ียวของกับการปรับพฤติกรรม  
 ในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชเทคนิคการปรับพฤติกรรมเขารวมในโปรแกรมพัฒนาการประหยัด

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 5.1  ความหมายของการปรับพฤติกรรม 
 ผองพรรณ  เกิดพิทักษ  (2536: 10) กลาววา การปรับพฤติกรรม หมายถึง การประยุกตหลัก

พฤติกรรมโดยใชเทคนิควิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีประสมประสานกัน เพื่อปรับ เปลี่ยน พฤติกรรมที่ไมพึง

ประสงคใหเปนพฤติกรรมที่พึงประสงค 

 สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต  (2549: 3) กลาววา การปรับพฤติกรรม หมายถึง การนําเอาหลักแหง

พฤติกรรม (Behavior principles) มาประยุกตใชเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางเปนระบบเพื่อ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมใหเหมาะสมขึ้น 

 สรุปวา การปรับพฤติกรรม  หมายถึง การประยุกตหลักพฤติกรรมโดยใชเทคนิควิธีการหนึ่ง หรือ

หลายวิธีประสมประสานกัน เพื่อปรับ เปลี่ยน พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคใหเปนพฤติกรรมที่ พึงประสงค  

โดยการนําเอาหลักแหงพฤติกรรมมาประยุกตใช  

 
5.2  ลักษณะการปรับพฤติกรรม 

 ผองพรรณ  เกิดพิทักษ (2536: 149 -176) กลาววา ในการประยุกตหลักพฤติกรรมเพื่อปรับ

พฤติกรรมนั้นจะตองประกอบดวยลักษณะตางๆ ดังนี้ 

1)  การกําหนดพฤติกรรมเปาหมาย (Behavior goals) ตองกําหนดใหชัดเจนและเปน 

พฤติกรรมที่สามารถสังเกตและวัดได 

2) การเลือกพฤติกรรมเปาหมาย  ควรเลือกพฤติกรรมที่มีความสําคัญที่สุด 



 51 

3) การกําหนดทิศทางของการปรับพฤติกรรม ควรชัดเจน  เชน  เพื่อลดความถี่หรือ 

สรางพฤติกรรมใหม 

4) การกําหนดสถานที่ที่จะดําเนินการปรับ  ข้ึนอยูกับจุดมุงหมายของการปรับพฤติกรรม 
เปาหมายนั้นวา  ควรเกิดที่ใด  เชน  หองสมุด  โรงอาหาร   

5) การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  เพื่อใหผูทําหนาที่ปรับพฤติกรรมเขาใจถึง 

ลักษณะของพฤติกรรมเปาหมายไดชัดเจนและถูกตอง  ซึ่งจะอํานวยประโยชนในการเลือกวิธีในการปรับ

พฤติกรรม 

6) การเลือกเทคนิคหรือวิธีปรับพฤติกรรม ควรเลือกใหเหมาะสมและสอดคลองกับ 

จุดประสงคของการปรับพฤติกรรมเปาหมาย อาจใชเทคนิควิธีเดียวหรือหลายเทคนิคประสมกัน 

7) การเลือกเครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่จะนํามาใชในการปรับพฤติกรรมใหเหมาะสม   

เชน แรงเสริมทางสังคม  แบบทดสอบ  เบี้ยอรรถกร  ตัวแบบ   

8) การทดลอง  ตองเลือกใหสอดคลองกับพฤติกรรมเปาหมายมาใชในสภาพการณจริง   
เพื่อศึกษาวาพฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร  เปนไปตามจุดประสงคของการปรับพฤติกรรม

เปาหมายหรือไม  องคประกอบของการทดลองนั้นประกอบดวย  จุดมุงหมายของการทดลอง  ตัวแปร 
9) การถอดถอนแรงเสริม  เมื่อปรับพฤติกรรมที่พึงประสงคตามความมุงหมายแลว     

ผูทดลองควรคอยๆ ถอดถอนแรงเสริม เพื่อมิใหกระทบกระเทือนตอการเกิดพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแลว  

จึงควรทดแทนแรงเสริมตามธรรมชาติ เชน แรงเสริมทางสังคม   

10)  การติดตามผล เพื่อใหทราบวาพฤติกรรมที่ปรับนั้นเปลี่ยนไปในทิศทางที่พึงประสงค 

หรือไม  หากมีขอบกพรองก็ควรปรับจนกวาพฤติกรรมนั้นจะเกิดสม่ําเสมอตอไป 

11)  การรักษาพฤติกรรมที่ไดปรับแลวใหคงอยูตอไป  มีองคประกอบตางๆ คือ  วิธีให 

การเสริมแรง  การควบคุมตนเอง  สภาพแวดลอม   

 
5.3  เทคนิคที่ใชในการปรับพฤติกรรม 
เทคนิคการปรับพฤติกรรมนั้นใชหลักทฤษฎีการเรียนรู (Learning theory) เปนวิธีการหนึ่งที่ชวย

ใหเด็กไดเรียนรูที่จะแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับของสังคม วิธีการปรับพฤติกรรมมี

เปาหมาย 3 เร่ือง คือ ลดพฤติกรรมที่เปนปญหา สงเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม และสรางพฤติกรรมใหม  

ถาเด็กไดรับการบําบัดโดยการปรับพฤติกรรม และกระตุนพัฒนาการในดานที่บกพรองอยาง

สม่ําเสมอ โดยผูปกครองมีสวนรวมในการฝกและดูแลอยางตอเนื่อง เด็กเหลานี้ก็สามารถที่จะพัฒนาได

อยางเหมาะสมเต็มความสามารถที่เขามี  โดยเทคนิคตางๆ ที่ใชในการปรับพฤติกรรม มีดังนี้  คือ 
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1) การเสริมแรงเปนการสงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงคใหเกิดซ้ําอีกเมื่อไดรับคําชม 

หรือรางวัล  

2)  การหยุดยั้ง เปนการงดใหรางวัล งดใหความสนใจตอพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  

3)  การงดรวมกิจกรรม เปนการงดในชวงเวลาจํากัด แตไมควรงดนานเกินไป  

4)  การทําสัญญากับเด็ก เปนการเซ็นสัญญาระหวางครูกับนักเรียนในลักษณะที่เปน 

ลายลักษณอักษร ระยะเวลาการทําสัญญาไมควรนานเกินกวาที่เด็กจะทําได มีการตรวจสอบตลอดเวลา 

เมื่อผิดสัญญาควรมีการลงโทษ  หากมีการปฏิบัติครบถวนควรใหรางวัลแกเด็ก  

5)  การลงโทษ เปนขบวนการในการขจัดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็ก และ 

ไมใหเด็กแสดงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคอีก  

6)  การเปนแบบอยางที่ด ีครูควรเปนแบบอยางที่ดีแกเด็ก เด็กอาจยึดครูเปนแบบอยาง 

ที่ดีในหลายๆ ดาน นอกจากนี้อาจใหนักเรียนที่ดีเปนแบบอยางแทนก็ได  

5.4  หลักในการเสริมแรง 
 ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดเลือกใชตัวเสริมแรงเปนเทคนิคในการเขารวมโปรแกรมเพื่อพัฒนาการ

ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต  (2549: 172-175) ไดกลาวไววา การเสริมแรง

ทางบวกเปนการเพิ่มความถี่ของการเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค และทําใหพฤติกรรมที่เรียนรูแลวเกิดขึ้น

สม่ําเสมออีกดวย ซึ่งประเภทของตัวเสริมแรงมีดังนี้   

1) ตัวเสริมแรงที่เปนสิ่งของ (Material reinforcers)  เปนตัวเสริมแรงที่มีประสิทธิภาพ 

กับเด็กมากที่สุด  เชน  อาหาร  ขนม  ของเลน   

2) ตัวเสริมแรงทางสังคม (Social reinforcers) แบงเปน 2 ลักษณะ คือ เปนคําพูด 

และการแสดงออกทางทาทาง  ไดแก  การชมเชย การยิ้ม การเขาใกล การแตะตัว ตัวเสริมแรงนี้จะมีอยู

ในสังคมตามธรรมชาติ  คอนขางมีประสิทธิภาพในการปรับพฤติกรรมของบุคคล โดยเฉพาะการ

แสดงออกทางภาษาทาทาง 

3) ตัวเสริมแรงที่เปนกิจกรรม  (Activity reinforcers) หรือเรียกวาหลักการของพรีแม็ค  

(Premack principles)  เชน  ถานักเรียนทําการบานเสร็จแลวแมจะใหดูโทรทัศน  

4) ตัวเสริมแรงที่เปนเบี้ยอรรถกร (Token reinforcers)  เปนตัวเสริมแรงที่มีคุณคา 

ตอเมื่อนําไปแลกเปนตัวเสริมแรงอื่นๆ เรียกวา ตัวเสริมแรงสนับสนุน (Back up reinforcers) เชน สะสม

แสตมปใหครบตามจํานวนที่กําหนด แลวเอาไปแลกเปนตุกตาได และปจจุบันตัวเสริมแรงชนิดนี้มี

ประสิทธิภาพในการปรับพฤติกรรมของบุคคลมากที่สุด 
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5) ตัวเสรมิแรงภายใน  (Covert reinforcers) หมายถงึ  ความคิด  ความรูสึก  ความพึงพอใจ  

ความสุข ซึ่งตัวเสริมแรงนี้จะอธิบายไดวาทําไมบุคคลจึงแสดงพฤติกรรมบางอยาง ที่แสดงแลวไมเห็น

อยางเดนชัด เชน การทําบุญ หรือการใหเงินแกขอทาน  บุคคลกระทําไปเพราะรูสึกเปนสุขใจที่ไดทํา 

5.5  ประโยชนของการปรับพฤติกรรม 
 ผองพรรณ  เกิดพิทักษ  (2536: 10) กลาววา การปรับพฤติกรรมสามารถนําไปใชไดในหลาย

สถานการณ ทั้งในโรงเรียน ครอบครัว จิตวิทยาคลินิก เพราะกอใหเกิดการพัฒนาบุคคลในแงการคนพบ

ตนเองเพื่อพัฒนาตนเอง ชวยใหเขาใจปญหา และเรียนรูที่จะจัดการเกี่ยวกับปญหานั้น ๆ พรอมทั้งเกิด

พฤติกรรมที่พึงประสงคซึ่งตัวเขาพยายามปรับพฤติกรรมของเขาและพอใจในความสามารถตลอดทั้งมี

ความคิดเกี่ยวกับตนเองที่ดี  

 

6.  เอกสารและงานวิจ ัยที ่เ กี ่ยวของกับโปรแกรมเพื ่อพัฒนาการประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ 

6.1 ความหมายของกิจกรรมกลุม 
ฐิติพร คลายพันธ  (2538: 29) กลาววา กิจกรรมกลุม หมายถึง วิธีจัดประสบการณ ใหแกผูเรียน

ไดเรียนรูดวยตนเอง โดยการมีปฏิสัมพันธภายในกลุมมีการรวมมือกันในการแกปญหา หรือกระทําสิ่งใด 

ส่ิงหนึ่ง รวมกัน อันกอใหเกิดการ เปลี่ยนแปลงดานการรับรู คันจะชวยใหผูเรียน ไดมีการพัฒนาในดาน

ตางๆ ตามจุดมุงหมายที่วางไว  

 สุวิทย  มูลคํา  และอรทัย  มูลคํา  (2545: 124) กลาววา เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนไดรับ

ความรู จากการลงมือรวมกันปฏิบัติเปนกลุม กลุมจะมีอิทธิพลตอการเรียนรูของสมาชิกแตละคน และ

สมาชิกแตละคนในกลุมก็มีอิทธิพลและปฏิสัมพันธตอกันและกัน   

 คมเพชร ฉัตรศุภกุล  (2546: 6) กลาววา  กิจกรรมกลุม หมายถึง การนําเอาประสบการณมา

วางแผนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตองการในสมาชิกแตละคน และการ

เปลี่ยนแปลง ของกลุมโดยสวนรวม การปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมโดยวิธีการดังกลาวนี้ จะทําให

เกิดการพัฒนาในตัวบุคคลทุกคน  

 กาญจนา  ไชยพันธุ  (2549: 3) กลาววา การที่บุคคลมารวมกันเพื่อศึกษาประสบการณของกลุม

หลายๆ ฝาย ศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนํา ความคิด ฝกปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และมีการศึกษา

จากประสบการณ โดยผูศึกษาจะตองเขาไปมีสวนรวมในประสบการณการเรียนรูที่จัดขึ้น  

 จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา  กิจกรรมกลุม หมายถึง การที่สมาชิกมารวมกลุม  วางแผน

รวมกัน มีความรับผิดชอบรวมกัน  และใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน  ตลอดจนนําเอา

ประสบการณวางแผน ใหเกิดการพัฒนาใหตัวบุคคลและกิจกรรมการเรียนรู    ตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
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6.2  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกิจกรรมกลุม 
6.2.1 ทฤษฏีสนาม  (Field theory)    

 ลักษณะของกลุมเปน 2 แบบ  (กาญจนา ไชยพันธุ.  2549: 24-32) 

1) ลักษณะตามสภาพของกลุม (Topological construction) หมายถึง กลุมที่ 

พิจารณาสภาพภายในของกลุมเปนสําคัญ  ซึ่งประกอบดวย  2  สวน  คือ   

ก) พื้นที ่ (Region)  สวนของขนาดและรูปรางของกลุม  (Social space)   มีความ 

แตกตางกันออกไป  ทําใหกลุมเกิดความตึงเครียดหรือสมดุลได 

ข) ขอบเขต (Barrier) เปนสวนของขอบเขตที่ติดตอระหวางบุคคลถาบุคคล 

หรือระหวางกลุมตอกลุม  มีขอบเขตมากก็จะเปนอุปสรรคในการติดตอส่ือสารหรือการสรางสัมพันธกัน  

2) ลักษณะตามการเคลื่อนที่ของกลุม (Dynamics construction) กลุมที่พิจารณา 

ตามพลังกลุมเปนสําคัญ   

ก) ลดความตึงเครียด (Tension) เปนภาวะที่เกิดความไมสมดุลในกลุม 

สมาชิกของกลุมตองชวยกัน  ลดความตึงเครียดลง 

ข) ทิศทาง (Vector) เปนการเคลื่อนที่ไปสูจุดหมาย จะชวยใหกลุมเกิดการ 

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ถือวาเปนพลวัตรของกลุม  ดังนั้นในกระบวนการกลุมสมาชิกตองชวยกันใน

การดําเนินกิจกรรมทําใหทิศทางไปสูจุดหมายเร็วขึ้น 

ค) แรงดึงดูด (Valance) เปนแรงยึดเหนี่ยวระหวางสมาชิกภายในกลุมและ 

แรงยึดเหนี่ยวระหวางกลุม  ทําใหกลุมบรรลุเปาหมาย ถาสมาชิกในกลุมมีแรงยึดเหนี่ยวสูง กลุมก็จะ

รวมตัวกันสูง  กอใหเกิดความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมกลุม 

3) พฤติกรรมของบุคคลในกลุม 

ก) พฤติกรรมเปนผลมาจากพลังความสัมพันธของสมาชิกในกลุม กลุมไมได 

เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกเพียงอยางเดียว  แตเปนผลจากการเกี่ยวของสัมพันธกันและกันในกลุม 

ข) โครงสรางของกลุมเกิดจากการรวมตัวของบุคคลที่มีลักษณะแตกตางกัน 

ค) การรวมกลุมแตละครั้งจะตองมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม  โดย 

เปนปฏิสัมพันธในรูปของ  การกระทํา ความรูสึก และความคิด 

จ) องคประกอบดานปฏิสัมพันธ  ไดแก การกระทํา ความรูสึกและความคิด   

จะกอใหเกิดโครงสรางของกลุม  ซึ่งมีลักษณะแตกตางกันออกไปตามลักษณะของสมาชิกในกลุม 

ฉ) สมาชิกในกลุมจะมีการปรับตัวเขาหากัน และพยายามชวยกันทํางาน   

ซึ่งการที่บุคคลพยายามปรับบุคลิกภาพของตนที่มีความแตกตางกันนี้ จะกอใหเกิดความเปนอันหนึ่ง 

อันเดียวกัน  และทําใหเกิดแรงผลักดันของกลุมในการทํางานเปนไปดวยดี 
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6.2.2 ทฤษฏีปฏิสัมพันธ (Interaction theory) ไดกลาวถึงแนวคิดพื้นฐานของทฤษฏีนี้ คือ   

1) กลุมจะมีปฏิสัมพันธโดยการกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 

2) ปฏิสัมพันธจะเปนปฏิสัมพันธทุกๆ ดาน  คือ  

ก) ปฏิสัมพันธทางรางกาย 

ข) ปฏิสัมพันธทางวาจา 

ค) ปฏิสัมพันธทางจิตใจ 

3) กิจกรรมตางๆ  ที่กระทําผานการมีปฏิสัมพันธนี้ จะกอใหเกิดอารมณ ความรูสึก 

6.2.3 ทฤษฏีบุคลิกภาพของกลุม(Group syntality theory) ทฤษฏีนี้อาศัยหลักการ 

จากทฤษฏีการเสริมแรง (Reinforcement theory) คือ กฎแหงผล (Low of effect) เพื่ออธิบายพฤติกรรม

ของกลุม แนวคิดในทฤษฏีนี้ประกอบดวย 

1)  ลักษณะของกลุมประกอบดวย 

ก) กลุมแตละกลุมจะประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีบุคลิกภาพเฉพาะตัว   

(Population traits)  ไดแก  สติปญญา  ทัศนคติ  บุคลิกภาพ   

ข) กลุมแตละกลุมจะมีบุคลิกภาพเฉพาะกลุม(Syntality traits หรือ   

Personality traits) ซึ่งจะทําใหแตละกลุมมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป บุคลิกภาพของกลุมไดจาก

ความสามารถของกลุมที่มีอยูในการกระทําของสมาชิกรวมกัน เชน การตัดสินใจ พฤติกรรม หรือการ

แสดงออกของสมาชิก   

ค) กลุมแตละกลุมจะมีลักษณะโครงสรางภายในโดยเฉพาะ  (Characteristic  

of internal structure)  ซึ่งหมายถึง  ความสัมพันธระหวางสมาชิกและแบบแผนหรือลักษณะในการ

รวมกลุม  เชน  มีการแสดงบทบาทตําแหนงหนาที่  มีการสื่อสารระหวางสมาชิก   

2) พลังหรือการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของกลุม  (Dynamics of syntality) หมายถึง   

การแสดงกิจกรรมหรือความรวมมือของสมาชิกในกลุมเพือ่จุดมุงหมาย อยางใดอยางหนึง่  มีลักษณะคือ   

ก) ลักษณะทีท่าํใหกลุมรวมกนัได  (Maintenance synergy) หมายถงึ ลักษณะ 

ของความรวมมือในการทํากจิกรรมของสมาชิกแตละกลุมเพื่อใหความสัมพันธ  เปนไปไดอยางราบรื่น

และกอใหเกิดความสามัคคี  ความรวมแรงรวมใจกัน  (Cohesion) ซึ่งจะทําใหการรวมกลุมไมมีการ

แตกแยกหรือการถอนตวัออกจากกลุม 

ข) ลักษณะที่ทําใหกลุมประสบความสําเร็จ (Effective synergy) หมายถึง   

กิจกรรมที่สมาชิกกระทําเพื่อใหกลุมบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
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6.2.4 ทฤษฎีสัมฤทธิผลของกลุม (Theory of group achievement)  มีวัตถุประสงค 

สําคัญในเรื่องผลผลิตหรือสัมฤทธิผลของกลุม แตเนนโครงสรางของทฤษฏีประกอบดวยตัวแปร  

3  ประเภท  คือ 

1) การลงทุนของสมาชิกหรือตัวแปรที่สมาชิกปอนใสเขาไป  (Member input) คือ   

การแสดงออกของสมาชิกภายในกลุม  รวมถึงการกระทําและการแสดงออก โดยเฉพาะในเรื่องตอไปนี้ 

ก) เมื่อบุคคลมาอยูรวมกันจะมีปฏิสัมพันธ (Interaction) เกิดขึ้น มีการกระทํา   

มีปฏิกิริยาตอบสนอง  หรือการแสดงออกระหวางสมาชิกตั้งแต 2 คนขึ้นไป 

ข) การแสดงออก (Performance) หมายถงึ การโตตอบหรือการตอบสนองของ 

สมาชิกอันเปนสวนหนึ่งของการมีปฏิสัมพันธ  เชน  การตัดสินใจ การเตรียมการสื่อสาร การรวมมือรวม

ใจในการทํางาน 

ค) ความคาดหวัง  (Expectations) หมายถึง ส่ิงที่ประกอบกันเขาเพื่อชวย 

เสริมแรงใหสมาชิกคาดหวังความพอใจที่จะไดรับจากการรวมกลุม เชน  จุดมุงหมายของกลุม การแสดง

บทบาทตางๆ  ความมั่นคงของกลุม 

    2) ส่ือกลางของการลงทุนของสมาชิก (Mediating variables)เมื่อสมาชิกมี 

การลงทุนโดยการกระทําหรือมีปฏิสัมพันธ รวมทั้งการคาดหวังผลรวมกันแลว ส่ิงหนึ่งที่จะทําใหกลุม

บรรลุผลตามจุดมุงหมายที่ตองการ คือ การกําหนดโครงสรางของกลุมข้ึน  ประกอบดวย 

ก) โครงสรางอยางเปนทางการ  คือ  ส่ิงที่คาดหวังจากการมี 

ปฏิสัมพันธของสมาชิก  เชน  การกําหนดตําแหนงใหแกสมาชิกแตละคนใหมีฐานะและหนาที่  ตามที่

ควรจะเปนเพื่อใหผลของการทํางานเปนจริงขึ้นมาได 

ข) โครงสรางเกี่ยวกับบทบาทสมาชิก  คือ  โครงสรางของกลุมที่เชื่อวาจะมีอยู

ภายในตัวสมาชิกแตละคน  สมาชิกแตละคนจะมีอิสระที่จะแสดงบทบาทของตนไดอยางเต็มที่ บทบาทที่

กลาวถึง  ไดแก  ความรับผิดชอบและอํานาจในการทําตามตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

ค) ผลของกลุมหรือสัมฤทธิผลของกลุม  หมายถึง  ผลที่ไดจากการลงทุนของ 

สมาชิกจากการแสดงออกการมีปฏิสัมพันธ  และการคาดหวังผลโดยผานการแสดงออกตามโครงสราง  

และการกระทําของกลุมที่กําหนดขึ้น  ผลของกลุมที่ไดรับนี้มีอยู  3  ประการ  คือ   

ง) ผลผลิตของกลุม  (Productivity)  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอันเปนผล 

จากพฤติกรรมของสมาชิกในกลุม   ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางบวกและทางลบ   

จ) จริยธรรมของกลุม  (Morale)  ความเปนอสิระในการทํางานหรือการแสดง 

พฤติกรรมทีจ่ะใหบรรลุจดุมุงหมายดงักลาว  ถากลุมมกีารกําหนดโครงสรางและปฏิบัติตามโครงสรางนั้น  

จริยธรรมของกลุมจะมมีากขึ้น   
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ฉ) บูรณาภาพของกลุม  (Integration)  หรือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ 

สมาชิกในกลุม  ซึ่งชวยใหกลุมคงสภาพทางโครงสรางอยูไดและสามารถดําเนินกิจกรรมกลุมไดดวยดี  

จะปรากฏเปนความพอใจของกลุมหรือการตอบสนองความตองการของสมาชิกในกลุม รวมไปถึง

ความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิก  การไดรับการสนับสนุนการแสดงปฏิกิริยาที่สงผลดีตอกลุม  ลักษณะ

เชนนี้บางครั้งเรียกวา  แรงยึดเหนี่ยวของกลุม  (Cohessiveness) 

6.2.5 ทฤษฏีการแลกเปลี่ยนพฤติกรรมกลุม  (Exchange theory) ทฤษฏีนี้เนน 

ความสัมพันธระหวางสมาชิกและกระบวนการเรียนรู   ซึ่งแนวคิดนี้เปนพื้นฐานของการทําหนาที่ในกลุม

ไดเปนอยางดี  แนวคิดที่สําคัญมี  3 ประการ  คือ   

1) ในการรวมกลุมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดความสัมพันธ 
ระหวางสมาชิก  ซึ่งเกิดจากการที่สมาชิกในกลุมมีปฏิสัมพันธตอกันในรูปตางๆ เชน  การสื่อสาร หรอืการ

แสดงพฤติกรรมที่บุคคลหนึ่งแสดงตออีกคนหนึ่ง  เชน  การแสดงพฤติกรรม  การกระทําหรือคําพูด 

สรุปแนวคิดของทฤษฏีในประการแรกในการรวมกลุม  คือ   

ก) สมาชิกมีความสัมพันธกัน  (Interpersonal relationship)   

ข) สมาชิกมีปฏิสัมพันธตอกัน  (Interaction) 

ค) การแสดงปฏิสัมพันธ  คือ  การแสดงพฤติกรรมในรูปแบบตางๆ  ของสมาชิก   

(Behavior sequences) 

ง) พฤติกรรมที่แสดงออกภายในกลุมจะเปนพฤติกรรมที่ เลือกสรรแลว  

(Behavior repertoire)   

2) แลกเปลี่ยนพฤติกรรมและความสมัพนัธระหวางสมาชกิ จะกอใหเกิดผลของกลุม   

(Group outcome)  จึงเปนผลจากการปฏิสัมพันธของสมาชิก (Consequences of interaction) 

ซึ่งประกอบดวยรางวัลจากการมีปฏิสัมพันธ เชน ความสบายใจ ความสนุกสนาน ความอิ่มเอมใจ ความพอใจ 

และเห็นคุณคาของการพยายามกระทําพฤติกรรมนั้นใหบรรลุจุดมุงหมายตามที่ตองการ 

6.2.6 ทฤษฏีสังคมมิติ  (Sociometric theory) พื้นฐานทางทฤษฏี ดังนี้ 

1) การกระทําและจริยธรรมหรือขอบเขตการกระทําของกลุมจะเกิดความสัมพันธ 

ระหวางสมาชิกในกลุม 

3) เครื่องมือที่ใชในการศกึษาความสมัพนัธ  คือ  การแสดงบทบาทจาํลอง  (Role playing)   

หรือสังคมมิติ  (Sociometric) 
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6.3 ประเภทของกลุม 
 นิภา  วิจิตรศิริ  (2525: 18-20) ไดแบงประเภทของกลุมไว ดังนี้   

  1. กลุมฝกอบรม (Training group) กลุมชนิดนี้จะเนนใหสมาชิกทุกคนไดมีโอกาสที่จะ

ตระหนักถึงความรูสึกที่เปนอยู และการสรางทักษะในการสรางความสัมพันธ ระหวางบุคคล การสื่อสาร

ในดานความหมาย ซึ่งจะทําใหสมาชิกสามารถดําเนินบทบาทของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2. กลุมฝกอบรมความไวในการรับรู (Sensitivity training group) กลุมชนิดนี้เปนการ

ฝกหัดพัฒนาทักษะในการเรียนรูและรับรูส่ิงตางๆ เกี่ยวกับตนเองและผูอ่ืน เชน การรับรูความรูสึกนึกคิด 

เหตุผล ทั้งนี้เปนของตนเองและผูอ่ืน เชื่อกันวาการฝกอบรมรับรูนี้ จะเปนเครื่องสงเสริมใหบุคลิกเกิด

ความเขาใจในตนเอง ยอมรับตนเอง  ปรับปรุงตนเอง  รวมทั้งเขาใจความรูสึกและพฤติกรรมของผูอ่ืน   

  3. กลุมฝกอบรม ทักษะพื้นฐาน (Basic skill training group) กลุมชนิดนี้บางครั้ง

เรียกวา กลุมฝกอบรมเพื่อมนุษยสัมพันธ (Training human relation laboratory) เปนการสรางสมาชิก

ในกลุมใหมีทักษะเบื้องตนในดานมนุษยสัมพันธ และสามารถพัฒนานําเอาทักษะนั้นไปใชได 

  4. กลุมฝกฝนทดลอง (Laboratory training group) กลุมชนิดนี้ เปนโครงการสําหรับ

สมาชิกที่อยูประจํา โดยมุงจะกอใหเกิดประสบการณ เพื่อเพิ่มพูนความเขาใจและทักษะของการติดตอ

สัมพันธระหวางมนุษย เพิ่มความสามารถในการวิเคราะหพฤติกรรมของบุคคลและกลุม 

  5. กลุมเผชิญหนา (Encounter group) กลุมชนิดนี้เปนกลุมที่เนนความเจริญงอกงาม

สวนบุคคล ชวยใหบุคคลรูจักตนเอง  รูจักสภาพความเปนจริงของตนเอง  อันจะชวยใหเขาไดเกี่ยวของ

กับคนอ่ืนอยางเปดเผย สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางเปดเผยและอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

  6. กลุมทนทาน (Marathon group) กลุมชนิดนี้มักจะมีการพบกันหลายชวงเวลา

ติดตอกันไปโดยใชเวลามากกวา 12 ชั่วโมง ในแตละครั้งจากการพบปะติดตอกันหลายๆ คร้ังนี้จะทําให

สมาชิกในกลุมไดคนพบและศึกษาความคิดของตนเองและผูอ่ืน และศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคล

ที่เกี่ยวกับความขัดแยง ความมีอคติตอกันและมีความกลมเกลียวสามัคคีกัน 

  7. การใหคําปรึกษากลุม (Group counseling) เปนการใหความชวยเหลือบุคคลที่ปกติ 

ใหมีการยอมรับปญหาตางๆ ของตนเองและพยายามแกไขปญหา เหลานั้นกอน ที่จะกลายเปนปญหา

รุนแรง นอกจากนี้ยังจะชวยใหผูที่มีปญหา  เรียนรูที่จะนําความคิดทั่วไปจากกลุมมาประยุกต เขาไปใน

ชีวิตประจําวันได 

  8. กลุมจิตบําบัดรักษา (Group psychotherapy) เปนวิธีหนึ่งของการแกไข โดยการ

พบปะพูดคุยกันในกลุมเด็กๆ ระหวางคนไขและผูใหการบําบัดรักษาติดตอกันไปเปนระยะเวลายาวนาน 

โดยมีความมุงหมายที่จะใหสมาชิกในกลุม เกิดการหยั่งเห็นและเขาใจสาเหตุของการเกิดปญหาทาง

สังคม อารมณและจิตใจ รวมทั้งมีความสามารถที่จะลดหรือแกปญหาดังกลาวขางตนได 
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  9. กิจกรรมกลุม (Group work) เปนการนําเอาประสบการณมาวางแผนและ

แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตองการในสมาชิกแตละคน  และการ

เปลี่ยนแปลงของกลุมโดยสวนรวม ประสบการณในกลุมจะทําใหเกิดพัฒนาการในตัวบุคคลทุกคนและ

กลุมก็จะดําเนินไปดวยความสําเร็จตามจุดมุงหมาย  นอกจากนี้การทํากิจกรรมกลุมนั้น  จะเกี่ยวของกับ

การรับรูเรื่องความตองการของบุคคลอื่น  และทักษะในการแสดงออกถึง ความเขาใจดังกลาวแลว  

ในการสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่น  ซึ่งทั้งนี้จะขึ้นอยูกับจุดมุงหมาย ในการจัดแตละครั้งดวย          

                                                                                                                                                                              

6.4 จุดมุงหมายของกิจกรรมกลุม  
คมเพชร ฉัตรศุภกุล  (2546: 149-150)  กลาวถึง ความมุงหมายของกิจกรรมกลุมไวดังนี้ 

1. เพื่อสรางความเขาใจในตนเองอยางถูกตอง โดยปกติทั่วไปอาจจะคิดวาตนเองมี 
ความเขาใจในตนเอง  ไมจําเปนตองใหคนอื่นชี้แจงวาตนเปนคนอยางไร ในทางจิตวิทยา แลวมนุษย

ยอมเขาใจตนเอง แตบางดานอาจจะไมเขาใจตนเอง  ทั้งนี้เพราะวาแตละคนมีการปรับตัวกับส่ิงแวดลอม

โดยใชกลวิธานแตกตางกันไป ดวยเหตุนี้กิจกรรมก็อาจชวยมนุษยได โดยเปนกระจกเงาสะทอนใหเห็น

ภาพของตนเองทุกๆ ดาน 

             2.   เพื่อสรางความเขาใจในบุคคลอื่น มนุษยมีความตองการที่จะอยูรวมกันอยางมี

ความสุข ปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งก็คือความเขาใจในสมาชิกของกลุม ความเขาใจในบุคคลอื่นจะทํา

ใหเกิดการยอมรับพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมา ดังนั้นในการทํากิจกรรมกลุมรวมกัน ของสมาชิกจะ

เปดโอกาสใหสมาชิกเกิดการเรียนรูลักษณะตางๆ ของแตละคนไดเปนอยางดี 

             3. เพื่อสรางความสามารถในการทํางานรวมกันระหวางสมาชิก ซึ่งนอกจากจะอาศัย

ความรูความสามารถในการทํางานรวมกันระหวางสมาชิกสิ่งที่สําคัญและมีความหมายตอความสําเร็จ

ของกลุมคือความรวมมือ ซึ่งถาขาดความรวมมือที่ดีจะทําใหการทํางานของกลุมไมประสบความสําเร็จ

เทาที่ควร ดังนั้นในการทํากิจกรรมกลุมจึงมีจุดมุงหมายที่จะเสริมสรางคุณลักษณะที่ดีใหแกสมาชิกกลุม

ใหมีทักษะที่จําเปนตอการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

   กิจกรรมกลุมมีจุดมุงหมายเพื่อใหบุคคล ไดเรียนรูทางดานการศึกษา อาชีพ สังคม และสวนตัว 

การปรับตัว การบําบัดรักษา การสราง ความเขาใจในตนเอง การเขาใจผูอ่ืน และความสามารถในการทํางาน

รวมกับผูอ่ืนจากการเขารวมกิจกรรมตางๆ 

6.5 คุณคาของกิจกรรมกลุม 
สุวิทย มูลคําและอรทัย มูลคํา  (2545: 132) ไดกลาวถึง คุณคาของกิจกรรมกลุมวา 

1. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการทํางานและทักษะทางสังคมรวมกัน 

2. สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษา  คนควา  คนพบความรูและสรางสรรคความรูดวยตนเอง 
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 คมเพชร ฉัตรศุภกุล  (2546: 20-24)  กลาววา เมื่อบุคคลไดรวมกันทํากิจกรรมกลุม เราควรจะ

คาดหวังความสําเร็จอะไรบาง จากกิจกรรมนั้นสวนใหญแลวมักจะคาดหวังเฉพาะเรื่องความสําเร็จของ

กิจกรรม หรือเนนเฉพาะเรื่องผลงานที่ปฏิบัติไปแลวเทานั้น เชน ความสําเร็จในการจัดรายการแสดง 

ความสําเร็จในการจัดทําหนังสือประจํารุนหรือชัยชนะของการแขงขันฟุตบอล ความจริงแลวการหา

กิจกรรมกลุมนั้นยังมีคุณคาสําหรับสมาชิกในกลุมอีกมากมายเพราะในขณะดําเนินกิจกรรมกลุมนั้น 

บุคคลจะมีความเจริญงอกงามเพิ่มความมั่นใจในตนเองมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเอง             

(Self  concept)  ดีข้ึน  เกิดความรูสึกวาตนเองมีคุณคา ดังนั้นควรจะไดมีการพัฒนาดวยวา กิจกรรม

กลุมมีคุณคาอยางไร นอกเหนือจากเพื่อการทํางานเพียงอยางเดียว  

  1. คุณคาในดานพัฒนาการ (Developmental values) กิจกรรมกลุมสามารถสราง

พัฒนาการใหกับบุคคลในกลุมเปนอยางดี กิจกรรมแตละประเภทจะสนองความพึงพอใจของบุคคล

แตกตางกันไป คุณคาดานพัฒนาการที่จะเกิดขึ้นมีดังตอไปนี้ 

  1.1 การสนองความตองการพื้นฐานของบุคคล นักจิตวิทยา ไดพยายาม

แยกแยะใหเห็นวามนุษยมีความตองการทั้งดานรางกายและจิตใจ ถาบุคคลจะสามารถดํารงชีวิตอยูได

อยางมีความสุข เขาจะตองไดรับการตอบสนองดวยกิจกรรมกลุม  ดังจะไดอธิบายอยางยอๆ ดังตอไปนี้ 

   1.1.1  ความตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม ความตองการนี้จะไดรับ

การตอบสนองอยางสําเร็จเมื่อบุคคลนั้นเปนที่ยอมรับของกลุมวาเปนสมาชิกคนหนึ่ง ดังนั้นกลุมก็จะเปน

ที่ปลอดภัยและอบอุนใจ เขาสามารถแสดงความรูสึกนึกคิด ไดเปนอยางดี เมื่อกลุมจะดําเนินกิจกรรม

อะไรเขาก็จะเขารวม  ถาหากกิจกรรมไดรับความสําเร็จเขาก็จะเกิดความรูสึกวาเขาเปนคนหนึ่งที่มีสวน

รวมในการตัดสินใจ และดําเนินการไดรับความสําเร็จ  ซึ่งจะทําใหบุคคลเกิดความมั่นใจในตนเอง มี

ชื่อเสียงเกียรติยศ  และเกิดคุณคาแหงตน ดังนั้นจึงเปนการตอบสนองความตองการอันลึกซึ้งในดานการ

ทําประโยชนตอสังคม 

   1.1.2  ความตองการความปลอดภัย ความตองการประเภทนี้มี

ความสําคัญมากบุคคลจะอยูในกลุมอยางมีความสุขเมื่อเขารูสึกอบอุนใจ รูสึกวามีคนรักเขา ความ

ปลอดภัยในดานความรูสึกเปนที่ปรารถนาสําหรับคนทุกคน สําหรับเด็กวัยรุนบางคนถึงกับหนีออกจาก

บานไปคบเพื่อนวัยเดียวกัน  เพราะเขาคิดวาเขาจะมีความปลอดภัยเมื่ออยูในกลุม 

   1.1.3  ความตองการการยอมรับจากหมูคณะ  บุคคลอยูรวมกลุม

อยาง  เปนสุข  ก็ตอเมื่อกลุมใหการยอมรับการเปนสมาชิก แตถาหากเมื่อใดก็ตามกลุมเกิดไมยอมรับ

ข้ึนมา เขาจะมีปญหาในการปรับตัวที่จะดํารงชีวิตอยูกับกลุม การที่สมาชิกแตละคนจะเปนที่ยอมรับ

หรือไม  ยอมข้ึนอยูกับโอกาสที่แตละคนจะไดเกิดความสามารถ ซึ่งในที่นี้ไมเฉพาะเจาะจงวาจะเปน

ความสามารถทางวิชาการเทานั้น  แตรวมถึงความสามารถโดยทั่วไป 
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                       1.2  การสรางพัฒนาการดานอารมณและสังคม เมื่อบุคคลเขารวมกิจกรรมกลุม

เขาจะไดมีโอกาสเรียนรูเร่ืองการปฏิบัติตนในสังคม และในขณะเดียวกันเขาก็จะเรียนรูเร่ืองการควบคุม 

การแสดงออกทางดานอารมณดวย ทั้งนี้เพราะเขาจะไดรับประสบการณจากสมาชิกแตละคน  เนื่องจาก

บุคคลบางคนแสดงออกในทางที่ดีแตสําหรับบางคนที่แสดงตัวไมเหมาะสมตลอดจนการแสดงออกทาง

อารมณอยางไมเหมาะสม เชน โกรธโดยไมมีเหตุผล สมาชิกคนอื่นก็จะไมเอาเยี่ยงอยาง เพราะจะได

มองเห็นวาเปนสิ่งที่ไมดี  ดังนั้นจะเห็นไดวากลุมสามารถใหประสบการณทั้งทางดานสังคมและอารมณ

ไดเปนอยางดี ซึ่งหมายถึงการสรางพัฒนาการในตัวสมาชิกนั่นเอง 

                                   1.3 การพัฒนาการดาน ทัศนคติ ความสนใจ ความสามารถ และปกติวิสัย 

ทางสังคม ในการดํารงชีวิตอยูในสังคม บุคคลจะตองมีทัศนคติที่ดีตอบุคคลอื่น มีความเคารพบุคคลอื่น 

จึงจะทําใหอยูรวมกับกลุมได   ถาหากไมมีคุณสมบัติดังกลาวแลว จะทําใหไมสามารถปรับตัวไดกับ

สมาชิกในกลุม 

                       1.4 คุณคาดานอาชีพกิจกรรมกลุมบางประเภทไมใชจะใหขอสนเทศทางดาน

อาชีพเทานั้น แตจะใหประสบการณที่เปนประโยชน ตออาชีพตางๆ เชน ดนตรี ศิลปะ หนังสือพิมพ 

ความสําเร็จในการประกอบอาชีพของบุคคลจะขึ้นอยูกับประสบการณในอดีต กลาวคือ การสราง

ความสัมพันธที่ดีระหวางประสบการณและอาชีพ ถาหากความสัมพันธนั้นเปนไปไดอยางดีก็แสดงให

เห็นวามีโอกาสจะประกอบอาชีพไดดี   ดังนั้นจึงทําใหเห็นวาประสบการณที่ไดรับจากการทํากิจกรรม

กลุมในโรงเรียน มีคุณคาตอการจะเลือกอาชีพของนักเรียน 

 1.5 ความเจริญงอกงามดานความรูและทักษะ ในขณะที่นักเรียนไดมีโอกาส 

ทํางานเปนกลุมนั้น อาจจะไดรับความรูและทักษะในบางประการ ตัวอยาง เชน การพูดในที่สาธารณะ 

การอภิปรายกลุม กฎระเบียบ ในการทํางานเปนหมูคณะ การประสานงาน เปนตน กลุมความสนใจที่

นักเรียนเปนสมาชิก อาจจะเปนดานการละคร การเขียน การกีฬา การถายรูป ก็ยอมจะทําใหนักเรียนมี

ทักษะเฉพาะอยางดีข้ึน สรุปแลวอาจจะกลาวไดวา นักเรียนที่เขากลุมยอมจะไดรับโอกาสอันดีมี

ประโยชน ตอตนเอง มากกวานักเรียนที่ไมเขากลุม 

  2. คุณคาในดานการวินิจฉัย (Diagnostic values) สําหรับผูนํากลุมเมื่อมีการทํา

กิจกรรมกลุมจะทําใหมีโอกาสที่จะสังเกตสมาชิกในกลุมแตละคน ทําใหไดรับความเขาใจเปนอยางดี   

ในตัวนักเรียน  ในกลุมที่ไมเปนพิธีรีตอง  บุคคลที่ตองการไดรับความชวยเหลือจากการใหคําปรึกษา จะ

ปรากฎออกมาใหเห็น เชน นักเรียนหญิงที่ไมสามารถจะติดตอกับบุคคลอื่นในสังคม เด็กผูชายที่มีความ

กาวราวและฝกตนเองเปนศูนยกลางทําใหกลุมไมยอมรับ เด็กบางคนที่ข้ีอายตองการจะไดรับความ

ชวยเหลือในการพัฒนาทักษะบางประการ  เด็กที่มีลักษณะดังกลาวอาจจะปรากฎออกมาใหเห็นอยาง

ชัดเจนในกลุม  ในขณะที่เขาอยูตามลําพัง เราอาจจะไมสามารถวินิจฉัยไดเลยวาเขาเปนคนอยางไร 
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  คมเพชร ฉัตรศุภกุล  (2546: 20-24)  กลาววา ในการทํางานเปนกลุมนั้นจะเปดโอกาส

ใหบุคคลไดมีการประเมินคาตนเองในสถานการณทางสังคม บุคคลแตละคนเกิดความสํานึกในเรื่อง

ความสามารถและขอบเขตของความสามารถของตนเอง ตัวอยางเชน นักเรียนบางคนอาจจะมีความ

ตองการที่จะแสดงออกในดานคําพูด ใหดีข้ึน ทั้งนี้เพื่อชวยใหสามารถรวมอภิปรายกลุมไดดีขึ้น การไดรับ

ตําแหนงผูนําจะทําใหมีทักษะ ในการติดตอสาเหตุกับบุคคลอื่น เมื่อมีการแพในในการเลือกตั้งอาจจะทํา

ใหเขาตองทําการวินิจฉัยถึงสาเหตุที่ไมไดรับเลือก  การอยูในตําแหนงที่ตองรับผิดชอบมากๆ จะแสดงให

เห็นถึงความเขมแข็ง และความออนแอ อุปนิสัยดานความคิดของสมาชิกแตละคนเปนสิ่งทาทายใหกลุม

เพื่อนรวมงาน ดังนั้นในการรวมกิจกรรมกลุมนักเรียนจะไดรับการชักนําใหมีการคนพบตนเองและมี

ความเขาใจในตนเอง 

                         3.คุณคาในดานการบําบัด (Therapeutic values) ในรวมกลุมของบุคคลนั้น จะมี

คุณคาตอการบําบัดไดเปนอยางดี  ในโรงพยาบาล คลินิก จะนําวิธีการทางกลุมไปใชในการรักษาคนไข  

โดยทําการบําบัดทางจิตวิทยากับคนไขเปนกลุม (Group  psychotherapy)  สําหรับในโรงเรียน นักเรียน

ที่มีปญหาคลายคลึงกันอาจจะไดรับความชวยเหลือจากผูใหคําปรึกษาโดยการใหคําปรึกษาแบบกลุม 

(Group  counseling) แตสําหรับนักเรียนที่มีปญหาเพียงเล็กนอย ก็อาจจะไดรับประโยชนจากการรวม

กิจกรรมกลุมโดยปกติทําใหสามารถแกปญหา ไดเชนเดียวกัน  เชน นักเรียน ที่มีปญหาทางอารมณ เมื่อ

เขาไปทํางานในกลุมแลวอาจจะสามารถทํางานกับเพื่อนไดดีข้ึน รูจักควบคุมอารมณ  สรางความพึง

พอใจจากการติดตอกับผูอ่ืนได  มีการพัฒนานิสัย ของตนเอง ทําใหเปนคนที่มีอิสระในการทํางาน  

ตลอดจนคนพบความสามารถพิเศษบางประการในตนเอง 

  4.ในการใชกลุมเพื่อการบําบัดนั้น จะตองมีการคัดเลือกบุคคลที่จะเปนสมาชิกซึ่ง

สามารถแสดงปฏิสัมพันธอยางสรางสรร  ดังนั้นกลุมจะตองมีความเหมาะสมกับบุคคล ในบางครั้งมีการ

คัดเลือกบุคคลอยางไมเหมาะสม เชน กําหนดใหนักเรียนที่ไมกลาไปอยูในกลุมตองทํากิจกรรมที่ตัวเขา

เอง ไมเคยหวังวาจะไดรับความสําเร็จ   ในกรณีเชนนี้จะสรางปญหาใหแกเด็ก แทนที่จะเปนการ

บําบัดรักษานักเรียนจะเกิดการปรับตัวแบบถอยหนี (Withdraw) นักเรียนที่ไมกลาจะตองอยูในกลุมเล็ก

เสียกอน  เพราะเขาตองการความอบอุน  ความเปนกันเอง  เพราะจะชวยใหเขากลามากขึ้น  แตถาไปอยู

ในกลุมที่มีการแขงขันมากๆ   เขาจะรูสึกลําบากใจทันที 

  5. คุณคาตอโรงเรียนและชุมนุมชน (Values to the school and community)  นักเรียน

ที่เขารวมกิจกรรม กลุม  จะมีโอกาสในการพัฒนาตนเองในดานตางๆ  ทําใหเปนบุคคลที่มีความสามารถ

มีคุณคา สรางประโยชนใหแกโรงเรียน และชุมนุมชนได เชน นักเรียนที่ทํางานในสภานักเรียน กิจกรรม  

ที่เขาปฏิบัติในสภานั้นยอมจะแบงเบาภาระความ รับผิดชอบของโรงเรียนไปไดบาง ผลงานที่ปรากฎ

ออกมาก็เปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานในโรงเรียนดวย  ในทํานองเดียวกัน ประโยชนตางๆ ที่โรงเรียน
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ไดรับจากกิจกรรมกลุม  ก็จะสงผลไปยังชุมนุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู ทําใหมีสถานภาพดีขึ้น  ทั้งนี้

เพราะวานักเรียนเอง เปนสวนหนึ่งของชุมนุมชน  ส่ิงที่เขาปฏิบัติโรงเรียนอาจจะถูกนําไปปฏิบัติในสังคม

นอกโรงเรียนดวย เชน นักเรียน เลนกีฬาในโรงเรียน เขาอาจจะกลายเปนนักกีฬา ของชุมนุมชน ซึ่ง

หมายความวาชุมนุมชนจะไดมีสมาชิกที่มีน้ําใจเปนนักกีฬา  มีความอดทน  เสียสละ  รูจักใหอภัยชุมนุม

ชนก็จะมีสภาพดีข้ึนเพราะสมาชิกเปนพลเมืองดีนั่นเอง  

6.6  ขนาดของกลุม 
ทิศนา  แขมมณี  (2545: 153) กลาววา ขนาดของกลุมจะมีเทาใดนั้น ข้ึนอยูกับลักษณะและ

จุดประสงคของกิจกรรม กลุมขนาดเล็กมักจะประกอบดวยสมาชิก 2-5 คน ขนาดใหญประมาณ 10-20 คน 

แตขนาดที่นิยมคือ 6-8 คน 

คมเพชร  ฉัตรศุภกุล  (2546: 110-111) กลาววา ขนาดของกลุม อาจจะเปนปจจัยที่สําคัญ

ประการหนึ่ง ในการพิจารณาธรรมชาติ ของปฏิสัมพันธแตกตางกันไปดวย ในกลุมที่มีสมาชิกมากเกิน

ความจําเปนสมาชิกจะตองทํางานซ้ําซอนกัน บางคนคาดหวังวาจะไดรับผิดชอบทั้งหมดในขณะที่คนอื่น

รูสึกคับของใจที่ไมมีงานทํา ไมมีโอกาสไดใชทักษะที่ตนมีอยู ขนาดของกลุมจึงไมควรเกิน 15 คน 

จะใหญเทาใด ยอมข้ึนอยูกับความจําเปนของสถานการณ จุดมุงหมายของกลุม แหลงที่จะใหความ

ชวยเหลือ ในกลุมและระดับวุฒิภาวะของบุคคลในกลุม 

กาญจนา  ไชยพันธ  (2549: 18)  กลาววา  จํานวนสมาชิกของกลุมที่จะจัดเกี่ยวกับการชวยใน

การทํางานหรือการเรียนการสอน  ที่เหมาะสมคือ  5-10  คน  โดยครูควรเลือกใหเหมาะสมกบัเนือ้หาวชิา

และกิจกรรม  โดยเฉพาะกลุมเล็กที่สมาชิกไมเกิน 15 คน จะชวยใหเกิดการเคลื่อนไหวไดงาย  ถาสมาชิก

มากเกินไปอาจมีผลตอการแสดงความคิดเห็นและความตองการไดไมทั่วถึงรวมถึงสมาชิกไมเกิดความ

สนใจและอาจออกไปจากกลุม  

สรุปไดวา ขนาดของกลุมที่เหมาะสมขึ้นอยูกับลักษณะและจุดมุงหมายของกิจกรรมทั้งนี้เพื่อที่

สมาชิกจะไดมีโอกาสมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นอยางทั่วถึงขนาดที่เหมาะสมไมควรเกิน 15 คน 

6.7 เวลาและจํานวนครั้งที่ใชในการเขากลุม 
ทรอทเชอร  (Trotzer. 1999: 67) สรุปไดวา ในการกาํหนดระยะเวลาและความถี่ของการ 

เขากลุมนั้น   หากจัดทํากับสถานศึกษาจําเปนตองพิจารณาถึงการจัดเวลาเรียนของสถานศึกษานั้น 

ดวยเชน ในโรงเรียนสวนมากจะจัดเวลา เปนคาบละ 50 นาที สําหรับจํานวนครั้ง ในการเขากลุมข้ึนอยู

กับ เปาหมายของกลุม  และธรรมชาติของสมาชิกกลุมแตอยางนอยที่สุด ควรจะเขากลุมไมต่ํากวา 8 

คร้ัง ถามากกวานี้ก็เปนการดี  
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แพทเทอรสัน  (Patterson.  2000: 98) กลาววา การใหทํากิจกรรมเปนกลุม ควรจัดสัปดาหละ 2 

คร้ัง แตถาเวลาในการเขารวมกิจกรรมมีนอยอาจจะจัดสัปดาหละ 3 คร้ัง ชวงเวลาในการเขารวมกิจกรรม

กลุมสําหรับเด็กประถมศึกษา ควรใชเวลาไมเกิน 1 ชั่วโมง เพราะเด็กอาจเกิดความเบื่อหนายได 

 สรุปไดวา เวลาและจํานวนครั้งในการเขากลุมสําหรับเด็กชั้นประถมศึกษา  ไมควรเกิน  1 ชัว่โมง  ตอ

ครั้ง  และควรจัด  2-3  ครั้งตอสัปดาห และในแตละกิจกรรมควรจัด  8- 12  คร้ัง  เพื่อใหเกิดการเรียนรูได

อยางเหมาะสม 

 

6.8 ลําดับข้ันการเรียนรูตามวิธีกระบวนการกลุม 
ทิศนา  แขมมณี  (2545: 146-147) กลาววา การสอนโดยใชกระบวนการกลุมมีลักษณะเฉพาะ 

บางประการ  ก ารเตรียมการจึงตองคํานึงถึงลักษณะดังนี้ 

  1. การกําหนดจุดมุงหมาย  เพื่อใหการจัดกิจกรรมไมออกนอกลูนอกทางโดยกําหนด

เปน  2  ลักษณะ  คือ  จุดมุงหมายทั่วไป  และจุดมุงหมายเฉพาะ  ซึ่งลักษณะเฉพาะนี้นิยมเขียนในเชิง

พฤติกรรม (Behavior or performance objective) และยังแบงเปน 3 ดาน คือดานความรู                   

(Cognitive domain) ดานทักษะ (Psychomotor) และดานเจตคติ (Affective domain) ข้ึนอยูกับความ

เหมาะสมและจุดมุงหมาย การกําหนดเชนนี้จะทําใหเกิดความสะดวกและชัดเจนในการจัดกิจกรรมและ

การประเมิน 

  2. การกําหนดเนื้อหาหรือความคิดรวบยอด  เพื่อใหเขาใจชัดเจนเปนหลักในการ

ออกแบบกิจกรรมสําหรับผูเรียน 

  3. การกําหนดกิจกรรมหรือประสบการณเรียนรูสําหรับผูเรียน การจัดกิจกรรมให

สอดคลองดังกลาว  สามารถใชกระบวนการเปนขั้นตอนดังนี้ 

   3.1 ข้ันนํา  คือ  การเตรียมความพรอมใหแกผูเรียน  เชน  การเตรียมความรู

และจัดบรรยากาศที่เหมาะสม   

   3.2  ข้ันกิจกรรม คือ การใหผูเรียนลงมือทํากิจกรรมที่เตรียมไว  ใหมีสวนรวม

และรับผิดชอบ  เพื่อใหเกิดประสบการณที่จะนํามาวิเคราะหอภิปรายใหเกิดการเรียนรู 

   3.3  ข้ันอภิปราย คือ การใหผู เ รียนไดมีโอกาสแลกปลี่ยนประสบการณ   

ความคิด  ความรูสึก  และการเรียนรูที่เกิดขึ้น 

   3.4  ข้ันสรุปและนําไปใช  คือ  เปนการรวบรวมความคิดเห็นและขอมูลตางๆ   

จากขั้นกิจกรรมและอภิปรายมาประสานกัน  จนไดขอสรุปที่ชัดเจน  รวมทั้งกระตุนใหผูเรียนนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 
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  4.  การประเมินผล  หลังจากเสร็จส้ินกิจกรรมแลว จําเปนตองประเมินผลเพื่อดูวาได

บรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไวหรือไม 

คมเพชร  ฉัตรศุภกุล  (2546: 27-28) ยังไดกลาวถึงระยะพัฒนาของกลุมวาพฤติกรรมที่สมาชิก

แสดงออกตอนเริ่มเขากลุมอาจแตกตางจากภายหลังที่ไดรับเขากลุมเปนเวลานานแลว ทั้งนี้เพราะวาการ

ที่จะทําใหกลุมเปนกลุมที่สมบูรณข้ึน จะตองอาศัยเวลาในการพัฒนากลุม ดังนั้นมักจะพบวากลุมจะตอง

ผานระยะตางๆ   4 ระยะ คือ 

  1. ระยะที่บุคคลแตละคนมีการแขงขัน และมีศูนยกลางอยูที่ตนเอง (Individually 

centered, competitive phase) 

  2. ระยะของความขัดแยง และความคับของใจ (Frustration and conflict phase) 

  3. ระยะกลุมมีความสามัคคี (Group harmony phase) 

  4. ระยะที่มีผลงาน และยึดกลุมเปนศูนยกลาง (Group centered productive phase) 

 สรุปไดวา  การเขากลุมจะมีระยะของการพัฒนาปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม  ซึ่งลักษณะ

ของการพัฒนาในตละขั้น  จะสอดคลองกับการจัดกิจกรรมในแตละขั้นตอน 

6.9 เทคนิคกิจกรรมกลุมที่ ใช ในโปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 
 ทิศนา    แขมมณี   (2545: 152 )  ไดกลาวถึง การจัดกิจกรรมให สอดคลองกับหลักทฤษฏี มีอยู

หลายวิธี ดังนี้ 

     1. เกม เปนวิธีการวิธีหนึ่งซึ่งนํามาใชในการสอนไดดีโดยครูผูสอนสรางสถานการณ

สมมติข้ึน ใหผูเรียนลงเลน ดวยตนเอง และภายใตขอตกลงหรือกติกา บางอยางตามที่กําหนดไว ซึ่ง

ผูเรียนจะตองตัดสินใจ ทําอยางใดอยางหนึ่งอันจะมีผลออกมาในรูปของการแพชนะ นอกจากนั้นจะชวย

ผูเรียนไดวิเคราะห ความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และยังชวยให

ผูเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนดวย 

                 2. บทบาทสมมติ เปนวิธีการอีกวิธีหนึ่งที่เร่ิมไดรับความนิยมในการนํามาใชในการ

สอนวิธีการนี้ยังมีลักษณะ สถานการณสมมติเชนเดียวกับเกม แตมีการกําหนดบทบาทของผูเลน ใน

สถานการณที่สมมติข้ึนมานั้นแลวใหผูเรียนเขาสวมบทบาทนั้นและแสดงออกออกตามธรรมชาติ โดย

อาศัยบุคลิกภาพประสบการณและความรูสึกนึกคิดของตนเอง เปนหลัก ดังนั้นวิธีการนี้จึงมีสวนชวยให 

ผูเรียนไดมีโอกาสศึกษาวิเคราะหถึงความรูสึกและพฤติกรรมของตนอยางลึกซึ้ง และยังชวยเสริมสราง

บรรยากาศการเรียนรูใหนาสนใจและนาติดตออีกดวย 

  3. กรณีตัวอยาง เปนวิธีการสอนซึ่งใชกรณีหรือเร่ืองราวตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงนํามา

ดัดแปลงและใชเปนตัวอยางในการใหผูเรียนไดศึกษาวิเคราะหและอภิปรายกันเพื่อสรางความเขาใจ 
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และฝกฝนหนทางแกไขปญหานั้นวิธีนี้จะชวยใหผูเรียนไดรูจักคิดและพิจารณาขอมูลที่ตนไดรับมาอยางถี่

ถวน และการอภิปรายจะชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกัน รวมทั้งนําเอากรณี

ตางๆ  ซึ่งคลายกับชีวิตจริงมาใชจะชวยใหการเรียนรูมีลักษณะใกลเคียงกับความเปนจริง ซึ่งมีสวนทําให

การเรียนรูมีความหมายสําหรับผูเรียนมากขึ้น  

                4. สถานการณจําลอง คือ การจําลองสถานการณจริงหรือสรางสถานการณให

ใกลเคียงกับความเปนจริง แลวใหผูเรียนลงไปอยูในสถานการณนั้นและมีปฏิกิริยาโตตอบกัน ชวยให

ผูเรียนไดมีโอกาสทดลองพฤติกรรมตางๆซึ่งในสถานการณ จริงผูเรียนอาจจะไมแสดงออก เพราะอาจ

เปนการเสี่ยงตอผลที่จะไดรับจนเกินไป 

    5. ละคร คือ วิธีการที่ใหผูเรียนไดทดลองแสดงบทบาทตามที่เรียนหรือกําหนดไว 

โดยผูเรียนจะตองพยายามแสดงใหสมบทบาทตามที่กําหนดไว โดยไมนําเอาบุคลิกภาพและความรูสึก

นึกคิดของตนเขาไปเกี่ยวของ วิธีการนี้ จะชวยใหผูเรียนไดมีประสบการณในการที่จะเขาใจความรูสึก 

เหตุผลและพฤติกรรมของผูอ่ืน ทําใหเกิดความเห็นอกเห็นใจ กัน นอกจากนี้ผูเรียนไดมีโอกาสแสดงละคร

รวมกันจะชวยฝกใหผูเรียนเกิดความรับผิดชอบในการเรียนรูรวมกันและไดฝกการทํางานรวมกัน 

    6. การระดมสมอง เปนวิธีการที่ผูสอนชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงค   

โดยจัดผูเรียนเปนกลุมเล็กๆ ใหผูเรียนในกลุมพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็น และประสบการณ

ในประเด็นที่กําหนด  และสรุปความคิดเห็นออกมาเปนขอสรุปของกลุม 

โดยมีข้ันตอน  4  ข้ันตอน  คือ 

ข้ันที่  1 ข้ันการมีสวนรวม 

ผูวิจัยใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ  หรือทํากิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง รวมทั้งมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันตอการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 

ข้ันที่  2  ข้ันการวิเคราะห 

ผูวิจัยใหนักเรียนไดรวมกันวิเคราะห และสรุปจากกิจกรรมที่ไดปฏิบัติและอภิปรายรวมกัน  

เพื่อใหนักเรียนเกิดการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

ข้ันที่  3  ข้ันสรุปและประยุกตหลักการ 

ผูวิจัยใหนักเรียนรวบรวมแนวคิดที่ไดจากการแลกปลี่ยนความคิดเห็นในกลุม  มาสรุปเปน

หลักการของตัวเอง  และนําหลักการนั้นมาใชเพื่อใหเกิดการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม 

ข้ันที่  4  ข้ันประเมินผล 

ผูวิจัยใหนักเรียนรวมกันประเมินผลการเรียนรูของตน  และจากกลุม  โดยการรวมกันอภิปราย

แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น   และใหขอเสนอแนะรวมกันของสมาชิกในกลุมที่มีตอการประหยัด

ทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม 
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หลักการเรียนการสอนตามทฤษฏีกระบวนการกลุมดังกลาวจะสงเสริมบรรยากาศแบบ

ประชาธิปไตย ตลอดจนการพัฒนาคุณคาความเปนมนุษย คือ สงเสริมพัฒนาการของผูเรียน  และ

เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา มีโอกาสพัฒนา

สติปญญา อารมณ รางกาย และสังคม โดยวิธีที่เหมาะสมและเปนจริงในชีวิต  ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหการ

เรียนรูเปนสิ่งที่มีความหมายและใกลเคียงกับความเปนจริงยิ่งกวาการเรียนการสอนแบบใด 

 

6.10 งานวิจัยที่เก่ียวของกับกิจกรรมกลุม 
งานวิจัยในประเทศ 
คคนางค คําณูเอนก  (2544: 46) ไดศึกษาผลของกิจกรรมกลุม พบวากลุมทําใหเกิดความรู 

ความเขาใจในการทํางานกลุมเปนเพราะวากิจกรรมกลุมทําใหเกิดปฏิสัมพันธกันภายในกลุม มีสวนรวม

ในการวิเคราะหปญหา แสดงความคิดเห็น ไดอภิปรายและสรุปส่ิงที่ไดเรียนรูรวมกัน สงผลใหพัฒนา

ความคิด ความรูสึกตนเองและตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานกลุม 

 กนิษฐา อยูคง  (2545: 32) ไดศึกษาผลของกิจกรรมกลุม ที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน

ผูชวยพยาบาล แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลมิชช่ัน พบวามีการปฏิบัติหนาที่ดีข้ึน หลังจากที่ไดเขารวม

กิจกรรมกลุม เพราะผูเขารวมกิจกรรม มีความสนใจ กระตือรือรนในการทํากิจกรรมที่จัดให รวมทั้งมี

ความสนุกสนานและเทคนิคหลากหลาย   ทําใหมีโอกาสแสดงออกอยางมีความสามารถ และไดฝกฝน

ทักษะของการปฏิบัติหนาที่ที่เหมาะสม 

 นรารัตน กิจเจริญ  (2547: 78–79) ไดศึกษาผลของกิจกรรมกลุมที่มีตอการรับรูความสามารถใน

การแกปญหาดานการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 3 วิทยาลัยมิชชั่น มวกเหล็ก พบวาหลังใชโปรแกรม

กิจกรรมกลุม ทําใหนักศึกษาแกปญหาดานการเรียนไดดีข้ึน เพราะกิจกรรมกลุมเปนวิธีการที่ดีใน      

การนําไปพัฒนาบุคคลและกลุม เพราะเปนการใหประสบการณตรง เรียนรูโดยการปฏิบัติปฏิบัติ ชวยให

ผูเขารวมกลุมมีความซาบซึ้งใจ และพอใจที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตน 

 สุฑารัตน ขวัญออน  (2547: 32) จากการวิจัยพบวา กิจกรรมกลุมสามารถนํามาใชพัฒนา

ทัศนคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เพราะกิจกรรมกลุมเปนกระบวนการที่ทําใหบุคคลมีโอกาสรวมกัน

รวมกันเปนกลุมเพื่อแกปญหา หรือทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งโดยมีจุดมุงหมายที่แนนอน 

 แคทลียา แสนนางชน  (2549: 38) ไดศึกษาผลของกิจกรรมกลุม พบวานักเรียนมีความ

รับผิดชอบดานการทํางานที่เกี่ยวของกับการเรียนมากขึ้น หลังจากเขารวมกิจกรรมกลุม ซึ่งกิจกรรมกลุม

สามารถพัฒนาความรับผิดชอบดานการทํางานที่เกี่ยวของกับการเรียน เพราะผูเขารวมกิจกรรมเกิด

ความสนใจ กอใหเกิดบรรยากาศที่เปนกันเอง สนุกสนาน มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 

งานวิจัยในตางประเทศ 
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 โจนส  (Jones.  2000: 41-49) ไดทําการวิจัยโดยการใชกิจกรรมกลุม ในการพัฒนา เด็กหญิง

วัยรุนตอนตนที่โรงเรียนแนนซี่แคทแท็บวิคทอรี ในเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนรู ทักษะการอยูในสงัคม   

การพัฒนานิสัย บทบาทการวางตัวของวัยรุน  การเห็นคุณคาในตนเอง การมองตนเองในแงบวกในเรื่อง

การเปลี่ยนแปลงทางรางกายของวัยรุน พบวากลุมสามารถพัฒนาในเรื่องตางๆ ไดดี เนื่องจากกลุมทําให

เกิดการพัฒนาทักษะดานการสื่อสาร ทําใหเกิดความสัมพันธในหมูเพื่อน และมีประสิทธิภาพตอการ

เปลี่ยนแปลงของวัยรุนในอนาคต 

 แฮมม  (Hamm.  2007: 51-59) ไดทําการวิจัยโดยการใชกิจกรรมกลุมในการพัฒนาทักษะ

ความสัมพันธในหมูวัยรุนตอนตนที่โรงเรียนมิดเดิ้ล โดยที่ความสําคัญของการเขากลุมเพื่อนจะเกิด

โอกาสที่ดีในการทํางานกลุมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อกลุมเกิดความไววางใจ การสรางปทัสฐานใน

กลุม ความรูสึกที่เกิดจะมีคุณคาและเกิดการรับฟงเหตุผลซ่ึงกันและกันมากขึ้น และยังพบวาการเขากลุม

ทําใหเกิดศักยภาพในการพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล ซึ่งจะทําใหเขาใจบุคคลที่อยูรอบ

ขางมากขึ้นโดยลดความขัดแยงลงได   

 แบรนนิกัน (Brannigan.  2007: 61-81)  ไดทําการวิจัยโดยการใชกิจกรรมกลุม  กับหลักทาง

จิตวิทยาการศึกษา  เปนรูปแบบในการพัฒนาความสามารถทางดานวิชาการ ที่โรงเรียนควีนเบอรร่ีมิด

เดิ้ล ซึ่งวัยรุนตอนกลางอายุระหวาง 10–15 ป  เปนชวงวัยแหงการเปลี่ยนแปลงทั้งดานพัฒนาการตางๆ 

มักคิดดานลบกับตนเอง ซึ่งสงผลใหเกิดความเครียดและขาดความมั่นใจในตนเอง รวมถึงการเรียนใน

ระดับนี้ตองสามารถอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาทางดานวิชาการ เด็กวัยนี้จะถูกคาดหวังและเกิดแรง

กดดันทางสังคมในเรื่องการเรียน  การออกแบบการวิจัยครั้งนี้สงผลใหนักเรียนไดรูการใชทักษะการ

ส่ือสาร  ทําอยางไรจึงจะสรางความสัมพันธที่ดีกับครูและเพื่อนๆ  การบริหารเวลาในการทําการบาน  

การสนับสนุนจากพอแม  ซึ่งสิ่งเหลานี้จะกระตุนใหเด็กลดความกลัว  มีความภาคภูมิใจในตนเอง และ

สามารถเรียนรูอยางมีความสุขพรอมทั้งพัฒนาความสามารถดานวิชาการใหสูงยิ่งขึ้น 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  
ในการวิจัยครัง้นี ้ ผูวิจัยไดดําเนนิการตามขั้นตอนดังนี ้

1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3. แบบแผนการทดลอง 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี  

อําเภอชุมพลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 จังหวัดสุรินทร ประจําภาคเรียนที่  1       

ปการศึกษา  2551 จํานวน 35 คน 
1.2 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี  

อําเภอชุมพลบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 จังหวัดสุรินทร ประจําภาคเรียนที่  2      

ปการศึกษา   2551 จํานวน  28 คน  โดยมีคะแนนจากแบบสัง เกตพฤติกรรมการประหยัด

ทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตั้งแตรอยละ 25  ลงมา  นักเรียนมีความสมัครใจ

เขารวมโปรแกรม สุมอยางงายเพื่อเขารวมการทดลอง  จํานวน  12  คน 

 

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือเพื่อใชในการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล  คือ 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3   

2. โปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3    
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1. แบบสังเกตพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่  3   ลําดับข้ันตอนในการสรางดังนี้ 

1.1 ผูวิจัยศึกษาตํารา  เอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสังเกต  การบันทึกการสังเกต

และพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3   

1.2 ผูวิจัยกําหนดจุดมุงหมาย ในการสังเกตพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

1.3 ผูวิจัยนําแบบสังเกตพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ  ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่  3  ที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

บานกระเบื้อง อําเภอชุมพลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 จังหวัดสุรินทร ที่ไมใชกลุม

ตัวอยางและมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 12 คน   

 1.4  ลักษณะการใชแบบสังเกตพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 ไดจากการสังเกตเหตุการณจากสถานการณจําลองที่ผูวิจัยไดกําหนดขึ้น ดังนี้ 

 สถานการณที่ 1 ใหนักเรียนแปรงฟนกอนการเขาชั้นเรียนชวงบาย เวลา 12.20 นาฬิกา 

 สถานการณที่ 2 เปนระยะเวลาเขาคายนักกีฬาของโรงเรียนกลุมตําบลชุมพลบุรี วันที่ 

31 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ครูประจําชั้นพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

3 ไปชวยที่โรงอาหาร โดยใหนักเรียนลางผักและผลไมเพื่อจัดเตรียมปรุงอาหารใหกับนักกีฬา 

 สถานการณที่ 3 ในคาบเรียนวิชาเกษตร ครูประจําชั้นใหนักเรียนรดตนไมและ

สวนหยอมบริเวณหนาอาคารเรียน 

สถานการณที่ 4 ในคาบเรียนวิชาการงานอาชีพ ครูประจําชั้นใหนักเรียนเตรียมกาละมัง 

และเสื้อผาจากบาน โดยที่ครูสอนนักเรียนเรื่องวิธีการซักผา 

  สถานการณที่ 5 ครูประจําชั้นแบงกลุมนักเรียนเปน 3 กลุม กลุมละ 12 คน แลวแยก

ยายเขา 3 หองเรียน โดยครูแจงวาวันนี้เปนชั่วโมงวางใหนักเรียนดูโทรทัศนไดตามอัธยาศัยโดยใหเวลา 

50 นาที 

  สถานการณที่ 6 ใชรวมกับสถานการณที่ 2 โดยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะชวยแม

ครัวเพื่อจัดเตรียมปรุงอาหารใหกับนักกีฬา และครูแจงวาอนุญาตใหนักเรียนชงเครื่องดื่มรับประทานได  

  สถานการณที่ 7 ในคาบเรียนวิชาคอมพิวเตอร สังเกตเวลาหลังจากการใชงานนักเรียน

ปดเครื่องและปดสวิตซไฟหรือไม 

  สถานการณที่ 8 ในชั้นเรียนปกติ สังเกตเวลากอนไปพักรับประทานอาหารกลางวันและ

ตอนเย็นกอนกลับบาน 
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1.5 การใหคะแนนของแบบสังเกตพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่  3 ที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่กําหนด เกณฑการใหคะแนนใหบันทึกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเปน  

1  และไมเกิดพฤติกรรมเปน  0  ลงในชวงพฤติกรรม พฤติกรรมที่สังเกตจํานวน  8  พฤติกรรม  ไดแก 

1. ขณะแปรงฟนนักเรียนกดน้ําใสแกว ไมเปดกอกน้ําใหไหลในขณะที่แปรงฟน 

2. ขณะลางผักหรือผลไมนักเรียนเปดน้ําไวในภาชนะที่ตองการจะลางเทาที่จําเปนและเมื่อลางเสร็จ
แลวก็ควรเอาน้ําที่เหลือไปรดตนไมไดอีกดวย 

3. ขณะรดน้ําตนไมนักเรียนใชฝกบัวแทนการใชสายยางฉีดไปในพื้นที่กวาง ๆ 

4. ขณะซักผานักเรียนรวบรวมผาใหมากพอตอการซักในแตละครั้งใสผงซักฟอกในปริมาณที่พอดี   
และขณะทําการซักไมเปดน้ําทิ้งไวใหลนภาชนะ 

5. ขณะเปดโทรทัศนนักเรียนเลือกดูเฉพาะรายการที่สนใจเมื่อไมดูแลวควรปดและถอดปลั๊กออกทุกครั้ง 
6. ขณะใชตูเย็น นักเรียนเปด - ปดตูเย็นตามความจําเปน  แชอาหารตามความพอดีไมแนนจนเกินไป 

7. ขณะใชคอมพิวเตอร  หลังจากการใชงานนักเรียนปดเครื่องและปดสวิตซไฟ 

8. ขณะใชไฟฟา  นักเรียนปดโคมไฟหรือสวิตซไฟทุกครั้งที่เลิกใชงาน    
2. โปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 3   โดยมีข้ันตอนการสราง ดังตอไปนี้ 

2.1 ผูวิจัยศึกษารายละเอียดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเทคนิคการปรับพฤติกรรม การเขารวม

โปรแกรมเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดเนื้อหาและกิจกรรม  ให เหมาะสมกับการประหยัด

ทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3   

2.2.นําโปรแกรมที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทนา     

วงษอินทร อาจารย ดร. สกล วรเจริญศรี และอาจารยทรงศิลป กะการดี ตรวจสอบความสอดคลองใน

เร่ืองเนื้อหา จุดประสงค กิจกรรม และสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ 

2.3 นําโปรแกรมที่สรางขึ้นมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิแลวนําไปทดลองใช

กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานกระเบื้อง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 

จังหวัดสุรินทร ที่ไมใชกลุมตัวอยางและมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 12 คน เพื่อ

ตรวจสอบความเหมาะสมของวัตถุประสงค  วิธีการดําเนินการและเวลาที่ใชในการทดลอง 

2.4  นําโปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

ดําเนินการเปนเวลาสัปดาหละ 3 คร้ัง  คร้ังละ 50 นาที  ติดตอกัน 4 สัปดาห  รวม 10 คร้ัง  ของวันศุกรที่  

7 ถึงวันศุกรที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 12.30-13.20 นาฬิกา 
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3. แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest – 

Posttest Design   (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543: 62) 

 

 ตาราง  1  แบบแผนการทดลองแบบ  One Group Pretest – Posttest Design 

 

กลุม สอบกอน ทดสอบ สอบหลัง 

RE TE1 X TE2

 

ความหมายของสัญลักษณ 

RE คือ     กลุมตัวอยางที่ไดจากการสุม กําหนดใหเปนกลุมทดลอง 

T E1  คือ     การทดสอบกอนการทดลองของกลุมทดลอง 

T E2  คือ     การทดสอบหลังการทดลองของกลุมทดลอง 

X คือ     กลุมทดลองที่เขารวมโปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียน 

         ชั้นประถมศึกษาปที่  3 

 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
1.กอนการทดลอง ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี  อําเภอชุมพลบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เขต 2  จังหวัดสุรินทร ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน 28 คน โดยมีคะแนนจากแบบ

สังเกตพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแตรอยละ 25 ลงมา จากสถานการณจําลองที่

ผูวิจัยไดกําหนดขึ้น โดยเก็บคะแนนนักเรียนที่จะเขารวมโปรแกรมเปนคะแนนกอนการทดลอง          

(Pre - test) 

2. ขณะดําเนินการทดลอง ผูวิจัยดําเนินการตามโปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัด

ทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชุมพลบุรี อําเภอชุมพลบุรี สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 จังหวัดสุรินทร โดยใชกิจกรรมและเวลาในการทดลองดังตอไปนี้ 
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คร้ังที ่ ชื่อกิจกรรม เทคนิคที่ใช 

1 ปฐมนิเทศ เกม 

2 โทรทัศนหรรษา บทบาทสมมต ิ

3 หนนูอยฉลาดซัก กรณีตัวอยาง 

4 แนะหนูแปรงฟน ระดมสมอง 

5 นารูวธิีลางผักและผลไม กรณีตัวอยาง 

6 ตนไมแสนรัก ระดมสมอง 

7 ส้ินสุดการใชงานปุบปดคอมพิวเตอรปบ ระดมสมอง 

8 แสงสวางใหประโยชน กรณีตัวอยาง 

9 ตูเย็นที่บานหน ู เกม 

10 ปจฉิมนิเทศ ระดมสมอง 

 

5.การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
เปรียบเทียบการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ กอนและหลังการเขารวมโปรแกรมเพื่อพัฒนาการ

ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3   

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ  ดังนี ้

1. คาสถิติพืน้ฐาน ( Elementary statistics) ไดแก 

1.1 คาเฉลี่ย (Mean)  

1.2 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  deviation)   

 2.  สถิติสําหรบัการหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

      หาคาดัชนีความเชื่อมั่น แบบสังเกตพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่  3 สัมประสิทธิ์ความสอดคลองระหวางผูสังเกต 2 คน  ซึ่งมีคาตั้งแต .80 ข้ึนไปจึงจะ

ถือวาการสังเกตนั้นเชื่อถือได (ผองพรรรณ  เกิดพิทักษ.2536 : 33) สูตรในการคํานวณดังนี้ 

 

สัมประสิทธิ์ความสอดคลอง = คะแนนรวมต่ํากวา 

     คะแนนรวมสูงกวา 

             3.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมตฐิาน ไดแก 

การเปรียบเทยีบความแตกตางของการประหยัดทรพัยากรธรรมชาติ  กอนและหลงัการ 

เขารวมโปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ โดยใชสูตร t – Test แบบไมอิสระตอกัน 
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บทที่  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณและอักษรที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูล  และแปลความหมายผลของการวิเคราะหขอมลูผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ

ตางๆ  ที่ใชแทนความหมายดังนี ้

n แทน จํานวนนักเรยีนที่เปนกลุมตัวอยาง 

 แทน คาคะแนนเฉลีย่ของกลุมตัวอยาง X

 แทน คาคะแนนเฉลีย่ของผลตางคะแนน ของกลุมตัวอยาง diffX

SD แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 

 แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตางคะแนน  ของกลุมตัวอยาง diffS

D∑  แทน ผลรวมของคะแนนความแตกตางจากการสังเกตกอนและหลังการทดลอง 

                       ของกลุมตัวอยาง 
2D∑  แทน ผลรวมของคะแนนความแตกตางจากการสังเกตกอนและหลังการทดลอง 

                       แตละตัวของกลุมตัวอยาง 

   t  แทน การกระจายการแจกแจงคา t (t - distribution) 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจยัไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ  ดงันี ้

 เพื่อเปรียบเทยีบการประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3  กอนและหลัง

เขารวมโปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 



75 

 

ตาราง  2 การเปรียบเทยีบการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 3 กอนและ   

       หลังเขารวมโปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรพัยากรธรรมชาติ  (n = 12 คน) 

 

กอนการทดลอง       หลงัการทดลอง  การประหยัดทรัพยากรธรรมชาต ิ  

D∑             t 2D∑                 SD                           SD X X    

การประหยัดน้าํ                          1.080       0.515        3.580      0.515        30        82         10.856** 

การประหยัดไฟฟา                       0.000       0.000        3.170      0.577        38      115         19.000**  

การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ   1.080       0.515        6.750      0.866        68      396         19.934** 

 

**   มีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 ** 

จากตาราง 2 พบวา ภายหลังการเขารวมโปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีการประหยัดน้ําเพิ่มข้ึนและมีการประหยัดไฟฟาเพิ่มข้ึน โดยรวมแลว 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มข้ึนกวากอนการเขารวมโปรแกรมอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั้นคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภายหลังการเขารวมโปรแกรมมี    

การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น   



บทที่  5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทยีบการประหยดัทรัพยากรธรรมชาติของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลัง

เขารวมโปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 

 

สมมุติฐานในการวิจัย 
การเขารวมโปรแกรมเพื่อพฒันาการประหยัดทรพัยากรธรรมชาติ ของนกัเรียนชั้นประถม        

ศึกษาปที่ 3 หลังการทดลองมีการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติเพิม่ข้ึน  

 

ขอบเขตของการวิจัย 
1.ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อําเภอ

ชุมพลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 จังหวัดสุรินทร ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  

2551 จํานวน 35 คน 
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี  

อําเภอชุมพลบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาเขต  2  จังหวัดสุรินทร ประจําภาคเรียนที่  2            

ปการศึกษา  2551 จํานวน 28  คน  โดยมีคะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาต ิ 

ตั้งแตรอยละ 25  ลงมา นักเรียนมีความสมัครใจเขารวมโปรแกรม สุมอยางงายเพื่อเขารวมการทดลอง  

จํานวน  12  คน   
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือเพื่อใชในการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล  คือ 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

2. โปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

 

วิธีดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามขั้นตอนดังนี้ 

1.  ข้ันกอนการทดลอง  ผูวิจัยไดใชแบบสังเกตพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ   ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี  อําเภอชุมพลบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เขต 2  จังหวัดสุรินทร ประจําภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2551 จํานวน  28 คน โดยมีคะแนนจากแบบสังเกต

พฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแตรอยละ 25 ลงมาจากสถานการณจําลองที่ผูวิจัยไดกําหนด

ข้ึน  โดยใหครูประจําชั้น  คือ  อาจารยวไลลักษณ  ราชแสนเมือง และครูผูชวยเปนผูสังเกตพฤติกรรมของ

นักเรียนจากสถานการณจําลองที่ผูวิจัยไดคิดขึ้น  เพราะผูวิจัยเปนบุคคลที่นักเรียนไมคุนเคย นักเรียนอาจ

แสดงพฤติกรรมไมแทจริงเนื่องจากอาจแสดงพฤติกรรมตามที่สังคมชมชอบ พฤติกรรมที่แสดงใหคะแนนเปน  

1  พฤติกรรมที่ไมแสดงใหคะแนนเปน 0  แลวเก็บไวเปนคะแนนกอนการทดลอง เปนคะแนนกอนการทดลอง 

2.  ข้ันทดลองผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง ในกลุมทดลองโดยใชโปรแกรมเพื่อพัฒนา การ

ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 ที่สรางขึ้น  ดําเนินการเปนเวลา สัปดาหละ  

3  คร้ัง คร้ังละ 50 นาที  ติดตอกัน 4 สัปดาห  รวม 10 คร้ัง ของวันศุกรที่  7 ถึง วันศุกรที่ 28 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2551 

 3.  ข้ันหลังการทดลอง  เมื่อส้ินสุดการทดลอง  ผูวิจัยไดใชแบบสังเกตพฤติกรรมการประหยัด

ทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เปนแบบเก็บคะแนนหลังการทดลองโดยใหครปูระจาํ

ชั้น คือ อาจารยวไลลักษณ  ราชแสนเมือง และครูผูชวยเปนผูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนจากสถานการณ

จําลองที่ผูวิจัยไดคิดขึ้น  พฤติกรรมที่แสดงใหคะแนนเปน  1 พฤติกรรมที่ไมแสดงใหคะแนนเปน 0 แลวเกบ็ไว

เปนคะแนนหลังการทดลอง (Post - test) 

 4.  นําคะแนนในขอ 1 และขอ 3 มาวิเคราะหหาคาสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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การวิเคราะหขอมูล 
 เพื่อเปรียบเทยีบการประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ  ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3  กอนและ

หลังเขารวมโปรแกรมเพื่อพฒันาการประหยัดทรพัยากรธรรมชาติ 

 

สรุปผลการศึกษาคนควา 
 ภายหลังการเขารวมโปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 มีการประหยัดน้ําเพิ่มข้ึนและมีการประหยัดไฟฟาเพิ่มข้ึน โดยรวมแลวนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 มีการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มข้ึนกวากอนการเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคญั

ทางสถิติที่ระดับ .01 นั้นคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภายหลังการเขารวมโปรแกรมมีการประหยัด

ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น   

 
อภิปรายผล 

การศึกษาคนควาครั้งนี้เปนการศึกษาผลของการเขารวมโปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัด

ทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี  อําเภอชุมพลบุรี  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 จังหวัดสุรินทร รายละเอียดการอภิปรายผลมีดังนี้ 

 หลังจากเขารวมโปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 3  นักเรียนมีคะแนนการประหยัดน้ําเพิ่มข้ึนจาก 1.08 คะแนน เปน  3.58 คะแนน นักเรียนมีคะแนน  

การประหยัดไฟฟาเพิ่มข้ึนจาก 0.00 คะแนน เปน  3.17 คะแนน โดยรวมแลวนักเรียนมีคะแนนการประหยัด

ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มข้ึนจาก 1.08 คะแนน เปน 6.75 คะแนน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐาน การทดลองนี้ผูวิจัยใชกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ซึ่งเปนวิธีการที่ผูวิจัยจัดประสบการณการเรียนรู  โดยมีจุดมุงหมายรวมกันมี

ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก มีบทบาทของผูนํากลุม นักเรียนจะเรียนรูส่ิงตางๆ ดวยตนเองจากสมาชิกในกลุม

พรอมรวมวิเคราะหพฤติกรรมของตนและสมาชิกในดานการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหการชมเชย

หรือการใหรางวัลเมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายที่กําหนดรวมกับเทคนิคตางๆ  ดังนี้  

คือ  เกม บทบาทสมมติ   กรณีตัวอยาง และการระดมสมอง แสดงวาการใชกิจกรรมกลุมสามารถพัฒนา  

การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ได ทั้งนี้เนื่องจากการใชกิจกรรมกลุมเนน

กระบวนการมากกวาเนื้อหาและเกิดการเรียนรูโดยการกระทํา ตามที่ คมเพชร ฉัตรศุภกุล  (2546: 148)       
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กลาวไววา   การใหประสบการณตรงในการทํากิจกรรมกลุมเปนวิธีการที่ดี เหมาะที่จะใชในการพัฒนาตัว

บุคคลและกลุม ทั้งนี้เปนเพราะวากิจกรรมกลุมเปนการเรียนรูโดยการปฏิบัติแมวาจะเปนการสราง

สถานการณจําลองก็ตามก็ยังสามารถชวยใหผูเขารวมกิจกรรมกลุมมีความซาบซึ้งและพึงพอใจที่จะ

เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตนเองตอไป ซึ่งสอดคลองกับสุวิทย มูลคําและอรทัย มูลคํา  (2545: 124) กลาววา 

กิจกรรมกลุมเปนกระบวน การเรียนรูที่ผูเรียนไดรับความรู จากการลงมือรวมกันปฏิบัติเปนกลุม ซึ่งกลุมจะมี

อิทธิพลตอการเรียนรูของสมาชิกแตละคนสมาชิกแตละคนในกลุมก็มีอิทธิพลและปฏิสัมพันธตอกันและกัน 

 ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ กนิษฐา อยูคง (2545: 32)  ซึ่งศึกษาผลของกิจกรรม

กลุมที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานผูชวยพยาบาล แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลมิชช่ัน  พบวามี     

การปฏิบัติหนาที่ดีข้ึน หลังจากที่ไดเขารวมกิจกรรมกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่.01 เพราะผูเขารวม

กิจกรรม มีความสนใจ กระตือรือรนในการทํากิจกรรมที่จัดให รวมทั้งมีความสนุกสนานและเทคนิค

หลากหลาย ทําใหมีโอกาสแสดงออกอยางมีความสามารถ และไดฝกฝนทักษะของการปฏิบัติหนาที่ที่

เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ แคทลียา แสนนางชน  (2549: 38)  ไดศึกษาผลของกิจกรรมกลุม  

พบวานักเรียนมีความรับผิดชอบดานการทํางานที่เกี่ยวของกับการเรียนมากขึ้น หลังจากเขารวมกิจกรรม

กลุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งกิจกรรมกลุมสามารถพัฒนาความรับผิดชอบดานการทํางานที่

เกี่ยวของกับการเรียน เพราะผูเขารวมกิจกรรมเกิดความสนใจ  กอใหเกิดบรรยากาศที่เปนกันเอง สนุกสนาน  

มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุฑารัตน ขวัญออน  (2547: 32) จาก      

การวิจัยพบวา กิจกรรมกลุมสามารถนํามาใชพัฒนาทัศนคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ .01 เพราะกิจกรรมกลุมเปนกระบวนการที่ทําใหบุคคลมีโอกาสรวมกันเปนกลุมเพื่อแกปญหา  

หรือทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งโดยมีจุดมุงหมายที่แนนอน  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ คคนางค  

คําณูเอนก  (2544: 46) ไดศึกษาผลของกิจกรรมกลุม  พบวากลุมทําใหเกิดความรูความเขาใจในการทํางาน

กลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 เปนเพราะวากิจกรรมกลุมทําใหเกิดปฏิสัมพันธกันภายในกลุม  มีสวน

รวมในการวิเคราะหปญหา แสดงความคิดเห็น ไดอภิปรายและสรุปส่ิงที่ไดเรียนรูรวมกัน สงผลใหพัฒนา

ความคิด ความรูสึกตนเองและตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานกลุม ซึ่งสอดคลองกับ โจนส (Jones.  

2000: 41-49)  ไดทําการวิจัยโดยการใชกิจกรรมกลุมในการพัฒนาเด็กหญิงวัยรุนตอนตนที่ โรงเรียนแนนซี่

แคทแท็บวิคทอรี ในเร่ืองการพัฒนาทักษะการเรียนรู ทักษะการอยูในสังคม การพัฒนานิสัยบทบาทการวางตัว

ของวัยรุน การเห็นคุณคาในตนเอง การมองตนเองในแงบวกในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางรางกายของวัยรุน 

พบวากลุมสามารถพัฒนาในเรื่องตางๆ ไดดี เนื่องจากกลุมทําใหเกิดการพัฒนาทักษะดานการสื่อสาร ทําให
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เกิดความสัมพันธในหมูเพื่อน และมีประสิทธิภาพตอการเปลี่ยนแปลงของวัยรุนในอนาคต และสอดคลองกบั 

แฮมม  (Hamm.  2007: 51-59) ไดทําการวิจัย โดยการใชกิจกรรมกลุมในการพัฒนาทักษะความสัมพันธใน

หมูวัยรุนตอนตนที่โรงเรียนมิดเดิ้ล โดยที่ความสําคัญของการเขากลุมเพื่อนจะเกิดโอกาสที่ดีในการทํางาน

กลุมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อกลุมเกิดความไววางใจ ความรูสึกที่เกิดจะมีคุณคาและเกิดการรับฟง

เหตุผลซึ่งกันและกันมากขึ้น และยังพบวาการเขากลุมทําใหเกิดศักยภาพในการพัฒนาความสามารถใน   

การคิดอยางมีเหตุผล ซึ่งจะทําใหเขาใจบุคคลที่อยูรอบขางมากขึ้นโดยลดความขัดแยงลง   

 นอกจากนี้จากการสังเกตของผูวิจัยในขณะดําเนินการทดลอง การเขารวมโปรแกรมกิจกรรมกลุม

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3ในกลุมทดลองพบวา ในการเขารวมกิจกรรมกลุมครั้งแรกเปนการ

ปฐมนิเทศ บรรยากาศเต็มไปดวยความสนุกสนาน นักเรียนรูสึกตื่นเตนที่ไดรวมทํากิจกรรมกับผูวิจัย   

กระตือรือรนและใหความรวมมือเปนอยางดีในการเขารวมกิจกรรม จากการสังเกตพฤติกรรมในระยะแรกๆ  

นักเรียนยังไมกลาแสดงความคิดเห็น และยังไมกลาแสดงออกเทาที่ควร ไดแตยิ้มและเกี่ยงกันออกมา

แสดงออกหนาชั้นเรียน แตในกิจกรรมครั้งที่  3 นักเรียนกลาพูด กลาตัดสินใจ กลาแสดงบทบาทไดอยาง

เต็มที่ นักเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี  มีการระดมสมองแสดงความคิดเห็น  และ

รวมกันสรุปส่ิงที่ไดเรียนรูอยางมีความหมายในทุกๆ กิจกรรม โดยผูวิจัยไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดง

ความคิดเห็นอยางทั่วถึง เพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะและสามารถประยุกต  การใชประโยชนจากการเขารวม

กิจกรรมกลุมไปใชในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี  

(2546: 75) ที่กลาวไววา การสอนโดยใชกรณีตัวอยาง เปนวิธีการที่ชวยใหผูเรียนฝกฝนการเผชิญและ

แกปญหาโดยไมตองรอใหเกิดปญหาจริง ซึ่งชวยใหผูเรียนคิดวิเคราะหและเรียนรูความคิดของผูอ่ืน ชวยให

ผูเรียนมีมุมมองที่กวางขึ้น และสามารถนําไปประยุกตใชกับสถานการณรอบๆ ตัวของนักเรียนในสภาวะ

ปจจุบันได 

 ดังนั้นจึงกลาวไดวา  โปรแกรมกิจกรรมกลุมสามารถพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 ไดเพิ่มข้ึน 

 

 

 

 

 



81 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

1.1 จากการศึกษาคนควาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา การใชโปรแกรมกิจกรรมกลุมทําใหนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปที่ 3  มีการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน  จึงควรสงเสริมใหมีการใชโปรแกรมกิจกรรม

กลุมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติในระดับชวงชั้นอื่นตอไป โดยมีครูและผูเกี่ยวของ เชน         

ครูแนะแนวหรือครูประจําชั้นนําเทคนิคตางๆ ไปใชในการพัฒนา 

1.2 ควรมีการสงเสริมการใชโปรแกรมกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กับนักเรียนโรงเรียนตางๆ ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ใชใน

การวิจัยครั้งนี้  

        1.3 ควรมีการสงเสริมนักเรียนที่เขารวมโปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ

เปนแกนนําในการสงเสริมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ใหกับนักเรียนชวงชั้นอื่นๆ ตอไป 
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

        2.1 ควรทดลองการใชโปรแกรมกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติใน

นักเรียนระดับชวงชั้นตางๆ เชน ชวงชั้นเรียนที่ 2 ชวงชั้นเรียนที่ 3 หรือระดับอาชีวศึกษา 

        2.2 ควรมีการนําเทคนิคทางจิตวิทยาอื่นๆ มาใช เชน เทคนิคการแสดงละคร การสราง

สถานการณจําลอง เพื่อจะไดศึกษาผลการวิจัยและนําไปพัฒนาพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 

      2.3 ควรมีการเพิ่มจํานวนโปรแกรมกิจกรรมกลุมที่ใชในการทดลองใหมากขึ้นกวาจํานวน 10 

ครั้ง เพื่อที่นักเรียนจะไดมีโอกาสเรียนรูเกี่ยวกับการประหยัดน้ํา การประหยัดไฟฟา และการประหยัด

ทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องตางๆ มากขึ้น  

        2.4 ควรมีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในบาน เพราะอุปกรณไฟฟาชนิด

ตางๆ ในบานลวนแลวแตตองการพลังงานไฟฟาเพื่อใชงาน และทรัพยากรธรรมชาติก็เปนแหลงกําเนิดของ

พลังงานชนิดตางๆ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญประเมิน 
แบบสังเกตพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
และ 

โปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
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ของนักเรยีนชั้นประถมศกึษาปที ่ 3 
 
แบบสังเกต ( ด.ช. / ด.ญ.)........................................................................................... 

คําช้ีแจง   ใหใสหมายเลข   1 ลงในชองที่กําหนดเมื่อนักเรียนปฏิบตัิพฤติกรรม  และใสเลข  0  ในชองที่ไม

ปฏิบัติตามที่กาํหนด 

 

พฤติกรรมที่สังเกต 

 

ปฏิบัต ิ

 

ไมปฏิบัต ิ

   1.  ขณะแปรงฟนนักเรียนกดน้ําใสแกว ไมเปดกอกน้ําใหไหลในขณะที่แปรงฟน   

   2.  ขณะลางผักหรือผลไมนักเรียนเปดน้ําไวในภาชนะที่ตองการจะลางเทาที่จําเปนและ

เมื่ออลางเสร็จแลวก็ควรเอาน้ําที่เหลือไปรดตนไมไดอีกดวย 

  

   3.  ขณะรดน้ําตนไมนักเรียนใชฝกบัวแทนการใชสายยางฉีดไปในพื้นที่กวาง ๆ   

   4.  ขณะซักผานักเรียนรวบรวมผาใหมากพอตอการซักในแตละครั้งใสผงซักฟอกในปริมาณ

ที่พอดี   และขณะทําการซักไมเปดน้ําทิ้งไวใหลนภาชนะ 

  

   5.  ขณะเปดโทรทัศนนักเรียนเลือกดูเฉพาะรายการที่สนใจเมื่อไมดูแลวควรปดและถอดปลัก๊

ออกทุกครั้ง 

  

   6.  ขณะใชตูเย็น นักเรียนเปด - ปดตูเย็นตามความจําเปน  แชอาหารตามความพอดีไมแนน

จนเกินไป 

  

   7.  ขณะใชคอมพิวเตอร  หลังจากการใชงานนักเรียนปดเครื่องและปดสวิตซไฟ   

   8.  ขณะใชไฟฟา  นักเรียนปดโคมไฟหรือสวิตซไฟทุกครั้งที่เลิกใชงาน      

 

 

       ครูผูสังเกต................................................ 

       วันที่สังเกต................................................ 

       เวลาที่สังเกต............................................. 
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ภาคผนวก ค 
ตารางโปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตารางโปรแกรมการทดลอง 
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คร้ัง

ที ่

ส่ิงที่จะพัฒนา จุดมุงหมาย เทคนิค ชื่อกิจกรรม 

1 รูความหมายและประโยชน

ของทรัพยากรธรรมชาติ 

1. เพื่อสรางสมัพันธภาพระหวาง

ผูวิจัยกับนักเรียน 

2. เพื่อใหนกัเรยีนทราบ

จุดมุงหมาย  ประโยชนและแนว

ทางการเขารวมกิจกรรมกลุม  

ในการประหยดั

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

3. เพื่อใหนกัเรยีนทราบ  ถงึ

ความหมายและความสาํคญั

ของคําวา  ทรัพยากรธรรมชาติ  

น้ํา  ไฟฟา  แหลงกําเนิดของ

พลังงานไฟฟา  และ

เครื่องใชไฟฟาที่นกัเรยีนรูจกั 

4. เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีใน

การเขารวมกลุมเกิดความสนิท

สนมคุนเคย 

 

เกม มารูจักคุณคาของ

ทรัพยากรธรรมชาติ

กันเถอะ 

(ปฐมนิเทศ : หัวใจ

เดียวกนั) 

2 มีแนวทางการใชน้ําแปรง

ฟนอยางประหยัด 

1.เพื่อใหนักเรยีนรูจักการแปรง

ฟนโดยการใชน้ําอยางประหยัด

และคุมคา  

2.เพื่อใหนักเรยีนนําสิง่ที่ได

เรียนรูไปปฏิบัติในชีวิตประจาํวนั

ไดอยางเหมาะสม 

 

ระดมสมอง 

 

แนะหนูแปรงฟน 

 

คร้ัง

ที ่

ส่ิงที่จะพัฒนา จุดมุงหมาย เทคนิค ชื่อกิจกรรม 
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3 มีแนวทางการใชน้ําลางผัก

และผลไมอยางประหยัด 

1.เพื่อใหนักเรยีนรูจักวิธีการใช

น้ําลางผักและผลไมอยาง

ประหยัดและนําไปปฏิบัติใน

ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม  

ตลอดจนนําน้าํที่เหลือไปใช

ประโยชนอยางอื่นได 

 

กรณี

ตัวอยาง 

นารูวธิีลางผักและ

ผลไม 

 

4 มีแนวทางการใชน้ํารด

ตนไมอยางประหยัด 

 

1.เพื่อใหนักเรยีนรูจักวิธีการใช

น้ํารดตนไมอยางรูคุณคาพรอม

ทั้งนําไปปฏิบตัิในชีวิตประจาํวนั

ไดอยางเหมาะสม 

 

ระดมสมอง ตนไมแสนรัก 

 

5 มีแนวทางการใชน้ําซกัผา

อยางประหยัด 

 

1.เพื่อใหนักเรยีนรูแนวทางการ

ใชน้ําซกัผาอยางประหยัด   ให

รูจักคิดวิเคราะหและนําไป

ปฏิบัติในชีวิตประจําวนัไดอยาง

เหมาะสม 

 

กรณี

ตัวอยาง 

 

หนนูอยฉลาดซัก 

 

6 มีแนวทางการใชโทรทัศน

อยางประหยัด 

1. เพื่อใหนกัเรยีนทราบ  แนวคิด

การดูโทรทัศนอยางประหยัด

ไฟฟา  และเกดิประโยชนสูงสุด 

พรอมทัง้นาํไปปฏิบัติใน

ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

บทบาท

สมมติ 

โทรทัศนหรรษา 

 

 

 

 

คร้ัง สิ่งที่จะพัฒนา จุดมุงหมาย เทคนิค ชื่อกิจกรรม 
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ที ่

7 มีแนวทางการใชตูเย็นอยาง

ประหยัด 

1.เพื่อใหนักเรยีนรูจักวิธีการใช

ตูเย็นอยางเหมาะสม พรอมทั้ง

นําไปปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดี

ในชีวิตประจาํวันได 

เกม ตูเย็นที่บานหน ู

 

8 มีแนวทางการใช

คอมพิวเตอรอยางประหยัด

ไฟฟา 

1.เพื่อใหนักเรยีนรูจักวิธีการใช

คอมพิวเตอรอยางถูกตองและ

เหมาะสมพรอมทั้งนาํไปปฏิบัติ

เปนแบบอยางที่ดีใน

ชีวิตประจําวันได 

 

ระดมสมอง 

 

เสร็จส้ินการใชงาน

ปุบปดคอมพิวเตอร

ปบ 

9 มีแนวทางการใชไฟฟา

อยางประหยัด 

1.เพื่อใหนักเรยีนรูจักวิธีการใช

โคมไฟและหลอดไฟอยาง

เหมาะสม พรอมทั้งนําไป

ปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีใน

ชีวิตประจําวันได 

กรณีตัวอยาง แสงสวางให

ประโยชน 

10 รูคุณคาของ

ทรัพยากรธรรมชาติ  และ

นําไปใชในชวีติประจําวนั

อยางรูคุณคา 

1.เพื่อใหนักเรยีนรูสาเหตุของ

ความสาํคัญ   ในการใชน้าํ

และไฟฟาอยางรูคุณคา  พรอม

ทั้งนําไปปฏิบตัิอยางเหมาะสม

เปนแบบอยางที่ดีใน

ชีวิตประจําวันได  

ระดมสมอง 

 

ปจฉิมนิเทศ 
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ภาคผนวก ง 

รายละเอียดโปรแกรมเพื่อพฒันาการประหยัดทรพัยากรธรรมชาติของนกัเรียน 

ชั้นประถมศกึษาปที ่3 
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โปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาต ิ

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3 

คร้ังที่  1 

 

เร่ือง  มารูจักคณุคาของทรพัยากรธรรมชาตกิันเถอะ (ปฐมนิเทศ : หัวใจเดียวกัน) 

วัตถุประสงค 
              1. เพื่อสรางสัมพันธภาพระหวางผูวิจัยกบันักเรียน 
              2. เพื่อใหนักเรยีนทราบจุดมุงหมาย  วธิกีาร  กฎ  ระเบียบ  ตลอดจนบทบาท
หนาทีข่องการเขารวมกิจกรรมกลุมเพือ่พัฒนาการประหยัดทรพัยากรธรรมชาติ  
  3. เพื่อใหนกัเรียนทราบ  ถึงความหมาย  ความสาํคัญ  และประโยชนของคําวา  
ทรัพยากรธรรมชาติ  น้ํา  ไฟฟา  แหลงกําเนิดของพลังงานไฟฟา  และเครื่องใชไฟฟาที่นกัเรียน
รูจัก 
              4. เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในการเขารวมกลุมเกิดความสนทิสนมคุนเคย 
เทคนิคที่ใช เกม 

แนวคิด  จุดเริ่มตนของการเขารวมกลุมที่ดีคือการที่สมาชกิไดมีสวนสรางสายสัมพนัธที่ดี
ต้ังแตขั้นแรก  ซ่ึงถามีการสรางสายสัมพันธที่ดี การเขารวมกจิกรรมตางๆในขั้นตอมาก็จะประสบ
ผลสําเร็จดวยเชนกนัเพราะสิ่งเหลานีจ้ะกอใหเกิดความไววางใจสมาชิกทกุคนพรอมใจที่จะชวยกัน
อภิปรายในสิง่ตางๆ  ที่เกดิขึ้นอยางมคีวามหมาย  (คมเพชร  ฉัตรศุภกลุ. 2546 : 20-24) 
เวลา  50  นาท ี

อุปกรณ 1. กระดาษรปูหัวใจ  จํานวน  12  แผน 
  2. ใบกาํหนดการ 1.1 จํานวน  12  แผน 
  3.  กระดาษโปสเตอรสีเหลือง  ขนาด 36” x 42”  จาํนวน  1 แผน 
  4.  ปากกาเคมี  จํานวน  3  ดาม 
  5.  ลกูปงปอง   จาํนวน  12  ลูก 
  6.  ใบความรู 1.2 จํานวน  12  แผน 
 

 

 

วิธีดําเนินการ 

 1. ข้ันการมีสวนรวม 



 104 

 1.1  ผูวิจยักลาวแนะนําตนเองและทกัทายนกัเรียน (สวสัดีคะ)จากนั้นผูวจิัยให
นักเรียน 

แนะนําตนเอง  โดยบอกทัง้ชื่อเลน ชื่อจริง  และชื่อที่อยากใหเพือ่นเรียกระหวางการเขารวม
กิจกรรม      
   1.2 ผูวิจัยแจกกาํหนดการเขารวมโปรแกรมกจิกรรมกลุมเพื่อพัฒนาการประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ใบกาํหนดการ (1) และชี้แจงระเบียบ
วิธีการ ความมุงหมายของกิจกรรม  ประโยชนของการเขารวมกิจกรรม  พรอมทั้งรวมกันกําหนด
วิธีการและขอควรปฏิบัติตนอยางเหมาะสมในขณะเขารวมกลุม  จากนั้นผูวิจัยเขียนลงในกระดาษ
โปสเตอรที่จดัเตรียมไวและนํามาติดไวบนกระดานดําหนาหองเรียน 
                         1.3 เมื่อนักเรียนแนะนําตนเองครบทุกคนแลว ผูวิจัยใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  
“หัวใจดวงเดียวกัน” โดยผูวิจัยแจกกระดาษรูปหัวใจดวงเล็กใหนักเรียนทุกคน แลวใหเขียนชื่อลง
นําไปติดบนรูปหัวใจของผูวิจัย ซ่ึงมีขนาดใหญพอที่จะติดหัวใจของนักเรียนไดครบใหเวลา   8  
นาที 
  1.4 จากนั้นใหนักเรียนจับลูกปงปองที่ผูวิจัยเตรียมไว ใครไดหมายเลขเหมือนกันก็
เขากลุมเดียวกัน  โดยมีสมาชิกทั้งหมด  3  กลุม 
  1.5  ใหเลือกหัวหนาของแตละกลุม  มายืนแถวดานหนา  แลวสมาชิกอีก  3  คน
รวมกันคิดเกี่ยวกับ  ประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติใหไดมากที่สุด 
  1.6 จากนั้นใหสมาชิกแตละคนวิ่งมาบอกประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติที่
หัวหนากลุม โดยสมาชิกแตละคนวิ่งสลบักันไปมาภายในเวลา 3  นาท ี
  1.7 เมื่อหมดเวลาผูวิจัยใหสัญญาณหยุด จากนั้นใหหัวหนาของแตละกลุมเขียน
ประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติที่ไดจากสมาชิกกลุม หนากระดานดําในเวลา  5  นาที  
  1.8 เมื่อหมดเวลาผูวิจัยใหสัญญาณหยุด แลวใหหวัหนากลับเขากลุมดังเดิม   
 2. ข้ันการวิเคราะห 
           ผูวิจัยรวมวิเคราะหคําตอบหนากระดานดํา โดยการสนทนาและใหนักเรียนทุก
คนชวยกันตรวจคําตอบวาถูกหรือไม ขอที่ถูกให 1 คะแนน กลุมใดไดคะแนนมากที่สุดเปนผูชนะ  
พรอมไดรางวัลตามที่ผูวิจัยไดจัดเตรียมไว 
  
 
 
3. ข้ันสรุปหลกัการ 
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3 . 1  ผู วิ จั ย ส รุ ป เ พิ่ ม เ ติ ม เ กี่ ย ว กั บ ค ว า มหม า ยแล ะค ว า มสํ า คัญขอ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา ไฟฟา แหลงกําเนิดของพลังงานไฟฟ และเครื่องใชไฟฟา นักเรียนไดตอบ 
พรอมทั้งใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชไฟฟาในชีวิตประจําวัน  

3.2 ผูวิจัยเปดโอกาสใหนกัเรียนซักถามขอสงสัย แลวผูวจิัยนัดหมายการเขารวม 
กิจกรรมครั้งตอไป 

4. ข้ันประเมินผล 
  4.1  สังเกตการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน 

4.2  สังเกตการซักถามของนักเรยีนเกีย่วกับ  ความหมายของทรพัยากรธรรมชาติ  
น้ํา  ไฟฟา   แหลงกาํเนิดของ  พลังงานไฟฟา  และเครื่องใชไฟฟาที่นกัเรียนรูจัก  วานักเรียน
สามารถเชื่อมโยงความหมายของคาํตางๆ เหลานี้ไดมากนอยเพียงใด 
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ใบกําหนดการ 1.1 

 
โปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาต ิ

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3 

 
 การเขารวมกจิกรรมมทีั้งหมด 10 ครั้ง  สัปดาหละ 3 ครั้ง ทุกวันจนัทร วนัพธุ และวันศุกร   
ครั้งละ 50 นาที ระยะเวลาในการเขารวมกิจกรรม 10 ครั้ง มีดังนี้ 
 

ครั้งที่ วัน  เดือน  ป ชื่อกิจกรรม 
1 7  พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 มารูจักคณุคาของทรพัยากรธรรมชาตกิันเถอะ 

(ปฐมนิเทศ : หัวใจเดียวกนั) 
2 10  พฤศจกิายน พ.ศ.  2551 แนะหนูแปรงฟน 

3 12  พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 นารูวธิีลางผักและผลไม 

4 14  พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 ตนไมแสนรกั 

5  17  พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 หนูนอยฉลาดซัก 

6  19  พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โทรทัศนหรรษา 
7   21  พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 ตูเย็นที่บานหนู 

8  24   พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 เสร็จสิ้นการใชงานปุบ  ปดคอมพิวเตอรปบ 
9      26  พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 แสงสวางใหประโยชน 
10 28  พฤศจกิายน พ.ศ.  2551 ปจฉิมนิเทศ 

 
 

 

 

 

ใบความรู 1.2 
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 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงที่เกิดขึ้นหรือมีอยูเองตามธรรมชาติ และสามารถนําไปใช

ประโยชนในการดํารงชีวิตของมนุษยได ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ เชน ดิน น้ํา ปาไม แรธาตุในการแบง

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติมีวิธีการแบงอยูหลายวิธี  แตในที่นี้จะแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

 1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไป ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติที่เราใชแลวไมสามารถสราง

เสริมข้ึนมาใหมได หรือจะเกิดขึ้นใหมนั้นตองใชเวลานานมาก เชน น้ํามัน ถานหิน และแรธาตุเปนตน 

 2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวมีการหมดเปลือง ไดแก ทรัพยากรที่ใชแลวถึงแมจะหมดเปลือง แต

สามารถที่จะเสริมสรางขึ้นมาใหมได เชน ปาไม แสงแดด ลม น้ํา เปนตน  
 ทรัพยากรธรรมชาติทีส่ําคญัที่ควรทราบมีดังนี ้ 
  ดิน   เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินเปลือกโลกทับถมกับซากพืชซากสัตวเปนเวลานานนับพัน 

ๆ ป ทรัพยากรดินมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษยและสามารถทําใหพืชและสัตวสามารถ

ดํารงชีวิตอยูได ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนที่มีฝนตกชุก ดินจึงเปนดินสีแดงหรือแดงปนเหลืองมักจะขาด

ธาตุอาหารของพืช เพราะธาตุอาหารเหลานั้นจะถูกน้ําชะลางไปดวย ดังนั้น จึงทําใหบางแหงมีพืชนอยและ

ประชากรอาศัยอยูนอยดวย สวนบริเวณที่ดินอุดมสมบูรณ ไดแก บริเวณที่ราบลุมแมน้ําภาคกลาง ที่ราบลุม

แมน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบริเวณที่ราบลุมแมน้ําในภาคเหนือ รวมทั้งบริเวณที่ราบระหวางหุบเขา

ในทางเหนือ  

 น้ํา   เปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย สัตว และพืชเปนอยาง

มาก เพราะถาสิ่งมีชีวิตขาดน้ําแลวก็จะตายในเวลาไมนานนัก นอกจากนี้ยังใชน้ําในการผลิตกระแสไฟฟาอีก

ดวย วิธีการอนุรักษทรัพยากรน้ําที่สําคัญมีดังนี้ 

1. การใชน้ําใหเกิดประโยชนมากที่สุด 

2. ไมตัดไมทําลายปา และไมทําไรเลื่อนลอย เพราะปาไมจะชวยรักษาความสมดุลตามธรรมชาต ิ 

ทําใหฝนตกตามฤดูกาล และยังสามารถปองกันน้าํทวมดวย 

3. ไมทิ้งสิ่งปฏกิูลลงในแมน้ํา ลําคลอง ซึ่งเปนการรักษาแหลงน้ําดวย  
  
 ปาไม    เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอน ฝนตกชุก ซึ่งมีลักษณะภูมิอากาศแบบรอนชื้น 

แบบมรสุม โดยปริมาณน้ําฝนกระจายทั่วประเทศ ทําใหมีปาไมกระจายอยูทั่วไป โดยกรมปาไม  

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดแบงปาไมในประเทศไทยออกเปน  2  ประเภทใหญ ๆ ไวดังนี ้

 1. ปาไมผลัดใบ ปาไมผลัดใบเปนปาไมที่ข้ึนอยูในบริเวณพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศ ยกเวน 

บริเวณภาคใตที่เร่ิมทิ้งใบตั้งแตปลายฤดูหนาว แลวเริ่มผลิใบใหมหลังจากทิ้งใบไมนาน 
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 2. ปาไมไมผลัดใบ ปาไมผลัดใบหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาปาดงดิบ เปนปาไมมีใบเขียวชอุมตลอด

ป เพราะเปนเขตที่มีความชุมชื้น เพราะมผีลตกชุกตลอดป ไดแก บริเวณภาคใตของไทย บริเวณเทือกเขาใน

ภาคเหนือและเทือกเขาในเขตภาคตะวันตก และบริเวณเทือกเขาทางดานตะวันออกของอาวไทย   

 วิธีการอนุรกัษทรัพยากรปาไม มีดังนี ้

 1. ควรใชไมใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การนําเอาเศษไมมาทําเปนไมอัด 

 2. งดเวนการตัดไมทําลายปา และโคนถางปาบริเวณภเูขาเพื่อทําไรเลื่อนลอย  

 แรธาตุ   เปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่ง

ในการดําเนินชีวิต เชน การใชกาซในครัวเรือน การใชน้ํามันกับยานพาหนะและจะเห็นวาปจจุบันน้ํามัน

ปโตรเลียม ทรัพยากรแรธาตุแบงออกได   3 ประเภทใหญ ๆ คือ  

 1. แรโลหะ เปนแรที่มีความวาว โดยสามารถทําเปนแผนบาง ๆ หรือดึงเปนเสนยาวได  

และเปนสื่อความรอนไดดี แรโลหะที่สําคญั ไดแก  

 2. แรอโลหะ เปนแรที่ไมมีความวาว เปนสือ่ความรอนและสื่อนําไฟฟาที่ไมดี   และมีคุณสมบัติอ่ืน 

ๆ ตรงขามกับโลหะ 

 3. แรเชื้อเพลิง แรเชื้อเพลิงเปนแรที่มีความสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรม ในประเทศไทยเปน

อยางมาก  (นวิัติ  เรืองพานชิ.  2546: 132) 
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โปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาต ิ

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3 

คร้ังที่  2 

 

เร่ือง  แนะหนูแปรงฟน 

วัตถุประสงค 
  1.เพื่อใหนกัเรียนรูจกัการแปรงฟนโดยการใชน้ําอยางประหยัดและคุมคา 
  2. เพื่อใหนกัเรียนนาํสิ่งทีไ่ดเรียนรูไปปฏิบัติในชวีติประจําวนั ไดอยางเหมาะสม 
เทคนิคที่ใช การระดมสมอง 

แนวคิด  มนุษยเราตองแปรงฟนเพือ่ทําความสะอาดสขุภาพชองปากและฟน  อยางนอยวัน
ละ  2  ครัง้หรือทุกครั้งหลงัรับประทานอาหาร  และน้ําก็เปนปจจยัหลกัในการแปรงฟน  ดังนั้นเรา
ควรรูหลกัและวิธใีชน้าํในการแปรงฟนใหเกิดประโยชนสงูสุด (อธิคม  นิลอุบล. 2549: 8-10, EP07/05/10) 
เวลา     50    นาท ี

อุปกรณ    รูปภาพการแปรงฟน   3  รูป 

วิธีดําเนินกิจกรรม   

 1.ข้ันมีสวนรวม 
  1.1  ผูวิจัยกลาวทักทายนักเรียน (สวัสดีคะ) พรอมทั้งทบทวนกิจกรรมในครั้งที่  1 
และขอควรปฏิบัติตนในขณะรวมกลุม จากนั้นนํานักเรียนเขาสูบทเรียน โดยถามนักเรียนวา 
นักเรียนแปรงฟนวันละกี่ครั้ง ตอนไหนบาง  ใครฟนผุบาง และนักเรียนคนใดรูบางวาทําไมเราทุก
คนตองแปรงฟน  
  1.2  จากนั้นใหนักเรยีนยนืเขาแถวเรียงตามลาํดับสงูตํ่า 
  1.3  แลวแบงสมาชิกออกเปนกลุมโดยการนับหมายเลข 1 – 3  ไปเรื่อยๆจนครบ
ทุกคน คนที่นับหมายเลข 1 ใหเขากลุมดวยกันกับคนที่นับหมายเลข 1 คนที่นับหมายเลข 2 ใหเขา
กลุมดวยกันกับคนที่นับหมายเลข 2 และคนที่นับหมายเลข3ใหเขากลุมดวยกันกับคนที่นับ
หมายเลข  3   
 2. ข้ันวิเคราะห   
  2.1  ผูวิจัยใหตัวแทนแตละกลุมมารับรปูภาพเด็กแปรงฟน จํานวน  3 ภาพ 
  2.2  ผูวิจัยใหนักเรียนละกลุมดูรูปภาพและสนทนาซักถาม 
   2.2.1 เมื่อนักเรียนดูภาพแลวคิดอยางไร 
   2.2.2 นักเรยีนอธิบายภาพที่ครูยกใหดู 
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  2.3  ผูวิจัยใหนักเรียนแตละกลุม ชวยกนัวิเคราะห จากภาพที่ดูวาเรามีวธิีการแปรง
ฟนที่ใชน้ําอยางคุมคาทีส่ดุ  โดยการเรยีงลาํดับจาก  1-3  
  2.6. เมื่อสรุปไดวาภาพใดใชน้ําในการแปรงฟนอยางคุมคาที่สุดใหแตละกลุมมา
นําเสนอดวยการบรรยายใหเพื่อนไดเขาใจอกีครั้ง 
  2.7  นักเรียนชวยกันหาวิธใีนการใชน้ําแปรงฟนอยางคุมคา ดวยวิธรีะดมสมอง 

3. ข้ันสรุปหลกัการ 
  3.1 นักเรยีนชวยกันสรุปเกี่ยวกับการแปรงฟนที่ใชน้ําอยางคุมคาที่สุดโดยใชคําถาม 
เพราะเหตุใดนักเรียนจึงคิดวาภาพนี้ใชน้ําอยางคุมคาที่สุด 
  3.2  ผูวิจัยอภิปรายเพิ่มเติมเรื่องการแปรงฟนที่ใชน้ําอยางคุมคาที่สุดโดยจะมี
ทักษะในการแปรงฟนที่เหมาะสมและถูกวิธีไมควรเปดกอกน้ําทิ้งไวในขณะที่แปรงฟนในการแปรง
ฟนควรเปดนําใสแกวไวสําหรับแปรงฟนหรือบวนปาก  
  3.3  ผูวิจัยเปดโอกาสใหนกัเรียนซักถามขอสงสัย และนัดหมายการเขารวม
กิจกรรมครั้งตอไป 

4. ข้ันประเมินผล 
  4.1 สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
  4.2 สังเกตการสนทนาและซักถาม 
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โปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาต ิ

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3 

คร้ังที่  3 

 

เร่ือง  นารูวธิีลางผักและผลไม 

วัตถุประสงค 
  เพื่อใหนักเรยีนรูจักวธิีการใชน้ําลางผักและผลไมอยางประหยัดและนําไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจาํวนัไดอยางเหมาะสม  ตลอดจนนําน้ําที่เหลือไปใชประโยชนอยางอ่ืนได 
เทคนิคที่ใช กรณีตัวอยาง 

แนวคิด  ผักและผลไมมีประโยชนตอรางกายใหวิตามินมากมาย ชวยในการสรางภูมิคุมกัน 
กอนการรับประทานจําเปนตองลางเปลือกผิวใหสะอาด และน้ําก็เปนปจจัยหลักในการทําความ
สะอาด ดังนั้นเราจึงควรรูหลักและวิธีใชน้ําลางผักและผลไม อยางประหยัดและเกิดประโยชน
สูงสุด  (อธิคม  นิลอุบล.2549: 8-10, EP07/05/10) 
เวลา  50  นาท ี

อุปกรณ 1. ชิ้นสวนรปูผัก  รูปผลไมนํามาตอเปนจิ๊กซอ  
2. ใบงานกรณีตัวอยาง 3  จํานวน  3 แผน 

วิธีดําเนินกิจกรรม   

1.ข้ันมีสวนรวม 
 1.1  ผูวิจัยกลาวทักทายนักเรียน (สวัสดีคะ) พรอมทั้งทบทวนกิจกรรมในครั้งที่  2 

และขอควรปฏิบัติตนในขณะรวมกลุม จากนั้นนํานักเรียนเขาสูบทเรียน โดยถามนักเรียนวา ใคร
เคยรับประทานผักและผลไมบาง ใครไมชอบรับประทานผักและผลไม  ผักและผลไมใหประโยชน
อยางไร  และทราบไหมวาทําไมเราจึงควรรับประทานผักและผลไมอยางสม่ําเสมอ 
  1.2 จากนั้นผูวิจัยแบงนักเรียนออกเปน  3 กลุมๆ ละ 4  คน โดยการตอจิ๊กซอรูป
ผัก  รูปผลไมใหเปนภาพที่สมบูรณ ดังมีรายละเอยีดตอไปนี้ 
   1.2.1  ผูวิจัยแจกกระดาษที่เปนชิ้นสวนของรูปผัก  รูปผลไมคนละ  1 ชิน้ 
   1.2.2  ใหนักเรียนนําชิ้นสวนที่ตนไดรับไปตอกับชิ้นสวนของเพื่อน โดยตอ
ใหเปนรูปผลไม  หรือรูปผักที่สมบูรณอยางเดียวกัน  จะเทากับจํานวนสมาชิกของแตละกลุม  แลว
นั่งเปนรูปวงกลมในกลุมของตนเอง 
  

2.ข้ันวิเคราะห 
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  2.1 ผูวิจัยแจกใบงานกรณีตัวอยางกิ่งกับแกวแลวใหแตละกลุมชวยกันคิดหา
คําตอบ แลวเขียนลงในใบงาน 
  2.2 ผูวิจัยใหแตละกลุมออกมาตอบคําถามจากกรณีตัวอยาง โดยสงตัวแทนกลุมละ 
1  คนแลวรวมแสดงความคิดเห็น จากคําตอบ 
    2.2.1 ถาเปนตัวนักเรียน นักเรียนจะเลือกปฏิบัติตามกิ่งหรือแกว เพราะอะไร 
   2.2.2 นักเรียนมีวิธีการลางผักและผลไมอยางไร จึงจะใชน้ํานอยที่สุดและสะอาดที่สุด 

3.ข้ันสรุปหลักการ 
  3.1 ผูวิจัยและนักเรียนรวมกันสรปุเกี่ยวกับการลางผักและผลไมทีใ่ชน้ําอยางคุมคาที่สุด  
  3.2 ผูวิจัยสรปุเพิ่มเติมวา  วธิีการลางผัก ผลไมที่เหมาะสมที่สดุ คือการลางใน
ภาชนะเพราะจะใชน้ํานอยกวา ไมควรเปดกอกน้ําลางโดยตรง สามารถแชผักและผลไมไวเพื่อชะ
ลางสารพิษ   น้ําที่เหลือจากการลางผักผลไมสามารถนําไปรดตนไมไดอีก  
  3.3  ผูวิจัยเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัย และนัดหมายการเขารวม
กิจกรรมครั้งตอไป  

4. ข้ันประเมินผล 
  4.1 สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
  4.2 สังเกตการสนทนาซักถามรวมแสดงความคิดเหน็ 
  4.3 ตรวจคําตอบจากใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 3 
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กรณีตัวอยางเรื่องกิ่งกบัแกว 

 
 กิ่งกับแกวเปนเพื่อนกัน และอยูบานใกลกัน แตทั้งสองคนมีนิสัยไมเหมือนกัน  วันหนึ่งทั้ง
สองคนไดคุยกันเรื่องการลางผัก ผลไม กิ่งคุยวาวิธีลางผักของกิ่งจะลางในกะละมังแลวใสน้ําพอดี
สําหรับลาง  ใชน้ําแตละครั้งประมาณ  3-4 ลิตร แตแกวคุยวาเธอมีวิธีลางผักและผลไมที่สะอาดกวา ใช
น้ํามากกวาประมาณ  8-9 ลิตร  โดยใชวิธีเปดกอกน้ําใหไหลผานผักและผลไมไปเรื่อยๆ     

จากรณีตัวอยางใหนักเรยีนตอบคําถาม 
1. ถาเปนตวันักเรียน นักเรียนจะเลือกปฏิบัติตามกิ่งหรือแกว เพราะอะไร 

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

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

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

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

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

2. นักเรียนมีวิธีการลางผักและผลไมอยางไร จึงจะใชน้ําประหยัดที่สุดและสะอาดที่สุด 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
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โปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาต ิ

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3 

คร้ังที่  4 

 

เร่ือง  ตนไมแสนรกั 

วัตถุประสงค 
  เพื่อใหนักเรยีนรูจักวธิีการใชน้ํารดตนไมอยางรูคุณคาพรอมทั้งนําไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจาํวนัไดอยางเหมาะสม 
เทคนิคที่ใช  การระดมสมอง 

แนวคิด  ตนไมใหประโยชนกับเรามากมาย เปนรมเงาใหคลายรอน สรางความสดชื่น  ชวย
ดูดกาซคารบอนไดออกไซดและคายกาซออกซิเจนใหมนุษยหายใจในเวลากลางวัน เราจึงควรดูแล
เอาใจใสตนไมโดยการรดน้ํา ใสปุย พรวนดิน ดังนั้นเราจึงควรรูหลักและวิธีรดน้ํา อยางประหยัด
และเกิดประโยชนสูงสุด(อธิคม  นิลอุบล. 2549: 8-10, EP07/05/10) 
 เวลา   50  นาท ี

อุปกรณ 1. แผนภาพแสดงการรดน้ําตนไม  2  ภาพ 
  2. ใบบันทกึกิจกรรมของฉัน  4.1 จํานวน  12  แผน 
วิธีดําเนินกิจกรรม   

1.ข้ันมีสวนรวม 
  1.1  ผูวิจัยทักทายนักเรียน (สวัสดีคะ) พรอมทั้งทบทวนกิจกรรมครั้งที่ 3 และขอ
ควรปฏิบัติตนในขณะรวมกลุม จากนั้นนํานักเรียนเขาสูบทเรียนโดยสนทนา เกี่ยวกับตนไม  
ดอกไม  ที่บานของนักเรียนวามีชื่ออะไรกันบาง ตนไม ดอกไมใหประโยชนอะไรกับเรา และให
นักเรียนบอกชื่อตนไมหรือดอกไมที่ตนชอบมาคนละ 1 ชนิด 
  1.2. ผูวิจยัสอบถามนักเรยีนวา  นกัเรยีนมีวธิีการดูแลตนไมอยางไร แลวเวลาที่รด
น้ําตนไม  มวีิธีการปฏิบติัอยางไร 
 2.ข้ันวิเคราะห 
  2.1 ผูวิจัยยกแผนภาพแสดงการรดน้ําตนไม  2  ภาพ ใหนักเรียนดูแลวใหนักเรียน
เปรียบเทียบวาภาพใดเปนการรดน้ําตนไมที่ถูกวิธี  พรอมทั้งใหนักเรียนบอกเหตุผลวาเพราะอะไร 
  2.2  ผูวิจัยแจกใบบันทึกกิจกรรมของฉัน  4.1 ใหนกัเรียนคนละ 1 แผน  แลวให
นักเรียนเขยีนวิธกีารในการรดน้ําตนไมที่แตละคนคิดวาเหมาะสม 
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2.3  ผูวิจัยและนักเรียนรวมกันระดมสมองวาวธิีการใดที่เหมาะสมทีสุ่ด ในขณะที่
ใช 

น้ํารดตนไม  เพราะอะไรจงึคิดเชนนั้น  
3.ข้ันสรุปหลักการ 

  3.1  ผูวิจัยและนักเรียนรวมกันสรุปเกีย่วกับ การใชน้ํารดตนไมที่เหมาะสมทีสุ่ด  
  3.2  ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติมวา วิธีการรดตนไมที่เหมาะสมที่สุด คือการใชน้ําที่เหลือ
จากการซักผา  ลางจาน  และใชน้ํารดใหเหมาะกับขนาดตนไม ไมรดมากจนเกินไป ควรใชบัวรด
น้ําแทนการใชสายยางฉีดน้ําไปในพื้นที่กวางๆ ควรรดน้ําตนไมตอนเชาหรือตอนเย็นเพราะอากาศ
ยังมีความชื้นอยู  ทําใหน้ําที่รดตนไมไมระเหยไปในอากาศมากเกินความจําเปน 
  3.3  ผูวิจัยเปดโอกาสใหนกัเรียนซักถามขอสงสัย และนัดหมายการเขารวม
กิจกรรมครั้งตอไป 

4. ข้ันประเมินผล 
  4.1 สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
  4.2 สังเกตการสนทนาซักถามรวมแสดงความคิดเหน็ 
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ใบบันทึกกิจกรรมของฉัน  4.1 

 

ตนไมบานฉัน 

 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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โปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาต ิ

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3 

คร้ังที่  5 

 

เร่ือง   หนูนอยฉลาดซัก 

วัตถุประสงค 
  เพื่อใหนักเรยีนรูแนวทางการใชน้ําซักผาอยางประหยัด ใหรูจักคิดวิเคราะหและ
นําไปปฏิบัติในชีวิตประจาํวันไดอยางเหมาะสม 
เทคนิคที่ใช  กรณีตัวอยาง 

แนวคิด  เสื้อผานับวาเปน 1 ในปจจัย 4 ในการดํารงชีวิต มนุษยตองสวมเสื้อผาเพื่อปกปด
รางกายทุกคน การซักผาถือวาเปนวิธีการทําความสะอาดเสื้อผาและเปนสิ่ งจําเปนใน
ชีวิตประจําวัน เรามีวิธีการซักผาดวยมือ และเทคโนโลยีสมัยใหมคือการใชเครื่องซักผา ไมวาเรา
จะเลือกซักผาดวยวิธีการใด สิ่งที่จําเปนในการซักผามากที่สุดคือ น้ํา ถาเราใชน้ํามากเกินความ
จําเปนก็จะกอใหสิ้นเปลืองโดยเปลาประโยชน (อธิคม  นิลอุบล. 2549: 8-10, EP07/05/10) 
เวลา     50    นาท ี

อุปกรณ    1. ใบงานกรณีตัวอยางเร่ือง  5.1 คาน้าํแพงจัง จํานวน  3  แผน 
2.  ใบบันทึกกิจกรรม 5.2 จํานวน 3 แผน 

วิธีดําเนินกิจกรรม   

1. ข้ันมีสวนรวม 
1.1 ผูวิจัยทักทายนักเรียน (สวัสดีคะ)พรอมทั้งทบทวนกิจกรรมในครั้งที่ 4 และขอ

ควรปฏิบัติตนในขณะรวมกลุม จากนั้นนํานักเรียนเขาสูบทเรียน โดยถามนักเรียนวาปกติที่บาน
ใครเปนคนซักผา หรือนักเรียนคนใดซักผาเองเปนประจํา ผูวิจัยกลาวถึงวิวัฒนาการของการซักผา
จากในอดีต  ใชมือในการซัก  ปจจุบันมีเครื่องซักผาเปนเทคโนโลยี 2ถัง และพัฒนามาเปนถัง
เดียวซ่ึงงายและสะดวกรวดเร็ว  พรอมทั้งประหยัดเวลา 
  1.2  ผูวิจัยแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุมๆ ละ 4 คน โดยวิธีจับกลุมตามคําสั่งของ
ผูวิจัย เชน  ลมเพลมพัด โบกสะบัดพัดมาไวไว ลมเพลมพัดอะไร ครูจะขอใหพัดใหนักเรียนจับ
กลุม4 คน ถาใครไมมีกลุม ใหจับกลุมแตสมาชิกไมพอใหแบงไปอยูกลุมใหม 
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2. ข้ันวิเคราะห 
  2.1  ผูวิจัยเลากรณีตัวอยางของมาลีใหนักเรยีนฟง  พรอมทั้งแจกกระดาษใหกลุม
ละ  1  แผน 
  2.2  นักเรยีนรวมศกึษากรณีตัวอยางและรวมกันอภิปราย กรณตัีวอยางโดยครูใช
คําถามดังนี ้
   2.2.1  ถาเปนตัวนักเรียน นักเรยีนจะทําอยางไร คาน้ําที่บานจึงจะไมแพง 
   2.2.2  นักเรยีนมีวธิีการซักผาอยางไร จึงจะใชน้าํอยางคุมคาทีส่ดุ 

2.3  ใหนกัเรยีนชวยกันคดิ  กรณีตัวอยางแลวบันทกึลงในแบบบันทึกกจิกรรม 
  2.4   นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทน นาํเสนอผลการบันทึกขอมลูเกี่ยวกบัการใชน้ํา
อยางประหยดัคุมคา 
 3. ข้ันสรุปหลกัการ 
  3.1 ผูวิจัยและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับการซักผาที่ใชน้ําอยางประหยัดและ
คุมคาที่สุด  
  3.2 ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติมวา วิธีการซักผาอยางประหยัด ควรซักดวยมือและมีภาชนะ
สําหรับใสน้ําไว  เชน กะละมัง ถังน้ํา ในการซักผาตองเปดน้ําใหพอเหมาะกับเสื้อผา ควรเปดน้าํแต
พอใช ควรใสผงซักฟอกใหเหมาะสมกับผา ไมควรใสมากเกินไป เพราะจะทําใหสิ้นเปลืองน้ําใน
การลางทําความสะอาดเสื้อผา ในการซักเสื้อผาควรแยกสีผา แยกชนิดผาและความสกปรกของผา
เพราะจะชวยใหประหยัดเวลาในการซัก และที่สําคัญควรซักผาที่ละหลายๆ ตัว  ถาหากใชเครื่อง
ซัก ก็ตองเลือกใช ขนาดที่เหมาะสมกับจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
  3.3  ผูวิจัยนดัหมายการเขารวมกิจกรรมครั้งตอไป 

 4. ข้ันประเมนิผล 
  4.1 สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
  4.2 ตรวจผลงานจากใบกจิกรรม  เรื่องนักเรยีนมีวธิีการซักผาอยางไร จึงจะใชน้ํา
อยางประหยดัและคุมคาที่สุด 
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ใบงาน 5.1 
 

กรณีตัวอยาง  เร่ืองคาน้ําแพงจัง 

 
 ครอบครัวของมาลีอาศัยอยูดวยกัน 4 คน มีพอ แม มาลีและพี่ชายชื่อมานิตยเปน
ครอบครัวที่อบอุน  ทุกคนในบานรักใครกลมเกลียวกัน ทุกคนมีหนาที่ รับผิดชอบแตกตางกัน เชา 
พอลางรถ  แมทํากับขาวและลางจาน มานิตยรถน้ําตนไม ทุกๆวันในตอนเย็น ทุกคนจะทําหนาที่
ของตนเองมานิตยจะเอาน้ําที่เหลือจากที่แมลางจานน้ําสุดทายมารถน้ําตนไม จึงไมตองเปดน้ํา
ใหม  สวนมาลีมีหนาทีซักผา มาลีจะเปดน้ําใสกะละมังจนลนแลวจึงลางเสื้อผาที่ซักโดยการเปด
กอกน้ําใสกะละมังใหเต็มจนลน เพราะขี้เกียจลางหลายครั้ง เมื่อลางผาเสร็จน้ําสุดทาย มาลีก็จะ
รีบเทน้ําทิ้ง แลวรีบไปดูโทรทัศน  เมื่อพอ จะลางรถก็มาถามมาลีวาน้ําที่เหลือจากซักผาอยูที่ไหน  
มาลีบอกวาเททิ้งหมดแลว พอบอกมาลีวาคราวหลังน้ําที่เหลือจากซักผา สามารถนําไปรดตนไม
หรือลางรถก็ได ไมตองเททิ้ง เปนการประหยัดการใชน้ํา มาลีก็บอกกับพอวา คะ ครั้งตอไปหนูจะ
จําไว วันตอมา มาลีก็ทําเชนเดิมอีก  คือเมื่อซักผาเสร็จก็รีบเทน้ําทิ้งทันที  มาลีทําอยางนี้ทุกๆ วัน
จนครบ 1 เดือน ก็มีพนักงานมาเก็บคาน้ํา แมของมาลีตองจายคาน้ํามากกวาทุกเดือน 300 บาท  
แมตกใจมากคิดวาทอน้ําที่บานคงรั่วแนๆ แมจึงไปตามชางประปามาตรวจดูปรากฏวาทอประปาที่
บานไมมีที่รั่วแมแตแหงเดียว  แมของมาลีรูสึกแปลกใจมากที่ทําไมเดือนนี้ ตองจายคาน้ําแพงกวา
ทุกๆ  เดือน ทั้งๆที่ใชน้ําเทากับเดือนที่ผานมา 
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ใบบันทึกกิจกรรม 5.2 
 

1. ถาเปนตัวนกัเรียน นกัเรียนจะทําอยางไร คาน้ําที่บานจึงจะไมแพง 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

2. นักเรียนมีวธิกีารซักผาอยางไร จึงจะใชน้ําอยางคุมคาที่สุด 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
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โปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาต ิ

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3 

คร้ังที่  6 

 

เร่ือง  โทรทัศนหรรษา 

วัตถุประสงค 
   เพื่อใหนักเรียนทราบ  แนวคิดการดูโทรทัศนอยางประหยัดไฟฟา  และเกิด
ประโยชนสูงสุด พรอมทั้งนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
เทคนิคที่ใช บทบาทสมมติ 

แนวคิด  ถากลาวถึงโทรทัศน นับวาทุกคนคงรูจักเปนอยางดี เพราะเราไดประโยชนจากการ
ดูโทรทัศน ทั้งในแงขาวสาร ความบันเทิงและสาระความรูตางๆ มากมาย โทรทัศนจําเปนตองใช
ไฟฟาในการใชงาน กลาวคือถาไมมีไฟฟาเราก็ไมสามารถเปดดูรายการที่ชื่นชอบได บางคนเปด
โทรทัศนทิ้งไวโดยไมไดดู บางคนปดโทรทัศนดวยรีโมทคอนโทรลเพียงอยางเดียว ซ่ึงการใช
โทรทัศนในลักษณะดังกลาวกอใหเกิดความสิ้นเปลืองโดยไมจําเปนอธิคม  นิลอุบล. 2549 : 4-5, 
EP07/08/10) 
เวลา      50   นาท ี

อุปกรณ    1. สลากสําหรับแบงกลุม 
  2. ใบงานบทบาทสมมติเรือ่งโทรทัศนหรรษา 6.1 จํานวน 3 แผน 

3. ใบบันทกึกิจกรรมเรื่องประสบการณการดูโทรทัศน 6.2  จํานวน  3 แผน 
4. โทรทศันขนาด  21 นิว้ จํานวน 1 เครื่อง 

วิธีดําเนินกิจกรรม 

1. ข้ันมีสวนรวม 
1.1 ผูวิจัยทกัทายนักเรยีน (สวัสดีคะ) พรอมทั้งทบทวนกิจกรรมในครั้งที่ 5 และขอ

ควร 
ปฏิบัติตนในขณะรวมกลุมจากนั้นนํานักเรียนเขาสูบทเรียนโดย ถามนักเรียนวาบานใครมีโทรทัศน
บาง นักเรียนชอบดูรายการอะไรมากที่สุด เพราะเหตุใด กลาวถึงนวัตกรรมของโทรทัศนในอดีต
เปนแบบขาว – ดํา ปจจุบันเปนสีและพัฒนาหนาจอจากขนาดใหญและหนามาเปนขนาด  LCD 
  1.2  แบงกลุมนักเรียน กลุมละ 4 คน รวม 3 กลุม โดยผูวิจัยทําสลากซ่ึงมีคําวา  
 “ การตูน”  “ขาวภาคค่ํา” และ “ละครหลังขาว”อยางละ 4 คํา แลวใหนักเรียนหยิบสลากในกลองที่
ผูวิจัยเตรียมไว ใครจับสลากไดคําวาอะไรก็ใหจับกลุมเดียวกัน 
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  1.3  ใหนักเรียนเลือกตัวแทนกลุมละ 1 คน ออกมาแสดงบทบาทสมมติ  ตามที่
ผูวิจัยไดจัดเตรียมไว  โดยแสดงเปน มานี  มานะ  ปติ 
 

2. ข้ันการวิเคราะห 
  ผูวิจัยสนทนารวมกับนักเรียน จากบทบาทสมมติที่ไดแสดงไป และใหนักเรียนเลา
ประสบการณเกี่ยวกับการดูโทรทัศนที่บาน จากนั้นผูวิจัยแจกกระดาษกลุมละ 1 แผน โดยใหแตละ
กลุม  รวมกันอภิปรายในประเด็นตอไปนี้ 
  2.1   นักเรียนชอบดูรายการอะไรมากที่สุด? 
  2.2  นักเรยีนเคยนอนหลบัหนาโทรทศันหรือไม ? 
  2.3   ปกติอยูที่บานดูโทรทัศนกบัใคร ? 
  2.4   เมื่อไมดูโทรทัศนแลว  มีวธิีการปดอยางไร ? 

3. ข้ันสรุปหลกัการ 
  3.1  ใหตัวแทนนักเรยีนแตละกลุม ออกมาสรุปเรือ่งที่ตนรวมกันอภิปราย 
  3.2  ผูวิจัยใหนักเรียน 2 คน ออกมาสาธิตวิธกีารดูโทรทัศน โดยใหคนที่ 1เปดสลับ
ชองไป – มา และคนที่ 2 เปดดูชองเดียวพรอมทั้งดึงปลั๊กออกเมื่อไมใชงาน 
  3.3  ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติมถึงการดูโทรทัศนอยางประหยัดไฟฟาโดยนักเรียนควรเลือก
ดูรายการที่ชอบ  ดูรวมกับสมาชิกในบาน ไมควรเปดโทรทัศนรวมกับการเปดวิทยุหรือ
คอมพิวเตอร  เมื่อไมดูแลวควรปดสวิตซพรอมทั้งดึงปลั๊กออกทุกครั้ง และควรวางโทรทัศนไวใน
จุดที่อากาศถายเทสะดวก  ต้ังหางผนังหรือมูลี่อยางนอย 10 เซนติเมตร 
  3.4  ผูวิจัยนดัหมายการเขารวมกิจกรรมครั้งตอไป 

4. ข้ันประเมินผล 
  4.1 สังเกตการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน ทีม่ีตอการแสดงบทบาทสมมติทีจ่ัดขึ้น 
  4.2 สังเกตการซักถามของนักเรยีน เกีย่วกับเรื่องวธิีการดูโทรทศันอยางไรบางที่
แสดงใหเหน็ถึงความประหยัด 
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ใบงาน 6.1 
 

บทบาทสมมต ิ เร่ืองโทรทัศนหรรษา 

 
  ณ.  บานแหงหนึ่งมีพี่นอง 3 คนคือ มานี มานะ กําลังนั่งดูโทรทศันอยูดวยกนั   
 
 มาน ี  นองมานะจะ วันนี้เราจะดูรายการอะไรดี 

มานะ ผมคิดวาเราดูรายการเกีย่วกับสารคดีสัตวโลก  ดีไหมครับพี่มานี  วันนี้ถา
ผมจําไม ผิดจะมีรายการเกี่ยวกับแมวน้ําดวยครับ 

 มาน ี  อืม..ก็ไดจะ แลวชองไหนนะ พี่จาํไมไดแลว 
 มานะ  ชองที่  15  ครับ  
 มาน ี  พี่นึกออกแลว  วันนี้มกีารตูนหมีพูหทีพ่ี่ชอบดวยหละ ทางชอง  18   

มานะ นั่นไงครับพี ่ ผมก็ลืมไปวามีการตูนดรากอนบอลทีผ่มชอบมากๆ ทางชอง  
2  ดวยครับ 

มาน ี ไดสิจะ งัน้เราก็เปดดูสลับกันไปมาทั้ง 3 ชองเลยนะ 
มานะ ครับพี่ ดีครับพี่ เปนความคิดที่ดีมากเลยครับ 

ขณะนัน้  ปติก็เดินเขามาไดยินที่ 2 พีน่องสนทนากนัอยู 
 ปติ  การดูโทรทัศนสลบักันไป – มา แบบนี้  ไมดีรูไหม  ทําใหเปลืองไฟ 
 มานะ  ไมจริงหรอกครับพี่ปติ  ถาเปลืองไฟตองเปดหลายๆ เครื่องครับพี่ 

มาน ี จริงดวยคะพีป่ติ มานีเหน็ดวยกับนองมานะนะคะ ใครบอกพี่ปติหละคะ  วา
การดูโทรทัศนสลบักันไป – มา แบบนี้ ทําใหเปลืองไฟ 

ปติ จริงจะ..นองๆ เพราะการเปดสลับกันไป – มา แบบนี้ทําใหโทรทศัน
ตองการกาํลงัไฟมากขึน้  คาไฟก็เพิ่มขึน้ดวยจะ 

มานะ อืม..... 
มาน ี อืม...คะ 
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ใบบันทึกกิจกรรม 6.2 

 
เร่ืองประสบการณการดูโทรทัศน 

 
1. นักเรียนชอบดูรายการอะไรมากที่สุด ? 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
2. นักเรียนเคยนอนหลับหนาโทรทศันหรอืไม ? 
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
3. ปกติอยูที่บานดูโทรทศันกับใคร ? 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................... 
4. เมื่อไมดูโทรทัศนแลว  มีวิธกีารปดอยางไร ? 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 



 125 

โปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาต ิ

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3 

คร้ังที่  7 

 

เร่ือง  ตูเย็นที่บานหนู 

วัตถุประสงค 
  เพื่อใหนักเรียนรูจักวิธีการใชตูเย็นอยางเหมาะสม พรอมทั้งนําไปปฏิบัติเปน
แบบอยางที่ดีในชีวิตประจําวันได  
เทคนิคที่ใช เกม 

แนวคิด   ตูเย็นเปนอุปกรณที่ใหประโยชนโดยการเก็บรักษาคุณภาพของอาหาร ดีกวาการ
เก็บในอุณหภูมิปกติ  ทั้งยังชวยเพิ่มรสชาดอาหารใหอรอยยิ่งขึ้น เชน ผลไมเย็นๆน้ําเย็นๆ การ
ทํางานของตูเย็นจําเปนตองใชไฟฟา ดังนั้นเราจึงควรรูวิธีปฏิบัติในการใชงานอยางเกิดประโยชน
สูงสุด  (อธิคม  นิลอุบล.2549 : 7, EP07/05/10) 
เวลา   50  นาท ี

อุปกรณ 1. สลากในการแบงกลุม 
2. รูปภาพการใชตูเย็นของ ด.ช. บอย  และ ด.ช. บ ี จํานวน  2 แผน  
3. รูปภาพตูเย็น จํานวน 3  แผน  ขนาดโปสเตอร 
4. แมกเน็ตรปูผัก ผลไม อาหารชนิดตางๆ เครื่องด่ืมรอน-เย็น จาํนวน  45  อัน 

วิธีดําเนินกิจกรรม   

1.ข้ันมีสวนรวม 
  1.1  ผูวิจัยทักทายนักเรียน  (สวัสดีคะ)  พรอมทั้งทบทวนกิจกรรมครั้งที่  6  และขอ
ควรปฏิบัติตนในขณะรวมกลุม  จากนั้นนํานักเรียนเขาสูบทเรียนโดยถามวา นักเรียนชอบ
รับประทานอะไรกันบาง  แลวใหนักเรียนเลาประสบการณ ตางๆในชีวิตประจําวัน ที่เกี่ยวกับ
อาหารและผักผลไม เมื่อรับประทานไมหมดแลวเก็บไวที่ไหนบานใครมีตูเย็นบางพรอมทั้งกลาวถึง
ประโยชนของตูเย็นวามีอะไรบาง  

1.2 ผูวิจัยใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4  คน โดยการจับสลากทีผู่วิจัยเตรียมไว 
 2. ข้ันการวิเคราะห  

2.1 ผูวิจัยยกแผนภาพการใชตูเย็นของ ด.ช. บอย ทั้ง 2 ภาพ  ใหนักเรยีนพจิารณา
วา ภาพใดเปนการใชตูเยน็ที่ถูกตองและเหมาะสม 

2.2  ผูวิจัยและนักเรียนรวมกันอภิปรายความแตกตางของทั้ง  2  ภาพนี ้
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2.3  ผูวิจัยวางแผนภาพรูปตูเย็น 3 แผน ขนาดโปสเตอร วางพิงไวหนากระดาน

หนาหองเรียน 
2.4  ผูวิจัยแจกแมกเน็ตรปูผัก ผลไม อาหารชนิดตางๆ เครื่องด่ืมรอน-เย็น จาํนวน    

กลุมละ15  อัน  จากนั้นผูวิจัยใหสัญญาณแตละกลุมวิ่งไปหนาหองเรียนพรอมทั้งนําภาพแม็กเน็ต
ที่นักเรียนคิดวา  อาหารชนิดใดเหมาะที่จะเก็บไวในตูเย็น ติดลงในแผนภาพรูปตูเย็นหนากระดาน
หองเรียน 

2.5 เมื่อแตละกลุมติดภาพลงเรียบรอยแลว ผูวิจัยและนักเรียนรวมกันตรวจ
ความสอบถูกตองวาอาหารชนิดใด เก็บหรือไมควรเก็บในตูเย็นอยางไร อาหารชนิดใดเหมาะสมที่
จะเก็บในตูเย็นใหนับคะแนนเปน 1 และเมื่อรวมคะแนนแลว กลุมใดไดคะแนนมากที่สุดเปนผูชนะ  
พรอมทั้งไดรางวัลที่ผูวิจัยไดจัดเตรียมไว 

3.ข้ันสรุปหลักการ 
  3.1 ผูวิจัยและนักเรียนรวมกันสรุปเกีย่วกับวิธกีารใชตูเย็น ในชวีิตประจําวันอยาง
ถูกตองและเหมาะสม  
  3.2 ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติมวา วิธีการใชตูเย็นที่เหมาะสม คือ ไมควรเปด – ปด ตูเย็น
บอยครั้ง อาหารรอน ไมควรแชในตูเย็น ไมควรแชอาหารอัดแนนจนเกินไป ควรลางทําความ
สะอาด  และควรกดละลายน้ําแข็งเมื่อเห็นวาน้ําแข็งเกาะแนนชองแชแข็ง 
  3.3  ผูวิจัยเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัย และนัดหมายการเขารวม
กิจกรรมครั้งตอไป 

4. ข้ันประเมินผล 
  4.1 สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
  4.2 สังเกตการเสนอความคิดเห็น 
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โปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาต ิ

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3 

คร้ังที่  8 

 

เร่ือง  เสร็จสิ้นการใชงานปุบ  ปดคอมพิวเตอรปบ 

วัตถุประสงค 
  เพื่อใหนักเรยีนรูจักวธิีการใชคอมพิวเตอรอยางถูกตองและเหมาะสมพรอมทั้ง
นําไปปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในชีวิตประจําวนัได 
เทคนิคที่ใช  การระดมสมอง 

แนวคิด  ปจจุบันคอมพิวเตอรนับวาเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทีส่ําคัญ เปนเทคโนโลยีที่
สําคัญของชองทางการสือ่สารทีส่ะดวกและรวดเรว็ ทั้งในหนวยงานตางๆ และสถาบันการศึกษา  
การใชงานจาํเปนตองใชไฟฟาในการเปด ดังนั้นเราจึงควรรูหลกัและวิธีการใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด (อธิคม  นิลอุบล.2549 : 15, EP07/05/10) 
เวลา  50  นาท ี

อุปกรณ 1. สลากสําหรับแบงกลุม 
2. ใบงานบันทึกกิจกรรมรปูคอมพิวเตอร  8 ขนาด 10 X 12  นิ้ว จํานวน 3 แผน 

วิธีดําเนินกิจกรรม   

1.ข้ันมีสวนรวม 
  1.1  ผูวิจัยทกัทายนักเรยีน (สวสัดีคะ)พรอมทั้งทบทวนกจิกรรมครั้งที่ 7 และขอ
ควรปฏิบัติตนในขณะรวมกลุม  และนํานักเรียนเขาสูบทเรียนโดยการกลาวถึงความหมายของคํา
วา  เทคโนโลยี  พรอมทั้งถามนักเรยีนวา  รูจัก  “ อินเทอรเน็ต ” “ เวปไซต ” “ เกมสออนไลน ”  
กันหรือไม   และนักเรียนใชประโยชนจากคอมพวิเตอรในดานใดบาง 
  1.2  ผูวิจัยแบงนักเรยีนออกเปน 3 กลุม โดยผูวิจยั ใหนักเรยีนจบัฉลาก  แลวเขา
กลุมดังนี ้    “ อินเทอรเนต็ ”  “  เวปไซต ”  “ เกมสออนไลน ” 
  1.3  ผูวิจัย แจกกระดาษ ขนาด  10 X 12 นิ้ว ใหแตละกลุม กลุมละ  1  แผน 
  1.4  ผูวิจัยรวมสนทนาถึงการใชคอมพวิเตอรในชวีติประจําวนัของนักเรียน  
คอมพิวเตอรมีประโยชนในดานใดบาง และสนทนาในความหมายชื่อกลุมตางๆ ที่นักเรียนเขารวม 
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2.ข้ันวิเคราะห 
2.1  นักเรยีนแตละกลุมชวยกนัคิดและเขียนวิธกีารใชคอมพิวเตอรอยางไร   ให 

เหมาะสมตามความคิดของนักเรียน 
2.2  เมื่อกลุมใด เขียนเสร็จแลวใหนาํมาสงผูวิจัย   

  2.3  ผูวิจัยอานขอความในกระดาษ ของแตละกลุม แลวรวมกนัอภิปรายในแตละ
ขอที่นักเรยีนเขียนมา 
 3.ข้ันสรุปหลักการ 
  3.1  ผูวิจัยและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรอยางประหยัดไฟฟา 
  3.2  ผูวิจัยสรปุเพิ่มเติมวา  วธิีการใชคอมพิวเตอรอยางประหยัดไฟฟามีวธิีการดังนี้ 
   3.2.1  ใชคอมพิวเตอรเฉพาะที่จาํเปนและเกิดประโยชน 
   3.2.2  ควรปดจอภาพเมือ่ไมใชงานเกนิ  15  นาท ี
   3.2.3  ใชผาคลุมจอปองกันฝุน 
   3.2.4  ไมกดกระแทกแปนพิมพหรือเมาสดวยความรุนแรง 
   3.2.5  เปดและปด ใหถกูขั้นตอน  ถอดปลั๊กเมื่อเลกิใชงานทุกครั้ง 
  3.3  ผูวิจัยเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัย และนัดหมายการเขารวม
กิจกรรมครั้งตอไป 

4. ข้ันประเมินผล 
  4.1 สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
  4.2 สังเกตการแสดงความคิดเห็น 
  4.3 ตรวจคําตอบจากใบงาน 
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ใบงาน 8 

 
บันทกึกิจกรรมวิธีการใชคอมพิวเตอรของฉัน 

 
 …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………................ 
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โปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาต ิ

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3 

คร้ังที่  9 

 

เร่ือง  แสงสวางใหประโยชน 

วัตถุประสงค 
  เพื่อใหนักเรยีนรูจักวธิีการใชโคมไฟและหลอดไฟอยางเหมาะสม พรอมทั้งนําไป
ปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีในชีวิตประจําวันได  
เทคนิคที่ใช กรณีตัวอยาง 

แนวคิด  หลอดไฟและโคมไฟใหแสงสวางในเวลากลางคืน ชวยสรางความสะดวกสบายใน
การดํารงชีวติ การใหแสงสวางตางๆ จําเปนตองใชไฟฟาเปนพลังงาน  ดังนั้นเราจงึควรรูวิธปีฏิบัติ
ในการใชงานอยางเกิดประโยชนสูงสดุ (อธิคม นลิอุบล.  2549 : 2, EP07/05/10) 
เวลา   50  นาท ี

อุปกรณ 1. ลูกปงปองสีตางๆ จํานวน 12 ลกู 
2. กรณีตัวอยางเรื่องประโยชนของไฟฟา 9.1  จํานวน  3  แผน 

  3. ใบบันทกึกิจกรรม 9.2 จํานวน 3 แผน 
วิธีดําเนินกิจกรรม   

1.ขั้นมีสวนรวม 
 1.1 ผูวิจัยทักทายนักเรียน (สวัสดีคะ)พรอมทั้งทบทวนกิจกรรมครั้งที่ 8 และขอควร

ปฏิบัติตนในขณะรวมกลุม และนํานักเรียนเขาสูบทเรียนโดยกลาวถึงประโยชนของไฟฟา และ
วิวัฒนาการของหลอดไฟประเภทตางๆ ในอดีตและปจจุบันจนพัฒนามาเปนหลอดผอมจอม
ประหยัดที่เปนโฆษณาในขณะนี้ 

1.2 ผูวิจัยใหนักเรียนหยิบลูกปงปองในกลองทึบ คนละ1 ลูก จากนั้นแบงกลุม กลุม
ละ  4  คน  ตามสีของลูกปงปองที่นักเรียนจับได  แลวแยกยายกันเขากลุม  

  1.3  ผูวิจัยสนทนากับนักเรียน แลวใหนักเรียนเลาประสบการณ ตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การใชไฟฟา ในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวของกับโคมไฟ  หลอดไฟชนิดตางๆ  
 2. ข้ันการวิเคราะห  

2.1 ผูวิจัยแจกใบงานกรณีตัวอยาง เรื่องไฟฟาในชีวิตประจาํวนั ใหนกัเรียนทุกกลุม
อานแลวใหสมาชิกทกุคนรวมกนัเสนอความคิดเห็นตามประเด็นที่กําหนดใหตอไปนี้ 

2.2.1 ไฟฟาใหประโยชนอะไรกับเราบาง 
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2.2.2 หนอยเปดโคมไฟในหองนอนตอนกลางคืนเพราะกลัวความมืด 

หนอยทําถูกหรือไม  เพราะอะไร 
2.2.3  นอยนั่งดูโทรทัศนทีห่องนั่งเลน แตเปดไฟในหองนอนทิ้งไวตอน 

กลางคืน นอยทําถูกตองหรือไม  เพราะอะไร 
 2.2.4 นักเรียนมีวิธกีารดูแลรักษาโคมไฟ และหลอดไฟในบานอยางไร 

3.ข้ันสรุปหลักการ 
  3.1 ผูวิจัยและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับวิธีการใชโคมไฟและหลอดไฟ          
ในชีวิตประจําวันอยางถูกตองและเหมาะสม  
  3.2 ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติมวา  วิธีการใชโคมไฟและหลอดไฟที่เหมาะสม คือควรเปด
บริเวณท่ีตองการใชแสงสวางเทานั้น เลือกใชหลอดไฟที่แสดงจํานวนวัตตเปนตัวเลขคานอยๆ 
หรือหลอดประหยัดไฟ  เชน  หลอดผอม หลอดตะเกียบ ปดสวิตชทุกครั้งเมื่อใชเสร็จ 
  3.3  ผูวิจัยเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามขอสงสัย และนัดหมายการเขารวม
กิจกรรมครั้งตอไป 

4. ข้ันประเมินผล 
  4.1 สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
  4.2 สังเกตการเสนอความคิดเห็น 
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ใบงาน 9.1 

 
กรณีตัวอยางประโยชนของไฟฟา 

 
ในเวลากลางคืน  แสงสวางจากดวงจันทรมีนอย  เราตองใชแสงสวางจากหลอดไฟ เพื่อทํา

ใหเราสามารถ มองเห็นสิ่งตางๆไดชัดเจน เมื่อเรามองไปรอบๆ ก็จะเห็นแสงสวางจากหลอดไฟ
แทบทุกบริเวณ แสดงวา เราทุกคนตองการแสงสวางในการทํากิจกรรมตางๆในเวลากลางคืน แสง
สวางที่มาจากหลอดไฟ เกิดจากพลังงานไฟฟา ที่มาจากสายไฟฟาที่อยูตามเสาไฟฟาริมถนน 

ประเทศของเราผลิตไฟฟา สงตามสายไฟใหแกประชาชนตามบานและอาคารทุกแหง 
เพื่อใหเครื่องใชไฟฟาทํางานได  เราทุกคนใชไฟฟามาก  แตการผลิตไฟฟาของเราสวนใหญตองใช
น้ํามันเชื้อเพลิงที่เราซ้ือมาจากตางประเทศเพราะประเทศของเราไมมีน้าํมนัเชื้อเพลงิและน้ํามนั
เชื้อเพลิงในโลกนี้มไีมมากถาเราใชไฟฟามากในอนาคตน้ํามันเชื้อเพลิงอาจหมดได เราตองจําไว
วาไฟฟามีปรมิาณจาํกัด 
 ในบานหลังหนึ่งมี พอ แมและลูกสาว 2 คน คือ หนอยและนอย ในเวลากลางคนืหลงัจากที่
หนอยและนอยทําการบานเสร็จนอยก็จะไปดูโทรทัศนรวมกับพอและแมแตนอยก็จะเปดไฟที่
หองนอนทิ้งไวเปนประจําทุกคืน สําหรับหนอยไมชอบดูโทรทัศนหลังจากทําการบานเสร็จก็จะรีบ
เขานอนทันที  แตทุกคืนขณะนอนหนอยก็จะเปดโคมไฟทิ้งไวจนกระทั่งเชาทุกวัน 
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ใบบันทกึกิจกรรมการใชไฟฟาของฉนั 9.2 

 
     1. ไฟฟาใหประโยชนอะไรกับเราบาง 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
      2. หนอยเปดโคมไฟในหองนอนตอนกลางคนืเพราะกลวัความมืด หนอยทําถูกหรอืไม  เพราะ
อะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
     3. นอยนัง่ดูโทรทัศนทีห่องนั่งเลนแตเปดไฟในหองนอนทิ้งไวตอนกลางคนื     นอยทําถูกตอง
หรือไม  

เพราะอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
     4. นักเรยีนมีวธิีการดูแลรักษาโคมไฟ  และหลอดไฟในบานอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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โปรแกรมเพื่อพัฒนาการประหยัดทรัพยากรธรรมชาต ิ

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่3 

คร้ังที่  10 

เร่ือง  ปจฉิมนิเทศ 

วัตถุประสงค 
  เพื่อใหนักเรียนรูสาเหุตของความสําคัญในการใชน้ําและไฟฟาอยางรูคุณคา  
พรอมทั้งนําไปปฏิบัติอยางเหมาะสมเปนแบบอยางที่ดีในชีวิตประจําวันได  
เทคนิคที่ใช การระดมสมอง 

แนวคิด   ทรัพยากรธรรมชาติเปนแหลงผลิตพลังงานไฟฟา และไฟฟาก็นํามาใชในการผลิต
น้ําประปา  มนุษยและธรรมชาติมีความเกี่ยวพันธกันอยางแยกไมได ธรรมชาติใหประโยชนกับ
มนุษย  มหาศาลดังนั้นมนุษยควรที่จะรูวิธีการใชประโยชนอยางถูกตอง เพื่อที่จะดูแลรักษา
ธรรมชาติใหคงอยูกับเราตลอดไป  (สอนลูกรูคาพลังงาน. 2547 : 30-41) 
เวลา   50  นาที 

อุปกรณ 1.สลากสําหรับแบงกลุม 
2. ใบบันทึกความหมายนารู (10.1)  กระดาษขนาด  A4  กลุมละ  1  แผน  
 จํานวน   4  กลุม  
3. ใบบันทึกพฤติกรรมของฉัน  (10.2) กระดาษขนาด  A4     คนละ  1  แผน 
  จํานวน  12  แผน  

วิธีดําเนินกิจกรรม   

1.ข้ันมีสวนรวม 
 1.1 ผูวิจัยทกัทายนกัเรียน  (สวสัดีคะ) พรอมทั้งทบทวนกจิกรรมครั้งที่  1- 9 และ

ขอควรปฏบิติัตนในขณะรวมกลุม  และนํานกัเรยีนเขาสูบทเรยีนโดย 
1.2 ผูวิจัยใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4 คน โดยผูวิจัยทําสลากซึ่งมีคําวา   

“ ความพอประมาณ ”  “ ความมีเหตุผล ” “ ภูมิคุมกัน ”  ใครไดคําเหมือนกนัก็เขากลุมเดียวกัน 
  1.3 ผูวิจัยแจกใบบันทึกความหมายนารู 10.1 ใหกับนักเรียนกลุมละ  1  แผน   
 2. ข้ันการวิเคราะห  
  2.1 ผูวิจัยสนทนากับนักเรียน แลวใหนักเรียนแตละกลุม เขียนอธิบายความหมาย
ของชื่อในกลุมของตน  วาเกี่ยวของกับการใชน้ําและไฟฟาอยางไร 
  2.2 เมื่อเขียนเสร็จแลว  ใหตัวแทนกลุมออกมารายงานใหเพื่อน ๆ ฟงหนาชั้นเรียน 
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3.ข้ันสรุปหลักการ 
  3.1  ผูวิจัยแจกใบบันทึกพฤติกรรมของฉัน 10.2 ใหนักเรียนคนละ1แผนใหนักเรียน
บันทึกพฤติกรรม  ในสัปดาหที่ผานมาวานักเรียนมีการใชน้ําและไฟฟาอยางไรบาง 

3 . 2   ผู วิ จั ย และนั ก เ รี ยน ร ว มกั นส รุ ป เ กี่ ย ว กั บคว ามหมายของคํ า ว า                  
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมิคุมกัน ที่เกี่ยวของกับการใชน้ําและไฟฟา 

3.3   ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติมวา ความพอประมาณในการใชน้ําและไฟฟา หมายถึง
ความพอดีในการใชน้ําและไฟฟา ไมมากไป ไมนอยไป เชน เวลาที่เราอยูบานกับครอบครัว   
ถึงแมวาจะเปนเวลากลางคืนเราก็ควรเปดไฟเฉพาะที่จําเปน เชน เมื่อนั่งรับประทานขาวหรือนั่งดู
โทรทัศน  ก็ไมควรเปดไฟในหองนอนทิ้งไว  แตมิใชวาจะปดไฟฟาทั้งบานขณะที่เรายังมีกิจกรรม
รวมกับสมาชิกในบานอยู 

3.3.1 ความมีเหตุผลในการใชน้ําและไฟฟา หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระดับของความพอเพียง  ตองพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ และคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น
จากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ เชน เวลาที่เราเปดโคมไฟในการอานหนังสือ ควรใชแสง
สวางใหเพียงพอ  ไมใช ใชแสงไฟสลัวจนทําใหเสียสายตา 

                  3.3.2 สรางภูมิคุมกันในการใชน้ําและไฟฟา หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอม
รับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่เกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณ
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลและไกล  เชน นักเรียนก็ทราบแลววาทรัพยากรธรรมชาติเปน
แหลงกําเนิดพลังงานไฟฟาและเราก็ใชประโยชนจากไฟฟาในรูปแบบตางๆไมวาจะเปนการใชผลติ
น้ําประปา ใหแสงสวาง ดูโทรทัศน ใชคอมพิวเตอร ใชหุงขาว เปนตน ถาเราใชไฟฟามากเกินความ
จําเปนขาดวินัยในการใชพลังงาน ทรัพยากรในธรรมชาติที่เรานํามาผลิตไฟฟาก็จะหมดไป และ
กอใหเกิดภาวะโลกรอน เมื่อทรัพยากรหมดก็ไมมีไฟฟา ถาถึงวันนั้นเราทุกคนก็จะไมมีน้ําประปา
ใช  ไมไดดูโทรทัศน ไมมีคอมพิวเตอรใชดูอินเทอรเน็ต เทคโนโลยีตางๆ ก็ไมสามารถนํามาใชให
เกิดประโยชนได ตอนกลางคืนก็ไมมีแสงไฟใหอานหนังสือ ความสะดวกสบายตางๆ ที่เราไดรับ
จากไฟฟาก็จะไมมี ดังนั้นเราทุกคนจึงตองใชพลังงานในชีวิตประจําวันอยางรูคุณคา ใชพลังงาน
อยางมีวินัย ใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด เพื่อที่เราจะไดมีพลังงานไฟฟาใชตลอดไปตราบนานเทา
นาน 

4. ข้ันประเมินผล 
  4.1 ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียน เพื่อนํา
คะแนนที่ไดไปเปนคะแนนหลังการทดลอง ( Posttest)  
  4.2 ผูวิจัยกลาวขอบใจนักเรียนและปดการเขารวมโปรแกรมเพื่อพัฒนาการ
ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  
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ใบบันทึกความหมายนารู  10.1 
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ใบบันทึกพฤติกรรมของฉัน 10.2 

 
 ( ด.ช. / ด.ญ.)........................................................................................... 
คําชี้แจง   ใหใสหมายเลข   1 ลงในชองที่กําหนดเมือ่นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรม  และใสเลข  0  ใน
ชองที่ไมปฏบิัติตามที่กําหนด 

 
พฤติกรรม 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม

ปฏิบัติ 
   1.  ขณะแปรงฟนนักเรียนกดน้ําใสแกว ไมเปดกอกน้ําใหไหลในขณะที่แปรงฟน   

   2.  ขณะลางผักหรือผลไมนักเรียนเปดน้ําไวในภาชนะที่ตองการจะลางเทาที่
จําเปนและเมื่ออลางเสร็จแลวก็ควรเอาน้ําที่เหลือไปรดตนไมไดอีกดวย 

  

   3.  ขณะรดน้ําตนไมนักเรียนใชฝกบัวแทนการใชสายยางฉีดไปในพื้นที่กวาง ๆ   

   4.  ขณะซักผานักเรียนรวบรวมผาใหมากพอตอการซักในแตละครั้งใสผงซักฟอก
ในปริมาณที่พอดี   และขณะทําการซักไมเปดน้ําทิ้งไวใหลนภาชนะ 

  

   5.  ขณะเปดโทรทัศนนักเรียนเลือกดูเฉพาะรายการที่สนใจเมื่อไมดูแลวควรปด
และถอดปลั๊กออกทุกครั้ง 

  

   6.  ขณะใชตูเย็น นักเรียนเปด - ปดตูเย็นตามความจําเปน  แชอาหารตามความ
พอดีไมแนนจนเกินไป 

  

   7.  ขณะใชคอมพิวเตอร  หลังจากการใชงานนักเรียนปดเครื่องและปดสวิตซไฟ   

   8.  ขณะใชไฟฟา  นักเรียนปดโคมไฟหรือสวิตซไฟทุกครั้งที่เลิกใชงาน      

 
ความคิดเห็นของนักเรยีน........…………………………………………………………………………..             
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      ลงชื่อ.......................................................ผูตรวจ 
      วันที่.................................................................. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติผูวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ ชื่อสกุล    นางสาววรรณพร  มัน่หมาย 

วันเดือนปเกิด    30  ตุลาคม  พ.ศ. 2524 

สถานที่เกิด    อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร 

สถานที่อยูปจจุบัน   522 ซอย 15 หมูบานฟาคราม ตําบลคูคต  

อําเภอลําลูกกา จงัหวัดปทุมธาน ี12130  

ตําแหนงหนาที่การงาน      พนกังานบริษทัเอกชน 

 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2536   ประถมศึกษา 

จากโรงเรียนอนุบาลชมุพลบรีุ จังหวัดสุรินทร  

  พ.ศ. 2539   มัธยมศึกษาตอนตน 

      จากโรงเรียนชมุพลวทิยาสรรค จังหวัดสุรินทร 

  พ.ศ. 2542   มัธยมศึกษาตอนปลาย 

      จากโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลยั บุรีรัมย 

      จังหวัดบุรีรัมย 

  พ.ศ. 2548   ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ส่ือสารมวลชน) 

      คณะมนุษยศาสตร จากมหาวทิยาลยัรามคําแหง 

            กรุงเทพมหานคร 

   พ.ศ. 2551   การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนว) 

คณะศึกษาศาสตร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

กรุงเทพมหานคร 
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