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บทที ่ 5 
 

สรุป  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การพฒันาชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและการสลายสารอาหารระดบั
เซลล ์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ในคร้ังน้ี  ผูร้ายงานไดส้รุปผลการพฒันาชุดกิจกรรม
วทิยาศาสตร์  ดงัน้ี 
 
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
                1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและ
การสลายสารอาหารระดบัเซลล ์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 
75/75 
                2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
โดยใชชุ้ดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและการสลายสารอาหารระดบัเซลล ์ ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4   
                3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  
เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและการสลายสารอาหารระดบัเซลล ์  
 
สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า 
                1.  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  เร่ืองระบบยอ่ย
อาหารและการสลายสารอาหารระดบัเซลล ์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
                2.  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรม
วทิยาศาสตร์  เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและการสลายสารอาหารระดบัเซลล ์  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา                
                1.  ประชากร 
                ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ท่ีเลือกเรียนแผนการเรียน
วทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  6  หอ้งเรียน  จ านวน  241  คน โรงเรียนสุโขทยัวทิยาคม อ าเภอเมือง  
จงัหวดัสุโขทยั  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 38  ปีการศึกษา  2560 
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                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  
 
สรุป  
                จากการด าเนินการสร้างและพฒันาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและ
การสลายสารอาหารระดบัเซลล ์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  สรุปผลการศึกษาได ้ ดงัน้ี 
                1.  สร้างและพฒันาชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและการสลาย
สารอาหารระดบัเซลล ์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ไดจ้  านวน  8  ชุด  ท่ีมีประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  แต่ละชุดสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 75/75  และในภาพรวมทั้ง  8  ชุด  
มีประสิทธิภาพ  77.30/78.73  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 75/75   
                2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  เร่ือง
ระบบยอ่ยอาหารและการสลายสารอาหารระดบัเซลล ์ มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
                3.  นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและการสลาย
สารอาหารระดบัเซลล ์ มีความพึงพอใจ  อยูใ่นระดบัมาก  (  = 4.48)   
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยั  เร่ือง  การพฒันาชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและการ
สลายสารอาหารระดบัเซลล ์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  สามารถน าไปสู่การอภิปราย
ผลไดด้งัต่อไปน้ี 
                1.  สร้างและพฒันาชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและการสลาย

สารอาหารระดบัเซลล ์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ไดจ้  านวน  8  ชุด  ท่ีมีประสิทธิภาพ

ของชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  แต่ละเล่มสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 75/75  และในภาพรวมทั้ง  8  ชุด  

มีประสิทธิภาพ  78.49/80.67  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 75/75  แสดงวา่ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  

เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและการสลายสารอาหารระดบัเซลล ์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4    

ท่ีสร้างและพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี  1  คือ  ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  
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เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและการสลายสารอาหารระดบัเซลล ์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4     

ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 75/75  ทั้งน้ีในการสร้างและพฒันาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์

เป็นชุดกิจกรรมท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  

นกัเรียนสามารถคน้หาค าตอบไดด้ว้ยตนเองจากการท ากิจกรรมการทดลองท่ีมีอยูใ่นชุดกิจกรรม                 

ในขณะเดียวกนันกัเรียนสามารถทดสอบตนเองจากการท ากิจกรรมในใบกิจกรรมและสามารถตรวจ

ค าตอบไดภ้ายในชุดกิจกรรมเป็นวธีิการอยา่งหน่ึงท่ีท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัทิศนา  แขมมณี (2550, หนา้ 51) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการเช่ือมโยง 

(Connectionism  Theory) ของธอร์นไดค ์(Thorndike) วา่เป็นการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้ากบัการ

ตอบสนองในแต่ละขั้นอยา่งต่อเน่ือง  โดยอาศยักฎการเรียนรู้ 2 กฏ คือ กฎแห่งการฝึกหดั (Law  of  

Exercise)  หมายถึง  การสร้างความมัน่คงของการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนองท่ีถูกตอ้ง  

โดยการใหผู้เ้รียนไดฝึ้กหดั หรือกระท าซ ้ าบ่อย ๆ เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ไดย้าวนาน และคงทนถาวร 

และกฎแห่งความพอใจ  (Law  of  Effect)  คือ ผลท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจเม่ือแสดงพฤติกรรมการ

เรียนรู้  ท าใหอ้ยากจะเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน  และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของทวีรัตน์  รัชตรุ่งโรจน์  

(2549, หนา้ 73)  ซ่ึงไดพ้ฒันาชุดกิจกรรมการเรียนการสอน  วชิาวทิยาศาสตร์  เร่ือง  สารและการ

เปล่ียนแปลง  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ผลการวจิยัพบวา่  ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน

วชิาวทิยาศาสตร์  เร่ือง  สารและการเปล่ียนแปลง  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  มีความ

เหมาะสมในระดบัมาก  และมีประสิทธิภาพ 83.23/82.50  และกนกวลี  แสงวจิิตรประชา  (2550, 

หนา้ 47)  ไดท้  าการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้วชิาวิทยาศาสตร์

พื้นฐาน  เร่ืองหน่วยของชีวติสัตวแ์ละชีวติพืช  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ใหมี้

ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 75/75  น าไปทดลองกบัผลการศึกษา  พบวา่  ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ

เท่ากบั  76.67/77.92  รวมทั้งวนิดา  หลา้อ่อน  (2554, หนา้ 90-93)  ไดท้  าการพฒันาชุดกิจกรรม  การ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองบรรยากาศ  ส าหรับนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ผลการวจิยัพบวา่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีส่งเสริม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองบรรยากาศ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  มีประสิทธิภาพ

เท่ากบั  76.65/75.46  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อ  75/75  และ ปิยนุช  โอฬาร  (2555, หนา้ 42)  ไดท้  า

การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ตามวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้แบบ  7  ขั้น  เพื่อส่งเสริมทกัษะ
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กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ  เร่ืองพลงังานความร้อน  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี  1  ผลการวจิยัพบวา่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ตามวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้แบบ  7  ขั้น  เพื่อ

ส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ  เร่ืองพลงังานความร้อน  ส าหรับนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  78.06/78.86  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์ 75/75  ท่ีก าหนดไว้

และส าเนียง  พุทธา  (2550, หนา้ 56)  ไดพ้ฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ืองสารเคมีท่ีเป็นพิษใน

อาหาร  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1   ผลการวจิยัพบวา่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง

สารเคมีท่ีเป็นพิษในอาหาร  มีประสิทธิภาพคือ  80.71/80.11  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑท่ี์ก าหนด 

                2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมวทิยาศาสตร์                
เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและการสลายสารอาหารระดบัเซลล ์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4          
มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานขอ้ท่ี  2  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก  ในการสร้างชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ผูร้ายงานไดมี้
การศึกษาหลกัสูตร  มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดัของเน้ือหาวชิาอยา่งละเอียดรอบคอบ จดัเตรียม
เน้ือหาและกิจกรรมต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน  อีกทั้งชุด
กิจกรรมท่ีสร้างข้ึนมีลกัษณะการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  โดยครูเป็น
ผูใ้หค้  าแนะน าปรึกษาและสนบัสนุนใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ขั้นตอนต่าง ๆ         
ในชุดกิจกรรมท าใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและสามารถสรุปองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกษร  เจริญตา  (2552, หนา้ 68)  การพฒันาชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร์  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ผลการศึกษาพบวา่  ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์  เร่ืองบรรยากาศ  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยรวม  
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และสุดี  คงประพนัธ์  (2547)  ได้
พฒันาชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์สาระท่ี  1  ส่ิงมีชีวติกบัการด ารงชีวติ  ส าหรับนกัเรียนช่างชั้นท่ี  3  
ผลการวจิยัพบวา่  ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ท่ีพฒันาข้ึน  มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก  และเม่ือน าชุด
กิจกรรมไปทดลองสอน  พบวา่  นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมวทิยาศาสตร์มีผลการเรียนรู้ดา้น
ความรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  โดยผลการเรียนรู้หลงัเรียนไดค้ะแนนร้อยละ  66.20  ซ่ึงสูงกวา่
ระดบัปานกลาง  (ค่าเฉล่ีย = ร้อยละ  65)  และสกาว  แสงอ่อน  (2546)  ไดพ้ฒันาชุดกิจกรรม
วทิยาศาสตร์  เร่ือง  สับปะรดทอ้งถ่ินในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ส าหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี  3  
ผลการวจิยัพบวา่  ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์มีคุณภาพอยูใ่นระดบัดีมาก  นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุด
กิจกรรมวทิยาศาสตร์     มีผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนและผล
การเรียนรู้ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  รวมทั้ง
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กนกวลี  แสงวจิิตรประชา  (2550, หนา้ 47)  ไดท้  าการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนตามกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้วชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน  เร่ืองหน่วยของชีวติสัตวแ์ละชีวติพืช  ส าหรับนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  พบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมสูง
กวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  และลาวรรณ  โฮมแพน  (2550)  ไดศึ้กษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี  3  ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  เพื่อส่งเสริมการคิดวเิคราะห์  
ผลการศึกษาพบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้  ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดย  ใชชุ้ดกิจกรรม
วทิยาศาสตร์  เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  .01  และความสามารถ  ในการคิดวเิคราะห์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั.01 
                3.  นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและการสลาย
สารอาหารระดบัเซลล ์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  มีความพึงพอใจ  อยูใ่นระดบัมาก   
(  = 4.48)  ซ่ึงเป็นตามสมมติฐานขอ้ท่ี  2  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในการสร้างชุดกิจกรรมผูร้ายงาน
ไดไ้ดค้  านึงถึงความสนใจของนกัเรียน  ในขณะเดียวกนัในชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ผูร้ายงานได้
อธิบาย และบอกแนวทางการใชชุ้ดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชั้น
เรียนไวอ้ยา่งละเอียดมีขั้นตอน  และบอกแนวทางการวดัและประเมินผลไวด้ว้ย  ท าใหน้กัเรียน      
ไดพ้ฒันา  ดา้นการคิด  และพฒันาทางดา้นพฤติกรรมทางสังคมไปพร้อมกนั นอกจากน้ีในชุด
กิจกรรมจะมีทั้งเน้ือหา  กิจกรรมการทดลอง  ค าถามในกิจกรรม  ซ่ึงนกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ย
ตนเองอยา่งต่อเน่ืองพร้อมทั้งตรวจสอบค าตอบของตนเองไดท้นัทีจากชุดกิจกรรม   โดยมีครูเป็นท่ี
ปรึกษา และเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ซ่ึงเป็นการท าให้นกัเรียนมีความสุขกบัการ
เรียนและสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเองมากข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  ไชยยศ  เรืองสุวรรณ  
(2533, หนา้ 199)  กล่าววา่การสร้างชุดกิจกรรมควรค านึงถึงทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น  ทฤษฎีการ
เรียนรู้ของธอร์นไดคท่ี์วา่ กฎแห่งผล  (Law  of  Effect)  จากการจดัส่ิงเร้าใหผู้เ้รียนไดต้อบสนอง   
ถา้เราสามารถสร้างสภาพอนัพึงพอใจแก่ผูเ้รียน  ผูเ้รียนจะมีความแน่ใจวา่การตอนสนองหรือการ
กระท าของตนถูกตอ้ง  สภาพดงักล่าวจะเกิดข้ึนไดด้ว้ยการจดัแรงจูงใจหรือรางวลั  เช่น  ใหค้  าตอบ 
ท่ีถูกตอ้งทนัที  เม่ือผูเ้รียนไดต้อบสนอง  เพื่อเขาจะไดเ้ปรียบเทียบกบัค าตอบของตนวา่ถูกหรือไม่  
ดงันั้นจึงควรจดัสถานการณ์ใหผู้เ้รียนมีโอกาสตอบถูกตอ้งมากท่ีสุด  เม่ือผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จะมี
การเช่ือมโยงกนัระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง  การสร้างสถานการณ์หรือปัญหาแบบเดียวกนั
เกิดข้ึนอีก  ใหผู้เ้รียนไดต้อบสนอง  จะเป็นการสร้างใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมัน่คงยิง่ข้ึน  นั้นคือยิง่ไดท้  า
แบบฝึกหดัมากเท่าใด  การเรียนรู้ยิง่จะมัน่คงยิง่ข้ึน และกฎการเรียนรู้เพื่อรู้แจง้ (Mastery Learning)  
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ของบลูมซ่ึงกล่าววา่  คนเราทุกคนสามารถเรียนรู้แจง้ได ้ (ท าพฤติกรรมได ้80% ข้ึนไป)  ถา้จดั
กิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้ขาอยา่งเหมาะสมนอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทวรัีตน์  
รัชตรุ่งโรจน์  (2549, หนา้ 73)  ไดพ้ฒันาชุดกิจกรรมการเรียนการสอน  วชิาวทิยาศาสตร์   
เร่ือง  สารและการเปล่ียนแปลง  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ผลการวจิยัพบวา่  นกัเรียน     
มีความพึงพอใจหลงัใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนการสอน  วชิาวทิยาศาสตร์  เร่ืองสารและการ
เปล่ียนแปลง  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  อยูใ่นระดบัมาก  และวนิดา  หลา้อ่อน  (2554, 
หนา้ 90-93)  ไดท้  าการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  เร่ืองบรรยากาศ  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ผลการวจิยัพบวา่  ความพึง
พอใจของนกัเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
เร่ืองบรรยากาศ  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  รวมทั้งปิยนุช  โอฬาร  (2555, หนา้ 42)  ไดท้  าการพฒันาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้  ตามวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้  แบบ  7  ขั้น  เพื่อส่งเสริมทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ  เร่ืองพลงังานความร้อน  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  
ผลการวจิยัพบวา่  ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามวฏัจกัรการสืบเสาะหา
ความรู้  แบบ  7  ขั้น  เพื่อส่งเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ  เร่ืองพลงังาน
ความร้อน  อยูใ่นระดบัมาก 

ดงันั้น  ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและการสลายสารอาหารระดบัเซลล ์ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์  เร่ืองระบบ
ยอ่ยอาหารและการสลายสารอาหารระดบัเซลล ์ ของนกัเรียนสูงข้ึน  และนกัเรียน  เกิดทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  และกระบวนการท างาน  ดงัจะเห็นไดจ้ากการปฏิบติังานท่ีเป็นระบบ
ของนกัเรียน  นกัเรียนรู้จกับทบาทหนา้ท่ีของตนเองในการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม  โดยในการปฏิบติั
กิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึน  พบวา่  นกัเรียนเกิดความสงสัยเก่ียวกบั
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์อยูบ่่อยคร้ัง  ซ่ึงผูร้ายงานจะมีการกระตุน้ใหน้กัเรียนคน้หาค าตอบดว้ยตวั
ของนกัเรียนโดยใชว้ธีิทางวทิยาศาสตร์อยูเ่สมอ  ส่งผลท าใหน้กัเรียนสามารถคน้พบองคค์วามรู้ดว้ย
ตนเอง  และสามารถน าความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปใชไ้ดจ้ริง 
 
ข้อเสนอแนะ 
                ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
                1.  จากผลการศึกษา  พบวา่  ชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและการสลาย
สารอาหารระดบัเซลล ์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
วทิยาศาสตร์  เร่ืองระบบยอ่ยอาหารและการสลายสารอาหารระดบัเซลล์ของนกัเรียนสูงข้ึน  และ
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นกัเรียนสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได้  ดงันั้นครูผูส้อนควรน าเทคนิคการ
สร้างชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  ในลกัษณะน้ีไปใชก้บัเน้ือหาสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ในสาระ
การเรียนอ่ืน ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยเลือกสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัความ
สนใจและระดบัชั้นเรียน  เพื่อช่วยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  เสริมสร้างเจตคติต่อการ
เรียนการสอนวทิยาศาสตร์  และเพื่อใหเ้กิดผลดีในดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคมของนกัเรียนต่อไป  
                2.  การสร้างชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ควรบรรจุเน้ือหาให้เหมาะสมกบัวยั  สติปัญญาและ
ความสนใจของนกัเรียน  จะท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพ  ซ่ึงจะท าใหชุ้ดกิจกรรม
วทิยาศาสตร์มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดียิง่ข้ึน  
                3.  การสร้างชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ตอ้งค านึงถึงเวลาในการประกอบกิจกรรมจึงไม่ควร
บรรจุ  เน้ือหาใหม้ากเกินไป  เพราะถา้เน้ือหามากเกินไป  จะท าใหน้กัเรียนเกิดความเบ่ือหน่ายหรือ
ใหค้วามสนใจในเน้ือหานอ้ยลง  
                4.  ครูผูส้อนตอ้งจดัเตรียมส่ิงต่าง ๆ ไดแ้ก่ วสัดุและอุปกรณ์ในการจดักิจกรรมใหพ้ร้อม 
และควรมีการเสริมแรงระหวา่งนกัเรียนท ากิจกรรมและใหค้  าปรึกษา  หากนกัเรียนพบอุปสรรคใน
การปฏิบติังานร่วมกนักบัเพื่อนภายในกลุ่มเพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยความมัน่ใจและ
สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ใหลุ้ล่วงไปไดด้ว้ยดี  
                5.  ส่ือต่าง ๆ ท่ีบรรจุอยูใ่นชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ จะตอ้งค าถึงความเหมาะสมกบัวยัของ
นกัเรียน  ทั้งในดา้นสาระการเรียนรู้  ความสวยงามสะอาดตา  ความคงทนและการกระตุน้เร้าความ
สนใจของนกัเรียน  เป็นตน้  
                6.  ครูผูส้อนควรเปล่ียนกลุ่มนกัเรียน เม่ือมีการสอนจบเน้ือหาในแต่ละชุดกิจกรรม
วทิยาศาสตร์บา้ง  เพื่อใหน้กัเรียนไดส้ร้างความคุน้เคยกบัเพื่อนคนอ่ืน ๆ ในหอ้งซ่ึงเป็นการ
พฒันาการท างานร่วมกนัไดดี้ยิง่ข้ึน 
                7.  การวดัผลประเมินผล  ผูส้อนควรใชว้ธีิการวดัผลและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
 
                ข้อเสนอแนะในการพฒันาต่อไป 
                1.  ควรน าชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์น้ีไปท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กบัการสอนปกติ  
                2.  ควรน าชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์น้ีไปท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กบัส่ือการสอนประเภทอ่ืน ๆ 
 


