
109Journal o f  !:ducat;c»i Maresuan University '■ ฯ.. /? บ.'. บ ■ น.../ • บน'■น;

บทความวิจ ัย (Research A rt ic le )

การพัฒนาชุดทดลอง เรื่อง กระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก สำหรับ1พ ไ,นการสอน 

ว ิ1ชาฟ้สิกส์ เพ ื่อส่งเสริมผลสัมฤหธึ๋ทางการเรียบของนักสืกษาระดันปริญญาตรี 

THE DEVELOPMENT OF A  CURRENT AND MAGNETIC FIELD EXPERIMENTAL 

APPARATUS FOR PHYSICS TEACHING TO ENHANCE UNDERGRADUATE

STUDENT ACHIEVEMENT

Received: October 11, 2017 Revised: November 19, 2017 A ccep ted : November 20, 2017

นันทนัซ ว’พนลุภิญโญ, 

Nuntanut W attanasup inyo1

‘มหาวิหยาลัt รารภัฏบ้านลมเดจเจ้าพระยา 

’ Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok 10600, Thailand

‘ Corresponding Author, E-mail: nuntanut.bsru®!hotrnail.com

บทคัดย่อ

การว ิจ ัยน ี้ม ืว ัตถ ุประสงค ์เฟ ้อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดทดลอง เรือง กระแล!,ฟฟ้าและ 

สนามแม่เหล็ก 2) เปรียบเทียบผลส้มถุทธี้'ทางการเรียน ก่อนและหลังการใพุ้คทดลอง 3) คึกพาความพิงพอใจของ 

นักคึกพาต่อการเรียนโดยใช้ชุดทดลอง เร่ือง กระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการคึกพาวิจัยครั้งนี้ คอ 

นักคึกพาสาขาวิขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุคาสตร์ มหาวิทยาลัยราซภัฎบ้านสมเดจเจ้าพระยา ขั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

ปีการคึกพา 2559 จำนวน 90 คบ ได้มาจากการเลือกแบบสุ่มแบนแปงกลุ่ม รูปแบบงานวิจัยแบนหนื่งกลุ่มทดสอบก่อน 

และหลัง และใช้สถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ ผลการวิจัย พบว่า 1) ชุดทดลองมีประสิทธิภาพที่ 95/85 ซี่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ 

กำหนดไว้ที่ 80/80ผู้เข ี่ยวซาญประเมินคุณภาพชุดทดลองโดยมีคุณภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (X = 3,77/4.00) 

ชุดทดลองที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปในการจัดการเรียนรูในหัวข้อเรื่องแรงจากสนามแม่เหล็กที่กระทีาด่อลวดตัวนำที่มี 

กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และกฎของแอมแปร์ได้อย,างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักการและสอดคล้องกับทฤษฎี 

2) ผลส้มฤทธิ้ทางการเรียนของนักคึกพา หลังจากการจัดการเรียนรูโดยใช้ชุดทดลอง พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียบสูงกว่า 

ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท ี่ระดับ .01 และ 3) นักคึกษามีระดับความพึงพอใจในการใช้ชุดทดลอง 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-test 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
ปัจจุบันการจัดการเรียนเล่วนใหญ่ ผู้สอนเน้นํวิธีการสอmเบนบรรยายใดยที่ผู้เรียนไต้เรียนรู้ทางทฤษฎีแต่ 

ขาดการลงมือปฏิบัติ ทำให้ผู้เรียนบั้นขาดการปีกคด ปีกลงมือทำ ปีกทักษะกระบวนการต่างๆ ปีกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

และปีททักษะการเสาะแสวงหาควานรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ทำให้ผู้เรียนเกิคความไม่เข้าใจอย่างแห้จรีงใบเนื้อหาที่เรียน 

จ ึ่งส ่งผลต่อการมีผลลัมฤทธึ๋ทางการเรียนวิทยาคาสตรีท ี่ต ่า โดยเฉพาะรายวิชา?]สิกสํถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของ 

วิทยาศาลตรีและเทคโนโลยี รวมบั้งเป็นรายวิขาตรรกคาสตรีและคเนตคาสตรี จึ่งนำไปสู่การพัฒนาทางต้านเทคโนโลยี 

ต่างๆ และในระบบการสืกษาในประเทคไทยโต้บรรจุวิชา?เสิกสํโนกลุ่มสาระวิทยาศาลตรีจึ่งเป็นสาระหนี่งใน 8 สาระ 

การเร ียนรู้ เทือมุ่งหวังใหัผู้เรียนเข้าใจในปรากฏการฝธรรมชาติ หลักการ กฎ และเป็นทฤษฎีพื้นฐานของวิชา?]สืกส์ 

สามารถนำหลักการทางทืสิกสํไปแก้ปัญหาประยุกต์ใข้ในต้านต่างๆ แต่การเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังอาคัยการท่องจำใน 

ตำรา ผู้สอนไม่ลามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใดเข้การปฏิบัติการ (Saksuparb, 2013) สาเหตุที่ทำให้ผู้เรียน 

ไม่ประลบความสำเรึจใบการเรียน่วิชา?)สิกส์ เนื่องจากผู้สอนสนใจผลสุดท้ายของการลอบ คือ การนำไปไข้แก้ปัญหาโจทย์ 

และแบบปีกหัด โดยมักใช้วิธีสอบเฉพาะการคำนวณและท่องจำใมมการสอนความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนความติดรวบ 

ยอด (Boonsawai, 1991, pp. 19-21) สื่อการเรียนการสอนเป็นสิ'งที่จะนำความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาให้ผู้เรียนเกิด 

การเรียนรู้ (Saksuparb, 2013) เพราะการใข้สือการเรียนการลอนจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดมโนมติทางวิทยาคาสตรี จึ่งเป็น


