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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เรื อง ระบบนิเวศ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิท ยาศาสตร์ ชันมัธยมศึก ษาปี ที 3 ฉบับ นี สําเร็ จลุ ล่ วงไปได้ด ้วยดี ด้ว ยความกรุ ณ าอย่างยิงจาก
นายขวัญชัย นันต๊ะ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนแม่จะเราวิทยาคม อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ซึ งได้ให้คาํ แนะนําและเป็ นกําลังใจเกียวกับแนวทางในการศึกษา
การจัด ทําด้ ว ยความเอาใจใส่ เป็ นอย่ างยิ ง และยัง ได้ รั บ ความกรุ ณ าอนุ เคราะห์ ช่ วยเหลื อ จาก
นางสาววราพร อินถา ครู ชาํ นาญการพิเศษ โรงเรี ยนแม่ จะเราวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษามัธยมศึกษา เขต นางสุ วริ นทร์ ฉิ มสุ ด ครู ชาํ นาญการพิเศษโรงเรี ยนแม่จะเราวิทยาคม
สังกัด สํานัก งานเขตพื นที การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต ยนายสิ งห์ ค าํ ยอดปานันท์ ครู ชํานาญการพิ เศษ
โรงเรี ยน แม่ จ ะเราวิ ท ยาคม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื น ที การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ย
นางวริ ศรา บู ลย์ประมุข ครู ชาํ นาญการพิเศษโรงเรี ยนบ้านแม่จะเราสองแควสังกัดสํานัก งานเขต
พืนที การศึกษา ประถมศึก ษาตาก เขต และนางประดับ เดื อนจัน ทร์ ฉ าย ครู ชํานาญการพิ เศษ
โรงเรี ย นสรรพ-วิ ท ยาคม สั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต ซึ งได้ใ ห้
คําแนะนําตรวจแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ และเสนอข้อคิ ดเห็ น ที เป็ นประโยชน์
ตลอดจนช่วยตรวจแก้ไขรายงานการใช้ให้มีความสมบูรณ์ยงขึ
ิ น ผูศ้ ึกษามีความซาบซึ งในความกรุ ณา
ทีได้รับเป็ น อย่างยิงจึงขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี
ท้ายสุ ดนีผูศ้ ึกษาขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ครู อาจารย์ พี ๆ น้อง ตลอดจนผูม้ ี
ส่ วนช่วยเหลื อในการจัดทําผลงานวิชาการครังนี ทุกคนเป็ นกําลังใจอันสําคัญยิงในการศึกษา และ
ทําผลงานทางวิชาการ จนสําเร็ จลุล่วงด้วยดีทุกท่าน
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รายงานการใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ เรื อง ระบบนิ เ วศ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที
นายเทิดพงศ์ เมิดไธสง ตําแหน่ง ครู วทิ ยฐานะชํานาญการ โรงเรี ยนแม่จะเราวิทยาคม
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
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การศึ ก ษาครั งนี มี วตั ถุ ป ระสงค์ คื อ 1. เพื อศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เรื อง ระบบนิเวศ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที
2. เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทางวิท ยาศาสตร์
เรื อง ระบบนิเวศ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที 3. เพือศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เมือใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เรื อง ระบบ
นิ เวศ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ชันมัธ ยมศึ กษาปี ที กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการศึกษาครังนี
ได้แก่ นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3/1 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนแม่จะเราวิท ยาคม
อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต จํานวน คน ซึ งได้
จากการสุ่ มตั ว อย่ า งแบ บ ง่ า ย (Simple Random Sampling) เครื องมื อที ใช้ ในการศึ ก ษาได้ แก่
1. ชุ ด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ท างวิท ยาศาสตร์ เรื อง ระบบนิ เวศ กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ วิท ยาศาสตร์
ชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที จํา นวน 6 เล่ ม 2. แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย น หมายถึ ง
แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นของชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ เรื อง
ระบบนิ เวศ กลุ่ม สาระการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ชันมัธ ยมศึ ก ษาปี ที เป็ นแบบปรนัยเลื อ กตอบ
4 ตัว เลื อ ก จํา นวน 30 ข้อ ข้อ ละ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน ใช้ ท ดสอบก่ อ นและหลั ง เรี ยน
3. แบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อการเรี ยนการสอนด้วย ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทางวิทยาศาสตร์
เรื อง ระบบนิ เวศ กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ วิท ยาศาสตร์ ชันมัธ ยมศึก ษาปี ที เป็ นแบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า ระดับ (Likert Scale) จํานวน ข้อ แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าประสิ ทธิ ภาพ
ของชุ ดกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ท างวิท ยาศาสตร์ ค่าเฉลี ย ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่ าที
t – test (dependent) ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี
1. ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ เรื อง ระบบนิ เวศ กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ที ผูศ้ ึกษาสร้ างขึนมีป ระสิ ท ธิ ภาพ 84.72/84.21 ซึ งเป็ นไปตาม
เกณฑ์ทีกําหนดไว้ 80/80 และเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที 1
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2. ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ยนโดยใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ เรื อง
ระบบนิ เวศ กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ชันมัธ ยมศึก ษาปี ที 3 คะแนนสอบหลังเรี ยนของ
นักเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ซึ งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที 2
3. นักเรี ยนมี ความพึ งพอใจต่ อการจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เมื อใช้ชุด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้
ทางวิทยาศาสตร์ เรื อง ระบบนิเวศ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โดยรวม
อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด และเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที 3

