
                                                                                                                                      

Taweesak Harnsamuth.  2008.  The Development of Learning Achievement of 
Chemistry S40223 of Matthayom Suksa 5 students using Multimedia Approach 
for Instruction for 210 pages. 
 
The research for development of learning achievement of Chemistry S40223 of 
Matthayom Suksa 5 students using Multimedia Approach for Instruction had 
objectives to 1) Develop multimedia for Chemistry S40223 in Science Subject 
Group concerning stoichiometry, chemical balance and acid/base for students in 
Matthayom Suksa 5, 4th Period; 2) Seek efficiency of Multimedia Approach for 
Instruction of Chemistry S40223 in Science Subject Group concerning 
stoichiometry, chemical balance and acid/base for students in Matthayom Suksa 5, 
4th Period; 3) Study satisfactions of students in Matthayom 5 concerning 
Multimedia Approach for Instruction of Chemistry S40223; 4) Study development 
of learning achievement gained from Multimedia Approach for Instruction about 
stoichiometry, chemical balance and acid/base by students in Matthayom Suksa 5, 
4th Period. 
 
The sampling group was the students in Matthayom 5, 2nd Semester, Academic 
Year 2008, of Satree Phuket School, Muang District, Phuket province.  The 
simple random sampling was made by lottery method by selecting students from 
3 classrooms and then gathered into 1 classroom having 45 students in group size. 
 
The research tools were learning plan for Chemistry S40223 of Matthayom 5, 
multimedia approach for instruction of Chemistry S40223 of Matthayom 5, 
achievement test, questionnaire on students’ satisfaction on learning chemistry 
with multimedia approach for instruction and chemistry achievement test.  The 
data were analyzed using mean and standard deviation.  The hypotheses were tested by means of 
t-test for dependent samples. 

 
The research found that: 
 

1. Instruction by using multimedia for Chemistry S40223 of Matthayom 5 of 
3 lessons had overall efficiency tendency of 83.47/80.63 which 
stoichiometry had efficiency tendency of 82.35/73.78, chemical balance 
had efficiency tendency of 81.02/89.44 and acid/base had efficiency 
tendency of 87.04/78.67 respectively. 

 
2. The opinions of students concerning instruction of Chemistry S40223 for 

Matthayom 5 students regarding Multimedia Approach for Instruction had  
overall satisfaction in “much” level (X=4.26, SD=1.79) and satisfaction in 
all items were at “much” level. 

 

 



                                                                                                                                      

3. Learning achievement of students in Chemistry S40223 for Matthayom 5, 
2nd Semester, Academic Year 2008, regarding stoichiometry, chemical 
balance and acid/base by comparing means and standard deviations before 
and after the learning, it found that: 

 
3.1 Learning achievement of students in Chemistry S40223 for 

Matthayom 5 using multimedia approach for instruction in 
Lesson 1: Stoichiometry by comparing means and standard 
deviations before and after the learning, it found that the 
students’ learning achievements after the instruction was higher 
than before the instruction at significant level of .05 

 
3.2 Learning achievement of students in Chemistry S40223 for 

Matthayom 5 using multimedia approach for instruction in 
Lesson 2: Chemical Balance by comparing means and standard 
deviations before and after the learning, it found that the 
students’ learning achievements after the instruction was higher 
than before the instruction at significant level of .05 

 
3.3 Learning achievement of students in Chemistry S40223 for 

Matthayom 5 using multimedia approach for instruction in 
Lesson 3: Acid/Base by comparing means and standard deviations 
before and after the learning, it found that the students’ learning 
achievements after the instruction was higher than before the 
instruction at significant level of .05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                      

ทวีศักดิ์    หาญสมุทร.    (2551).            การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      วิชาเคมี  ว 40223  
             ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5    ดวยส่ือประสมประกอบการสอน  210   หนา  
 

การวิจยัการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       วิชาเคมี ว 40223        ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5     
ดวยส่ือประสมประกอบการสอน    มีวัตถุประสงค  เพื่อ   1)  พัฒนาสื่อประสม  วิชาเคมี   ว 40223  
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ืองปริมาณสารสัมพันธ  สมดุลเคมี และกรด – เบส  สําหรับ
นักเรียนในชวงชั้นที่ 4  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  2)  หาประสิทธิภาพของสื่อประสม
ประกอบการสอน วิชาเคมี  ว 40223   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   เร่ืองปริมาณสารสัมพันธ  
สมดุลเคมี และกรด – เบส  สําหรับนักเรียนในชวงชั้นที่ 4  ระดับชัน้มธัยมศึกษาปที ่5   3)  ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียน   ที่มีตอส่ือประสมประกอบการสอน    รายวิชาเคม ี  ว 40223  สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5   4)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ที่เรียนรูจากสื่อประสม
ประกอบการสอนเรื่องปริมาณสารสัมพันธ  สมดุลเคมี และกรด – เบส   สําหรับนักเรียนในชวงชัน้
ที่ 4  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5   
  กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5   ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2551 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต  อําเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  ซ่ึงไดจากการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling)   โดยวิธีการจับฉลากจากจํานวนนักเรยีน  3  หองเรียน  มา  1  หองเรียน  ไดขนาดกลุม
ตัวอยางจํานวน 45 คน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก   แผนการเรียนรู  วิชาเคมี ว 40223     ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
ส่ือประสมประกอบการสอน วิชาเคม ี ว 40223 ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 5 แบบทดสอบวัดผลระหวาง
เรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนวิชาเคมีดวยส่ือประสมประกอบการ
สอน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย  สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ   t-test for Dependent Sample   
 
 ผลการวิจัยพบวา 

1.  การสอนดวยส่ือประสมประกอบการสอนวิชาเคมี ว 40223    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  
โดยภาพรวมทัง้ 3 บทเรียนมแีนวโนมประสิทธิภาพ   83.47/80.63    โดยเร่ืองปริมาณสารสัมพันธ
มีแนวโนมประสิทธิภาพ 82.35/73.78 เร่ืองสมดุลเคมี มีแนวโนมประสิทธิภาพ         81.02/89.44    
และเรื่องกรด-เบส มีแนวโนมประสิทธิภาพ    87.04/78.67    ตามลําดับ 

 



                                                                                                                                      

2.  ผลความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีตอการสอนรายวิชาเคมี   ว 40223    ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5  ที่มตีอการสอนดวยส่ือประสมประกอบการสอน  พบวามีความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดบัมาก  (  X   = 4.26  SD =  1.79)     และความพึงพอใจทกุรายการอยูในระดับมาก   
 3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน รายวิชาเคมี  ว 40223     ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
ภาคเรียนที ่ 2  ปการศึกษา 2551  เร่ืองปริมาณสารสัมพันธ  สมดุลเคมี และเรื่องกรด-เบส  เมือ่
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและความเบีย่งเบนมาตรฐานกอนเรียนและหลงัเรียน พบวา 
 3.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนวชิาเคมี   ว 40223   ช้ันมธัยมศึกษาปที ่ 5       
ที่จัดการเรียนดวยส่ือประสมประกอบการสอน ในบทที่ 1   เรื่องปริมาณสารสัมพันธ   เมือ่
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและความเบีย่งเบนมาตรฐานกอนเรียนและหลงัเรียน พบวา นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนวชิาเคมี   ว 40223   ช้ันมธัยมศึกษาปที ่ 5       
ที่จัดการเรียนดวยส่ือประสมประกอบการสอน ในบทที่ 2 เร่ืองสมดุลเคมี  เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉล่ียและความเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนเรยีนและหลังเรยีน    พบวา    นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนวชิาเคมี   ว 40223     ช้ันมธัยมศึกษาปที่ 5       
ที่จัดการเรียนดวยส่ือประสมประกอบการสอน ในบทที ่ 3 เรื่องกรด-เบส  เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉล่ียและความเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนเรยีนและหลังเรยีน    พบวา   นักเรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทาง   
การเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                      

ทวีศักดิ์  หาญสมุทร.  (2550).          การประเมินโครงการประหยดัพลังงานตามหลักปรัชญาของ 
                  เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสตรีภูเก็ต  ปการศึกษา 2550.    
 
                การประเมินโครงการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินโครงการประหยดัพลังงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสตรีภูเก็ต  ดานสภาพแวดลอม   ดานปจจยันําเขา  ดาน
กระบวนการและดานผลผลิต โดยศกึษาจากครูกลุมสาระวิทยาศาสตร  ผูปกครองนักเรียนและ
นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต  ประจําปการศึกษา   2550   จากประชากรครูจํานวน 18  คน ผูปกครอง
นักเรียนจํานวน 3,339 คน และนักเรียนจาํนวน 3,339 คน เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา   และแบบสอบถามปลายเปด   ใชสถิติพื้นฐานไดแก      
คารอยละ  คาเฉลี่ย  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ในการวิเคราะหขอมูล   ผลการประเมิน
โครงการ  โดยภาพรวมพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาทั้ง         
4   ดานอยูในระดับมากตามลําดับดังนี้  ดานสภาพแวดลอม ดานกระบวนการ ดานผลผลิต   และ
ดานปจจยันําเขา   

1. ดานสภาพแวดลอม    โดยภาพรวมพบวา   มีความเหมาะสมอยูในระดบัมาก   เมื่อ
พิจารณาผูประเมินจาก ครู ผูปกครองและนักเรียน พบวา 

 1.1  ความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณารายขอพบวาทุกขออยูในระดับมากตามลําดับดังนี้    ภาวะสังคมปจจุบัน  มีความจําเปนตอ
การดําเนินโครงการ  รองลงมาคือโครงการมีความสําคัญในการสนับสนุนการจัดการศึกษาและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

 1.2   ความคิดเปนของผูปกครอง     โดยภาพรวมพบวา  มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอพบวาทกุขออยูในระดบัมากเรียงตามลําดับดงันี้      ภาวะสังคมปจจุบันมี
ความจําเปนตอการดําเนินโครงการ  วัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบายของ
สถานศึกษา และโครงการมีความสําคัญในการสนับสนนุการจัดการศกึษา และหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง    

 1.3  ความคิดเห็นของนักเรียน  โดยภาพรวมพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณารายขอพบวาทุกขออยูในระดับมากเรยีงตามลําดับดังนี ้  โครงการมีความสําคัญ
ในการสนับสนุนการจดัการศึกษาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง    ภาวะสังคมปจจุบัน   มีความ
จําเปนตอการดําเนินโครงการ   และวัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ    

 



                                                                                                                                      

2. ปจจัยนําเขา โดยภาพรวมพบวา   มีความเหมาะสมอยูในระดบัมาก    เมื่อพิจารณา 
ผูประเมินจาก ครู ผูปกครองและนักเรียน พบวา    

 2.1  ความคิดเห็นของครู  โดยภาพรวมพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดบัมาก  เมื่อ
พิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมากเรียงตามลําดับดังนี้  ระยะเวลาในการดําเนินงานมคีวามเหมาะสม    
ความพรอมของผูรับผิดชอบโครงการ     และความพรอมของคณะกรรมการบริหารโครงการ    

 2.2  ความคิดเปนของผูปกครอง  โดยภาพรวมพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก    เมื่อพิจารณารายขอพบวาทุกขออยูในระดับมากเรียงตามลาํดับดังนี้  ความพรอมของ
ผูรับผิดชอบโครงการ     ความพรอมของนักเรียนและผูเขารวมโครงการ   และความพรอมในดาน
เอกสารวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการดําเนินโครงการ   ความพรอมในการใหความ
ชวยเหลือสนับสนุนโครงการของ สถานศึกษา   และระยะเวลาในการดําเนินงานมีความเหมาะสม 

 2.3  ความคิดเห็นของนักเรียน  โดยภาพรวมพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณารายขอพบวา   ความเหมาะสมอยูในระดับมากเรียงตามลําดับดังนี้  ความพรอมของ
ผูรับผิดชอบโครงการ    ระยะเวลาในการดําเนินงานมีความเหมาะสม    และความพรอมในดาน
งบประมาณสนับสนุนโครงการ 

3. ดานกระบวนการ โดยภาพรวมพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาจากผูประเมินจาก ครู ผูปกครองและนักเรยีน พบวา       

 3.1  ความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา 

  3.1.1  ดานการวางแผน  โดยภาพรวมพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดบัมาก  
เมื่อพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมากเรยีงตามลําดับดงันี้  มีการวางแผนดําเนินโครงการสูการ
ปฏิบัติ       กําหนดกิจกรรมไดเหมาะสมกบัสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร      ศึกษาสภาพปญหาและ
ความตองการพัฒนาผูเรียน    และการจดักจิกรรมสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน  

  3.1.2  ดานการดําเนินการ  โดยภาพรวมพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณารายขอพบวา   อยูในระดับมากเรยีงตามลําดับดังนี ้  จัดทําปฏิทนิปฏิบัติงาน
โครงการไวอยางชัดเจน    การดําเนินกิจกรรม  เปนไปตามแผนปฏิบัติการและปฏิทินการ
ปฏิบัติงานที่วางไว  จัดกิจกรรมโครงการแตละกจิกรรม ตามขั้นตอนที่กําหนด   และมีการบันทกึ
ผลการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องเปนขัน้ตอนและปจจุบัน    

 
  3.1.3  ดานการติดตามและประเมินผล  โดยภาพรวมพบวา มีความเหมาะสมอยู

ในระดบัมาก  เมื่อพิจารณารายขอพบวาทกุขออยูในระดบัมากเรียงตามลําดับดังนี้    มีการประเมิน

 



                                                                                                                                      

โครงการเมื่อส้ินสุดโครงการ  มีการติดตาม  ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ   
บุคลากรผูรับผิดชอบมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลกิจกรรมแตละขั้นตอนตามโครงการ     
และมีการติดตาม  ควบคุมการดําเนินกจิกรรมตามโครงการ       

  3.1.4  ดานการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงพัฒนา  โดยภาพรวมพบวา มี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอพบวาทุกขออยูในระดับมากเรียงตามลําดบั
ดังนี้     มีการสรุปผลและรายงานผลการประเมินโครงการใหบุคลากรในสถานศึกษาและ
หนวยงานทีเ่กีย่วของทราบ และมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาโครงการอยางตอเนื่อง 

 3.2  ความคิดเปนของผูปกครอง  โดยภาพรวมพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

  3.2.1  ดานการวางแผน  โดยภาพรวมพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดบัมาก  
เมื่อพิจารณารายขอพบวาทกุขออยูในระดบัมากเรียงตามลําดับดังนี้   การจัดกจิกรรมสอดคลองกับ
สภาพสังคมปจจุบัน   มีการวางแผนดําเนนิโครงการสูการปฏิบัติ   กําหนดกิจกรรมไดเหมาะสมกบั
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และศึกษาสภาพปญหาและความตองการพฒันาผูเรียน 

  3.2.2  ดานการดําเนินการ  โดยภาพรวมพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอเรียงตามลําดับดังนี้   แตงตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบโครงการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเขาใจโครงการอยางชัดเจน   มีการบันทึกผลการ
ดําเนินกิจกรรมแตละอยางตอเนื่องเปนขั้นตอนและปจจบุัน   จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานโครงการไว
อยางชัดเจน   และจัดกิจกรรมโครงการแตละกิจกรรม ตามขั้นตอนที่กาํหนด 

  3.2.3  ดานการติดตามและประเมินผล  โดยภาพรวมพบวา มีความเหมาะสมอยู
ในระดบัมาก  เมื่อพิจารณารายขอพบวาทกุขออยูในระดบัมากเรียงตามลําดับดังนี้     มีการประเมิน
โครงการเมื่อส้ินสุดโครงการ  มีการติดตามควบคุมการดําเนินกจิกรรมตามโครงการ   และ
บุคลากรผูรับผิดชอบมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลกิจกรรมแตละขั้นตอนตามโครงการ  

  3.2.4  ดานการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงพัฒนา  โดยภาพรวมพบวา มี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอพบวาทุกขออยูในระดับมากเรียงตามลําดบั
ดังนี้ มีการสรุปผลและรายงานผลการประเมินโครงการใหบุคลากรในสถานศึกษาและหนวยงานที่
เกี่ยวของทราบ   และมีการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงพัฒนาโครงการอยางตอเนื่อง  

 3.3  ความคิดเห็นของนักเรียน  โดยภาพรวมพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

  3.3.1  ดานการวางแผน  โดยภาพรวมพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดบัมาก  
เมื่อพิจารณารายขอพบวาทกุขออยูในระดบัมากเรียงตามลําดับดังนี้      การจัดกิจกรรมสอดคลอง

 



                                                                                                                                      

กับสภาพสังคมปจจุบัน  กาํหนดกิจกรรมไดเหมาะสมกับสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร   มีการ
วางแผนดําเนนิโครงการสูการปฏิบัติ    และศึกษาสภาพปญหาและความตองการพัฒนาผูเรียน  

  3.3.2  ดานการดําเนินการ  โดยภาพรวมพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณารายขอพบวาทุกขออยูในระดับมากเรยีงตามลําดับดังนี ้     แตงตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบโครงการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเขาใจโครงการอยางชัดเจน    จัดกจิกรรมโครงการ
แตละกจิกรรม ตามขั้นตอนที่กําหนด   ประชุมชี้แจงบุคลากรที่มีสวนรวมทุก ๆ ฝายที่เขาใจ
วัตถุประสงคการดําเนนิโครงการ    จดัทําปฏิทินปฏิบัติงานโครงการไวอยางชดัเจน  และการ
ดําเนินกิจกรรม  เปนไปตามแผนปฏิบัติการและปฏิทินการปฏิบัติงานที่วางไว  

  3.3.3  ดานการติดตามและประเมินผล  โดยภาพรวมพบวา มีความเหมาะสมอยู
ในระดบัมาก  เมื่อพิจารณารายขอพบวาทุกขออยูในระดับมากเรยีงลําดับดังนี้  มีการประเมนิ
โครงการเมื่อส้ินสุดโครงการ    บุคลากรผูรับผิดชอบมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลกิจกรรม
แตละขั้นตอนตามโครงการ  และมีการติดตาม  ควบคุมการดําเนนิกิจกรรมตามโครงการ 

  3.3.4  ดานการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงพัฒนา  โดยภาพรวมพบวา มี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอพบวาทุกขออยูในระดับมากเรียงลําดับดังนี้     
มีการสรุปผลและรายงานผลการประเมินโครงการใหบุคลากรในสถานศึกษาและหนวยงานที่
เกี่ยวของทราบ  และมีการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาโครงการอยางตอเนื่อง  

  4.   ดานผลผลิต  โดยภาพรวมพบวา   มีความเหมาะสมอยูในระดบัมาก   เมื่อ
พิจารณาผูประเมินจาก ครู ผูปกครองและนักเรียน พบวา  

 4.1  ความคิดเห็นของครู  โดยภาพรวมพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก   
เมื่อพิจารณารายดานพบวา 

 4.1.1   ดานความพอประมาณ   ในภาพรวมพบวาอยูในระดบัมาก เมื่อพิจารณา 
รายขอพบวาทกุขออยูในระดบัมากเรียงลําดบัดังนี้  นกัเรยีนมวีินัยในตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการที่
ไดรวมกับครอบครัววางไว นักเรียนบริหารเวลาไดอยางเหมาะสม 

  4.1.2   ดานความมีเหตุผล  ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณาราย
ขอพบวาทุกขออยูในระดับมากเรียงลําดับดังนี้     นักเรียนบอกผลกระทบในการใชพลังงาน 
 
เชื้อเพลิง นักเรียนอธิบายขอดีของการประหยัดพลังงาน และนักเรียนลดพฤติกรรมความฟุมเฟอย  
      4.1.3   ดานมีภูมิคุมกันทีด่ ี ในภาพรวมพบวาอยูในระดบัมาก       เมื่อพิจารณา
รายขอพบวาทกุขออยูในระดบัมากเรียงลําดบัดังนี้     นกัเรียนปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม ในชวงที่

 



                                                                                                                                      

ประเทศและโลกอยูภาวะวิกฤติพลังงาน นักเรียนมีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกจิกรรม  และ
นักเรียนมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตน  ในการทํากจิกรรม 

  4.1.4  ดานเงื่อนไขความรู ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก    เมื่อพจิารณา
รายขอพบวาทกุขออยูในระดบัมากเรียงลําดบัดังนี้ นกัเรยีนอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจถึงประโยชนและ
ความจําเปนในการประหยดัพลังงาน นกัเรียนบอกประโยชนของการประหยดัพลังงาน   และ
นักเรียนบอกผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  ในการใชพลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานอื่นๆ  
   4.1.5 ดานเงื่อนไขคุณธรรม   ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก   เมื่อ
พิจารณารายขอพบวาทุกขออยูในระดับมากเรียงลําดับดังนี้ นักเรียนเปนแบบอยางแกเพื่อนและ
ขยายผลสูสังคม ในดานการประหยดัพลังงานและการอนุรักษส่ิงแวดลอม     และนกัเรียนมวีินยัใน
ตนเอง     ที่มีผลทําใหเกดิประโยชนตอโรงเรียนและสังคม    

 4.2  ความคิดเปนของผูปกครอง  โดยภาพรวมพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณารายดานพบวา 

 4.2.1   ดานความพอประมาณ   ในภาพรวมพบวาอยูในระดบัมาก  เมื่อพิจารณา 
รายขอพบวาทกุขออยูในระดบัมากเรียงลําดบัดังนี้     นักเรียนบริหารเวลาไดอยางเหมาะสม     และ
นักเรียนมีวนิัยในตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการที่ไดรวมกับครอบครัววางไว  

  4.2.2   ดานความมีเหตุผล   ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก    เมื่อพิจารณา
รายขอพบวาทกุขออยูในระดบัมากเรียงลําดบัดังนี้ นกัเรยีนอธิบายขอดีของการประหยดัพลังงาน  
นักเรียนบอกผลกระทบในการใชพลังงานเชื้อเพลิง   และนักเรียนลดพฤติกรรมความฟุมเฟอย  
   4.2.3 ดานมีภูมิคุมกันที่ด ี   ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก     เมื่อพจิารณา
รายขอพบวาทกุขออยูในระดบัมากเรียงลําดบัดังนี้    นกัเรียนปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม ในชวงที่
ประเทศและโลกอยูในภาวะวิกฤติพลังงาน นักเรียนมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนในการทํา
กิจกรรม และนักเรียนมีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกจิกรรม   
   4.2.4  ดานเงื่อนไขความรู   ในภาพรวมพบวาอยูในระดบัมาก  เมื่อพจิารณา
รายขอพบวาทกุขออยูในระดบัมากเรียงลําดบัดังนี้     นักเรียนบอกประโยชนของการประหยัด
พลังงาน นักเรียนบอกผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  ในการใชพลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานอื่นๆ  
และนักเรียนอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจถึงประโยชนและความจําเปนในการประหยดัพลังงาน  
   4.2.5 ดานเงื่อนไขคุณธรรม  ในภาพรวมพบวาอยูในระดบัมาก   เมื่อพจิารณา
รายขอพบวาทกุขออยูในระดบัมากเรียงลําดบัดงันี้     นกัเรียนมวีินยัในตนเอง  ที่มผีลทําใหเกิด
ประโยชนตอโรงเรียนและสงัคม    และนักเรียนเปนแบบอยางแกเพือ่น และขยายผลสูสังคมใน
ดานการประหยัดพลังงานและการอนุรักษส่ิงแวดลอม  

 



                                                                                                                                      

 4.3  ความคิดเห็นของนักเรียน  โดยภาพรวมพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณารายดานพบวา 

 4.3.1   ดานความพอประมาณ   ในภาพรวมพบวาอยูในระดบัมาก เมื่อพิจารณา 
รายขอพบวาทกุขออยูในระดบัมากเรียงลําดบัดังนี้ นักเรียนมีวินยัในตนเองปฏิบัติตามมาตรการที่ได
รวมกับครอบครัววางไว  และนักเรยีนบรหิารเวลาไดอยางเหมาะสม 

  4.3.2   ดานความมีเหตุผล  ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก     เมื่อพิจารณา
รายขอพบวาทกุขออยูในระดบัมากเรียงลําดบัดังนี้ นกัเรยีนอธิบายขอดีของการประหยัดพลังงาน  
นักเรียนบอกผลกระทบในการใชพลังงานเชื้อเพลิง   และนักเรียนลดพฤติกรรมความฟุมเฟอย 
   4.3.3  ดานมีภูมิคุมกันที่ด ี  ในภาพรวมพบวาอยูในระดบัมาก     เมื่อพิจารณา
รายขอพบวาทกุขออยูในระดบัมากเรียงลําดบัดังนี้     นกัเรียนปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม ในชวงที่
ประเทศและโลกอยูภาวะวิกฤติพลังงาน นักเรียนมีความตรงตอเวลาในการปฏิบตัิกจิกรรม  และ
นักเรียนมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตน  ในการทํากจิกรรม  
   4.3.4  ดานเงื่อนไขความรู  ในภาพรวมพบวาอยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณา
รายขอพบวาทกุขออยูในระดบัมากเรียงลําดบัดังนี้     นักเรียนบอกประโยชนของการประหยัด
พลังงาน  นกัเรียนบอกผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  ในการใชพลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานอื่นๆ  
และนักเรียนอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจถึงประโยชนและความจําเปนในการประหยดัพลังงาน   
   4.3.5 ดานเงื่อนไขคุณธรรม ในภาพรวมพบวาอยูในระดบัมาก   เมื่อพจิารณา
รายขอพบวาทกุขออยูในระดบัมากเรียงลําดบัดังนี้ นักเรียนเปนแบบอยางแกเพื่อน และขยายผลสู
สังคมในดานการประหยัดพลังงานและการอนุรักษส่ิงแวดลอม  และนักเรียนมีวนิัยในตนเอง     ที่
มีผลทําใหเกิดประโยชนตอโรงเรียนและสงัคม       
 
 
 
 
 
 

 

 


