
 
 

วิจัยในช้ันเรียน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 

เร่ือง  
พฒันาการจดัการเรียนรู้หน่วยแม่เหลก็ไฟฟ้าโดยใชชุ้ดฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ

ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
5  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
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    บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  15  ต. เวียง อ.เชียงแสน   จ.เชียงราย 
ที่             /2564                                                     วนัที่  5  เดือน มีนาคม   พ.ศ.2563 
 
เร่ือง     เสนอโครงร่างงานวิจยัในชั้นเรียน 
เรียน ผูอ้  านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์   15   (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
 

ในปีการศึกษา 2563  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ไดก้  าหนดให้
ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนแต่ละกลุ่มสาระให้เป็นไปตามเกณฑ์นั้น 
การวิเคราะห์ ผลการสอบ  O-NET  ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 6      ในปีการศึกษา 2562   ในเพ่ิมขึ้น  ขา้พเจา้ได้
ด าเนินการตามแผนงานที่ไดจ้ากการวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ ์จึงไดจ้ดัวิจยัในชั้นเรียนเร่ืองท าการพฒันาการจดัการเรียนรู้หน่วยแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใชชุ้ดฝึกกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6     
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ดงัรายละเอียดที่แนบ 
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1.  ช่ือเร่ืองวิจัยในช้ันเรียน:  การพฒันาการจัดการเรียนรู้หน่วยแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
ช่ือผู้วิจัย     นางสาวปัณฑารีย ์  ถาวรศกัด์ิ 
2. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2551  มาตรา  22  ระบุว่าการจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่า
ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัที่สุด  กระบวนการจดั
การศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ  มาตรา  23 (2)  ความรู้
และทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์เร่ืองการจดัการ การ
บ ารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลยัง่ยืน  ในมาตรา  24 (2)  
การจดักระบวนการเรียนรู้  โดยการฝึกทกัษะ  กระบวนการคิด  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  มาตรา  24 (3)  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง การฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง  
(ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , 2549:12 -14) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551สาระที่ 1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการ
ด ารงชีวิตมาตรฐาน ว  1.2 เขา้ใจกระบวนการและความส าคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทางแม่เหล็กไฟฟ้า 
วิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษยแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสาร ส่ิงที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 ซ่ึงในปัจจุบนัผูวิ้จยัไดท้ าการสอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเน้ือหาส่วนใหญ่เน้น
ความรู้ ความจ า ความเขา้ใจมาก และตอ้งใช้จินตนาการในการเรียน เพราะจะท าให้ผูเ้รียนสามารถจดจ า
บทเรียนไดง้่าย และจากการสอนไดพ้บว่าผูเ้รียนมีปัญหาในการเรียน คือ ผูเ้รียนไม่สามารถน าความรู้ที่ไดรั้บ
ในแต่ละบทเรียนมาสัมพันธ์ต่อกันเป็นเร่ืองเดียวได้ โดยเฉพาะผู้เรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเร่ือง
แม่เหล็กไฟฟ้า  ผู ้วิจัยจึงได้ศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการเรียนรู้  เ ร่ือง 
แม่เหล็กไฟฟ้าโดยชุดแบบฝึกกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)และ
พฒันาการเรียนรู้เร่ืองดงักล่าวของนกัเรียนในล าดบัต่อไป 
 
 
 
 



3.  ค าถามการวิจัย 
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)ที่ใช้

โดยใชชุ้ดแบบฝึกกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองแม่เหล็กไฟฟ้า มีผลการพฒันาการเรียนรู้ระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สูงขึ้นหรือไม่ 
4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง แม่เหล็กไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพ 
(E1/E2) ตามเกณฑ์มาตรฐาน  70/70โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง แม่เหล็กไฟฟ้า ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 3 

2.พื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้หน่วยแม่เหล็กไฟฟ้า
โดยใชชุ้ดฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่3  โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง แม่เหล็กไฟฟ้า ในระดบัที่สูงขึ้น 
 2.  นักเรียนเข้าใจเน้ือหาและสามารถน าความรู้ในเร่ืองแม่เหล็กไฟฟ้า มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั และไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
6.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาเร่ืองการพฒันาการจดัการเรียนรู้หน่วยแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใชชุ้ดฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ผูวิ้จยัไดศ้ึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิด ตลอดจนงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี โดยน าเสนอเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งไวด้งัน้ี 
 1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระวิทยาศาสตร์ 

2.  การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 3. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยา

ประสาท)  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  6 และโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย 
 4.  ค าอธิบาย และสาระการเรียนรู้รายวิชา วิทยาศาสตร์  
 5. ส่ือการเรียนการสอน 

6.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 7. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 8. งานวิจยัอื่นๆที่เก่ียวขอ้ง 
 
 



7. วิธีการวิจัย 
 7.1 ประชากร 
 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนในรายวิชาฟิสิกส์ จ านวน 100  คน  
 กลุ่มตัวอย่าง 
    กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ไดแ้ก่   นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 50 คน 

7.2  เคร่ืองมือในการวิจัย 
 7.2.1  ชุดฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง แม่เหล็กไฟฟ้า 
 7.2.2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ก่อนเรียน – หลงัเรียนเร่ือง แม่เหล็กไฟฟ้า 
 7.3 การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยผูศ้ึกษาไดด้ าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและด าเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง คือนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)100คน 
 โดยผูวิ้จยัไดก้  าหนดขั้นตอนและด าเนินการตามขั้นตอน  ดงัน้ี 
 1.  ท าการทดสอบก่อนจดัการเรียนรู้  (Pretest)  โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร์ เร่ือง แม่เหล็กไฟฟ้าชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผูวิ้จยัสร้างขึ้น แลว้เก็บผลการทดสอบไว ้ เพ่อน าไป
วิเคราะห์ต่อไป 
 2.  จดัการเรียนรู้ตามกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง แม่เหล็กไฟฟ้า 
 3.  ท าการทดสอบหลงัจดัการเรียนรู้  (Posttest)  โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร์ เร่ืองแม่เหล็กไฟฟ้าชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6ที่ผูวิ้จยัสร้างขึ้น แลว้เก็บผลการทดสอบไว ้เพ่ือน าไป
วิเคราะห์ต่อไป 

7.4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี  
 1.1น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ก่อนเรียน – หลังเรียน ของนักเรียน มาตรวจให้คะแนน   
โดยขอ้ที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน  ตอบผิดให้  0  คะแนน 
 1.2  น าคะแนนที่ไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ  ก่อนเรียน – หลงัเรียน  ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 2.7 ไปวิเคราะห์ค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนของก่อนและหลงัเรียน (t – test) ส าหรับ
กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกนั หาค่าร้อยละ 
 1.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ก่อนเรียน– หลงัเรียน  วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
แม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อหาความกา้วหนา้ของนกัเรียน 
8.  สรุปผลการวิจยั 
9. สะทอ้นผลการวิจยั 
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