
ช่ือเรื่อง รายงานการใช
ชุดกิจกรรมการเรียนรู
รายวิชาวิทยาศาสตร� 2               
รหัสวิชา ว21102 หน�วยการเรียนรู
เรื่อง พลังงานความร
อน                 
ชั้นมัธยมศึกษาป*ท่ี 1 กลุ�มสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร�   

ผู
รายงาน  นางสาวอารญา ผุยเบ
า 
ช่ือโรงเรียนท่ีสังกัด โรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก�น  
  สังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�น 
ป�ท่ีทำการศึกษา  2561 
 

บทคัดย�อ 
 
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค� (1) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู
รายวิชาวิทยาศาสตร�2 รหัสวิชา ว21102 หน�วยการเรียนรู
 เรื่อง พลังงานความร
อน            
ชั้นมัธยมศึกษาป*ท่ี 1 กลุ�มสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร� ตามเกณฑ� 80/80  (2) เพ่ือศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู
รายวิชาวิทยาศาสตร�2 รหัสวิชา ว21102  หน�วยการเรียนรู
 
เรื่อง พลังงานความร
อน ชั้นมัธยมศึกษาป*ท่ี 1 กลุ�มสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร�  (3) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก�อนเรียนและหลังเรียนด
วยชุดกิจกรรมการเรียนรู
รายวิชาวิทยาศาสตร�2 
รหัสวิชา ว21102 หน�วยการเรียนรู
เรื่อง พลังงานความร
อน ชั้นมัธยมศึกษาป*ท่ี 1 กลุ�มสาระการ
เรียนรู
วิทยาศาสตร�  (4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต�อการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู

รายวิชาวิทยาศาสตร�2 รหัสวิชา ว21102  หน�วยการเรียนรู
เรื่องพลังงานความร
อน  ชั้นมัธยมศึกษาป*
ที1 กลุ�มสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร�  กลุ�มตัวอย�างท่ีใช
ในการศึกษา ครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาป*ท่ี 1/4  โรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก�น สังกัดองค�การบริหารส�วน
จังหวัดขอนแก�น  ภาคเรียนท่ี 2 ป*การศึกษา  2561  จำนวน  36 คน ซ่ึงได
มาจากการสุ�มกลุ�ม 
(Cluster Random Sampling) จากจำนวนนักเรียนท้ังหมด 167 คน  
  เครื่ อ งมือ ท่ี ใช
 ในการเก็บ รวบ รวมข
 อ มูล  ประกอบด
 วย  ชุ ด กิจกรรมการเรียน รู
            
รายวิชาวิทยาศาสตร� 2  รหัสวิชา ว21102 หน�วยการเรียนรู
เรื่อง พลังงานความร
อน ชั้นมัธยมศึกษาป*
ท่ี 1 กลุ�มสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร�จำนวน 5 ชุด  แผนการจัดการเรียนรู
ประกอบการใช
ชุด
กิจกรรมการเรียนรู
รายวิชาวิทยาศาสตร�2 รหัสวิชา ว21102 หน�วยการเรียนรู
เรื่อง พลังงานความร
อน 
ชั้นมัธยมศึกษาป*ท่ี 1 กลุ�มสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร�  จำนวน 7 แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   ก�อนเรียน-หลังเรียน เรื่อง พลังงานความร
อน แบบปรนัย 4  ตัวเลือก  จำนวน 30 ข
อ  
และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป*ท่ี 1  ท่ีมีต�อการเรียนด
วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู
รายวิชาวิทยาศาสตร�2 รหัสวิชา ว21102  หน�วยการเรียนรู
เรื่อง พลังงานความร
อน      
ชั้น มัธยมศึกษาป* ท่ี  1 กลุ�มสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร� มาตราส�วนประมาณค�า 5 ระดับ         
จำนวน 20 ข
อ  การวิเคราะห�ข
อมูล ดำเนินการวิเคราะห�ข
อมูล โดยใช
สถิติ ได
แก�   ค�าร
อยละ  
ค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t – test (Dependent Samples) 
                                                                                                                                                                              
 



 ผลการศึกษา  พบว�า 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู
รายวิชาวิทยาศาสตร�2 รหัสวิชา ว21102  หน�วยการเรียนรู
          
เรื่อง พลังงานความร
อน ชั้นมัธยมศึกษาป*ท่ี 1 กลุ�มสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร� มีประสิทธิภาพ
เท�ากับ 83.20/82.59 ซ่ึงสูงกว�าเกณฑ� 80/80 ท่ีกำหนดไว
 เม่ือพิจารณาแยกเป̂นรายชุด ปรากฏว�า            
ชุดกิจกรรมการเรียนรู
 ท้ัง 5 ชุด มีประสิทธิภาพเป̂นไปตามเกณฑ� 80/80 ท่ีกำหนดไว
ทุกชุด 
 2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ด
วยชุดกิจกรรมการเรียนรู
รายวิชา
วิทยาศาสตร�2 รหัสวิชา 21102  หน�วยการเรียนรู
เรื่อง พลังงานความร
อน ชั้นมัธยมศึกษาป*ท่ี 1             
กลุ�มสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร� มีค�าเท�ากับ 0.7564 ซึ่งแสดงว�า ผู
เรียนมีความก
าวหน
าทางการ
เรียนหรือมีความรู
เพ่ิมข้ึนร
อยละ 75.64 
 3. นักเรียนท่ีเรียนด
วยชุดกิจกรรมการเรียนรู
รายวิชาวิทยาศาสตร�2 รหัสวิชา ว21102        
หน�วยการเรียนรู
เรื่อง พลังงานความร
อน ชั้นมัธยมศึกษาป*ท่ี 1 กลุ�มสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร� มี
คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว�าก�อนเรียน อย�างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนต�อการเรียนด
วยชุดกิจกรรมการเรียนรู
รายวิชาวิทยาศาสตร�2     
รหัสวิชา ว21102  หน�วยการเรียนรู
เรื่อง สารรอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาป*ท่ี 1 กลุ�มสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร� อยู�ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.52) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


