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 The purposes of this research are to develop an instructional package on Fresh 
Water Ecosystem for Muttayomsuksa IV Students at Prateabwittayatarn School based on 80/80 
criteria and to study academic achievement, attitude of environment conservation and satisfied with 
instructional package on Fresh Water Ecosystem of Muttayomsuksa IV students before and 
after using the instructional package.  The samples were 44 students of Prateabwittayatarn School. 
They were selected by random sampling method in the second semester of 2012 academic year.  
 The results of the study are the instructional package on water resources attained 
the efficiency index at 82.98/80.53, the academic achievement after learning was significantly 
than before at .05, the awareness of environment conservation after learning was significantly 
higher than before at .05, satisfied with instructional package of the samples are at the good 
level (mean = 4.83). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ สําเร็จเรียบร้อยและสมบรูณ์ด้วยดี เพราะผู้วิจยัได้รับความเมตตากรุณา
เป็นอยา่งสงูจากอาจารย์ ดร.ณลัลกิา  โตจินดา อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์  อาจารย์ ดร.ละออ 
อมัพรพรรดิ ์ประธานคณะกรรมการสอบปากเปลา่  และ อาจารย์ ดร.สนุนัทา มนสัมงคล กรรมการสอบ 
ท่ีได้กรุณาให้คําแนะนําช่วยเหลือ แก้ไข และปรับปรุงข้อบกพร่องตา่งๆ ด้วยความเอาใจใสเ่ป็นอยา่งดี 
ผู้วิจยัรู้สกึซาบซึง้ในความกรุณาของท่าน  จงึขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ ท่ีนี ้
 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุ ครู อาจารย์ ทกุท่าน ท่ีประสทิธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้จนกระทัง่
ผู้วิจยัสามารถศกึษาค้นคว้าข้อมลู และจดัทําปริญญานิพนธ์จนสําเร็จลลุว่งด้วยดี 
 ขอขอบพระคณุผู้ อํานวยการ และคณะครูทกุทา่น โรงเรียนประเทียบวทิยาทาน จงัหวดัสระบรีุ 
ท่ีสนบัสนนุและอํานวยความสะดวกมากตลอด 
 ขอขอบคณุ ญาต ิพ่ีน้อง เพ่ือนๆ ทกุคนท่ีคอยเป็นกําลงัใจ และสง่เสริมผู้วิจยัมาโดยตลอด 
 สดุท้ายนี ้ผู้วิจยั ขอมอบคุณคา่และคุณประโยชน์ของปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี เป็นเครือ่งบชูา
พระคุณบดิา มารดา ทีไ่ดอ้บรมเลีย้งด ูใหค้วามรกัความอบอุน่ ประสทิธ์ิประสาทวชิาความรู้ แดผู่้วิจยั
จนประสบผลสําเร็จในการดําเนินชีวิตอยา่งมีความสขุ 
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      13 คะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบนิเวศ 
            นํา้จืด ของนกัเรียน ก่อนและหลงัเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด  
            ของนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง ....................................................................................... 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 จากการขยายตวัของจํานวนประชากรอยา่งตอ่เน่ือง และประชาชนสว่นใหญ่มีแบบแผนการดํารงชีวิต
ท่ีไมเ่หมาะสมจงึก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมอยา่งยิ่ง สง่ผลให้ปัญหาสิง่แวดล้อม กลายเป็นหวัข้อ
ท่ีทกุประเทศให้ความสําคญัเป็นลําดบัแรก รวมทัง้ประเทศไทยก็ได้บรรจเุนือ้หาเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมศกึษา
ไว้ในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ซึง่กําหนดรูปแบบการถ่ายทอดกระบวนการ
ทางสิง่แวดล้อมศกึษาไว้ในจดุหมายของหลกัสตูร สมรรถนะสําคญัของผู้ เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้แทน
การกําหนดให้บรูณาการอยูใ่นหมวดสาระวทิยาศาสตร์ สงัคมศกึษา หรืออ่ืน  ๆ(กรมสง่เสริมคณุภาพสิง่แวดล้อม. 
2555: 31) จากผลการประเมินคณุภาพการศกึษาจากสํานกังานรับรองมาตรฐานการศกึษาและประเมิน
คณุภาพการศกึษา (สมศ.) สะท้อนให้เห็นปัญหาในการจดัการเรียนรู้เร่ืองสิง่แวดล้อมคือขาดการเช่ือมโยง
กระบวนการเรียนรู้และวิถีชีวิตของนกัเรียนในสถานศกึษากบันอกสถานศกึษา (กรมสง่เสริมคณุภาพสิง่แวดล้อม. 
2555: 22) กลา่วคือ นกัเรียนยงัไมส่ามารถเข้าถึงปัญหาสิง่แวดล้อมในชมุชนท่ีนกัเรียนอยูอ่าศยัได้อยา่ง
แท้จริง ดงันัน้เพ่ือท่ีจะแก้ปัญหาดงักลา่วจงึต้องพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วม
ในการจดัการเรียนการสอน มีความตระหนกัและความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อมในชมุชนของตนเอง 
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้จงึต้องมีความหลากหลายเหมาะสมกบัธรรมชาตแิละสนองความต้องการ
ของผู้ เรียน การนําแหลง่เรียนรู้ธรรมชาตใินบริเวณโรงเรียนและชมุชนท้องถ่ินท่ีมาใช้เป็นแหลง่เรียนรู้ จงึ
สามารถสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมเสนอกิจกรรมและลงมือปฏิบตัจิริงได้ นนัทวรรณ เหลา่ฤทธ์ิ กลา่วไว้
ในรายงานวิจยัเร่ือง ถอดรหสัสิง่แวดล้อมศกึษาในโรงเรียนจากงานวจิยั (2550: 3) พบวา่ ในโรงเรียนท่ีมี
นโยบายด้านสิง่แวดล้อมและสิง่แวดล้อมศกึษา สว่นใหญ่ยงัคงมีการจดัการเรียนการสอนตามท่ีเคยจดัมาก่อน
จํากดัอยู ่3 รูปแบบหลกั ได้แก่  
  1. การสอดแทรกรายวิชาท่ีเก่ียวข้องในเวลาเรียนปกต ิได้แก่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม และกลุม่การงานอาชีและเทคโนโลยีในสถานศกึษาท่ีอยูใ่นชนบท 
  2. การสอดแทรกสิง่แวดล้อมศกึษาในกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ซึง่มีปรากฏให้เห็นในโรงเรียนใหญ่ 
โดยเฉพาะกิจกรรมลกูเสือ เนตรนารี นอกจากนีจ้ะสอดแทรกในกิจกรรมชมุนมุและคา่ยสิง่แวดล้อม     
  3. การจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมสิง่แวดล้อมศกึษาภายใต้โครงการตา่งๆ ท่ีริเร่ิม
โดยหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนท่ีไมแ่สวงหาผลกําไร เช่น โรงเรียนในฝัน โครงการมหิงสาสายสืบ 
โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน โครงการรุ่งอรุณ โครงการนกัสืบสายนํา้ และโครงการแขง่ขนัรอยเท้า
ทางนิเวศในโรงเรียน (School Ecological Footprint) 
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 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ พฒันาเจตคตแิละฝึกทกัษะ
กระบวนการนัน้ มีมากมายหลายรูปแบบ การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุการเรียนการสอนหรือชดุกิจกรรม จดัวา่
เป็นนวตักรรมการศกึษารูปแบบหนึง่ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั  กรมวิชาการ (2538: 8) ได้ทําการศกึษารูปแบบ
นวตักรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสทิธิภาพระดบัมธัยมศกึษา พบวา่ ชดุการเรียนการสอนทําให้ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน ทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ความคดิสร้างสรรค์ และเจตคตทิางวิทยาศาสตร์สงูขึน้   
อีกทัง้ชดุการเรียนการสอน หรือชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ครูดําเนินการสอนไปตาม 
ลําดบัขัน้ตอน ช่วยในการถ่ายทอดเนือ้หาหรือประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเป็นนามธรรมได้มีอปุกรณ์การสอน
ท่ีช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จนกระทัง่ประสบผลสําเร็จได้เร็ว ทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสงูขึน้ การใช้
ชดุการเรียนการสอนหรือชดุกิจกรรมการเรียนรู้ในเนือ้หาสิง่แวดล้อมโดยใช้แหลง่เรียนรู้ธรรมชาต ิตลอดจน
การใช้สิง่แวดล้อมในชมุชนเป็นฐานนัน้ สามารถสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาสิง่แวดล้อม
มากขึน้ (นจุรินทร์ สทิธิเลศิประสทิธ์ิ.  2550: 59 – 60) 
 บงึหนองโพธ์ิจดัเป็นสิง่แวดล้อมทางธรรมชาตท่ีิอยูใ่กล้กบัโรงเรียนประเทียบวทิยาทาน จงึจดัเป็น
ระบบนิเวศนํา้จืดประเภทบงึ มีเนือ้ท่ีประมาณ 100 ตัง้อยูใ่นตําบลหนองสรวง อําเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบรีุ   
ไร่มีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีลุม่รองรับนํา้ มีความสําคญัตอ่ชมุชนท่ีอยูร่อบๆ ในมิตทิางสิง่แวดล้อมทัง้ 4 มิต ิได้แก่ 
มิตทิรัพยากร มิตเิทคโนโลยี มิตขิองเสียและมลพิษ และมิตเิศรษฐสงัคมหรือมิตมินษุย์ โดยอยูห่่างจาก
โรงเรียนประเทียบวิทยาทานเพียง 300 เมตร ในการวิจยัครัง้นี ้จงึใช้บงึหนองโพธ์ิเป็นห้องเรียนธรรมชาติ
ท่ีสามารถจดัประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่นกัเรียนโดยสามารถสอดแทรกเนือ้หาสิง่แวดล้อมในรายวิชาชีววิทยา
พืน้ฐานได้ 
 ด้วยเหตผุลดงักลา่วผู้วิจยันี ้จงึมุง่พฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองระบบนิเวศนํา้จืด ซึง่มีเนือ้หา
เก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อมในรายวิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐานชีววิทยา เพ่ือพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียนในด้าน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เจตคตติอ่การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมอีกทัง้ยงัช่วยเสริมสร้างกระบวนการมีสว่นร่วม
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชมุชนของผู้ เรียน ให้ดํารงไว้ได้อยา่งยงัยืน 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จงัหวดัสระบรีุ ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ก่อนและหลงัจากการเรียนด้วยชดุกิจกรรม
การเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด  
 3. เพ่ือศกึษาเจตคตติอ่การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมของนกัเรียน ก่อนและหลงัจากการเรียนด้วยชดุ 
กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด  
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 4. เพ่ือศกึษาระดบัความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด  
 
ความสาํคัญของการวจิัย 
 การวิจยัครัง้นี ้ได้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จงัหวดัสระบรีุ ท่ีมีคณุภาพตามเกณฑ์ 80/80 และสง่เสริมให้ผู้ เรียนด้าน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มีเจตคตท่ีิดีตอ่การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและมีความพงึพอใจตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้  
 
ขอบเขตของการวจิัย 
 การวิจยัครัง้นี ้แบง่การดําเนินการเป็น 3 ขัน้  แตล่ะขัน้มีขอบเขตดงันี ้
 ขัน้ที่ 1 การสร้างและพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้  
  ในการสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 
โรงเรียนประเทียบวทิยาทาน จงัหวดัสระบรีุ ผู้วิจยัได้ทําการสํารวจพืน้ท่ีบริเวณบงึหนองโพธ์ิร่วมกบันกัเรียน
เพ่ือกําหนดเนือ้หาและขอบเขตของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาขึน้สําหรับการวิจยัครัง้นีมี้เนือ้หาครอบคลมุ เร่ืองระบบนิเวศ
นํา้จืด โดยแบง่เป็น 6 กิจกรรมการเรียนรู้ คือ 
   กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 หนองโพธ์ิท่ีฉนัรู้จกั 
    กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2 หลากหลายชีวิต 
   กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3 ใครกินใคร 
   กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 4 รู้เท่าทนั 
   กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 5 ใครรังแกบงึหนองโพธ์ิบ้างนะ                              
   กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 6 คนดีพิทกัษ์บงึ    
 ขัน้ที่ 2 ขัน้นําชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีประสทิธิภาพไปทดลองสอน 
  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการทดลอง 
   ประชากร 
    ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนประเทียบ
วิทยาทาน อําเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบรีุ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 จํานวนนกัเรียน 180 คน 
   กลุ่มตวัอย่าง   
    นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนประเทียบวทิยาทาน อําเภอวหิารแดง จงัหวดั
สระบรีุ จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวนนกัเรียน 44 คน ซึง่ได้จากการสุม่อยา่งงา่ย (Simple Random 
Sampling) 
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   2. เนือ้หาที่ใช้   
                              เนือ้หาท่ีผู้วิจยัใช้ในการสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด สําหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนประเทียบวทิยาทาน จงัหวดัสระบรีุ นัน้ได้จากการศกึษาเอกสาร
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง การสํารวจข้อมลูพืน้ฐาน และมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุม่สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ดงันี ้สาระท่ี 2: ชีวิตกบัสิง่แวดล้อม มาตรฐาน 
ว 2.1: เข้าใจสิง่แวดล้อมในท้องถ่ิน ความสมัพนัธ์ระหวา่งสิง่แวดล้อมกบัสิง่มีชีวิต ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
สิง่มีชีวิตตา่งๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ จิตวิทยาศาสตร์ 

         3. ระยะเวลาที่ใช้ 
                             ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 จํานวน 4 สปัดาห์ๆ ละ 4 คาบ 
รวม 16 คาบๆ ละ 50 นาที โดยในการดําเนินการทําการทดสอบก่อนเรียน จํานวน 1 คาบ และหลงัเรียน
จํานวน 1 คาบ 

        4. ตวัแปรที่ศึกษา    
                         4.1  ตวัแปรอสิระ คือ การเรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด   
                         4.2 ตวัแปรตาม คือ   
    4.2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด 
    4.2.2 เจตคตติอ่การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
    4.2.3 ระดบัความพงึพอใจตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถงึ ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้วิจยัสร้างและพฒันาขึน้ เพ่ือ
สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ แตล่ะกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย ช่ือกิจกรรมการเรียนรู้ 
คําชีแ้จง  จดุประสงค์การเรียนรู้ เวลาท่ีใช้ เนือ้หา วสัดอุปุกรณ์ กิจกรรม และแบบฝึกหดัท้ายกิจกรรม   
 2. ระบบนิเวศนํา้จืด หมายถึง ระบบนิเวศในแหลง่นํา้จืด ได้แก่ อา่งเก็บนํา้ ทะเลสาบ หนอง 
บงึ สระนํา้ แมนํ่า้ ลําคลอง ลําธาร เป็นต้น 
 ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัใช้ระบบนิเวศนํา้จืดบงึหนองโพธ์ิ อําเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบรีุ อยูใ่กล้
กบัโรงเรียนบงึหนองโพธ์ิเป็นระบบนิเวศนํา้จืด ท่ีมีเนือ้ท่ีประมาณ 100 ไร่ มีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีลุม่รองรับนํา้ 
เป็นห้องเรียนธรรมชาติ 
 3. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ของ
ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด โดย 80 ตวัแรก คือ คะแนนเฉลี่ยของนกัเรียนทัง้หมดท่ีทํา
แบบทดสอบท้ายกิจกรรมแตล่ะกิจกรรมการเรียนรู้ คดิเป็นร้อยละไมต่ํ่ากวา่ 80 และ 80 ตวัหลงั คือ คะแนน
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เฉล่ียของนกัเรียนทัง้หมดท่ีทําแบบทดสอบหลงัจากเรียนครบทัง้ 6 กิจกรรมการเรียนรู้ โดยคดิเป็นร้อยละ
ไมต่ํ่ากวา่ 80  
 4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้จากชดุกิจกรรมการเรียนรู้
เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด ประกอบด้วยพฤตกิรรมการเรียนรู้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้ความจํา 2) ด้านความ
เข้าใจ 3) ด้านการนําไปใช้ 4) ด้านการวิเคราะห์ 5) ด้านการสงัเคราะห์ และ6) ด้านการประเมินคา่ ในการวิจยั
ครัง้นีใ้ช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืดซึง่เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก
เป็นเคร่ืองมือวดั   
 5. เจตคตต่ิอการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม หมายถงึ ความคดิเห็นในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม
ของนกัเรียนท่ีใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด ครอบคลมุพฤตกิรรม 3 ด้าน คือ 1) ความรู้สกึ
ตอ่การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 2) พฤตกิรรมในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 3) การเห็นประโยชน์ของการอนรัุกษ์
สิง่แวดล้อม ในการวิจยัครัง้นี ้ ใช้แบบวดัเจตคติเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ท่ีผู้วิจยัสร้าง
ขึน้เป็นเคร่ืองมือวดัเจตคต ิ 
 6. ระดบัความพงึพอใจ หมายถึง ระดบัความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้
เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จงัหวดัสระบรีุ  
โดยครอบคลมุองค์ประกอบ 3 ด้าน ดงันี ้ 1) ด้านความรู้ความเข้าใจ 2) ด้านความรู้สกึ และ 3) ด้าน
พฤตกิรรม สําหรับการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้แบบความพงึพอใจแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั
เป็นเคร่ืองมือวดัระดบัความพงึพอใจ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ  1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 
 
 

 

การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด  

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

- เจตคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- ระดบัความพึงพอใจ 
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สมมตฐิานของการวจิัย 
 1. นกัเรียนท่ีเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
 2. นกัเรียนท่ีเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด มีเจตคตติอ่การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
 3. นกัเรียนท่ีเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด มีระดบัความพงึพอใจตอ่
ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด อยูใ่นระดบัดีขึน้ไป 
  
 
 
 
  
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง  

 
 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้ทําการศกึษาค้นคว้า
เอกสารและงานวิจยัตา่งๆ  ดงันี ้
  1. เอกสารเก่ียวกบัระบบนิเวศ 
  2. เอกสารเก่ียวกบัแหลง่เรียนรู้ธรรมชาต ิ
  3. เอกสารเก่ียวกบัหลกัสตูรการศกึษา 
  4. เอกสารเก่ียวกบัชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
  5. เอกสารเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  6. เอกสารท่ีเก่ียวกบัเจตคตติอ่การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
  7. เอกสารท่ีเก่ียวกบัระดบัความพงึพอใจ 
  8. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
   8.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการหาประสทิธิภาพชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
   8.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
   8.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเจตคตติอ่การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
   8.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความพงึพอใจ 
                     
1. เอกสารเก่ียวกับระบบนิเวศ 
 1.1 ความหมายของระบบนิเวศ 
  นิเวศวทิยา (Ecology) เป็นวิชาท่ีกลา่วถงึสิง่มีชีวิต (Organisms) กบัสิง่แวดล้อม (Environment) 
มาจากภาษากรีก คือ Oikos หมายถึง บ้านหรือท่ีอยูอ่าศยั Logos หมายถึง วิชาหรือวิทยาศาสตร์ ด้วย
เหตนีุคํ้า Ecology จงึมีความหมายกว้าง เน่ืองจากหมายถึงทกุสิง่ท่ีอยูร่อบๆ สิง่มีชีวิตนัน้ๆ ไมว่า่จะเป็น
สิง่มีชีวิตด้วยกนัหรือสิง่ไมมี่ชีวิตก็ตาม (ปรีชา สวุรรณพินิจ; และ นงลกัษณ์ สวุรรณพินิจ.  2540: 863) 
  กรมสง่เสริมคณุภาพสง่แวดล้อม (2542: 12) ได้ให้นิยามของ ระบบนิเวศ หมายถึง ความสมัพนัธ์
ของสิง่มีชีวิตกบัสิง่มีชีวิตและระหวา่งสิง่มีชีวติกบัสิง่แวดล้อม ซึง่ทําให้เกิดการโยกย้ายถ่ายเทสารและพลงังาน
เป็นวฏัจกัร 
  วินยั วีระวฒันานนท์ (2542: 35 – 36) ได้กลา่ววา่ ระบบนิเวศ (Ecological System) หมายถึง
ความสมัพนัธ์ของสิง่มีชีวิตหรือกลุม่สิง่มีชีวิตตอ่สิง่แวดล้อมทัง้หลายท่ีดํารงอยู ่
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  นกันิเวศวิทยาหลายทา่นได้ให้ความหมายของนิเวศวทิยาและระบบนิเวศได้อยา่งสรุปได้ ดงันี ้
นิเวศวิทยา (Ecology) เป็นวิชาท่ีกลา่วถึงสิง่มีชีวิตกบัสิง่แวดล้อม สว่นคําวา่ ระบบนิเวศ (Ecosystem) 
หมายถงึ ความสมัพนัธ์ของสิง่มีชีวิตตอ่สภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตด้วยกนัเอง หรือความสมัพนัธ์ของสิง่มีชีวิต
กบัสภาพแวดล้อม 
 1.2 ประเภทของระบบนิเวศ 
  ระบบนิเวศแบง่เป็น 2 แบบ คือ 
  1.2.1 ระบบนิเวศบนบก เชน่ ป่าไม้ สนามหญ้า ทุ่งนา 
  1.2.2 ระบบนิเวศในนํา้ ได้แก่    
   1.2.2.1  ระบบนิเวศนํา้จืด เช่น แมนํ่า้ สระนํา้ 
   1.2.2.2  ระบบนิเวศนํา้เคม็ เชน่ ทะเล มหาสมทุร 
   2.2.2.3  ระบบนิเวศนํา้กร่อย เชน่ ปากแมนํ่า้  
  บงึหนองโพธ์ิ จดัเป็นระบบนิเวศนํา้จืดท่ีอยูใ่กล้กบัโรงเรียนประเทียบวทิยาทาน ท่ีมีเนือ้ท่ี
ประมาณ 100 ไร่ มีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีลุม่รองรับนํา้ ตัง้อยูใ่นตําบลหนองสรวง อําเภอวิหารแดง จงัหวดั
สระบรีุ บงึหนองโพธ์ิมีความสําคญัตอ่ชมุชนท่ีอยูร่อบ  ๆ เน่ืองจากมีการนําไปใช้ประโยชน์ เช่น การทํานาข้าว 
การปลกูผกั การประมง ตลอดทัง้เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสิง่มีชีวิต เป็นแหลง่รองรับนํา้จากคลองหนองโพธ์ิท่ีไหล
ผา่นหมูบ้่าน วดั ร้านค้า เป็นแหลง่พกัผอ่นหยอ่นใจ 
 1.3 บทบาทของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศนํา้จืดของบงึหนองโพธ์ิ 
  จําแนกตามลกัษณะกิจกรรมหน้าท่ีในระบบนิเวศได้ 3 กลุม่ คือ 
  1.3.1 ผู้ผลิต (Producer) หมายถึง สิง่มีชีวิตท่ีสามารถสงัเคราะห์อาหารได้เอง พวกท่ีสามารถ
สงัเคราะห์ด้วยแสงได้ ได้แก่ พวกท่ีมีคลอโรฟิลล์ หรือคลอโรพลาสต์ เช่น แพลงก์ตอนพืช สาหร่าย พืชนํา้ 
กบัพวกท่ีสงัเคราะห์เคมี เช่น พวกแบคทีเรียบางชนิด (ปรีชา สวุรรณพินิจ; และ นงลกัษณ์ สวุรรณพินิจ. 
2546: 878) 
  1.3.2 ผู้บริโภค (Consumer) หมายถึง สิง่มีชีวิตท่ีไมส่ามารถสร้างอาหารได้เอง ต้องกิน
สิง่มีชีวิตชนิดอ่ืน ซึง่เป็นการถ่ายทอดพลงังาน  แบง่ออกได้เป็น 
   1.3.2.1  สตัว์กินพืช (Herbivore) ผู้บริโภคท่ีกินพืชและมีกระบวนการในการยอ่ยเนือ้เย่ือ
ของพืชมาใช้ เช่น ช้าง ม้า ววั ควาย แพะ แกะ และแมลงบางชนิด เป็นต้น 
   1.3.2.2  สตัว์กินสตัว์ (Camivore) ผู้บริโภคท่ีกินเนือ้เป็นอาหาร เช่น เสือ สงิโต กบ จิง้จก   
เป็นต้น 
   1.3.2.3  สตัว์กินทัง้พืชและสตัว์ (Omnivore) ผู้บริโภคท่ีกินได้ทัง้พืชและสตัว์ เช่น คน ไก่   
เป็นต้น 
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   1.3.2.4  สตัว์กินซาก ผู้บริโภคท่ีกินซากสตัว์ท่ีตายแล้วเป็นอาหาร แบง่ได้เป็น 2 กลุม่  
พวกกินซากสตัว์ (Scarvenger) ซึง่จะกินของท่ีเร่ิมเน่าเป่ือยแล้ว เช่น แร้ง หนอนกินซากตา่งๆ เป็นต้น   
และผู้บริโภคเศษอินทรียสาร (Detritivore) เช่น ไส้เดือน กิง้กือ หอย ปลวก มอด เป็นต้น   
  1.3.3 ผู้ย่อยสลาย (Decomposer) หมายถึง สิง่มีชีวิตท่ีไมส่ามารถสร้างอาหารเองได้ สิง่มีชีวิต
เหลา่นี ้ จะกินอาหารจากซากสิง่มีชีวิตอ่ืนๆ โดยผลิตนํา้ยอ่ยออกมายอ่ยอาหารให้เป็นสารโมเลกลุเด่ียว
ซึง่สว่นหนึง่จะถกูดดูซมึเป็นอาหารและสว่นท่ีเหลือจะตกค้างอยูใ่นดนิกลายเป็นธาตอุาหารของพืชตอ่ไป    
สิง่มีชีวิตท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้ยอ่ยสลาย ได้แก่ พวกเห็ด รา ยีสต์ และแบคทีเรีย เป็นต้น (ปรีชา สวุรรณพินิจ;  
และ นงลกัษณ์  สวุรรณพินิจ.  2546: 878) 
 1.4 ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวติในเชิงอาหาร 
  ความสมัพนัธ์ของสิง่มีชีวิตในเชิงอาหารในระบบนิเวศ การหมนุเวียนของธาตแุละสารประกอบ
ในธรรมชาต ิและภาวะสมดลุในระบบนิเวศ มีรายละเอียด ดงันี ้
  1.4.1 ห่วงโซ่อาหาร (Food chain) หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดพลงังานในรูปอาหาร
จากสิง่มีชีวิตระดบัหนึง่ไปยงัอีกระดบัหนึง่ โดยลกัษณะการกินตอ่กนัเป็นทอดๆ ของสิง่มีชีวิตเป็นลําดบั
ตอ่เน่ืองกนัเป็นสายยาว เชน่ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผู้ผลติ 

หญ้า 

ข้าวโพด 

 

สัตว์กนิพชื 
 

สัตว์กนิสัตว์ 
 

สัตว์ทีก่นิทั้งพชืและสัตว์ 

ตั๊กแตน นก คน 

ตั๊กแตน นก งู เหยีย่ว 

ภาพประกอบ 2 แสดงห่วงโซอ่าหาร (Food chain) 
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  1.4.2 สายใยอาหาร (Food web) หมายถึง หว่งโซอ่าหารท่ีซบัซ้อนหลาย  ๆชดุ ซึง่ตอ่เน่ืองกนั
ทําให้เกิดการถ่ายทอดพลงังานในรูปอาหารระหวา่งสิง่มีชีวิตท่ีมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งซบัซ้อน 

    ง ู
 

   ปลา 
ไรนํา้ 

ปลาเล็ก 
 
 

 
 

 สาหร่ายสีเขียว 

 
                                   ภาพประกอบ 3 แสดงสายใยอาหาร 

 
 
  1.4.3 ปิระมิดอาหาร (Food Pyramid) หมายถึง การถ่ายทอดพลงังานในห่วงโซอ่าหาร   
แตล่ะระดบัขัน้ของอาหารนัน้สามารถนํามาอธิบายในรูปแบบของแผนภาพรูปแท่งซ้อนๆ กนั โดยให้ผู้ผลติ
เป็นแท่งอยูใ่นระดบัต่ําสดุ และสิง่มีชีวิตท่ีมีลําดบัชัน้ของอาหารสงูขึน้ตามลําดบัชัน้ซึง่ทําให้ได้รูปปิระมิด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2  บริโภคพืช (Herbivore) 
 

3  ผู้บริโภคสัตว์ (Carnivore) 

4  บริโภคอันดบัสุดท้าย (The carnivore) 

1  ผู้ผลิต (Producer) 

 

ภาพประกอบ 4 แสดงปิระมดิอาหาร 
 
 ท่ีมา:  ปรีชา สวุรรณพินิจ และ นงลกัษณ์ สวุรรณพินิจ.  2546: 886 
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  ตามทฤษฎีการถ่ายทอดพลงังานอาหารในระบบนิเวศนัน้ประสทิธิภาพในการถ่ายทอดไป
ได้จะประมาณ 10% เท่านัน้อีก 90% ท่ีไมถ่กูถ่ายทอดไปเน่ืองจาก 
   1. อาหารบางสว่นไมถ่กูกินหรือกินไมไ่ด้ 
   2. อาหารบางสว่นกินเข้าไปแล้วแตย่อ่ยไมไ่ด้ 
   3. ในการหายในระดบัเซลล์มีการสญูเสียพลงังานความร้อนไปมาก 
 1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงมีชีวิต 
  ในธรรมชาตจิะพบความสมัพนัธ์ของสิง่มีชีวิตในระบบนิเวศกบัสภาพแวดล้อมในด้านตา่งๆ 
เช่น การเป็นอาหารของกนัและกนั เป็นท่ีอยูอ่าศยั การแลกเปลีย่นก๊าซออกซเิจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
และนํา้ โดยมีอิทธิพลจากปัจจยัทางชีวภาพ ดงันี ้
  1.5.1 ภาวะที่ต้องพึ่งพา (Mutualism) ใช้สญัลกัษณ์ (++) หมายถึง ความสมัพนัธ์ท่ีสิง่มีชีวิต
ทัง้คูต่า่งได้รับประโยชน์ซึง่กนัและกนั และสิง่มีชีวิตทัง้สองชนิดท่ีอยูร่่วมกนันี ้แยกออกจากกนัไมไ่ด้ หาก
แยกกนัฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด หรือทัง้สองฝ่ายอาจจะตาย ได้แก่ ไลเคน (Lichens) ปลวกกบัโปรโตซวัในลําไส้
ปลวก แบคทีเรียกบัรากพืชตระกลูถัว่ เป็นต้น 
  1.5.2 ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกัน (Protocooperation) ใช้สญัลกัษณ์ (++) หมายถึง   
ความสมัพนัธ์ท่ีสิง่มีชีวิตสองชนิดตา่งได้ประโยชน์ร่วมกนั การอยูร่่วมกนัแบบนี ้ตา่งจากสิง่มีชีวิตกลุม่ท่ีแล้ว   
คือ สิง่มีชีวิตทัง้สองชนิดนีแ้ยกกนัอยูไ่ด้ ได้แก่ ดอกไม้กบัแมลง มดกบัเพลีย้ ควายกบันกเอีย้ง ดอกไม้ทะเล
กบัปเูสฉวน  เป็นต้น 
  1.5.3 ภาวะองิอาศัยหรือภาวะเกือ้กูล (Commensalism) ใช้สญัลกัษณ์ (+0) เป็นการ
อยูร่่วมกนัของสิง่มีชีวิตสองชนิดท่ีชนิดหนึง่ได้ประโยชน์ สว่นอีกชนิดไม่ได้หรือไมเ่สียประโยชน์ ได้แก่  
พืชพวกกล้วยไม้หรือเถาวลัย์อาศยัเกาะต้นไม้ใหญ่ ปลาใหญ่กบัปลาเหาฉลามหรือปลาตดิ และเพรียงหิน
บนกระดองเตา่ เป็นต้น 
  1.5.4 ภาวะปรสิต (Parasitism) ใช้สญัลกัษณ์ (+ -) เป็นการอยูร่่วมกนัในลกัษณะ
เบียดเบียนกนั ฝ่ายท่ีเบียดเบียนได้ประโยชน์ เรียกวา่ ตวัเบียน หรือตวัปรสติ (Parasite) ฝ่ายท่ีเสียประโยชน์
เรียกวา่ ผู้ถกูอาศยั (Host) ปรสติในพืช ได้แก่ กาฝาก ฝอยทอง เป็นต้น 
  1.5.5 การล่าเหยื่อ (Predation) ใช้สญัลกัษณ์ (+ -) สตัว์สองชนิดมีความสมัพนัธ์กนัโดย
มีผู้ลา่ (Predator) กบัผู้ถกูลา่ หรือเหย่ือ (Prey) ลกัษณะเดน่ของผู้ลา่หรือสตัว์กินเนือ้ ได้แก่ เสือ สงิโตจะมี
เลบ็และเขีย้วท่ีแหลมคม ซอ่นตวัได้เก่ง จมกูไว ผู้ถกูลา่สว่นใหญ่เป็นสตัว์กินพืช ได้แก่ ววั ควาย เก้ง  
กวาง  หม ู กระตา่ย แม้จะมีอาวธุป้องกนัตวัแตม่กัใช้ป้องกนัตวัจากผู้ลา่ไมไ่ด้ 
  1.5.6 ภาวะการแก่งแย่ง (Competition) ใช้สญัลกัษณ์ (- -) เป็นความสมัพนัธ์ท่ีสิง่มีชีวิต
สองชนิด อาจเป็นสิง่มีชีวิตชนิดเดียวกนัหรือตา่งชนิดกนั ตา่งเสียประโยชน์ทัง้คู ่ได้แก่ เมลด็พืชท่ีงอกทกุต้น   
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พยายามชลํูาต้นให้สงูเพ่ือรับแสงสวา่ง ลกูนกแยง่อาหารกนั เม่ือแมน่กหาอาหารมาป้อนปลาในบอ่เลีย้ง
แยง่อาหารกนัเม่ือเจ้าของนําอาหารมาเลีย้ง 
  1.5.7 ภาวะการย่อยสลาย (Saprophytism) ใช้สญัลกัษณ์  (+ 0) เป็นการดํารงชีวิตของ
เห็ด รา และแบคทีเรีย ซึง่เป็นสิง่มีชีวิตท่ีสามารถเปล่ียนสารอินทรีย์ให้เป็นสารอนินทรีย์ โดยการปลอ่ยเอนไซม์
ออกนอกเซลล์ไปเร่งการยอ่ยสารอินทรีย์ในซากสิง่มีชีวิต หลงัจากยอ่ยเสร็จแล้ว จงึดดูซมึสารอาหารเข้าเซลล์  
สารอนินทรีย์ท่ีได้จากการย่อยสลาย พืชจะนําไปสร้างเนือ้เย่ือพืชจงึนบัวา่สิง่มีชีวิตกลุม่นีทํ้าหน้าท่ีเปล่ียน
สารอนิทรีย์ให้กลบัเป็นสารอนินทรีย์เพ่ือเข้าสูว่ฏัจกัรการถ่ายทอดสารตอ่ไป สิง่มีชีวิตกลุม่นีเ้รียกวา่ ผู้ยอ่ย
สารอินทรีย์ (Decomposer) 
  1.5.8 ภาวะการหล่ังสารห้ามการเจริญ (Antibiosis) ใช้สญัลกัษณ์ (0 -) เป็นความสมัพนัธ์
ท่ีสิง่มีชีวิตชนิดหนึง่สร้างสารออกมายบัยัง้หรือห้ามการเจริญของสิง่มีชีวิตอีกชนิดหนึง่ ฝ่ายท่ีสร้างสารได้
หรือไมเ่สียประโยชน์ใด  ๆตวัอย่างเช่น ราเพนิซิลเลียม (Penicillium) สร้างสารออกมายบัยัง้การเจริญของแบคทีเรีย    
สารท่ีราหลัง่ออกมาเรียกวา่สารปฏิชีวนะ (Antibiotics) สว่นราเองยงัมีชีวิตอยูเ่ป็นปกต ิ
  1.5.9 ภาวะกระทบกระเทอืน (Amensalism) ใช้สญัลกัษณ์ (0 -) กรณีนีค้ล้ายกบัภาวะ 
การหลัง่สารห้ามการเจริญคือ มีฝ่ายหนึง่เสียประโยชน์อีกฝ่ายไมไ่ด้หรือไมเ่สียประโยชน์ แตไ่มมี่การหลัง่
สารใด  ๆออกมา  ตวัอยา่งเช่น ต้นไม้ใหญ่จะมีร่มเงาทําให้ต้นไม้เลก็ท่ีอยูใ่กล้  ๆได้รับแสงไมเ่พียงพอทําให้ตายได้ 
  1.5.10 ภาวะที่เป็นกลาง (Neutralism) ใช้สญัลกัษณ์ (00) หมายถึง สิง่มีชีวิตสองชนิดท่ีอยู่
ในบริเวณเดียวกนั แตไ่มมี่ความสมัพนัธ์กนัเลย เช่น ในบอ่นํา้ท่ีผิวหน้านํา้มีจิงโจ้นํา้ และกลางบอ่นํา้มีต้นบวั 
มีหอยคนัตวัเลก็ๆ อยูด้่วย จิงโจ้นํา้ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัทัง้บวัและหอยคนั 
 1.6 ปัจจัยทางกายภาพที่มีอทิธิพลต่อส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 
  สิง่แวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment) หมายถึง สิง่ไมมี่ชีวิตท่ีมีอิทธิพลตอ่การดํารง
ชีพของสิง่มีชีวติ เช่น แสงสวา่ง อณุหภมูิ ความชืน้หรือนํา้ ดนิ สภาพของสิง่แวดล้อมท่ีไร้ชีวิตนี ้แตล่ะชนิด
มีความสําคญัไมเ่ท่ากนั บางชนิดอาจจะสําคญักวา่ชนิดอ่ืน ถ้าชนิดใดจําเป็นมากขาดเสียไม่ได้ถือวา่เป็น
ปัจจยัจํากดั (Limiting factor) ของสิง่มีชีวิตนัน้ 
  ปัจจยัเดียวกนัในท่ีแห่งหนึง่อาจเป็นปัจจยัจํากดัของสิง่มีชีวิต แตปั่จจยัอนัเดียวกนันี ้ในอีก
แหลง่หนึง่ อาจไมใ่ช่ปัจจยัจํากดั เช่น ออกซเิจนในบอ่นํา้ท่ีเร่ิมเน่าเป็นปัจจยัจํากดัของสิง่มีชีวิตในบอ่นัน้  
แตใ่นขณะเดียวกนัออกซเิจนในลําธารนํา้ตกกลบัไมเ่ป็นปัจจยัจํากดัของสิง่มีชีวิตในลําธารนัน้เลย เน่ืองจาก
มีปริมาณออกซเิจนเหลือเฟือ (ปรีชา สวุรรณพินิจ; และ นงลกัษณ์ สวุรรณพินิจ.  2546: 863 – 873)  
   1. อากาศ มีความสมัพนัธ์กบัสิง่มีชีวิต โดยเฉพาะก๊าซออกซเิจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
มีความสมัพนัธ์กบัสิง่มีชีวิต ดงันี ้
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    1.1 พืชใช้ก๊าซออกซเิจนในกระบวนการหายใจเพ่ือให้ได้พลงังาน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และไอนํา้ 
    1.2 พืชใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสงัเคราะห์ด้วยแสงเพ่ือให้ได้นํา้ตาล 
กลโูคสแล้วเปล่ียนเป็นแป้ง นอกจากนีย้งัได้ก๊าซออกซเิจนและไอนํา้ 
   2. อณุหภมูิ (Temperature) 
    2.1 ถ้าอณุหภมูิสงูปริมาณก๊าซออกซเิจนท่ีละลายในนํา้จะน้อย ซึง่มีผลทําให้นํา้เสีย
และนอกจากนัน้ ยงัเป็นปัจจยัท่ีสําคญัในการดํารงชีวิต 
    2.2 สตัว์และพืชแตล่ะชนิด ยอ่มมีช่วงอณุหภมูิท่ีเหมาะสมเฉพาะตวัเอง เน่ืองจาก
อณุหภมูิสามารถทําให้สภาวะแวดล้อมเปล่ียนแปลงได้ เช่น มีผลทําให้พืชเจริญออกดอกออกผล นอกจากนี ้
อณุหภมูิทําให้สิง่มีชีวิตต้องปรับตวั เพ่ือทนตอ่อณุหภมูหิรือให้อยูร่อด มีการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา 
คือ การจําศีลทัง้ในฤดหูนาวหรือในฤดรู้อน ทําให้เกิดการอพยพเพ่ือหนีหนาว เช่น นกนางแอน่จากจีนมาไทย  
นกปากห่างท่ีวดัไผล้่อมมาจากอินเดีย พมา่ บงัคลาเทศ แสง 
   3. แสงสวา่ง (Light) เป็นปัจจยัในการดํารงชีวิตทัง้พืชและสตัว์ พืชท่ีมีสีเขียวจะใช้ใน
กระบวนการสงัเคราะห์และพฤติกรรมการเบนเข้าหาแสงของพืชแลพฤตกิรรมของสตัว์ ลกูกุ้งวยัออ่นมกัจะ
เข้าหาแสง นกเค้าแมวจะหลบซอ่นในเวลากลางวนัแล้วออกมาหากินเวลากลางคืน     
   4. ดนิ (Soil) เป็นแหลง่อาหารและให้การคํา้จนุของพืช ดนิมีความสมัพนัธ์ตอ่การดํารงชีวิต
ของมนษุย์และสตัว์ ในด้านปัจจยั 4 ของมนษุย์ คือ อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุง่ห่ม และยารักษาโรค   
(เกษม จนัทร์แก้ว.  2544: 92) 
   5. นํา้ (Water) นํา้เป็นปัจจยัท่ีสําคญัในการดํารงชีวิตของทัง้พืชและสตัว์ เชน่ ใช้นํา้เพ่ือ
การอปุโภคและบริโภคในชีวติประจําวนั การผลติภาคเกษตรกรรม การผลติภาคอตุสาหกรรม การผลติ
พลงังานไฟฟ้า (เกษม จนัทร์แก้ว.  2544: 92) 
 จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัระบบนิเวศ จะเห็นวา่เป็นหลกัการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 
ท่ีผู้วิจยันําไปใช้เป็นขอบเขตในการสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืดบริเวณบงึหนองโพธ์ิ 
อําเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบรีุ สําหรับการวิจยัในครัง้นี ้
 
2. เอกสารเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ธรรมชาต ิ
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช 2542 หมวด 4 มาตรา 25 ได้กําหนดไว้วา่ “รัฐ
ต้องสง่เสริมการดําเนินงานและการจดัตัง้แหลง่เรียนรู้ตลอดชีวิตทกุรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมดุประชาชน  พิพิธภณัฑ์  
หอศลิป์ สวนสตัว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อทุยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศนูย์การกีฬา
และนนัทนาการ แหลง่ข้อมลูและแหลง่การเรียนรู้อ่ืนๆ อยา่งเพียงพอและมีประสทิธิภาพ” ดงันัน้ โรงเรียน
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ทกุแหง่จงึต้องมีหน้าท่ีดําเนินการสนองนโยบายพระราชบญัญตัดิงักลา่ว โดยการสง่เสริมให้ผู้ เรียนรู้จกั
และใช้ประโยชน์จากแหลง่เรียนรู้ตา่ง ๆ 
 2.1 ความหมายของแหล่งเรียนรู้ 
  กรมวิชาการ (2545: 43) ได้ให้นิยามของแหลง่เรียนรู้ไว้วา่ หมายถงึ แหลง่ข้อมลู ขา่วสาร  
สารสนเทศ และประสบการณ์ท่ีสนบัสนนุให้ผู้ เรียนใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอธัยาศยั
อยา่งกว้างขวางและตอ่เน่ือง เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เป็นบคุคลแห่งการเรียนรู้   
  เนาวรัตน์ ลขิิตวฒันเศรษฐ (2544: 26 – 37) ได้กลา่วถึง แหลง่เรียนรู้ คือ ถ่ิน ท่ีอยู ่บริเวณ
ท่ีก่อให้เกิดแหง่ท่ี หรือศนูย์รวมท่ีให้เข้าไปศกึษาความรู้ ความเข้าใจและความชํานาญ ในความหมายนี ้ 
แหลง่เรียนรู้ จงึอาจเป็นไปได้ทัง้สิง่ท่ีเป็นธรรมชาตหิรือสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้ เป็นได้ทัง้บคุคล สิง่มีชีวิตและ
ไมมี่ชีวิต แหลง่เรียนรู้อาจอยูใ่นห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน    
 2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ธรรมชาต ิ
  ทิพย์วรรณ สดุปฐม (2547: 58 – 61) ได้กลา่ววา่ การเรียนในยคุปฏิรูปไมจํ่ากดักระบวนการ
เรียนรู้แตเ่ฉพาะในห้องเรียนหรือห้องปฏิบตัิการในโรงเรียนเท่านัน้ ต้องมีแหลง่เรียนรู้สนบัสนนุการทํากิจกรรม
โดยใช้แหลง่เรียนรู้ธรรมชาต ิเชน่ บริเวณสวนพฤกษศาสตร์ อทุยานธรรมชาตวิิทยา ป่าชายเลน  สวนสาธารณะ  
เป็นต้น โดยบทบาทของครูผู้สอน มีดงันี ้

   1. สํารวจแหลง่เรียนรู้ธรรมชาตนิัน้ๆ ก่อนโดยคํานงึความปลอดภยัของผู้ เรียนเป็นหลกั 
   2. ศกึษาข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัแหลง่เรียนรู้นัน้ 
   3. เขียนแผนผงับริเวณท่ีสํารวจหรือทํากิจกรรม กําหนดให้ผู้ เรียนทํากิจกรรมโดยสอดคล้อง
กบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้แบบบรูณาการกบัสาระอ่ืนๆ อยา่งหลากหลาย 
   4. ทําใบกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนได้สํารวจตรวจสอบหรือคดิแก้ปัญหา 
   5. เตรียมเอกสารหรือส่ืออ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้สืบค้น ซึง่อาจจะทําในรูปของใบความรู้
เพ่ือสะดวกในการพกพา 
   6. เตรียมวสัดอุปุกรณ์ท่ีต้องใช้ในแตล่ะกิจกรรมเพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   7. ชีแ้จงผู้ เรียนเร่ืองการแตง่กายท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมภาคสนาม 
    การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหลง่เรียนรู้ธรรมชาต ิช่วยให้ผู้ เรียนสนกุสนานกบั
การเรียนรู้และมีความสขุในการทํางานกลุม่ร่วมกนั มีความคดิสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์สิง่ตา่ง  ๆอธิบาย
และสรุป สามารถส่ือสารให้กบัผู้ อ่ืนรับรู้ได้ นอกจากนีผู้้ เรียนยงัสามารถขยายความรู้ นําไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจําวนัได้  
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 ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้ใช้แหลง่เรียนรู้ธรรมชาต ิ บงึหนองโพธ์ิ ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด ขึน้เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากกลายและพฒันาศกัยภาพ
ของผู้ เรียนได้อยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 
3. เอกสารที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรการศกึษา 
 สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2552: 8) ระบวุา่ หลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 เป็นหลกัสตูรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั สมรรถนะสําคญัของผู้ เรียน 
และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์เป็นจดุหมายสําคญัสําหรับการพฒันาเดก็และเยาวชน การจดัการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั สมรรถนะสําคญัของผู้ เรียน และ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
โดยยดึหลกัวา่ผู้ เรียนมีความสําคญัท่ีสดุ เช่ือวา่ ทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ ยดึประโยชน์
ท่ีเกิดกบัผู้ เรียน กระบวนการจดัการเรียนรู้ต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนสารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ 
คํานงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล และพฒันาการทางสมอง เน้นให้ความสําคญัทัง้ความรู้และคณุธรรม 
ผู้สอนต้องพยายามคดัสรรกระบวนการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัศกัยภาพและบริบท
ของผู้ เรียน การกําหนดบทบาทของผู้สอนและผู้ เรียน การใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และการออกแบบ
การวดัและประเมนิผล เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึง่เนือ้หาของชดุกิจกรรม
การเรียนรุ้เร่ืองระบบนิเวศนํา้จืดท่ีผู้วิจยัได้สร้างขึน้อยูใ่นกลุม่วิชาวิทยาศาสตร์คือ สาระท่ี 2 ชีวิตกบัสิง่แวดล้อม
มาตรฐาน ว 2.1 ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
  1. เข้าใจสิง่แวดล้อมในท้องถ่ิน ความสมัพนัธ์ระหวา่งสิง่แวดล้อมกบัสิง่มีชีวิต    
  2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งสิง่มีชีวิตตา่งๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ  
  3. หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารสิง่ท่ีเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 

 สําหรับในการจดัการเรียนการสอนเร่ืองระบบนิเวศ สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายของ
โรงเรียนประเทียบวิทยาทานนัน้ถกูจดัให้อยูใ่นรายวิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐานชีววิทยา รหสัวิชา ว 30103 ระดบั 
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ปีการศกึษา 2555 ภาคเรียนท่ี 2 ผู้วิจยัได้ทําวเิคราะห์หลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อม
ศกึษาจากหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 และหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนประเทียบ
วิทยาทาน เลือกเนือ้หาเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมโดยครอบคลมุเร่ือง ระบบนิเวศ และสิง่แวดล้อมในชมุชน เพ่ือ 
นํามาใช้ในการสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
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4. เอกสารเก่ียวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 4.1 ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นนวตักรรมทางการศกึษาอยา่งหนึง่ ซึง่สามารถช่วยแก้ปัญหาทาง 
การศกึษาบางประการ ขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์ของผู้จดัทํา โดยอาศยัการสร้างตามแบบการสร้างชดุการสอน
ทัว่ๆ ไป สําหรับความหมายของชดุการเรียนการสอน ชดุการสอนรายบคุคล หรือชดุกิจกรรมการเรียนรู้
ได้มีผู้ รู้และนกัการศกึษาหลายท่านได้ให้ความหมายไว้คล้ายคลงึกนัและแตกตา่งกนั ดงันี ้
  วิชยั วงษ์ใหญ่ (2525: 185) กลา่ววา่ เป็นการนําเอาวสัดอุปุกรณ์และวิธีการเรียนการสอน
ในรูปส่ือแบบประสมมาช่วยสง่เสริมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
  บญุเกือ้ ควรหาเวช (2542: 91) กลา่ววา่ ชดุการสอนหรือชดุการเรียน มาจากคําวา่ Instructional  
package หรือ Learning  package  เดมิใช้คําวา่ชดุการสอนเพราะครูนํามาใช้ประกอบการสอน  ตอ่มา
แนวคดิในการยดึเดก็เป็นศนูย์กลางในการเรียนได้เข้ามามีอิทธิพลมากขึน้จงึมีผู้ นิยมเรียกวา่ชดุการเรียน  
และบางคนมกัจะเรียกรวมกนัวา่ ชดุการเรียนการสอน เน่ืองจากการเรียนการสอนท่ีมีกิจกรรมของครูและ
นกัเรียนควบคูก่นัไป ผู้วิจยัจงึใช้คําวา่ ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
       วฒันาพร ระงบัทกุข์ (2542: 27) ให้ความหมายวา่ ชดุการเรียนเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีได้
ออกแบบและจดัอยา่งมีระบบ ประกอบด้วย จดุมุง่หมาย เนือ้หา และวสัดอุปุกรณ์ โดยกิจกรรมตา่ง  ๆดงักลา่ว 
ได้รับการรวบรวมไว้เป็นระเบียบในกลอ่ง เพ่ือเตรียมไว้ให้ผู้ เรียนได้ศกึษาจากประสบการณ์ตรง 
  ทิศนา แขมมณี (2543: 17 – 20) กลา่ววา่ ในการจดัการเรียนการสอน โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้
ในลกัษณะท่ีให้ผู้ เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง (construction of knowledge) ซึง่นอกจากผู้ เรียน
จะต้องเรียนด้วยตนเอง และพึง่ตนเองแล้ว ยงัต้องพึง่การปฎิสมัพนัธ์ (interaction) กบัเพ่ือน บคุคลอ่ืนๆ 
และสิง่แวดล้อมรอบตวัด้วย 
  กู๊ด (Good.  1973: 306) ได้อธิบายถึงชดุกิจกรรมวา่ เป็นโปรแกรมทางการสอนทกุอยา่งท่ี
จดัไว้โดยเฉพาะ มีวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการสอน อปุกรณ์ท่ีใช้ในการเรียน คูมื่อครู เนือ้หา แบบทดสอบ 
ข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือได้ มีการกําหนดจดุมุง่หมายของการเรียนไว้อยา่งชดัเจน ชดุกิจกรรมนี ้ครูเป็นผู้จดัให้
นกัเรียนแตล่ะคนได้ฝึกตนเอง โดยครูเป็นผู้คอยแนะนําเทา่นัน้ 
 ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ให้ความหมายของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ส่ือการจดัการเรียน
การสอน เพ่ือใช้ในการพฒันาคณุลกัษณะในตวันกัเรียน เป็นเอกสารท่ีกําหนดแนวทางในการปฏิบตักิิจกรรม
ด้วยรูปแบบการพฒันาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ และการนํา
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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 4.2 องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ในการสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือนํามาใช้ในการเรียนการสอนในวิชาตา่งๆ ผู้สร้างจะต้อง
ศกึษาองค์ประกอบของชดุการเรียนการสอนวา่มีองค์ประกอบหลกัอะไรบ้าง เพ่ือจะได้กําหนดองค์ประกอบ
ของชดุการเรียนการสอนท่ีจะสร้างขึน้  ซึง่นกัการศกึษาได้กลา่วถึงองค์ประกอบของชดุการสอน ไว้ดงันี ้
  บญุชม ศรีสะอาด (2541: 95 – 96) ได้กลา่ววา่ ชดุการเรียนการสอนมีองค์ประกอบท่ีสําคญั   
4  ด้าน  ดงันี ้
   1. คู่มือการใช้ชุดการเรียนการสอน เป็นคูมื่อท่ีจดัทําขึน้เพ่ือให้ผู้ใช้ชดุการเรียนการสอน
ศกึษาและปฏิบตัติามเพ่ือให้บรรลผุลอยา่งมีประสทิธิภาพ อาจประกอบด้วยแผนการสอน สิง่ท่ีครูต้องเตรียม
ก่อนสอน บทบาทผู้ เรียน การจดัชัน้เรียน (ในกรณีของชดุการเรียนการสอนมุง่ใช้กบักลุม่ยอ่ย เช่น ในศนูย์
การเรียน) 
   2. บัตรงาน เป็นบตัรคําสัง่วา่จะให้ผู้ เรียนปฏิบตัอิะไรบ้าง โดยระบกิุจกรรมตามลาํดบั 
ขัน้ตอนการเรียน 
   3. แบบทดสอบวัดความก้าวหน้าของผู้เรียน เป็นแบบทดสอบท่ีใช้สําหรับตรวจสอบ
วา่ หลงัจากเรียนชดุการเรียนการสอนจบแล้ว ผู้ เรียนเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้
ท่ีกําหนดไว้หรือไม ่
   4. ส่ือการเรียนต่าง  ๆ เป็นส่ือสําหรับผู้ เรียนได้ศกึษา มีหลายชนิดประกอบกนั อาจเป็น
ประเภทสิง่พิมพ์ เช่น บทความ เนือ้หาเฉพาะเร่ือง จลุสาร บทเรียนโปรแกรม หรือประเภทโสตทศันปูกรณ์  
เช่น รูปภาพ แผนภมูิตา่งๆ เทปบนัทกึเสียง ฟิล์มสตริป สไลด์ เป็นต้น 
  นอกจากนี ้บญุเกือ้ ควรหาเวช (2542: 95 – 96)  ได้กลา่วในทํานองเดียวกนัวา่ ชดุการเรียน
การสอน มีองค์ประกอบท่ีสําคญัๆ แบง่ออกเป็น 4 สว่น คือ 
   1. คูมื่อครู เป็นคูมื่อและแผนการสอนสําหรับผู้สอนหรือผู้ เรียน ตามแตช่นิดของชดุการสอน  
ภายในคูมื่อจะชีแ้จงถึงวิธีการใช้ชดุเอาไว้อยา่งละเอียด อาจทําเป็นเลม่หรือแผน่พบัก็ได้ 
   2. บตัรคําสัง่หรือคําแนะนํา จะเป็นสว่นท่ีบอกให้ผู้ เรียนดําเนินการเรียน หรือประกอบ
กิจกรรมตามขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้ บตัรคําสัง่จะมีอยูใ่นชดุการสอนแบบกลุม่และรายบคุคล ซึง่ประกอบด้วย  
คําอธิบายในเร่ืองท่ีศกึษา คําสัง่ให้ผู้ เรียนดําเนินกิจกรรมและการสรุปบทเรียน 
   3. ใบความรู้และส่ือ จะบรรจไุว้ในรูปของส่ือการสอนตา่งๆ อาจประกอบด้วยบทเรียน  
โปรแกรม สไลด์ เทปบนัทกึเสียง ฟิล์มสตริป แผน่ภาพโปร่งใส หุ่นจําลอง รูปภาพ เป็นต้น   
   4. แบบประเมิน ผู้ เรียนจะทําการประเมนิผลความรู้ด้วยตนเองก่อนและหลงัเรียน แบบ 
ประเมินผลท่ีอยูใ่นชดุการเรียนการสอน อาจเป็นแบบฝึกหดัการจบัคู ่หรือให้ทํากิจกรรม เป็นต้น 
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 จากการศกึษาองค์ประกอบของชดุการเรียนการสอน  สรุปได้วา่ มีองค์ประกอบหลกัท่ีสําคญั คือ  
คูมื่อการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ คําชีแ้จง จดุมุง่หมาย เนือ้หา กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล 
 สําหรับการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้กําหนดองค์ประกอบของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศ
นํา้จืด บริเวณบงึหนองโพธ์ิ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
  1. ช่ือกิจกรรมการเรียนรู้ (เป็นสว่นท่ีระบช่ืุอกิจกรรมการเรียนรู้)                                
  2. คําชีแ้จง (เป็นสว่นท่ีอธิบายวิธีการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน)                                  
  3. จดุประสงค์การเรียนรู้ (เป็นสว่นท่ีระบเุป้าหมายท่ีต้องการให้นกัเรียนบรรลผุลหลงัจากเรียน
ด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้) 
  4. เวลาท่ีใช้ (เป็นสว่นท่ีระบเุวลาท่ีใช้ในการปฏิบตักิิจกรรมแตล่ะกิจกรรมการเรียนรู้)     
  5. เนือ้หา (เป็นสว่นท่ีระบเุนือ้หาเก่ียวกบัระบบนิเวศนํา้จืดในแตล่ะกิจกรรมการเรียนรู้)     
  6. วสัดอุปุกรณ์ (เป็นสว่นท่ีระบวุสัดอุปุกรณ์และสารเคมีท่ีนํามาใช้ในแตล่ะกิจกรรม)                                
  7. กิจกรรม (เป็นสว่นท่ีระบขุัน้ตอนการปฏิบตักิิจกรรม) 
  8. แบบทดสอบท้ายกิจกรรม (เป็นแบบฝึกหดัหลงัปฏิบตักิิจกรรมแตล่ะกิจกรรมการเรียนรู้) 
 4.3 ขัน้ตอนในการสร้างชุดการเรียนการสอน 
  วรกิต วดัเข้าหลาม (2542: 7 – 9) ได้แบง่ขัน้ตอนในการสร้างชดุการเรียนการสอนท่ีสําคญั
ไว้ 10 ขัน้ตอน ดงันี ้
   ขัน้ที่ 1 การกําหนดหมวดหมูเ่นือ้หา (Subject) ประสบการณ์ เป็นการกําหนดวา่ จะผลติ
ชดุการสอนในหน่วยวิชาหรือประสบการณ์ใด   
   ขัน้ที่ 2 การกําหนดหน่วยการสอน โดยแบง่เนือ้หาวิชาท่ีกําหนดออกเป็นหน่วยยอ่ยให้
แบง่เนือ้หาให้เหมาะสมกบัเวลา 
   ขัน้ที่ 3 กําหนดหวัเร่ือง  เป็นการกําหนดวา่ แตล่ะหน่วยควรจะให้ประสบการณ์อะไร
แก่ผู้ เรียนบ้างโดยกําหนดเป็นหวัข้อเร่ืองยอ่ย ๆ ให้ชดัเจนออกมา 
   ขัน้ที่ 4 กําหนดมโนมตใิห้สอดคล้องกบัหน่วยและหวัเร่ืองนัน้ ๆ 
   ขัน้ที่ 5 กําหนดวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรมโดยสอดคล้องกบัมโนมต ิ
   ขัน้ที่ 6 กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ ซึง่จะเป็นแนวทาง 
การเลือกใช้ส่ือ 
   ขัน้ที่ 7 กําหนดแบบประเมินผล  ให้ตรงวตัถปุระสงค์  
   ขัน้ที่ 8 เลือกและผลิตส่ือให้สอดคล้องกบักิจกรรมและวตัถปุระสงค์แล้วจดัไว้เป็นชดุๆ 
อาจจะใสซ่องหรือกลอ่งตามความเหมาะสม 
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   ขัน้ที่ 9 หาประสทิธิภาพของชดุการสอน โดยการนําไปทดลองใช้เพ่ือหาข้อมลูมาปรับปรุง
ชดุการสอนให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
   ขัน้ที่ 10 การนําชดุการสอนไปใช้ เม่ือชดุการสอนได้ปรับปรุง และมีประสทิธิภาพแล้ว
ก็สามารถนําไปสอนได้ตามลกัษณะและชนิดของชดุการสอนและระดบัการศกึษานัน้ๆ 
 4.4 การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน 
  สดุารัตน์  ไผพ่งศาวงศ์ (2543: 35) ได้กลา่วถงึ ความจําเป็นในการหาประสิทธิภาพของชดุ
กิจกรรมวา่ก่อนนําชดุกิจกรรมไปใช้ครูควรมัน่ใจวา่ชดุกิจกรรมนัน้ มีประสทิธิภาพในการทําให้นกัเรียนเกิด
ความรู้จริง การหาประสทิธิภาพจะช่วยให้ได้ชดุกิจกรรมท่ีมีคณุภาพและทําให้การสอนบรรลคุวามสําเร็จ
ตามท่ีมุง่หวงัไว้ 
  จนัทร์จิรา รัตนไพบลูย์ (2549: 49) กลา่วไว้วา่ ชดุกิจกรรมจะต้องทําหน้าท่ีเป็นส่ือการสอน
โดยสร้างภาพการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเปล่ียนพฤตกิรรมตามท่ีมุง่หวงั บางครัง้ต้องศกึษาความรู้ด้วยตนเอง บางครัง้
ต้องสอนแทนครู ดงันัน้ การนําชดุกิจกรรมไปใช้ ครูจงึควรมัน่ใจวา่ชดุกิจกรรมนัน้มีประสทิธิภาพในการทํา 
ให้นกัเรียนเกิดความรู้จริง การหาประสทิธิภาพตามลําดบัขัน้จะช่วยให้ได้ชดุกิจกรรมท่ีมีคณุภาพ และทํา
ให้การสอนบรรลคุวามสําเร็จ 
  ขัน้ตอนการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
   1. ทดลองกบัผู้ เรียนรายบคุคล (แบบ 1 : 1) โดยใช้กบัผู้ เรียน 1 คน ซึง่มีระดบัความรู้
ความสามารถทางการเรียนออ่น ปานกลาง และเก่ง คํานวณหาประสทิธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรู้
แล้วปรับปรุงให้ดีขึน้ 
   2. ทดลองกบัผู้ เรียนเป็นกลุม่ (แบบ 1 : 10) ใช้กบัผู้ เรียนตัง้แต ่6 – 10 คน ซึง่มีระดบั
ความรู้ ความสามารถทางการเรียนออ่น ปานกลาง และเก่ง คํานวณหาประสทิธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรู้
แล้วปรับปรุงให้ดีขึน้ 
   3. ทดลองภาคสนาม (แบบ 1 : 100) เป็นการทดลองกบันกัเรียนผู้ เรียนทัง้ชัน้ประมาณ  
30 – 100 คน ซึง่มีระดบัความรู้ความสามารถทางการเรียนออ่น ปานกลาง และเก่ง คํานวณหาประสทิธิภาพ
ของชดุกิจกรรมการเรียนรู้แล้วปรับปรุงแก้ไข ผลลพัธ์ท่ีได้ควรใกล้เคียงกบัเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ หรือต่ํากวา่เกณฑ์
ไมเ่กินร้อยละ 25 
 สรุปได้วา่ ในการหาประสทิธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ มีการตรวจสอบคณุภาพของชดุกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้ โดยมีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานขึน้มาเพ่ือทําให้ทราบวา่ ชดุกิจกรรมการเรียนรู้นัน้
เป็นไปตามจดุประสงค์ท่ีสร้างขึน้ 
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  เกณฑ์การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   เกณฑ์การหาประสทิธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรู้นัน้เป็นเกณฑ์ท่ีผู้สอนคาดหมายวา่
ผู้ เรียนจะเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการเรียนรู้ โดยกําหนดคา่ประสทิธิภาพเป็น E1/E2 โดย E1 คือ ประสทิธิภาพ
ของกระบวนการ และ E2 คือ ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ ซึง่คดิเป็นร้อยละของผลเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้  
ดงันัน้ E1/E2 คือ ผลเฉล่ียของคะแนนของนกัเรียนทัง้หมดท่ีทําแบบทดสอบท้ายกิจกรรมแตล่ะกิจกรรม
การเรียนรู้ตอ่เปอร์เซน็ต์ผลเฉล่ียของคะแนนการทําแบบทดสอบหลงัเรียนครบทกุกิจกรรมการเรียนรู้ (เสาวณีย์ 
สกิขาบณัฑิต.  2528: 295) 
   ในการวิจยัครัง้นีก้ารประสทิธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ คือ ผลท่ีได้จากการวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัจากได้เรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาขึน้ โดยผู้วจิยัใช้เกณฑ์มาตรฐาน
ท่ีกําหนด 80/80 หมายถึง เกณฑ์การพิจารณาผลการเรียนการสอนจากชดุกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ี
พฒันาขึน้ โดย 80 ตวัแรก หมายถงึ คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทัง้หมดท่ีทําแบบทดสอบท้ายกิจกรรมแตล่ะ
กิจกรรมการเรียนรู้ คดิเป็นร้อยละไมต่ํ่ากวา่ 80 และ 80 ตวัหลงั คือ คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทัง้หมดท่ีทํา
แบบทดสอบหลงัเรียนทกุกิจกรรมครบทัง้ 6 กิจกรรมการเรียนรู้ คดิเป็นร้อยละไมต่ํ่ากว่า 80 
 
5. เอกสารเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 5.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (Academic achievement) คือ คณุลกัษณะรวมถึงความรู้  ความสามารถ
ของบคุคลอนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอนหรือ คือ มวลประสบการณ์ทัง้ปวงท่ีบคุคลได้รับจากการเรียน
การสอน ทําให้บคุคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมในด้านตา่งๆ ของสมรรถภาพสมอง (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  
2529: 29)  
 5.2 แนวทางในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจะต้องให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรมท่ีครูกําหนด   
ซึง่ บลมู และคณะ (Bloom; et.al.  1976) ได้จดักลุม่วตัถปุระสงค์ของการศกึษาออกเป็น 3 ด้าน คือ 
  5.2.1 ด้านพทุธพิสยั (Cognitive  domain)  เป็นวตัถปุระสงค์ท่ีเก่ียวกบัความรู้  ความคดิ   
และการนําความรู้ไปประยกุต์ใช้การตรวจสอบความสามารถเก่ียวกบัเนือ้หา (Concept) สามารถวดัได้
โดยใช้ข้อสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ (Achievement test) เป็นการวดัพฤตกิรรมนิยมด้านพทุธิพิสยั ซึง่บลมู และ
คณะ แบง่ออกเป็น 6 ระดบั ดงันี ้
   5.2.1.1  ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถระลกึหรือจดจําแนวทาง หรือ
ข้อความจริงตา่ง ๆ หรือเร่ืองราวประสบการณ์ท่ีผา่นมา 
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   5.2.1.2  ความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง การมีความเข้าใจในความรู้ท่ีเรียน  
โดยสามารถอธิบายด้วยคําพดูของตนเองหรืออาจสามารถแปลความหมาย ตีความและขยายความหมาย
ของเร่ืองได้ 
   5.2.1.3  การนําไปใช้ (Application) หมายถึง ความสามารถในการนําความรู้หรือหลกั
วิชาการท่ีเรียนมาแล้ว ไปใช้ในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์ท่ีคล้ายคลงึกนั 
   5.2.1.4  การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถงึ ความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราวตา่งๆ 
หรือวตัถสุิง่ของเพ่ือต้องการค้นหาสาเหตเุบือ้งต้น หาความสมัพนัธ์ระหวา่งใจความ ระหวา่งตอน ตลอดจน
หาหลกัการท่ีแฝงอยูใ่นเร่ือง 
   5.2.1.5  การสงัเคราะห์ (Synthesis) หมายถงึ ความสามารถท่ีรวบรวมสิง่ท่ีจะเรียนรู้หรือ
ประสบการณ์มาจดัระบบใหมเ่ป็นเร่ืองใหมท่ี่ไมเ่หมือนเดมิ มีความหมายและประสทิธิภาพสงูกวา่เดมิ 
   5.2.1.6  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง ความสามารถท่ีจะใช้ความรู้ท่ีเรียนมา
ในการตดัสนิวินิจฉยัคณุคา่ของบคุคล เร่ืองราว วสัดสุิง่ของอยา่งมีหลกัเกณฑ์ 
  5.2.2 ด้านจิตพิสยั (Affective domain) เป็นวตัถปุระสงค์เก่ียวกบัด้านความรู้สกึ อารมณ์  
และทศันคต ิ
  5.2.3 ด้านทกัษะพิสยั (Psycho-motor domain) เป็นวตัถปุระสงค์เก่ียวกบัทกัษะในการใช้
สว่นตา่งๆ ของร่างกาย การประสานงานของการใช้อวยัวะตา่งๆ ในการปฏิบตังิาน การตรวจระดบัความรู้
ความสามารถหรือความสมัฤทธ์ิผล (Level of accomplishment) ของบคุคลวา่ได้เกิดการเรียนรู้มากน้อย
เพียงใด สามารถวดัได้ 2 แนวทางตามจดุมุง่หมายและลกัษณะวิชาท่ีสอน คือ การวดัด้านการปฏิบตั ิและ
การวดัด้านเนือ้หา 
 สําหรับแนวทางในการวิจยัครัง้นี ้  ผู้วิจยัสนใจศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด 
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ซึง่วดัพฤตกิรรมการเรียนรู้ 6 ด้าน คือ 
ด้านความรู้ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์และการประเมินคา่ โดยเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คือ แบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก (Multiple  choices)   
 
6. เอกสารที่เก่ียวข้องกับเจตคตต่ิอการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 6.1 ความหมายของเจตคต ิ
  เจตคตอิาจมีการเรียกตา่งๆ กนัออกไป เชน่ ทศันคต ิหรือเจตคต ิซึง่มาจากภาษาองักฤษ
คําเดียวกนั คือ Attitude มีรากศพัท์มาจากภาษาลาตนิวา่ “Aptus” แปลวา่ โน้มเอียงเหมาะสม เดมิใช้
คําวา่ ทศันคต ิตอ่มากรรมการบญัญตัศิพัท์กระทรวงศกึษาธิการ โดยความเห็นชอบของราชบณัฑิตยสถาน
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ให้ใช้คําวา่ เจตคต ิ(2519) และกรมวชิาการได้ใช้คํานีม้าตลอดจนถงึปัจจบุนั (สงวน สทุธิเลศิอรุณ.  2526: 93) 
ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ ดงันี ้
  เธอร์สโตน (กนกพิชญ์ จนัทร์ศรี.  2548: 6; อ้างอิงจาก Therstone.  1946: 49) กลา่ววา่   
เจตคตเิป็นตวัแปรทางจิตวิทยาอยา่งหนึง่ ท่ีไมอ่าจสงัเกตได้ง่าย แตเ่ป็นความโน้มเอียงภายในแสดงออก
ให้เห็นได้โดยพฤตกิรรมอยา่งใดอยา่งหนึง่ เจตคตยิงัเป็นเร่ืองของความชอบ ไมช่อบ ความลําเอียง ความคดิเห็น   
ความรู้สกึ และความเช่ือในสิง่ใดสิง่หนึง่ 
  ซมิบาร์โด และ แอ็บเบสนั (นริศ คล้ายเพชร.  2537: 43; อ้างอิงจาก Zimbardo; & Ebbeson.  
1970: 6) กลา่ววา่ เจตคต ิหมายถึง ความพงึพอใจหรือไมพ่อใจ ความชอบหรือไมช่อบท่ีบคุคลใดๆ มีตอ่
บคุคล กลุม่สงัคม สถานการณ์ วตัถหุรือแนวคดิแม้วา่บคุคลนัน้เพียงแตมี่ความชอบ มีความรู้สกึตอ่สิง่นัน้ๆ 
โดยไมจํ่าเป็นต้องแสดงพฤตกิรรมออกมาก็ได้ช่ือวา่มีเจตคตติอ่สิง่นัน้แล้ว 
  เทรนดริส (กนกพิชญ์ จนัทร์ศรี.  2548: 6; อ้างอิงจาก Triandris.  1971: 2) กลา่วไว้วา่ เจตคติ
เป็นความคิดอยา่งหนึง่ซึง่มีอารมณ์เป็นตวันํา มีความโน้มเอียงก่อให้เกิดการกระทําแบบหนึง่ตอ่สถานการณ์
ทางสงัคมเฉพาะอยา่งหนึง่ 
.  ออลพอร์ต (กนกพิชญ์ จนัทร์ศรี.  2548: 6; อ้างอิงจาก Allport.  1935) ได้อธิบายความหมาย
ของเจตคติไว้ ดงันี ้
   1. เป็นสภาพทางจิตใจและประสาทซึง่อาจแสดงให้เห็นได้โดยทางพฤตกิรรม เช่น โกรธ  
เกลียด รัก พอใจ ไมพ่อใจ เป็นต้น 
   2. เป็นความพร้อมของบคุคลท่ีจะตอบสนองตอ่สรรพสิง่ใดๆ ตามลกัษณะของเจตคติ
ท่ีเกิดขึน้ เชน่ ชอบหรือมีเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาวิทยาศาสตร์ ก็ทําให้มีความต้องการท่ีจะเรียนหรือสนใจวิชา
วิทยาศาสตร์ 
   3. เป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้อยา่งเป็นระบบเป็นกลุม่คือ เม่ือเกิดเจตคตติอ่สิง่ใดแล้วจะเกิดตอ่เน่ืองกนั
ไปและมีพฤติกรรมท่ีมีความสมัพนัธ์กบัเจตคตนิัน้ด้วย เช่น โกรธก็ทําหน้าบึง้ 
   4. เป็นสิง่ท่ีเกิดจากประสบการณ์ ประสบการณ์มีสว่นในการสร้างเจตคติ 
   5. เป็นพลงัสําคญัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรม พฤตกิรรมท่ีแสดงออกตอ่สิง่ใดๆ อยา่งไรนัน้
ขึน้อยูก่บัเจตคตเิป็นสําคญั 
  นริศ คล้ายเพชร (2537: 45) กลา่ววา่ เจตคต ิหมายถึง ความรู้สกึหรือสภาพทางจิตใจของ
บคุคลท่ีมีตอ่สิ่งเร้าท่ีมากระทบ ซึง่ความรู้สกึนัน้อาจจะเป็นไปในทางท่ีดีหรือไมดี่ ทางบวกหรือทางลบตอ่
สิง่เร้าและพร้อมท่ีจะแสดงพฤตกิรรมตอบสนองตอ่สิง่เร้าดงักลา่วตามความรู้สกึของตนโดยเจตคตจิะแสดง
ออกมาเป็นพฤตกิรรมได้ 2 ลกัษณะ คือ พฤตกิรรมท่ีแสดงออกในลกัษณะพงึพอใจ อยากเข้าใกล้ อยากทํา  
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การยอมรับ เรียกวา่ เจตคติเชิงนิมาน สว่นเจตคตสํิาหรับพฤตกิรรมท่ีแสดงออกในลกัษณะไมพ่งึพอใจ ไมช่อบ   
หลีกหนี เบ่ือหน่าย ไมอ่ยากทําและการปฏิเสธ เรียกวา่ เจตคติเชิงนิเสธ 
  ขวญัจิต เก่ียวพนัธุ์ (2541: 42) กลา่ววา่ เจตคต ิหมายถึง สภาพจิตใจ อารมณ์ตา่งๆ และ
ความรู้สกึของมนษุย์ด้วยกนัท่ีมีตอ่สภาพการณ์ หรือมีตอ่สิง่หนึง่สิง่ใดท่ีบคุคลได้รับประสบการณ์ในสิง่นัน้
เจตคตนีิ ้สามารถสร้างขึน้ได้ และสามารถเปล่ียนแปลงได้ นอกจากนัน้เจตคตยิงัมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรม
การแสดงออกของมนษุย์ด้วย 
  ทิพาพรรณ ก. บวัเกษร (2542: 44) กลา่ววา่ เจตคต ิหมายถึง ระบบท่ีตอ่เน่ืองกนั ซึง่รวมถงึ
สว่นของการรับรู้อนัประกอบด้วยสภาพโน้มเอียงของความรู้สกึภายในจิตใจ คา่นิยม ความเช่ือ ความคิดเห็น
ของบคุคลท่ีมีตอ่สถานการณ์หรือสิง่หนึง่สิง่ใด ซึง่เป็นผลมาจากประสบการณ์การเรียนรู้และแนวโน้มท่ีเก่ียวกบั
การแสดงพฤตกิรรม หรือการตอบสนองตอ่สิง่นัน้ในทิศทางใดทิศทางหนึง่ ในลกัษณะเชิงนิมาน (ทางบวก) 
หรือในลกัษณะเชิงนิเสธ (ทางลบ) 
  กนกพิชญ์ จนัทร์ศรี (2548: 7) กลา่ววา่ เจตคต ิหมายถึง ท่าทีและความรู้สกึของบคุคลท่ี
เกิดจากความคดิ ประสบการณ์ท่ีจะตอบสนองตอ่สิง่เร้าท่ีเป็นบคุคล วตัถ ุสิง่ของและสถานการณ์อาจมี
ทิศทางในทางบวกหรือทางลบ 
 6.2 ระดบัของเจตคต ิ
  สมศกัดิ ์สนิธุระเวชญ์ (2522: 11) ได้แบง่ เจตคติออกเป็น 3 ระดบั ดงันี ้
   1. เจตคตเิชิงนิมาน เป็นการแสดงออกในลกัษณะความพงึพอใจ เห็นด้วย ชอบ  สนบัสนนุ
ปฏิบตัติามด้วยความเห็นใจ 
   2. เจตคตเิชิงนิเสธ เป็นการแสดงออกในลกัษณะตรงกนัข้ามกบัเจตคติเชิงนิมาน เช่น 
ไมพ่งึพอใจ ไม่เห็นด้วย ไมย่นิดี ไมร่่วมมือ ไมทํ่าตาม 
   3. เจตคตท่ีิเป็นกลาง เป็นการแสดงออกในลกัษณะท่ีไมเ่ป็นทัง้เจตคตเิชิงนิมาน และ
เจตคตเิชิงนิเสธ เชน่ อยูร่ะหวา่งกลางไมเ่ข้าข้างใดข้างหนึง่ เช่น รู้สกึเฉยๆ ไมถ่ึงกบัชอบ หรือเกลียด เป็นต้น 
  คณะอนกุรรมการพฒันาการสอนและผลิตวสัดอุปุกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ (ทบวงมหาวิทยาลยั. 
2525: 55) แบง่เจตคตท่ีิเกิดขึน้ได้ 2 ระดบั คือ 
   1. เจตคตเิชิงบวก เป็นความพร้อมท่ีจะตอบสนองในลกัษณะของความพงึพอใจ และ
เห็นด้วย อาจทําให้บคุคลอยากกระทํา อยากได้หรืออยากใกล้สิง่นัน้ 
   2. เจตคตเิชิงลบ เป็นความพร้อมท่ีจะตอบสนองในลกัษณะของความพงึพอใจ ไมเ่ห็นด้วย 
อาจทําให้บคุคลเกิดความเบ่ือหน่าย ชิงชงั หรือต้องการหนีให้ห่างสิง่นัน้ 
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 6.3 องค์ประกอบของเจตคต ิ
  นกัจิตวทิยาหลายทา่นได้กลา่วถงึองค์ประกอบของเจตคต ิในแง่มมุตา่งๆ และมีความคดิเห็น
แตกตา่งกนัไป อยา่งไรก็ตามแนวความคดิเก่ียวกบัองค์ประกอบของเจตคตแิบง่ออกเป็น 3 แนวคดิ คือ 
  6.3.1 เจตคตท่ีิมี 3 องค์ประกอบ (กนกพิชญ์ จนัทร์ศรี.  2548: 8; อ้างอิงจาก Triandris. 
1971: 3) ประกอบด้วย 
   6.3.1.1  องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ หมายถึง เม่ือบคุคลมีเจตคตติอ่สิง่เร้าใด
บคุคลยอ่มต้องมีความรู้ในสิง่เร้านัน้ไมม่ากก็น้อย ความรู้ความเข้าใจในสิง่เร้าเป็นองค์ประกอบท่ีบคุคล
นํามาใช้ในการคดิ การจําแนกความแตกตา่งของสิง่เร้า รวมทัง้นํามากําหนดเป็นมโนทศัน์ของสิง่เร้านัน้   
ดงันัน้ การปลกูฝังหรือการเปล่ียนแปลงเจตคตขิองบคุคลตอ่สิง่ใดให้ถกูต้องก็ต้องให้ความรู้ท่ีถกูต้องใน
สิง่เร้านัน้ตอ่เขา 
   6.3.1.2  องค์ประกอบด้านอารมณ์ เป็นลกัษณะของความรู้สกึของบคุคลท่ีคอ่นข้างจะ
รุนแรงกวา่ปกตใินอนัท่ีจะคล้อยตามความคดิเห็นในทางท่ีดี หรือไมดี่ตอ่สิง่ใดสิง่หนึง่ เช่น เม่ือบคุคลมีเจตคติ
ท่ีดีตอ่สิง่ใด ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ร่วมด้วย ได้แก่ รัก พอใจ ช่ืนชม ยินดี  เป็นต้น แตห่ากวา่บคุคลมีเจตคตท่ีิ
ไมดี่ตอ่สิง่ใด ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ร่วมด้วย ได้แก่ โกรธ เกลียด กลวั เป็นต้น ด้วยเหตท่ีุอารมณ์ ความรู้สกึ 
เป็นองค์ประกอบของเจตคติ ดงันัน้ ถ้าจะปลกูฝังหรือเปล่ียนแปลงเจตคตจิงึควรใช้วิธีเร้าให้เกิดอารมณ์
ควบคูก่นัไปด้วย 
   6.3.1.3  องค์ประกอบด้านพฤตกิรรม เป็นความพร้อมของบคุคลท่ีจะแสดงออก หรือ
การกระทําใดๆ อนัเป็นผลสบืเน่ืองมาจากการเกิดความรู้ ความคดิ และอารมณ์ความรู้สกึตอ่สิง่เร้า ซึง่
การแสดงออกจะปรากฏในรูปของการปฏิบตัหิรือมีปฏิกิริยาอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่สิง่เร้านัน้ 
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ความเข้าใจ 

 

การตอบสนองของประสาทสมัผสั
ใช้คําพดูแสดงความรู้สกึ 

 

พฤตกิรรม 
 

การแสดงออกใช้คําพดูเก่ียวข้อง
กบัการกระทํา 

ภาพประกอบ 5 แผนภมูิแสดงเจตคต ิ3 องค์ประกอบ 
 

 ท่ีมา: Rosenberg; et al.  (1960).  Attitude Organization and Change.  p. 3. 
 

 
  เจตคตท่ีิมี 2 องค์ประกอบ (ขวญัจิต เก่ียวพนัธุ์. 2541: 44; อ้างอิงจาก Rosenberg and  
others. 1960: 3) ประกอบด้วย 
   องค์ประกอบด้านปัญญา หมายถงึ กลุม่ของความเช่ือท่ีวา่เจตคตจิะเป็นตวัสง่เสริมหรือ
ขดัขวางการบรรลถุึงคา่นิยมตา่งๆ ของบคุคล 
   องค์ประกอบด้านความรู้สกึ หมายถงึ ความรู้สกึของบคุคลเม่ือถกูกระตุ้นด้วยสิง่เร้าตา่งๆ 
ทัง้ภายในและภายนอก 
 6.4 คุณลักษณะของเจตคต ิ
  สงวน สทุธิเลศิอรุณ (2526: 94 – 96); กมลรัตน์ หล้าสวุงษ์ (2528: 231); กฤษณา ศกัดิศ์รี 
(2530: 185 – 188) ได้กลา่วถึงคณุลกัษณะของเจตคต ิดงัตอ่ไปนี ้
   1. เจตคตท่ีิเกิดจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ไมไ่ด้เป็นสิง่ท่ีตดิตวัมาตัง้แตเ่กิด เม่ือ
เดก็เกิดการเรียนรู้ ถ้าเดก็อยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีดี เม่ือเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะได้รับการปลกูฝังในสิง่
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ท่ีดีงาม ได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ท่ีดี ยอ่มจะมีความรู้สกึและความคดิเห็นเก่ียวกบัสิง่ท่ีได้เรียนรู้นัน้
และแสดงพฤตกิรรมออกมา นัน่คือ เดก็ได้เกิดเจตคตขิึน้แล้ว ในทางตรงกนัข้ามเดก็ท่ีอยูใ่นสิง่แวดล้อมท่ี 
ไมดี่ เม่ือเจริญเตบิโตขึน้ก็อาจมีเจตคตท่ีิไมดี่ 
   2. เจตคตเิป็นสิง่ท่ีเปล่ียนแปลงได้ ไมใ่ช่วา่คนเราชอบหรือเกลียดอะไรแล้วจะต้องชอบ
หรือเกลียดไปตลอดชีวิตอาจเปลี่ยนแปลงเป็นตรงกนัข้ามก็ได้ถ้าสถานการณ์สิง่แวดล้อมเปล่ียนแปลงได้  
เจตคตขิองบคุคลอาจจะเปล่ียนแปลงจากเจตคติเชิงนิมานเป็นเชิงนิเสธ หรือจากเจตคตเิชิงนิเสธเป็นเชิง
นิมานก็ได้ 
   3. เจตคตเิป็นตวักําหนดพฤตกิรรมทัง้ภายนอกและภายใน เราสามารถทราบได้วา่บคุคลใด
มีเจตคติเชิงนิมานหรือเชิงนิเสธโดยการสงัเกตพฤตกิรรมท่ีบคุคลนัน้แสดงออก  อาจแสดงออกด้วยคําพดู
หรือด้วยสีหน้า ท่าทางพอใจหรือไมพ่อใจ 
   4. เจตคตเิป็นสิง่ท่ีซบัซ้อน มีท่ีมาท่ีสลบัซบัซ้อน เพราะเจตคตขิึน้อยูก่บัองค์ประกอบ
หลายประการ เช่น ประสบการณ์ การเรียนรู้ ความรู้สกึ ความคดิเห็น อารมณ์ สิง่แวดล้อม ฯลฯ ดงันัน้
เจตคตจิงึผนัแปรได้ เจตคตเิกิดจากการเลียนแบบเจตคตสิามารถถ่ายทอดไปยงับคุคลอ่ืนได้ การคล้อยตาม
เป็นของธรรมดาท่ีจะพงึมี ถ้าเราเคารพ รัก พอใจหรือศรัทธาใครก็ยอ่มมีฉนัทาคต ิ
 6.5 การพัฒนาเจตคต ิ

 

  เจตคตเิป็นสิง่ท่ีได้รับการปลกูฝัง และเปล่ียนแปลงมาตัง้แตท่ารกจนกระทัง่ถึงวยัผู้ใหญ่ บางอยา่ง
จะพฒันาเพ่ือมาสูค่วามมัน่คงในภายหลงั หรือก่อตวัมาเป็นบคุลกิภาพของบคุคล คราธวลูและคนอ่ืนๆ  
(สวุฒัก์ นิยมค้า.  2531: 316 – 318; อ้างอิงจาก Krathwohl; et al.  1964: 65) ได้อธิบายไว้วา่ พฤตกิรรม
ด้านนีแ้บง่ออกเป็น 5 ขัน้ เรียงจากขัน้ต่ําสดุไปขัน้สงูสดุ คือ 
  1. การรับรู้หรือการให้ความสนใจ (Receiving or Attending) จดัเป็นขัน้แรกสดุของพฤตกิรรม
ด้านจิตพิสยั ในขัน้นีบ้คุคลจะมีการรับรู้ตอ่สิง่หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้รอบตวัแยกเป็น 3 ด้าน ดงันี ้
   1.1 ความตระหนกั (Awareness) เป็นพฤตกิรรมขัน้แรกสดุของจิตพิสยั เป็นขัน้ท่ีบคุคล 
ได้ฉกุคิดหรือการเกิดขึน้ในความรู้สกึวา่มีสิง่หนึง่ มีเหตกุารณ์หนึง่ เป็นความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ในสภาวะจิตใจ   
แตย่งัไมใ่ช่การสนใจอยา่งเฉพาะเจาะจง 
   1.2 ความยินดีท่ีจะรับรู้ (Willingness to receive) เป็นความเตม็ใจพงึพอใจสิง่เร้าท่ีมา
กระตุ้นและให้ความสนใจตอ่สิง่เร้านัน้ 
   1.3 การควบคมุหรือการเลือกให้ความสนใจ (Controlled Attention) เป็นขัน้ท่ีบคุคลนัน้
จะเลือกให้ความสนใจเฉพาะสิง่ท่ีเขาชอบหรือนําความพอใจมาให้ 
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  2. การตอบสนอง (Responding) เป็นพฤตกิรรมด้านจิตพิสยัท่ีพฒันาตอ่จากขัน้รับรู้ กลา่วคือ   
เม่ือเกิดการรับรู้แล้ว บคุคลจะเร่ิมมีปฏิกิริยาตอบสนองตอ่สิง่เร้าแยกเป็นกระบวนการยอ่ยๆ จากระดบัต่ําสดุ
ของกระบวนการ ดงันี ้
   2.1 การยนิยอมตอบสนอง (Acquiescence in Responding) เป็นการทําเพราะความเช่ือฟัง
หรือการคล้อยตามหรือทําตามคําแนะนําโดยมีความรู้สกึตอ่ต้านน้อย 
   2.2 ความเตม็ใจท่ีจะตอบสนอง (Willingness to Respond) เป็นการอาสาสมคัรท่ีจะ
ทําโดยมิได้เกิดจากความเกรงกลวัหรือเกรงใจ แตเ่ป็นเพราะเขาตัง้ใจทําด้วยตวัเขาเอง 
   2.3 ความพอใจในการตอบสนอง (Satisfaction in Response) เป็นการตอบสนองท่ี
ประกอบด้วยอารมณ์ หรือความรู้สกึพงึพอใจ ยินดี สนกุสนาน 
  3. การเกิดคา่นิยมหรือการสร้างคณุคา่ (Valuing) เป็นขัน้ท่ีบคุคลมองเห็นคณุคา่ของวตัถุ
ปรากฏการณ์และพฤตกิรรมด้วยตวัเขาเอง ซึง่รวมถงึการเอากฎเกณฑ์ทางสงัคมมาเป็นเกณฑ์ในการตดัสิน
คณุคา่ของสิง่ตา่งๆ สิง่ท่ีบคุคลแสดงออกจะมีลกัษณะคงเส้นคงวา ซึง่เป็นลกัษณะของความเช่ือหรือเจตคติ
ท่ีควบคมุพฤตกิรรมของบคุคล หรือการตอบสนองจะเป็นไปตามคา่นิยมท่ีเขายดึถือ ขัน้การเกิดคา่นิยมนี ้
แยกเป็น 3 ระดบั คือ    
   3.1 การยอมรับคา่นิยม (Acceptance of Value) เป็นการท่ีบคุคลเห็นด้วยและยอมรับ
ในความเช่ือถือ ทศันคต ิหรือคา่นิยมด้านการกระทําอยา่งคงเส้นคงวา 
   3.2 การนิยมชมชอบในคา่นิยม (Preference for a Value) เป็นความรู้สกึท่ีแสดงถึงคา่นิยม
ด้วยการแสดงความต้องการ และการยกยอ่งชมเชยในสิง่ท่ีเขายอมรับคา่นิยมแล้ว 
   3.3 การยดึมัน่ในคา่นิยม (Commitment) บคุคลจะแสดงอยา่งชดัเจนวา่เขายดึถือคา่นิยม
ของสิง่ใด มีแรงจงูใจท่ีจะแสดงออกถึงการสนบัสนนุ ชว่ยเหลือทําด้วยความศรัทธา ด้วยความเช่ือมัน่ ตลอดจน
ปฏิเสธท่ีจะกระทําในสิง่ท่ีขดัแย้งกบัความเช่ือมัน่ 
  
7. เอกสารที่เก่ียวข้องกับความพงึพอใจ 
 จากการจดัจําแนกระดบัความรู้สกึของ แครธโวล และคณะ (ล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 
2543: 12 – 18; อ้างอิงจาก Krathwohl.  1964) พบวา่ มี 5 ขัน้ คือ การรับรู้ (Receiving)  การตอบสนอง  
(Responding) การรู้คณุคา่ (Valuing) การจดัระบบคณุคา่ (Organization) และการสร้างลกัษณะนิสยั
โดยอาศยัคณุคา่ท่ีซบัซ้อน (Characterization by a value complex)     
 พิน คงพลู (2529: 21) ได้สรุปความหมายของความพงึพอใจไว้วา่ หมายถึง ความรู้สกึรัก ชอบ  
ยินดี เตม็ใจ หรือมีเจตคตท่ีิดีของบคุคลตอ่สิง่ใดสิง่หนึง่ ความพงึพอใจจะเกิดขึน้เม่ือได้รับการตอบสนอง
ความต้องการทัง้ทางด้านวตัถแุละด้านจิตใจ 
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 อจัฉรา โทบญุ (2534) ให้ความหมาย ความพงึพอใจวา่ ความพงึพอใจเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอารมณ์   
ความรู้สกึ และทศันะของบคุคลอนัเน่ืองมาจากสิง่เร้าและสิง่จงูใจ ซึง่จะปรากฏออกมาทางพฤตกิรรมและ
เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัในการทํากิจกรรมตา่งๆ ของบคุคล 
 อฎัธพร มาขํา (2543: 29) กลา่ววา่ ความพงึพอใจ หมายถึง ทศันคติหรือระดบัความพงึพอใจ
ของบคุคลตอ่กิจกรรมตา่งๆ ซึง่สะท้อนให้เห็นถึงประสทิธิภาพของกิจกรรมนัน้ๆ โดยเกิดจากพืน้ฐานของ
การรับรู้ คา่นิยมและประสบการณ์ท่ีแตล่ะบคุคลได้รับ ระดบัของความพงึพอใจจะเกิดขึน้เม่ือกิจกรรมนัน้ๆ 
สามารถตอบสนองความต้องการแก่บคุคลนัน้ได้ 
 กู๊ด  (สทุธิ   ปัน้มา.  2535: 19; อ้างอิงจาก Good.  1973)  อธิบายวา่ ความพงึพอใจ หมายถึง 
สภาวะจิตท่ีปราศจากความเครียด ทัง้นี ้เพราะธรรมชาตขิองมนษุย์มีความต้องการ ถ้าความต้องการนัน้
ได้รับการตอบสนองทัง้หมดหรือบางสว่น ความเครียดจะน้อยลง ความพงึพอใจก็จะเกิดขึน้ และในทาง
กลบักนัถ้าความต้องการนัน้ไมไ่ด้รับผลการตอบสนอง ความเครียดและความไมพ่งึพอใจก็จะเกิดขึน้ 
 วลูแมน (Wolman, B.  1973) กลา่ววา่ ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรู้สกึมีความสขุ เม่ือคนเรา
ได้รับผลสําเร็จตามจดุมุง่หมาย ความต้องการ หรือแรงจงูใจ 
 สํานกันโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร (2538: 1 – 3) กลา่ววา่ ความพงึพอใจเป็นแรงจงูใจ
ของมนษุย์ท่ีตัง้อยูบ่นความต้องการขัน้พืน้ฐาน (Basic Needs) มีความเก่ียวข้องกนัอยา่งใกล้ชิดกบัผลสมัฤทธ์ิ
และสิง่จงูใจ (Incentive) และพยายามหลีกเล่ียงสิง่ท่ีไมต้่องการ 
 
8. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 8.1 งานวจิัยที่เก่ียวข้องกับการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  งานวจิัยในประเทศ 
   อกัษรศรี มรกต (2544: 54 – 58) ได้ทําการศกึษาเร่ือง การพฒันาชดุการเรียนการสอน
สิง่แวดล้อมประกอบการ์ตนู เร่ืองพลงังานในชีวิตประจําวนั สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ผลการศกึษา
พบวา่ ชดุการเรียนการสอนมีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกําหนด คือ 80/80 และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนสงูขึน้ 
   นจุรินทร์ สทิธิเลศิประสทิธ์ิ (2550: 59 – 60) ได้ทําการพฒันาชดุการเรียนการสอนเร่ือง 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม สําหรับนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 โดยใช้แหลง่เรียนรู้ธรรมชาตบิริเวณเขตห้ามลา่สตัว์ป่า
เขาสมโภชน์ จงัหวดัลพบรีุ พบวา่ ชดุการเรียนการสอนเร่ือง ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ท่ีพฒันาขึน้มีประสทิธิภาพ  
84.25/82.75 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคตติอ่การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม
ของนกัเรียนหลงัการเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนและพฤตกิรรมการทํางานกลุม่ของนกัเรียนหลงัเรียนด้วยชดุการเรียน
การสอนอยูใ่นระดบัดีมาก 
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 8.2 งานวจิัยที่เก่ียวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  งานวจิัยในประเทศ 
   รัตนะ บวัรา (2540: 102) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชดุการเรียน
ด้วยตนเองกบัการสอนตามคูมื่อครู  พบวา่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับ
การสอนโดยใช้ชดุการเรียนด้วยตนเองสงูกวา่ของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามคูมื่อครู 
   กรรณิกา ไผทฉนัท์ (2541: 103) ได้ศกึษาผลการใช้ชดุกิจกรรมสิง่แวดล้อมตามวิธีการวิจยั 
ในการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคตติอ่สิง่แวดล้อมในกิจกรรมชมุนมุกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบวา่ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ขัน้
บรูณาการของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยชดุกิจกรรมสิง่แวดล้อมตามวิธีการวิจยักบันกัเรียนท่ีได้รับการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้แตกตา่งกนั 
   อกัษรศรี มรกต (2544: 54 – 58) ได้ศกึษาการพฒันาคณุภาพชดุการเรียนการสอน
สิง่แวดล้อมประกอบการ์ตนู เร่ือง พลงังานในชีวิตประจําวนั สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 กลุม่ตวัอยา่ง
ท่ีใช้ จํานวน 35 คน พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสงูขึน้ 
   ศริิพร ทิพย์สงิห์ (2545: 86 – 87) ศกึษา การพฒันาชดุการเรียนการสอน เร่ือง ชีวิตกบั
สิง่แวดล้อม โดยใช้ประโยชน์จากแหลง่ประสบการณ์การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ บริเวณชมุชนวดัประดษิฐาราม 
กรุงเทพฯ กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมสาธิตสถาบนัราชภฏับ้านสมเดจ็ 
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2545 จํานวน 40 คน พบวา่ ชดุการเรียนการสอนท่ีสร้างขึน้มีคณุภาพอยูใ่น
เกณฑ์ระดบัดี   
  งานวจิัยต่างประเทศ 
   วีวาส (Vivas. 1985: 603) ได้ทําการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการออกแบบพฒันา และประเมินคา่
ของการรับรู้ทางความคดิของนกัเรียนเกรด 1 ในประเทศเวเนซเูอลา่ โดยใช้ชดุการสอน จากการศกึษา
เก่ียวกบัความเข้าใจในการพฒันาทกัษะทัง้ 5 ด้าน คือ ด้านความคดิ ด้านความพร้อมในการเรียน ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ ด้านเชาว์ปัญญา และด้านการปรับตวัทางสงัคม ซึง่กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนเกรด 1 
จากโรงเรียนนีสกวัเนียร์ เขตรัฐมิลนัดา ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยชดุการเรียนการสอน  
มีความสามารถในด้านความคดิสร้างสรรค์ ด้านเชาว์ปัญญา และด้านการปรับตวัทางสงัคมสงูกวา่นกัเรียน
ท่ีได้รับการสอนแบบปกติ 
   วิลสนั (Wilson.  1996: 416) ได้ทําการวิจยัเก่ียวกบัการวิเคราะห์ผลการใช้ชดุการสอน
ของครูเพ่ือแก้ปัญหาในการเรียนของเดก็เรียนช้าด้านคณิตศาสตร์เก่ียวกบัการบวก การลบ ผลการวิจยัพบวา่  
ครูผู้สอนยอมรับวา่ การใช้ชดุการสอนมีผลดีมากกวา่การสอนตามปกต ิอนัเป็นวธีิการหนึง่ท่ีชว่ยให้ครูสามารถ 
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แก้ปัญหาการสอนท่ีอยูใ่นหลกัสตูรคณิตศาสตร์สําหรับเดก็เรียนช้า 
 จากงานวิจยัเก่ียวกบัชดุการเรียนการสอน พบวา่ ชดุการเรียนการสอนและชดุกิจกรรมสามารถ
นํามาใช้ในการเรียนการสอนได้ทกุระดบัชัน้และผลการวิจยัพบวา่ การสอนโดยใช้กิจกรรมสว่นมากทําให้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคดิระดบัสงู สงูกวา่การสอนแบบปกต ิ  
 8.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเจตคตต่ิอการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  งานวจิัยภายในประเทศ 
   มารศรี ไทยบญุเรือง (2537: 98 – 02) ได้ศกึษาเร่ือง ผลการจดักิจกรรมทางการศกึษา
นอกสถานท่ีและแบบผสมผสานท่ีมีตอ่พฤตกิรรม และการตดัสนิใจเพ่ือการอนรัุกษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ของเดก็ปฐมวยั ผลการศกึษาพบวา่ เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการศกึษานอกสถานท่ีมีการตดัสนิใจ
เพ่ือการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมสงูกวา่ก่อนการทดลอง เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรม
การศกึษานอกสถานท่ีมีโอกาสได้รับประสบการณ์ตรง ซึง่ผู้ เรียนจะเรียนจากสิง่ท่ีเป็นรูปธรรมได้ดีกวา่สิง่ท่ี
เป็นนามธรรม ได้แก่ ประสบการณ์ท่ีผู้ เรียนได้รับจากการสมัผสัด้วยประสาทสมัผสัทัง้ 5 ของตนเอง และ
ในสภาพท่ีเป็นจริง ทําให้เกิดแรงจงูใจท่ีจะเรียนรู้ 
   อชัฌา สงิห์แก้วสืบ (2538: 42) ได้ศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติ
ตอ่สิง่แวดล้อมของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ในวิชาสงัคมศกึษา จากการสอนโดยวธีิการสํารวจสิง่แวดล้อม
ท้องถ่ินกบัการสอนตามคูมื่อครู ผลจากการศกึษาพบวา่ เจตคตขิองนกัเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนโดยวิธีการ
สํารวจสิง่แวดล้อมท้องถ่ิน สงูกวา่นกัเรียนท่ีเรียนด้วยสอนตามคูมื่อครู 
   กรรณิกา ไผทฉนัท์ (2541: 103) ได้ศกึษาผลการใช้ชดุกิจกรรมสิง่แวดล้อมตามวิธีการ
วิจยัในการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคตติอ่สิง่แวดล้อมในกิจกรรมชมุนมุวิทยาศาสตร์
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบวา่ เจตคตติอ่สิง่แวดล้อมของนกัเรียนท่ีได้รับการสอน
โดยใช้ชดุกิจกรรมสิง่แวดล้อมตามวิธีการวิจยักบัการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้แตกตา่งกนั 
   พิษณ ุเดชใด (2540: 85) ได้ทําการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคตติอ่สิง่แวดล้อม
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาสงัคมศกึษาโดยการสอนแบบบรูณาการท่ีใช้เทคนิคการพฒันา
แบบยัง่ยืน ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนวิชาสงัคมศกึษาโดยการสอนแบบบรูณาการท่ีใช้เทคนิคการพฒันา
แบบยัง่ยืน มีเจตคติตอ่สิง่แวดล้อมสงูกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยการสอนตามคูมื่อครู 
   นศุรา เอ่ียมนวรัตน์ (2542: 91 – 94) ได้เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติ
ตอ่สิง่แวดล้อมของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยใช้ชดุกิจกรรมสิง่แวดล้อมแบบยัง่ยืนกบัการสอน โดย
ครูเป็นผู้สอน กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ศกึษาเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2541 
ของโรงเรียนหงส์ประภาสสทิธ์ิ อําเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จํานวน 62 คน แบง่เป็น
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุกลุม่ละ 31 คน กลุม่ทดลองได้รับการสอน โดยใช้ชดุกิจกรรมสิง่แวดล้อม
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แบบยัง่ยืน กลุม่ควบคมุได้รับการสอนโดยครูผู้สอน ผลการวิจยัพบวา่ เจตคติตอ่สิง่แวดล้อมของนกัเรียน
ท่ีใช้การสอนโดยใช้ชดุกิจกรรมสิง่แวดล้อมแบบยัง่ยืนสงูกวา่การสอนโดยครูเป็นผู้สอน 
   รัชนีกร ฤดีรัชต์ (2546: 85) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคตติอ่สิง่แวดล้อม
ของนกัเรียนระดบัช่วงชัน้ท่ี 3 โดยใช้บทปฏิบตักิารในคา่ยอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม ผลการวิจยัพบวา่ การจดั 
การเรียนการสอนโดยใช้บทปฎิบตักิารในคา่ยอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมทําให้นกัเรียนมีเจตคตติอ่สิง่แวดล้อมสงูกวา่
การเรียนโดยการเรียนรู้ตามปกต ิ
  งานวจิัยต่างประเทศ 
   รัชนีกร ฤดีรัชต์ (2546: 62; อ้างอิงจาก เบรานีส (Beranis.  1974: 1892) ได้ศกึษาผล
การจดักิจกรรมระหวา่งปิดภาคเรียนวา่ ทําให้เจตคตขิองนกัเรียนท่ีมีตอ่สิง่แวดล้อมเปลีย่นแปลงไปอยา่งไรบ้าง 
ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษระหวา่งปิดภาคเรียน มีความต้องการท่ีจะไปอยูค่า่ยพกัแรม
หรือเดนิทางทอ่งเท่ียวโดยให้มีครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมด้วย และยงัพบวา่นกัเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษนี ้
มีเจตคติตอ่สิง่แวดล้อมดีขึน้มากและเช่ือว่าตวัเองสามารถจํา เข้าใจสิง่ตา่งๆ ท่ีเขาเรียนรู้ในโรงเรียน และ
ในห้องเรียนได้ดีขึน้ด้วยแตเ่จตคตเิหลา่นีจ้ะไมป่รากฏกบันกัเรียนท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษท่ีโรงเรียน
จดัขึน้ระหวา่งปิดภาคเรียน 
   จีรภสัร์ บวัสวุรรณ (2543: 64; อ้างอิงจาก เพค Peck.  1976: 4233 – A) ได้เปรียบเทียบ
การสอนตามจดุประสงค์ด้านความคดิ ความเข้าใจ และด้านความรู้ในสถานการณ์ 3 อยา่ง คือ การสอน
ในห้องเรียน สอนนอกห้องเรียน และการผสมผสานระหวา่งการสอนในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ผลการวิจยั
พบวา่ กลุม่ท่ีได้รับการสอนนอกห้องเรียนมีคะแนนความคดิ ความเข้าใจ เฉล่ียหลงัการสอนมากขึน้ อีก 
2 กลุม่ ก็มีคะแนนเฉล่ียหลงัการสอนสงูขึน้แตไ่มม่ากเท่ากบักลุม่ท่ีได้รับการสอนนอกห้องเรียน 
 จากการศกึษางานวิจยัในประเทศและตา่งประเทศท่ีเก่ียวกบัการพฒันาชดุการสอนให้มีคณุภาพ
และประสทิธิภาพตามเกณฑ์ พบวา่ การสอนโดยการจดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม
ในชมุชนของผู้ เรียนมุง่เน้นให้นกัเรียนได้มีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ใช้กระบวนการทาง 
ความคดิในการแก้ปัญหา สามารถพฒันาความของผู้ เรียนให้ครอบคลมุทัง้ด้านความรู้ ด้านทกัษะการเรียนรู้ 
และด้านเจตคตท่ีิดีตอ่สิง่แวดล้อม 
 8.4 งานวจิัยที่เก่ียวข้องกับความพงึพอใจ 
  งานวจิัยภายในประเทศ 
   ภาษิต สโุพธ์ิ (2547: 76 – 77) ได้ทําการศกึษาการใช้แหลง่เรียนรู้ธรรมชาตบิริเวณโรงเรียน
ในการพฒันาการเรียนรู้เก่ียวกบัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ผลการศกึษาพบวา่ หลงัจาก
การใช้ชดุปฏิบตักิารสิง่แวดล้อมจากแหลง่เรียนรู้ธรรมชาตบิริเวณโรงเรียน นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่กิจกรรม
ในชดุปฏิบตักิารสิง่แวดล้อมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก 
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   ไพลนิ เศวตศลิา (2549: 97) ได้ทําการพฒันาคูมื่อกิจกรรมเสริมหลกัสตูร เร่ือง ระบบนิเวศ 
สําหรับนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา 
พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้คูมื่อกิจกรรมเสริมหลกัสตูร เร่ืองระบบนิเวศ มีความพงึพอใจตอ่คูมื่อเสริม
หลกัสตูรเร่ืองระบบนิเวศ อยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก 
   อิสริยา หนจู้อย (2549: 76 – 78) ได้พฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้สิง่แวดล้อมศกึษา 
เร่ือง ระบบนิเวศในนาข้าว สําหรับนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 ศกึษาระดบัความพงึพอใจของนกัเรียนตอ่ชดุกิจกรรม
การเรียนรู้สิง่แวดล้อมศกึษา เร่ืองระบบนิเวศในนาข้าว พบวา่ นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้
สิง่แวดล้อมศกึษา เร่ืองระบบนิเวศในนาข้าว อยูใ่นระดบัพงึพอใจมากท่ีสดุ 
 จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความพงึพอใจ พบวา่ เม่ือนกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่ชดุ
กิจกรรมหรือชดุการสอนท่ีพฒันาขึน้ จะสอดคล้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากการใช้ชดุกิจกรรม
หรือชดุการสอน ผู้วิจยัจงึสนใจท่ีจะศกึษาระดบัความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
เร่ืองระบบนิเวศนํา้จืด  



บทที่ 3 
วิธีดาํเนินการวิจัย 

 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเพ่ือพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด สําหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จงัหวดัสระบรีุ ซึง่ผู้วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอน
ดงั ภาพประกอบ 6 มีรายละเอียด ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

ภาพประกอบ 6 ขัน้ตอนการวิจยั 
 

ขัน้ท่ี 2 การนําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพไปใช้สอน 

ขัน้ท่ี 1 การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด  

การออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัผู้ เรียน  
ซึ่งประกอบด้วย 6 กิจกรรมการเรียนรู้  
     กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 หนองโพธ์ิท่ีฉันรู้จัก 
     กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2 หลากหลายชีวิต 
     กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3 ใครกินใคร 
     กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 4 รู้เท่าทนั 
     กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 5 ใครรังแกบึงหนองโพธ์ิบ้างนะ    
     กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 6 คนดีพิทกัษ์บึง 
 

ผ่านการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน 
IOC(Index of Item Objective Congruence)
หรือค่า IC(Index of Consistency) > 0.5  

พฒันาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

การสํารวจสภาพทัว่ ๆ ไปของบึงหนองโพธ์ิร่วมกบัผู้ เรียน 

- วิเคราะห์หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 
- วิเคราะห์หลกัสตูรสถานศึกษาโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 
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ตอนที่ 1 การสร้างและพฒันาชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. ทําการสํารวจสภาพของบงึหนองโพธ์ิร่วมกบัผู้ เรียนเพ่ือนํามาเป็นฐานข้อมลูในการจดัทําชดุ
กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองระบบนิเวศนํา้จืด และร่วมกําหนดกรอบเนือ้หาของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. ศกึษาและวิเคราะห์หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และหลกัสตูร
สถานศกึษาของโรงเรียนประเทียบวทิยาทานเพ่ือกําหนดกรอบเนือ้หาของชดุกิจกรรมการเรียนรู้  
 3. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้ทัง้ด้านกิจกรรมรูปแบบ  
และสว่นประกอบของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
 4. ยกร่างเนือ้หาท่ีนํามาใช้ในการพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ และทําการสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด บริเวณบึงหนองโพธ์ิ 
 5. นําร่างชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด ท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน 
ด้านเนือ้หา ด้านสถิติและด้านหลกัสตูร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรม พิจารณาจากค่า 
IC > 0.5 ขึน้ไป 
 6. นําชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองระบบนิเวศนํา้จืด ไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง (try out) เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ครัง้ เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ดงันี ้ 
  ครัง้ที่ 1 ทดลองกบันกัเรียนเป็นรายบุคคล มีจํานวน 3 คน ซึ่งประกอบไปด้วยนกัเรียน
ท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชาอยู่ในระดบั เก่ง ปานกลาง และอ่อน (1 : 1 : 1)   
  ครัง้ที่ 2 ทดลองกลุม่เลก็กบันกัเรียน จํานวน 9 คน ประกอบไปด้วยนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน
เฉล่ียทกุวิชาอยูใ่นกลุม่เก่ง กลุม่ปานกลาง  และกลุม่ออ่น กลุม่ละ 3 คน   
  ครัง้ที่ 3 ทดลองภาคสนามกบันกัเรียน จํานวน 30 คน ประกอบไปด้วย นกัเรียนท่ีมีผลการเรียน
เฉล่ียทกุวิชาอยูใ่นกลุม่เก่ง กลุม่ปานกลาง และกลุม่ออ่น กลุม่ละ 10 คน เพ่ือหาประสทิธิภาพของชดุกิจกรรม
การเรียนรู้            
 
ตอนที่ 2 การนําชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพไปใช้สอน 
 การศกึษาค้นคว้าในครัง้นี ้ผู้วิจยันําชดุการเรียนการสอน เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด ไปใช้สอนด้วย
ตนเองกบันกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 44 คน เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเจตคติตอ่การอนรัุกษ์
สิง่แวดล้อม และความพงึพอใจตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
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 1. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการทดลองสอน 
  ประชากร 
   ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีคื้อ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 
อําเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบรีุ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 จํานวนนกัเรียน 180 คน 
  กลุ่มตวัอย่าง   
   นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อําเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบรีุ 
จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวนนกัเรียน 44 คน ซึง่ได้จากการสุม่อยา่งงา่ย 
 2. ตวัแปรที่ใช้ในการทดลองสอน 
  2.1 ตวัแปรอิสระ ได้แก่ การเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด 
  2.2 ตวัแปรตาม ได้แก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติต่อการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ระดบั 
ความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้                        
 3. เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
  เนือ้หาท่ีผู้วิจยัได้จากการศกึษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง การสํารวจข้อมลูพืน้ฐาน และมาตรฐาน
การเรียนรู้การศกึษาขัน้พืน้ฐานของกลุม่สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์สาระท่ี 2 : ชีวิตกบัสิง่แวดล้อม มาตรฐาน  
ว 2.1 : เข้าใจสิง่แวดล้อมในท้องถ่ิน ความสมัพนัธ์ระหวา่งสิง่แวดล้อมกบัสิง่มีชีวิต ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
สิง่มีชีวิตตา่ง  ๆในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ ซึง่แตล่ะหน่วยการเรียน
มีขอบเขตครอบคลมุเนือ้หาเร่ืองระบบนิเวศนํา้จืด 
 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วจิยัได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั มีดงันี ้
 1. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน                         
 2. แบบวดัเจตคติตอ่การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
 3. แบบวดัความพงึพอใจ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัดงักลา่วข้างต้นได้ดําเนินการสร้างตามขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้
                1. ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างเคร่ืองมือวิจยัเพ่ือกําหนดกรอบแนวคดิด้านเนือ้หา
สาระ และวิธีการประเมิน เอกสารหลกัท่ีใช้สําหรับการสร้างเคร่ืองมือ   
  2. สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแบบวดัเจตคติ
ตอ่การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม แบบวดัความพงึพอใจ 
  3. นําร่างเคร่ืองมือท่ีใช่ในการวิจยัท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้อง 
เพ่ือหาคา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อคําถามกบัจดุประสงค์ท่ีวดั (IC > 0.5) 
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  4. จดัพิมพ์เคร่ืองมือทัง้ 3 ชดุท่ีผา่นการพฒันาคณุภาพแล้ว เพ่ือนําไปทดลองใช้กบันกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อําเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบรีุ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 
2555 ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป    
 
แบบแผนการวจิัย 
 การทดลองใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีกระทํากบักลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นี ้ กระทําระหวา่ง
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 โดยใช้ระยะเวลาจํานวน 4 สปัดาห์ รวม 16 คาบ การศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้
เป็นการศกึษาโดยใช้แบบแผนการวิจยัแบบ One Group Pretest – Posttest Design (ล้วน สายยศ; 
และ องัคณา สายยศ.  2538: 249) และแบบกลุม่เด่ียวสอบหลงั (One Group Posttest-Only Design) 
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  2540: 60-61) ซึง่มีลกัษณะแบบแผนการวิจยัดงั ตาราง 1 – 2  
 
ตาราง 1 แบบแผนการวจิยั (One Group Pretest – Posttest Design)  
 

ตวัแปร สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
    

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน T1 E X T2 E 
เจตคตติอ่การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม T1 E X T2 E 
    

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการวจิัย 
 E   แทน  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการเรียนโดยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง  
    ระบบนิเวศนํา้จืด  
 T1  แทน   การทดสอบก่อนเรียน 
 X   แทน  การจดัการเรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด  
 T2  แทน  การทดสอบหลงัเรียน 

 
 
 
 
 
 



 37 

ตาราง 2 แบบแผนการวิจยั (One Group Posttest-Only Design) 
 

ตวัแปร สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
    

ระดบัความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ - X T2 
    

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการวิจัย 
 T1   แทน การทดสอบก่อนเรียน 
 X    แทน  การจดัการเรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด  
 T2   แทน  การทดสอบหลงัเรียน 
  
การดาํเนินการวจิัย 
 การทดลองใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีกระทํากบักลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นีก้ระทํา 
ระหวา่งภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 โดยใช้เวลาจํานวน 4 สปัดาห์ รวม 16 คาบ  
 1. ระยะเวลาในการวิจัย 
   ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัทําการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 โดย 
ทําการทดลองสอนกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ในชัว่โมงชีวิทยา จํานวน 4 สปัดาห์ๆ ละ 2 วนั ๆ ละ 
1 – 2 คาบๆ ละ 50 นาที รวม 16 คาบ  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นีผู้้วจิยัได้กําหนดขัน้ตอนการดําเนินการทดลอง ดงันี ้
 1. เลือกนกัเรียนอยา่งสุม่มา 1 ห้องเรียน 44 คน 
 2. ชีแ้จงให้นกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งทราบถึงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด เพ่ือให้นกัเรียนปฏิบตัตินได้อยา่งถกูต้อง 
 3. ดําเนินการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด ใช้เวลา
ในการจดัการเรียนรู้ 16 คาบๆ ละ 50 นาที โดยผู้วิจยัเป็นผู้ ดําเนินการเอง โดยมีขัน้ตอนการจดัการเรียน
การสอน ดงันี ้
  3.1 ขัน้แนะนําการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้   
   ครูชีแ้จงให้นกัเรียนทราบถึงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด เพ่ือให้นกัเรียนปฏิบตัตินได้อยา่งถกูต้อง จากนัน้ทําการทดสอบก่อนเรียน (pretest) 
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โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ืองระบบนิเวศนํา้จืดและแบบวดัเจตคติ
ตอ่การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม              
  3.2 ขัน้ใช้ชดุกิจกรรม   
   ให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ปฏิบตัิกิจกรรมตามชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด 
บริเวณบงึหนองโพธ์ิ โดยครูเป็นผู้ให้คําแนะนํา อํานวยความสะดวก และกระตุ้นให้นกัเรียนร่วมกนัทํากิจกรรม   
ซึง่เนือ้หาในชดุกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย 6 กิจกรรมการเรียนรู้ หลงัจากนกัเรียนทํากิจกรรมแตล่ะ
เร่ืองแล้ว ให้แตล่ะกลุม่นําเสนอผลการปฏิบตักิิจกรรมของกลุม่ตนเองหน้าชัน้เรียน ขณะเดียวกนักลุม่อ่ืนๆ 
ร่วมกนัประเมินความถกูต้องของผลงานของกลุม่ท่ีนําเสนอ     
  3.3 ขัน้สรุปและนําเสนอผลงาน   
   เม่ือนกัเรียนเรียนจบแตล่ะหน่วยยอ่ย ให้นกัเรียนนําเสนอและร่วมกนัอภิปรายเพิ่มเตมิ
กรณีท่ีนกัเรียนยงัมีข้อสงสยั จากนัน้ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ท่ีได้จากการปฏิบตักิิจกรรม  
 4. เม่ือนกัเรียนเรียนจบชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง นิเวศนํา้จืด ครูทําการทดสอบหลงัเรียน (posttest) 
เป็นรายบคุคลกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด (ชดุเดมิ) แบบวดัเจตคตติอ่การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม (ชดุเดมิ) และแบบวดัความพงึพอใจ 
   5. ตรวจผลการทดสอบหลงัเรียน (posttest) แล้วนําคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กบัคะแนนการทดสอบก่อนเรียน (pretest) โดยใช้วิธีการทางสถิตเิพ่ือตรวจสอบสมมติฐานตอ่ไป 
 
การกระทาํข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สมมตฐิานการวิจยั “นกัเรียนท่ีเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด บริเวณ
บงึหนองโพธ์ิ อําเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบรีุ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน” ทดสอบ
เชิงอนมุานโดยใช้ t-test  for dependent samples (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  2538: 165 – 166)   
 2. สมมตฐิานการวิจยั “นกัเรียนท่ีเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด บริเวณ
บงึหนองโพธ์ิ อําเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบรีุ มีเจตคตติอ่การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน” 
ทดสอบเชิงอนมุานโดยใช้ t-test  for dependent samples (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  2538: 165 – 166) 
 3. สมมตฐิานการวิจยั “นกัเรียนท่ีเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด บริเวณ
บงึหนองโพธ์ิ อําเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบรีุ มีความพงึพอใจตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดี” ทดสอบ
เชิงพรรณนาโดยใช้คา่เฉล่ีย ( ) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  2538: 137 – 139) 



บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจยัเร่ืองการพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 4 จงัหวดัสระบรีุ ผู้วิจยัได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามลําดบั จําแนกได้เป็นสว่น ดงันี ้
 1. การพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด ให้มีสทิธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
แบง่การดําเนินงานเป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้
  1.1 การหาคณุภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด โดยการพิจารณาจาก
ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน 
  1.2 การหาประสทิธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด โดยการทดลอง
กบันกัเรียนกลุม่ทดลอง 
 ผู้วิจยัได้นําชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้  ไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4  โรงเรียน
ประเทียบวิทยาทาน  อําเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบรีุ ท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่งแตมี่ลกัษณะใกล้เคียงกนั โดย
แบง่การทดลองออกเป็น 3  ครัง้   เพ่ือหาประสทิธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรู้สามารถแสดงผลได้ ดงันี ้ 
  ครัง้ที่ 1  ทดลองกบันกัเรียนเป็นรายบคุคล มีจํานวน  3  คน ซึง่ประกอบไปด้วยนกัเรียนท่ี
มีผลการเรียนเฉล่ียทกุวิชาอยูใ่นระดบั เก่ง  ปานกลาง และออ่น (1 : 1 : 1)  ผลจากการสมัภาษณ์
นกัเรียนปรากฏวา่ นกัเรียนปฏิบตัติามคําแนะนําของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ได้เฉพาะนกัเรียนท่ีเก่ง สว่น
นกัเรียนท่ีออ่นและปานกลางจะตัง้คําถามครูในหลายขัน้ตอน และเวลาไมเ่พียงพอในการทํากิจกรรม 
นกัเรียนกลุม่ออ่นและปานกลางใช้เวลาเกินกวา่ท่ีกําหนด   
  ครัง้ที่ 2 ทดลองกลุม่เลก็กบันกัเรียน จํานวน 9 คน ประกอบไปด้วยนกัเรียนท่ีมีผลการเรียน
เฉล่ียทกุวิชาอยูใ่นกลุม่เก่ง กลุม่ปานกลาง  และกลุม่อ่อน กลุม่ละ 3 คน  ผลปรากฏวา่  นกัเรียนสามารถ
ปฏิบตักิิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายตามกําหนดเวลาโดยนกัเรียนแตล่ะคนทํางานโดยมีการวางแผน จงึปฏิบตัิ 
กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ 
  ครัง้ที่ 3 ทดลองภาคสนามกบันกัเรียน จํานวน 30 คน ประกอบไปด้วยนกัเรียนท่ีมีผล
การเรียนเฉล่ียทกุวชิาอยูใ่นกลุม่เก่ง กลุม่ปานกลาง และกลุม่ออ่น กลุม่ละ 10 คน เพ่ือหาประสทิธิภาพ
ของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ซึง่ผลท่ีได้จะเป็นการรับประกนัประสทิธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการ
ประเมิน แสดงดงัตาราง 3 
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ตาราง 3 แสดงร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทาง  
     การเรียนแตล่ะเร่ือง หลงัใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองระบบนิเวศนํา้จืดชดุท่ี คา่ร้อยละเฉล่ีย คา่ร้อยละเฉล่ีย 
การทดสอบ 

1 2 3 4 5 6 (E1) (E2) 
         

ระหวา่งเรียน 
(E1) 

87.11 81.77 80.44 82.89 84.00 81.78 82.98  

หลงัเรียน (E2)        80 3 
        

.5
 

 
 จากตาราง 3 แสดงให้เห็นวา่  การทําแบบฝึกหดัระหวา่งเรียน และการทําแบบทดสอบท้ายชดุกิจกรรม
การเรียนรู้ ชดุท่ี 1 – 6 ของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 
จํานวน 30 คน โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมของทัง้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้คือ E1/E2 = 82.98/80.53 ดงันัน้ จงึ

ํา้จืด มีประสทิธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 

ิ
ยใช้ t-test for dependent ผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียน เร่ือง ระบบนิเวศ ปรากฏผลดงัแสดงในตาราง 4 

ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืดก่อน และ 
   หลงัใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

การทดสอบ N 

สรุปได้วา่ ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศน
 

               2. การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  ผู้วิจยัได้นําคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด ของนกัเรียนท่ีเรียนโดย
ใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองระบบนิเวศนํา้จืด ทัง้ก่อนและหลงัเรียนมาเปรียบเทียบกนัโดยวิธีการทางสถิต
โด
 
ตาราง 4 คา่เฉล่ียของคะแนนแบบ
  

S.D. D    SD t 
       

ก่อนเรียน 44 15.95 2.66 
หลงัเรียน 44 24.16 2.15 

8.20 2.06 3.52* 

       

 

*t (.05,43) = 1.645 
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 จากตาราง 4 พบวา่ โดยภาพรวมคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งหลงัเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด มีคา่สงูกวา่ก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานการวิจยัท่ีตัง้ไว้ กลา่วคือ นกัเรียนมีคะแนน
หลงัเรียนสงูขึน้กวา่ก่อนเรียนเม่ือเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 3. เจตคตติอ่การอนรัุกษ์สงิแวดล้อม 
  ผู้วิจยัได้นําคะแนนเจตคตติอ่การอนรัุกษ์สงิแวดล้อม ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชดุกิจกรรม
การเรียนรู้ เร่ืองระบบนิเวศนํา้จืด ทัง้ก่อนและหลงัเรียนมาเปรียบเทียบกนัโดยวิธีการทางสถิต ิ โดยใช้ t-test 
for dependent  ปรากฏผลดงัแสดงใน ตาราง 5  
 
ตาราง 5 แสดงคา่เฉล่ียของคะแนนแบบทดสอบวดัเจตคตติอ่การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม ก่อนและหลงัใช้ชดุ 
     กิจกรรมการเรียนรู้  
 

การทดสอบ N   S.D. D  SD t 
       

ก่อนเรียน 30 62.55 4.91 
หลงัเรียน 30 71.61 3.13 

9.07 4.37 2.52* 

       

 

*t (.05,43) = 1.645 
 

 จากตาราง 5 พบวา่ โดยภาพรวมคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบวดัเจตคตติอ่การอนรัุกษ์
สิง่แวดล้อมของนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งหลงัเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด มีคา่
สงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานการวิจยัท่ีตัง้ไว้ 
 

 4. ความพงึพอใจท่ีมีตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน 
  แบบสอบถามวดัความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้นีไ้ด้ศกึษาภายหลงั 
จากท่ีกลุม่ตวัอยา่งได้ใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพฒันาขึน้ โดยกลุม่ตวัอยา่งได้แสดงความพงึพอใจตอ่ชดุ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยแบบสอบถามวดัความพงึพอใจท่ีมีระดบัความพงึพอใจ 5 ระดบั คือ  
   ระดบั   5   หมายถงึ   มีความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
   ระดบั   4   หมายถงึ   มีความพงึพอใจมาก 
   ระดบั   3   หมายถงึ   มีความพงึพอใจปานกลาง 
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   ระดบั   2   หมายถงึ   มีความพงึพอใจน้อย 
   ระดบั   1   หมายถงึ   มีความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ 
 ผู้วิจยันําข้อมลูท่ีได้มาหาคา่นํา้หนกัตามลกัษณะของคําถามด้านบวกและด้านลบแล้ววิเคราะห์
เปรียบเทียบทางสถิตเิป็นคะแนนเฉล่ียเพ่ือประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ดงัแสดงใน ตาราง 6 
 
ตาราง 6 แสดงความพงึพอใจของนกัเรียนตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด 
 

ระดบัความพงึพอใจ 
ข้อ ข้อคําถาม 

1 2 3 4 5 
S.D. คา่เฉลี่ย 

1 ชดุกิจกรรมนา่สนใจ น่าอา่น   1 4 39 0.40 4.86 
2 ชดุกิจกรรมอา่นแล้วสนกุสนาน เพลดิเพลนิ   1 3 40 0.38 4.89 
3 เข้าใจเร่ืองท่ีเรียนได้ดีขึน้   1 5 38 0.42 4.84 
4 กิจกรรมในชดุกิจกรรมนา่สนใจ   2 3 39 0.47 4.84 
5 กิจกรรมชวนคดิ ชวนตดิตาม นา่ศกึษาค้นคว้า   1 3 40 0.38 4.88 
6 กิจกรรมในชดุการเรียนนา่ต่ืน ท้าทาย   1 4 39 0.40 4.86 
7 เวลาในการเรียนหมดไปยา่งรวดเร็ว   1 5 38 0.42 4.84 
8 เนือ้หาในชดุกิจกรรมอา่นแล้วเข้าใจงา่ย   2 5 37 0.50 4.79 
9 เข้าร่วมในการทํากิจกรรมทคุรัง้   1 5 38 0.42 4.84 

10 อยากให้มีการเรียนการสอนแบบนีอี้ก   2 6 36 0.51 4.77 
11 ชดุกิจกรรมไมน่่าสนใจ 38 5 1   0.42 4.84 
12 ชดุกิจกรรมอา่นยาก ไมเ่ข้าใจ 38 5 1   0.42 4.84 
13 กิจกรรมในชดุกิจกรรมไมเ่ร้าใจ ไมส่นกุสนาน 37 5 2   0.50 4.79 
14 รู้สกึหงดุหงิดเม่ือเร่ิมกิจกรรมในชดุกิจกรรม 35 7 2   0.52 4.75 
15 เนือ้หาเยอะเกินไป ไมอ่ยากอา่น 37 5 2   0.50 4.79 
         

 เฉล่ีย       4.83 
         

 
 จากตาราง 6 พบวา่ นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด
ทัง้ 6 กิจกรรม อยูใ่นระดบัความพงึพอใจมาก โดยมีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 4.83 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
คือ นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด ในระดบัพอใจมากขึน้ไป 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผล 
 การศกึษาครัง้นี ้มุง่พฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด ให้มีคณุภาพตามเกณฑ์
ท่ีกําหนด โดยผู้วิจยัมุง่ศกึษาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน  
อําเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบรีุ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งด้านผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียน เจตคตติอ่การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม และความพงึพอใจตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ซึง่สรุปสาระสําคญั
ได้เป็น 3ประเดน็ ตามลําดบั ดงันี ้ 
 1. การพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 
ผลการศกึษาพบวา่ ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด ท่ีพฒันาขึน้มีประสทิธิภาพ 82.98/80.53 
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 สรุปได้วา่ ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด ท่ีพฒันาขึน้  มีประสทิธิภาพ
สงูกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ซึง่เป็นตามสมติฐานข้อท่ี 1  
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด ของนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ผลการศกึษา
พบวา่ โดยภาพรวมคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน
มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัท่ีสถิต ิ .05 โดยคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียนเทา่กบั 15.95 และคะแนน
เฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 24.16 ดงันัน้ จงึสรุปได้วา่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด สง่เสริมให้
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานการศกึษาท่ีตัง้ไว้ข้อท่ี 2  
 3. เจตคตติอ่การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมของนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ผลการศกึษาพบวา่ คะแนน
เฉล่ียจากการทําแบบทดสอบวดัเจตคตติอ่การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม ของนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งหลงัเรียน
ด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด มีคา่สงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานการวิจยัท่ีตัง้ไว้ข้อท่ี 3  
 4. นกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมากท่ีสดุ ซึง่เป็นตามสมตฐิานข้อท่ี 4 
 
การอภปิรายผล 
 การอภิปรายผลการศกึษาในครัง้นี ้เสนอตามลําดบัผลการศกึษา ดงันี ้  
 1. ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีพฒันาขึน้
มีประสทิธิภาพ 82.98/80.53 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 จากผลการศกึษาข้างต้นเป็นคา่ร้อยละของ
คะแนนเฉล่ียในการแบบฝึกหดัระหวา่งเรียน คดิเป็นร้อยละ 82.98 สว่นคา่ร้อยละของคะแนนเฉล่ียหลงัจาก
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การทําแบบทดสอบหลงัเรียน คดิเป็นร้อยละ 80.53 ท่ีเป็นเชน่นี ้เป็นผลเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ ท่ีสําคญั
ดงันี ้  
  ประการแรก การพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด ได้ดําเนินการตาม
หลกัการสร้างชดุการเรียนอยา่งมีระบบ โดยมีการศกึษาหลกัสตูรและวิเคราะห์เนือ้หาและกิจกรรม กําหนด
จดุประสงค์การเรียนรู้ วางแผนการสอน อีกทัง้ผา่นการประเมินคณุภาพจากผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น ทัง้ใน
ด้านเนือ้หา ด้านการใช้ภาษา เพ่ือหาข้อบกพร่องของชดุการเรียน และนําข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ให้ถกูต้อง  นอกจากนีไ้ด้มีการหาประสทิธิภาพก่อนนําชดุกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้จริง  ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั
ของ ศริิพร ทิพย์สงิห์ (2545: 75) ท่ีกลา่ววา่ การหาประสทิธิภาพของชดุการเรียนการสอน ก่อนนําไปใช้  
ทําให้ครูมัน่ใจวา่ชดุการเรียนการสอนนัน้มีประสทิธิภาพในการทําให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้จริง โดยการหา
ประสทิธิภาพตามลาํดบัขัน้ตอนจะช่วยให้ได้ชดุการเรียนการสอนท่ีมีคณุภาพ และทําให้การสอนบรรลุ
ความสําเร็จ    
  ประการที่สอง การกําหนดชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด เน้นจากกระบวนการ
มีสว่นร่วมของนกัเรียนในการกําหนดปัญหาและเนือ้หาท่ีสนใจ โดยการศกึษาหาความรู้ด้วยตนเอง กิจกรรม
การเรียนการสอนเน้นให้นกัเรียนลงมือศกึษาด้วยตนเอง ทําให้นกัเรียนได้รับการกระตุ้นความสนใจ  ความอยากรู้
อยากเห็น บรรยากาศการเรียนรู้เตม็ไปด้วยความกระตือรือร้น และสนองความต้องการของนกัเรียน ซึง่
สอดคล้องกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ2542 ท่ีเน้นนกัเรียนเป็นสําคญั โดยนกัเรียนได้มีสว่นร่วม
ในกิจกรรมและลงมือปฏิบตัิจริงทกุขัน้ตอน สอดคล้องกบัแนวคดิของ วิชยั วงษ์ใหญ่ (2543: 18 – 20) ท่ี
กลา่ววา่ การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจะทําให้นกัเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง   
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด ผลจากการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการเรียน
ด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสงูกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน  
เป็นไปตามสมมตฐิานการศกึษา ทัง้นีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ ดงันี ้
  ประการแรก ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 4 ท่ีพฒันาขึน้ได้ผ่านการตรวจสอบคณุภาพ และประเมินคณุภาพจากผู้ เช่ียวชาญในด้านเนือ้หา  
ด้านการใช้ภาษา ด้านกิจกรรม และมีการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายกระตุ้นการเรียนรู้ โดยเน้นนกัเรียนเป็นสําคญั  
นกัเรียนได้ศกึษาค้นคว้าข้อมลูตา่งๆ ด้วยตนเอง ทําให้นกัเรียนมีความอยากรู้อยากเห็น มีการนําความรู้
มาแลกเปลี่ยนอภิปรายกนั ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ รัตนะ บวัรา(2540: 102) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชดุการเรียนด้วยตนเองกบัการสอนตามคูมื่อครู พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชดุการเรียนด้วยตนเองสงูกวา่ของนกัเรียนท่ีได้รับการสอน
ตามคูมื่อครู 
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  ประการที่สอง การเรียนรู้โดยใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด มีรูปแบบกิจกรรม
ท่ีหลากหลายสอดคล้องกบัแนวคดิ ทิศนา แขมมณี (2543: 17 – 20) กลา่ววา่ ในการจดัการเรียนการสอน
โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ในลกัษณะท่ีให้ผู้ เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง (construction of knowledge) 
ซึง่นอกจากผู้ เรียนจะต้องเรียนด้วยตนเองและพึง่ตนเองแล้ว ยงัต้องพึง่การปฎิสมัพนัธ์ (interaction) กบั
เพ่ือน บคุคลอ่ืนๆ และสิง่แวดล้อมรอบตวัด้วย โดยชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองระบบนิเวศนํา้จืด เน้นให้
นกัเรียนมีความรู้และเข้าใจ ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบตักิิจกรรมจริงจากการเรียนรู้จากสิง่ตา่งๆ รอบตวั
มาใช้ประโยชน์ในการจดัประสบการณ์และทําให้เกิดการเรียนรู้อยา่งไมรู้่ตวั ทําให้รู้สกึเรียนงา่ย สนกุ และ
มีการทํางานร่วมกนัเป็นกลุม่ นกัเรียนทกุคนมีบทบาทสําคญัในการทํากิจกรรมได้แสดงความคิดเห็น โดย 
มีครูคอยช่วยชีแ้นะแนวทางและให้คําปรึกษาเม่ือมีปัญหาในการปฏิบตักิิจกรรม ทําให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ดีกวา่การฟังคําบรรยายภายในห้องเรียนเพียงอยา่งเดียว และสง่ผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สงูขึน้ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ศริิพร ทิพย์สงิห์ (2545: 86 – 87) ได้พฒันาชดุการเรียนการสอน เร่ือง 
ชีวิตกบัสิง่แวดล้อมโดยใช้ประโยชน์จากแหลง่ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บริเวณชมุชนวดัประดิษฐาราม  
พบวา่ นกัเรียนมีผลการเรียนรู้รายบคุคลอยูใ่นระดบัดีและงานวิจยัของ ภาษิต สโุพธ์ิ (2547: 80) ได้ศกึษา
การใช้แหลง่เรียนรู้ธรรมชาติในบริเวณโรงเรียนในการพฒันาการเรียนรู้เก่ียวกบัการอนรัุกษ์ธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม พบวา่ ภายหลงัใช้บทปฏิบตักิาร  นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้และมีความคงทน
ในการเรียนรู้  
 3. เจตคตติอ่การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม ผลการศกึษาพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการเรียนด้วยชดุกิจกรรม
การเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด มีคะแนนเฉล่ียของเจตคตติอ่การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมหลงัเรียนสงูกวา่
คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทัง้นีเ้ป็นผลเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ ดงันี ้
  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองระบบนิเวศนํา้จืด เน้นให้นกัเรียนกระบวนการทางสิง่แวดล้อมศกึษา
ตัง้แตก่ารให้ความรู้ การได้ลงมือปฏิบตั ิ ทําให้นกัเรียนเกิดความประทบัใจในการเรียนรู้ เห็นคณุคา่ของ
สิง่แวดล้อมและเกิดเจตคตติอ่การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมซึง่สอดคล้องกบั งานวิจยัของ นศุรา เอ่ียมเนาวรัตน์  
(2542: 91 – 94) ได้ศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคตติอ่สิง่แวดล้อมของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนด้วยชดุกิจกรรมสิง่แวดล้อมแบบยัง่ยืนกบัการสอนตามปกต ิพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน และเจตคตติอ่สิง่แวดล้อมของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยชดุกิจกรรมสิง่แวดล้อมแบบยัง่ยืน
แตกตา่งจากการสอนตามปกต ินอกจานัน้ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของรัชนีกร ฤดีรัชต์ (2546: 85) ท่ีได้
ศกึษาเจตคตติอ่สิง่แวดล้อมของนกัเรียนระดบัช่วงชัน้ท่ี 3 โดยใช้บทปฏิบตักิารในคา่ยอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
ผลการวิจยัพบวา่การจดัการเรียนการสอนโดยใช้บทปฎิบตักิารในคา่ยอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม ทําให้นกัเรียน
มีเจตคตติอ่สิง่แวดล้อมสงูกวา่การเรียนโดยการเรียนรู้ตามปกต ิ เน่ืองจากนกัเรียนได้มีสว่นร่วมในการสํารวจ 
ตรวจสอบสิง่แวดล้อมท่ีอยูร่อบๆ ตวั 
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 4. ความพงึพอใจตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด ผลการศกึษาพบวา่นกัเรียน
ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
พงึพอใจมากท่ีสดุเป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ เป็นผลเน่ืองมาจากสาเหต ุดงันี ้
  การจดักิจกรรม ท่ีได้มีทดลองเก็บข้อมลู การอภิปรายและนําเสนอข้อมลูของนกัเรียน เพราะ
นกัเรียนได้แลกเปล่ียนความคดิซึง่กนัและกนั สามารถนําไปสูคํ่าตอบท่ีตนเองกําลงัค้นหา การสร้างสภาพแวดล้อม
และประสบการณ์การเรียนรู้แปลกใหม ่นา่สนใจ และทําให้นกัเรียนอยากรู้อยากเห็นจะกระตุ้นให้นกัเรียน
กลายเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนีน้กัเรียนยงัมีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมในชดุการเรียน
ท่ีท้าทายความสามารถของนกัเรียน เพราะไมเ่คยทํามาก่อน จะทําให้นกัเรียนต้องคดิหาทางออก ทําให้
เกิดความท้าทาย อฎัธพร มาขํา (2543: 29) กลา่ววา่ ความพงึพอใจ หมายถึง ทศันคตหิรือระดบัความพงึพอใจ
ของบคุคลตอ่กิจกรรมตา่งๆ ซึง่สะท้อนให้เห็นถึงประสทิธิภาพของกิจกรรมนัน้ๆ โดยเกิดจากพืน้ฐานของ
การรับรู้ คา่นิยมและประสบการณ์ท่ีแตล่ะบคุคลได้รับ ระดบัของความพงึพอใจจะเกิดขึน้เม่ือกิจกรรมนัน้ๆ 
สามารถตอบสนองความต้องการแก่บคุคลนัน้ได้ สอดคล้องกบังานวิจยัของอิสริยา หนจู้อย (2549: 76 – 78) 
ได้พฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้สิง่แวดล้อมศกึษา เร่ือง ระบบนิเวศในนาข้าว สําหรับนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 
ศกึษาระดบัความพงึพอใจของนกัเรียนตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้สิง่แวดล้อมศกึษา เร่ืองระบบนิเวศในนาข้าว 
พบวา่ นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้สิง่แวดล้อมศกึษา เร่ืองระบบนิเวศในนาข้าว มากท่ีสดุ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอเพื่อนําผลการศกึษาไปใช้ 

  1.1 ครูควรอธิบายชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นกัเรียน
ทราบก่อนลว่งหน้าเพ่ือเตรียมความพร้อมของนกัเรียนก่อนไปปฏิบตักิิจกรรมในชัว่โมงแรก และเน้นให้นกัเรียน
เห็นความสําคญัของการช่วยเหลือกนัในระบบกลุม่ ความรับผิดชอบตอ่ตนเอง และความรับผิดชอบตอ่กลุม่   
  1.2 ก่อนท่ีจะนําชดุกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ ครูควรศกึษาวิธีการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ และ 
ควรมีการลองทํากิจกรรมก่อนวนัทํากิจกรรม เพ่ือความปลอดภยัในการปฏิบตักิิจกรรมและแนะนําให้กบั
นกัเรียนได้ 
  1.3 ครูควรจดัหาวสัดอุปุกรณ์ให้เพียงพอกบัการปฏิบตักิิจกรรมกลุม่ของนกัเรียน และควร
เตรียมวสัดอุปุกรณ์สํารองไว้เม่ือวสัดอุปุกรณ์เกิดการชํารุดเสียหาย 
  1.4 ขณะท่ีนกัเรียนปฏิบตักิิจกรรม ครูผู้สอนควรดแูลช่วยเหลือ แนะนํานกัเรียนเม่ือเกิดปัญหา
คอยกระตุ้นให้กําลงัใจ คอยควบคมุเร่ืองเวลาและพฤตกิรรมของนกัเรียน เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสทิธิภาพ
มากขึน้ 
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 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 

  2.1 ควรมีการศกึษาผลการสอนโดยใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด กบันกัเรียน
ในระดบัชัน้อ่ืนๆ   
  2.2 ควรมีการศกึษาผลการสอนโดยใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืดกบัตวัแปร
อ่ืน  ๆเช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา ความคดิอยา่งมีวิจารณญาณ และความคดิสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  
พฤตกิรรมกลุม่ เป็นต้น 
  2.3 ควรจดัทําชดุกิจกรรมการเรียนรู้ในเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือให้นกัเรียนได้ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 
  2.4 ควรนําสิง่แวดล้อมหรือชมุชนมาประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนเพ่ือให้เกิด
ความรักและตระหนกัตอ่หน้าท่ีของนกัเรียนท่ีมีตอ่ชมุชน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน   
เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

 
 
คาํชีแ้จง:  จงเลือกคําตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงข้อเดียว แล้วทําเคร่ืองหมายกากบาท (X)  ลงในกระดาษคําตอบ 
 
1. ระบบนิเวศประกอบด้วยองค์ประกอบใด 
 ก. สิง่มีชีวิต  สิง่ไมมี่ชีวิต  สิง่แวดล้อม 
       ข.   สิง่มีชีวิต  สิง่แวดล้อม 
       ค.   สิง่ไมมี่ชีวิต  สิง่แวดล้อม 
       ง.   สิง่มีชีวิต  สิง่ไมมี่ชีวิต 
 
2. ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัระบบนิเวศได้แก่ปัจจยัใดบ้าง 
       ก.   ปัจจยัทางชีวภาพ  ปัจจยัทางเคมี 
       ข.   ปัจจยัทางชีวภาพ  ปัจจยัทางกายภาพ 
       ค.   ปัจจยัทางกายภาพ  ปัจจยัทางเคมี 
       ง.   ปัจจยัทางเคมี  ปัจจยัอ่ืนๆ 
 
3. ระบบนิเวศหมายถงึข้อใด 
       ก.   ความสมัพนัธ์ของสิง่มีชีวิตกบัสิง่ไมมี่ชีวิต 
       ข.   ความสมัพนัธ์ของสิง่มีชีวิตกบัสิง่มีชีวิต 
       ค.   ความสมัพนัธ์ของสิง่มีชีวิตกบัสิง่แวดล้อม 
       ง.   ความสมัพนัธ์ของสิง่แวดล้อมกบัสิง่ไมมี่ชีวิต 
 
4.  ปัจจยัชีวภาพในระบบนิเวศหมายถึงข้อใด 
       ก.   สิง่มีชีวิต 
       ข.   สิง่แวดล้อม 
       ค.   สิง่ไมมี่ชีวิต 
       ง.   อณุหภมูิและความชืน้ 
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5. ข้อใดจดัเป็นลกัษณะทางกายภาพของบงึหนองโพธ์ิ 
 ก. ต้นไม้ท่ีขึน้อยูร่อบๆ บงึ 
 ข. คา่อณุหภมูิของนํา้ในบงึ 
 ค. จํานวนนกท่ีมากินปลาในบงึ 
 ง. ความหลากหลายของพนัธุ์ปลาในบงึ 
 
6. ข้อใดอธิบายความหมายของบงึได้ถกูต้องท่ีสดุ 
 ก. แหลง่นํา้ท่ีไหลตลอดทัง้ปี 
 ข. แหลง่นํา้ท่ีรองรับนํา้เฉพาะหน้าฝน    
 ค. แหลง่นํา้ปิดท่ีรองรับนํา้จากลําธารหรือแมนํ่า้      
 ง. แหลง่นํา้เปิดเป็นสว่นหนึง่ของแมนํ่า้ขนาดใหญ่ 
 
7. ข้อใดไมใ่ช่ประโยชน์ในของบงึหนองโพธ์ิ 
  ก. แหลง่พกัผอ่นหยอ่นใจ 
  ข. ใช้บําบดันํา้เสียจากชมุชน 
  ค. รองรับนํา้จากคลองหนองโพธ์ิ 
  ง. สํารองนํา้เพ่ือใช้ด้านเกษตรกรรม 
 
8. บงึหนองโพธ์ิจดัเป็นแหลง่นํา้ปิดเพราะเหตใุด 
  ก. มีปริมาณนํา้น้อย 
  ข. รองรับนํา้จากคลองหนองโพธ์ิ 
  ค. มีความหลากหลายของสิง่มีชีวิตมาก 
  ง. เป็นแหลง่รองรับนํา้ท่ีไมต่ดิตอ่กบัทะเล  
 
9. บคุคลในข้อใดเก่ียวข้องกบับงึหนองโพธ์ิ 
 ก.  ตํารวจ    
 ข. นกัเรียน 
      ค.  ผู้ใหญ่บ้าน   
 ง. ทกุคนในชมุชน 
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10. เพราะเหตใุดนํา้ในบงึหนองโพธ์ิจงึมีสีขุน่ 
  ก.  นํา้ฝนท่ีตกลงมาสูบ่งึ 
       ข. พืชนํา้ท่ีขึน้อยูร่อบๆ บงึ 
       ค. นํา้ท่ีไหลมาจากคลองหนองโพธ์ิ 
       ง. มีสิง่มีชีวิตอาศยัอยูใ่นบงึหลายชนิด 
 
11.  ข้อใดกลา่วได้ถกูต้อง 
    ก. บงึหนองโพธ์ิเป็นระบบนิเวศนํา้กร่อย 
      ข. บงึหนองโพธ์ิเป็นระบบนิเวศนํา้จืด 
      ค. บงึหนองโพธ์ิเป็นระบบนิเวศนํา้ไหล 
      ง. บงึหนองโพธ์ิเป็นระบบนิเวศนํา้เคม็ 
 
12. บงึหนองโพธ์ิมีผลตอ่คนในชมุชนในด้านตา่งๆยกเว้นข้อใด 
      ก. ด้านการประมง  
 ข. ด้านการเกษตร 
      ค. ด้านท่องเท่ียว  
 ง. ด้านการคมนาคม 
 
13. คา่ความเป็นกรด-เบสของบงึหนองโพธ์ิสามารถวดัได้จากสิง่ใด 
      ก. เทอร์โมมิเตอร์   
 ข. เซคดิสิก์ 
      ค. pH มิเตอร์   
 ง. กลัวามิเตอร์ 
 
14. ลกัษณะทางกายภาพของบงึหนองโพธ์ิเปล่ียนไปเพราะเหตใุดมากท่ีสดุ 
             ก.  คนในชมุชน        
 ข.  สตัว์นํา้ 
           ค. พืชนํา้         
 ง. แสงอาทิตย์ 
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15. องค์ประกอบท่ีสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศคือข้อใด 
       ก.   ผู้ผลติ    ผู้บริโภค    ผู้ยอ่ยสลาย 
       ข.   ผู้ผลติ    ผู้บริโภค 
       ค.   ผู้บริโภค   ผู้ยอ่ยสลาย 
       ง.   ผู้ผลติ    ผู้ยอ่ยสลาย 
16. การถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศโดยการกินตอ่กนัเป็นทอดๆเรียกวา่ 
       ก.   การดํารงชีวิต   
 ข.   ห่วงโซอ่าหาร 
       ค.   การสร้างอาหาร   
 ง.   การกินอาหาร 
 
17. ผู้ผลติในห่วงโซอ่าหารได้แก่ข้อใดตอ่ไปนี ้
       ก.   สตัว์     
 ข.   แบคทีเรีย 
       ค.   พืช    

ง.  จลุนิทรีย์  
18. จงพิจารณาแผนภาพแสดงห่วงโซอ่าหารท่ีกําหนดให้  ถ้า B เกิดโรคตายหมดจะมีผลอยา่งไร 
 

ผู้บริโภค A 

ผู้บริโภค B 

ผู้บริโภค C 

ผู้ผลติ D 

 
 
 
 
 
       ก.   A  มีจํานวนลดลง  
 ข. C  มีจํานวนเพิ่มขึน้ 
        ค.  D  มีจํานวนเพิ่มขึน้  
 ง.  A  และ  C  มีจํานวนเพิ่มขึน้ 
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19. แสงมีผลตอ่การดํารงชีวิตของสิง่มีชีวิตสตัว์ใดมากท่ีสดุ 
      ก.  การสร้างอาหารของพืช 
      ข.  การเผาผลาญอาหารของพืช 
      ค.  การปรับตวัของพืช 
      ง.  การปรับตวัของสภาพแวดล้อม 
 

20. สิง่มีชีวิตข้อใดจดัเป็นสตัว์ท่ีลอยตวัอยูท่ี่ผิวนํา้ (Neuston) 
      ก.  หอยโขง่   
  ข. แมงดา 
      ค. จิงโจ้นํา้   
  ง. ไดอะตอม 
 

21. ปริมาณพลงังานท่ีถ่ายทอดจากสิง่มีชีวิตหนึง่ไปยงัสิง่มีชีวิตอีกชนิดหนึง่ ในแตล่ะหว่งโซอ่าหารคดิเป็น
ปริมาณเทา่ใด 
     ก.  ร้อยละ 5   
 ข.  ร้อยละ 10 
     ค.  ร้อยละ 15   
 ง.  ร้อยละ 20 
 

22. ในหว่งโซอ่าหารของสิง่มีชีวติแตล่ะลําดบัขัน้นัน้ประมาณร้อยละ 90 ของพลงังานจะเกิดอะไรขึน้ 
  ก. ถกูเก็บสะสมไว้ใช้ประโยชน์ในร่างกาย 
 ข. ถกูแผรั่งสีในรูปของความร้อน 
 ค. ถกูเผาไหม้หรือสญูเสียกบักิจกรรมตา่งๆ 
 ง. ถกูถ่ายทอดตอ่ๆไป 
 

23. ปลา 1 ตวั กินไรนํา้ 2,000 ตวัตอ่ 1 วนัอยากทราบวา่ปลาตวันีส้ามารถนําไปสร้างเนือ้เย่ือของร่างกาย
ได้จริงเทียบกบัไรนํา้ก่ีตวั 
    ก.  20 ตวั   
 ข.  200 ตวั 
    ค.  2,000 ตวั   
 ง.  20,000 ตวั 
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24. ดีดีทีสามารถถ่ายทอดไปได้ในหว่งโซอ่าหาร จนมาถึงคนได้ตามข้อใดมากท่ีสดุ 
    ก.  ดีดีที           อากาศ            คน 
    ข.  ดีดีที          ปลา              คน 
    ค. ดีดีที          แมลง            คน 
   ง.  ดีดีที       แมลง            นก          คน 
 
25. ปริมาณ ดีดีที ในสิง่มีชีวิตในระบบนิเวศหนึง่ เป็นไปตามข้อใด  

ความเข้มข้นดีดีที (ไมโครกรัม/กิโลกรัม)  
 ผู้ผลติ ผู้บริโภคอนัดบัท่ี 1 ผู้บริโภคอนัดบัท่ี 2 ผู้บริโภคอนัดบัท่ี 3 
ก 400 500 200 700 
ข 700 650 440 200 
ค 600 700 550 750 
ง 400 600 700 800 

 
 ใช้ข้อมลูตอ่ไปนี ้ตอบคําถามข้อ 26 – 27  
หลง่นํา้ A เป็นแหลง่นํา้ท่ีอยูใ่นชมุชน มีสีเทาจนถึงดํา สง่กลิน่เหม็นรบกวนผู้คนท่ีผา่นไปมา 
แหลง่นํา้ B เป็นแหลง่นํา้ท่ีอยูน่อกชมุชน มีสีใส สมารถมองเห็นปลาท่ีอยูใ่นนํา้ได้ 
 
26. ถ้าทําการตรวจหาคา่ออกซเิจนละลายในนํา้แหลง่นํา้ของแหลง่นํา้ ก. จะได้คา่เทา่ใด 
     ก.  2 ม.ก./ล   
  ข.  4 ม.ก./ล 
    ค.  6 ม.ก./ล   
 ง.   8 ม.ก./ล 
 
27. แหลง่นํา้ใดจดัเป็นนําเสียเพราะเหตใุด 
    ก. แหลง่นํา้  A   เพราะอยูใ่นชมุชน 
    ข. แหลง่นํา้  A   เพราะสง่กลิน่เหม็น 
    ค. แหลง่นํา้ B   เพราะอยูน่อกชมุชน 
    ง. แหลง่นํา้ B   เพราะนํา้ใส มีปลาอยูเ่ยอะ 
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28. ข้อใดคือสาเหตท่ีุทําให้นํา้เนา่เสีย 
    ก. นํา้ทิง้จากชมุชน   
  ข. นํา้จากการเกษตร 
    ค. นํา้จากโรงงาน   
  ง. ถกูทกุข้อ 
 
29. ถ้านํา้ในบงึหนองโพธ์ิขุน่มากๆ จะทําให้เกิดสิง่ใด 
    ก. คา่ออกซเิจนลดลง พืช สาหร่ายไมส่ามารถสงัเคราะห์แสงได้ 
    ข. อณุหภมูิเพิ่มขึน้ ทําให้สตัว์ตาย 
    ค.  คา่ความเป็นกรด-เบส เพิ่มขึน้ทําให้พืชตาย 
    ง.  คา่แร่ธาตใุนนํา้เพิ่มขึน้ทําให้สิง่มีชีวิตลดลง 
 
30. นกัเรียนจะปฏิบตัตินตอ่บงึหนองโพธ์ิตามบคุลใดดีท่ีสดุ 
  ก. สมชายเลีย้งปลาในบงึหนองโพธ์ิ 
  ข. สมศรีปลอ่ยนํา้ทิง้จากบ้านลงไปในบงึหองโพธ์ิ 
  ค. บญุเพิ่มร่วมรณรงค์ไมทิ่ง้ขยะลงในบงึหนองโพธ์ิ 
  ง. บญุเตบิพาเพ่ือนๆ มานัง่ตกปลาท่ีบงึหนองโพธ์ิทกุวนั 
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แบบวัดเจตคตต่ิอการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 ข้อความเชิงบวกให้คะแนน ดงันี ้ 
  เห็นด้วยอยา่งยิ่ง  ให้คะแนน  4  คะแนน 
  เห็นด้วย    ให้คะแนน   3 คะแนน 
  ไมแ่น่ใจ              ให้คะแนน   2  คะแนน 
  ไมเ่ห็นด้วย    ให้คะแนน   1  คะแนน 
  ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิง่   ให้คะแนน   0 คะแนน 
 ข้อความเชิงลบให้คะแนนดงันี ้
  เห็นด้วยอยา่งยิ่ง   ให้คะแนน  0  คะแนน 
  เห็นด้วย    ให้คะแนน   1 คะแนน 
  ไมแ่น่ใจ       ให้คะแนน   2  คะแนน 
  ไมเ่ห็นด้วย    ให้คะแนน   3  คะแนน 
  ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิง่   ให้คะแนน   4 คะแนน 
 นิยามความตระหนกัทัง้ 3 ด้าน 
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แบบสอบถามวัดเจตคตต่ิอการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
คาํชีแ้จง: 
 1. แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นแบบสอบถามความคดิเห็นเก่ียวกบัการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมของ
นกัเรียน นกัเรียนมีอิสระในการเลือกตอบตามความคดิเห็นของตนเองขอให้นกัเรียนทกุคนพยายาม
อา่นข้อความท่ีถามโดยละเอียดและพิจารณาอยา่งรอบคอบแล้วจงึตดัสนิใจตอบคําถาม 
 2. โปรดทําเคร่ือง  ลงในช่องทางขวามือ ชอ่งใดช่องหนึง่ตรงกบัความคดิเห็นของนกัเรียน 
 
 

ข้อ ข้อความ 

เห็
นด้
วย
อย
า่ง
ยิ่ง

 

เห็
นด้
วย

 

ไม
แ่น
่ใจ

 

ไม
เ่ห็
นด้
วย

 

ไม
เ่ห็
นด้
วย
อย
า่ง
ยิง่

 

0. การไมต่ัง้ใจเรียนจะทําให้เรียนไมรู้่เร่ือง      
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ข้อ ข้อความ 

เห็
นด้
วย
อย
า่ง
ยิ่ง

 

เห็
นด้
วย

 

ไม
แ่น
่ใจ

 

ไม
เ่ห็
นด้
วย

 

ไม
เ่ห็
นด้
วย
อย
า่ง
ยิง่

 

 พฤตกิรรมด้านความรู้สึกนึกคดิ      
1 ข้าพเจ้าเห็นวา่สิง่แวดล้อมเป็นสิง่ท่ีมีคา่ตอ่สิง่มีชีวิตทกุชนิด      
2 ข้าพเจ้าเห็นวา่มนษุย์ทําลายสิง่แวดล้อมมากท่ีสดุ      
3 ข้าพเจ้าเห็นวา่การสํารวจสิง่แวดล้อมในท้องถ่ินเป็นเร่ืองน่าเบ่ือ      
4 ข้าพเจ้ามีความภมูิใจในการสํารวจสิง่แวดล้อมท้องถ่ิน      
5 ข้าพเจ้าเห็นวา่ไมมี่ความจําเป็นในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม      
6 ข้าพเจ้าคดิวา่การแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมเป็นเร่ืองท่ีทําได้ยากและ 

ไมอ่ยากทํา 
     

7 ข้าพเจ้าเห็นวา่การทิง้สิง่สกปรกลงในแมนํ่า้เป็นเร่ืองปกต ิ      
8 ข้าพเจ้าเห็นวา่แหลง่นํา้ในท้องถ่ินสําคญัตอ่ทกุคนในชมุชน      
 พฤตกิรรมการแสดงออกในการรักษาส่ิงแวดล้อม      

9 ข้าพเจ้านําความรู้เก่ียวกบัสิง่แวดล้อมไปเผยแพร่ให้กบัญาตพ่ีิน้อง      
10 ข้าพเจ้าเรียนและร่วมกิจกรรมสิง่แวดล้อมอยา่งสนกุสนาน      
11 ข้าพเจ้าจะไมทิ่ง้ขยะลงในแมนํ่า้เม่ือหาถงัขยะไมพ่บ      
12 ข้าพเจ้าจะเข้าร่วมโครงการอนรัุกษ์นํา้ในชมุชน      
13 ข้าพเจ้าเปิดนํา้ขณะแปลงฟัน      
14 ข้าพเจ้าใช้นํา้อยา่งประหยดัทกุครัง้      
 
 
 
 
 
 
 



 69 

ข้อ ข้อความ 

เห็
นด้
วย
อย
า่ง
ยิ่ง

 

เห็
นด้
วย

 

ไม
แ่น
่ใจ

 

ไม
เ่ห็
นด้
วย

 

ไม
เ่ห็
นด้
วย
อย
า่ง
ยิง่

 

 พฤตกิรรมการแสดงออกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาตใิห้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

     

15 ข้าพเจ้าเห็นวา่การอาบนํา้ในอา่งอาบนํา้เป็นการสิน้เปลอืงนํา้      
16 ข้าพเจ้าซือ้นํา้ขวดด่ืมเป็นประจํา      
17 ข้าพเจ้าใช้นํา้ทิง้จากบ้านเรือนรดนํา้ต้นไม้      
18 ข้าพเจ้าเห็นวา่ควรอนรัุกษ์ป่าไม้เพ่ือเป็นต้นนํา้ลําธาร      
19  ข้าพเจ้าสนบัสนนุการเพิ่มพืน้ท่ีป่าของประเทศโดยการจดัเป็นเขต

หวงห้าม 
     

20  ข้าพเจ้าเลือกข่ีจกัรยานไปเท่ียวในสถานท่ีใกล้ๆดีกวา่การข่ี
รถจกัรยานยนต์ 
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แบบวัดความพงึพอใจต่อชุดกจิกรรมการเรียนรู้เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด 
 
คาํชีแ้จง: แบบวดัความพงึพอใจตอ่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด นีมี้ 15 ข้อให้นกัเรียน
เขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องตามระดบัความพงึพอใจ 5 ระดบัคือ 
 
   พงึพอใจมากท่ีสดุ  =  5  คะแนน   
   พงึพอใจมาก  =  4  คะแนน 
   พงึพอใจปานกลาง =  3  คะแนน   
   พงึพอใจน้อย  =  2  คะแนน 
   พงึพอใจน้อยท่ีสดุ =  1  คะแนน 
 

ระดบัความพงึพอใจ 
ข้อ ข้อคําถาม 

1 2 3 4 5 
1 ชดุกิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจ นา่อา่น      
2 ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ อา่นแล้วสนกุสนาน เพลดิเพลนิ      
3 รู้สกึหงดุหงิดเม่ือเร่ิมกิจกรรมในชดุกิจกรรมการ-เรียนรู้      
4 กิจกรรมในชดุกิจกรรมการเรียนรู้นา่สนใจ      
5 เนือ้หาเยอะเกินไป ไมอ่ยากอา่น      
6 กิจกรรมในชดุกิจกรรมการเรียนรู้ น่าต่ืน ท้าทาย      
7 ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ไมน่า่สนใจ      
8 เนือ้ในชดุกิจกรรมการเรียนรู้อา่นแล้วข้าใจง่าย      
9 เข้าร่วมในการทํากิจกรรมทคุรัง้      

10 อยากให้มีการเรียนการสอนแบบนีอี้ก      
11 เวลาในการเรียนหมดไปอยา่งรวดเร็ว      
12 ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ อา่นยาก ไมเ่ข้าใจ      
13 กิจกรรมในชดุกิจกรรมการเรียนรู้ไมเ่ร้าใจ ไมส่นกุสนาน      
14 เข้าใจเร่ืองท่ีเรียนได้ดีขึน้      
15 กิจกรรมชวนคดิ ชวนตดิตาม นา่ศกึษาค้นคว้า      
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ภาคผนวก  ค 
 ผลการพัฒนาและการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด 
 - สรุปค่าการประเมินดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง  
   ระบบนิเวศนํา้จืด โดยผู้เช่ียวชาญ 
 - สรุปความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับความสอดคล้องของแบบทดสอบวัด 
   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 - สรุปความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับความสอดคล้องของแบบวัดเจคตต่ิอ 
   การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 - สรุปความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับความสอดคล้องของแบบวัดความพงึพอใจ 
   ต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 - ค่าความยากง่าย (p) และจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
   เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด 
 - ค่าความเช่ือม่ัน (rtt) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบนิเวศนํา้
จืด 
 - คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองระบบนิเวศนํา้จืด ก่อนและหลังเรียนด้วยชุด 

- คะแนนความพงึพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด 
 

 

   กิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง 
 

 

 
 
 



 72 

 
ตาราง 7 สรุปคา่ความสอดคล้องของแบบประเมินคณุภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด 
 

ของ ญ
ท่านท่ี  

รวม IOC แปลผล
ผลการประเมิน

ผู้ เช่ียวชา  
รายการประเมนิ 

1 2 3    
       

1.  ด้านเนือ้หา       
1.1 เนือ้หามีความสอดคล้องกบัจดุประสงค์ +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
1.2 เนือ้หามีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีกําหนด +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
1.3 เนือ้หามีความเหมาะสมกบัระดบัชัน้ของนกัเรียน 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
1.4 เนือ้หามีความตอ่เน่ือง +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
1.5 เนือ้หามีความถกูต้องครบถ้วน +1 +1 +1 3 1.0 ใ

มเหมาะสมกบัเนือ้หา 0 1
ช้ได้ 

 1.6 ภาพประกอบมีควา +  +1 3 0. 7 ใช ้ 6 ้ ได
2.  ด้านการใช้ภาษา       
2.1 ภาษาท่ีใช้มีความถกูต้อง +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
2.2 ภาษามีความเหมาะสมกบัระดบัชัน้ของนกัเรียน +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
2.3 ภาษาชดัเจน เข้าใจงา่ย +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
2.4 ชวนอา่น +  +11  +1 3 1  ใช ้ 

มาะ +

.0 ้ ได
3.  ด้านกิจกรรม       
3.1 ส่วนกิจกรรม       
  3.1.1 มีความยาก-ง่าย พอเห +1 1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
3.1.2 เหมาะสมกบัเวลาท่ีใช้ +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
3.1.3 สง่เสริมให้นกัเรียนคดิเป็น +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
3.1.4 สง่เสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 0 +1 +1 3 0.67 ใช้ได้ 
3.1.5 สง่เสริมให้นกัเรียนแตล่ะคนมีสว่นร่วมในกิจกรรม +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
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ตาราง 7(ตอ่) 
 

ของ าญ
ท่านท่ี 

รวม IOC แปลผล
ผลการประเมิน

ผู้ เช่ียวช  
รายการประเมนิ 

1 2 3    
       

3.  ด้านกิจกรรม (ต่อ)       
3.2 ส่วนของข้อคาํถาม       
3.2.1 คําถามสอดคล้องกบัจดุประสงค์ +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
3.2.2 คําถามสอดคล้องกบักิจกรรม  +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
3.2.3 จํานวนข้อคําถามเหมาะสม 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
3.2.4 ความสัน้ยาวของข้อคําถามเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
3.2.5 คําถามสง่เสริมการคดิวิเคราะห์ การปรับปรุงผลงาน +1 +1
ตนเอง 

 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

3.2.6 สง่เสริมความคดิในการการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 1 1+
 

+  
 

+1 
 

3 1.0 ใช้ได้ 

สริมความคดิสร้างสรรค์ในการประชาสมัพนัธ์
 

+1 +1
   

3.2.7สง่เ
ผลงาน

 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
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ตาราง 8 สรุปความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทาง  

   การเรียน เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด 
 

ผลการประเมินของผู้ เช่ียวชาญท ท่ี 

  

า่น
แบบทดสอบข้อท่ี รวม IOC แปลผล 

1 2 3 
       

1. ความรู้ความจํา +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
2. ความรู้ความจํา +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
3. ความรู้ความจํา +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
4. ความรู้ความจํา +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
5. ความรู้ความจํา +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
6. ความรู้ความจํา 

า 

ํา 

า 

า 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
7. ความเข้าใจ +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
8. ความเข้าใจ +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
9.  ความเข้าใจ +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
10. ความเข้าใจ +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
11. ความรู้ความจํา +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
12. ความรู้ความจํา 0 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
13. ความรู้ความจํา +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
14. ความวิเคราะห์ +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
15.ความรู้ความจํา +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
16. ความรู้ความจํา +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
17. ความรู้ความจํ +1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
18. การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
19. การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
20. ความรู้ความจ +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
21. ความเข้าใจ +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
22. ความรู้ความจํ +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
23. การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
24. การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
25. การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
26. การวิเคราะห์ +1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
27. การประเมินคา่ +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
28. ความรู้ความจํ +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
29. การวิเคราะห์ +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 



 75 

30. การนําไปใช้ +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
       

ตาราง 9 สรุปความคดิเห็นของผ ดัเจคตติอ่การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
 

ผลการประเมินของผู้ เช่ียวชาญ นท่ี 

ู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัความสอดคล้องของแบบว

ท่า
แบบทดสอบข้อท่ี รวม IOC แปลผล 

1 2 3 
        

1  +1 +1 +1 3  1.0 ใช้ได้ 
2  +1 +1 +1 3  1.0 ใช้ได้ 
3  +1 +1 +1 3  1.0 ใช้ได้ 
4  +1 +1 +1 

 

+
 

+1 +1 +1 
 

+
 

20  +1 +1 +1 3  1.0 ใช้ได้ 
         

3  1.0 ใช้ได้ 
5  0 +1 +1 2  0.67 ใช้ได้ 
6  +1 +1 +1 3  1.0 ใช้ได้ 
7  +1 +1 +1 3  1.0 ใช้ได้ 
8  +1 +1 +1 3  1.0 ใช้ได้ 
9  +1 1 +1 3  1.0 ใช้ได้ 

10  +1 0 +1 2  0.67 ใช้ได้ 
11  +1 +1 +1 3  1.0 ใช้ได้ 
12  +1 +1 +1 3  1.0 ใช้ได้ 
13  3  1.0 ใช้ได้ 
14  0 +1 +1 2  0.67 ใช้ได้ 
15  +1 +1 +1 3  1.0 ใช้ได้ 
16  +1 +1 +1 3  1.0 ใช้ได้ 
17  +1 1 +1 3  1.0 ใช้ได้ 
18  +1 0 +1 2  0.67 ใช้ได้ 
19  +1 +1 +1 3  1.0 ใช้ได้ 
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ตาราง 10 สรุปความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัความสอดคล้องของแบบวดัความพงึพอใจตอ่ชดุกิจกรรม 

   การเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด 
 

ผลการประเมินของผู้ เช่ียวชาญ นท่ี 

  

ท่า
แบบทดสอบข้อท่ี รวม IOC แปลผล 

1 2 3 
        

1  +1 +1 +1 3  1.0 ใช้ได้ 
2  +1 +1 +1 3  1.0 ใช้ได้ 
3  +1 +1 +1 3  1.0 ใช้ได้ 
4  +1 +1 +1 

 

+
 

+1 +1 +1 
 

15 +1 +1 +1 ใช ด้ 
         

3  1.0 ใช้ได้ 
5  0 +1 +1 2  0.67 ใช้ได้ 
6  +1 +1 +1 3  1.0 ใช้ได้ 
7  +1 +1 +1 3  1.0 ใช้ได้ 
8  +1 +1 +1 3  1.0 ใช้ได้ 
9  +1 1 +1 3  1.0 ใช้ได้ 

10  +1 0 +1 2  0.67 ใช้ได้ 
11  +1 +1 +1 3  1.0 ใช้ได้ 
12  +1 +1 +1 3  1.0 ใช้ได้ 
13  3  1.0 ใช้ได้ 
14  0 +1 +1 2  0.67 ใช้ได้ 

 3  1.0 ้ ไ
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ตาราง 11  แสดงคา่ความยากง่าย (p) และคา่อํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 

    ทางการเรียน เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด 
 

ข ี่ ความ ย (p) อํานาจ ก (r) 

  

้อท ยากงา่ จําแน
   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

0.55 
0.58 
0.63 
0.75 
0.63 
0.63 
0.65 
0.58 
0.63 
0.58 
0.63 
0.65 
0.60 
0.65 
0.63 
0.73 
0.55 
0.75 
0.55 
0.63 
0.73 
0.55 
0.75 
0.55 
0.63 
0.63 

0.25 
0.30 
0.30 
0.25 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.25 
0.35 
0.35 
0.30 
0.30 
0.30 
0.30 
0.25 
0.30 
0.40 
0.25 
0.35 
0.30 
0.25 
0.30 
0.40 
0.25 
0.35 

27 
28 
29 
30 0.75 0.25 

  

0.58 
0.55 
0.63 

0.30 
0.25 
0.30 
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 เกณฑ์ความยากของข้อสอบกําหนดให้อยูร่ะหวา่ง  0.2 – 0.8  และ มีอํานาจจําแนกตามเกณฑ์
ท่ีกําหนดคือมีคา่ตัง้แต ่0.20 – 1.00 
าราง 12 แสดงคา่ความเช่ือมัน่ (rtt) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด  

     จํานวน ข้อ  
 

ข ี่ p 

ต
 30 

้อท q pq 
    

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

0.83 
0.83 
0.80 
0.80 
0.87 
0.80 
0.77 
0.77 
0.80 
0.80 
0.80 
0.80 
0.80 
0.83 
0.83 
0.80 
0.77 
0.83 
0.73 
0.77 
0.80 
0.77 
0.83 
0.73 
0.77 

0.17 
0.17 
0.20 
0.20 
0.13 
0.20 
0.23 
0.23 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.20 
0.17 
0.17 
0.20 
0.23 
0.17 
0.27 
0.23 
0.20 
0.23 
0.17 
0.27 
0.23 

0.14 
0.14 
0.16 
0.16 
0.12 
0.16 
0.18 
0.18 
0.16 
0.16 
0.16 
0.16 
0.16 
0.14 
0.14 
0.16 
0.18 
0.14 
0.19 
0.18 
0.16 
0.18 
0.14 
0.19 
0.18 

26 
27 
28 
29 
30 

0.80 0.20 
0.20 
0.17 

0.16 
0.16 
0.14 

   



0.83 
0.83 

0.80 
0.83 

0.17 
0.17 

0.14 
0.14 

 

 pq   4.76   
    

r tt 0.84   
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  pq   หมายถึง   ผลรวมของผลคณูของสดัสว่นของคนตอบถกูกบัสดัสว่นของคนตอบผิด 

ข้อสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด ชดุนี ้(30ข้อ) มีคา่ความเช่ือมัน่ 0.84 
 rtt          หมายถึง   ความเช่ือมัน่    
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ตาราง 13 คะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด  
     ของนกัเรียน ก่อนและหลงัเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืดของนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง 
 

Pre-test Post-test    
คนท่ี 

(30 ) (30 ) 
ผลตา่ง (D) D2 

คะแนน คะแนน
     

1 13 22 9 81 
2 16 24 8 64 
3 12 25 13 169 
4 16 26 10 100 
5 12 26 14 196 
6 18 28 10 100 
7 16 25 9 81 
8 14 25 11 121 
9 16 24 8 64 
10 15 22 7 49 
11 14 22 8 64 
12 13 20 7 49 
13 18 25 7 49 
14 19 25 6 36 
15 20 28 8 64 
16 16 22 6 36 
17 16 24 8 64 
18 15 25 10 100 
19 16 26 10 100 
20 14 25 11 121 
21 15 24 9 81 
22 14 23 9 81 
23 12 20 8 64 
24 12 19 7 49 



 81 

25 11 19 8 64 

ตาราง 13 (ตอ่) 
 

Pre-test Post-test    
คนท่ี 

(30 ) (30 ) 
ผลตา่ง (D) D2 

คะแนน คะแนน
     

26 14 22 8 64 
27 13 23 10 100 
28 14 22 8 64 
29 19 24 5 25 
30 15 24 9 81 
31 18 25 7 49 
32 17 25 8 64 
33 18 26 8 64 
34 15 24 9 81 
35 17 26 9 81 
36 15 25 10 100 
37 20 27 7 49 
38 18 23 5 25 
39 19 26 7 49 
40 19 25 6 36 
41 22 27 5 25 
42 19 24 5 25 
43 21 25 4 16 
4  

  

คะแนน  (

4 16 26 
 

10 
 

100 
 

เฉลีย่  ) 
  

S.D. 1.80 2.15 2.06 
    

15.95 
 

24.16 
 

8.20 
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                                       ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ระบบนิเวศนํา้จืด 
ภาคผนวก ง 
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โดยใช้แหล่งเรียนรู้ธรรมชาต ิบงึหนองโพธ์ิ  
 

 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
เร่ือง  ระบบนิเวศนํา้จืด 

สาํหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 4 

 
 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนประเทยีบวิทยาท หิารแดง  จงัหวัดสระบุรี 

กลุ่มสาระการเรี ู้ วทิยาศาสตร์ 
 

าน  อาํเภอว
จัดทาํโดย 

ครูภาณุวัฒน์ เปรมปรี 
ยนร
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คาํแนะน เรียนรู้ 
เร่ืองระบบนิเวศนํา้จืด 

 เพ่ือใ
ู้ ก่อนปฏิบตั ิ

น  30  ข้อ   ลงในกระดาษคําตอบ      

 
ิจกรรม   

สามารถปรึกษาและขอคําแนะนํา 

5. ยแล้วให้นกัเรียน 
ท งัเรียน  จํานวน  30  ข้อ   

    

 

 

 
 

 
ําการใช้ชุดกจิกรรมการ

 
      ห้เกิดประโยชน์สงูสดุนกัเรียนควรศกึษาและปฏิบตัติามคําแนะนําดงันี ้
     1.    ศกึษาทําความเข้าใจกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ของชดุกิจกรรมการเรียนร
     2.    ทําแบบทดสอบก่อนเรียน  จํานว
              เพ่ือวดัความรู้พืน้ฐานของตนเอง      

3. ศกึษาชดุกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งตัง้ใจ  ไมส่ง่เสียงดงัรบกวนผู้ อ่ืน
       ในระหวา่งการศกึษาชดุกิจกรรมการเรียนรู้และการทําก
4. ถ้านกัเรียนไมเ่ข้าใจ
       จากครูผู้สอนได้    

เม่ือศกึษาชดุกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อ
ําแบบทดสอบหล
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 

กจิกรรมการเรียนรู้ที่ 1 หนองโพธ์ิที่ฉันรู้จัก 

 
 
  

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จ งค์การเรียนรู้     ุดประส
อธิบายลกัษณะทางกายภาพของระบบนิเวศนํา้จืดโดยใชแ่หลง่เรียนรู้บงึหนองโพธ์ิได้ 

การเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง หนองโพธ์ิท่ีฉนัรู้จกั จบแล้ว นกัเรียน
อ่ไปได้ 

 3. อธิบายลกัษณะทางกายภาพของบงึหนองโพธ์ิได้ 
    

 
 
 เม่ือนกัเรียนทํา กิจกรรม
สามารถแสดงพฤตกิรรมต
                           
  1. อธิบายประวตัขิองบงึหนองโพธ์ิได้ 
  2. 
 

บอกถึงความสําคญัของบงึหนองโพธ์ิได้ 
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ใบความรู้ ที่ 1 องค์ประกอบของระบบนิเวศนํา้จืด 

 
 
 
 

็บนํา้ 
 ลําธาร เป็นต้น 

ร (Inorganic Substance) เช่น คาร์บอน คาร์บอนไดออกไซด์ ฟอสฟอรัส  
นโตรเจน

 อณุหภมูิ ปริมาณ

  องค์ประกอบท่ีมีชีวิต (Biotic Components) ได้แก่ สิง่มีชีวิตทกุชนิด จําแนกตามหน้าท่ีได้ 
 ชนิด คื

 โดยกระบวนการ

ึน้ริมนํา้ มีรากอยูใ่นดนิ

ร นผู้ผลติให้แก่แหลง่นํา้นัน้มากกวา่พืชมีราก เชน่ สาหร่ายสีเขียว สาหร่ายสีเขียวแกมนํา้เงิน 
อะตอม

ระบบนิเวศนํา้จืด  เป็นระบบนิเวศในแหลง่นํา้จืดมีทัง้ท่ีเป็นแบบแหลง่นํา้น่ิง ได้แก่ อา่งเก 

ทะเลสาบ หนอง บงึหรือสระนํา้ เป็นต้น และแหลง่นํา้ไหลซึง่ได้แก่ แมนํ่า้ ลําคลอง
องค์ประกอบภายในระบบนิเวศนํา้จืด ประกอบด้วยสว่นสําคญั 2 สว่น คือ 
 1.  องค์ประกอบท่ีไมมี่ชีวิต (Abiotic Components) จําแนกได้เป็น 3 สว่น คือ 
      1.1 อนินทรียสา
ไ  ออกซเิจน  ฯลฯ   
      1.2 อินทรียสาร (Organic Substance) เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั ฮิวมสั ฯลฯ 
                   1.3 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) เช่น แสง
ก๊าซออกซเิจน ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณแร่ธาต ุความขุน่ใสของนํา้ 
 2.
3 อ 
      2.1 ผู้ผลติ (Producer) หมายถงึ สิง่มีชีวิตท่ีสามารถสร้างอาหารได้เอง
สงัเคราะห์แสง (Photosynthesis)อาจแบง่ผู้ผลติออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ         
                         2.1.1 พืชนํา้ขนาดใหญ่  ประกอบด้วยพืชชนิดท่ีจมอยูใ่ต้นํา้ เช่น สาหร่ายหางกระรอกและ
สาหร่ายพงุชะโด เป็นต้น นอกจากนีก็้มีพวกท่ีมีรากหยัง่ลงดนิ และมีใบลอยเหนือนํา้ เช่น บวัชนิดตา่งๆ 
และพวกท่ีลอยอยูท่ี่ผิวนํา้ เช่น จอก แหน ผกัตบชวา เป็นต้น พืชนํา้บางชนิดจะข
และชลํูาต้นสงูขึน้มาเหนือผิวนํา้ เช่น กก ธปูฤาษี พืชชายนํา้ เช่น  บอน เตยหอม 
                          2.1.2 พืชนํา้ขนาดเลก็ ได้แก่ แพลงค์ตอนพืช (phytoplankton) จะพบได้ทัว่ไปในนํา้ 
บริเวณท่ีแสงแดดสอ่งไปถึง สําหรับแหลง่นํา้กว้างใหญ่และมีความลกึมากๆ  แพลงค์ตอนพืชจะมีบทบาท
สําคญัในกา เป็
ได   
   2.2 ผู้บริโภค ได้แก่ พวกสตัว์ตา่งๆ ผู้บริโภคสามารถแยกออกเป็น 3 ประเภท คือ 
    2.2.1 สตัว์กินพืช  หรือผู้บริโภคขัน้ปฐมภมูิ ได้แก่ พวกแพลงค์ตอนสตัว์ (zooplankton) 
อนัประกอบไปด้วยสตัว์ไมมี่กระดกูสนัหลงัขนาดเลก็  เช่น โปรโตซวั ไรนํา้ ลกูนํา้ หนอนจกัร เป็นต้น สตัว์
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นํา้ขนาดใหญ่ เช่น ปลานิล นอกจากนีอ้าจมีพวกสตัว์ท่ีอยูท่ี่ผิวดนิ (benthos) เช่นหนอนแดง หอยกาบ 
วัออ่

ปลากินยงุ ปลากริม และปลากดั 

) ซึง่ได้แก่ พวกหอยตา่งๆ กุ้ง และพวกหนอนบางชนิด 
งค์ประกอบตา่ง  ๆท่ีกลา่วมาข้างต้นนัน้ จะมีความผิดแผกแตกตา่งกนัไปบ้างในแตล่ะแห่ง ทัง้ในด้านปริมาณ
ละชนิด ซึง่ก่อให้เกิดความอดุมสมบรูณ์ไมเ่ท่ากนั 

 
 

 

 
 
 

และต นของแมลงบางชนิด เช่น ตวัริน้ 
 
   2.2.2 สตัว์กินสตัว์ลําดบัท่ีหนึง่ (primary carnivores)  หรือผู้บริโภคขัน้ทตุยิภมูิ เช่น  
ตวัออ่นของแมลงปอ จิงโจ้นํา้ ลกูกุ้ง ลกูปลาหมอ 
   2.2.3 สตัว์กินสตัว์ลําดบัท่ีสอง (secondary carnivores)  หรือผู้บริโภคขัน้ตตยิภมูิ 
เช่น ปลากระสง ปลาหมอไทย ปลาช่อน เป็นต้น 
  2.3 ผู้ยอ่ยสลาย ได้แก่ พวกแบคทีเรีย เห็ดและรา ซึง่แพร่กระจายอยูท่ัว่ไปในนํา้ แตจ่ะมีอยูม่าก
บริเวณก้นบอ่ท่ีมีการทบัถมของซากพืชและซากสตัว์ตา่งๆ ผู้ยอ่ยสลายเหลา่นีจ้ะช่วยในการทําลายหรือยอ่ย
ซากพืชและซากสตัว์ให้เน่าเป่ือยผพุงั จนในท่ีสดุจะสลายตวัเป็นธาตอุาหารและปุ๋ ย ซึง่จะเป็นประโยชน์
ตอ่ผู้ผลติตอ่ไป บางสว่นของสารอินทรีย์หรือซากพืชซากสตัว์ท่ีเร่ิมยอ่ยสลายแล้วจะกลายเป็นอาหารของ
พวกสตัว์ท่ีกินสารอินทรีย์ท่ีถกูยอ่ยสลาย (detritivores
อ
แ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

แล้วบงึหนองโพธ์ิ จัดเป็น
ระบบนิเวศนํา้จืดหรือไม่ 
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ใบความรู้ที่ 2 บงึหนองโพธ์ิ 

บงึ หนอง 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 หนอง บงึ ถือเป็นแหลง่นํา้ปิด (Closed Water System) 
กลา่วคือ เป็นแหลง่นํา้ท่ีมีทางตดิตอ่กบัแม่นํา้ลําธารหรืออยูใ่กล้บริเวณ
ท่ีมีนํา้ท่วมถึง แหลง่นํา้ปิดบางแหง่ได้รับนํา้จากฝนเพียงอยา่งเดียว 
แตบ่างแหง่ก็ได้รับนํา้จากการท่วมล้นของแมนํ่า้ และการไหลลงมา
โดยล ธารหลายสาย แหลง่นํา้ปิดจะมีขนาดและรูปร่างแตกตา่งกนัมาก
และม ีช่ือแตกตา่งกนัไปตามขนาด   

ํา

 

 
 
 
 
 

กัม

 

 
 

 

 บงึหนองโพธ์ิจดัเป็นระบบนิเวศนํา้จืดท่ีอยูใ่กล้กบัโรงเรียนประเทียบ
วิทยาทาน ท่ีมีเนือ้ท่ีประมาณ 100 ไร่ มีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีลุม่รองรับนํา้ ตัง้อยู่
ในตําบลหนองสรวง อําเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบรีุ บงึหนองโพธ์ิมีความสําคญั
ตอ่ชมุชนท่ีอยูร่อบ  ๆเน่ืองจากมีการใช้ประโยชน์จากบงึหนองโพธ์ิ เช่น การทํานาข้าว 
การปลกูผกั การประมง ตลอดทัง้เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสิง่มีชีวติ เป็นแหลง่รองรับ
นํา้จากคลองหนองโพธ์ิท่ีไหลผา่นหมูบ้่าน วดั ร้านค้า เป็นแหลง่พกัผอ่น
หยอ่นใจ 

บงึหนองโพธ์ิของเรา 
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กจิกรรมที่ 1 บงึหนองโพธ์ิที่ฉันรู้จัก 

   

นที่ 1

 1. ปากกา 
ดจดบนัทกึ 

     ิธีก
 

2.  สอบถามประวตัขิองบงึหนองโพธ์ิจากบคุคล หรือค้นคว้าจากเอกสาร 
สํารวจการใช้ประโยชน์จากบงึหนองโพธ์ิ  

  

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

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

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

 
 
 
 
ตอ   
 
  อุปกรณ์การทดลอง 
 
  2. สมุ
 
 

ว าร  

  1.  ทําการสํารวจรอบๆ บงึหนองโพธ์ิ  
  

  3.  ทําการ

      บันทกึผล  
 
     วิเคราะห์และสรุปผล 
....................................................................................................................................................
..
...................................................
 
     

.

การนําไปใช้ประโยชน์ 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..
..
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ต  อนที่ 2

์ 
ร์ 

ดิสิก์ 

 

 3. ทําการวดัอณุหภมูิของนํา้ในบงึหนองโพธ์ิโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์  
็ นกรด-เบส ของนํา้ในบงึหนองโพธ์ิโดยใช้ pH มิเตอร์ 

   บันทกึผลการทดลอง  

  
 อุปกรณ์การทดลอง 
  1. เทอร์โมมิเตอร
  2. pH มิเตอ
  3. เซค
  4. สายวดั 
 

วิธีการทดลอง       
 

  1. ทําการสํารวจรอบๆ บงึหนองโพธ์ิ และ ระบจุดุท่ีตรวจสอบ 5 จดุ 
  2. ทําการวดัความขุน่ของนํา้ในบงึหนองโพธ์ิโดยใช้เซคดิสิก์  
 

  4. ทําการวดัความเป
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ต
 

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

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

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

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

าพ 
ดุท่ี 1 ดุท่ี 2 ดุท่ี 3 ดุท่ี 4 ดุท่ี 5 เฉล่ีย 

ารางบนัทกึผล 

                 จดุท่ี จ จ จ จ
ลกัษณะกายภ

จ

คา่ความขุน่ของนํา้ (ซ.ม.)       
อณุภมูิ (°C)       
ค  า่ pH       

 
 ลักษณะทางกายภาพอ่ืนๆ ที่พบ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................
.....................................................................................................................................................
     วิเคราะห์และสรุปผล 
....................................................................................................................................................
..
...................................................
 

.

     การนําไปใช้ประโยชน์ 
 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.. .................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.... ...............................................................................................................................................
..
..
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ใบงานที่ 1 
เร่ือง บงึหนองโพธ์ิที่ฉันรู้จัก 

 
 
 

 

 2. อธิบายประวตัขิองบงึหนองโพธ์ิได้ 

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

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

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

 
 
 

จุดประสงค์       
  1. จดัประเภทของบงึหนองโพธ์ิได้ 
 
  3. บอกความสําคญัของบงึหนองโพธ์ิได้ 
 
 1. ให้นกัเรียนอธิบายวา่บงึหนองโพธ์ิเป็นระบบนิเวศแบบใด 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
 ..............................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 2. ให้นกัเรียนเขียนบรรยายประวตัขิองบงึหนองโพธ์ิมาพอสงัเขป 
....................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
 .............................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 3. ให้นกัเรียนเขียนประโยชน์ของบงึหนองโพธ์ิท่ีมีตอ่ชมุชน 5 ข้อ 
....................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................
. ..................................................................................................................................................
.. .................................................................................................................................................
... ................................................................................................................................................
.... ...
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..

..

ใบงานที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของ
บงึหนองโพธ์ิ 

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

.... 

 จุด
 1. อธิบายบอกลกัษณะทางกายของบงึหนองโพธ์ิได้ 

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 

ประสงค์    
 

2. บอกความสําคญัของบงึหนองโพธ์ิได้ 
 
 1. ลกัษณะทางกายของบงึหนองโพธ์ิท่ีสํารวจมีอะไรบ้าง 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
 .................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 2. ลกัษณะทางกายท่ีดีของบงึหนองโพธ์ิควรเป็นอยา่งไร 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 3. นกัเรียนมีแนวทางในการช่วยให้บงึหนองโพธ์ิมีลกัษณะท่ีดีได้หรือไมอ่ยา่งไร 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
 .
...
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แบบทดสอบ  
 

าํชีแ้จง ี่สดุ  ลงในกระดาษคําตอบ 
 

. ข้อใด งึหนองโพธ์ิ 

. ข้อใด

หรือแมนํ่า้      
นํ่า้ขนาดใหญ่ 

. ข้อใด ์

. บงึหน

ค. มีความหลากหลายของสิง่มีชีวิตมาก 

 

 
 

เร่ือง หนองโพธ์ิที่ฉันรู้จัก
 

  

ค  :  จงเลือกคําตอบท่ีถกูต้องท

1 จดัเป็นลกัษณะทางกายภาพของบ
 ก. ต้นไม้ท่ีขึน้อยูร่อบๆ บงึ 
 ข. คา่อณุหภมูิของนํา้ในบงึ 
 ค. จํานวนนกท่ีมากินปลาในบงึ 
 ง. ความหลากหลายของพนัธุ์ปลาในบงึ 
 
2 อธิบายความหมายของบงึได้ถกูต้องท่ีสดุ 
 ก. แหลง่นํา้ท่ีไหลตลอดทัง้ปี 
 ข. แหลง่นํา้ท่ีรองรับนํา้เฉพาะหน้าฝน    
 ค. แหลง่นํา้ปิดท่ีรองรับนํา้จากลําธาร

ึง่ของแม ง. แหลง่นํา้เปิดเป็นสว่นหน
 
3 ไมใ่ช่ประโยชน์ในของบงึหนองโพธิ 
 ก. แหลง่พกัผอ่นหยอ่นใจ 
 ข. ใช้บาํบดันํา้เสียจากชมุชน 

ค. รองรับนํา้จากคลองหนองโพธ์ิ 
 

 
 ง. สํารองนํา้เพ่ือใช้ด้านเกษตรกรรม
 
4 องโพธิจดัเป็นแหลง่นํา้ปิดเพราะเหตใุด 
 ก. มีปริมาณนํา้น้อย 

์

ข. รองรับนํา้จากคลองหนองโพธ์ิ  
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 ง. เป็นแหลง่รองรับนํา้ท่ีไมต่ดิตอ่กบัทะเล  

. บคุค ข้องกบับงึหนองโพธ์ิ 

ค. ผู้ใหญ่บ้าน   

. เพรา มีสีขุน่ 

ค. นํา้ท่ีไหลมาจากคลองหนองโพธ์ิ 
ศยัอยูใ่นบงึหลายชนิด 

. ข้อใด
 

ค. บงึหนองโพธ์ิเป็นระบบนิเวศนํา้ไหล 

. บงึหน ชมุชนในด้านตา่งๆยกเว้นข้อใด 
 

ค. ด้านท่องเท่ียว 

. คา่คว สของบงึหนองโพธ์ิสามารถวดัได้จากสิง่ใด 
ร์ 

ค. pH มิเตอร์ 

 
5 ลในข้อใดเก่ียว
 ก. ตํารวจ   
 ข. นกัเรียน 
 
 ง. ทกุคนในชมุชน 
 

ะเหตใุดนํา้ในบงึหนองโพธ์ิจงึ6
ก. นํา้ฝนท่ีตกลงมาสูบ่งึ  

 ข. พืชนํา้ท่ีขึน้อยูร่อบๆ บงึ 
 
 ง. มีสิง่มีชีวิตอา
 
7 กลา่วได้ถกูต้อง 

ก. บงึหนองโพธ์ิเป็นระบบนิเวศนํา้กร่อย 
ข. บงึหนองโพธ์ิเป็นระบบนิเวศนํา้จืด  

 
ง. บงึหนองโพธ์ิเป็นระบบนิเวศนํา้เคม็  

 
องโพธ์ิมีผลตอ่คนใน8

 ก. ด้านการประมง
 ข. ด้านการเกษตร 
 
 ง. ด้านการคมนาคม 
 
9 ามเป็นกรด-เบ
 ก. เทอร์โมมิเตอ
 ข. เซคดิสิก์ 
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 ง. กลัวามิเตอร์ 

0. ลกัษณะทางกายภาพของบงึหนองโพธ์ิเปล่ียนไปเพราะเหตใุดมากท่ีสดุ 
ชน

ค. พืชนํา้         
ง. แสงอาทิตย์ 

 
 
1
 ก. คนในชมุ         
 ข. สตัว์นํา้ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้     

ํา กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง หลากหลายชีวิต จบแล้วนกัเรียน

 2. บอกหน้าท่ีของสิง่มีชีวิตท่ีพบในบงึหนองโพธ์ิได้ 
 3. สามารถจําแนกประเภทของสิง่มีชีวิตท่ีพบได้ 

 จําแนกสิง่มีชีวติในบงึหนองโพธ์ิได้ 
 
 เม่ือนกัเรียนท
สามารถแสดงพฤตกิรรมตอ่ไปได้ 
                           
 1. บอกช่ือสิง่มีชีวิตท่ีพบในบงึหนองโพธ์ิได้ 

กจิกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เร่ืองหลากหลายชีวติ 
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ายโดยท่ีสิง่มีชีวิตตา่ง  ๆเหลา่นีต้า่งก็มีบทบาท
ยั

 1. ส่ิงมีชีวิตที่ลอยตวัอยู่ที่ผิวนํา้ (Neuston) เช่น ไขนํ่า้ 
จิงโจ้นํา้ และพืชหรือสตัว์ชนิด  ท่ีวา่ยนํา้ ฟักตวัหรือลอยตวัอยูบ่นผ

 

. พวกที่ว่ายนํา้เป็นอสิระ (Nekton) สว่นใหญ่จะมีขนาดใหญ่และสามารถวา่ยนํา้ได้ดี เช่น ด้วงดิง่ 
มงดานา ปลา และสตัว์สะเทินนํา้สะเทินบก 

รูปจิงโจ้นํา้ 

 
 

ใบความรู้ที่ 3 เร่ือง ส่ิงมีชีวิตในนํา้ 

 
 
 สิง่มีชีวิตในแหลง่นํา้จืดมีทัง้ผู้ผลติท่ีสําคญัของระบบนิเวศ ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช และพืชมีดอก 
เป็นต้น นอกจากนีก็้พบผู้บริโภคในลําดบัตา่ง  ๆรวมทัง้ผู้ยอ่ยสล
ในการถ่ายทอดพลงังานในห่วงโซอ่าหารในระบบนิเวศด้วยนอกจากนี ้ เรายงัสามารถแบง่สิง่มีชีวิตท่ีอาศ
อยูใ่นนํา้จืดออกตามถ่ินอาศยัท่ีแตกตา่งกนัเป็นกลุม่ๆ ดงันี ้

จอก แหน มวนแมงป่องนํา้แมลง
ิวนํา้ เป็นต้น อ่ืนๆ

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : http://www.jochemnet.de/fiu/Halobates.jpg 

 
 

 
 

           
 3

แ
 
 
 

        รูปตัวอ่อนของแมลง 
ท่ีมา : http://www.rougeriver.com/techtop/sample/benthos.html 

              รูปแมลงดานา 
ท่ีมา : http://www.skn.ac.th/skl/project/ins77/bug18.gif 

าศัยอยู่ที่ผิวหน้าดนิ (Benthos) เช่น ตวัออ่นของพวกแมลง หอยขมหอยโขง่  2. ส่ิงมีชีวิตที่อ

หอยกาบ ไส้เดือนดนิ เป็นต้น สิง่มีชีวิตเหลา่นี ้จะเกาะฟักตวัหรือฝังตวัท่ีผิวดนิ บริเวณพืน้ท้องนํา้ 
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 4. พวกแพลงก์ตอน (Plankton) มีทัง้แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) และแพลงก์ตอนสตัว์ 
(Zooplankton) จดัเป็นสิง่มีชีวิตท่ีสามารถลอยตวัอยูใ่นนํา้หรือลอยไปตามกระแสนํา้ได้ เช่น ไดอะตอม 

5. พวกที่แขวนต  หอยฝาเดียว และ
รโทซวัชนิดตา่งๆ ท่ี

สาหร่าย เป็นต้น 

 
 รูปแพลงก์ตอน 

ท่ีมา : http:// 
 

 วัอยู่ กับวัตถุในนํา้ (Periphyton) เช่น ตวัออ่นของแมลง
เกาะหรือแขวนตวัอยูต่ามรากและใบของพืชนํา้ 

www.senckenberg.de/root/index.php?page_id=3652 

โพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แล้วบงึหนองโพธ์ิ
ข้างๆโรงเรียนของเรา
จะมีลักษณะอย่างไร

รูปโปรโตซัว 
ท่ีมา : http://www.scielo.br/img/revistas/rbzool/v23n3/a21fig10.jpg 
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กจิกรรมที่ 2 หลากหลายชีวติ 

 
 
   

  

ื่ม 

4. กรรไกร 
์  

         

  ทําการเก็บ และสํารวจสิง่มีชีวิตท่ีมีอยูใ่นบงึหนองโพธ์ิ 

ดและระบช่ืุอสิง่มีชีวิตท่ีพบ 

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

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

    
 
  อุปกรณ์การทดลอง 
 1. ไม้บรรทดั 
 2. ขวดนํา้ด
 3. สวิงตกัแพลงก์ตอน 
 
 5. กล้องจลุทรรศน
 

วธีิการ    
 1. ทําการระบจุดุ 5 จดุรอบบงึหนองโพธ์ิ  

2.
 3 จําแนกชนิ

  
  บันทกึผล  
  
 วิเคราะห์และสรุปผล 
.................................................................................................................................................... 
..
...................................................
 

.

 การนําไปใช้ประโยชน์ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

..
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ใบงานที่ 3 หลากหลายชีวติ 

 

    จุดประสงค และประเภทของสิง่มีชีวิตท่ี นํา้ได้ 
 

รูปภาพ ช่ือ กลุ่ม 

 
 
 
 

 
 

์:  บอกช่ือ อยูใ่น

1.  

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

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

 
 
 

2.  

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

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

 
 

 
 
 

3.  

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

 
........................................... 
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รูปภาพ ช่ือ กลุ่ม 
4.  

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

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

 
 

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

5.  

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

 
 
 
 

 
 
 

 .........................................
.. 
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แบบทดสอบ  

 
 

     คาํชีแ้จง:  ให ุม่ให้ถกูต้อง กลุม่ละ 2 ชนิด
 

กลุ่มส่ิงมีชีวติ 

เร่ือง หลากหลายชีวติ 

 

้นกัเรียนช่ือมีชีวิตตามกล   

ส่ิงมีชีวิต 
1. สิง่มีชีวิตท่ีลอยตวัอยูท่ี่ผิวนํา้ (Neuston) 

1. ...................... ....................... 
 
..

2. .............................................. 
2. สิง่มีชีวิตท่ีอาศยัอยูท่ี่ผิวหน้าดนิ (Benthos) 

3. ...................... ....................... 
 
..

4. .............................................. 
3. พวกท่ีวา่ยนํา้เป็นอิสระ (Nekton) 

5. ...................... ....................... 
 
..

6. .............................................. 
4. พวกแพลงก์ตอน (Plankton) 

7. ...................... ....................... 
 
..

8.............................................. 
5. พวกท่ีแขวนตวัอยูก่บัวตัถใุนนํา้ (Periphyton) 

9. ............................................... 
10. .............................................. 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ที่ 3 ใครกนิใคร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จ งค์การเรียนรู้   
 อธิบายการถ่ายท
ุดประส

อดพลงังานในบงึหนองโพธ์ิได้ 

แล้ว นกัเรียนสามารถ

                           
 1. บอกความหมายของ หว่งโซอ่าหาร สายใยอาหารได้ 
 2. อธิบายการถ่ายทอดพลงังานในบงึหนองโพธ์ิได้

 
 เม่ือนกัเรียนทํา กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง ใครกินใคร จบ
แสดงพฤตกิรรมตอ่ไปได้ 
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ห่วงโซ่อาหาร (Food chain) หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดพลงังานในรูปอาหารจากสิง่มีชีวติ
ะดบั ีกระดบัหนึง่โ กินตอ่กนัเป ีชีวิตเป็น

สายในอาหาร (Food we ายถึง หว่งโซอ่าหารท่ีซบัซ้อนหลายๆ ชดุ ซึง่ตอ่เน่ืองกนัทําให้
เกิดการ งังานในรูปอาหารระหวา่งสิง่มีชีวิตท่ีมีควา นอยา่งซบัซ้อน 
 

 
 

 
 
 
 

ใบความรู้ที่ 4 เร่ือง ใครกนิใคร  
 
 
 

 ความสมัพนัธ์ของสิง่มีชีวิตในเชิงอาหารในระบบนิเวศ การหมนุเวียนของธาตแุละสารประกอบ
ในธรรมชาต ิและภาวะสมดลุในระบบนิเวศ มีรายละเอียดดงันี ้
 

ลําดบัตอ่เน่ืองกนัเป็นสายยาว ร หนึง่ไปยงัอ ดยลกัษณะการ ็ นทอด  ๆของสิง่ม
เช่น 
 
 
  

 
 

 
 
 

 

ภาพแสดงห่วงโซ่อาหาร  (Food chain) 
 

 b) หม
ถ่ายทอดพล มสมัพนัธ์กั

 
 

   ง ู

ปลา  

สาหร่ายสีเขียว 

ไรนํา้ 

ปลาเล็ก 

 

ผู้ผลิต 

หญ้า 

ข้าวโพด 

 

สัตว์กนิพืช 
 

สัตว์กนิสัตว์ 
 

สัตว์ที่กินทัง้พืชและสัตว์ 
 

ตั๊กแตน นก คน 

ตั๊กแตน นก ง ู เหยี่ยว 
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ภาพแสดงสายใยอาหาร 
 
 ปิระมิดอาหาร (Food Pyramid) หมายถึง การถ่ายทอดพลงังานในห่วงโซอ่าหาร แตล่ะระดบั
ัน้ของอาหารนัน้สามารถนํามาอธิบายในรูปแบบของแผนภาพรูปแท่งซ้อนๆ กนั โดยให้ผู้ผลติเป็นแท่ง
ยูใ่นระ บัต่ําสดุ และสิง่มีชีวิตท ึง่ทําให้ได้รูปปิระมิด 

 
 

 

 80-90% ในรูปของ Metabolism เช่น การหายใจ  การสร้างเนือ้เย่ือ 
วามร้อน มีบางสว่นท่ีไมส่ามารถถ่ายทอดพลงังานสูอี่กขัน้ได้ เช่น พืช มีบางสว่นท่ีกินไมไ่ด้ เช่น 

เปลือก เมลด็ พอพลงังานถ่าย นไมไ่ด้ จงึสรุปออกมาเป็นกฎ 
0 เปอร์เซน็ต์ ( ten percent law) 
           

00% 10%  1%  0.1% -----> 

 
 
 

ข
อ ี่มีลําดบัชัน้ของอาหารสงูขึน้ตามลําดบัชัน้ซด

 
 
 
 

 
 

 

     ภาพแสดงปิระมิดอาหาร 
 

 การถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่อาหาร 
  พลงังานท่ีสง่ผา่นไปในแตล่ะ tropic level จะสง่ผา่นแคป่ระมาณ 10-20%  ในแตล่ะลําดบัขัน้ 
จะมีการสญูเสียพลงังานไปประมาณ
พลงังานค

ทอดไปท่ีสตัว์ก็มีบางสว่นในร่างกายสตัว์ท่ีกิ
1
  

1
 
 
 
 

2  บริโภคพืช (Herbivore) 
 

3  ผ

4  บริโภ ivore)คอันดับสุดท้าย (The carn  

ู้บริโภคสัตว์ (Carnivore) 

1  ผู้ผลติ (Producer) 

ในบงึหนองโพธ์ิใคร
กนิใครกันบ้างนะ 
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 การสะสมทางชีวภาพ (Biomagnifications)  
  สารอ่ืนๆ บางชนิดสามารถถกูถ่ายทอดไปในห่วงโซอ่าหารจดัเป็นการสะสมทางชีวภาพ ตาม
ะดบัพลงังานซึง่จะมีการสะสมมากขึน้เร่ือยๆ ตาร มระดบัพลงังานท่ีสงูขึน้ไป ได้แก่ การสะสมสารพิษตา่งๆ  
ารสะสมของโลหะหนกัในสตัว ้ เปลือกของไข่สตัว์ปีกเปราะบาง 
ตกง่าย และมีโอกาสเส่ียงท่ี

 

                                    

ก ์นํา้ เป็นต้น สารพิษประเภท DDT มีผลทําให
จะสญูพนัธุ์สงูขึน้ แ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
            ภาพ การสะสมของสารปรอทในส่ิงมีชีวิต 
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กิจกรรมที่ 3 ใครกินใคร 

ภาพ ผลของการสะสม DDT ในสตัวปี์ก 

อุปกรณ์การทดลอง 
ปากกา 
ดุจด 

 

มลูสิง่มีชีวิตท่ีพบจากกิจกรรมท่ี 2 หลากหลายชีวติ ทําการเขียนห่วงโซอ่าหาร 
 2. นําข้อมลูสิง่มีชีวิตท่ีพบจากกิจกรรมท่ี 2 หลากหลายชีวติ ทําการเขียนสายใยอาหาร 

 

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

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

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

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

 
 
 
   
     
 
  1. 

ม  2. ส
 
 

วิธีการ   

  1. นําข้อ
 

  
 บันทกึผล  
 
 วิเคราะห์และสรุปผล  
..
...................................................
 ................................................................................................................................................... 

.

 
 การนําไปใช้ประโยชน์ 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..
.. ....................
..
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ใบงานที่ 4 ใครกนิใคร 

 

้ 

1. ให้นักเรียนเขียนห่วงโซ่อาหารจากส่ิงมีชีวิตที่กาํหนดให้ 
                                           ไรนํา้     ปลา   สาหร่าย    นก 

                  
 
 

 

 2. ให้นักเรียนเขียนสายใยอาหารจากส่ิงมีชีวิตต่อไปนี ้
                    สาหร่าย  ปลา แพลงก์ตอนสตัว์ นก    ง ู คน  

 
 
 
 
 
 

 
 

จุดประสงค์    
 1. เขียนแผนภาพของห่วงโซอ่าหารและสายใยอาหารได

 
 
  2. อธิบายความหมายของกฎ 10 เปอร์เซน็ต์ได้ 
  3. อธิบายการถ่ายทอดสารพษิในระบบนิเวศได้ 
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        แบบทดสอบ  

ท่ีสดุ ลงในกระดาษคําตอบ 

 ข.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งวิ่งมีชีวิต 
วา่งสิง่มีชีวิต 

ิต

 ข.  นก แพลงก์ตอนสตัว์ ปลา สาหร่าย 
์ นก สาหร่าย 

ก์ อนสตัว ปลา นก   

นั บัสดุท้าย 
            

 ข.  Carnivore 
 ค.  The carnivore   
 ง.  Producer 

 
 

 

       เร่ือง ใครกนิใคร 
 
 
 

               คาํชีแ้จง:  จงเลือกคําตอบท่ีถกูต้อง
1. ห่วงโซอ่าหารเก่ียวข้องกบัเร่ืองใดมากท่ีสดุ 
  ก. การมีระดบัขัน้ของสิง่มีชีวิต 
 
  ค.  การถ่ายทอดพลงังานระห

ง.  ความเก่ียวข้องระหวา่งสิง่มีชีว ในแตล่ะกลุม่   
 
2. ข้อใดเขียนห่วงโซอ่าหารได้ถกูต้อง 
  ก.  แพลงก์ตอนสตัว์          นก        ปลา           สาหร่าย 
                                  
  ค. ปลา           แพลงก์ตอนสตัว                     
  ง.  สาหร่าย          แพลง ต ์                      
 
3. สิง่มีชีวิตใดท่ีเป็นผู้บริโภคอ ด
  ก.  Herbivore 
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ใช้ข้อ ลูตอ่ไปนี ้ตอบคําถามข้  6   
 

 
 
 

 

 

 
 

ีว ดเป็นผู้บริโภคอนัอนัท่ี 1 
ก็  

ํา้    

ารจะเกิดเหตกุารณ์ใด 
ง  

. ปลาเพิม่จํานวนขึน้ 
 ค. ปลาเลก็ลดจํานวนลง  

ม อ 4 –

   ง ู

ปลา    

สาหร่ายสีเขียว 

ไรนํา้ 

ปลาเลก็ 

 

 
 
 
 

4. จากสายใยอาหารสิง่ม
 ก.  ไรนํา้  ปลาเล

ีช ิตใ
 
  ข.  ปลาเลก็ สาหร่าย 
  ค.  ปลา ไรนํา้   

ก็   ง.  ง ู  ปลาเล
 

ใ เป็น producer  5. สิง่มีชีวิต ด
 ก.  ไรน 

  ข.  สาหร่าย 
   ค. ปลาเลก็   

ง.  ง ู  
 
6. ถ้าปลาเ ก็ลดจํานวนลงส
  ก. ไรนํา้ลดจํานวนล

 ข

ล ายใยอาห
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  ง. งเูพิม่จํานวนขึน้ 

. ปริมา ท จากสิง่มีชีวิตหนึง่ไปยงัสิง่มีชีวิตอีกชนิดหนึง่ ในแตล่ะหว่งโซอ่าหาร 
ดิเป็นปร

ก.  ร้อยละ 5   

. ในหว่ ล่ะลําดบัขัน้นัน้ประมาณร้อยละ 90 ของพลงังานจะเกิดอะไรขึน้ 
ก. ถกูเก็บสะสมไว้ใช้ประโยชน์ในร่างกาย 

รือสญูเสียกบักิจกรรมตา่งๆ 
อๆ ไป 

. ปลา อ่ 1 วนัอยากทราบวา่ปลาตวันีส้ามารถนําไปสร้างเนือ้เย่ือของร่างกาย
ด้จริงเทีย

 ก. 20 ตวั   

  
 
 
10. ดีดีท ซ นได้ตามข้อใดมากท่ีสดุ 

ดีดีที          อากาศ คน 
ดีดีที          ปลา คน  
ดีดีที         แมลง คน 
ดีดีที        แมลง นก คน  

    
 
 
 
7 ณพลงังานท่ีถ่าย อด
ค ิมาณเท่าใด 
 
 ข.  ร้อยละ 10 
 ค.  ร้อยละ 15   
 ง.  ร้อยละ 20 
 

งโซอ่าหารของสิง่มีชีวติแต8
 
 ข.  ถกูแผรั่งสีในรูปของความร้อน 
 ค.  ถกูเผาไหม้ห
 ง.  ถกูถ่ายทอดต่
 
9 1 ตวั กินไรนํา้ 2,000 ตวัต
ไ บกบัไรนํา้ก่ีตวั 
 
  ข.  200 ตวั 

ค. 2,000 ตวั   
ง.  20,000 ตวั 

ีสามารถถ่ายทอดไปได้ในหว่งโ อ่าหาร จนมาถึงค
ก.         
ข.                
ค.              
ง.                       
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
 
 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เร่ืองรู้เท่าทนั  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้     

  2. 

 เม่ือนกัเรียนทํา กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง รู้เทา่ทนั จบแล้ว นกัเรียนสามารถ
แสดงพฤตกิรรมตอ่ไปได้ 
  1. บอกคา่ดชันีท่ีใช้ในการบง่ชีค้ณุภาพของนํา้ได้ 

2. บอกสถานะของบงึหนองโพธ์ิได้ 

 1. สามารถใช้คา่ดชันีบง่ชีค้ณุภาพของนํา้ 
ระบคุณุภาพของนํา้ได้ 
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ใบความรู้ที่ 5 เร่ือง ใครกนิใคร 

 
 
 

 สภาพแวดล้อมของแหลง่นํา้จืดมีปัจจยัทางกายภาพและทางเคมีท่ีสง่ผลกระทบตอ่การ
ดํารงชีวิตของสิง่มีชีวิตในระบบนิเวศ คือ 
 1. ปริมาณออกซเิจนที่ละลายในนํา้ (DO: Dissolved Oxygen) ออกซเิจนมีความจําเป็น
ตอ่การดํารงชีวิตของสิง่มีชีวิต ออกซิเจนท่ีละลายในนํา้มาจากบรรยากาศและจากการสงัเคราะห์ด้วยแสง
ของพืชใต้นํา้ ปริมาณออกซเิจนเป็นปัจจยัจํากดัในแหลง่นํา้ท่ีสําคญั ภาวะขาดออกซเิจนในแหลง่นํา้มกัเกิด
จากการมีของเสียถ่ายเทลงไปมาก ทําให้แบคทีเรียยอ่ยสลายไมท่นั โดยเฉพาะในช่วงฤดรู้อน อยา่งไรก็ตาม 
สตัว์ท่ีดํารงชีวติในแหลง่นํา้จืดจะต้องมีการปรับตวั เพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาพของแหลง่นํา้ท่ีมนัอาศยัอยู่ 
เช่น ตวัอ นของแมลงท่ีอาศยัอยูใ่ต ้าง เพ่ือให้มี
โอกาสแลกเปล่ียนออกซเิจนจากนํา้ไ รถรับออกซเิจนได้ใน
ปริมาณส เป็นต้น 

อ่ ้ ก้อนหินในบริเวณแหลง่นํา้ไหล มีลําตวับางแผอ่อกกว
ด้โดยตรง หรือบางชนิดมีเหงือกท่ีเจริญดีสามา

งู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สว่นนํา้เสียมีคา่ DO ต่ํากวา่ 3มิลลกิรัมตอ่ลติร 
ปลาและสตัว์นํา้สามารถอาศยัอยูใ่นนํา้ท่ีมีคา่ 
DO มากกวา่ 2 มิลลกิรัมตอ่ลติร 
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 2. อุณหภมู ินํา้ในแหลง่นํา้จืดมีอณุหภมูิคอ่นข้างคงท่ี ไมเ่ปล่ียนแปลงมากนกัเพราะนํา้มีคณุสมบตัิ
ท่ีมีความร้อนจําเพาะสงู จงึควบคมุการเปล่ียนแปลงอณุหภมูิได้ นอกจากนีก้ารท่ีนํา้แข็งลอยอยูเ่หนือผิวนํา้ 
ทําให้สิง่มีชีวิตยงัดํารงชีวิตอยูไ่ด้ในใต้นํา้สว่นท่ีลกึลงไป 
 3. ปริมาณแร่ธาตุ นอกจากการละลายของก๊าซในแหลง่นํา้แล้ว แหลง่นํา้ยงัได้รับแร่ธาตจุากป่า
และแผน่ดนิ โดยการชะล้าง ทําให้แร่ธาตใุนดนิไหลลงสูแ่หลง่นํา้ แร่ธาตตุา่งๆ ในแหลง่นํา้จืดสว่นใหญ่
ถกูชะล้างมาจากพืน้ดนิรอบๆ แหลง่นํา้ หรือบางสว่นได้จากการยอ่ยสลายสารอนิทรีย์ของตะกอนใต้นํา้ 

้ แคลเซียมไบคาร์บอเนต ถ้าในแหลง่นํา้มีแคลเซียม- 

 5. กระแสนํา้ มีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้านตา่งๆ อีกทัง้ยงัเป็น
ัจจยัจํากดั ทัง้โดยทางตรงและทางอ้อมตอ่การดํารงชีวิตของสิง่มีชีวติด้วยกระแสนํา้ จะเป็นตวักําหนด 
ารแพร่ของก๊าซและแร่ธาตท่ีุจําเป็นตอ่การดํารงชีวิตของแพลงก์ตอนในแหลง่นํา้น่ิง เช่น ทะเลสาบ นํา้
ะเคล่ือนท่ีโดยลมและโดยการหมนุวนของนํา้เอง การเกิดลมรุนแรงทําให้กระแสนํา้เกิดเป็นคล่ืนกดัเซาะ
งัทลายดนิลงมาทําให้เกิดการทบัถมจนตืน้เขิน และในท่ีสดุนํา้ก็จะไหลช้าลงด้วย 

 

ธาตสุว่นใหญ่ท่ีพบในแหลง่นํา้ในปริมาณมากกวา่ธาตชุนิดอ่ืน ได้แก่ โซเดียม แคลเซียม และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ท่ีสามารถละลายนํา้ได้ดี ซึง่ได้มาจากการท่ีแบคทีเรียในนํา้สลายสารอินทรีย์ การหายใจของส่ิงมีชีวติและ
ได้มาจากบรรยากาศโดยตรงเม่ือคาร์บอนไดออกไซด์รวมตวักบันํา้เกิดเป็นกรดคาร์บอนิก (Carbonic Acid) 
ซึง่เป็นกรดออ่นแตส่ามารถทําปฏิกิริยากบัหินปนูได
ไบคาร์บอเนตมาก จะสง่ผลให้นํา้กระด้างและมีความเป็นดา่งสงู  
 4. ความขุ่นใสของนํา้ สิง่ท่ีมีอิทธิพลหรือเป็นตวักําหนดความขุน่ใสของนํา้ คืออนภุาคของดนิ
เหนียวและอาจเกิดจากสิง่มีชีวติขนาดเลก็ โดยเฉพาะแพลงก์ตอนพืชท่ีลอ่งลอยอยูใ่นแหลง่นํา้ ถ้ามีการแพร่พนัธุ์
เพิ่มจํานวนมากขึน้ ทําให้เกิดการบดบงัแสงบริเวณผิวหน้านํา้จนแสงสอ่งลงไปใต้นํา้ได้น้อยลงหรือไมไ่ด้เลย 
และสง่ผลตอ่พืชและสิง่มีชีวิตอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่ต้นํา้ด้วย 

ป
ก
จ
พ
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กจิกรรมที่ 4 รู้เท่าทนั 

 
 
 
 
 
         

า 

       

      
ดในการเก็บนํา้ 5 จดุ รอบบงึหนองโพธ์ิ 

 2. ทําการเก็บตวัอยา่งนํา้ใสข่วดเก็บนํา  
ทําการทดสอบหาคา่ DO ด้วยชดุตรวจคา่ DO ทัง้ 5 จดุๆละ 3 ครัง้  

 
 ันทกึผล  
 
     
ารางบนัทกึผล 

จดุท่ีเก็บนํา้ 1 2 3 4 5 

อุปกรณ์การทดลอง 
  1. ปากก
                2.  สมดุจด 

                   3. ชดุตรวจคา่ DO 

         4. ขวดเก็บนํา้ 
 
 

วิธีการ  
 1. ระบจุ

  
 ุ
       
        3. 
 

บ

  
ต
 

 คา่ DO      
คา่เฉลี่ย      
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 วิเคราะห์และสรุปผล 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การนําไปใช้ประโยชน์ 
....................................................................................................................................................
..
.. ......................................................................
.. ...................
.. .........................................................

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

 

..
 

นํา้ในบงึหนองโพธ์ิเป็นอย่างไรบ้างนะ  
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 ใบงานที่ 5 รู้เท่าทนั 
 
 

 
 จุดประสงค์   
  1. สามารถบอกตวัชีว้ดัท่ีใช้วดัคณุภาพของนํา้ได้ 
  2. ระบสุถานการณ์ของนํา้ในบงึหนองโพธ์ิได้ 
 
 1. ให้นกัเรียนระบตุวัชีว้ดัท่ีใช้ในการบอกคณุภาพของนํา้ได้ 5 ข้อ 
....................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

..

.................................................................................................................................................... 
 2. จากสถานการณ์ 
  แหลง่นํา้ A  มีการใช้ประโยชน์ในการอปุโภค คมนาคม เป็นแหลง่รองรับนํา้จากชมุชน 
แหลง่นํา้ B เป็นแหลง่นํา้จากธรรมชาต ิไมมี่การใช้ประโยชน์ 
 
  จากข้อมลูเบือ้งต้น นายสมชาย ตรวจคา่ DO ของแหลง่นํา้ทัง้ 2 ได้ดงันี ้ 6.0 ม.ก./ล. และ 
2.5 ม.ก./ล.  คา่ DO ทัง้ 2 คา่ เป็นของแหลง่นํา้ใด จงอธิบาย พร้อมเหตผุลประกอบ 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..
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...................................... ......................................................

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

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

์ตอ่สิง่มีชีวิตท่ีอยูใ่นนํา้หรือไม ่อยา่งไร 

4. สิง่ใดบ้างท่ีบง่บอกได้วา่นํา้เสีย 2 ข้อ 
............................................................................ 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

..
 
        

แบบทดสอบ 
เร่ือง รู้เท่าทนั 

 
 
คาํชีแ้จง:  จงเตมิคําหรือข้อความท่ีถกูต้องท่ีสดุ ลงในชอ่งวา่ง 
 1. DO  ยอ่มาจาก ........................................................................................................ 
 
 2. คา่ออกซเิจนท่ีละลายอยูใ่นนํา้มาจากอะไร .................................................................. 
 
 3. คา่ออกซเิจนท่ีละลายในนํา้มีประโยชน
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
 
........................................................................
...................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
.............................
 
 ใช้ข้อมลูตอ่ไปนี ้ตอบคําถามข้อ 5 – 7  
  แหล่งน้ํา ก. เป็นแหล่งน้ําทีอ่ยู่ในชมุชน มีสีเทาจนถึงดํา ส่งกล่ินเหม็นรบกวนผูค้นทีผ่่าน
ไปมาแหล่งน้ํา ข. เป็นแหล่งน้ําทีอ่ยู่ในชมุชน มีสีใส  สมารถมองเห็นปลาทีอ่ยู่ในน้ําได ้ 
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 5. ถ้ากรมควบคมุมลพิษได้ทําการสุม่ตรวจคา่ DO  ปรากฏวา่มีคา่ DO เท่ากบั 1.5 ม.ก./ล   
......................... 

7. นกัเรียนอยากให้บงึหนองโพธ์ิเหมือนกบัแหลง่นํา้ชนิดใด เพราะเหตใุด 
....................................... 

8. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีละลายอยูใ่นนํา้มาจากสิง่ใด 2 ข้อ 
............................................. 

9. ถ้านํา้ในบงึหนองโพธ์ิขุน่มากๆ จะทําให้เกิดเหตกุารณ์ใด 
. 

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

      จะเป็นแหลง่นํา้ชนิดใด ..................................................................................
 6. ถ้ากรมควบคมุมลพิษได้ทําการสุม่ตรวจคา่ DO  ปรากฏวา่มีคา่ DO เท่ากบั 4.5 ม.ก./ล   
      จะเป็นแหลง่นํา้ชนิดใด ........................................................................................................... 
 
 
  
 
.............................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
 
.......................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
 
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
  
    10. แคลเซียมไบคาร์บอเนตท่ีละลายอยูใ่นนํา้สง่ผลตอ่ลกัษณะทางกายภาพของนํา้อยา่งไร 
....
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.............................

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

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

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

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

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

  

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

..

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้     
บอกสาเหตท่ีุทําให้เกิดนํา้เสียได้ 

 เม่ือนกัเรียนทํา กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง ใครรังแกบงึหนองโพธ์ิบ้างนะจบแล้ว 
นกัเรียนสามารถแสดงพฤตกิรรมตอ่ไปได้ 
  1. บอกสาเหตท่ีุทําให้เกิดนํา้เสียได้ 
  2. บอกสาเหตท่ีุทําให้บงึหนองโพธ์ิมีคณุภาพนํา้ลดลงได้ 
    
  

 

กจิกรรมการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง ใครรังแกบงึหนองโพธ์ิบ้างนะ 
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ใบความรู้ที่ 6 
เร่ือง ใครรังแกบงึหนองโพธ์ิบ้างนะ 

 
 
 
 

การเกิดมลพษิทางนํา้มีหลายสาเหตุ ดงันี ้
 1. การปลอ่ยนํา้ทิง้และขยะจากชมุชน ซึง่ประกอบด้วยอาคารบ้านเรือน ยา่นธุรกิจการค้า 
นํา้ทิง้จากแหลง่ชมุชน ซึง่มาจากการชําระร่างกาย การซกัเสือ้ผ้า การประกอบอาหาร รวมทัง้ของเสีย

งงาน ได้แก่  

มูิขนาดนีเ้ป็นอนัตรายตอ่สิง่มีชีวิตในนํา้ทัง้

เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ตา่งๆ 
ละพืน้โรงงาน นํา้ล้างเป็นนํา้ท่ีมีสิง่เจือปนมาก เชน่ สารอินทรีย์ สารแขวนลอย สารท่ีละลายนํา้ได้ 
ละสารเคมีตา่งๆ เป็นต้น 

 บวนการผลติ เป็นนํา้ท่ีใช้ในการผลติสําหรับโรงงานบางประเภท เชน่ 
งงานกระดา ีส้ว่นใหญ่มีความสกปรกมาก 

นํา้ทิง้จากกระบวนการผลติโดยตรง นํา้จากกระบวนการล้างตา่งๆ หรือนํา้จากการหลอ่เย็น
องโรงงานตา่งๆ นัน้ อาจมีปริมาณและชนิดของสารเจือปนแตกตา่งกนัไป 

 

จากสตัว์เลีย้งทกุชนิด 
 2. การปลอ่ยนํา้ทิง้จากโรงงานอตุสาหกรรม ซึง่สว่นใหญ่เป็นนํา้ท่ีผา่นการใช้ประโยชน์ 
จากกระบวนการตา่งๆ ในโร
  2.1 นํา้หลอ่เยน็ เป็นนํา้ทิง้ท่ีเกิดจากการระบายความร้อนในเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ตา่งๆ นํา้
หลอ่เยน็จะมีอณุหภมูิตัง้แต ่40-60 องศาเซลเซียส ซึง่อณุหภ
ทางตรงและทางอ้อม 
  2.2 นํา้ล้าง เป็นนํา้ทิง้ท่ีเกิดจากกระบวนการล้างวตัถดุบิตา่งๆ 
แ
แ
 2.3 นํา้ทิง้จากกระ
โร ษ นํา้ทิง้เหลา่น
 
ข
 
 
 

ผมทาํให้นํา้เสีย 
หรือเปล่านะ 



 123 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 นอกจากนีป้ริมาณนํา้ทิง้มีผลตอ่การเกิดมลพิษได้ ถ้ามีปริมาณมาก ก ําให้แหลง่นํา้มีโอกาส
เน่าเสียได้มากขึน้ 

็ท

ปั่ญหาท่ีพบใน

่น ดนิ นํา้ อากาศ 
ละในท่ีสดุก็จะตกลงสูแ่หลง่นํา้ สารพิษบางชนิดสลายตวัยากจงึมกัพบในนํา้ และยงัเข้าไปสะสมใน

ิง่มีชีวิตอีกด้วย 
 2. การคมนาคมทางเรือ เป็นแหลง่ท่ีทําให้เกิดนํา้เสียได้ เช่น นํา้มนัท่ีใช้กบัเคร่ืองจกัรกล

องเรือ การเกิดอบุตัเิหตขุองเรือขนสง่นํา้มนัขนาดใหญ่ ท่ีอาจมีนํา้มนัไหลลงสูแ่หลง่นํา้ 
 3. นํา้ขุ่  นํา้ท่ีใช้ในกระบวนการนีจ้ะ

ลพดัพาเอาตะกอนของด ี่สดุ 

  1. นํา้เสียจากการเกษตร ได้แก่ การใช้ปุ๋ ย การใช้สารเคมีในการป้องกนักําจดัศตัรูพืช 
ตะกอนจากหน้าดนิ รวมทัง้สารอินทรีย์และจลุนิทรีย์จากกระบวนการทางการเกษตร แต
แหลง่นํา้สว่นใหญ่เกิดจากสารเคมีท่ีมีพิษ ซึง่ใช้ในการป้องกนักําจดัศตัรูพืชโดยเฉพาะเม่ือมีการใช้
สารพิษเหลา่นีม้ากขึน้ จะทําให้สารมีพิษแพร่กระจายปะปนในสิง่แวดล้อมตา่งๆ เช
แ
ร่างกายของส
 
ข
 นจากเหมืองแร่ เช่น เหมืองฉีดใช้นํา้ในการทํางานมาก

ิน ทราย แร่ ลงสูแ่หลง่นํา้และเกิดการตกตะกอนในทไห
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นํา้เสียท่ีเกิดจากกิจกรรมตา่งๆ ของประชาชน 

: http://fang-ae-kru.blogspot.com/2011/02/blog-post.html 
 
 ท่ีมา
 

  
 
 
 

กจิกรรมที่ 5 ใครรังแกบงึหนองโพธ์ิบ้าง

 
 
 
  
 
           

              2.  สมดุจด 

ําให้นํา้ในบงึหนองโพธ์ิมีคณุภาพลดลง 

 

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

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

 
 
           อุปกรณ์การทดลอง 
  1. ปากกา 
  
 

วิธีการ  
 

  1. สํารวจสาเหตท่ีุท
  2. สอบถามคนในชมุชนถึงสาเหตท่ีุจะทําให้นํา้ในบงึหนองโพธ์ิมีคณุภาพลดลง 
  
  บันทกึผล  
 
 

วิเคราะห์และสรุปผล 
....................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 

การนําไปใช้ประโยชน์ 
..
..
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....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................... ..................................................
.................................................................................................................................................. 

..

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

..
 

ใบงานที่ 6 ใครกนิใคร 

 
 
 
 
 
 
 

 จุดประสงค์   
 สามารถบอกสาเหตท่ีุทําให้คณุภาพของนํา้ลดลงได้ 

ให้นักเรียนเขียนแผนผังมโนทัศน์ (Mind Mapping) เร่ือง สาเหตุทีท่าํให้บงึหนองโพธ์ิ 
ีคุณภาพน้ําลดลง 
             

 

 
  

 

ม
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.................................................................................................................................................. 
..... 

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

 
 
 
 

แบบทดสอบ  
       เร่ือง ใครรังแกบงึหนองโพธ์ิบ้างนะ 

 

 
คาํชีแ้จง:  จงเขียนอธิบายพอสงัเขป 
  
 1. ให้นกัเรียนเขียนอธิบายสาเหตท่ีุทําให้นํา้มีคณุภาพลดลง 5 ข้อ (5 คะแนน) 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
..
...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
 2. ให้นกัเรียนเขียนอธิบายสาเหตท่ีุทําให้บงึหนองโพธ์ิเปล่ียนแปลงไป 5 ข้อ (5 คะแนน) 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 



 127 

จ ประสงค์การเรียนรู้ 
             บอกวิธีการอนรัุกษ์แหลง่นํา้ได้ 
ุด

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

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

..

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

..

 
 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ที่ 6 คนดพีทิกัษ์บงึ  
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
         เม่ือนกัเรียนทํา กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ือง คนดีพิทกัษ์บงึ จบแล้วนกัเรียน
สามารถแสดงพฤตกิรรมตอ่ไปได้ 
             1. บอกวิธีการอนรัุกษ์แหลง่นํา้ได้ 
             2. เสนอแนวคดิและร่วมรณรงค์การอนรัุกษ์บงึหนองโพธ์ิได้ 
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ลา่ประโยชน์ และสามารถนํา

 3. การควบคมุรักษาต้นนํา้ลําธาร ไมมี่การอนญุาตให้มีการตดัต้นไม้ทําลายป่าอยา่งเดด็ขาด 
 4. ควบคมุมิให้เกิดมลพิษแก่แหลง่นํา้ มีการดแูลควบคมุมิให้มีการปลอ่ยสิง่สกปรกลงไป

นแหลง่นํา้ 
  5. การเผยแพร่ความรู้ เป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

          
 

 
 

ใบความรู้ที่ 7 
เร่ือง คนดีพทิกัษ์บงึ 

 การอนุรักษ์นํา้ หมายถึง การป้องกนัปัญหาท่ีพงึจะเกิดขึน้กบันํา้ และการนํานํา้มาใช้เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สงูสดุในการดํารงชีพของมนษุย์ปัจจบุนัแหลง่นํา้มีโอกาสเน่าเสียได้ง่าย 
 วิธีการอนุรักษ์แหล่งนํา้ 
  1. การพฒันาแหลง่นํา้ ได้แก่ การขดุลอกหนองคลองบงึ และแมนํ่า้ท่ีตืน้เขิน เพ่ือให้สามารถ
กกัเก็บนํา้ได้มากขึน้ ตลอดจนการสร้างเข่ือนและอา่งกกัเก็บนํา้ 
  2. การใช้นํา้อยา่งประหยดั ไมป่ลอ่ยให้นํา้สญูเสียไปโดยเป
ํา้ท่ีใช้แล้วกลบัมาหมนุเวียนใช้ได้ใหมอี่ก น

 
 
ใ

 
 

 
 

ร่วมด้วยช่วยกัน 
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กจิกรรมที่ 6 คนดพีทิกัษ์บงึ 

 

 
 
 

  1. ปากกา
 

 
        วิธีการ  
 นการประชาสมัพนัธ์กลุม่อนรัุกษ์บงึหนองโพธ์ิ 

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

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

 
 

 
 
 
 
 

อุปกรณ์การทดลอง 
 

 

  2. สมดุจด

 1.  ออกแบบกิจกรรมใ
  

 บันทกึผล 
  
 
        วิเคราะห์และสรุปผล 

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

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

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

           การนําไปใช้ประโยชน์ 
         
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... .
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..

ใบงานที่ 7 คนดพีทิกัษ์บงึ 

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

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

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

 

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

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

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

.............................
 
 
 
 
 
 จุดประสงค์    
  ให้นกัเรียนเขียนวธีิการเชิญชวนคนในชมุชนร่วมกนัอนรัุกษ์บงึหนองโพธ์ิ 
 
 ช่ือโครงการ ................................................................................................................... 
 
 หลักการและเหตุหล ...................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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