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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 

 ปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้

ชดุกจิกรรม เรือ่ง แม่เหลก็ไฟฟ้า กบักลุม่ควบคมุทีส่อนโดยวธิสีอนแบบปกต ิ 3) เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนกลุม่ทดลอง

ที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ 1) แผนการจดัการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เรือ่ง แม่เหลก็ไฟฟ้า จ�านวน 

5 แผน   2) ชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า จ�านวน 5 ชุด  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า เป็น

แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จ�านวน 20 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ .34−.75 ค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ .32−.82  

และค่าความเชือ่มัน่เท่ากบั .90  4) แบบวดัความพงึพอใจต่อการเรยีนโดยใช้ชดุกจิกรรม เรือ่ง แม่เหลก็ไฟฟ้า เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ จ�านวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .85

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที (t-test) แบบสองกลุ่ม

อิสระจากกัน

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า มีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.16/83.33 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า 

สูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีเรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3) ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่ม

ทดลองที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า อยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ:  ความพึงพอใจ ชุดกิจกรรม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

Abstract
 The purposes of this research were 1) to develop activity packages on electromagnetism for  

Mathayomsuksa 5 students to reach the standard criteria of 80/80, 2) to increase learning achievements 

between students in the experimental group taught using the activity packages and students in the control 

group taught using traditional teaching method, and 3) to investigate students’ satisfaction levels after their 

learning through the activity packages on electromagnetism.

 The educational research equipment consists of 1) five lesson plans on electromagnetism 2) five 

activity packages on electromagnetism 3) the electromagnetism achievement test, five multiple choices test, 

the difficult values in the range of .34 − .75, the discrimination values in the range of .32 − .82, and the  

reliability value of .90, with 20 items, and 4) the students’ satisfaction test, reliability value of .85 with 15 

items. Mean, standard deviation, and two-tailed independent t-test were used for analyzing the collected 

data.
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 The results of this research are: 1) The efficiency value of the electromagnetism activity packages 

for students is at 86.16/83.33 which meets the standard criteria of 80/80,  2) The post learning achievement 

result of the students in the experimental group is higher than that of the students in the control group at 

significant level of .01, and  3) The satisfaction of the students in experimental group taught using the activ-

ity packages on electromagnetism is in a good level.

Keywords:  Satisfaction, Activity packages, Achievement result

บทน�า

 จากในอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดการเรียน 

การสอนวชิาฟิสกิส์ทัง้ในระดบัมธัยมและอดุมศกึษา ผูเ้รยีน

มักประสบปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง 

หรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนในหัวข้อต่างๆ  

ซึ่งเป็นปัญหาท่ีผู้สอนควรให้ความส�าคัญและแก้ไขอย่าง 

เร่งด่วน เพราะถ้าปัญหาดังกล่าวของผู้เรียนไม่ได้รับการ

แก้ไขอย่างทันท่วงที ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเหล่านี้จะ

หยั่งรากลึก จนท�าให้เกิดความเข้าใจปรากฏการณ์หรือ

สถานการณ์ทางฟิสิกส์คลาดเคลื่อนตามไปด้วย ดังนั้นการ

จัดให้มีภาคปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนรู้ จึงเป็นส่วนส�าคัญ

ของการสอนในชั้นเรียน การสอนแบบบรรยายเพียงอย่าง

เดียวที่ไม่ต้องเตรียมกิจกรรมเพิ่มเติม จึงไม่สามารถท�าให ้

ผู้เรียนเข้าใจทฤษฎี และไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาแบบ

ประยุกต์ได้ ดังนั้นการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และชุด

การทดลองต่างๆ ที่เหมาะสม จึงมีความส�าคัญอย่างมากใน

การส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ท�าให้

นกัเรียนมคีวามพร้อมในการเรยีนเพิม่มากข้ึน สามารถสร้าง

องค์ความรู้และสามารถประยุกต์หลักการสู่สถานการณ์

ใหม่ๆ ได้ วิชาฟิสิกส์เป็นการสร้างหลักการและทฤษฎีต่างๆ 

เพ่ือมาอธบิายปรากฏการณ์ธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ในชีวติประจ�า

วัน แต่เนื้อหาบางเรื่องเป็นปรากฏการณ์เชิงนามธรรม ที่ให้

ผู ้ เรียนต้องอาศัยจินตนาการเพื่อให้เห็นลักษณะของ

ปรากฏการณ์ เช่น เรื่องคลื่นเสียงก็เป็นปรากฏการณ ์

เชิงนามธรรมที่ผู้เรียนต้องอาศัยประสบการณ์ของตนเอง  

ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนย่อมมีประสบการณ์แตกต่างกัน (วันธนา 

ศิลปวิลาวัณย์ 2552) ความเข้าใจผิดของผู้เรียนเกิดขึ้นได้ 

ถ้าจนิตนาการทีผู่เ้รยีนแต่ละคนสร้างขึน้เองผดิพลาด ผู้เรยีน

กจ็ะมแีนวคดิในเรือ่งนัน้ผดิไป ผลทีต่ามมาคอืผูเ้รยีนไม่เข้าใจ

เนื้อหา ท�าให้รู้สึกว่าฟิสิกส์เป็นวิชาที่เข้าใจยาก เกิดความ 

ไม่อยากเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนทาง

แนวคิดนี้ ผู้วิจัยจึงมีการออกแบบการสอนโดยใช้ชุดการ

ทดลองเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงชุดการ

ทดลองที่ใช้ในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ต้องส่ังซื้อ

ท�าให้เกิดความส้ินเปลือง และไม่เพียงพอต่อนักเรียนที่มี

จ�านวนเพิ่มมากขึ้น เป็นการปิดโอกาสในการเรียนรู้ของ

นักเรียน ดังนั้นการออกแบบชุดการทดลองที่สามารถสร้าง

ขึ้นเองเพื่อน�ามาใช้ประกอบการสอนแบบบรรยาย หรือ

ประกอบการสาธติเชิงปฏิสัมพนัธ์จงึมปีระโยชน์อย่างมากใน

การสร้างความเข้าใจพื้นฐานในวิชาฟิสิกส์ (อาทิตย์  

จันทร์ส่งแสง 2549)  

 การพฒันาผู้เรยีนด้วยชดุกจิกรรมเป็นอกีทางเลอืก

หน่ึงที่น�ามาใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน 

เพราะชุดกจิกรรมเป็นนวตักรรมทางการศึกษารปูแบบหนึง่

ซึ่งอาจประกอบไปด้วยชุดการทดลองที่เหมาะสมกับกลุ่ม 

ผูเ้รยีน เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการจดัการเรยีนรูค้วบคู่

ไปกับการจัดกิจกรรม การที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองตามความสามารถและความสนใจ มอีสิระ

ในความคิด ทุกคนมีโอกาสใช้ความคิดอย่างเต็มที่โดยค�านึง

ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งชุดกิจกรรมจะช่วยให้ 

การเรียนรู้ใช้เวลาน้อยลงในการเสนอข้อมูลต่างๆ ช่วยให ้

ผู้เรียนเป็นอิสระ สามารถประกอบกิจกรรมการเรียนด้วย

ตนเองมากกว่าที่จะให้ครูบอกหรือก�าหนดให้ โดยครูเป็น 

ผู้สร้างโอกาสทางการเรียนการสอน มีกิจกรรมให้นักเรียน

ท�าเป็นรายบคุคล หรอืรายกลุ่ม ซ่ึงผู้เรยีนจะด�าเนนิการเรยีน

จากค�าแนะน�าที่ปรากฏอยู่ในชุดกิจกรรมเป็นไปตามล�าดับ

ขั้นด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของนักเรียนที่

อยากรู้ อยากเห็น อยากคิดค้นในสิ่งต่างๆ การจัดกิจกรรม

ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการได้คิด ได้ทดลองไปทีละ 

ขั้นตอนและทราบผลการกระท�าของตนเอง ตรงกับแนวคิด

การจัดการเรียนการสอนของบลูม ที่กล่าวว่า “การจัด

กิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามที่ต้องการ ย่อมกระท�า

กจิกรรมนัน้ด้วยความกระตอืรอืร้น ท�าให้เกดิความมัน่ใจเกดิ

การเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและประสบความส�าเร็จสูง ท�าให้

เกิดความพึงพอใจในตนเองได้ในที่สุด” (Bloom 1976)  
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ซึ่งสอดคล้องกับจิราภรณ์ ตรียาพันธ์ (2540) ที่ได้ศึกษา 

ผลการใช้ชดุกจิกรรมการสอนวทิยาศาสตร์กายภาพชวีภาพ 

เรื่อง ไฟฟ้าและเครื่องอ�านวยความสะดวก ส�าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้ที่

ระดับร้อยละ 88.52 และมีเจตคติต่อการเรียนโดยใช้ชุด

กจิกรรมการสอนวทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัด ีนอกจากนีแ้ล้ว

เพือ่เป็นการเสรมิการเรยีนรูข้องนกัเรยีนควรมกีารเชือ่มโยง

และบูรณาการสาระการเรียนรู้ท่ีมีความสัมพันธเข้าด้วยกัน 

เพือ่ให้สอดคล้องกบัวถิชีวีติจรงิและเพือ่ให้นกัเรยีนได้ศกึษา

หาความรู ้ด ้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจ 

รายบุคคล โดยเรียนรู ้จากแหล่งข้อมูลท้ังท่ีเป็นส่ือการ 

เรียนรู้ ใบความรู้ ใบงานและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงพัฒนาชุดกิจกรรม

ให้เหมาะสมกับผู ้เรียนจึงสามารถช่วยให้ครูผู ้สอนสอน

เนื้อหาที่เป็นนามธรรมหรือยากต่อการอธิบายให้นักเรียน

สามารถจินตนาการตามได้ โดยเฉพาะเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า 

นักเรียนเข้าใจผิดเกี่ยวกับทิศทางของกระแสไฟฟ้าที่เหนี่ยว

น�าให้เกิดสนามแม่เหล็กในลวดตัวน�าแบบต่างๆ โดยใช้การ

อธิบายรูปภาพในหนังสือ และวาดภาพบนกระดานที่ไม่

สามารถสื่อได้ตรงตามท่ีต้องการ ท�าให้นักเรียนไม่แน่ใจใน

การสอนของครูผู ้สอนและไม่เกิดการจินตนาการวิธีการ 

แบบนี้อาจท�าให้นักเรียนหลายคนไม่สนใจกับการเรียน  

ก่อให้เกดิปัญหาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตกต�า่ดงัปรากฎใน

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ ่มสาระการเรียน

รูว้ทิยาศาสตร์ โรงเรยีนกนัทรลกัษ์วทิยา  อ�าเภอกนัทรลกัษ์ 

จังหวัดศรีสะเกษ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 28 พบว่า การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ยัง 

ไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร เห็นได้จากรายงานผลการ

ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของส�านักทดสอบทางการศึกษา พบว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4 ปีการ

ศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

32.35 และ  30.78 ตามล�าดับ ในท�านองเดียวกันกับการ

ประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 6  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ในช่วงปีการศึกษา 

2556−2557 พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์

มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.50 และ 62.64 ตามล�าดับ  

เพิม่ขึน้จากเดมิน้อยมากคดิเป็นร้อยละ 0.14 (ส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28, 2558)

 ดังนั้น ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาชุด

กจิกรรมเรือ่งแม่เหลก็ไฟฟ้า ส�าหรบันกัเรยีนระดบัช้ันมธัยม

ศึกษาปีที่ 5 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทดลองในสภาพจริง ท�าให้

มีเจตคติที่ดีต ่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ ท�าให้เกิดความรู ้

ความเข้าใจในเนือ้หาเกีย่วกบัแม่เหลก็ไฟฟ้าได้ดขีึน้ นอกจาก

นี้ชุดอุปกรณ์การทดลองที่สร ้างขึ้นเองในชุดกิจกรรม 

ดั งกล ่ าวยั งช ่ วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทาง

วิทยาศาสตร์ และท�าให้เกิดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้  

เพื่อการศึกษาระดับสูงต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

 1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า 

ส�าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ให้มปีระสทิธภิาพ

ตามเกณฑ์ 80/80

 2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

กลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า 

ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่องแม่

เหล็กไฟฟ้า ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มทดลองที่

สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า 

 สมมติฐานในการวิจัย

 การวจิยัครัง้นี ้ ผู้วจิยัได้ตัง้สมมตฐิานของการวจิยั

ไว้ดังนี้

 1. ชุดกิจกรรมเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า ส�าหรับ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ 80/80

 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนของนกัเรียน 

กลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า  

สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติ

 3. ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม

ฟิสิกส์ เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า ของนักเรียน

 กลุ่มทดลองทีส่อนโดยใช้ชดุกจิกรรมเรือ่งแม่เหลก็

ไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ใน

ระดับมาก

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากร ได้แก่ นักเรียนสายวิทยาศาสตร์

คณติศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนกนัทรลกัษ์วทิยา 
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อ�าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2558 จ�านวน 581 คน จาก 15 ห้อง โดยใช้

ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ซึ่งมีการจัดห้องโดยการ

โรงเรยีนมจีดัสอบคดัเลอืกห้องตัง้แต่แรกเข้าชัน้มธัยมศึกษา

ตอนปลาย ซึ่งท�าให้นักเรียนมีผลการเรียนใกล้เคียงกัน

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ ่มตัวอย ่าง ได ้แก ่  นักเรียนท่ีเรียนสาย

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน

กันทรลักษ์วิทยา อ�าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ท่ีเรียน 

ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2558 ได้มาโดยวธิกีารสุม่แบบ

กลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็น

หน่วยในการสุ่ม ผลการสุ่มได้นักเรียนห้อง 9 และห้อง 11 

ห้องละ 45 คน รวม 90 คน โดยกลุ่มทดลองนี้เป็นห้องที่ 

ผู้สอนสอนโดยตรง ซึ่งในระดับชั้นหนึ่งจะมีผู้สอนหลายคน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ 1) แผนการจดัการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประกอบการจัด

กจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใช้ชดุกจิกรรม เรือ่ง แม่เหลก็

ไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ�านวน  

5 แผน  2) ชดุกจิกรรม  เรือ่ง แม่เหลก็ไฟฟ้า ส�าหรบันกัเรยีน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ�านวน  5  ชุด  3) แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า ระดับ 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เป็นแบบทดสอบแบบปรนยัแบบเลอืก

ตอบ 5 ตัวเลือก  จ�านวน 20 ข้อ  4) แบบวัดความพึงพอใจ

ต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า ระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดับ จ�านวน  15  ข้อ

 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัย

 แผนการจัดการเรียนรู้

 ขั้นตอนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัย

ด�าเนินการดังนี้

 1. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระ

การเรียนรู ้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 2. ศึกษาเนื้อหาและวิเคราะห์เนื้อหา 

 3. ศึกษาต�ารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

วธิสีร้างแผนการจดัการเรยีนรู ้รวมทัง้เอกสารทีเ่ก่ียวข้องกบั

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเขียนแผนการจัดการ

เรียนรู้

 4. สร้างแผนการจดัการเรยีนรูจ้�านวน 5 แผน โดย

แต่ละแผนประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ สาระส�าคัญ สาระ

การเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

และกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 

ดังนี้

  4.1 ขั้นสร้างความสนใจ

  4.2 ขั้นส�ารวจและค้นหา

  4.3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

  4.4 ขั้นขยายความรู้

  4.5 ขั้นประเมินผล 

 5. น�าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่อ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 6. น�าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่อ 

ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 ท่าน และประเมินตามแบบประเมิน

 7. การทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้

 8. จดัพมิพ์ฉบบัสมบรูณ์เพือ่น�าไปทดลองกบักลุม่

ทดลองต่อไป

 ขั้นตอนการพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องแม่เหล็ก

ไฟฟ้า

 ขัน้ตอนการพฒันาชดุกจิกรรมเรือ่งแม่เหล็กไฟฟ้า 

ส�าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ผูว้จิยัด�าเนนิการ

ดังนี้

 1. ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551 

 2. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

สร้างชดุกจิกรรมเพือ่ใช้เป็นแนวทางในการสร้างชดุกจิกรรม

เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า โดยศึกษาการจัดล�าดับการจัดกิจกรรม

ก่อนหลังอย่างชัดเจน

 3. วิเคราะห์หลักสูตร ตัวชี้วัดช่วงชั้น และสาระ

การเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

 4. ศกึษาค�าอธบิายรายวชิา และจดัท�าหน่วยการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส�าหรับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

 5. ก�าหนดขอบเขตเนื้อหา วิเคราะห์สาระการ

เรียนรู้ ผลการเรียนรู้เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และออกแบบองค์ประกอบ 

ชุดกิจกรรม

 6. ออกแบบชดุการทดลองทีส่อดคล้องกบัเนือ้หา

มาประกอบในแต่ละชดุกจิกรรมเรือ่งแม่เหล็กไฟฟ้า ส�าหรบั

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้ครอบคลุมเน้ือหา 
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จ�านวน 5 ชุด  เรียงล�าดับจากง่ายไปยาก ซึ่งมีขั้นตอนการ

สร้างตามล�าดับขั้นตอน ดังนี้

  6.1 สร้างคู่มือครู ประกอบด้วย

   6.1.1 ข้อเสนอแนะส�าหรับครู

   6.1.2 บทบาทของครูผู้สอน

   6.1.3 เฉลยแนวค�าตอบกิจกรรมการ

ทดลอง แบบฝกหัด และแบบทดสอบ

       6.2 สร้างคูม่อืนกัเรยีน มข้ีอเสนอแนะส�าหรบั

นักเรียนในเรื่องต่างๆ ดังนี้

   6.2.1 เรื่องที่จะเรียนและระยะ

เวลาที่เรียน

   6.2.2 เอกสารประกอบกจิกรรมประกอบ

ด้วย ใบความรู้  กิจกรรมการทดลอง  แบบฝกทักษะ  แบบ

ทดสอบ และเฉลย

 7. การปรับปรุงและพัฒนาชุดกิจกรรม น�าชุด

กิจกรรมเสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม   

 8. น�าชดุกจิกรรมเสนอผูเ้ชีย่วชาญชดุเดมิ จ�านวน 

5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา การวัด

ประเมินผล การน�าเสนอ หรือองค์ประกอบที่เหมาะสมของ

ชดุ แล้วให้ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิชดุกจิกรรมตามแบบประเมนิ

 ตัวอย่าง ใบกิจกรรมที่ 1

 ชุดทดลองที่ 1 เรื่องสนามแม่เหล็กจากกระแส

ไฟฟ้าผ่านลวดตัวน�าขดลวดวงกลม

จุดประสงค์การเรียนรู้  

 เมื่อจบการทดลองน้ีแล้วนักเรียนสามารถ                                                                     

 1. บอกได้ว่า เม่ือมีกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวน�า

ตรง ลวดตวัน�าวงกลมและ โซเลนอยด์ จะเกดิสนามแม่เหลก็

รอบตัวน�าเหล่านั้น

 2. บอกได้ว่าทิศทางของสนามแม่เหล็กรอบลวด

ตัวน�า ขึ้นอยู่กับทิศทางของกระแสไฟฟ้าที่ผ่านลวดตัวน�า

 3. ทดลองหาข้ัวแม่เหลก็ไฟฟ้าโดยใช้แท่งแม่เหล็ก

เป็นเครื่องมือตรวจสอบได้

 4. หาทศิทางของสนามแม่เหลก็ของตวัน�าวงกลม

และลวดโซเลนอยด์ โดยใช้กฎมือขวา

วัสดุอุปกรณ์

 1. ชดุทดลองสนามแม่เหลก็จากกระแสไฟฟ้าผ่าน

ลวดตัวน�าขดลวดวงกลม  1 ชุดลวดตัวน�าขดลวดวงกลม  1 ชุด

 2. กล่องถ่านไฟฉายพร้อมถ่าน  1 ชุด 2. กล่องถ่านไฟฉายพร้อมถ่าน  1 ชุด

 3. สายไฟฟ้า  2 เส้น

 4. แท่งแม่เหล็ก  1  แท่ง

 วิธีการทดลอง

 1. ต่อสายไฟของชุดขดลวดเข้ากับกล่องถ่าน

ไฟฉายที่  3  V (ถ่าน  2 ก้อน) โดยใช้สายสีแดงต่อเข้ากับ

ขั้วบวกและสีด�าต่อเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่  แล้วน�าแท่ง

แม่เหล็กขั้วใต้(สีน�้าเงิน)วางนิ่งอยู่กับที่ใกล้กับขดลวดแขวน

ด้านสีน�้าเงินเปิดสวิตช์แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า แล้วสังเกต

แรงที่เกิดขึ้นบันทึกผล

 2. ทดลองเหมอืนข้อ1  แต่ให้สลบัขัว้ของแท่งแม่

เหล็กโดยให้ขัว้แม่เหล็กเหนอื (สแีดง) วางนิง่อยูก่บัทีใ่กล้กบั

ขดลวดแขวนด้านสีน�้าเงินเปิดสวิตช์แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า 

แล้วสังเกตแรงที่เกิดขึ้นบันทึกผล

 3. ทดลองเหมือนข้อ1 แต่สลับขั้วไฟฟ้าโดยใช้ 

สายสีแดงต่อเข้ากับขั้วลบและสีด�าต่อเข้ากับขั้วบวกของ

แบตเตอรี่  แล้วน�าแท่งแม่เหล็กขั้วใต้ (สีน�้าเงิน) วางนิ่งอยู่

กับที่ใกล้กับขดลวดแขวนด้านสีน�้าเงินเปิดสวิตช์แหล่งจ่าย

กระแสไฟฟ้า แล้วสังเกตแรงที่เกิดขึ้นบันทึกผล

 4. ทดลองเหมือนกับข้อ 3 จากนั้นสลับขั้วของ

แท่งแม่เหล็กโดยให้ขั้วแม่เหล็กเหนือ(สีแดง)วางน่ิงอยู่กับท่ี

ใกล้กบัขดลวดแขวนด้านสนี�า้เงนิเปิดสวติช์แหล่งจ่ายกระแส

ไฟฟ้า แล้วสังเกตแรงที่เกิดขึ้นบันทึกผล

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 หลังจากสร้างและพฒันาคุณภาพเครือ่งมอืทีใ่ช้ใน

การวิจัยทุกขั้นตอนแล้ว ผู้วิจัยได้น�าไปทดลองกับนักเรียน

กลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2558  ใช้เวลา

ในการทดลอง 15 ชัว่โมง โดยเรยีนตามตารางเรยีนปกตขิอง

นักเรียน  ในการด�าเนินการครั้งนี้เป็นการทดลองสอนโดย

ใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียนระดับ
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ผู้วิจัยด�าเนินการทดลองด้วยตนเอง

ตามขั้นตอนดังนี้

 1. ขั้นเตรียม

  1.1 เตรียมกลุ่มตัวอย่าง

   1.1.1 กลุ่มทดลองได้แก่นักเรียนส�าหรับ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 9 โรงเรียน

กันทรลักษ์วิทยา ส�านักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 

28 จ�านวน  45  คน

    1.1.2 กลุม่ควบคมุได้แก่นกัเรยีนส�าหรบั

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 11 โรงเรียน

กันทรลักษ์วิทยา ส�านักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 

28  จ�านวน  45  คน

       1.2 ตรวจสอบความเรยีบร้อยของเครือ่งมอืที่

ใช้ในการด�าเนินการ

    1.3  ปฐมนิเทศนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ

ในการเรียนด้วยชุดกิจกรรม อธิบายการใช้ชุดกิจกรรม   

จุดประสงค์  และล�าดับวิธีการศึกษา

 2. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล

 การด�าเนินการขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลได้ใช้แบบ

ทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  ชดุเดยีวกนัส�าหรบักลุม่

ทดลองและกลุ่มควบคุม ส่วนแบบวัดความพึงพอใจต่อการ

เรียนใช้ส�าหรับกลุ่มทดลอง ดังนี้

  2.1 น�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งผ่านขั้นตอน

การหาคุณภาพมาแล้ว ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างก่อน

ท�าการสอนด้วยชดุกจิกรรม  ตรวจให้คะแนนแล้วเกบ็ข้อมลู

ไว้

  2.2 ด�าเนินการสอนตามคู ่ มือการใช ้ชุด

กิจกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้

          2.2.1 กลุม่ทดลองด�าเนนิการสอนโดยใช้

ชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้าส�าหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่  5

          2.2.2 กลุ่มควบคุมด�าเนินการสอนเรื่อง

แม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ ท่ีก�าหนดไว้ใน

คู ่มือครู ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

  2.3 หลังการทดลองสิ้นสุด ผู ้วิจัยน�าแบบ

ทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง แม่เหล็กไฟฟ้า และ

แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ 

ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู ้วิจัยได ้ด�าเนินการวิ เคราะห์ข ้อมูลโดยใช ้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้

 1. วิเคราะห์ค่าสถิติและทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉลีย่ของคะแนนสอบก่อนเรยีนระหว่างกลุม่ทดลอง

ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า กับ

กลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติ

 2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80

 3. วิเคราะห์ค่าสถิติและทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้

รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการ

สอนแบบปกติ

 4. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่อง แม่

เหล็กไฟฟ้า ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้ชุด

กิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า โดยหาค่าเฉลี่ยแล้วนค่าเฉลี่ย

เปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย 

(บุญชม  ศรีสะอาด 2545)  ดังนี้

        ค่าเฉลี่ย                ความหมาย

  4.51-5.00  มากที่สุด

  3.51-4.50  มาก

  2.51-3.50  ปานกลาง

  1.51-2.50  น้อย

  1.00-1.50  น้อยที่สุด

 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติและทดสอบความแตก

ต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนเรียนระหว่างกลุ่ม

ทดลองที่ได้รับการสอนโดยชุดกิจกรรมเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า 

กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติและทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนเรียนระหว่างกลุ่มทดลอง 

               ที่ได้รับสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติ

7 
 

การด าเนินการขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลได้ใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชุดเดียวกัน
ส าหรับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ส่วนแบบวัดความ
พึงพอใจต่อการเรียนใช้ส าหรับกลุ่มทดลอง ดังนี้ 

2.1  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งผ่าน
ขั้นตอนการหาคุณภาพมาแล้ว  ไปทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนท าการสอนด้วยชุดกิจกรรม  ตรวจให้
คะแนนแล้วเก็บข้อมูลไว้ 

2.2  ด าเนินการสอนตามคู่มือการใช้ชุด
กิจกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้ 

       2.2.1  กลุ่มทดลองด าเนินการสอนโดย
ใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้าส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 

       2.2.2   กลุ่มควบคุมด าเนินการสอน
เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ ที่
ก าหนดไว้ในคู่มือครู  ของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2 .3   หลั งการทดลองสิ้ นสุ ด  ผู้ วิ จั ยน า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยน  เ รื่ อ ง 
แม่เหล็กไฟฟ้า และแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียน
รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

1.  วิ เคราะห์ค่ าสถิติ และทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนเรียนระหว่าง

กลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง
แม่เหล็กไฟฟ้า กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบ
ปกติ 

2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 
เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 

3.  วิ เคราะห์ค่ าสถิติ และทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนระหว่างกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม กับกลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติ 
 4. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่อง 
แม่เหล็กไฟฟ้า ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้ชุด
กิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า โดยหาค่าเฉลี่ยแล้วน
ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย  
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545)  ดังนี ้

   ค่าเฉลี่ย                ความหมาย 
 4.51  -  5.00  มากที่สุด 
 3.51  -  4.50  มาก 
 2.51  -  3.50  ปานกลาง 
 1.51  -  2.50  น้อย 
 1.00  -  1.50  น้อยที่สุด 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติและทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนเรียนระหว่าง
กลุ่มทดลองที่ ได้รับการสอนโดย ชุดกิจกรรมเรื่อง
แม่เหล็กไฟฟ้า กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบ
ปกติ ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติและทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนเรียนระหว่างกลุ่มทดลอง  
              ที่ได้รับสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติ 
 

กลุ่ม N คะแนนเต็ม x  S.D. df t p 
กลุ่มทดลอง 45 20 10.44 2.02 

88 0.256 .799 
กลุ่มควบคุม 45 20 10.33 2.10 

p > .05 
      p > .05

 จากตารางที ่1 พบว่า เมือ่ก�าหนดระดบันยัส�าคญั

ที่ระดับ .05 ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า  กลุ่มทดลอง

กับกลุ่มควบคุม ก่อนท�าการทดลองไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80

8 
 

จากตารางที่  1 พบว่า เมื่อก าหนดระดับ
นัยส าคัญที่ระดับ .05 ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบวัด
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า  

กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนท าการทดลองไม่
แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 
 

คะแนน คะแนนเต็ม N x  ร้อยละ 
คะแนนจากแบบทดสอบย่อย (E1) 50 45 43.09 86.16 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน(E2) 20 45 16.67 83.33 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) มีค่าเท่ากับ 86.16 และประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์  (E2)  มี ค่ า เท่ ากับ  83 .33 แสดงว่ า  

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่ อง แม่เหล็กไฟฟ้า  
ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  E1/E2 มีค่า
เท่ากับ 86.16/83.33 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหน

 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติและทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียนระหว่างกลุ่มทดลอง 
              ที่ได้รับกับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนปกติ 
 

กลุ่ม N คะแนนเต็ม x  S.D. df t p 
กลุ่มทดลอง 45 20 16.67 2.19 

88 3.83** .000 
กลุ่มควบคุม 45 20 14.84 2.33 

           

                **p<.05 
 จากตารางที่ 3 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง 
แม่เหล็กไฟฟ้า ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
5 นัก เรี ยนที่ ได้ รับการสอนโดยใช้ ชุดกิจกรรมมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอน

ปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 แสดงว่าชุด
กิจกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นส่งผลให้นักเรียนมีผลฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นจริง 

 

 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติของความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่สอน                
               โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า 

 
 

กลุ่ม N คะแนนเต็ม x  S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
กลุ่มทดลอง 45 20 4.46 0.63 มาก 

 จากตารางที่  2 พบว ่า ประสิทธิภาพของ

กระบวนการ (E1) มค่ีาเท่ากบั 86.16 และประสทิธภิาพของ

ผลลัพธ์ (E2) มีค่าเท่ากับ 83.33 แสดงว่า ประสิทธิภาพ 

ของชดุกจิกรรม เรือ่ง แม่เหลก็ไฟฟ้า  ส�าหรบันกัเรยีนระดับ

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  E1/E2 มีค่าเท่ากับ 86.16/83.33  

ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติและทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียนระหว่างกลุ่มทดลอง

  ที่ได้รับกับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนปกติ
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จากตารางที่  1 พบว่า เมื่อก าหนดระดับ
นัยส าคัญที่ระดับ .05 ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบวัด
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า  

กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนท าการทดลองไม่
แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 
 

คะแนน คะแนนเต็ม N x  ร้อยละ 
คะแนนจากแบบทดสอบย่อย (E1) 50 45 43.09 86.16 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน(E2) 20 45 16.67 83.33 
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ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่ อง แม่เหล็กไฟฟ้า  
ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  E1/E2 มีค่า
เท่ากับ 86.16/83.33 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหน
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กลุ่ม N คะแนนเต็ม x  S.D. df t p 
กลุ่มทดลอง 45 20 16.67 2.19 

88 3.83** .000 
กลุ่มควบคุม 45 20 14.84 2.33 

           

                **p<.05 
 จากตารางที่ 3 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง 
แม่เหล็กไฟฟ้า ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
5 นัก เรี ยนที่ ได้ รับการสอนโดยใช้ ชุดกิจกรรมมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอน

ปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 แสดงว่าชุด
กิจกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นส่งผลให้นักเรียนมีผลฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นจริง 

 

 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติของความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่สอน                
               โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า 

 
 

กลุ่ม N คะแนนเต็ม x  S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
กลุ่มทดลอง 45 20 4.46 0.63 มาก 

 **p<.05

 จากตารางที ่3 พบว่าค่าเฉลีย่ของคะแนนทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า 

ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนที่ได้รับ

การสอนโดยใช้ชุดกจิกรรมมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่า

นักเรียนที่ได้รับการสอนปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 แสดงว่าชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นส่งผลให้

นักเรียนมีผลฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจริง

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติของความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่สอน               

  โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า
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 จากตารางที่ 4 พบว่าความพึงพอใจต่อการเรียน 

เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้

ชุดกิจกรรม เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า โดยรวมความพึงพอใจอยู่

ในระดับมาก ( =4.46, S.D.=0.63) 

 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ  

สรุปผลการวิจัย

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลได้ดังนี้

 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็ก

ไฟฟ ้า ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป ีที่  5  

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.16/83.33 มีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนของนกัเรยีน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มทดลองท่ีเรียน โดยใช้ 

ชุดกิจกรรม เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียน

โดยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05

 3. ความพงึพอใจต่อการเรยีน เรือ่งแม่เหลก็ไฟฟ้า 

ของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่อง 

แม่เหล็กไฟฟ้า อยู่ในระดับมาก

อภิปรายผลการวิจัย

 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่อง แม่เหล็ก

ไฟฟ้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

86.16/83.33 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

ทีก่�าหนดไว้ เนือ่งจากชดุกจิกรรมได้รบัการแก้ไขปรบัปรงุให้

มปีระสทิธภิาพก่อนน�าไปใช้จรงิกบักลุม่ตวัอย่าง การทดลอง

ใช้ชดุกจิกรรมท�าให้ผูว้จิยัพบข้อบกพร่องต่างๆ และสามารถ

แก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ หรือในกรณีท่ีไม่มีความเหมาะสม 

ก็สามารถปรับปรุงให้มีคุณภาพขึ้นมาได้ สอดคล้องกับ 

ข้อสรุปของสุระศักดิ์ เมาเทือก (2542) ท่ีได้ศึกษาผล 

จากการใช้ชุดกิจกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีต่อ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมด้านกระบวนการ 

สืบเสาะหาความรู ้ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  

ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง อาหาร ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  

มีประสิทธิภาพโดยรวม คือสามารถท�าให้นักเรียนมี 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถึงขั้นรอบรู ้ท่ีก�าหนด โดยมีค่า 

เท่ากับร้อยละ 88.13 และนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้

ชดุกจิกรรมการสอนวทิยาศาสตร์มผีลสมัฤทธิท์างการเรียน

และพฤติกรรมด้านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สูงกว่า

นักเรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05

 2. จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบค่าที 

แบบสองกลุ่มอิสระจากกัน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มทดลอง 

สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สอดคล้องกับงานวิจัยของชลสีต์  จันทาสี (2543) ที่ได้ 

ท� าการ เปรี ยบ เที ยบผล สัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยน วิชา

วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการตัดสินใจอย่าง 

สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ 

การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการตัดสินใจทางวิทยาศาสตร์ 

กับการสอนตามคู่มือครู ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับ

การสอนโดยใช้ชดุกจิกรรมการตดัสนิใจทางวทิยาศาสตรก์บั

การสอนตามคู ่มือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์และความสามารถในการตัดสินใจอย่าง

สร้างสรรค์แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

 3. นกัเรยีนกลุ่มทดลองทีไ่ด้รบัการสอนโดยใช้ชดุ

กิจกรรมเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า มีความพึงพอใจต่อการเรียน 

เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า อยู ่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว ้สอดคล้องกับงานวิจัยของจิราภรณ ์ 

ตรยีาพนัธ์ (2540) ทีไ่ด้ศกึษาผลการใช้ชดุกจิกรรมการสอน

วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่องไฟฟ้าและเครื่องอ�านวย

ความสะดวก ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ี

เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ

ชีวภาพ เรื่อง ไฟฟ้าและเครื่องอ�านวยความสะดวก อยู่ใน

ขั้นรอบรู้ที่ระดับร้อยละ 82.52 และนักเรียนมีเจตคติต่อ 

การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ

ชีวภาพอยู่ในระดับดี

ข้อเสนอแนะ

 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

 1. ข้อเสนอแนะส�าหรับครูผู้สอน

  1.1 การใช้ส่ือการสอนชุดกิจกรรม เรื่อง  

แม่เหล็กไฟฟ้า ครูผู้สอนควรศึกษาวิธีการใช้ส่ือการสอนให้

เข้าใจชัดเจนเสียก่อนเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้

ได้อย่างเต็มศักยภาพ
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  1.2 ครูผู ้สอนควรจัดบรรยากาศ และส่ิง

แวดล้อมตลอดจนใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในขณะจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนใฝ่รู้ 

ใฝ่เรียน

  1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ โดยใช้ชุด

กิจกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า ครูควรเน้นให้นักเรียนได้ลงมือ

ปฏิบัติจริง  เพราะจะท�าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง

รวดเร็ว แม่นย�าและท�าให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะ

กระบวนการต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ต่อไป

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรวิจัยทดลองใช้ชุดกิจกรรมแม่เหล็ก

ไฟฟ้า กับนักเรียนโรงเรียนอื่น

  2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความ

สัมพันธ์ระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5  กับชุดกิจกรรมในแบบเรียน

  2.3 ควรท�าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างใน

ระดับชั้นที่ต่างกัน

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยนี้ส�าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาจาก

คณะกรรมการที่ปรึกษาทุกท่าน ขอบพระคุณอาจารย์ 

ดร.คัชรินทร์ เวชชากุล ประธานกรรมการท่ีปรึกษา และ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. รกัชาต ิ ท่าโพธิ ์กรรมการทีป่รกึษา 

ที่ได้สละเวลาให้ค�าปรึกษา แนะน�า ตรวจทาน และแก้ไข 

จนส�าเร็จเรียบร ้อยสมบูรณ์ และกราบขอบพระคุณ 

ผู ้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งให ้

ความอนเุคราะห์ตรวจสอบเครือ่งมอืวจิยั จนสามารถท�างาน

วิจัยนี้ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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