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บทคัดย่อ
การวิจ ัย น ี้ม ืว ัต ถ ุป ระส งค ์เ ฟ ้อ 1) พัฒ นาและหาประสิท ธิภ าพของชุด ทดลอง เรือ ง กระแล!,ฟฟ้า และ
สนามแม่เหล็ก 2) เปรีย บเทีย บผลส้ม ถุท ธี้'ทางการเรีย น ก่อ นและหลัง การใพุ้ค ทดลอง 3) คึกพาความพิงพอใจของ
นักคึกพาต่อการเรียนโดยใช้ชุดทดลอง เรื่อง กระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการคึกพาวิจัยครั้งนี้ คอ
นักคึกพาสาขาวิขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุค าสตร์ มหาวิทยาลัยราซภัฎบ้านสมเดจเจ้าพระยา ขั้น ปีท ี่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ปีการคึกพา 2559 จำนวน 90 คบ ได้มาจากการเลือกแบบสุ่มแบนแปงกลุ่ม รูปแบบงานวิจ ัย แบนหนื่ง กลุ่มทดสอบก่อ น
และหลัง และใช้สถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ ผลการวิจัย พบว่า 1) ชุดทดลองมีประสิทธิภาพที่ 95/85 ซี่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ท ี่ 8 0 /8 0 ผู้เ ขี่ย วซาญประเมิน คุณ ภาพชุด ทดลองโดยมีค ุณ ภาพรวมอยู่ใ นระดับ ดีม าก (X = 3,77/4.00)
ชุด ทดลองที่พ ัฒ นาขึ้น สามารถนำไปในการจัด การเรียนรูในหัวข้อเรื่อ งแรงจากสนามแม่เหล็กที่กระทีาด่อลวดตัวนำที่มี
กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และกฎของแอมแปร์ไ ด้อ ย,างมีป ระสิท ธิภ าพ ถูก ต้อ งตามหลัก การและสอดคล้อ งกับ ทฤษฎี
2) ผลส้มฤทธิ้ทางการเรียนของนักคึกพา หลังจากการจัดการเรียนรูโดยใช้ชุดทดลอง พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียบสูงกว่า
ก่อ นเรีย น อย่า งมีน ัย สำคัญ ทางสถิต ิท ี่ร ะดับ .01 และ 3) นัก คึก ษามีร ะดับ ความพึง พอใจในการใช้ช ุด ทดลอง เรื่อง
กระแสไฟฟ้าและสนาม๗ เหล็ก อยู่ในระดับมาก (x= 4.21/5.00)
คำสำคัญ: ชุดทดลอง กระแสไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ฟ้สิกสํ
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Abstract
The purpose o f this research were 1) to development and find out the efficient experimental
apparatus in electric current and magnetic field, 2) to compare the learning achievement between before
and after using the experimental apparatus, and 3) to study students’ satisfaction toward their learning
using the electric current and magnetic field experimental apparatus. The sample in this study was 90
second year students in general science program, in the second semester of the academic year 2016,
Faculty of Education, Bansomdejchacpraya Rajabhat University. The sample was obtained by cluster
random sampling, the One-Group Pretest-Posttest design and t-te s t for dependent sample statistics.
The results found that 1) the exjวerimental apparatus had an efficiency o f 95/85, which was higher than
the criterion 80/80. The overall quality o f the experimental apparatus which was assessed by the experts
was at a very good level (x = 3.77/4.00), the developed experimental can use for learning management
in magnetic force exerting on a current-carrying wire and Ampere’s law efficiently, 2) the students’ learning
achievement after using the experimental apparatus, post-test score was higher than the pre-test score
at .01 level of significance, and 3) the students’ satisfaction toward their learning using the current and
magnetic field experimental apparatus was at a high level lx = 4.21/5.00).
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บทน่า
ปัจ จุบ ัน การจัด การเรีย น

เล่วนใหญ่ ผู้สอนเน้นํวิธกี ารสอmเบนบรรยายใดยที่ผู้เรียนไต้เรียนรทู้ างทฤษฎีแต่

ขาดการลงมือปฏิบัติ ทำให้ผู้เรียนบั้นขาดการปีกคด ปีกลงมือทำ ปีกทักษะกระบวนการต่างๆ ปีกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
และปีท ทัก ษะการเสาะแสวงหาควานรู้ร ่ว มกัน เป็น กลุ่ม ทำให้ผ ู้เรีย นเกิค ความไม่เข้า ใจอย่า งแห้จ รีง ใบเนื้อ หาที่เรีย น
จึ่ง ส่ง ผลต่อ การมีผ ลลัม ฤทธึ๋ท างการเรีย นวิท ยาคาสตรีท ี่ต ่า โดยเฉพาะรายวิช า?]สิก สํถ ือ ว่า เป็น หัว ใจสำคัญ ของ
วิทยาศาลตรีและเทคโนโลยี รวมบั้งเป็น รายวิข าตรรกคาสตรีแ ละคเนตคาสตรี จึ่งนำไปสู่การพัฒนาทางต้านเทคโนโลยี
ต่า งๆ และในระบบการสืก ษาในประเทคไทยโต้บ รรจุว ิช า?เสิก สํโ นกลุ่ม สาระวิท ยาศาลตรีจ ึ่ง เป็น สาระหนี่ง ใน 8 สาระ
การเรีย นรู้ เทือ มุ่ง หวัง ใหัผ ู้เ รีย นเข้า ใจในปรากฏการฝธรรมชาติ หลัก การ กฎ และเป็น ทฤษฎีพ ื้น ฐานของวิช า?]สืก ส์
สามารถนำหลักการทางทืสิกสํไปแก้ปัญหาประยุกต์ใข้ในต้านต่างๆ แต่การเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังอาคัยการท่องจำใน
ตำรา ผู้สอนไม่ลามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใดเข้การปฏิบัติการ (Saksuparb, 2013) สาเหตุที่ทำให้ผู้เรียน
ไม่ประลบความสำเรึจใบการเรียน่วิชา?)สิกส์ เนื่องจากผู้สอนสนใจผลสุดท้ายของการลอบ คือ การนำไปไข้แก้ปัญหาโจทย์
และแบบปีกหัด โดยมักใช้วิธ ีสอบเฉพาะการคำนวณและท่อ งจำใมมการสอนความรู้ค วามเข้าใจ ตลอดจนความติด รวบ
ยอด (Boonsawai, 1991, pp. 19-21) สื่อ การเรีย นการสอนเป็น สิ'งที่จ ะนำความรู้ค วามเข้า ใจในเนื้อ หาให้ผ ู้เ รีย นเกิด
การเรีย นรู้ (Saksuparb, 2013) เพราะการใข้ส ือการเรียนการลอนจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดมโนมติท างวิท ยาคาสตรี จึ่ง เป็น

