
 

งานวิจัย เรื่อง การใช้ใบกิจกรรมเพื่อสอนเรื่องการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่ 

(ทุนส่วนตัว ปีงบประมาณ 2565) 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความเข้าใจของนักเรียนในเรื่องการแทรกสอดผ่านสลิตคู่ เครื่องมือ

การสอนที่เรียกว่า ‘ใบกิจกรรม’ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงแนวคิดเรื ่องความแตกต่างของ

ระยะทางเชิงแสงในเรื่องการแทรกสอดผ่านสลิตคู่และเพ่ือช่วยให้นักเรียนมองเห็นภาพของคลื่นแสงได้ง่ายขึ้น คลื่น

รูปไซน์และเส้นรังสีของแสงที่พิมพ์ลงบนแถบใสถูกใช้เป็นตัวแทนของคลื่นแสงในงานวิจัยนี้ 

งานวิจัยนี้ได้นำใบกิจกรรมไปใช้ในชั้นเรียนวิชาฟิสิกส์ 3 ทีโ่รงเรียนสาธิตม.ราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 

2563 และ 2564 โดยเพิ่มเข้าไประหว่างการสอนเกี่ยวกับความแตกต่างของระยะทางเชิงแสงในเรื่องการแทรกสอด

ผ่านสลิตคู่ มีการใช้แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนในการประเมินความเข้าใจของนักเรียน และเลือกนักเรียนบาง

คนเพ่ือสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเข้าใจของพวกเขาในการแก้โจทย์ปัญหาและความพึงพอใจกับใบกิจกรรม 

ผลจากแบบทดสอบหลังเรียนระบุว่ามากกว่าครึ ่งหนึ่งของนักเรียนให้คำตอบที่ถูกต้อง โดยค่าเฉลี่ย 

Normalized gain ของชั้นเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และยังพบด้วยว่านักเรียนหลายคนตระหนักถึง

ความสำคัญของความแตกต่างของระยะทางเชิงแสงหลังจากที่พวกเขาเรียนด้วยใบกิจกรรม นอกจากนี้จากการ

สัมภาษณ์นักเรียนส่วนใหญ่กล่าวว่าการเรียนด้วยใบกิจกรรมช่วยให้พวกเขาเข้าใจเรื่องการแทรกสอดผ่านสลิตคู่ได้ดี

ขึ้น และยังช่วยให้มองเห็นภาพการรวมกันของคลื่นแสงได้ง่ายขึ้นอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 1: บทนำ 

 

บทนี้อธิบายจุดเริ่มต้นของการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัยและคำถามการวิจัยจะถูกนำเสนอ นอกจากนี้ 

ผลลัพธ์ที่คาดหวังและผลลัพธ์ที่คาดหวังจะได้รับการอธิบายไว้ในบทนี้ด้วย 

 

1.1 จุดเริ่มต้นของงานวิจัย 

การรบกวนของแสงเป็นหนึ่งในหัวข้อที่สำคัญที่สุดในเลนส์แบบคลื่น แนวคิดเรื่องการรบกวนสามารถใช้

อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ได้ เช่น แถบฟิล์มน้ำมันสีสันสดใสบนน้ำ ตลอดจนขอบสว่างและมืดบน

หน้าจอเมื่อคลื่นแสงผ่านช่องสองช่อง อย่างไรก็ตาม การสอนนักเรียนให้เข้าใจหลักการของการรบกวนนั้นค่อนข้าง

ยากเพราะเราไม่สามารถมองเห็นคลื่นแสงโดยตรงด้วยตาเปล่าได้ การศึกษาก่อนหน้านี้จำนวนมาก (Wosilait et 

al., 1999; Ambrose et al., 1999; Kocakulah & Kural, 2010; Kryjevskaia et al., 2013) เปิดเผยว่านักเรยีน

ยังคงมีความเข้าใจผิดหลังจากที่ได้เรียนรู้ในหัวข้อการรบกวนแบบ double-slit . ผลการศึกษายังระบุด้วยว่า

นักเรียนหลายคนไม่ทราบว่าแนวคิดหลักของการรบกวนแบบ double-slit คือความแตกต่างของเส้นทางแสง 

(Wosilait et al., 1999) 

ในการวิจัยฟิสิกส์ศึกษา มีวิธีการสอนทางเลือกมากมายที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการสอน เช่น การ

สาธิตการบรรยายเชิงโต้ตอบ (Sokoloff & Thornton, 1997), Peer instruction (Mazur, 1997), Tutorials 

(McDermott et al., 1998) และการสอนแบบทันท่วงที (Novak et al., 1999) วิธีการสอนเหล่านี้ช่วยเพิ่มการมี

ส่วนร่วมของนักเรียนและปฏิสัมพันธ์ของนักเรียน/ครูในห้องเรียน นอกจากนี้ การศึกษาฟิสิกส์ศึกษาระบุว่าการเพ่ิม

การมีส่วนร่วมของนักเรียนในห้องเรียนโดยใช้ชุดสาธิตสามารถช่วยปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรีย น (Crouch et 

al., 2004) 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เครื่องมือสาธิตจากการวิจัยที่มีประสิทธิภาพจำนวนมากได้ถูกสร้างขึ้นในสาขาวิชา

ฟิสิกส์หลายแขนง รวมถึงทัศนศาสตร์ (Baierlein & Miglus, 1991; Sawicki, 2001; Planinsic & Slisko, 2005; 

Kaewkhong & Chitaree, 2015) เครื่องมือเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดฟิสิกส์

และเห็นภาพปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ได้ง่ายขึ้น มันกระตุ้นให้เราสร้างเครื่องมือการสอนที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจการ

รบกวนแบบ double-slit คาดว่าเครื่องมือการสอนนี้สามารถใช้เพื่อส่งเสริมการรับรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับแนวคิด



 

ของความแตกต่างของเส้นทางในการรบกวนแบบ double-slit และแสดงภาพคลื่นแสงได้ง่ายขึ้น ผู้วิจัยหวังว่า

วิทยานิพนธ์นี้จะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจสอนฟิสิกส์ 

 

1.2 จุดประสงค์ของงานวิจัย 

 วัตถุประสงค์การวิจัยของการศึกษานี ้คือการสร้างแผ่นกิจกรรมที่สามารถปรับปรุงความเข้าใจใน

แนวความคิดของนักเรียนในการรบกวนแบบ double-slit 

 

1.3 คำถามวิจัย 

 1.3.1 แผ่นกิจกรรมสามารถปรับปรุงความเข้าใจของนักเรียนในการรบกวนแบบ double-slit ได้หรือไม?่ 

 1.3.2 ผู้เรียนพึงพอใจกับใบกิจกรรมเป็นอย่างไร? 

 

1.4 ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 เอกสารกิจกรรมการรบกวนแบบ double-slit 

1.4.2 ลำดับการสอน 

1.4.3 การทดสอบการรบกวนแบบ Double-slit 

 

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนมีความเข้าใจที่ดีขึ้นในการรบกวนแบบ double-slit หลังจากเรียนรู้ด้วยแผ่นกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 2: ทบทวนวรรณกรรม 

 

บทนี้อธิบายแนวคิดของการรบกวนแบบ double-slit ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับการแทรกแซงแบบ 

double-slit จะอภิปราย วิธีการสอนรวมถึงเครื่องมือสาธิตที่ปรับให้เข้ากับการศึกษานี้จะได้รับการทบทวนด้วย 

นอกจากนี้ จะมีการอธิบายใบงานที่ใช้ในการบรรยายวิชาฟิสิกส์ 

 

2.1 วิธีการสอนในการรบกวนแบบ double-slit 

ในปี พ.ศ. 2542 วอสิไลต์และคณะ พัฒนาวิธีการสอนตามบทเรียนเพ่ือช่วยให้นักเรียนนำแบบจำลองคลื่น

ไปใช้กับการรบกวนของแสง บทช่วยสอนในวิชาฟิสิกส์เบื้องต้นได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้นักเรียน

ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ แทนที่จะเน้นที่การแก้ปัญหาเป็นการสอนแบบดั้งเดิม (McDermott et al., 1998) 

คำแนะนำเริ่มต้นด้วยการแสดงไดอะแกรมของคลื่นหน้าคลื่นที่ทับซ้อนกันของคลื่นน้ำจากแหล่งกำเนิดทั้งสอง 

หลังจากนั้น ไดอะแกรมสองไดอะแกรมของหน้าคลื่น (อันหนึ่งบนกระดาษ อีกอันบนแผ่นโปร่งใส) ให้กับนักเรียน 

ซึ่งอาจช่วยให้พวกเขาเห็นภาพผลของการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างแหล่งที่มากับรูปแบบการรบกวน การสาธิตนี้ใช้

เพ่ือแสดงให้เห็นว่าคลื่นน้ำเข้าไปแทรกแซงหลังจากท่ีผ่านรอยแยกสองช่องในแนวกั้นอย่างไร อาจช่วยให้เห็นความ

คล้ายคลึงกันของการรบกวนแหล่งที่มาสองแหล่งและการรบกวนของกรีดสองช่อง ในขั้นตอนนี้ ขอให้นักเรียนระบุ

จุดรบกวนเชิงสร้างสรรค์และทำลายบนเส้นจินตภาพซึ่งขนานกับรอยผ่าทั้งสอง ในที่สุด รูปแบบการรบกวนของ

แสงจากรอยแยกสองครั้งบนหน้าจอก็ปรากฏขึ้น ให้นักเรียนเปรียบเทียบสิ่งนี้กับผลลัพธ์ของเส้นจินตภาพเมื่อคลื่น

น้ำผ่านรอยแยกทั้งสอง สิ่งนี้จะช่วยให้นักเรียนเชื่อมต่อระหว่างการรบกวนของคลื่นน้ำสองแหล่งและการรบกวน

ของแสงแบบช่องคู ่

ในปีเดียวกันนั้น แอมโบรสและคณะ (2542) วิจัยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของนักเรียนในการ

แทรกแซงแบบ double-slit ระหว่างนักเรียนที่สอนโดยการสอนแบบเดิมๆ กับนักเรียนที่มีแบบฝึกสอน (Wosilait 

et al., 1999) ผลจากการทดสอบหลังการทดสอบระบุว่าบทช่วยสอนมีประสิทธิภาพมากกว่าการสอนแบบเดิมๆ 

ในการเสริมสร้างความเข้าใจของนักเรียน เมื่อแก้ปัญหาการรบกวนแบบ double-slit ด้วยสูตร dy/L = mλ 

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า คำตอบที่ผิดที่พบบ่อยที่สุดคือ นักเรียนสามารถจำสูตรได้ แต่ยังขาดความเข้าใจ

ในการหารากศัพท์ โดยเฉพาะ m. 



 

นอกจากนี้ Kocakulah และ Kural (2010) ได้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการแทรกแซงแบบ 

double-slit ของนักเรียนมัธยมปลายโดยการเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีคอนสตรัคติวิ สต์กับ

นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีดั้งเดิม แนวคิดหลักของทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์คือผู้เรียนจัดระบบความรู้

ใหม่ด้วยประสบการณ์ที่มีอยู่ของตนเอง (Ausubel, 1968) ผลการวิจัยพบว่าแนวความคิดของนักเรียนที่มีคอน

สตรัคติวิสต์เปลี่ยนไปในทางบวกมากกว่านักเรียนที่ใช้วิธีดั้งเดิม สรุปได้ว่าแนวทางคอนสตรัคติวิสต์มีประสิทธิภาพ

มากกว่าการสอนแบบเดิมในการเสริมสร้างความเข้าใจเชิงแนวคิดของนักเรียนเกี ่ยวกับการแทรกแซงแบบ 

double-slit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 3: ระเบียบวิธีวิจัย 

 

บทนี้นำเสนอกลุ่มตัวอย่างและแผนการสอนสำหรับการรบกวนแบบ double-slit จะอธิบายเครื่องมือวิจัย

ที่ใช้ในการศึกษานี้รวมถึงการพัฒนาเอกสารกิจกรรมตามการทบทวนวรรณกรรม ขั้นตอนการสอนพร้อมใบ

กิจกรรมจะยังกล่าวถึงอีกด้วย นอกจากนี้ บริบทของการสัมภาษณ์นักเรียนและการวิเคราะห์วิดีโอบรรยายจะ

อธิบายไว้ในบทนี้ 

 

3.1 วิธีการสอนในการรบกวนแบบ double-slit 

ก่อนการสอนด้วยใบกิจกรรม อาจารย์ผู้สอนได้สอนนักเรียนเกี่ยวกับเฟสของคลื่นและชนิดของการรบกวน 

ประการแรก อาจารย์สอนนักเรียนถึงวิธีการระบุเฟสของคลื่นที่ตำแหน่งต่างๆ บนคลื่นนิ่งโดยใช้แถบโปร่งใสคลา้ย

กับที่ตรึงไว้ในแผ่นกิจกรรม จากนั้นให้นักเรียนค้นหาเฟสของคลื่น ณ จุดที่ต่างกัน (แถบถูกดึงผ่านจุดหนึ่งเพื่อเป็น

ตัวแทนของคลื่นที่กำลังเคลื่อนที่) หลังจากนั้นอาจารย์ได้แสดงการซ้อนทับของคลื่นทั้งสองที่จุดหนึ่งบนหน้าจอโดย

ใช้แถบโปร่งใสสองแถบ ขอให้นักเรียนกำหนดเฟสของแต่ละคลื่นที่ จุด คำนวณความแตกต่างของเฟส แล้วตอบ

ประเภทของการรบกวน หลังจากแนะนำวิธีใช้แผ่นใสแล้ว นักเรียนจะได้รับแผ่นกิจกรรม (นักเรียนสองคนมีแผ่น

เดียว) ขั้นตอนการสอนพร้อมใบกิจกรรมแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1: ใช้แถบโปร่งใสเพื่อแก้ปัญหาว่าการรบกวนที่จุดที่กำหนดแต่ละจุด (a-f) นั้นเป็นไปในทาง

สร้างสรรค์หรือทำลาย เฟสของคลื่นตั้งแต่ S1 และ S2 ที่จุด a, b, c, d, e และ f ถูกกำหนดเป็น 90-90, 180-180, 

270-270, 0-0, 45-45 และ 180-0 องศา ตามลำดับ เพ่ือตอบคำถามนี้ นักเรียนสามารถหมุนแถบทั้งสองเส้นไปยัง

แต่ละจุดจนเส้นกลางตัดกันที่จุดนั้น จากนั้นนักเรียนสามารถกำหนดเฟสของคลื่นจากแหล่งกำเนิดทั้งสองที่จุดนั้น

แล้วคำนวณความแตกต่างของเฟส ตัวอย่างเช่น ที่จุด 'a' เฟสของคลื่นทั้งสองจะเหมือนกันดังแสดงในรูปที่ 3.7 นั่น

คือ 90 องศา และความต่างของเฟสจะเป็นศูนย์ ดังนั้น คลื่นทั้งสองจึงแทรกแซงอย่างสร้างสรรค์ท่ีจุด 'a' รูปที่ 3.8 

แสดงว่าการรบกวนแบบทำลายล้างเกิดขึ้นที่จุด 'f' เนื่องจากคลื่นทั้งสองอยู่นอกเฟส (ความต่างเฟสคือ 180 องศา) 

เฟสของคลื่น 1 คือ 180 องศา และเฟสของคลื่น 2 เป็นศูนย์ ขั้นตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับการใช้

แถบโปร่งใส 



 

ขั้นตอนที่ 2: วาดเส้นเพื่อสร้างหน้าจอและค้นหาจุดที่เกิดการรบกวนที่สร้างสรรค์บนหน้าจอ ในการ

แก้ปัญหานี้ นักเรียนต้องหมุนแถบทั้งสองเพื่อหาจุดบนหน้าจอที่ความต่างเฟสของคลื่นทั้งสองเป็นศูนย์ รูปที่ 3.9 

และ 3.10 แสดงว่ามีสองตำแหน่งบนหน้าจอ (เหนือเส้นประแนวนอนตรงกลาง) ที่คลื่นจากแหล่งกำเนิดทั้งสองอยู่

ในเฟส สำหรับการตั้งค่านี้ การรบกวนเชิงสร้างสรรค์ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเฟสของคลื่นทั้งสองเป็นศูนย์ และการ

รบกวนเชิงสร้างสรรค์ท่ีสองเกิดขึ้นเมื่อเฟสของคลื่นทั้งสองมีค่าเท่ากับ 90 องศา 

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดความแตกต่างของความยาวเส้นทางของเส้นทางคลื่นทั้งสอง (ในแง่ของความยาว

คลื่น) ที่การรบกวนเชิงสร้างสรรค์ครั้งแรกและครั้งที่สองบนหน้าจอ ดังแสดงในภาพที่ 3.11 ว่าความยาวเส้นทาง

จากแหล่งกำเนิด S1 และ S2 ไปจนถึงการรบกวนเชิงสร้างสรรค์ครั้งแรกคือ 6.75λ และ 7.75λ ตามลำดับ ดังนั้น

ความแตกต่างของเส้นทางแสงคือ1λ รูปที่ 3.12 แสดงว่าความยาวเส้นทางจากแหล่งกำเนิด S1 และ S2 ไปจนถึง

การรบกวนเชิงสร้างสรรค์ท่ีสองคือ 7λ และ 9λ ตามลำดับ และความแตกต่างของเส้นทางแสงจะเท่ากับ2λ ดังนั้น 

กระบวนการนี้เผยให้เห็นว่าการรบกวนเชิงสร้างสรรค์เกิดขึ้นเมื่อความแตกต่างของเส้นทางแสงเท่ากับจำนวนเต็ม

ของความยาวคลื่น นั่นคือ OPD = mλ (โดยที่ m = 0, 1, 2, …) 

ขั้นตอนที่ 4: ค้นหาประเภทของการรบกวนที่จุด 'g' โดยไม่ต้องใช้แถบโปร่งใส นักเรียนถูกตั้งคำถามว่า

พวกเขาจะค้นหาประเภทของการรบกวนที่จุด 'g' ได้อย่างไร ถ้าไม่มีแถบโปร่งใสสองแถบที่ช่วยให้พวกเขาเห็นภาพ

คลื่นแสงที่รบกวน ณ จุดนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 4: ผลลัพธ์และการอภิปราย 

 

บทนี้นำเสนอคำตอบของนักเรียนต่อการทดสอบก่อนและหลังการทดสอบ ผลการทดสอบแบ่งออกเป็น

สามส่วน จำนวนนักเรียนที่ตอบถูก แนวทางของนักเรียนในการแก้ปัญหา และการใช้เหตุผลของนักเรียนในแต่ละ

ประเด็น จะอธิบายผลจากการสัมภาษณ์ความเข้าใจผิดของนักเรียนในข้อสอบรวมทั้งความพอใจกับใบกิจกรรม 

ความเข้าใจผิดของนักเรียนที่พบในการศึกษานี้จะถูกกล่าวถึงด้วย นอกจากนี้ กิจกรรมในชั้นเรียนของการสอน

พร้อมใบกิจกรรมจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับการบรรยายแบบเดิมๆ 

 

4.1 จำนวนนักเรียนที่ตอบถูก 

ตาราง 4.1 ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกประเภทรบกวนโดยรวมสามคะแนน 

ปี 
ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูก 

แบบทดสอบก่อนเรียน (%) แบบทดสอบหลังเรียน (%) 

2563 (N = 11) 

2564 (N = 13) 

35.1 ± 2.2 

39.4 ± 2.1 

56.3 ± 2.1 

60.6 ± 2.0 

 

ผลการวิจัยพบว่าร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกโดยรวมในการทดสอบก่อนสอบปี 2564 (39.4 ± 2.1) สูง

กว่าการทดสอบก่อนการทดสอบปี 2563 เล็กน้อย (35.1 ± 2.2) การทดสอบ Mann-Whitney U (Mann & 

Whitney, 1947) เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนกับคำตอบที่ถูกต้องในการทดสอบก่อนสอบโดยรวมระหว่าง

ปีการศึกษา 2016 และ 2017 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.170) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่านักเรียนทั้ง 2 ปีมีความรู้

ระดับเดียวกันก่อนการสอน ตารางที่ 4.1 ยังระบุว่านักเรียนให้คำตอบที่ถูกต้องมากข้ึนหลังจากที่ได้เรียนรู้บทเรียน

ในทั ้งสองปี จากนั ้นจึงใช้การทดสอบอันดับลงนามของ Wilcoxon (Gibbons & Chakraborti, 2011) เพ่ือ

เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่มีคำตอบที่ถูกต้องโดยรวมระหว่างการทดสอบก่อนการทดสอบและหลังการ



 

ทดสอบ 1 ในแต่ละปี ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการทดสอบและหลังการทดสอบ 1 มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.01) ทั้งสองปี 

รูปที่ 4.1 และ 4.2 แสดงจำนวนนักเรียนที่ตอบถูก (ตามประเภทการรบกวน) ในแต่ละจุด (A, B และ C) 

ในปีการศึกษา 2563 และ 2564 ตามลำดับ เราจะหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์ตั้งแต่ปี 2563 ก่อน จากรูปที่ 4.1 พบว่า 

จำนวนนักเรียนที่ตอบถูกหลังสอบ 1 มีจำนวนมากกว่าก่อนสอบทั้ง 3 คะแนน นอกจากนี้ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า

การตอบสนองต่อสามจุดปรากฏในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันทั้งก่อนการทดสอบและหลังการทดสอบ 1 ; นั่นคือจุด A 

เป็นจุดที่ง่ายที่สุดสำหรับนักเรียน ตามด้วยจุด B และจุด C เป็นส่วนที่ยากที่สุด ผลลัพธ์นี้คล้ายกับสิ่งที่ Wosililait 

et al พบ (1999). 

นอกเหนือจากประเภทของการรบกวนแล้ว การทดสอบก่อนและหลังการทดสอบ 1 ในปีการศึกษา 2563 

ยังกำหนดให้นักเรียนกำหนดความต่างเฟสของคลื่นจากแหล่งที่มาทั้งสองในแต่ละจุด ในการทดสอบหลังที่ 1 

ผลลัพธ์จากจุด A พบว่าประมาณ 85% ของนักเรียนที่ตอบถูก (การรบกวนเชิงสร้างสรรค์) ให้การตอบสนองที่

ถูกต้องเก่ียวกับความแตกต่างของเฟส (ดีกรีเป็นศูนย์) สำหรับจุด B นักเรียนเพียง 66% เท่านั้นที่มีคำตอบที่ถูกต้อง 

(การรบกวนแบบทำลายล้าง) ให้ความแตกต่างของเฟสอย่างถูกต้อง (180 องศา) ในทางตรงกันข้าม การตอบสนอง

ที่ไม่ถูกต้องที่พบบ่อยที่สุดสำหรับความต่างเฟสของการรบกวนแบบทำลายล้างที่จุด B คือ 90 องศา ซึ่งแตกต่าง

จากการศึกษาของ Kocakulah และ Kural (2010) ที่นักเรียนมีแนวคิดว่า 'การทับซ้อนของรางน้ำ (ความต่างเฟส) 

เป็นศูนย์) ทำให้เกิดการรบกวนที่ทำลายล้าง' 

ในปีการศึกษา 2564 เห็นได้จากรูปที่ 4.2 ว่ามีจำนวนนักเรียนที่ตอบถูกทั้งสามจุดกระโดดจากช่วงก่อน

สอบไปหลังที่ 1 เพิ่มขึ้นอย่างมาก ตรงกันข้ามกับปี 2563 ดูเหมือนว่าจำนวนนักเรียนที่ให้คำตอบที่ถูกต้อง ณ จุด C 

ภายหลังการทดสอบ 1 ไม่น้อยกว่าสองคะแนนที่เหลืออย่างชัดเจน ผลลัพธ์นี้แตกต่างจากสิ่งที่ Wosilait et al พบ 

(1999). 



 

 

รูปที่ 4.1 จำนวนนักเรียนที่ตอบถูกเรื่องประเภทการรบกวนแต่ละจุดในปี 2563 (N = 11) 

 

 

รูปที่ 4.2 จำนวนนักเรียนที่ตอบถูกเรื่องประเภทการรบกวนแต่ละจุดในปี 2564 (N = 13) 
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บทที่ 5: สรุปผลการวิจัย 

 

บทนี้มีคำตอบสำหรับคำถามการวิจัย จะมีการหารือเกี่ยวกับข้อจำกัดของการศึกษานี้ นอกจากนี้ยังจะ

นำเสนอข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยเพิ่มเติมด้วย 

 

5.1 ตอบคำถามวิจัย 

มีคำถามวิจัยสองข้อและมีคำตอบดังนี้ 

คำถามวิจัย 1: แผ่นกิจกรรมสามารถปรับปรุงความเข้าใจของนักเรียนเกี ่ยวกับการแทรกแซงแบบ 

double-slit ได้หรือไม?่ 

คำตอบ: ประการแรก ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่ตอบถูกในการทดสอบก่อนและหลังการทดสอบ

โดยรวม พบว่ามีร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกตั้งแต่ก่อนสอบถึงหลังสอบเพิ่มขึ้น การวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าร้อย

ละของนักเรียนที่ตอบถูกระหว่างก่อนสอบและหลังสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ประการที่สอง 

ค่าเฉลี่ยของระดับปกติ (<g>) ถูกคำนวณ พบว่าค่าปกติอยู่ในระดับปานกลาง สรุปได้ว่าใบกิจกรรมสามารถช่วย

ปรับปรุงความเข้าใจของนักเรียนในเรื่องการแทรกแซงแบบสองช่อง 

นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์อย่างละเอียดยังแสดงให้เห็นว่าจำนวนนักเรียนที่ใช้แนวคิดเกี่ยวกับความ

แตกต่างของเส้นทางแสงในการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากเรียนรู้ด้วยแผ่นกิจกรรม โดยเฉพาะจุด A 

และ B นอกจากนี้ ยังพบว่านักเรียนที่ใช้วิธี OPD มากกว่าครึ่งสามารถตอบคำถามที่ถูกต้องได้ มีนัยว่าการสอน

ความแตกต่างของเส้นทางแสงด้วยแผ่นกิจกรรมสามารถช่วยให้นักเรียนใช้แนวคิด OPD ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ

การรบกวนแบบ double-slit 

คำถามวิจัย 2: นักเรียนพึงพอใจกับใบกิจกรรมอย่างไร? 

คำตอบ : ในการตอบคำถามการวิจัยครั้งนี้ มีการสัมภาษณ์นักเรียนในแต่ละปีการศึกษาจำนวน 20 คน 

เกี่ยวกับความพอใจในใบกิจกรรม ผลการสัมภาษณ์พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ในปีการศึกษาทั้ง 2 ปีแสดงความ

คิดเห็นในเชิงบวกกับใบกิจกรรม พวกเขากล่าวว่าการเรียนรู้ด้วยแผ่นกิจกรรมสามารถช่วยปรับปรุงความเข้าใจใน



 

การรบกวนแบบ double-slit ยิ่งไปกว่านั้น นักเรียนหลายคนพูดถึงเรื่อง 'การสร้างภาพ' ระหว่างการสัมภาษณ์ 

พวกเขาให้เหตุผลว่าแผ่นกิจกรรมสามารถช่วยให้พวกเขาเห็นภาพคลื่นแสงได้ง่ายขึ้น 


