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รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การถ่ายทอดทางพันธุ กรรม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
นางพนิดา แก้วมาลา
โรงเรี ยนเทิงวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
2559
บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู้ เรื่ อง การถ่ายทอดทางพันธุ กรรม กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 75/75 เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดย
ใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การถ่ ายทอดทางพันธุ กรรม กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง
การถ่ายทอดทางพันธุ กรรม กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ประชากรในการศึกษา คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเทิงวิทยาคม สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จานวน 5 ห้องเรี ยน รวมจานวนนักเรี ยน 183 คน ที่เรี ยนวิชา
ชี ววิทยา 4 รหัสวิชา ว 33241 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึก ษา 2559 กลุ่ มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6/10 โรงเรี ยนเทิงวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่เรี ยน
วิชา ชีววิทยา 4 รหัสวิชา ว 33241 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 34 คน ซึ่ งได้มาโดยการ
สุ่ มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่ วยในการสุ่ ม (Simple Random Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ใน
การศึ กษาคื อ 1) ชุ ดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เรื่ อง การถ่ า ยทอดทางพันธุ ก รรม กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 2) แผนการจัดการเรี ยนรู้ประกอบการใช้ ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
เรื่ อง การถ่ า ยทอดทางพันธุ กรรม กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 จานวน
12 แผน ใช้เวลาในการจัดการเรี ยนการสอน 20 ชัว่ โมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เป็ นข้อสอบแบบปรนัย ชนิ ดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรี ยนต่อการเรี ย นโดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การถ่ ายทอดทางพันธุ กรรม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่ งเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) จานวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้าน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยใช้ t – test for dependent samples

ข
ผลการศึกษาพบว่า
1. ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การถ่ ายทอดทางพันธุ กรรม กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้
วิ ท ยาศาสตร์ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 มี ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กับ 77.98/78.47 โดยแสดงว่ า มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ต้ งั ไว้
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นที่ เรี ย นโดยใช้ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การ
ถ่ายทอดทางพันธุ กรรม กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การถ่ายทอด
ทางพัน ธุ ก รรม กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ในระดับ มากที่ สุ ด
( X = 4.62 , S.D. = 0.13)

