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การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติเรื่องพ้ืนฐานการวัดทางไฟฟ้า 2) เพ่ือศึกษาผล
การปฏิบัติงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติ เรื่องพ้ืนฐานการวัดทาง
ไฟฟ้า และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติ 
เรื่องพ้ืนฐานการวัดทางไฟฟ้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนช่องพรานวิทยา อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
จํานวน 31 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามสภาพจริง 

เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) ชุดฝึกปฏิบัติเรื่องพ้ืนฐานการวัดทางไฟฟ้า 2) แบบทดสอบวัดผลทางการ
เรียน 3) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่
เรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติเรื่องพ้ืนฐานการวัดทางไฟฟ้า การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย ครั้งน้ีใช้
ค่าเฉล่ีย ( X  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน  

ผลการวิจัยพบว่า  
1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องพ้ืนฐานการวัดทางไฟฟ้าของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่

เรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
2.  ผลการปฏิบัติงานเร่ืองพ้ืนฐานการวัดทางไฟฟ้าของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียน

ด้วยชุดฝึกปฏิบัติเรื่องพ้ืนฐานการวัดทางไฟฟ้าอยู่ในระดับดี 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติ 

เรื่องพ้ืนฐานการวัดทางไฟฟ้าอยู่ในระดับมาก 
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ABSTRACT 

 
This purposes of this research were to : 1) to compare before and after 

learning of high school students by using practice pack, Subject on basics electrical 
measurements. 2) to study the performance of the high school students by using 
practice pack, Subject on basics electrical measurements. 3) to study about the opinions 
of high school students by using practice pack, Subject on basics electrical 
measurements. The sample of this research, selected by using purposive sampling were 
the 31 students of one class in matayomsuksa 6 students of Chongphranwittaya school, 
Photharam District, Ratchaburi in the first semester of 2017 academic year. 

The research instruments were: 1) Practice pack basics electrical 
measurements. 2) Learning outcomes achievement test. 3) The evaluation of working by 
high school students. 4) Questionnaire about opinions of the students who study by 
using practice pack, Subject on basics electrical measurements. Data analysis and the 
statistics used in this research were mean ( X ), standard deviation (S.D.) and t-test for 
dependent.  

This research were as follows:  
1) The learning outcomes of high school students by using practice pack, 

Subject on basics electrical measurements after learning higher than before learning at 
the significant level of 0.05. 

2) The performance of high school students by using practice pack, 
Subject on basics electrical measurements was at good level. 

3) The opinions of high school students by using practice pack, Subject 
on basics electrical measurements was at good level. 

 
 

 




