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บทที ่ 1 
 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
                วทิยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิง่ในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต  เพราะวทิยาศาสตร์
เก่ียวขอ้งกบัชีวติของทุกคน  ทั้งในการด ารงชีวติประจ าวนัและในงานอาชีพต่าง ๆ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชต้ลอดจนผลผลิตต่าง ๆ ท่ีคนไดใ้ชเ้พื่ออ านวยความสะดวกในชีวติและการท างาน 
ลว้นเป็นผลของความรู้วทิยาศาสตร์  ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรคแ์ละศาสตร์อ่ืน ๆ  ความรู้ 
ทางวทิยาศาสตร์ช่วยใหเ้กิดการพฒันาเทคโนโลยอียา่งมากในทางกลบักนัเทคโนโลยกี็มีส่วนส าคญั
มากท่ีจะใหมี้การศึกษาคน้ควา้ความรู้ทางวทิยาศาสตร์เพิ่มข้ึนอยา่งไม่หยดุย ั้ง  วทิยาศาสตร์ท าใหค้น    
ไดพ้ฒันาวธีิคิด  ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค ์ คิดวเิคราะห์วจิารณ์  มีทกัษะส าคญั      
ในการคน้ควา้หาความรู้  มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบสามารถตดัสินใจโดยใช้
ขอ้มูลหลากหลายและประจกัษพ์ยานท่ีตรวจสอบได ้ วทิยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่
ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  (Knowledge  based  society)  ทุกคนจ าเป็นตอ้งรับการพฒันาใหรู้้
วทิยาศาสตร์  (Scientific  literacy  for  all)  เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจในโลกธรรมชาติและ
เทคโนโลยท่ีีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์นและน าความรู้ไปใชอ้ยา่งมีเหตุผล  สร้างสรรคมี์คุณธรรม         
(ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552, หนา้ 1) 
                วชิาวทิยาศาสตร์เป็นวชิาท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นกบันกัเรียนมาก ยพุา  วีระไวทยะ 
(2544, อา้งถึงใน กาญจนา  ค าจีนะ, 2551, หนา้ 3) ไดก้ล่าวไวว้า่  

...นกัเรียนบางคนอาจมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการเรียนวทิยาศาสตร์ แต่เม่ือครูวทิยาศาสตร์ 
ไดใ้ชเ้ทคนิคและกิจกรรมท่ีเปิดความคิดของนกัเรียนใหมี้โอกาสแสดงออกและท าในส่ิงท่ี 
นกัเรียนสนใจความรู้สึกท่ีดี ๆ จะค่อย ๆ เขา้มาแทนท่ีความรู้สึกเดิมจนทศันคติท่ีไม่ดีนั้นอยู ่
ในระดบักลาง ๆ ยิง่เด็กไดมี้โอกาสท าในส่ิงท่ีประสบความส าเร็จในกิจกรรมหรือมี 
ผลสัมฤทธ์ิท่ีน่าพอใจจะยิง่ท  าใหเ้ด็กเห็นคุณค่าของการเรียนรู้มากข้ึน  ทศันคติท่ีมีต่อ 
การเรียนวทิยาศาสตร์จะเปล่ียนเป็นดีข้ึนไปตามล าดบั ซ่ึงจะส่งผลดีต่อ ๆ ไปในการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ในท่ีสุด...  
จากค ากล่าวเบ้ืองตน้ช้ีใหเ้ห็นวา่กิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับนกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 

นั้น  นบัวา่มีความส าคญัมากหากผูส้อนยงัใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้แบบเดิมท่ีถ่ายทอดผา่นผูส้อน 
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ไปสู่เด็กเป็นส าคญัแลว้นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 จะไม่มีคุณลกัษณะตามจุดประสงคข์องหลกัสูตร     
ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งแน่นอน ซ่ึงในกรอบวสิัยทศัน์ท่ี 2  ของประเทศสิงคโปร์  (Ministry of Education, 
2004, อา้งถึงใน ชยัวฒัน์  สุทธิรัตน์, 2559, หนา้ 7)  เป็นวิสัยทศัน์เพื่อการศึกษาท่ีวา่ “สอนให้น้อยลง 
เรียนรู้ให้มำกขึน้”  เป็นวสิัยท่ีเนน้การสอนในแบบท่ีช่วยผูเ้รียนให้เรียนรู้โดยไม่ตอ้งสอน ซ่ึงผูส้อน
ตอ้งมีกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะการ
ท างาน ทกัษะดา้นสารสนเทศส่ือสารและเทคโนโลย ีรวมทั้งทกัษะชีวติท่ีใชไ้ดจ้ริงกบัครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ  ณิรดา  เวชญาลกัษณ์  (2561, หนา้ 62)  ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของ     
วชัรี  เกษพิชยัณรงค ์ และน ้าคา้ง  ศรีวฒันาโรทยั  (2555, หนา้ 45)  ท่ีกล่าววา่ การเรียนท่ีเนน้ให้
ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัการเรียนการสอน กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง (Higher-order 
thinking)  ไม่เพียงแต่ฟัง ผูเ้รียนจะตอ้งอ่าน เขียน ถามค าถาม อภิปรายร่วมกนั และลงมือปฏิบติัจริง 
ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงความรู้เดิมและความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นส าคญั กิจกรรมการเรียนการสอน  
หรืออาจกล่าวนยัหน่ึงคือกิจกรรมการเรียนรู้ เพราะตอ้งการเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั หมายถึง เนน้
บทบาทผูเ้รียน และถึงแมน้วา่เนน้บทบาทของผูเ้รียน  แต่ผูส้อนก็ยงัมีบทบาทร่วมเช่นกนั คือเป็นผู ้
อ  านวยความสะดวก (Facilitator) ไดแ้ก่ เป็นผูใ้หค้  าปรึกษา เป็นผูก้ระตุน้ใหผู้เ้รียนไดคิ้ด เป็นผูจ้ดั
ระเบียบ เป็นผูแ้นะน า และก ากบัไม่ใหอ้อกนอกทางหรือหลงทาง เป็นตน้   

ความโนม้เอียงในการจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์เป็นความเช่ือเก่ียวกบัเป้าหมาย 
และวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ซ่ึงจะมีอิทธิพลและก าหนดวา่ ครูแต่ละคนมีแนวโนม้
ท่ีจะจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์อยา่งไร ตวัอยา่งเช่น หากครูมีความเช่ือวา่การเรียนรู้
วทิยาศาสตร์มีเป้าหมายเพื่อความรู้ทางวทิยาศาสตร์ ครูก็มีแนวโนม้ท่ีจะเนน้การบรรยายความรู้ 
ทางวทิยาศาสตร์กบันกัเรียน หากครูมีความเช่ือวา่การเรียนรู้วทิยาศาสตร์มีเป้าหมายเพื่อฝึก
กระบวนการคิดทางวทิยาศาสตร์ ครูก็อาจไม่เนน้เน้ือหาทางวทิยาศาสตร์มากนกั แต่ครูจะเนน้ 
การพฒันากระบวนการคิดและการใหเ้หตุผลทางวทิยาศาสตร์ หากครูมีความเช่ือวา่การเรียนรู้
วทิยาศาสตร์มีเป้าหมายเพื่อคน้พบความรู้ทางวทิยาศาสตร์ดว้ยตนเอง ครูก็จะเนน้ใหน้กัเรียนไดท้  า
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อคน้พบความรู้จากส่ือการสอนในรูปแบบต่าง ๆ  (ลือชา  ลดาชาติ, 2561, หนา้ 
292-293)  ซ่ึงจรูญศรี  มนสัวานิช  (2550, หนา้ 13 - 16)  ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่ือการสอน เป็นส่ือถ่ายทอด
ความรู้ และความคิดระหวา่งครูกบันกัเรียนเป็นเคร่ืองช่วยใหบ้ทเรียนง่ายข้ึนเพราะส่ือการสอนจะช่วย
ใหค้รูสามารถถ่ายทอดขอ้เท็จจริง ทกัษะ ทศันคติ ความรู้ ความเขา้ใจ และความซาบซ้ึงเห็นคุณค่าใน
เร่ืองราวท่ีสอนซ่ึงจะเป็นรากฐานให้เกิดความเขา้ใจและความจ าอยา่งถาวร สอดคลอ้งกบั   
ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ (2551, หนา้ 113)  ไดก้ล่าวถึง คุณค่าของส่ือการสอนไวว้า่ การเพิ่มจ านวนผูเ้รียน
นั้น ส่ือการเรียนการสอนมีความส าคญัในการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้เพียงพอแก่ความตอ้งการของ
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ผูเ้รียน ช่วยท าใหผู้ส้อนสามารถสอนไดบ้รรลุเป้าหมาย และส่ือการเรียนการสอนส าเร็จรูป ช่วยให้
ผูเ้รียนท่ีอยูใ่นสภาพเสียเปรียบ หรือผูย้ากไร้สามารถเรียนไดท้ดัเทียมกบัผูท่ี้มีฐานะดีกวา่ 

ดว้ยเหตุน้ี  ชุดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบของการส่ือสารระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
ท ากิจกรรมต่าง ๆ อยา่งมีขั้นตอนท่ีเป็นระบบชดัเจน  จนกระทัง่ผูเ้รียนสามารถบรรลุตามจุดประสงค์
ท่ีก าหนดไว ้ สุคนธ์  สินธพานนท ์ (2553, หนา้ 14)  ผูร้ายงานไดเ้ลือกรูปแบบของชุดกิจกรรม
ประกอบค าบรรยายมาใชใ้นคร้ังน้ี  ซ่ึงเป็นชุดกิจกรรมท่ีออกแบบไวอ้ยา่งเป็นระบบ  เพื่อใหผู้ส้อน
ไดใ้ชป้ระกอบการสอนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสอนใหดี้ข้ึน  เพราะชุด
กิจกรรมมีรายละเอียดขั้นตอนมีวสัดุอุปกรณ์และแบบวดัประเมินผลไวเ้รียบร้อยแลว้  ผูส้อน 
เพียงด าเนินการตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น 

จากประสบการณ์ในฐานะท่ีผูร้ายงานเป็นครูผูส้อนรายวชิาชีววทิยาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  -  6  มามากกวา่  25  ปี  ประกอบกบัผูร้ายงานไดใ้ห้
ความสนใจพฒันาศึกษาคน้ควา้ท าผลงานทางวชิาการ  เร่ืองระบบหมุนเวยีนเลือด  ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  เพื่อขอมีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ  เม่ือปี  พ.ศ.  2552  
พบวา่การจดัสร้างนวตักรรมการสอนในรูปของชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีคุณภาพสามารถใชพ้ฒันา
ผูเ้รียนไดต้รงตามมาตรฐานการเรียนรู้  ส่งผลใหส้ามารถยกระดบัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่ง
ดี เพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้  จดัเป็นนวตักรรมท่ีมองเป็นส่ือการสอนชนิดหน่ึง ซ่ึงมีจุดมุ่งหมาย
เฉพาะเร่ืองท่ีสอนโดยมีระบบการผลิตและการน าส่ือการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัวชิา หน่วย หวัเร่ือง 
และวตัถุประสงค ์เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ  
(ชยัยงค ์ พรหมวงศ,์ 2551, หนา้ 12)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ กนกวลี  แสงวิจิตรประชา  
(2550, หนา้ 47)  วนิดา  หลา้อ่อน  (2554, หนา้ 90-93)  ปิยนุช  โอฬาร  (2555, หนา้ 42)  และ 
ส าเนียง  พุทธา  (2550, หนา้ 56)  ท่ีท  าการวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาชุดกิจกรรม ซ่ึงพบวา่นกัเรียนท่ี
ไดรั้บการสอนโดยชุดกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐานจะท าใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน 
                ผูร้ายงานจึงตระหนกัในความส าคญัของปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาการเรียนการสอน
ดงักล่าว  จึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและการสลาย
สารอาหารระดบัเซลล์  รายวชิาชีววทิยาเพิ่มเติม  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  เพื่อให้
นกัเรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้อนัจะส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีเจตคติ 
ทางวทิยาศาสตร์ในระดบัท่ีสูงข้ึน 
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จุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำค้นคว้ำ 
                1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  เร่ืองระบบยอ่ยอาหาร 
และการสลายสารอาหารระดบัเซลล ์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ใหมี้ประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ ์ 75/75 
                2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
โดยใชชุ้ดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและการสลายสารอาหารระดบัเซลล ์ ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4   
                3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  
เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและการสลายสารอาหารระดบัเซลล ์  
 
สมมติฐำนของกำรศึกษำค้นคว้ำ 
                1.  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  เร่ืองระบบยอ่ย
อาหารและการสลายสารอาหารระดบัเซลล ์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
                2.  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรม
วทิยาศาสตร์  เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและการสลายสารอาหารระดบัเซลลร์ะดบัมาก 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำค้นคว้ำ 
                1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
                     1.1  ประชากร 
   ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีเลือกเรียน
แผนการเรียนวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  6  หอ้งเรียน  จ านวน  241  คน โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัสุโขทยั  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 38  ปีการศึกษา  
2560 
                     1.2  กลุ่มตวัอยา่ง 
   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี  4  โรงเรียน 
สุโขทยัวทิยาคม  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสุโขทยั  ปีการศึกษา  2560  จากนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี  4    
ท่ีเลือกเรียนแผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  โดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  
sampling)  ได ้ 1  หอ้งเรียน  หอ้ง  4/11  จ  านวน  39  คน  
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                2.  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
                     2.1  ตวัแปรตน้  (Independent  Variables)  ไดแ้ก่  การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม
วทิยาศาสตร์  เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและการสลายสารอาหารระดบัเซลล ์ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี  4   
                     2.2  ตวัแปรตาม  (Dependent  Variables)  ไดแ้ก่   
                            2.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                            2.2.2  ความพึงพอใจ 
                3.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
                     เน้ือหาท่ีน ามาจดัท าชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและการสลาย
สารอาหารระดบัเซลล ์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  ประกอบดว้ยชุดกิจกรรม  8  ชุด  ดงัน้ี 
                     ชุดท่ี  1  เร่ือง  การยอ่ยอาหารจุลินทรียแ์ละส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียว  
                     ชุดท่ี  2  เร่ือง  ระบบยอ่ยอาหารของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงับางชนิด 
                     ชุดท่ี  3  เร่ือง  ระบบยอ่ยอาหารของสัตวมี์กระดูกสันหลงับางชนิด  
                     ชุดท่ี  4  เร่ือง  ระบบยอ่ยอาหารของคน  (ตอนท่ี 1) 
                     ชุดท่ี  5   เร่ือง  ระบบยอ่ยอาหารของคน  (ตอนท่ี 2) 

       ชุดท่ี  6  เร่ือง  โรคและความผดิปกติบางประการท่ีเกิดในระบบยอ่ยอาหารของคน 
                    ชุดท่ี  7  เร่ือง  การสลายสารอาหารแบบใชอ้อกซิเจน 
               ชุดท่ี  8  เร่ือง  การสลายสารอาหารแบบไม่ใชอ้อกซิเจน 
                4.  ระยะเวลาด าเนินการ          
                     ผูร้ายงานไดด้ าเนินการศึกษาทดลองในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2560  โดยใชเ้วลา  
ในการทดลอง  จ  านวน  16  ชัว่โมง   
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
                เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัและเป็นการก าหนดขอบเขตของการรายงาน  ผูร้ายงาน 
จึงนิยามศพัทด์งัต่อไปน้ี 
                1.  ชุดกจิกรรมวทิยำศำสตร์  เร่ืองระบบย่อยอำหำรและกำรสลำยสำรอำหำรระดับเซลล์ 
ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที ่ 4  หมายถึง  ชุดกิจกรรมท่ีมีกิจกรรมหลากหลาย  โดยชุด
กิจกรรมแต่ละชุดประกอบดว้ยกิจกรรมการทดลอง  เชิญวทิยากรพิเศษบรรยาย  การสาธิต   
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การลงมือปฏิบติัจริงลงสู่ชุมชน  แสดงบทบาทสมมุติ  เกม  ท าแบบฝึก  แบบทดสอบก่อนเรียน      
ใบความรู้  ใบกิจกรรม  แบบฝึกระหวา่งเรียน  แบบทดสอบหลงัเรียน  เฉลยกิจกรรมและ
แบบทดสอบ  การวดัและประเมินผลนกัเรียนเรียนรู้รายบุคคลและเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม  
ประกอบดว้ยชุดกิจกรรม  8  ชุด  ดงัน้ี 
                     ชุดท่ี  1  เร่ือง  การยอ่ยอาหารจุลินทรียแ์ละส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียว  
                     ชุดท่ี  2  เร่ือง  ระบบยอ่ยอาหารของสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงับางชนิด 
                     ชุดท่ี  3  เร่ือง  ระบบยอ่ยอาหารของสัตวมี์กระดูกสันหลงับางชนิด  
                     ชุดท่ี  4  เร่ือง  ระบบยอ่ยอาหารของคน  (ตอนท่ี 1) 
                     ชุดท่ี  5   เร่ือง  ระบบยอ่ยอาหารของคน  (ตอนท่ี 2) 

       ชุดท่ี  6  เร่ือง  โรคและความผดิปกติบางประการท่ีเกิดในระบบยอ่ยอาหารของคน 
                    ชุดท่ี  7  เร่ือง  การสลายสารอาหารแบบใชอ้อกซิเจน 
               ชุดท่ี  8  เร่ือง  การสลายสารอาหารแบบไม่ใชอ้อกซิเจน 
                2.  ประสิทธิภำพของชุดกจิกรรมวทิยำศำสตร์  เร่ืองระบบย่อยอำหำรและกำรสลำย
สำรอำหำรระดับเซลล์  หมายถึง  คุณภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและ
การสลายสารอาหารระดบัเซลล ์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ตามเกณฑม์าตรฐาน  75/75 
                     75  ตวัแรก  หมายถึง  คะแนนเฉล่ียร้อยละของการท ากิจกรรมหรือแบบฝึกหดั   
ระหวา่งเรียนของนกัเรียนทุกคนเฉล่ียรวมไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  75        
                     75  ตวัหลงั  หมายถึง  คะแนนเฉล่ียท่ีนกัเรียนสามารถท าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้
หลงัเรียนของนกัเรียนทุกคนเฉล่ียรวมไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  75                      
                3.  ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  หมายถึง  ความสามารถของนกัเรียนดา้นความรู้  ความจ า 
ความเขา้ใจของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและการสลาย
สารอาหารระดบัเซลล ์ มีลกัษณะเป็นแบบทดสอบปรนยั  4  ตวัเลือก  จ  านวน  50  ขอ้  ซ่ึงวดัไดจ้าก
คะแนนการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึนและผา่นการตรวจหา
คุณภาพมาแลว้ 
                6.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  เร่ืองระบบย่อยอำหำรและกำรสลำย
สำรอำหำรระดับเซลล์  หมายถึง  แบบทดสอบท่ีใชท้ดสอบความรู้ความสามารถทางการเรียนของ
นกัเรียนหลงัการเรียนจากชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและการสลายสารอาหาร
ระดบัเซลล ์ เป็นปรนยัเลือกตอบชนิด  4  ตวัเลือก  จ านวน  50  ขอ้  ท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึนและหา
คุณภาพแลว้ 
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                4.  ควำมพงึพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกช่ืนชอบและพอใจส าหรับนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียน
โดยใชชุ้ดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและการสลายสารอาหารระดบัเซลล ์  
และการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  โดยประเมินจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึน 
                5.  ผู้รำยงำน  หมายถึง  นางสาวศกัด์ิศรี  สายสิน  ต าแหน่งครู  วทิยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสุโขทยั  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 
                6.  นักเรียน  หมายถึง  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/11  ปีการศึกษา  2560  โรงเรียน 
สุโขทยัวทิยาคม  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสุโขทยั  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 38 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ไดรั้บการสอน  โดยใชชุ้ดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  เร่ือง
ระบบยอ่ยอาหารและการสลายสารอาหารระดบัเซลล ์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนกวา่เป้าหมาย
ของโรงเรียนท่ีก าหนดไว ้
                2.  เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและการสลาย
สารอาหารระดบัเซลล์  ท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถน าแนวทางน้ีไปใชใ้นระดบัชั้นอ่ืน ๆ ได ้               
                3.  เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั  นกัเรียนไดป้รับ 
วธีิเรียน  และมีความพึงพอใจในการเรียน 
 


