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รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 
เร่ือง 

การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหม และ 
ความตานทาน โดยใชเอกสารประกอบการเรียนรู สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนสิงหบรีุ 
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นางสาวพรภมิล  ชัยสุวรรณรักษ 
ตําแหนง ครู วิทยาฐานะชํานาญการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสิงหบุร ี
ตําบลบางมัญ อําเภอเมือง จงัหวัดสงิหบรุ ี

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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บทคัดยอ 

ชื่อเรื่อง    การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและ 
            ความตานทาน โดยใชเอกสารประกอบการเรียน สาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
  โรงเรียนสงิหบุรี 
ผูวิจัย  นางสาวพรภิมล  ชัยสุวรรณรักษ 
ปการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

 
 การวิจัยในคร้ังนี้เปนแบบการวิจัยก่ึงทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง 
กระแสไฟฟาในลวดตัวนาํ กฎของโอหมและความตานทาน โดยใชเอกสารประกอบการเรียน กลุมตัวอยางที่ใช  คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564  จํานวน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวัด
ความพึงพอใจ รายวิชาฟสิกส เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี 5 ซ่ึงใชในการทดสอบหลังเรียน วิเคราะหขอความโดยใชสถิติคาเฉล่ีย (Mean)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
คา  t-test  ผลการศึกษาพบวา  คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/3 ท่ีเรียน 
โดยการใชเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  มีผลคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และคะแนน
หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและ
ความตานทาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3  จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 80 ที่มีคะแนนหลังเรียน 
สูงกวาเกณฑรอยละ 80  และมีคาเฉล่ียของคะแนนหลังเรียนเทากับรอยละ 86.67  ความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีตอการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด   
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1. ท่ีมาและความสําคญัของปญหา 
ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงสงผลการตอการเปดภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2564  โดยโรงเรียนสิงหบุรีไดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
ธันวาคม และรูปแบบเลือกเรียนไดทั้งแบบมาโรงเรียนและออนไลน  ทําใหเวลาที่ใชในการจัดการเรียนรู 
ไมเพียงพอตอการจัดการเรียนรูตามปกติ อีกทั้งโลกแหงการศึกษาในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมาก  
ดวยอิทธิพลของยุคที่มีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว จากการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําให
การเชื่อมโยงขอมูลตางเขาดวยกันทั่วทุกภูมิภาคของโลกเปนไปไดโดยงาย การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนแปลง
ไป และผูเรียนในยุคดิจิทัลจะใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือสนับสนุนการเรียน มีความตองการความรวดเร็วในการ
สื่อสาร การหาขอมูลการหาคําตอบ สรางนวัตกรรมทุกสิ่งทุกอยางในชีวิต ดังนั้นครูจึงตองมีความตื่นตัวและ
สรางสรรคการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิต โดยทักษะแหง
ศตวรรษที่ 21 ท่ีสําคัญ คือ ทักษะการเรียนรู (Learning Skill) ท่ีเนนผูลงมือทํา คือตัวผูเรียนเอง ครูเปนเพียงผูชวย
คอยใหคําแนะนํา ซึ่งผูวิจัยคิดวา เอกสารประกอบการเรียนจะเปนตัวชวยที่ดีในสถานการณชวงนี้จะชวยให
นักเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง และใชเวลาในการเรียนรูไดรวดเร็วย่ิงข้ึน  ซึ่งสอดคลองกับโศภน รัตนะเวที (2556)  
ไดใหความหมายของเอกสารประกอบการเรียน คือ สื่อนวัตกรรมประเภทเอกสารสิ่งพิมพที่ จัดทําขึ้นเพื่อใช
ประกอบการสอนของครูหรือประกอบการเรียนของนักเรียนที่ใชประกอบการจัดการเรียนรูเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตาม
หลักสูตร เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเรียนดวยตนเอง ใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูและนักเรียนใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จึงทําใหผูวิจัยเห็นวา การจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เปนแนวคิดที่
สอดคลองกับสภาพปจจุบันที่เกิดขึ้น 

จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดพยายามหาแนวทางในการแกปญหาและเห็นวาการจัดการเรยีนรูโดยใช
เอกสารประกอบการเรียน เปนแนวทางที่นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  และจากการศึกษางานวิจัยของ 
โศภน รัตนะเวที (2556 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาผลการใชเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ภูมิศาสตรทวีป 
ออสเตรเลียและโอเซียเนีย ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนชะรัด 
ชนูปถัมภ จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบวา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการใชเอกสาร
ประกอบการเรียนสูงกวาผลสัมฤทธิ์กอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  ทําใหผูวิจัยเกิดแนวคิดวาการ
จัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน จะสามารถชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑการ
ประเมินที่กําหนด และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  
 

2. แนวคิดการวิจัย 
 2.1 เอกสารประกอบการเรียน 
     2.1.1ความหมายเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
  ถวิลจิต  ชาตะเวลที (2561) ไดกลาวถึงความหมายของเอกสารประกอบการเรียน คือ สื่อท่ีผูสอน
เรียบเรียงขึ้นเพ่ือใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตองมีเนื้อหาสาระที่ถูกตอง มีขอมูลอางอิง มีระบบข้ันตอนใน
การเรียนสําหรับใหผูเรียนไดศึกษาเพ่ิมเตมิ เชน สรปุสาระของเนื้อหาวิชา พรอมท้ังแบบฝกหัด 
  สัญนิตย ผลภิญโญ (2561) กลาวถึงความหมายวา เปนสื่อการสอนประเภทหนึ่งที่เปนตัวนําเสนอ
เนื้อหาวิชาดวยตัวของมันเองโดยเอกเทศและเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการอน
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหา เกิดทักษะกระบวนการ และความรูสึกนึกคิดตางๆ อันจะนําไปสูจุดหมายของ
หลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีครูผูสอนเปนผูสงผานไปสูผูเรียน ใหผูเรียนไดรับรูประสบการณหลายๆ อยาง
ตามแนวทางที่ถูกตอง 
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   โศภน รัตนะเวที (2556) ไดใหความหมายวา   สื่อนวัตกรรมประเภทเอกสารสิ่งพิมพที่จัดทําข้ึน
เพื่อใชประกอบการสอนของครูหรือประกอบการเรียนของนักเรียนที่ใชประกอบการจัดการเรียนรูเร่ืองใด เรื่องหนึ่ง
ตามหลักสูตร เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเรียนดวยตนเอง ใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของครูและนักเรียน
ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  
   จากการศึกษาความหมายของเอกสารประกอบการเรียน คือ สื่อท่ีผูสอนเรียบเรียงขึ้นเพื่อใช
ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตองมีเนื้อหาสาระที่ถูกตอง มีขอมูลอางอิง เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนสามารถรูเรียน
ดวยตนเอง ใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น มีระบบขั้นตอนในการเรียน
สําหรับใหผูเรียนไดศึกษาเพ่ิมเติม เชน สรุปสาระของเนื้อหาวิชา พรอมทั้งแบบฝกหัด 
    2.1.2 สวนประกอบของเอกสารประกอบการเรียน 
  สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2550) กลาววา การผลิตเอกสารประกอบการเรียน เพ่ือความ
เหมาะสมและเปนรปูแบบในแนวเดียวกัน จึงขอเสนอสวนประกอบไวดังนี้ 
  1. สวนนํา  ควรประกอบดวย 
   1.1 ปกนอก 
   1.2 ปกใน 
   1.3 คํานํา 
   1.4 สารบัญ 
   1.5 สารบัญ 
  2. สวนเนื้อหา อาจแบงเปนเร่ืองยอย หรือเปนตอนตามลักษณะของเนื้อหา ควรประกอบดวย 
   2.1 ชื่อบท หรือชื่อเร่ือง 
   2.2 หัวขอเรื่องยอย 
   2.3 กิจกรรมหลัก 
   2.4 จุดประสงค 
   2.5 เนื้อหาโดยละเอียด หรือใบความรู 
   2.6 แบบฝก หรือใบงาน 
   2.7 บทสรุป (ถามี) 
   อาจมีขอทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพ่ือใชวัดประเมินผลการเรียนดวย 
  3. สวนอางอิง อาจอยูสวนทายของเนื้อหาในแตละตอน หรืออยูทายของเลมเอกสาร ควร
ประกอบดวย 
   3.1 เอกสารอางอิงประจําบท 
   3.2 ภาคผนวก เชน ขอทอสอบ เฉลย หรอืแนวการตอบ 
    2.1.3 ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบการเรียน 
  สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2550) ไดเสนอแนะขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบการเรียนไดนี้ 
  1. วิเคราะหปญหาและสาเหตุจากการเรียนการสอน ซึ่งอาจไดมาจากการสังเกตปญหาที่เกิดขึ้น
ขณะทําการสอน การบันทึกปญหาระหวางการสอนและการศึกษาและวิเคราะหผลการเรียน 
  2. ศึกษารายละเอียดในหลักสูตร เพ่ือวิเคราะหเนื้อหาจุดประสงคและกิจกรรม 
  3. เลอืกเน้ือหาที่เหมาะสมแบงเปนตอนหรือเปนเร่ือง เพ่ือแกปญหาที่พบ 
  4. ศึกษารูปแบบการเขียนเอกสารประกอบการสอน และกําหนดสวนประกอบภายในของ
เอกสารประกอบการเรียน 
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  5. ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล เพื่อนํามากําหนดเปนจุดประสงค เนื้อหา วิธีการ และสื่อ
ประกอบเอกสารในแตละบทหรือแตละตอน 
  6. เขียนเน้ือหาในแตละตอน รวมทั้งภาพประกอบ แผนภูมิ และขอสอบใหสอดคลองกับ
จุดประสงคท่ีกําหนดไว 
  7. สงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 
  8. นําไปทลองใชในหองเรียน และเก็บบันทึกผลการใช 
  9. นําผลที่ไดมาใชพิจารณาเพ่ือปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรอง  
  10. นําไปใชจริงเพ่ือแกปญหาที่พบ 
     2.1.4 ประโยชนของการใชเอกสารประกอบการเรียน 
  สุภาพร  สิงหทอง (2550) กลาวถึงประโยชนของเอกสารประกอบการเรียนการสอน คือ 
  1. ชวยขยายเนื้อหาในแบบเรียนใหกวางขวางข้ึน เอกสารประกอบการเรยีนจัดทําขึ้นเพ่ือ
จุดมุงหมายเฉพาะสวนยอยที่ชวยเนนขยายเนื้อหาและยังมีภาพประกอบทําใหเกิดความรู ความเขาใจไดกวางขวาง 
ดีขึ้นและงายขึ้น 
  2. สรางเสริมนิสัยรักการคนควาและพัฒนาการอานเอกสารประกอบการเรียน เด็กสามารถอาน
ไดอยางอิสระ ไมจํากัดสถานที่ เปนการเสริมสรางลักษณะนิสัยใหรักการศึกษาหาความรูดวยตนเอง ฝกทักษะใน
การอาน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
  3. สงเสริมใหเด็กมีนิสัยรักการอานหนังสือ เอกสารประกอบการเรียนมีเร่ืองราว เน้ือหาที่
สนุกสนานเพลิดเพลิน มีภาพประกอบและเหมาะสมกับวัย จึงสามารถเราความสนใจที่จะอานมากกวาแบบเรียน  
  4. ชวยชดเชยความบกพรองทางดานจิตใจของเด็ก เอกสารประกอบการเรียนท่ีเปนเร่ืองราว
สามารถชดเชยความรูสึกบกพรองทางดานจิตใจ เสริมสรางคุณธรรมไดดีกวาแบบเรียนท่ัวไป 
  5. ชวยใหเด็กไดรับความเพลิดเพลินบันเทิงใจ ลับสมอง และสงเสริมเชาวปญญา เอกสาร
ประกอบการเรียนมีเนื้อหาสาระเปนเร่ืองราวที่สนุกสนาน แฝงไวดวยความรู มีความเหมาะสมกับวัย จึงเปนสื่อ
สําคัญที่สรางความเพลิดเพลิน สงเสรมิเชาวปญญา 
  รัชนิกร ทองสุขดี. (2550). กลาวถึงประโยชนของเอกสารประกอบการสอน ดังนี้ 
  1. ผูเขียนมีโอกาสศึกษารายละเอียดแหงวิชาตามโครงสรางท่ีหลักสูตรแหงวิชานั้นกําหนดไวตาม
คําอธิบายรายวิชา 
  2. ผูเขียนไดฝกกําหนดขอบขายของเรื่องที่จะเขียนตามคําอธิบายรายวิชานั้นๆ 
   2.1 หัวเร่ือง  
   2.2 หัวขอยอย 
   2.3  ผูเรียนไดฝกในการคนควาแหลงวิชาตางๆ ที่จะประกอบการเขียนตามรายบน และ
ขอบขายที่ผูเขียนไดกําหนดขอบขายไวแลวนั้น 
   2.4 ผูเขียนไดฝกใชเชิงอรรถ จําทําบรรณานุกรมอางอิงเพ่ือใหการใชเอกสารประกอบ 
การสอนวิชานั้นมีความสมบูรณมากขึ้น หรือสําหรับผูเรียนที่สนใจอาจศึกษาคนควารายละเอียดเพ่ิมเติมได 
   2.5 ผูเขียนไดเตรียมกําหนดแนวการสอนตามลักษณะบทเรียน 
   2.6 ผูเขียนไดมีโอกาสศึกษาโครงสรางจากคาํอธิบายราวิชา เพ่ือชวยใหเขาใจไดวา
เนื้อหาตามคําอธิบายรายวิชานั้นอาจเปนหัวเร่ือหรือหัวขอยอยที่อยูในหัวเร่ือ โดยหัวเรื่องหนึ่งอาจสลับหัวเร่ืองเพ่ือ
ความสะดวกในการศึกษาหรือเพ่ือชวยใหเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนนั้นเกิดความตอเนื่องกัน 
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   2.7 ชวยใหผูเขียนไดเล็งเห็นลักษณะของการจัดเน้ือหาวิชาจากคําอธิบายรายวิชานั้นวา
กวาง แคบ มีขอบกพรอง หรือจุดดีที่ควรจะดัดแปลง ปรับปรุงเพิ่มเตมิ หรือเนนย้ํา การเขียนเอกสาระประกอบ 
การสอนจะตองยึดโครงสรางตามคําอธิบายรายวิชา โดยถือหลักวาเพ่ิมเติมบทเรียนหรือหรอืหัวขอยอยได แตละตัด
ทอนหัวขอไมได   
  วิไลพร  ยิ้มเยาะ (2561) กลาวถึงประโยชนของเอกสารประกอบการเรียนวา มีประโยชนในการ
ฝกจินตนาการและความคิดสรางสรรคเปนเคร่ืองมือ เปนผลดีตอการพัฒนาสติปญญา ใหฉลาดหลักแหลง มีความรู
กวางขวาง มีไหวพริบ มีความสนุกสนาน และใชเปนคูมือเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู และพัฒนาทักษะการ
เรยีนรูของนักเรียนทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร  และชวยสอน
ใหนักเรยีนเขาใจรากฐานของวิชาบางชนิดได ผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง เปนการแบงเบาภาระของ
ครูผูสอน นอกจากนี้ยังทําใหครูมีเวลาแกไขขอบกพรองในการจัดการเรียนการสอน 
   จากขอความขางตน พบวา ประโยชนของการใชเอกสารประกอบการเรียน ใชเปนคูมือเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนของคร ูและพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนทําใหการเรยีนการสอนมีประสิทธิภาพและ
ผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร  และชวยใหผูเรียนเขาใจรากฐานของวิชาบางชนิดได ผูเรียนสามารถเรียนได
ดวยตนเอง สามารถสรางเสริมนิสัยรักการคนควาและพัฒนาการอานเอกสารประกอบการเรียน สามารถอานได
อยางอิสระ ไมจํากัดสถานที่ เปนการเสริมสรางลักษณะนิสัยใหรักการศึกษาหาความรูดวยตนเอง ฝกทักษะในการ
อาน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
    2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 2.2.1 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ  (2543, หนา 147)  ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนไววา  เปนแบบทดสอบท่ีวัดความรูนักเรียนที่ไดเรียนไปแลวซึ่งมักจะเปนขอคําถามใหนักเรียน
ตอบกับใหนักเรียนปฏิบัติจริง  ซึ่งแบงแบบทดสอบประเภทน้ีเปน 2 ชนิด  คือ 
  1. แบบทดสอบของครู  หมายถึง  ชุดคําถามที่ครูเปนผูสรางข้ึนเปนคําถามที่เกี่ยวกับความรูที่
นักเรียนเรียนรูในหองเรียนวามีความรูมากแคไหน  บกพรองตรงไหนจะไดสอนซอมเสริม  หรือวัดดูความพรอมที่
จะเรียนบทใหม  ซึ่งข้ึนอยูกับความตองการของครู 
  2.แบบทดสอบมาตรฐาน  หมายถึง  แบบทดสอบที่สรางข้ึนจากผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาหรือ
จากครูที่สอนวิชานั้นแตผานการทดสอบหาคุณภาพหลายคร้ัง  จนกระทั่งมีคุณภาพดีพอ จึงสรางเกณฑปกติใน
แบบทดสอบน้ัน  เพ่ือใชเปนหลักและเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินคาของ   การเรียนการสอน  แบบทดสอบ
มาตรฐานจะมีคูมือประกอบการสอบและมีมาตรฐานในการแปลคะแนนดวยทั้งแบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนและ
แบบทดสอบมาตรฐาน  มีวิธีการสรางขอคําถามเหมือนกัน  เปนคําถามท่ีวัดเน้ือหาและพฤติกรรมที่สอนไปแลวซึ่ง
สามารถวัดไดและควรวัดใหครอบคลุมพฤติกรรมตาง ๆ ดังนี้ 
      2.1 วัดดานความจํา 
    2.2 วัดดานความเขาใจ 
    2.3 วัดดานการนําไปใช 
    2.4 วัดดานการวิเคราะห 
    2.5 วัดดานการสังเคราะห 
    2.6 วัดดานการประมินคา 
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     พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ  (2550,  หนา 96)  ไดกลาววา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเปนแบบทดสอบที่ใชวัด
ความรู ทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่ผูเรียนไดเรียนรูมาแลววาบรรลุผลสําเร็จ ตามจุดประสงคที่กําหนด
ไวเพียงใด 
   จากการศึกษาความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สรุปไดวา แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง แบบทดสอบวัดความรู ทักษะดานวิชาการ มักใชวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เนนการวัดความรู
ความสามารถจากการเรียนรูของผูเรียนแตละคนที่ผานมาวาความรูนั้นยังคงทนหรือไม 
            2.2.2 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   พิชิต  ฤทธิ์จรูญ  (2550, หนา 96) ไดแบงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

      1. แบบทดสอบที่ครูสรางข้ึนเอง  หมายถึง  แบบทดสอบที่มุงวัดผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนเฉพาะกลุม
ที่ครูสอน  เปนแบบทดสอบที่ครสูรางขึ้นใชกันโดยทั่วไปในสถานศึกษา  มีลักษณะเปนแบบทดสอบขอเขียน  
(Paper and Pencil Test)  ซึ่งแบงไดอีก  2  ชนิด  คือ 
    1.1 แบบทดสอบอัตนัย  (Subjective or Assay Test)  เปนแบบทดสอบที่กําหนด
คําถามหรือปญหาให แลวใหผูตอบเขียนโดยแสดงความรู  ความคิด  เจตคติ  ไดอยางเต็มท่ี 
    1.2 แบบทดสอบแบบปรนัย  หรือแบบใหตอบสั้น ๆ  (Objective Test or Shot 
Answer) เปนแบบทดสอบที่กําหนดใหผูสอบเขียนตอบสั้นๆ หรือมีคําตอบใหเลือกจํากัดคําตอบ  (Restricted 
Response Type) ผูตอบไมมีโอกาสแสดงความรู ความคิดไดอยางกวางขวางเหมือน    แบบทดสอบอัตนัย  
แบบทดสอบชนิดน้ีแบงออกเปน 4 แบบ คือ แบบทดสอบถูก–ผิด แบบทดสอบเติมคํา  แบบทดสอบจับคู  และ
แบบทดสอบเลือกตอบ 
   2. แบบทดสอบมาตรฐาน  หมายถึง  แบบทดสอบที่มุงวัดผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนทั่วๆ ไป ซึ่งสรางโดย

ผูเชี่ยวชาญ  มีการวิเคราะหและปรับปรุงอยางดีจนมีคุณภาพ มีมาตรฐาน กลาวคือ มีมาตรฐานในการดําเนินการ

สอบ วิธีการใหคะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 

   พวงรัตน  ทวีรัตน  (2530,  หนา 31 – 32) กลาววา การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สามารถกระทําได 2 ลักษณะ คือ 

  1. การทดสอบแบบอิงกลุมหรือการวัดผลแบบอิงกลุม  เปนการทดสอบหรือการสอบวัดที่เกิดจากแนว
ความเชื่อในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคลที่วาความสามารถของบุคคลใดๆ ในเร่ืองใดนั้นมีไมเทากัน บางคนมี
ความสามารถเดน บางคนมีความสามารถดอย และสวนใหญจะมีความสามารถปานกลาง การกระจายของความ 
สามารถของบุคคลถานํามาเขียนกราฟจะมีลักษณะคลายโคงรูประฆัง หรือท่ีเรียกวาโคงปกติ ดังนั้นการทดสอบ
แบบนี้จึงยึดคนสวนใหญเปนหลักในการเปรียบเทยีบ  โดยพิจารณาคะแนนผลการสอบของบุคคลเทียบกับคนอื่น ๆ 
ในกลุมคะแนนจะมีความหมายก็ตอเม่ือนําไปเปรียบเทียบคะแนนของบุคคลอื่น  ที่สอบดวยขอสอบฉบับเดียวกัน  
จุดมุงหมายของการทดสอบแบบนี้ก็เพ่ือจะกระจายบุคคลทั้งสองกลุมไปตามความสามารถของแตละบุคคล น่ันคือ
คนที่มีความสามารถสูงจะไดคะแนนสูง  คนที่มีความสามารถดอยกวาก็จะไดคะแนนลดหลั่นลงมาจนถึงคะแนน
ต่ําสุด 
  2. การทดสอบแบบอิงเกณฑหรือการวัดผลแบบอิงเกณฑ  ยึดความเชื่อในเร่ืองการเรียนเพ่ือรอบรู  
รู  คือ  ยึดหลักการวาในการเรียนการสอนนั้น  จะตองมุงสงเสริมใหผูเรียนท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมดประสบ
ความสําเร็จในการเรียน  แมวาผูเรียนจะมีลักษณะแตกตางกันก็ตาม แตทุกคนไดรับการสงเสริมใหพัฒนาไปถึงขีด
ความสามารถสูงสุดของตน  โดยอาจใชเวลาแตกตางกันในแตละบุคคล  ดังนั้นการทดสอบแบบอิงเกณฑจึงมีการ
กําหนดเกณฑขึ้นแลวนําผลการสอบวัดของแตละบุคคลเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว  ไมไดมีการนําผลไปเปรียบเทียบกับ
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บุคคลอ่ืนๆ ในกลุม  ความสําคัญของการทดสอบแบบนี้อยูที่การกําหนดเกณฑเปนสําคัญ  เกณฑหมายถึงกลุมของ
พฤติกรรมที่ไดกําหนดไวในแตละรายวิชา จึงเปนการตรวจสอบดูวาใครเรียนไดถึงเกณฑ  และใครยังเรียนไมถึง
เกณฑควรไดรับการปรับปรุงแกไขตอไป  
  จากขอความขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาจแบง
ไดหลายประเภทหรือหลายลักษณะ เชน แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง อาจเปนทั้งแบบทดสอบปรนัย และอัตนัย 
แบบทดสอบมาตรฐาน ที่สรางข้ึนโดยผูเชี่ยวชาญ แบบทดสอบแบบอิงกลุม หรือแบบทดสอบแบบอิงเกณฑก็ได 
ขึ้นอยูกับลักษณะของผูเรียนและการประเมินผลของครูผูสอน 
        2.2.3 หลักการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จะมีคุณภาพไดนั้นจะตองอาศัยหลักการสรางที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่ง กรอน

ลันด  (อางถึงใน พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ,  2550,  หนา 100) ไดใหหลักการสรางไวดังนี้ 

  1. ตองนิยามพฤติกรรมหรือผลการเรียนรูที่ตองการจะวัดใหชัดเจน โดยกําหนดในรูปของ
จุดประสงคการเรียนรูของบทเรียนหรือรายวิชาดวยคาํที่เฉพาะเจาะจงสามารถวัดและสังเกตได 
  2. ควรสรางแบบทดสอบวัดใหครอบคลุมผลการเรียนรูที่ไดกําหนดไวทั้งหมด  ทั้งในระดับความรู  
ความจํา  ความเขาใจ  การนําไปใชและระดับที่ซบัซอนมากขึ้น 
  3. แบบทดสอบที่สรางขึ้นควรจะวัดพฤติกรรม  หรือผลการเรียนรูที่เปนตัวแทนของกิจกรรมการ
เรียนรู  โดยจะตองกําหนดตัวชี้วัด  และขอบเขตของผลการเรียนรูที่จะวัดแลวจึงเขียนขอสอบตามตัวชี้วัดจาก
ขอบเขตท่ีกําหนดไว  
  4. แบบทดสอบที่สรางขึ้น  ควรประกอบดวยขอสอบชนิดตาง ๆ ที่เหมาะสมสอดคลองกับการวัด
พฤติกรรมหรือผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวใหมากที่สุด 
  5. ควรสรางแบบทดสอบโดยคํานึงถึงแผนหรือวัตถุประสงคของการนําผลการทดสอบไปใช
ประโยชน  จะไดเขียนขอสอบใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค  และทันตามแผนท่ีกําหนดไว  เชน การใช
แบบทดสอบกอนการเรียนการสอน  (Pretest)  สําหรับตรวจสอบพื้นฐานความรูของผูเรียนเพ่ือการสอนซอมเสริม 
การใชแบบทดสอบระหวางการเรียนการสอน  เพ่ือการปรับปรุง การเรียนการสอน  (Formative Test)  และการ
ใชแบบทดสอบหลังการเรียนการสอน  เพ่ือตัดสินผลการเรียน  (Summative Test) 
  6. แบบทดสอบที่สรางขึ้นจะตองทําใหการตรวจใหคะแนนไมมีความคลาดเคลื่อน  จากการวัด  
(Measurement Errors)  ซึ่งไมวาจะนําแบบทดสอบไปทดสอบกับผูเรียนในเวลาที่แตกตางกันจะตองไดผลการวัด
เหมือนเดิม 
   จากขอความขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา หลักการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
จะตองกําหนดจุดประสงคการเรียนรูของรายวิชานั้น แลวสรางแบบทดสอบใหครอบคลุมผลการเรียนรู  
แบบทดสอบจะตองวัดตามตัวชี้วัดใหเหมาะสมกับพฤติกรรมที่ตองการวัดผลการเรียนรูที่กําหนดไว และนํา
แบบทดสอบไปทดลองใชเพื่อหาคาความเชื่อมั่น แลวจึงนําแบบทดสอบไปใชจริง 
      2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
          ถวิลจิต  ชาตะเวที (2561 : บทคัดยอ) ไดศึกษา ผลการใชเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง อิฐ
มอญโดยใชการสอนแบบสะเต็มศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานปาเหมือด อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนเรียน และหลังเรียน
การใชเอกสารประกอบการเรียนเร่ือง อิฐมอญ โดยใชการสอนแบบสะเต็มศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน คิดเปนรอยละ 35.00  และนักเรียนมีความพึงพอใจตอเอกสาร
ประกอบการเรียน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด  
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  รุงฤดี สิทธิเวศ  (2561 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง 
ชีวิตพืช  รายวิชาวิทยาศาสตร 1 ว 21101  ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชีวิตพืช รายวิชาวิทยาศาสตร 1  
ว 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่1 มีประสิทธิภาพ 89.28/87.53, นักเรียนที่เรียนดวยเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง 
ชีวิตพืช รายวิชาวิทยาศาสตร 1 ว 21101 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01, นักเรียนที่เรียนดวยเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง ชีวิตพืช รายวิชา
วิทยาศาสตร 1 ว 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความพึงพอใจตอเอกสารประกอบการเรียนเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 
4.87 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.33 หมายความวา นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
  โศภน รัตนะเวที (2556 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลการใชเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง 
ภูมิศาสตรทวีป ออสเตรเลียและโอเซียเนีย ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบวา 1) เอกสารประกอบการเรียนเร่ืองภูมิศาสตรทวีป
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย มี ประสิทธิภาพ E1 / E2 เทากับ 83.06/83.60 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว  
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนโดยการใชเอกสารประกอบการเรียนสูงกวาผลสัมฤทธ์ิ
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

3. วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือสรางเอกสารประกอบการเรยีน เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน 
โดยใชเอกสารประกอบการเรียน  
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน โดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง 
กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน 
 

4. สมมติฐานการวิจัย 
 1. คาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง 
กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3  มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอน
เรยีนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนที่ไดรบัการจัดการเรียนรู โดยใชเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง 
กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวนรอยละ 65  มีคะแนนหลัง
เรยีนสูงกวารอยละ 80 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนรู โดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาใน
ลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน อยูในระดับมาก 
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5. นิยามศัพทเฉพาะ 
1. เอกสารประกอบการเรียน หมายถึง เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของ

โอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 5 ที่ผูวิจัยสรางข้ึน ประกอบดวย ใบความรู ใบกิจกรรม โดยมีครูเปนผู
ชี้แนะ ใหคําปรกึษาหรือใหความชวยเหลือในการทํากิจกรรม 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง ผลการเรียนรายวิชาฟสิกส  ในเนื้อหา กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎ
ของโอหมและความตานทาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3 ซึ่งไดมาโดยการทดสอบจากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางข้ึน 
 3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3 ท่ีมีตอการเรียนรูโดยใช
เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน 

4. นักเรียนกลุมทดลอง  หมายถึง นักเรียนกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช
เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน ภาคเรียนท่ี 2  
ปการศกึษา 2564  

 

6. วิธีดําเนนิการวิจัย 
 6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง / กลุมเปาหมาย 
     ประชากร  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสิงหบุรี ภาคเรียน 
ที่ 2 ปการศึกษา 2564 ที่เรียนรายวิชาฟสิกส 4 จํานวน 4 หองเรียน 154 คน 
      กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3 ภาคเรียนที่ 2  
ปการศกึษา 2564  จํานวน 40 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมหองเรียนอยางงายจํานวน 1 หองเรียน 
 6.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ  ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง กระแสไฟฟาในลวด
ตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน 
 ตัวแปรตาม  ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาฟสิกส เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของ
โอหมและความตานทาน และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง 
กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน 
           6.3 กรอบแนวคิด 
 

 
การจัดการเรียนรูโดยใช

เอกสารประกอบการเรียน 
เร่ือง กระแสไฟฟาในลวด
ตัวนํา กฎของโอหมและ

ความตานทาน 
 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาฟสิกส 
เร่ือง กระแส ไฟฟาในลวดตัวนํา 

กฎของโอหมและความตานทาน และ 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการ
เรยีนรูโดยใชเอกสารประกอบ การ

เรียน เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา 
กฎของโอหมและความตานทาน 
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6.4 แผนการดําเนินการวิจัย 
  การดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดแผนการดําเนนิการวิจัยไวดังนี้ 

วัน / เดือน / ป กิจกรรม หมายเหตุ 

12 ม.ค.2565 สอบกอนเรียน 
การจัดการเรยีนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน 

2 คาบ 

17 ม.ค.2565 การจัดการเรยีนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน  2 คาบ 
19 ม.ค.2565 การจัดการเรยีนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน  2 คาบ 
24 ม.ค.2565 การจัดการเรยีนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน  2 คาบ 
26 ม.ค.2565 สอบหลังเรียน 1 คาบ 

  

 
 6.5 วิธีเก็บรวบรวมขอมูลและเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
     การวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี้ 
  1. เร่ิมทําการสอนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 จํานวน 40 คน 
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความ
ตานทาน เริ่มทําการสอนในวันที่ 12 มกราคม 2565 ใชเวลาสอนสัปดาหละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 คาบ รวมใชเวลาสอน
ทั้งหมด 4 ครั้ง รวม 8 คาบ ตามตารางสอน 
   2. ในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ครูจะสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูและการรวมกิจกรรม
ของนักเรียนแตละคนแลวบันทึกผลไว 
   3. เม่ือเสร็จสิ้นการเรียนการสอนทั้ง 8 คาบ ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาฟสิกส เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 15 
ขอ มาทําการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางอีกครั้ง โดยทําการทดสอบในวันท่ี 26 มกราคม 
2565 พรอมทั้งใหนักเรียนทําแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสาร
ประกอบการเรียน เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน 
   4. นําคะแนนที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียน คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาฟสิกส เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความ
ตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 15 ขอ และผลจากการทําแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความ
ตานทาน ไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติตอไป 
 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
  1. เครื่องมือการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง 
กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 4 
แผนการจัดการเรียนรู ใชเวลาสอนแผนละ 2 ชั่วโมง ใชเวลาในการสอน 2 สัปดาห 
  2. เครื่องมือประเมินผลการทดลอง ประกอบดวยเคร่ืองมือ ดังนี้ 
       2.1 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาฟสิกส เรื่องกระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของ
โอหมและความตานทาน 
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       2.2 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสาร
ประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน 

 6.6 การวิเคราะหขอมูล 
 1. วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 ท่ีเรียน

โดยใชเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 โดยนําคะแนนที่ไดจากคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 15 ขอ มาหาคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  คาความแตกตาง  และทําการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยกอนเรยีนและหลังเรียนโดยใช 
t-test   

 2. หาคาคะแนนหลังเรียนจากการใชเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา  
กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยนําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบหลังเรียนดวยแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรายวิชาฟสิกส เร่ืองกระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน จํานวน 15 
ขอ มาคิดรอยละ และเปรียบเทียบกับเกณฑคะแนนหลังเรียนมากกวารอยละ 80 โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 

 3. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 

 
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 
  1. คาเฉลี่ย (Mean) (กาญจนา  วัฒายุ, 2548, หนา 106)   ใชสูตรดังน้ี 

             =   

  เมื่อ      แทน คาเฉลี่ย 
                               X         แทน     คะแนนดิบ 
          แทน ผลรวมของคะแนนดิบ 

             N แทน จํานวนนักเรียน 
 
            2. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (กาญจนา  วัฒายุ, 2548, หนา 112)     ใชสูตรดังนี้ 
 

   S.D.  =    

 

  เมื่อ S.D.   แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

    X แทน ผลรวมของคะแนนดิบของนักเรียน 

    X2 แทน ผลรวมของคะแนนดิบของนักเรียนแตละคนยกกําลังสอง 
   n แทน จํานวนนักเรยีน  
 
 
 

X
N

X





 1  -n  n 

XXn  22 )(
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              3. สถิติที่ใชในการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน   
     โดยใชสูตร  t – test (t – test  Dependent)  (กาญจนา  วัฒายุ, 2548, หนา 96-97)  ใชสูตรดังน้ี 
 

   t     =        df     =     n – 1 

 

  เมื่อ D แทน ความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
     ของนกัเรียนแตละคน 

   D แทน ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและ 
หลังเรียนของนักเรียนทุกคน 

   D2   แทน ความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 
ของนักเรียนแตละคนยกกําลังสอง 

             D2   แทน ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและ 
หลังเรียนของนักเรียนแตละคนยกกําลังสอง 

           (D)2 แทน ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและ 
หลังเรียนของนักเรียนทุกคนยกกําลังสอง 

   N – 1 แทน จํานวนนักเรยีนทั้งหมดลบดวย  1  
 

 4. เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการ
เรยีนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน  
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 
 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
4.51  -  5.00 
3.51  -  4.50 
2.51  -  3.50 
1.51  -  2.50 
1.00  -  1.50 

มากที่สุด 
มาก 

คอนขางมาก 
นอย   

นอยที่สุด 

(พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2544, หนา 224 – 226) 
 

 
 
 
 
 
 
 

1  -  N
D)(  -  DN

D

22
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7. ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหเปรยีบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3 
ที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน  
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา  
กฎของโอหมและความตานทาน จํานวน 15 ขอ ไปทําการทดสอบกอนเรียนกับนักเรียนกลุมตัวอยาง จากนั้น
จัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  และจึงทําการทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบฉบับเดิม  นําคะแนนที่ได
จากการทดสอบกอนและหลังเรียนดวยแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาฟสิกส มาหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  คาความแตกตาง  และทําการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยกอนเรยีนและหลังเรียนโดยใช 
t-test  ดังแสดงไวในตาราง 1 
 

ตาราง 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติที (t) ของการเปรียบเทียบผลคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 5/3  ที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวด
ตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม  S.D. t 

กอนเรียน 40 15 4.85 1.56 
14.38** 

หลังเรียน 40 15 13.00 3.06 

 

 df   =   39       .05   =   1.6849 
 

 จากตาราง 1  พบวา  คาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3  
ที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน  
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5  มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนจากการใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง 
กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

หาคาคะแนนหลังเรียนจากการใชเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหม
และความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบหลังเรียนดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนรายวิชาฟสิกส เรื่องกระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน จํานวน 15 ขอ มาคิด
รอยละ และเปรียบเทียบกับเกณฑคะแนนหลังเรียนมากกวารอยละ 80 โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ( S.D.) ดังแสดงไวในตารางที่ 2 

 
 
 
 
 

X
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ตาราง 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลคะแนนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3  ที่เรียนโดย
ใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน  

 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม  S.D. รอยละ 

หลังเรียน 40 15 13.00 3.06 86.67 
 

 จากตาราง 2  พบวา  คาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3 ที่เรียนโดยใช
เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
มีคะแนนหลังเรียนเทากับรอยละ 86.67  ซึ่งคะแนนหลังเรียนมากกวารอยละ 80  และนักเรียนจํานวน 32 คน  
คิดเปนรอยละ 80 ที่มีคะแนนหลังเรียนสูงกวารอยละ 80  
 

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสาร
ประกอบการเรียน เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมธัยมศกึษาปที่ 5 
 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสาร
ประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 
 

ตาราง 3  คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3  ที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบ 
   การเรียน เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

ท่ี ขอรายการ X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ลําดับ

ท่ี 
1 เอกสารประกอบการเรียนตรงตามผลการเรียนรูและ 

จุดประสงคการเรียนรู 
4.63 0.62 มากที่สุด 2 

2 เนื้อหาภายในเอกสารประกอบการเรยีนมีความถูกตอง 4.55 0.55 มากที่สุด 6 
3 เรียบเรียงเนื้อหาสาระที่ชัดเจนตามลําดับ ทําใหเขาใจงาย 4.58 0.67 มากที่สุด 5 
4 เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 4.65 0.57 มากที่สุด 1 
5 ภาษาที่ใชมคีวามเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 4.45 0.59 มาก 9 
6 ภาษาที่ใชสามารถเขาใจไดงาย 4.63 0.53 มากที่สุด 2 
7 มีการลําดับความยากงายของแบบฝกหัด 4.48 0.84 มาก 8 
8 ภาพประกอบเนื้อหามีความถูกตองชัดเจน 4.38 0.83 มาก 10 
9 ใชศัพทเทคนิคที่มีความถูกตองตามหลักวิชาการ 4.53 0.67 มากที่สุด 7 
10 สามารถนําไปใชประกอบการทบทวนความรูดวยตนเอง 4.60 0.62 มากที่สุด 4 

รวม 4.55 0.65 มากที่สุด  

 
 

X
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 จากตาราง 3 พบวา  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง 
กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นอยูในระดับมาก
และมากที่สุด  เมื่อพิจารณาในภาพรวม  นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ประเด็นที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเปนลําดับแรก  คือ เนื้อหาของ

เอกสารประกอบการเรียนมีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน (x = 4.65)  รองลงมาคือ เอกสารประกอบการ

เรียนตรงตามผลการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู และภาษาที่ใชสามารถเขาใจไดงาย (x = 4.63)  และลําดับ

สุดทาย คือ ภาพประกอบเนื้อหามีความถูกตองชัดเจน  (x = 4.38)  แสดงใหเห็นวา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5/3  มีระดับความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของ
โอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
 

8. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรยีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3 ที่เรียนโดยการใช
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  
พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน มีผลคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  แสดงวา  การเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู ทําให
นักเรียนมีความรูความสามารถในการเรียนรู ศึกษาตัวอยาง ทําแบบฝกหัด จัดกิจกรรมการเรียนรู สรุปองคความรู
ดวยตนเอง เสรมิสรางนิสัยการคนควาและอานไดอยางอิสระ  ซึ่งสอดคลองกับโศภน รัตนะเวที (2556 : บทคดัยอ) 
ไดทําการศึกษาผลการใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตรทวีป ออสเตรเลียและโอเซียเนีย ที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบวา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการใชเอกสารประกอบการเรียนสูงกวาผลสัมฤทธ์ิกอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   และคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนโดยวัดจากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3 
จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 80  ที่มีคะแนนหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 80  และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของ
นักเรียนเทากับ  86.67  ดังที่วิไลพร  ย้ิมเยาะ (2561) กลาววา เอกสารประกอบการเรียนมีประโยชนในการฝก
จินตนาการและความคิดสรางสรรค เปนเครื่องมือที่มีผลดีตอการพัฒนาสติปญญา ใหฉลาดหลักแหลม มีความรู
กวางขวาง ใชเปนคูมือเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู และพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียนทําใหการเรียน
การสอนมปีระสิทธิภาพและผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร  และผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง จึงทําให
คะแนนหลังเรียนมีคามากกวารอยละ 80  นอกจากนี้นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชเอกสาร
ประกอบการเรียน เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นอยูในระดับมากและมากท่ีสุด  นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ประเด็นที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเปนลําดับแรก  คือ เนื้อหาของ

เอกสารประกอบการเรียนมีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน (x = 4.65)  รองลงมาคือ เอกสารประกอบการ

เรียนตรงตามผลการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู และภาษาที่ใชสามารถเขาใจไดงาย (x = 4.63)  และลําดับ

สุดทาย คือ ภาพประกอบเนื้อหามีความถูกตองชัดเจน  (x = 4.38)  แสดงใหเห็นวา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5/3  มีระดับความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของ
โอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  ท้ังนี้เปนเพราะเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนชวยขยายเนื้อหาในแบบเรียนใหกวางขวางข้ึน เอกสารประกอบการเรียนจัดทําข้ึนเพ่ือ
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จุดมุงหมายเฉพาะสวนยอยที่ชวยเนนขยายเน้ือหาและยังมีภาพประกอบทําใหเกิดความรู ความเขาใจไดกวางขวาง 
ดีขึ้นและงายขึ้น สอดคลองกับถวิลจิต  ชาตะเวที (2561 : บทคดัยอ)  ไดศกึษาผลการใชเอกสารประกอบการเรียน 
เรื่อง อิฐมอญโดยใชการสอนแบบสะเต็มศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานปาเหมือด 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอเอกสารประกอบการเรียน ในภาพรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด จะเห็นไดวาการจัดการเรยีนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียนจะชวยพัฒนา
ความรูความสามารถของนักเรียนไดเปนอยางดี  ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสงผล
ใหนักเรียนมผีลคะแนนหลังเรยีนเฉลี่ยมากกวารอยละ 50  และมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

 

9. ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียนกับนักเรียนระดับชั้นอื่นหรือ
รายวิชาอื่น เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดกับนักเรียน 
 2. ควรนําการจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียนไปใชรวมกับการจัดการเรียนรูหรือรวมกับ
แนวคิดอื่นๆ เพ่ือใหไดแนวทางการจัดการเรียนรูที่หลากหลายมากขึ้น 
 

10. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ไดรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปใช จัดการเรียนรู ให เกิดประสิทธิภาพกับนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน สามารถนําไปใชในการ
พัฒนาความสามารถในการอาน คิดคํานวณ และคิดวิเคราะห 
 2. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน ไดพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
สามารถคนหาความรูไดดวยตนเอง มีความรูความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวของไดดีย่ิงข้ึนและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาฟสิกสสูงขึ้น 
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ตาราง 4   คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน และคาพัฒนาจากการใชเอกสารประกอบการเรียน  
 เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3   
 

ที่ 
กอนเรียน หลังเรียน คาพฒันา 

15 15 D D2 

1 4 15 11 121 

2 6 15 9 81 

3 2 15 13 169 

4 4 14 10 100 

5 1 12 11 121 

6 8 3 -5 25 

7 5 8 3 9 

8 7 15 8 64 

9 4 13 9 81 

10 3 14 11 121 

11 8 15 7 49 

12 5 3 -2 4 

13 6 9 3 9 

14 6 15 9 81 

15 4 13 9 81 

16 5 10 5 25 

17 4 14 10 100 

18 4 15 11 121 

19 3 14 11 121 

20 5 15 10 100 

21 6 10 4 16 

22 5 15 10 100 

23 4 15 11 121 

24 4 12 8 64 
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ตาราง 4 (ตอ)  คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน และคาพัฒนาจากการใชเอกสารประกอบการเรียน  
 เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3   
 

ที่ 
กอนเรียน หลังเรียน คาพฒันา 

10 10 D D2 

25 3 15 12 144 

26 7 14 7 49 

27 3 9 6 36 

28 4 15 11 121 

29 4 15 11 121 

30 4 15 11 121 

31 6 14 8 64 

32 5 15 10 100 

33 7 15 8 64 

34 6 15 9 81 

35 5 12 7 49 

36 4 11 7 49 

37 6 13 7 49 

38 7 15 8 64 

39 6 15 9 81 

40 4 13 9 81 

รวม 194 520 326 3158 

เฉลี่ย 4.85 13.00 8.15 78.95 

รอยละ 32.33 86.67   
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การทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนจากการใชเอกสารประกอบการเรียนรู  
เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5/3  ใช  t-test 

 

ใชสูตร     =       df     =     n – 1 

  
เมื่อ    n =  40 
   = 326 

   = 3,158 

 

แทนคา   =   
( × , ) ( )

          

                                    =  
, ,

 

    = 
,

 

     

                                                                                    = 
√ .

 
     

                                                                                    = 
.

 
     

                                                                                    = 14.38 

 
 df  =  39  ,  .05  =  1.6849 
 
                                คํานวณ         ตาราง  
 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน โดยมีคะแนนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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ตาราง 5 ผลการตรวจสอบความเปนปรนัยของขอความ ความถูกตองเชิงเน้ือหา ความสอดคลอง 
             ของจุดประสงคการเรียนรูกับเนื้อหาของเอกสารประกอบการเรยีน เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา  
    กฎของโอหมและความตานทาน ฟสิกส4 รหัสวิชา ว30204  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ภาคเรียนที่ 2  
    ปการศกึษา 2564 (ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน) 
 

ขอ 
คะแนนการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา IOC 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1 

2 1 1 1 1 1 5 1 

3 1 1 1 1 1 5 1 

4 1 1 1 1 1 5 1 

5 1 1 1 1 1 5 1 

6 1 1 1 1 1 5 1 

7 1 1 1 1 1 5 1 

8 1 1 1 1 1 5 1 

9 1 1 1 1 1 5 1 

10 1 1 1 1 1 5 1 
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ตาราง 6  แสดงสัดสวนของกลุมสูง (PH) และกลุมต่ํา (PL) คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของ  
            แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความ   
            ตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยการเปดตารางของ จุง เตห ฟาน (Chung Teh Fan)  

 จํานวนนักเรียน 154  คน   
 

ขอที่ PH PL 
ความ

ยากงาย 
(p) 

อํานาจ
จําแนก 

(r) 
ขอท่ี PH PL 

ความ
ยากงาย 

(p) 

อํานาจ
จําแนก 

(r) 

1 .98 .69 .87 .55 11 .60 .26 .43 .35 
2 .81 .33 .58 .49 12 .86 .24 .56 .62 
3 .95 .31 .67 .69 13 .86 .14 .50 .70 
4 .80 .23 .52 .56 14 .69 .17 .42 .53 
5 .57 .29 .43 .29 15 .80 .26 .53 .54 
6 .88 .62 .76 .34      
7 .69 .26 .47 .43      
8 .43 .31 .37 .13      
9 .88 .64 .77 .32      
10 .98 .40 .75 .72      

 

             คาความยากงายอยูระหวาง   .37  ถึง  .87 
   คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  .13  ถึง  .72 

      =     

                            =    
.

 

                            =     0.58 
 

   คาความยากงายทั้งฉบับ = 0.58 
 
สรุปผลการวิเคราะหขอสอบ 
 จากการวิเคราะหแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหม 
และความตานทาน  รายวิชา ฟสิกส4 รหัสวิชา ว30204 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 
พบวา  ขอสอบขอที่ 1  เปนขอสอบที่คอนขางงาย มีความยากงาย .87  คาอํานาจจําแนกเทากับ  .55  สามารถ
จําแนกนักเรียนกลุมเกงและกลุมออนได  แตขอสอบขอที่ 8  เปนขอสอบท่ีคอนขางยาก มีคาความยากงาย  .37  
และมีคาอํานาจจําแนกเทากับ .13  ซึ่งไมสามารถจําแนกนักเรียนกลุมเกงและกลุมออนได  สวนขอสอบที่เหลืออีก
จํานวน 13 ขอ มีคาความยากงายอยูในเกณฑ  .2 - .8  และคาอํานาจจําแนกมากกวา  .2  ขึ้นไป   
 ดังน้ันขอสอบที่ควรปรับปรุงจึงมีขอที่  1 และ 8 

P
K

P

P
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 จากการวิเคราะหขอสอบขางตน ผูวิจัยไดนําไปจัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหม และความตานทาน  รายวิชา ฟสิกส4 รหัสวิชา ว30204 ชั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564  โดยปรับปรุงแบบทดสอบขอที่ 1 และ 8 แลวจึงนําไปทดสอบกับนักเรยีน
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5/3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศกึษา 2564  ดังนี้ 
 
ขอสอบท่ีปรับปรุง 
ขอ 1 ขอใดกลาวไดถูกตอง 

 ก. กระแสไฟฟาในตัวนํา เกิดจากโปรตอนหรือประจุไฟฟาบวกเคลื่อนที่อยางอิสระในตัวนํานั้น 

 ข. กระแสไฟฟาในตัวนํา เกิดจากอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยมีแรงไฟฟา

    ที่มาจากแหลงกําเนิดพลังงานกระทําตออิเล็กตรอน 

 ค. กระแสไฟฟา เกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟาบวก โดยมีทิศทางตรงขามกับสนามไฟฟา 

 ง. กระแสไฟฟา เกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟาบวกและลบระหวางจุดสองจุด โดยมีทิศทางจาก

     ศักยต่ําไปศักยสูง 

 

ขอ 8 ลวดทองแดงมีสภาพตานทานไฟฟา  1.7x10-8 โอหม.เมตร มีความยาว 12 เมตร  และพื้นที่หนาตัดของลวด  

       2 ตารางมิลลิเมตร  จะมีความตานทานไฟฟาก่ีโอหม 

  ก.  0.85x10-1      ข.  1.02x10-1    
  ค.  2.14x10-1      ง.  5.50x10-2  
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
เร่ือง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน 

รายวิชา ฟสิกส4 รหัสวิชา ว30204  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5  ปการศึกษา 2564 
 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงหนึ่งขอ 
กําหนดให  อิเลก็ตรอนมีประจุ 1.6x10-19 คูลอมบ 
 

1. ขอใดกลาวไดถูกตอง 
 ก. กระแสไฟฟาในตัวนํา เกิดจากโปรตอนหรือประจุไฟฟาบวกเคลื่อนที่อยางอิสระในตัวนํานั้น 
 ข. กระแสไฟฟา เกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟาบวก โดยมีทิศทางตรงขามกับสนามไฟฟา 
 ค. กระแสไฟฟา เกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟาบวกและลบระหวางจุดสองจุด โดยมีทิศทางจากศักยต่ํา 
    ไปศักยสูง 
 ง. กระแสไฟฟาในตัวนํา เกิดจากอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง  โดยมีแรงไฟฟาที่มาจาก 
        แหลงกําเนิดพลังงานกระทําตออิเล็กตรอน 
 

2. กระแสอิเล็กตรอนและกระแสไฟฟามีการเคลื่อนที่อยางไร 
    ก.  กระแสอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากตําแหนงศักยต่ําไปยังตําแหนงศักยสูง และกระแสไฟฟาเคลื่อนท่ีจาก
     ตําแหนงศักยสูงไปยังตําแหนงศักยต่ํา 
 ข.  กระแสอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากตําแหนงศักยสูงไปยังตําแหนงศักยต่ํา และกระแสไฟฟาเคลื่อนท่ีจาก 
     ตําแหนงศักยต่ําไปยังตําแหนงศักยสูง 
 ค.  กระแสอิเล็กตรอนและกระแสไฟฟาเคลื่อนที่จากตําแหนงศกัยสูงไปยังตําแหนงศักยต่ํา 
 ง.  กระแสอิเล็กตรอนและกรแสไฟฟาเคลื่อนท่ีจากตําแหนงศักยต่ําไปยังตําแหนงศกัยสูง 
 

3.  ตัวนํามีพ้ืนท่ีหนาตัด  4  ตารางมิลลิเมตร  ในเวลา  20  วินาที  มีอิเล็กตรอนเคลื่อนท่ีผานจํานวน  1020  อนุภาค 
  จงหากระแสไฟฟาในตัวนํานี้ 
 ก.  0.4 A   ข.  0.8 A   ค.  1.6 A  ง.  2.0 A 
 

4.  อัตราเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระมีคา 2x10-4 เมตร/วินาที  ในโลหะตัวนํามีอิเล็กตรอน 2.4x1028  
    ตอลูกบาศกเมตร  โดยลวดมีพื้นท่ีหนาตัด 3 ตารางมิลลิเมตร ถาปลายทั้งสองของลวดตัวนําเกิดความตาง
 ศักยไฟฟาจะมีกระแสไฟฟาไหลผานเทาใด  
 ก.  0.23 A    ข. 0.66 A   ค.  1.80 A  ง.  2.30 A 
 

5. พิจารณาขอความตอไปนี้ 
  A.  ที่อุณหภูมิเดียวกัน  สภาพตานทานของวัตถุสามารถมีคาแตกตางกันได 
  B.  สารก่ึงโลหะ เมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้น สภาพตานทานจะลดลงอยางรวดเร็ว 
  C.  ฉนวน เมื่ออุณหภูมิสูงข้ึน ความตานทานจะลดลงอยางรวดเร็ว 
  D.  โลหะผสมนิยมถูกนํามาสรางตัวตานทานมาตรฐานเพราะเม่ืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง สภาพตานทาน 
            จะเปลี่ยนแปลงนอยมาก 
    ขอใดกลาวถูกตอง 
 ก. A , B  และ C  ข.  B , C และ D   ค.  A และ D  ง.  B และ D 
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6. ขอใดกลาวถูกตอง 
 ก.  สภาพนาํไฟฟาของวัตถุแปรผันตามกับพื้นที่หนาตัดและความยาวของลวดตัวนํา 
 ข.  ตัวนาํชนิดเดียวกัน สภาพนําไฟฟาและความตานทานจะตองมีคาเทาเดิมเสมอ 
 ค.  ตัวนําที่มีคาสภาพตานทานไฟฟามาก แสดงวา ตัวนํานั้นยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดนอย 
 ง.  ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟาและความตางศักยไฟฟาของตัวนําทุกชนิดเปนไปตามกฎของโอหม 
 

7.  เม่ือนําลวดเสนหนึ่งมีพื้นที่หนาตัด 1 ตารางเมตร ความยาว 1 เมตร นํามารีดใหมีพื้นที่หนาตัด 0.5 ตารางเมตร  
    ความยาว 2 เมตร   ลวดเสนใหมจะเปนอยางไรเม่ือเทียบกับลวดเสนเดิม 
 ก.  ความตานทานเพ่ิมขึ้นเปน  4 เทา       ข.  ความตานทานลดลงเหลือ 2 เทา 
 ค.  สภาพตานทานไฟฟาลดลงเหลือ  2 เทา  ง.  ลวดเสนเดิมนําไฟฟาไดนอยกวา 
 

8.  ลวดทองแดงมีสภาพตานทานไฟฟา  1.7x10-8 โอหม.เมตร มีความยาว 12 เมตร  และพ้ืนที่หนาตัดของลวด  
    2 ตารางมลิลเิมตร  จะมีความตานทานไฟฟากี่โอหม 
 ก.  0.85x10-1  ข.  1.02x10-1  ค.  2.14x10-1  ง.  5.50x10-2  
 

9.  ถาตัวตานทานตัวหนึ่งอานสีไดดังนี้   เขียว  ดํา  นํ้าตาล  และทอง   ความตานทานมีคาอยูในชวงใด  
 ก.  45 – 55           ข.  400 – 500   
 ค.  475 – 525       ง.  449 – 505   
 

10. ถาตัวตานทานตัวหนึ่งมีคา  720 โอหม ± 10%  จะมแีถบสีแบบ 5 แถบอะไรบาง 
 ก.  มวง  แดง ดํา    น้ําตาล  เงิน  ข.  มวง     ดํา      แดง      ดํา  น้ําตาล 
 ค.  มวง  น้ําตาล น้ําตาล   ดํา  แดง  ง.  มวง     แดง     ดํา      ดํา  เงิน 
 

11. เมื่อใหกระแสไฟฟาไหลผานลวดโลหะเสนหนึ่งวัดความตางศักยไฟฟาและกระแสไฟฟาไดดังกราฟ  
       ขนาดของความตานทานมีคาก่ีโอหม 
       ก.  0.25      ข.  0.5   
       ค.  2.0    ง.  4.0 
 
 
 

 
 
12. เมื่อตอความตางศักยไฟฟา  200 โวลต เขากับอุปกรณชนิดหนึ่ง ทําใหกระแสไฟฟาผานอุปกรณนี้  0.5 
แอมแปร   
    แตถาตอความตางศกัยไฟฟา  150 โวลต  เขากับอุปกรณชนิดเดิม  จะมีกระแสไฟฟาผานเทาใด 
 ก.  0.375 A   ข.  0.50 A   ค.  0.825 A  ง.  1.20 A 
 

13. จากรูป ความตานทานสมมูลมีคาเทาใด 
       ก.  5.0  Ω   ข.  5.5  Ω  

       ค.  6.5  Ω   ง.  7.0  Ω 
 

3 Ω 

4 Ω         2 Ω 

5 Ω 
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3.5 Ω 
   3 Ω     2 Ω 

5 Ω 

12 V 

14.  จากรูป ความตางศักยไฟฟาที่ตัวตานทาน  1  โอหม  มีคาดังขอใด 
 
       ก.  0.83 โวลต    ข.  1.20 โวลต 
       ค.  1.11 โวลต    ง.  1.50 โวลต 
 
 
 
 
15.  จากรูป  จงหากระแสไฟฟาที่ผานวงจร 
        
       ก.  1.5  แอมแปร   ข.  2.0  แอมแปร 
       ค.  3.5  แอมแปร   ง.  3.0  แอมแปร 
        

 

 

********************************************** 

 
 

  

2 Ω     3 Ω 

1 Ω 3 Ω 

5 V 
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แบบประเมินเอกสารประกอบการเรียน 
หนวยการเรียนรูที่ 14 ไฟฟากระแส เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนํา กฎของโอหมและความตานทาน  

วิชา ฟสิกส4 รหัสวิชา ว30204 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

คําชี้แจง   เขียนเคร่ืองหมาย   ลงในชองท ี่ตรงกับระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
ระดับความคดิเห็น 5  หมายถึง  เห็นดวยมากที่สุด 
   4  หมายถึง  เห็นดวยมาก 
   3  หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 
   2  หมายถึง  เห็นดวยนอย 
   1  หมายถึง  เห็นดวยนอยที่สุด 
 

ท่ี ขอรายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 เอกสารประกอบการเรียนตรงตามผลการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู      
2 เนื้อหาภายในเอกสารประกอบการเรยีนมีความถูกตอง      
3 เรียบเรียงเนื้อหาสาระที่ชัดเจนตามลําดับ ทําใหเขาใจงาย      
4 เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน      
5 ภาษาที่ใชมคีวามเหมาะสมกับระดับของผูเรยีน      
6 ภาษาที่ใชสามารถเขาใจไดงาย      
7 มีการลําดับความยากงายของแบบฝกหัด      
8 ภาพประกอบเนื้อหามีความถูกตองชัดเจน      
9 ใชศพัทเทคนิคที่มีความถูกตองตามหลักวิชาการ      
10 สามารถนําไปใชประกอบการทบทวนความรูดวยตนเอง      

 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 


