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บทคัดยอ 

ชื่อเรื่อง    การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ 

  กฎของโอหมและความตานทาน โดยใชเอกสารประกอบการเรียน สำหรับนักเรียน 

  ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 โรงเรียนสิงหบุรี 

ผวูิจัย  นางอุมาพร  สุวรรณโมลี 

 

ปการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 

 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนแบบการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเรื่อง 

กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน โดยใชเอกสารประกอบการเรียน กลุมตัวอยางที่ใช  คือ 

นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5/6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2564 จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก 

การจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึง

พอใจ รายวิชาฟสิกส เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ซึ่งใช

การทดสอบกอนเรียนและการทดสอบหลังเรียน วิเคราะหขอความโดยใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean). สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติที่ใชในการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน  โดยใชสูตร  t – 

test (t – test  Dependent)  ผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน

โดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 5 มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน

ของนักเรียนที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6  มีคะแนนหลังเรียนเทากับรอยละ 

74.80 ซึ่งมีคาคะแนนหลังเรียนมากกวารอยละ 70  และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยใชเอกสาร

ประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ใน

ภาพรวมอยใูนระดับมากที่สุด   
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1. ที่มาและความสำคัญของปญหา 

เนื่องดวยจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มเปดภาคเรียนที่ 2  

ปการศกึษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ทำใหนักเรียนไมสามารถมาโรงเรียนได ครูตองจัดการเรียนรูดวย

รูปแบบออนไลนในเดือนพฤศจิกายน 2564 ทำใหเวลาที่ใชในการจัดการเรียนรูไมเพียงพอตอการจัดการเรียนรู

ตามปกติ อีกทั้งโลกแหงการศึกษาในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมาก ดวยอิทธิพลของยุคที่มีความ

เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว จากการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทำใหการเชื่อมโยงขอมูลตางเขา

ดวยกันทั่วทุกภูมิภาคของโลกเปนไปไดโดยงาย เปนยุคที่ขาวสารไรขีดจำกัด การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษ

ที่ 21 จึงสงผลตอวิถีการดำรงชีพของสังคมอยางทั่วถึง ทำใหการเรียนรูในศตวรรษนี้เปลี่ยนแปลงไป และผูเรียนใน

ยุคดิจิทัลจะใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการเรียน ตองการความรวดเร็วในการสื่อสาร การหาขอมูลการหา

คำตอบ สรางนวัตกรรมทุกสิ่งทุกอยางในชีวิต ดังนั้นครูจึงตองมีความตื่นตัวและสรางสรรคการจัดการเรียนรูเพ่ือ

เตรียมความพรอมใหนักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิต โดยทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญ คือ 

ทักษะการเรียนร ู(Learning Skill) ที่เนนผูลงมือทำ คือตัวผูเรียนเอง ครูเปนเพียงผูชวยคอยใหคำแนะนำ ซึ่งผูวิจัย

คิดวา เอกสารประกอบการเรียนนาจะเปนตัวชวยที่ดีในสถาณการณชวงนี้ที่ชวยใหนักเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง 

และใชเวลาในการเรียนรูไดเร็วขึ้น ซึ่งสอดคลองกับโศภน รัตนะเวที (2556) ไดใหความหมายวา สื่อนวัตกรรม

ประเภทเอกสารสิ ่งพิมพที่จัดทำขึ้นเพื่อ ใชประกอบการสอนของครูหรือประกอบการเรียนของนักเรียนที ่ใช

ประกอบการจัดการเรียนรเูรื่องใด เรื่องหนึ่งตามหลักสูตร เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเรียนดวยตนเอง ใชประกอบการ

จัดกิจกรรมการเรียนร ูของครูและนักเรียนใหมปีระสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน จึงทำใหผูวิจัยเห็นวา การจัดการเรียนรูโดยใช

เอกสารประกอบการเรียน เปนแนวคิดที่นาสนใจและสอดคลองกับสภาพปจจุบันที่เกิดขึ้น 

 จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดพยายามหาแนวทางในการแกปญหาและเห็นวาการจัดการเรียนรโูดยใช

เอกสารประกอบการเรียน สามารถชวยในการจัดการเรียนรไูดตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาจาก

งานวิจัยของ โศภน รัตนะเวที (2556 : บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาผลการใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง 

ภูมิศาสตรทวีป ออสเตรเลียและโอเซียเนีย ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนโดย

การใชเอกสารประกอบการเรียนสูงกวาผลสัมฤทธิ์กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

2. แนวคดิการวิจัย 

 2.1 เอกสารประกอบการเรียน 

     2.1.1ความหมายเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

  ถวิลจิต  ชาตะเวลที (2561) ไดกลาวถึงความหมายของเอกสารประกอบการเรียน คือ สื่อที่

ผูสอนเรียบเรียงข้ึนเพื่อใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตองมีเนื้อหาสาระที่ถูกตอง มีขอมูลอางอิง มีระบบ 

ขั้นตอนในการเรียนสำหรับใหผูเรียนไดศึกษาเพ่ิมเติม เชน สรปุสาระของเนื้อหาวิชา พรอมทั้งแบบฝกหัด 
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  สัญนิตย ผลภิญโญ (2561) กลาวถึงความหมายวา เปนสื่อการสอนประเภทหนึ่งที่เปนตัวนำเสนอ

เนื้อหาวิชาดวยตัวของมันเองโดยเอกเทศและเปนองคประกอบที่สำคัญที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการอน

เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหา เกิดทักษะกระบวนการ และความรูสึกนึกคิดตางๆ อันจะนำไปสูจุดหมายของ

หลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีครูผูสอนเปนผูสงผานไปสูผูเรียน ใหผูเรียนไดรับรูประสบการณหลายๆ อยาง

ตามแนวทางท่ีถูกตอง 

   โศภน รัตนะเวที (2556) ไดใหความหมายวา   สื่อนวัตกรรมประเภทเอกสารสิ่งพิมพที่จัดทำขึ้น

เพ่ือใชประกอบการสอนของครูหรือประกอบการเรียนของนักเรยีนที่ใชประกอบการจัดการเรียนรเูรื่องใด เรื่องหนึ่ง

ตามหลักสูตร เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเรียนดวยตนเอง ใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของครูและนักเรียน

ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  

   จากการศึกษาความหมายของเอกสารประกอบการเรียน คือ สื่อที่ผูสอนเรียบเรียงขึ้นเพื่อใช

ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตองมีเนื้อหาสาระที่ถูกตอง มีขอมูลอางอิง เพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถรเูรียน

ดวยตนเอง ใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีระบบขั้นตอนในการเรียน

สำหรับใหผูเรียนไดศึกษาเพ่ิมเติม เชน สรปุสาระของเนื้อหาวิชา พรอมทั้งแบบฝกหัด 

    2.1.2 สวนประกอบของเอกสารประกอบการเรียน 

  สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2550) กลาววา การผลิตเอกสารประกอบการเรียน เพ่ือความ

เหมาะสมและเปนรูปแบบในแนวเดียวกัน จึงขอเสนอสวนประกอบไวดังนี้ 

  1. สวนนำ  ควรประกอบดวย 

   1.1 ปกนอก 

   1.2 ปกใน 

   1.3 คำนำ 

   1.4 สารบัญ 

   1.5 สารบัญ 

  2. สวนเนื้อหา อาจแบงเปนเรื่องยอย หรือเปนตอนตามลักษณะของเนื้อหา ควรประกอบดวย 

   2.1 ชื่อบท หรือชื่อเรื่อง 

   2.2 หัวขอเรื่องยอย 

   2.3 กิจกรรมหลัก 

   2.4 จุดประสงค 

   2.5 เนื้อหาโดยละเอียด หรือใบความรู 

   2.6 แบบฝก หรือใบงาน 

   2.7 บทสรุป (ถามี) 

   อาจมีขอทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพ่ือใชวัดประเมินผลการเรียนดวย 
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  3. สวนอางอิง อาจอยสูวนทายของเนื้อหาในแตละตอน หรืออยูทายของเลมเอกสาร ควร

ประกอบดวย 

   3.1 เอกสารอางอิงประจำบท 

   3.2 ภาคผนวก เชน ขอทอสอบ เฉลย หรือแนวการตอบ 

    2.1.3 ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบการเรียน 

  สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2550) ไดเสนอแนะข้ันตอนการผลิตเอกสารประกอบการเรียนไดนี้ 

  1. วิเคราะหปญหาและสาเหตุจากการเรียนการสอน ซึ่งอาจไดมาจากการสังเกตปญหาที่เกิดขึ้น

ขณะทำการสอน การบันทึกปญหาระหวางการสอนและการศึกษาและวิเคราะหผลการเรียน 

  2. ศึกษารายละเอียดในหลักสูตร เพ่ือวิเคราะหเนื้อหาจุดประสงคและกิจกรรม 

  3. เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมแบงเปนตอนหรือเปนเรื่อง เพื่อแกปญหาที่พบ 

  4. ศึกษารูปแบบการเขียนเอกสารประกอบการสอน และกำหนดสวนประกอบภายในของ

เอกสารประกอบการเรียน 

  5. ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล เพื่อนำมากำหนดเปนจุดประสงค เนื้อหา วิธีการ และสื่อ

ประกอบเอกสารในแตละบทหรือแตละตอน 

  6. เขียนเนื้อหาในแตละตอน รวมท้ังภาพประกอบ แผนภูมิ และขอสอบใหสอดคลองกับ

จุดประสงคที่กำหนดไว 

  7. สงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

  8. นำไปทลองใชในหองเรียน และเก็บบันทึกผลการใช 

  9. นำผลที่ไดมาใชพิจารณาเพ่ือปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรอง  

  10. นำไปใชจริงเพ่ือแกปญหาที่พบ 

     2.1.4 ประโยชนของการใชเอกสารประกอบการเรียน 

  สุภาพร  สิงหทอง (2550) กลาวถึงประโยชนของเอกสารประกอบการเรียนการสอน คือ 

  1. ชวยขยายเนื้อหาในแบบเรียนใหกวางขวางข้ึน เอกสารประกอบการเรียนจัดทำขึ้นเพ่ือ

จุดมงุหมายเฉพาะสวนยอยที่ชวยเนนขยายเนื้อหาและยังมีภาพประกอบทำใหเกิดความรู ความเขาใจไดกวางขวาง 

ดีขึ้นและงายข้ึน 

  2. สรางเสริมนิสัยรักการคนควาและพัฒนาการอานเอกสารประกอบการเรียน เด็กสามารถอาน

ไดอยางอิสระ ไมจำกัดสถานที่ เปนการเสริมสรางลักษณะนิสัยใหรักการศึกษาหาความรูดวยตนเอง ฝกทักษะใน

การอาน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

  3. สงเสริมใหเด็กมีนิสัยรักการอานหนังสือ เอกสารประกอบการเรียนมีเรื่องราว เนื้อหาที่

สนุกสนานเพลิดเพลิน มีภาพประกอบและเหมาะสมกับวัย จึงสามารถเราความสนใจที่จะอานมากกวาแบบเรียน  

  4. ชวยชดเชยความบกพรองทางดานจิตใจของเด็ก เอกสารประกอบการเรียนท่ีเปนเรื่องราว

สามารถชดเชยความรูสึกบกพรองทางดานจิตใจ เสริมสรางคุณธรรมไดดีกวาแบบเรียนท่ัวไป 
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  5. ชวยใหเด็กไดรับความเพลิดเพลินบันเทิงใจ ลับสมอง และสงเสริมเชาวปญญา เอกสาร

ประกอบการเรียนมีเนื้อหาสาระเปนเรื่องราวที่สนุกสนาน แฝงไวดวยความรู มีความเหมาะสมกับวัย จึงเปนสื่อ

สำคัญที่สรางความเพลิดเพลิน สงเสริมเชาวปญญา 

  รัชนิกร ทองสุขดี. (2550). กลาวถึงประโยชนของเอกสารประกอบการสอน ดังนี้ 

  1. ผูเขียนมีโอกาสศึกษารายละเอียดแหงวิชาตามโครงสรางที่หลักสูตรแหงวิชานั้นกำหนดไวตาม

คำอธิบายรายวิชา 

  2. ผูเขียนไดฝกกำหนดขอบขายของเรื่องที่จะเขียนตามคำอธิบายรายวิชานั้นๆ 

   2.1 หัวเรื่อง  

   2.2 หัวขอยอย 

   2.3  ผูเรียนไดฝกในการคนควาแหลงวิชาตางๆ ที่จะประกอบการเขียนตามรายบน และ

ขอบขายท่ีผเูขียนไดกำหนดขอบขายไวแลวนั้น 

   2.4 ผูเขียนไดฝกใชเชิงอรรถ จำทำบรรณานุกรมอางอิงเพ่ือใหการใชเอกสารประกอบ 

การสอนวิชานั้นมีความสมบูรณมากข้ึน หรือสำหรับผเูรียนท่ีสนใจอาจศึกษาคนควารายละเอียดเพ่ิมเติมได 

   2.5 ผูเขียนไดเตรียมกำหนดแนวการสอนตามลักษณะบทเรียน 

   2.6 ผูเขียนไดมีโอกาสศึกษาโครงสรางจากคำอธิบายราวิชา เพ่ือชวยใหเขาใจไดวา

เนื้อหาตามคำอธิบายรายวิชานั้นอาจเปนหัวเรื่อหรือหัวขอยอยที่อยใูนหัวเรื่อ โดยหัวเรื่องหนึ่งอาจสลับหัวเรื่องเพ่ือ

ความสะดวกในการศึกษาหรือเพ่ือชวยใหเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนนั้นเกิดความตอเนื่องกัน 

   2.7 ชวยใหผูเขียนไดเล็งเห็นลักษณะของการจัดเนื้อหาวิชาจากคำอธิบายรายวิชานั้นวา

กวาง แคบ มีขอบกพรอง หรือจุดดีที่ควรจะดัดแปลง ปรับปรุงเพ่ิมเติม หรือเนนย้ำ การเขียนเอกสาระประกอบ 

การสอนจะตองยึดโครงสรางตามคำอธิบายรายวิชา โดยถือหลักวาเพ่ิมเติมบทเรียนหรือหรือหัวขอยอยได แตละตัด

ทอนหัวขอไมได   

  วิไลพร  ยิ้มเยาะ (2561) กลาวถึงประโยชนของเอกสารประกอบการเรียนวา มีประโยชนในการ

ฝกจินตนาการและความคิดสรางสรรคเปนเครื่องมือ เปนผลดีตอการพัฒนาสติปญญา ใหฉลาดหลักแหลง มีความรู

กวางขวาง มีไหวพริบ มีความสนุกสนาน และใชเปนคูมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู และพัฒนาทักษะ

การเรียนรขูองนักเรียนทำใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร  และชวย

สอนใหนักเรียนเขาใจรากฐานของวิชาบางชนิดได ผเูรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง เปนการแบงเบาภาระของ

ครูผูสอน นอกจากนี้ยังทำใหครูมีเวลาแกไขขอบกพรองในการจัดการเรียนการสอน 

   จากขอความขางตน พบวา ประโยชนของการใชเอกสารประกอบการเรียน ใชเปนคูมือเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนของครู และพัฒนาทักษะการเรียนรขูองผเูรียนทำใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ

ผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร  และชวยใหผูเรียนเขาใจรากฐานของวิชาบางชนิดได ผเูรียนสามารถเรียนได

ดวยตนเอง สามารถสรางเสริมนิสัยรักการคนควาและพัฒนาการอานเอกสารประกอบการเรียน สามารถอานได
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อยางอิสระ ไมจำกัดสถานที่ เปนการเสริมสรางลักษณะนิสัยใหรักการศึกษาหาความรูดวยตนเอง ฝกทักษะในการ

อาน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

 

 

    2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 2.2.1 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ  (2543, หนา 147)  ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา  เปนแบบทดสอบที่วัดความรูนักเรียนที่ไดเรียนไปแลวซึ่งมักจะเปนขอคำถามใหนักเรียน

ตอบกับใหนักเรียนปฏิบัติจริง  ซึ่งแบงแบบทดสอบประเภทนี้เปน 2 ชนิด  คือ 

  1. แบบทดสอบของครู  หมายถึง  ชุดคำถามที่ครูเปนผูสรางขึ้นเปนคำถามที่เกี่ยวกับความรูที่

นักเรียนเรียนรูในหองเรียนวามีความรูมากแคไหน  บกพรองตรงไหนจะไดสอนซอมเสริม  หรือวัดดูความพรอมที่

จะเรียนบทใหม  ซึ่งข้ึนอยกัูบความตองการของครู 

  2.แบบทดสอบมาตรฐาน  หมายถึง  แบบทดสอบที่สรางขึ้นจากผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาหรือจาก

ครูที ่สอนวิชานั้นแตผานการทดสอบหาคุณภาพหลายครั ้ง  จนกระทั ่งมีคุณภาพดีพอ จึงสรางเกณฑปกติใน

แบบทดสอบนั้น  เพื่อใชเปนหลักและเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินคาของ   การเรียนการสอน  แบบทดสอบ

มาตรฐานจะมีคูมือประกอบการสอบและมีมาตรฐานในการแปลคะแนนดวยทั้งแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นและ

แบบทดสอบมาตรฐาน  มีวิธีการสรางขอคำถามเหมือนกัน  เปนคำถามที่วัดเนื้อหาและพฤติกรรมที่สอนไปแลวซึ่ง

สามารถวัดไดและควรวัดใหครอบคลุมพฤติกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

      2.1 วัดดานความจำ 

    2.2 วัดดานความเขาใจ 

    2.3 วัดดานการนำไปใช 

    2.4 วัดดานการวิเคราะห 

    2.5 วัดดานการสังเคราะห 

    2.6 วัดดานการประมินคา 

     พิชิต  ฤทธิ์จรูญ  (2550,  หนา 96)  ไดกลาววา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เปนแบบทดสอบที่ใชวัด

ความรู ทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่ผูเรียนไดเรียนรมูาแลววาบรรลุผลสำเร็จ ตามจุดประสงคที่กำหนด

ไวเพียงใด 

   จากการศกึษาความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปไดวา แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง แบบทดสอบวัดความรู ทักษะดานวิชาการ มักใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนนการวัด

ความรูความสามารถจากการเรียนรขูองผูเรียนแตละคนที่ผานมาวาความรูนั้นยังคงทนหรือไม 

            2.2.2 ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   พิชิต  ฤทธิ์จรูญ  (2550, หนา 96) ไดแบงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้
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      1. แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง  หมายถึง  แบบทดสอบที่มุงวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเฉพาะกลุม

ที่ครูสอน  เปนแบบทดสอบที่ครูสรางข้ึนใชกันโดยท่ัวไปในสถานศึกษา  มีลักษณะเปนแบบทดสอบขอเขียน  

(Paper and Pencil Test)  ซึ่งแบงไดอีก  2  ชนิด  คือ 

    1.1 แบบทดสอบอัตนัย  (Subjective or Assay Test)  เปนแบบทดสอบที่กำหนด

คำถามหรือปญหาให แลวใหผูตอบเขียนโดยแสดงความร ู ความคิด  เจตคติ  ไดอยางเต็มที่ 

    1.2 แบบทดสอบแบบปรนัย  หรือแบบใหตอบสั้น ๆ  (Objective Test or Shot 

Answer) เปนแบบทดสอบที่กำหนดใหผูสอบเขียนตอบสั้นๆ หรือมีคำตอบใหเลอืกจำกัดคำตอบ  (Restricted 

Response Type) ผูตอบไมมีโอกาสแสดงความรู ความคิดไดอยางกวางขวางเหมือน    แบบทดสอบอัตนัย  

แบบทดสอบชนิดนี้แบงออกเปน 4 แบบ คือ แบบทดสอบถูก–ผิด แบบทดสอบเติมคำ  แบบทดสอบจับค ู และ

แบบทดสอบเลือกตอบ 

   2. แบบทดสอบมาตรฐาน  หมายถึง  แบบทดสอบที่มงุวัดผลสัมฤทธิ์ของผเูรียนทั่วๆ ไป ซึ่งสราง

โดยผูเชี่ยวชาญ  มีการวิเคราะหและปรับปรุงอยางดีจนมีคุณภาพ มีมาตรฐาน กลาวคือ มีมาตรฐานในการ

ดำเนินการสอบ วิธีการใหคะแนนและการแปลความหมายของคะแนน 

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

สามารถกระทำได 2 ลักษณะ คอื 

  1. การทดสอบแบบอิงกลุมหรือการวัดผลแบบอิงกลุม  เปนการทดสอบหรือการสอบวัดที่เกิดจากแนว

ความเชื่อในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลที่วาความสามารถของบุคคลใดๆ ในเรื่องใดนั้นมีไมเทากัน บางคนมี

ความสามารถเดน บางคนมีความสามารถดอย และสวนใหญจะมีความสามารถปานกลาง การกระจายของความ 

สามารถของบุคคลถานำมาเขียนกราฟจะมีลักษณะคลายโคงรูประฆัง หรือที่เรียกวาโคงปกติ ดังนั้นการทดสอบ

แบบนี้จึงยึดคนสวนใหญเปนหลักในการเปรียบเทียบ  โดยพิจารณาคะแนนผลการสอบของบุคคลเทียบกับคนอ่ืน 

ๆ ในกลมุคะแนนจะมีความหมายก็ตอเม่ือนำไปเปรียบเทียบคะแนนของบุคคลอื่น  ที่สอบดวยขอสอบฉบับเดียวกัน  

จุดมงุหมายของการทดสอบแบบนี้ก็เพ่ือจะกระจายบุคคลทั้งสองกลุมไปตามความสามารถของแตละบุคคล นั่นคือ

คนที่มีความสามารถสูงจะไดคะแนนสูง  คนที่มีความสามารถดอยกวาก็จะไดคะแนนลดหลั่นลงมาจนถึงคะแนน

ต่ำสุด 

  2. การทดสอบแบบอิงเกณฑหรือการวัดผลแบบอิงเกณฑ  ยึดความเชื่อในเรื่องการเรียนเพ่ือรอบรู  

คือ  ยึดหลักการวาในการเรียนการสอนนั้น  จะตองมุงสงเสริมใหผูเรียนทั ้งหมดหรือเกือบทั้งหมดประสบ

ความสำเร็จในการเรียน  แมวาผูเรียนจะมีลักษณะแตกตางกันก็ตาม แตทุกคนไดรับการสงเสริมใหพัฒนาไปถึงขีด

ความสามารถสูงสุดของตน  โดยอาจใชเวลาแตกตางกันในแตละบุคคล  ดังนั้นการทดสอบแบบอิงเกณฑจึงมีการ

กำหนดเกณฑขึ้นแลวนำผลการสอบวัดของแตละบุคคลเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว  ไมไดมีการนำผลไปเปรียบเทียบกับ

บุคคลอื่นๆ ในกลุม  ความสำคัญของการทดสอบแบบนี้อยูที่การกำหนดเกณฑเปนสำคัญ  เกณฑหมายถึงกลุมของ

พฤติกรรมที่ไดกำหนดไวในแตละรายวิชา จึงเปนการตรวจสอบดูวาใครเรียนไดถึงเกณฑ  และใครยังเรียนไมถึง

เกณฑควรไดรับการปรับปรุงแกไขตอไป  
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  จากขอความขางตน ผวูิจัยสรุปไดวา ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาจแบง

ไดหลายประเภทหรือหลายลักษณะ เชน แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง อาจเปนทั้งแบบทดสอบปรนัย และอัตนัย 

แบบทดสอบมาตรฐาน ที่สรางขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญ แบบทดสอบแบบอิงกลุม หรือแบบทดสอบแบบอิงเกณฑก็ได 

ขึ้นอยกัูบลักษณะของผเูรียนและการประเมินผลของครูผสูอน 

        2.2.3 หลักการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จะมีคุณภาพไดนั้นจะตองอาศัยหลักการสรางที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่ง กรอนลันด  

(อางถึงใน พิชิต  ฤทธิ์จรูญ,  2550,  หนา 100) ไดใหหลักการสรางไวดังนี้ 

  1. ตองนิยามพฤติกรรมหรือผลการเร ียนรูที ่ตองการจะวัดใหชัดเจน โดยกำหนดในรูปของ

จุดประสงคการเรียนรูของบทเรียนหรือรายวิชาดวยคำที่เฉพาะเจาะจงสามารถวัดและสังเกตได 

  2. ควรสรางแบบทดสอบวัดใหครอบคลุมผลการเรียนรูที่ไดกำหนดไวทั้งหมด  ทั้งในระดับความรู  

ความจำ  ความเขาใจ  การนำไปใชและระดับที่ซับซอนมากขึ้น 

  3. แบบทดสอบที่สรางขึ้นควรจะวัดพฤติกรรม  หรือผลการเรียนรูที่เปนตัวแทนของกิจกรรมการ

เรียนรู  โดยจะตองกำหนดตัวชี้วัด  และขอบเขตของผลการเรียนรูที่จะวัดแลวจึงเขียนขอสอบตามตัวชี้วัดจาก

ขอบเขตที่กำหนดไว  

  4. แบบทดสอบที่สรางข้ึน  ควรประกอบดวยขอสอบชนิดตาง ๆ ที่เหมาะสมสอดคลองกับการวัด

พฤติกรรมหรือผลการเรียนรูที่กำหนดไวใหมากที่สุด 

  5. ควรสรางแบบทดสอบโดยคำนึงถึงแผนหรือวัตถุประสงคของการนำผลการทดสอบไปใชประโยชน  

จะไดเขียนขอสอบใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค  และทันตามแผนที่กำหนดไว  เชน การใชแบบทดสอบกอน

การเรียนการสอน  (Pretest)  สำหรับตรวจสอบพื้นฐานความรูของผู เรียนเพื ่อการสอนซอมเสริม การใช

แบบทดสอบระหวางการเรียนการสอน  เพื่อการปรับปรุง การเรียนการสอน  (Formative Test)  และการใช

แบบทดสอบหลังการเรียนการสอน  เพ่ือตัดสินผลการเรียน  (Summative Test) 

  6. แบบทดสอบที่สรางขึ้นจะตองทำใหการตรวจใหคะแนนไมมีความคลาดเคลื่อน  จากการวัด  

(Measurement Errors)  ซึ่งไมวาจะนำแบบทดสอบไปทดสอบกับผูเรียนในเวลาที ่แตกตางกันจะตองไดผลการวัด

เหมือนเดิม 

  จากขอความขางตน ผวูิจัยสรุปไดวา หลักการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะตอง

กำหนดจุดประสงคการเรียนรูของรายวิชานั้น แลวสรางแบบทดสอบใหครอบคลุมผลการเรียนรู แบบทดสอบ

จะตองวัดตามตัวชี้วัดใหเหมาะสมกับพฤติกรรมที่ตองการวัดผลการเรียนรูที่กำหนดไว และนำแบบทดสอบไป

ทดลองใชเพ่ือหาคาความเชื่อมั่น แลวจึงนำแบบทดสอบไปใชจริง 

      2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

          ถวิลจิต  ชาตะเวที (2561 : บทคัดยอ) ไดศึกษา ผลการใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อิฐ

มอญโดยใชการสอนแบบสะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานปาเหมือด อำเภอสัน

ทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนเรียน และหลังเรียน



งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุมบริหารวิชาการ โรงเรียนสิงหบุรี 10 

 

การใชเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง อิฐมอญ โดยใชการสอนแบบสะเต็มศึกษา กลมุสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน คิดเปนรอยละ 35.00  และนักเรียนมีความพึงพอใจตอเอกสาร

ประกอบการเรียน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยใูนระดับพึงพอใจมากที่สุด  

  รุงฤดี สิทธิเวศ  (2561 : บทคัดยอ) ไดทำการวิจัย การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง 

ชีวิตพืช  รายวิชาวิทยาศาสตร 1 ว 21101  ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชีวิตพืช รายวิชาวิทยาศาสตร 1  

ว 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่1 มีประสิทธิภาพ 89.28/87.53, นักเรียนที่เรียนดวยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง 

ชีวิตพืช รายวิชาวิทยาศาสตร 1 ว 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01, นักเรียนที่เรียนดวยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชีวิตพืช รายวิชา

วิทยาศาสตร 1 ว 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจตอเอกสารประกอบการเรียนเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 

4.87 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.33 หมายความวา นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด 

  โศภน รัตนะเวที (2556 : บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาผลการใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง 

ภูมิศาสตรทวีป ออสเตรเลียและโอเซียเนีย ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบวา 1) เอกสารประกอบการเรียนเรื ่องภูมิศาสตรทวีป

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย มี ประสิทธิภาพ E1 / E2 เทากับ 83.06/83.60 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กำหนดไว  

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนโดยการใชเอกสารประกอบการเรียนสูงกวาผลสัมฤทธิ์

กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

3. วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือสรางเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 ใหมีประสิทธิภาพ 

 2. การศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน 

โดยใชเอกสารประกอบการเรียน  

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน โดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง 

กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน 
 

4. สมมติฐานการวิจัย 

 1. คาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง 

กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5/6  มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนร ูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง 

กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 สูงกวารอยละ 70 
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 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรู โดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาใน

ลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน อยูในระดับมาก 
 

5. นิยามศัพทเฉพาะ 

1. เอกสารประกอบการเรียน หมายถึง เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของ

โอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 ที่ผูวิจัยสรางข้ึน ประกอบดวย ใบความร ูใบกิจกรรม โดยมีครูเปนผู

ชี้แนะ ใหคำปรึกษาหรือใหความชวยเหลือในการทำกิจกรรม 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง ผลการเรียนรายวิชาฟสิกส  ในเนื้อหา กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎ

ของโอหมและความตานทาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6 ซึ่งไดมาโดยการทดสอบจากแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผวูิจัยสรางข้ึน 

 3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6 ที่มีตอการเรียนรโูดยใช

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน 

4. นักเรียนกลุมทดลอง  หมายถึง นักเรียนกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน ภาคเรียนที ่ 2 ป

การศกึษา 2564  
 

6. วิธีดำเนินการวิจัย 

 6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง / กลุมเปาหมาย 

     ประชากร  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 โรงเรียนสิงหบุรี ภาคเรียนที่ 

2 ปการศกึษา 2564 ที่เรียนรายวิชาฟสิกส 4 จำนวน 4 หองเรียน 154 คน 

      กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6 ภาคเรียนที ่ 2 ป

การศกึษา 2564  จำนวน 37 คน กลมุตัวอยางไดมาโดยการสมุหองเรียนอยางงายจำนวน 1 หองเรียน 

 6.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 

 ตัวแปรอิสระ  ไดแก การจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวด

ตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน 

 ตัวแปรตาม  ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟสิกส เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของ

โอหมและความตานทาน และ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง 

กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน 

           6.3 กรอบแนวคิด 
 

การจัดการเรียนรโูดยใช

เอกสารประกอบการเรียน 

เรื่อง กระแสไฟฟาในลวด

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟสิกส เรื่อง 

กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและ

ความตานทาน และ ความพึงพอใจของนักเรียน 

ที่มีตอการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน 
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ตัวนำ กฎของโอหมและ

ความตานทาน  

เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและ

ความตานทาน 

6.4 แผนการดำเนินการวิจัย 

  การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดแผนการดำเนินการวิจัยไวดังนี้ 

วัน / เดือน / ป กิจกรรม หมายเหตุ 

17 ม.ค. 2565 การจัดการเรียนรโูดยใชเอกสารประกอบการเรียน 2 คาบ 

20 ม.ค. 2565 การจัดการเรียนรโูดยใชเอกสารประกอบการเรียน  2 คาบ 

24 ม.ค. 2565 การจัดการเรียนรโูดยใชเอกสารประกอบการเรียน  2 คาบ 

27 ม.ค. 2565 การจัดการเรียนรโูดยใชเอกสารประกอบการเรียน  2 คาบ 

31 ม.ค. 2565 สอบหลังเรียน 1 คาบ 
  

 6.5 วิธีเก็บรวบรวมขอมูลและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

     การวิจัยครั้งนี้  ผวูิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี ้

  1. เริ่มทำการสอนนักเรียนที่เปนกลมุตัวอยาง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6 จำนวน 37 คน 

จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความ

ตานทาน เริ่มทำการสอนในวันที่ 17 มกราคม 2565 ใชเวลาสอนสัปดาหละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 คาบ รวมใชเวลาสอน

ทั้งหมด 4 ครั้ง รวม 8 คาบ ตามตารางสอน 

   2. ในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ครูจะสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูและการรวมกิจกรรม

ของนักเรียนแตละคนแลวบันทึกผลไว 

   3. เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนทั้ง 8 คาบ ผูวิจัยจึงนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

รายวิชาฟสิกส เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จำนวน 15 

ขอ มาทำการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางอีกครั้ง โดยทำการทดสอบในวันที่ 31 มกราคม 

2565 พรอมทั้งใหนักเรียนทำแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสาร

ประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน 

   4. นำคะแนนที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียน คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาฟสิกส เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความ

ตานทาน ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 จำนวน 15 ขอ และผลจากการทำแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความ

ตานทาน ไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติตอไป 
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 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

  1. เครื่องมือการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรโูดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง 

กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนร ูจำนวน 4 

แผนการจัดการเรียนรู ใชเวลาสอนแผนละ 2 ชั่วโมง ใชเวลาในการสอน 2 สัปดาห 

  2. เครื่องมือประเมินผลการทดลอง ประกอบดวยเครื่องมือ ดังนี ้

       2.1 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟสิกส เรื่องกระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของ

โอหมและความตานทาน 

       2.2 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสาร

ประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน 

 6.6 การวิเคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6 ที่เรียน

โดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 5 โดยนำคะแนนที่ไดจากคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน จำนวน 15 ขอ มาคิดคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  คาความแตกตาง  และทำการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนโดย

ใช t-test   

 2. หาคาคะแนนหลังเรียนจากการใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ  

กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยนำคะแนนที่ไดจากการทดสอบหลังเรียนดวยแบบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟสิกส เรื่องกระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน จำนวน 15 

ขอ มาคิดรอยละ และเปรียบเทียบกับเกณฑ คะแนนหลังเรียนมากกวารอยละ 70 โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และ 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 

 3. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 

 

สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล 

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

             =   

  เมื่อ      แทน คาเฉลี่ย 

                               X         แทน     คะแนนดิบ 

          แทน ผลรวมของคะแนนดิบ 

             N แทน จำนวนนักเรียน 
 

X
N

X
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            2. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กาญจนา  วัฒายุ, 2548, หนา 112)     ใชสูตรดังนี ้
 

   S.D.  =    

 

  เมื่อ S.D.   แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

    X แทน ผลรวมของคะแนนดิบของนักเรียน 

    X2 แทน ผลรวมของคะแนนดิบของนักเรียนแตละคนยกกำลังสอง 

   n แทน จำนวนนักเรียน  

             3. สถิติที่ใชในการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน   

     โดยใชสูตร  t – test (t – test  Dependent)  (กาญจนา  วัฒายุ, 2548, หนา 96-97)  ใชสูตรดังนี้ 
 

   t     =        df     =     n – 1 

 

  เมื่อ D แทน ความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

     ของนักเรียนแตละคน 

   D แทน ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและ 

หลังเรียนของนักเรียนทุกคน 

   D2   แทน ความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

ของนักเรียนแตละคนยกกำลังสอง 

             D2   แทน ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและ 

หลังเรียนของนักเรียนแตละคนยกกำลังสอง 

           (D)2 แทน ผลรวมของความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและ 

หลังเรียนของนักเรียนทุกคนยกกำลังสอง 

   N – 1 แทน จำนวนนักเรียนทั้งหมดลบดวย  1  
 

 4. เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการ

เรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน  

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 
 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

4.51  -  5.00 

3.51  -  4.50 

มากที่สุด 

มาก 

 1  -n  n 

XXn  22 )(

1  -  N
D)(  -  DN

D

22
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2.51  -  3.50 

1.51  -  2.50 

1.00  -  1.50 

คอนขางมาก 

นอย   

นอยที่สุด 

(พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2544, หนา 224 – 226) 

7. ผลการวิจัย 

 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6  

ที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน ชั้น

มัธยมศกึษาปที่ 5 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาฟสิกส เรื่อง กระแสไฟฟาใน

ลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จำนวน 15 ขอ ไปทำการทดสอบกอนเรียนกับ

นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  จากนั้นทำการสอนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ 

กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  และทำการทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง

หลังจากทำการสอนเสร็จสิ ้นลง โดยใชแบบทดสอบฉบับเดิม จากนั้นผูวิจัยไดนำคะแนนจากการทดสอบมาหา

คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาความแตกตาง  และทำการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยกอน

เรียนและหลังเรียนโดยใช t-test  ดังแสดงไวในตาราง 1 

ตาราง 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติที (t) ของการเปรียบเทียบผลคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6  ที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวด

ตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม                                     S.D.   t 

กอนเรียน 37 15 4.11 2.14 
11.47** 

หลังเรียน 37 15 11.22 3.15 

 

 df   =   36     .05   =   1.6883 

 จากตาราง 1  พบวา  คาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชเอกสาร

ประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6  มี

คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 

X
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหคะแนนหลังเรียนจากการใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาใน

ลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 

หาคาคะแนนหลังเรียนจากการใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหม

และความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยนำคะแนนที่ไดจากการทดสอบหลังเรียนดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาฟสิกส เรื่องกระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน จำนวน 15 ขอ มาคิด

รอยละ และเปรียบเทียบกับเกณฑ คะแนนหลังเรียนมากกวารอยละ 70 โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ( S.D.) ดังแสดงไวในตารางที่ 2 
 

ตาราง 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลคะแนนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4  ที่เรียนโดย

ใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน  

 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 
 

การทดสอบ        N    คะแนนเต็ม           X                                             S.D.        รอยละ     

หลังเรียน        37          15          11.22            3.15        74.80 
 

 

 จากตาราง 2  พบวา  คาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน 

เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6   

มีคะแนนหลังเรียนเทากับรอยละ 74.80 ซึ่งมีคาคะแนนหลังเรียนมากกวารอยละ 70  
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 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสาร

ประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 

 วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสาร

ประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 
 

ตาราง 3  คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6  ที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบ 

   การเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 

ที ่ ขอรายการ X  S.D. 
ระดับความ 

พึงพอใจ 

ลำดับ

ที ่

1 เอกสารประกอบการเรียนตรงตามผลการเรียนรแูละ 

จุดประสงคการเรียนรู 
4.85 0.36 มากที่สุด 1 

2 เนื้อหาภายในเอกสารประกอบการเรียนมีความถูกตอง 4.70 0.52 มากที่สุด 2 

3 เรียบเรียงเนื้อหาสาระที่ชัดเจนตามลำดับ ทำใหเขาใจงาย 4.69 0.49 มากที่สุด 3 

4 เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับของผเูรียน 4.66 0.48 มากที่สุด 5 

5 ภาษาที่ใชมีความเหมาะสมกับระดับของผเูรียน 4.47 0.62 มาก 8 

6 ภาษาที่ใชสามารถเขาใจไดงาย 4.41 0.68 มาก 9 

7 มีการลำดับความยากงายของแบบฝกหัด 4.36 0.71 มาก 10 

8 ภาพประกอบเนื้อหามีความถูกตองชัดเจน 4.58 0.64 มากที่สุด 7 

9 ใชศัพทเทคนิคท่ีมีความถูกตองตามหลักวิชาการ 4.68 0.50 มากที่สุด 4 

10 สามารถนำไปใชประกอบการทบทวนความรดูวยตนเอง 4.62 0.66 มากที่สุด 6 

รวม 4.60 0.57 มากท่ีสุด  

 

 จากตาราง 3 พบวา  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื ่อง 

กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นอยูในระดับมาก

และมากที่สุด  เมื่อพิจารณาในภาพรวม  นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลีย่เทากับ 4.60 

และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ประเด็นที ่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที ่สุดเปนลำดับแรก  คือ เอกสาร

ประกอบการเรียนตรงตามผลการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู (x = 4.85)  รองลงมาคือ เนื้อหาภายใน

เอกสารประกอบการเรียนมีความถูกตอง (x = 4.70)  และลำดับสุดทาย คือ มีการลำดับความยากงายของ

แบบฝกหัด (x = 4.36)  แสดงใหเห็นวา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6  มีระดับความพึงพอใจตอการเรียนรูโดย
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ใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

5 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 ในภาพรวมอยใูนระดับมากที่สุด   

8. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนที ่เร ียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื ่อง 

กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6 พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใช

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5มี

ผลคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แสดงวา การเรียนโดยใชเอกสาร

ประกอบการเรียน สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียน ทำใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุ

จุดมุงหมายของหลักสูตร  และชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง สรางเสริมนิสัยรักการคนควาและฝก

ทักษะในการอาน พัฒนาการอาน สามารถอานไดอยางอิสระ ซึ่งสอดคลองกับโศภน รัตนะเวที (2556 : บทคัดยอ) 

ไดทำการศึกษาผลการใชเอกสารประกอบการเรียน เรื ่อง ภูมิศาสตรทวีป ออสเตรเลียและโอเซียเนีย ที่มีตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัย

พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการใชเอกสารประกอบการเรียนสูงกวาผลสัมฤทธิ์

กอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนโดยวัดจากแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎ

ของโอหมและความตานทาน ชั ้นม ัธยมศึกษาปที ่ 5/6 มีคะแนนเฉลี ่ยหลังเร ียนเทากับรอยละ 74.80  

ซึ่งมีคาคะแนนเฉลี ่ยหลังเรียนมากกวารอยละ 70 ซึ่งสอดคลองกับวิไลพร  ยิ้มเยาะ (2561) กลาววา เอกสาร

ประกอบการเรียนมีประโยชนในการฝกจินตนาการและความคิดสรางสรรค เปนเครื่องมือที่มีผลดีตอการพัฒนา

สติปญญา ใหฉลาดหลักแหลม มีความรูกวางขวาง ใชเปนคูมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู และพัฒนา

ทักษะการเรียนรูของนักเรียนทำใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร  

และผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเอง จึงทำใหคะแนนหลังเรียนมีคามากกวารอยละ 70 นอกจากนี้นักเรียนมี

ความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและ

ความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นอยูในระดับมากและมากที่สุด  เมื่อพิจารณาในภาพรวม  

นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  

ประเด็นที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเปนลำดับแรก  คือ เอกสารประกอบการเรียนตรงตามผลการเรียนรู

และจุดประสงคการเรียนรู (x = 4.85)  รองลงมาคือ เนื้อหาภายในเอกสารประกอบการเรียนมีความถูกตอง (x = 

4.70)  และลำดับสุดทาย คือ มีการลำดับความยากงายของแบบฝกหัด (x = 4.36)  แสดงใหเห็นวา  นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5/6  มีระดับความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาใน

ลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 ในภาพรวมอยใูนระดับมากทีสุ่ด  ทั้งนี้เปนเพราะ

เอกสารประกอบการเรียนการสอนชวยขยายเนื้อหาในแบบเรียนใหกวางขวางข้ึน เอกสารประกอบการเรียนจัดทำ

ขึ้นเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะสวนยอยที่ชวยเนนขยายเนื้อหาและยังมีภาพประกอบทำใหเกิดความรู ความเขาใจได

กวางขวาง ดีขึ้นและงายขึ้น สอดคลองกับถวิลจิต  ชาตะเวที (2561 : บทคัดยอ) ไดศึกษา ผลการใชเอกสาร
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ประกอบการเรียน เรื่อง อิฐมอญโดยใชการสอนแบบสะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน

บานปาเหมือด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอเอกสารประกอบการเรียน ใน

ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด จะเห็นไดวาการจัดการเรียนรโูดยใชเอกสารประกอบการเรียนจะ

ชวยพัฒนาความรคูวามสามารถของนักเรียนไดเปนอยางดี  ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพอีก

ทั้งยังสงผลใหนักเรียนมผีลคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยมากกวารอยละ 50  และมีความพึงพอใจอยใูนระดับมากที่สุด 
 

9. ขอเสนอแนะ 

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียนกับนักเรียนระดับชั้นอ่ืนหรือ

รายวิชาอื่น เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลท่ีเกิดกับนักเรียน 
 2. ควรนำการจัดการเรียนรโูดยใชเอกสารประกอบการเรียนไปใชรวมกับการจัดการเรียนรูหรือรวมกับ

แนวคิดอ่ืนๆ เพื่อใหไดแนวทางการจัดการเรียนรูที่หลากหลายมากขึ้น 
 

10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ไดรูปแบบการจัดการเรียนรทูี่สามารถนำไปใชจัดการเรียนรใูหเกิดประสิทธิภาพกับนักเรียน ชั้น

มัธยมศกึษาปที่ 5 เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน สามารถนำไปใชในการพัฒนา

ความสามารถในการอาน คิดคำนวณ และคิดวิเคราะห 
 2. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเอกสารประกอบการเรียน ไดพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

สามารถคนหาความรูไดดวยตนเอง มีความรคูวามเขาใจในเรื่องที่เก่ียวของไดดียิ่งข้ึนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาฟสิกสสูงข้ึน 
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ตาราง 4    คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน และคาพัฒนาจากการใชเอกสารประกอบการเรียน  

  เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5/6 
 

ที ่
กอนเรียน หลังเรียน คาพัฒนา 

15 15 D D2 

1 4 15 11 121 

2 2 8 6 36 

3 7 13 6 36 

4 6 10 4 16 

5 8 12 4 16 

6 3 7 4 16 

7 3 14 11 121 

8 5 13 8 64 

9 3 14 11 121 

10 4 14 10 100 

11 3 13 10 100 

12 0 15 15 225 

13 3 2 -1 1 

14 4 3 -1 1 

15 3 8 5 25 

16 5 10 5 25 

17 5 13 8 64 

18 3 13 10 100 

19 4 13 9 81 

20 0 12 12 144 

21 4 11 7 49 

22 7 12 5 25 

23 4 14 10 100 

24 2 4 2 4 
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25 0 12 12 144 

ตาราง 4 (ตอ)  คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน และคาพัฒนาจากการใชเอกสารประกอบการเรียน         

  เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5/6 

 

ที ่
กอนเรียน หลังเรียน คาพัฒนา 

10 10 D D2 

26 6 11 5 25 

27 0 14 14 196 

28 7 12 5 25 

29 5 13 8 64 

30 3 11 8 64 

31 3 13 10 100 

32 8 11 3 9 

33 6 13 7 49 

34 5 13 8 64 

35 5 9 4 16 

36 6 11 5 25 

37 6 9 3 9 

รวม 152 415 263 2381 

เฉลี่ย 4.11 11.22   

รอยละ 27.40 74.80   
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การทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนจากการใชเอกสารประกอบการเรียน         

เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6 โดยใช  t-test 

 

ใชสูตร     =       df     =     n – 1 

  

เมื่อ    n =  37 

   = 263 

   = 2381 

 

แทนคา   =   
( × ) ( )

          

                                    =  
, ,

 

    = 
,

 

     

                                                                                    = 
√ .

 
     

                                                                                    = 
.

 
     

                                                                                    = 11.47 

 

 df  =  36  ,  .05  =  1.6883 

 

                                คำนวณ         ตาราง  

 ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน โดยมีคะแนนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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ตาราง 5 ผลการตรวจสอบความเปนปรนัยของขอความ ความถูกตองเชิงเนื้อหา ความสอดคลอง 

             ของจุดประสงคการเรียนรกัูบเนื้อหาของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ  

    กฎของโอหมและความตานทาน ฟสิกส4 รหัสวิชา ว30204  ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5  ภาคเรยีนที่ 2  

    ปการศกึษา 2564 (ผูเชี่ยวชาญจำนวน 5 คน) 
 

ขอ 
คะแนนการตรวจสอบของผเูชี่ยวชาญ 

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 

11 1 1 1 1 1 5 1 

12 1 1 1 1 1 5 1 

13 1 1 1 1 1 5 1 

14 1 1 1 1 1 5 1 

15 1 1 1 1 1 5 1 
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ตาราง 6  แสดงสัดสวนของกลมุสูง (PH) และกลมุต่ำ (PL) คาความยากงาย (p) และคาอำนาจจำแนก (r) ของ  

            แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความ   

            ตานทาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยการเปดตารางของ จุง เตห ฟาน (Chung Teh Fan)  

 จำนวนนักเรียน 154  คน  
 

ขอท่ี PH PL 

ความ

ยาก

งาย 

(p) 

อำนาจ

จำแนก 

(r) 

ขอท่ี PH PL 

ความ

ยาก

งาย 

(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 
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สรุปผลการวิเคราะหขอสอบ 

 จากการวิเคราะหแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหม 

และความตานทาน  รายวิชา ฟสิกส4 รหัสวิชา ว30204 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

พบวา  ขอสอบขอที่ 1  เปนขอสอบที่คอนขางงาย มีความยากงาย .87  คาอำนาจจำแนกเทากับ  .55  สามารถ

จำแนกนักเรียนกลมุเกงและกลมุออนได  แตขอสอบขอที่ 8  เปนขอสอบท่ีคอนขางยาก มีคาความยากงาย  .37  

และมีคาอำนาจจำแนกเทากับ .13  ซึ่งไมสามารถจำแนกนักเรียนกลมุเกงและกลมุออนได  สวนขอสอบที่เหลืออีก

จำนวน 13 ขอ มีคาความยากงายอยใูนเกณฑ  .2 - .8  และคาอำนาจจำแนกมากกวา  .2  ขึ้นไป   

 ดังนั้นขอสอบที่ควรปรับปรุงจึงมีขอที่  1 และ 8 จึงนำไปจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหม และความตานทาน  รายวิชา ฟสิกส4 รหัสวิชา ว30204 ชั้น

มัธยมศกึษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2564 โดยปรับปรุงแบบทดสอบขอที่ 1 และ 8 แลวนำไปทดสอบกับ

นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5/6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 เปนลำดับตอไป 

 

ขอสอบที่ปรับปรุง 

ขอ 1 ขอใดกลาวไดถูกตอง 

 ก. กระแสไฟฟาในตัวนำ เกิดจากโปรตอนหรือประจุไฟฟาบวกเคลื่อนที่อยางอิสระในตัวนำนั้น 

 ข. กระแสไฟฟาในตัวนำ เกิดจากอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนท่ีไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยมีแรงไฟฟา

    ที่มาจากแหลงกำเนิดพลังงานกระทำตออิเล็กตรอน 

 ค. กระแสไฟฟา เกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟาบวก โดยมีทิศทางตรงขามกับสนามไฟฟา 

 ง. กระแสไฟฟา เกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟาบวกและลบระหวางจุดสองจุด โดยมีทิศทางจาก

     ศักยต่ำไปศักยสูง 

 

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

       2 ตารางมิลลิเมตร  จะมีความตานทานไฟฟาก่ีโอหม 

  ก.  0.85x10-1      ข.  1.02x10-1    

  ค.  2.14x10-1      ง.  5.50x10-2  
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน 

รายวิชา ฟสิกส4 รหัสวิชา ว30204  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ปการศกึษา 2564 

 

คำชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงหนึ่งขอ 

กำหนดให  อิเล็กตรอนมีประจุ 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 และกระแสไฟฟาเคลื่อนที่จาก

     ตำแหนงศักยสูงไปยังตำแหนงศักยต่ำ 

 ข.  กระแสอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากตำแหนงศักยสูงไปยังตำแหนงศักยต่ำ และกระแสไฟฟาเคลื่อนที่จาก 

     ตำแหนงศักยต่ำไปยังตำแหนงศักยสูง 

 ค.  กระแสอิเล็กตรอนและกระแสไฟฟาเคลื่อนที่จากตำแหนงศักยสูงไปยังตำแหนงศักยต่ำ 

 ง.  กระแสอิเล็กตรอนและกรแสไฟฟาเคลื่อนที่จากตำแหนงศักยต่ำไปยังตำแหนงศักยสูง 
 

3.  ตัวนำมีพ้ืนที่หนาตัด  4  ตารางมิลลิเมตร  ในเวลา  20  วินาที  มีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผานจำนวน  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  

    ตอลกูบาศกเมตร  โดยลวดมีพ้ืนที่หนาตัด 3 ตารางมิลลิเมตร ถาปลายทั้งสองของลวดตัวนำเกิดความตาง

 ศักยไฟฟาจะมีกระแสไฟฟาไหลผานเทาใด  

 ก.  0.23 A    ข. 0.66 A   ค.  1.80 A  ง.  2.30 A 
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5. พิจารณาขอความตอไปนี้ 

  A.  ที่อุณหภูมิเดียวกัน  สภาพตานทานของวัตถุสามารถมีคาแตกตางกันได 

  B.  สารก่ึงโลหะ เม่ือมีอุณหภูมิสูงข้ึน สภาพตานทานจะลดลงอยางรวดเร็ว 

  C.  ฉนวน เมื่ออุณหภูมิสูงข้ึน ความตานทานจะลดลงอยางรวดเร็ว 

  D.  โลหะผสมนิยมถูกนำมาสรางตัวตานทานมาตรฐานเพราะเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง สภาพตานทาน 

            จะเปลี่ยนแปลงนอยมาก 

    ขอใดกลาวถูกตอง 

 ก. A , B  และ C  ข.  B , C และ D   ค.  A และ D  ง.  B และ D 

6. ขอใดกลาวถูกตอง 

 ก.  สภาพนำไฟฟาของวัตถุแปรผันตามกับพ้ืนที่หนาตัดและความยาวของลวดตัวนำ 

 ข.  ตัวนำชนิดเดียวกัน สภาพนำไฟฟาและความตานทานจะตองมีคาเทาเดิมเสมอ 

 ค.  ตัวนำที่มีคาสภาพตานทานไฟฟามาก แสดงวา ตัวนำนั้นยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดนอย 

 ง.  ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟาและความตางศักยไฟฟาของตัวนำทุกชนิดเปนไปตามกฎของโอหม 
 

7.  เมื่อนำลวดเสนหนึ่งมีพื้นที่หนาตัด 1 ตารางเมตร ความยาว 1 เมตร นำมารีดใหมีพ้ืนที่หนาตัด 0.5 ตารางเมตร  

    ความยาว 2 เมตร   ลวดเสนใหมจะเปนอยางไรเมื่อเทียบกับลวดเสนเดิม 

 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 ตารางมิลลิเมตร  จะมีความตานทานไฟฟาก่ีโอหม 

 ก.  0.85x10-1  ข.  1.02x10-1  ค.  2.14x10-1  ง.  5.50x10-2  
 

9.  ถาตัวตานทานตัวหนึ่งอานสีไดดังนี้   เขียว  ดำ  น้ำตาล  และทอง   ความตานทานมีคาอยใูนชวงใด  

 ก.  45 – 55           ข.  400 – 500   

 ค.  475 – 525       ง.  449 – 505   
 

10. ถาตัวตานทานตัวหนึ่งมีคา  720 โอหม ± 10%  จะมีแถบสีแบบ 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  

       ขนาดของความตานทานมีคากี่โอหม 

       ก.  0.25      ข.  0.5   

       ค.  2.0    ง.  4.0 
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3.5 Ω 
   3 Ω     2 Ω 

5 Ω 

12 V 

12. เมื่อตอความตางศักยไฟฟา  200 โวลต เขากับอุปกรณชนิดหนึ่ง ทำใหกระแสไฟฟาผานอุปกรณนี้  0.5 

แอมแปร   

    แตถาตอความตางศักยไฟฟา  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 

 

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 

        

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Ω 

4 Ω         2 Ω 

5 Ω 

2 Ω     3 Ω 

1 Ω 3 Ω 

5 V 
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แบบประเมินเอกสารประกอบการเรียน 

หนวยการเรียนรทูี่ 14 ไฟฟากระแส เรื่อง กระแสไฟฟาในลวดตัวนำ กฎของโอหมและความตานทาน  

วิชา ฟสิกส4 รหัสวิชา ว30204 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

 

คำชี้แจง   เขียนเครื่องหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

ระดับความคิดเห็น 5  หมายถึง  เห็นดวยมากที่สุด 

   4  หมายถึง  เห็นดวยมาก 

   3  หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 

   2  หมายถึง  เห็นดวยนอย 

   1  หมายถึง  เห็นดวยนอยที่สุด 

 

ที ่ ขอรายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 เอกสารประกอบการเรียนตรงตามผลการเรียนรแูละจุดประสงคการเรียนรู      

2 เนื้อหาภายในเอกสารประกอบการเรียนมีความถูกตอง      

3 เรียบเรียงเนื้อหาสาระที่ชัดเจนตามลำดับ ทำใหเขาใจงาย      

4 เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับของผเูรียน      

5 ภาษาที่ใชมีความเหมาะสมกับระดับของผเูรียน      

6 ภาษาที่ใชสามารถเขาใจไดงาย      

7 มีการลำดับความยากงายของแบบฝกหัด      

8 ภาพประกอบเนื้อหามีความถูกตองชัดเจน      

9 ใชศัพทเทคนิคท่ีมีความถูกตองตามหลักวิชาการ      

10 สามารถนำไปใชประกอบการทบทวนความรดูวยตนเอง      

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 


