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 The purpose of this research was to study achievement and learning retention for 

Tenth Grade students by using computer multimedia on transition and radioactive elements. 

38 students in Tenth Grade in the second semester of the academic year 2011 were 

selected from Nahaewwittaya school as a sample group. The one group Pretest-Posttest 

design was used. The t-test for dependent sample was used for analysis. The results 

revealed that: The students taught by using computer multimedia on transition and 

radioactive elements, the achievement of students was higher than the result of previous 

study at the .01 level of significance and the learning retention of students were not 

significantly different at the .01 level. 
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บทท่ี 1  

บทนํา 

 

ภมิูหลงั 
 ปจัจบุนัคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีไดแ้พรห่ลายเขา้มาในวงการศกึษาเป็นอยา่งมาก ครผููส้อนได้

นําคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีเขา้ไปใชใ้นการเรยีนการสอน ซึง่นบัไดว้า่เป็นสือ่การเรยีนการสอนชนิด

หน่ึงทีส่รา้งความสนใจใหแ้ก่ผูเ้รยีน เพราะมสีสีนั ภาพ เสยีง และผูเ้รยีนสามารถโตต้อบกบั

คอมพวิเตอรไ์ด ้อกีทัง้เป็นประโยชน์ต่อบทเรยีนทีซ่บัซอ้นเขา้ใจยาก ทาํใหผู้เ้รยีนเขา้ใจบทเรยีน

กระจา่งและชดัเจนขึน้ นอกจากน้ีผูเ้รยีนยงัสามารถศกึษาดว้ยตนเองไดท้ัง้ในและนอกเวลาเรยีน 

ผูเ้รยีนทีส่ามารถเรยีนไดช้า้กส็ามารถใชท้บทวนความรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจดว้ยตนเองได ้การนํา

คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีเขา้ไปใชใ้นบทเรยีนจะทาํใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากสื่อทีห่ลากหลาย ทนัสมยั 

และน่าสนใจ ซึง่สง่ผลดต่ีอการเรยีนรูใ้นเรือ่งนัน้ๆ (สคุนธ ์ สนิธพานนท.์ 2551: 71)  

วทิยาศาสตรม์บีทบาทสาํคญัยิง่ในสงัคมโลกปจัจบุนัและอนาคต  เพราะวทิยาศาสตร์

เกีย่วขอ้ง กบัทุกคนทัง้ในชวีติประจาํวนัและการงานอาชพีต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลย ีเครือ่งมอื

เครือ่งใชแ้ละผลผลติต่างๆ ทีม่นุษยไ์ดใ้ชเ้พื่ออํานวย ความสะดวกในชวีติและการงาน สิ่งเหลา่น้ีลว้น

เป็นผลของความรูท้างวทิยาศาสตร ์ผสมผสานกบัความคดิสรา้งสรรคแ์ละศาสตรอ์ื่นๆ วทิยาศาสตร์

ช่วยใหม้นุษยไ์ดพ้ฒันาวธิคีดิทัง้ความคดิเป็นเหตุเป็นผล คดิสรา้งสรรค ์คดิวเิคราะห ์ และสามารถ

วจิารณ์ได้ มทีกัษะสาํคญัในการคน้ควา้หาความรู ้มคีวามสามาร ถในการแกป้ญัหาอยา่งเป็นระบบ 

สามารถตดัสนิใจโดยใชข้อ้มลูทีห่ลากหลายและมปีระจกัษพ์ยานทีต่รวจสอบได ้วทิยาศาสตรเ์ป็น

นวตักรรมของโลกสมยัใหม ่ซึง่เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้( Knowledge-based society) ดงันัน้ ทุกคน

จงึจาํเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาใหรู้ว้ทิยาศาสตร ์เพือ่ทีจ่ะมคีวามรูค้วามเขา้ใจในธรรมชาตแิละ

เทคโนโลยทีีม่นุษยส์รา้งสรรคข์ึน้ สามารถนําความรูไ้ปใชอ้ยา่งมเีหตุผล สรา้งสรรคแ์ละมคีณุธรรม 

(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551: 1)  

 ประเทศไทยมุง่เน้นในการนําไอซที ี( ICT) มาใชใ้นการเรยีนการสอนซึง่ปรากฏอยา่งชดัเจน

ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2542 หมวด 9 เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา นอกจากน้ี

ยงัปรากฏกรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศแหง่ชาต ิ(IT 2010) ประกาศเมือ่วนัที ่3 ตุลาคม 2544 ได้

กาํหนดใหก้ารพฒันาไอซทีใีนภาคการศกึษา ( e-Education) เป็นหน่ึงในหา้องคป์ระกอบหลกัที่

สนบัสนุนการปฏริปูการศกึษาและการเรยีนรูต้ามแนวของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ

พทุธศกัราช 2542 โดยทีร่ฐับาลตระหนกัวา่ ไอซทีเีป็นเครือ่งมอืสาํคญัในการกา้วสูย่คุขา่วสารขอ้มลู 

การใชไ้อซทีมีวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาสงัคมไทยไปสูส่งัคมแหง่ภมูปิญัญาและการเรยีนรูท้ีส่นองต่อ

คณุภาพชวีติโดยตรง เทคโนโลยกีารเรยีนรูจ้ะช่วยปรบัปรงุคณุภาพการศกึษาของเดก็ไทยใน

ศตวรรษที ่21 โดยมเีป้าหมายหลกัเพื่อช่วยเปลีย่นสงัคมไทยไปสู่สงัคมการเรยีนรู ้การประกนัโอกาส
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ของผูเ้รยีนในการเขา้ถงึการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และเชือ่มโยงสงัคมไทยเขา้สูส่งัคมเศรษฐกจิบน

พืน้ฐานของความรู ้ตามแผนแมบ่ทของการศกึษาแหง่ชาต ิและการกาํหนดนโยบายของ

กระทรวงศกึษาธกิาร เพือ่สอดคลอ้งกบัการปฏริปูการศกึษา โดยมกีารใชไ้อซทีใีนสถาบนัการศกึษา

ทัง้หมดและมกีารวางเป้าหมายสาํคญัในปี พ.ศ. 2548 ใหผู้เ้รยีนทุกคนมโีอกาสใชไ้อซทีเีพื่อการเรยีน

ตามประสทิธภิาพทีพ่อเพยีงอยา่งทัว่ถงึกนั (กดิานนัท ์มลทิอง. 2548: 93-94) 

 วชิาเคมเีป็นสาขาวชิาทางวทิยาศาสตรส์าขาหน่ึงทีม่คีวามสาํคญัต่อการพฒันาประเทศ ทัง้

ดา้นการพฒันาเทคโนโลย ีเศรษฐกจิและคณุภาพชวีติ ดงันัน้การจดัการเรยีนการสอนวชิาเคมจีงึมี

ความสาํคญัมาก เพราะการจดัการเรยีนการสอนทีด่ ีมปีระสทิธภิาพ จะทาํใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้

ไดด้ยี ิง่ขึน้  

การเรยีนการสอนวชิาเคม ีเรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ีซึง่เป็นเน้ือหาทีเ่ป็น

ความรู ้ทีไ่ดม้กีารทาํการทดลองและสะสมสบืต่อมาจากอดตี จนถงึปจัจบุนัทีไ่ดม้กีารนําเอาความรู้

เหลา่นัน้มาประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ จากหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ช่วงชัน้ที ่ 3 สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 สาระที ่3 สาร

และสมบตัขิองสาร มาตรฐาน ว 3.1  จะเหน็วา่เน้ือหาวชิาเคมใีนเรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุ

กมัมนัตรงัสนีัน้ ประกอบดว้ย การสบืคน้ขอ้มลูและอธบิายโครงสรา้งอะตอม และสญัลกัษณ์นิวเคลยีร์

ของธาตุ การวเิคราะหแ์ละอธบิายการจดัเรยีงอเิลก็ตรอนในอะตอม ความสมัพนัธร์ะหวา่งอเิลก็ตรอน

ในระดบัพลงังานนอกสดุกบัสมบตัขิองธาตุและการเกดิปฏกิริยิา และอธบิายการจดัเรยีงธาตุและ

ทาํนายแนวโน้มสมบตัขิองธาตุในตารางธาตุ ดงันัน้การจดัการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนแบบปกต ิที่

ผูส้อนใชว้ธิกีารบรรยายเน้ือหา เพือ่ใหน้กัเรยีนบรรลจุดุประสงคท์ีต่ ัง้ไวน้ัน้ อาจจะทาํใหผู้เ้รยีนเขา้ใจ

เน้ือหาไดค้อ่นขา้งยาก ทาํใหน้กัเรยีนเกดิความเบือ่หน่าย ขาดความสนใจและตัง้ใจเรยีน จากสภาพ

ปญัหาการจดัเรยีนเรยีนการสอนดงักลา่ว ในปจัจบุนัจงึไดม้กีารปรบัเปลีย่นการจดัการเรยีนการสอน

ใหม้คีวามหลากหลายมากขึน้ มกีารนําเอาสือ่การเรยีนการสอนดา้นเทคโนโลยสีารเทศต่างๆเขา้มา

ใช ้เช่น ภาพสามมติ ิภาพเคลือ่นไหว วดิทีศัน์ เสยีงบรรยาย เสยีงดนตร ีซึง่สือ่เหลา่น้ีจะสามารถ

ดงึดดูความสนใจของนกัเรยีนได ้ทาํใหน้กัเรยีนเขา้ใจเน้ือหาวชิาไดด้ยีิง่ขึน้ 

จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึเหน็ความสาํคญัของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี และสนใจ

ทีจ่ะสรา้งและพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ี

เพื่อใหน้กัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเน้ือหาของบทเรยีนไดม้ากยิง่ขึน้ เพื่อส่งเสรมิใหน้กัเรยีนมี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้และมคีวามคงทนในการเรยีนรู ้
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งัน้ี 

 1. เพือ่พฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ี

สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  

 2. เพื่อศกึษาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเิดยี  เรือ่ง ธาตุแทรนซชินั

และธาตุกมัมนัตรงัสทีีพ่ฒันาขึน้ในดา้นต่อไปน้ี 

  2.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ย

บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ี

 2.2 ความคงทนในการเรยีนรูข้องนกัเรยีนหลงัจากไดเ้รยีนรูด้ว้ยบทเรยีน

คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ี 

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

1. ได้บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัสี  ทีใ่ชเ้ป็น

แนวทางใหค้รผููส้อนใชใ้นการจดัการเรยีนรูว้ชิาเคม ีสาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  

2. ผลการศกึษาทาํใหท้ราบถงึผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน ก่อนและหลงัการ

เรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ี

3. ผลการศกึษาทาํใหท้ราบถงึความคงทนในการเรยีนรูข้องนกัเรยีนทีไ่ดเ้รยีนรูด้ว้ย

บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ี 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 ประชากร 

 ประชากรในการวจิยัครัง้น้ีเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ของโรงเรยีนนาแหว้ วทิยา 

อาํเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 19 

 

 กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัครัง้น้ีเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 

2554 ของโรงเรยีนนาแหว้วทิยา อาํเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 19 จาํนวน 1 หอ้งเรยีน 38 คน ไดม้าโดยการเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 

 ตวัแปรท่ีศึกษา 

1. ตวัแปรอสิระ คอื การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง  

ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ี

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
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2.1  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ี

2.2  ความคงทนในการเรยีนรูข้องนกัเรยีน เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ี

 

เน้ือหา 

 เน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นเน้ือหาวชิา เคมีเพิม่เตมิ  เรือ่ง  ธาตุแทรนซชินัและธาตุ

กมัมนัตรงัสี  ตรงตามสาระและมาตรฐานการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ในหลกัสตูร

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 สาํหรบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 สาระที ่3 : สารและสมบตัขิอง

สาร มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ใจสมบตัขิองสาร ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมบตัขิองสารกบัโครงสรา้งและ  

แรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค มกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์สือ่สารสิง่ที่

เรยีนรูแ้ละนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ ประกอบดว้ยตวัชีว้ดัดงัน้ี  

1. สบืคน้ขอ้มลูและอธบิายโครงสรา้งอะตอม และสญัลกัษณ์นิวเคลยีรข์องธาตุ 

2. วเิคราะหแ์ละอธบิายการจดัเรยีงอเิลก็ตรอนในอะตอม ความสมัพนัธร์ะหวา่ง

อเิลก็ตรอนในระดบัพลงังานนอกสดุกบัสมบตัขิองธาตุและการเกดิปฏกิริยิา 

3. อธบิายการจดัเรยีงธาตุและทาํนายแนวโน้มสมบตัขิองธาตุในตารางธาตุ 

โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 หน่วยการเรยีน ดงัน้ี 

  หน่วยที ่1 ธาตุแทรนซชินั 

  หน่วยที ่2 ธาตุกมัมนัตรงัส ี

 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 

  ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวจิยั ทาํการทดลองในภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2554 โดยใช้

เวลาทดลอง 9 คาบ คาบละ 50 นาท ี

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 1. การจดัการเรียนรูโ้ดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดีย  หมายถงึ การจดักจิกรรม

การเรยีนรูโ้ดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีทีผู่ว้จิยัสรา้งและพฒันาขึน้ ในรปูแบบของโปรแกรม

การนําเสนอผลงานทาง คอมพวิเตอรเ์ป็นโปรแกรมหลกั ใชโ้ปรแกรม Crocodile Chemistry สาํหรบั

สาธติการทดลองทางเคม ีและโปรแกรม Flash ในการสรา้งวดิโีอ นอกจากน้ียงัมกีารใช้

ภาพเคลือ่นไหวต่างๆ ประกอบบทเรยีนใหม้คีวามน่าสนใจมากยิง่ขึน้ เพือ่ใชใ้นการจดัการเรยีนรูว้ชิา

เคม ีเรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ีสาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ใหบ้รรลตุาม

จดุประสงค ์โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 หน่วยการเรยีนรู ้ดงัน้ี 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 ธาตุแทรนซชินั 

 หน่วย การเรยีนรูท้ี ่2 ธาตุกมัมนัตรงัส ี
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 2. แผนการจดัการเรียนรู้  หมายถงึ แนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหน้กัเรยีน

บรรลตุามจดุประสงค ์โดยการสอดแทรกบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีในกระบวนการเรยีนรู ้

กระบวนการจดัการเรยีนรูใ้นแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้( 5E) ประกอบดว้ย 5 ขัน้ 

คอื  

  ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement) หมายถงึ การทีค่รนํูาเขา้สูบ่ทเรยีนหรอืเรือ่ง

ทีก่าํลงัจะเรยีน ซึง่เป็นขอ้คาํถามทีก่ระตุน้ใหน้กัเรยีนแสดงความคดิ หรอือาจเริม่จากความสนใจของ

นกัเรยีนเอง ในขัน้น้ีครอูาจใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยีแสดงภาพ หรอืเหตุการณ์ เพื่อกระตุน้

ความสนใจของนกัเรยีน 

  ขัน้สาํรวจและค้นหา ( Exploration) หมายถงึ การทีน่กัเรยีนทาํความเขา้ใจใน

ประเดน็หรอืคาํถามทีส่นใจจะศกึษาอยา่งถ่องแท ้แลว้มกีารวางแผนกาํหนดแนวทางการสาํรวจ

ตรวจสอบ ตัง้สมมตฐิาน กําหนดทางเลอืกทีเ่ป็นไปได ้ลงมอืปฏบิตัเิพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลู ขอ้สนเทศ 

หรอืปรากฏการณ์ทีไ่ดจ้ากการสาํรวจนัน้ 

  ขัน้อธิบายและลงข้อสรปุ ( Explanation) หมายถงึ การทีน่กัเรยีนไดข้อ้มลู

เพยีงพอจากการสาํรวจตรวจสอบแลว้นําขอ้มลู ขอ้สนเทศทีไ่ดม้าวเิคราะห ์แปลผล เพื่อลงขอ้สรปุ 

ในขัน้น้ีครจูะใช้ บทเรยีนคอมพวิเตอร์ มลัตมิเีดยีประกอบการอธบิายเพื่อใหน้กัเรยีนไดข้อ้มลูที่

ครอบคลมุเน้ือหาและตรงกบัวตัถุประสงคข์องแผนการจดัการเรยีนรูม้ากขึน้ 

  ขัน้ขยายความรู ้( Elaboration) หมายถงึ การทีน่กัเรยีนนําความรูท้ีไ่ดศ้กึษาจาก

ขัน้ทีผ่า่นมา ไปประยกุตใ์ชใ้นการแกป้ญัหาทีซ่บัซอ้นมากยิง่ขึน้  ในขัน้น้ีครจูะใช้ บทเรยีน

คอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยีเพือ่นําเสนอเหตุการณ์ หรอืสถานการณ์ทีต่อ้งการใหน้กัเรยีนนําความรูท้ีไ่ด้

เรยีนมาแลว้ไปแกป้ญัหา 

  ขัน้ประเมิน ( Evaluation) หมายถงึ การทีค่รปูระเมนิการเรยีนรูข้องนกัเรยีนวา่

เป็นไปตามจดุประสงคข์องแผนการจดัการเรยีนรูห้รอืไม ่นกัเรยีนมคีวามรูอ้ะไร มากน้อยเพยีงใด 

 3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  หมายถงึ ความสามารถในการเรยีนรูว้ชิาเคม ี

เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ีของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ซึง่วดัจากคะแนนการ

ตอบคาํถามในแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ีผูว้จิยัไดนํ้า

แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัสี มาจากงานวจิยั เรือ่ง 

การพฒันากจิกรรมการเรยีนการสอน โดยเน้นการจดัระบบความคดิ เรือ่ง สมบตัขิองธาตุและ

สารประกอบของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 แบบปรนยั 4 ตวัเลอืก จาํนวน 50 ขอ้ (จารพุร  

รทุเทวนิ. 2547) 

  

4. ความคงทนในการเรียนรู้  หมายถงึ การคงไวซ้ึง่ผลการเรยีนรูห้รอืความสามารถทีจ่ะ

ระลกึถงึเน้ือหาวชิา หรอืสิง่ต่าง ๆ ทีเ่คยเรยีนมา หลงัจากไดท้ิง้ระยะเวลาไว ้2 สปัดาห ์

 



6 

สมมติฐานของการวิจยั 

1. นกัเรยีนทีเ่รยีนรูโ้ดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุ

กมัมนัตรงัสมีคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ีหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 

2. นกัเรยีนทีเ่รยีนรูโ้ดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุ

กมัมนัตรงัสมีคีะแนนความคงทนในการเรยีนรูไ้มแ่ตกต่างกบัคะแนนหลงัเรยีน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

ตวัแปรอสิระ  ตวัแปรตาม 

การเรยีนรูโ้ดยใชบ้ทเรยีน

คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง 

ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัสี 

 1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน เรือ่ง 

ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัสี 

2.  ความคงทนในการเรยีนรูข้องนกัเรยีน เรือ่ง 

ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ี

 



บทท่ี 2  

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดนํ้าเสนอตามลาํดบั

หวัขอ้ต่อไปน้ี 

 

1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุ่ม 

สาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์ ช่วงชัน้ท่ี 3 

  1.1 โครงสรา้งของหลกัสตูรแกนกลาง พทุธศกัราช 2551 กลุม่สาระการ 

เรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ช่วงชัน้ที ่3 

  1.2 สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดั  

  1.3 คุณภาพผูเ้รยีน 

  1.4 การสอนเรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัสี 

2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบับทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดีย 

2.1 ความหมายของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี 

2.2 รปูแบบของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี 

2.3 การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี 

2.4 ประโยชน์ของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี 

3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  

วิทยาศาสตร ์

3.1 ความหมายของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

3.2 ความหมายของแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

3.3 การวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

4. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความคงทนในการเรียนรู้  

4.1 ความหมายของความคงทนในการเรยีนรู้ 

4.2 ขัน้ตอนกระบวนการเรยีนรู ้จดจาํ และการลมื 

4.3 การวดัความคงทนในการเรยีนรู้ 

5. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

5.1 งานวจิยัในประเทศ 

5.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
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1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุ่ม 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ช่วงชัน้ท่ี 3 

 

 1.1 โครงสร้างของหลกัสตูรแกนกลาง พทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร ์ช่วงชัน้ท่ี 3 

  กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรม์ุง่หวงัใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ี่

เน้นโยงความรูก้บักระบวนการ มทีกัษะสาํคญัในการคน้ควา้และสรา้งองคค์วามรู ้โดยใชก้ระบวนการ

ในการสบืเสาะหาความรู ้และการแกป้ญัหาทีห่ลากหลาย เหมาะสมกบัระดบัชัน้ โดยไดก้าํหนดสาระ

ทีส่าํคญัไวด้งัน้ี (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2551: 1)  

   1.1.1 สิ่งมชีวีติกบักระบวนการดาํรงชวีติ สิ่งมชีวีติ หน่วยพืน้ฐานของ

สิง่มชีวีติ โครงสรา้งและหน้าทีข่องระบบต่างๆของสิง่มชีวีติ และกระบวนการดาํรงชวีติ ความ

หลากหลายทางชวีภาพ การถ่ายทอดทางพนัธกุรรม การทาํงานของระบบต่างๆของสิง่มชีวีติ 

ววิฒันาการและความหลากหลายของสิง่มชีวีติ และเทคโนโลยชีวีภาพ 

   1.1.2 ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม สิง่มชีวีติทีห่ลากหลายรอบตวั ความสมัพนัธ์

ระหว่างสิง่มชีวีติกบัสิง่แวดลอ้ม ความสมัพนัธข์องสิง่มชีวีติต่างๆในระบบนิเวศ ความสาํคญัของ

ทรพัยากรธรรมชาต ิการใชแ้ละการจดัการทรพัยากรธรรมชาตใินระดบัทอ้งถิน่ ประเทศ และโลก 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อการอยูร่อดของสิง่มชีวีติในสภาพแวดลอ้มต่างๆ 

   1.1.3 สารและสมบตัขิองสาร สมบตัขิองวสัดแุละสาร แรงยดึเหน่ียว

ระหวา่งอนุภาค การเปลีย่นสถานะ การเกดิสารละลายและการเกดิปฏกิริยิาเคมขีองสาร สมการเคมี

และการแยกสาร 

   1.1.4 แรงและการเคลื่อนที ่ธรรมชาตขิองแรงแมเ่หลก็ไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง 

แรงนิวเคลยีร ์การออกแรงกระทาํต่อวตัถุ การเคลือ่นทีข่องวตัถุ แรงเสยีดทาน โมเมนตก์ารเคลือ่นที่

แบบต่างๆในชวีติประจาํวนั 

   1.1.5 พลงังาน พลงังานกบัการดาํรงชวีติ การเปลีย่นรปูพลงังาน สมบตัิ

และปรากฏการณ์ของแสง เสยีง และวงจรไฟฟ้า คลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า กมัมนัตภาพรงัสแีละปฏกิริยิา

นิวเคลยีร ์ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งสารและพลงังาน การอนุรกัษพ์ลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อชวีติ

และสิง่แวดลอ้ม 

   1.1.6 กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก โครงสรา้งและองคป์ระกอบของ

โลก ทรพัยากรทางธรณ ีสมบตัทิางกายภาพของดนิ หนิ น้ํา อากาศ สมบตัขิองผวิโลก และ

บรรยากาศ กระบวนการเปลีย่นแปลงของเปลอืกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณ ีปจัจยัทีม่ผีลต่อการ

เปลีย่นแปลงของบรรยากาศ 
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   1.1.7 ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ ววิฒันาการของระบบสรุยิะ กาแลก็ซ ี   

เอกภพ ปฏสิมัพนัธ ์และผลต่อสิง่มชีวีติบนโลก ความสมัพนัธข์องดวงอาทติย ์ดวงจนัทร ์และโลก 

ความสาํคญัของเทคโนโลยอีวกาศ 

   1.1.8 ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร ์การสบืเสาะหาความรู ้การแกป้ญัหา และจติวทิยาศาสตร ์

 1.2 สาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตรแ์ละมาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัช้ีวดั 

   1.2.1 สาระที ่1 สิ่งมชีวีติกบักระบวนการดาํรงชวีติ 

    มาตรฐาน ว 1.1 เขา้ใจหน่วยพืน้ฐานของสิง่มชีวีติ ความสมัพนัธ์

ของโครงสรา้ง และหน้าทีข่องระบบต่างๆ ของสิง่มชีวีติทีท่าํงานสมัพนัธก์นั มกีระบวนการสบื

เสาะหาความรู ้สือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละนําความรูไ้ปใชใ้นการดาํรงชวีติของตนเองและดแูลสิง่มชีวีติ 

    มาตรฐาน ว 1.2 เขา้ใจกระบวนการและความสาํคญัของการ

ถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม ววิฒันาการของสิง่มชีวีติ ความหลากหลายทางชวีภาพ การใช้

เทคโนโลยชีวีภาพทีม่ผีลต่อมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม มกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยา

ศาสตร ์สือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์  

   1.2.2 สาระที ่2 ชวีติกบัสิ่งแวดลอ้ม 

    มาตรฐาน ว 2.1 เขา้ใจสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ ความสมัพนัธ์

ระหวา่งสิง่แวดลอ้มกบัสิง่มชีวีติ ความสมัพนัธร์ะหวา่งสิง่มชีวีติต่างๆในระบบนิเวศ มกีระบวนการสบื

เสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์สือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว 2.2 เขา้ใจความสาํคญัของทรพัยากรธรรมชาต ิการใช ้

ทรพัยากรธรรมชาตใินระดบัทอ้งถิน่ ประเทศ โลก นําความรูไ้ปใชใ้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่อยา่งยัง่ยนื 

   1.2.3 สาระที ่3 สารและสมบตัขิองสาร 

มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ใจสมบตัขิองสาร ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมบตั ิ

ของสารกบัโครงสรา้งและแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค มกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละ

จติวทิยาศาสตร ์สือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว 3.2 เขา้ใจหลกัการและธรรมชาตขิองการเปลีย่นแปลง 

สถานะของสาร การเกดิสารละลาย การเกดิปฏกิริยิา มกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยา

ศาสตร ์สือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์  

   1.2.4 สาระที ่4 แรงและการเคลือ่นที ่

มาตรฐาน ว 4.1 เขา้ใจธรรมชาตขิองแรงแมเ่หลก็ไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง 

และแรงนิวเคลยีร ์มกีระบวนการสบืเสาะหาความรู ้สือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรู ้และนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

อยา่งถูกตอ้งและมคีุณธรรม 
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มาตรฐาน ว 4.2 เขา้ใจหลกัการเคลื่อนทีแ่บบต่างๆ ของวตัถุใน

ธรรมชาต ิมกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์สือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละนําความรูไ้ปใช้

ประโยชน์ 

   1.2.5 สาระที ่5 พลงังาน 

มาตรฐาน ว 5.1 เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหวา่งพลงังานกบัการ

ดาํรงชวีติ การเปลีย่นรปูพลงังาน ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งสารและพลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อชวีติ

และสิง่แวดลอ้ม มกีระบวนการสบืเสาะหาความรู ้สือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์  

   1.2.6 สาระที ่6 กระบวนการเปลีย่นแปลงของโลก 

มาตรฐาน ว 6.1 เขา้ใจกระบวนการต่างๆทีเ่กดิขึน้บนผวิโลกและ

ภายในโลก ความสมัพนัธข์องกระบวนการต่างๆทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ ภมูปิระเทศ 

และสณัฐานของโลก มกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์สือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละนํา

ความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

   1.2.7 สาระที ่7 ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 

มาตรฐาน ว 7.1 เขา้ใจววิฒันาการของระบบสรุยิะ กาแลก็ซแีละ

เอกภพ การปฏสิมัพนัธภ์ายในระบบสรุยิะและผลต่อสิง่มชีวีติบนโลก มกีระบวนการสบืเสาะหา

ความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์สือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละนําไปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว 7.2 เขา้ใจความสาํคญัของเทคโนโลยอีวกาศที่

นํามาใชใ้นการสาํรวจอวกาศและทรพัยากรธรรมชาต ิดา้นการเกษตรและการสือ่สาร มกีระบวนการ

สบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์สือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์อยา่งมี

คุณธรรมต่อชวีติและสิง่แวดลอ้ม 

   1.2.8 สาระที ่8 ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

มาตรฐาน ว 8.1 ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละจติวทิยา

ศาสตรใ์นการสบืเสาะหาความรู ้การแกป้ญัหา รูว้า่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้สว่นใหญ่มี

รปูแบบทีแ่น่นอน สามารถอธบิายและตรวจสอบไดภ้ายใตข้อ้มลูและเครือ่งมอืทีม่อียูใ่นช่วงเวลานัน้ๆ

เขา้ใจว่าวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีสงัคม และสิง่แวดลอ้ม มคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั 

 โดยสาระที ่3 สารและสมบตัขิองสาร ประกอบดว้ย 2 มาตรฐาน คอื มาตรฐาน ว 3.1 และ

มาตรฐาน ว 3.2 ซึง่ประกอบดว้ยตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง ดงัตาราง 1 แสดงตวัชีว้ดัและ

สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง มาตรฐาน ว 3.1 และมาตรฐาน ว 3.2 
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ตาราง 1 แสดงตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง มาตรฐาน ว 3.1 และมาตรฐาน ว 3.2 

สาระที ่3 สารและสมบตัขิองสาร ตวัชีว้ดั สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 

มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ใจสมบตัขิองสาร    

ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมบตัขิองสาร

กบัโครงสรา้งและแรงยดึเหน่ียว

ระหวา่งอนุภาค มกีระบวนการสบื

เสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์

สือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละนําความรูไ้ปใช้

ประโยชน์ 

1. สบืคน้ขอ้มลูและอธบิาย

โครงสรา้งอะตอม และ

สญัลกัษณ์นิวเคลยีรข์องธาตุ 

 นกัวทิยาศาสตรใ์ช ้ขอ้มลูจาก

การศกึษา โครงสรา้งอะตอม 

สรา้งแบบจาํลองอะตอมแบบ

ต่างๆทีม่พีฒันาการอยา่ง

ต่อเน่ือง 

 อะตอมประกอบไปดว้ย

อนุภาคมลูฐานสาํคญั 3 ชนิด 

คอื โปรตอน นิวตรอนและ

อเิลก็ตรอน จาํนวนโปรตอนใน

นิวเคลยีส เรยีกว่า เลขอะตอม 

ผลรวมของจาํนวนโปรตอนกบั

นิวตรอน เรยีกว่า เลขมวล 

ตวัเลขทัง้สองน้ีจะปรากฏอยูใ่น

สญัลกัษณ์นิวเคลยีรข์อง

ไอโซโทปต่างๆของธาตุ 

2. วเิคราะหแ์ละอธบิายการ

จดัเรยีงอเิลก็ตรอนในอะตอม 

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง

อเิลก็ตรอนในระดบัพลงังาน

นอกสุดกบัสมบตัขิองธาตุและ

การเกดิปฏกิริยิา 

 อเิลก็ตรอนในอะตอมของธาตุ

จะจดัเรยีงอยูใ่นระดบัพลงังาน

ต่างๆและในแต่ละระดบั

พลงังานจะมจีาํนวนอเิลก็ตรอน

เป็นคา่เฉพาะ 

 อเิลก็ตรอนในระดบัพลงังาน

นอกสุดจะแสดงสมบตับิาง

ประการของธาตุ เช่น ความเป็น

โลหะ อโลหะ และเกีย่วขอ้งกบั

การเกดิปฏกิริยิาของธาตุนัน้ 

3. อธบิายการจดัเรยีงธาตุและ

ทาํนายแนวโน้มสมบตัขิอง

ธาตุในตารางธาตุ 

 ตารางธาตุปจัจบุนัจดัเรยีงธาตุ

ตามเลขอะตอมและอาศยัสมบตัทิี่

คลา้ยกนั ทาํใหส้ามารถทาํนาย

แนวโน้มสมบตัขิองธาตุในตาราง

ธาตุได ้
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ตาราง 1 (ต่อ) 

สาระที ่3 สารและสมบตัขิองสาร ตวัชีว้ดั สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 

 4. วเิคราะหแ์ละอธบิายการ

เกดิพนัธะเคมใีนโครงผลกึและ

ในโมเลกุลของสาร 

 แรงยดึเหน่ียวระหวา่ง

ไอออนหรอืะตอมของธาตุให้

อยูร่วมกนัเป็นโครงผลกึ หรอื

โมเลกุล เรยีกว่า พนัธะเคม ี

 พนัธะเคมแีบ่งออกเป็น

พนัธะไอออนิก พนัธะโคเวเลนต์ 

และพนัธะโลหะ 

 5. สบืคน้ขอ้มลูและอธบิาย

ความสมัพนัธร์ะหวา่งจดุเดอืด 

จดุหลอมเหลวและสถานะของ

สารกบัแรงยดึเหน่ียวระหวา่ง

อนุภาคของสาร 

 จดุเดอืด จดุหลอมเหลว 

และสถานะของสาร มคีวาม

เกีย่วขอ้งกบัแรงยดึเหน่ียว

ระหวา่งอนุภาคของสารนัน้ 

สารทีอ่นุภาคยดึเหน่ียวกนั

ดว้ยแรงยดึเหน่ียวหรอืพนัธะ

เคมทีีแ่ขง็แรง จะมจีดุเดอืด

และจดุหลอมเหลวสงู สารใน

สถานะของแขง็อนุภาคยดึ

เหน่ียวกนัดว้ยแรงทีแ่ขง็แรง

กวา่สารในสถานะของเหลว

และแก๊สตามลาํดบั 

มาตรฐาน ว 3.2 เขา้ใจหลกัการและ

ธรรมชาตขิองการเปลีย่นแปลงสถานะ

ของสาร การเกดิสารละลาย การ

เกดิปฏกิริยิา มกีระบวนการสบืเสาะหา

ความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์สื่อสารสิง่ที่

เรยีนรูแ้ละนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

1. ทดลอง อธบิาย และเขยีน

สมการของปฏกิริยิาเคมทีัว่ไป

ทีพ่บในชวีติประจาํวนั รวมทัง้

อธบิายผลของสารเคมทีีม่ต่ีอ

สิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม 

 ในชวีติประจาํวนัจะพบเหน็

ปฏกิริยิาเคมจีาํนวนมาก ทัง้ที่

เกดิในธรรมชาตแิละมนุษย์

เป็นผูก้ระทาํ ปฏกิริยิาเคมี

เขยีนแทนดว้ยสมการเคม ี

 มนุษยนํ์าสารเคมมีาใช้

ประโยชน์ทัง้ในบา้น ใน

การเกษตรและอุตสาหกรรม 

แต่สารเคมบีางชนิดเป็น

อนัตรายต่อสิ่งมชีวีติและ

สิง่แวดลอ้ม 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

สาระที ่3 สารและสมบตัขิองสาร ตวัชีว้ดั สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 

 2. ทดลองและอธบิายอตัรา

การเกดิปฏกิริยิาเคม ีปจัจยัที่

มผีลต่ออตัราการเกดิปฏกิริยิา

เคมแีละนําความรูไ้ปใช้

ประโยชน์ 

 ปรมิาณของสารตัง้ตน้หรอื

ผลติภณัฑท์ีเ่ปลีย่นแปลงไปต่อ

หน่วยเวลา เรยีกว่า อตัราการ

เกดิปฏกิริยิาเคม ีและปรมิาณ

ของสารทีเ่ปลีย่นไปนัน้ อาจวดั

จากคา่ความเขม้ขน้ ปรมิาตร 

หรอืมวลของสาร ซึง่ขึน้อยูก่บั

ลกัษณะของสาร 

 ความเขม้ขน้ พืน้ทีผ่วิ

อุณหภมู ิตวัเรง่ปฏกิริยิาเป็น

ปจัจยัทีม่ผีลต่ออตัราการ

เกดิปฏกิริยิาเคม ีการควบคมุ

ปจัจยัเหลา่น้ี เพือ่ทาํให้

ปฏกิริยิาเกดิขึน้ในอตัราที่

เหมาะสม สามารถนําไปใชใ้ห้

เป็นประโยชน์ได้ 

 3. สบืคน้ขอ้มลูและอธบิาย

การเกดิปิโตรเลยีม 

กระบวนการแยกแก๊ส

ธรรมชาต ิและการกลัน่ลาํดบั

สว่นน้ํามนัดบิ 

 การสลายตวัของซากพชืและ

ซากสตัวท์ีท่บัถมอยูใ่ตท้ะเลอยา่

ต่อเน่ืองภายใตอุ้ณหภมูแิละ

ความดนัสงูนานนบัลา้นปี จะเกดิ

เป็นปิโตรเลยีม โดยมไีดท้ัง้

สถานะของแขง็ ของเหลว หรอื

แก๊ส ซึง่เป็นสารประกอบ

ไฮโดรคารบ์อนหลายชนิดรวมกนั 

และอาจมสีารประกอบอื่นๆปะป

อยูด่ว้ย 

 การนําแก๊สธรรมชาตมิาใช้

ประโยชน์จะตอ้งผา่นกระบวนกา

แยกแก๊ส ส่วนของเหลว หรอื

น้ํามนัดบิจะแยกโดยการกลัน่

ลาํดบัสว่น 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

สาระที ่3 สารและสมบตัขิองสาร ตวัชีว้ดั สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 

 4. สบืคน้ขอ้มลูและอภปิราย

การนําผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการ

แยกแก๊สธรรมชาตแิละการ

กลัน่ลาํดบัสว่นน้ํามนัดบิไปใช้

ประโยชน์ รวมทัง้ผลผลติของ

ผลติภณัฑต่์อสิ่งมชีวีติและ

สิง่แวดลอ้ม 

 มเีทน อเีทน โพรเพน และ 

บวิเทน เป็นผลติภณัฑท์ีไ่ด้

จากการแยกแก๊สธรรมชาติ

และการกลัน่ลาํดบัสว่น

น้ํามนัดบิ นํามาใชเ้ป็น

เชือ้เพลงิและสารตัง้ตน้ สาร

ผลติภณัฑอ์ื่นๆซึง่มจีาํนวน

อะตอมคารบ์อนเพิม่ขึน้ 

นําไปใชป้ระโยชน์แตกต่างกนั 

 การสมัผสัตวัทาํละลายและ

ไฮโดรคารบ์อนบางชนิดในรปู

ของไอและของทีใ่ชแ้ลว้อาจ

เป็นอนัตรายต่อสขุภาพได ้

รวมถงึการกาํจดัอยา่งไมถ่กู

วธิกีจ็ะมผีลต่อสิ่งแวดลอ้ม

ดว้ย 

 5. ทดลองและอธบิายการเกดิ

พอลเิมอร ์สมบตัขิอง 

พอลเิมอร ์

 พอลเิมอรเ์ป็นสารประกอบ

ทีม่โีมเลกุลขนาดใหญ่ เกดิ

จากมอนอเมอรจ์าํนวนมาก

เชือ่มต่อกนัดว้ยพนัธะ 

โคเวเลนต ์มทีัง้ทีเ่กดิใน

ธรรมชาตแิละสงัเคราะหข์ึน้ 

 ปฏกิริยิาทีม่อนอเมอร์

รวมกนัเป็นพอลเิมอร ์เรยีกว่า 

ปฏกิริยิาพอลเิมอไรเซชนั ซึง่

อาจเป็นแบบควบแน่นหรอื

แบบต่อเตมิ 

 พอลเิมอรม์หีลายชนิด แต่

ละชนิดอาจมสีมบตับิาง

ประการเหมอืนกนัและบาง

ประการแตกต่างกนั 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

สาระที ่3 สารและสมบตัขิองสาร ตวัชีว้ดั สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 

 6. อภปิรายการนําพอลเิมอร์

ไปใชป้ระโยชน์ รวมทัง้ผลที่

เกดิขึน้จากการผลติและใช้ 

พอลเิมอรต่์อสิ่งมชีวีติและ

สิง่แวดลอ้ม 

 พอลเิมอรนํ์าไปใชป้ระโยชน์

ไดแ้ตกต่างกนั ตามสมบตัขิอง

พอลเิมอรช์นิดนัน้ๆ เช่น ใช้

พลาสตกิทาํภาชนะ ใชเ้สน้ใย

ทาํเครือ่งนุ่งห่ม 

 พอลเิมอรส์งัเคราะหท์ี่

นําไปใชป้ระโยชน์ใน

ชวีติประจาํวนับางชนิด

สลายตวัยาก การใชอ้ยา่ง

ฟุ่มเฟือยและไมร่ะมดัระวงั 

อาจก่อใหเ้กดิปญัหาต่อ

สิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้มได ้

 7. ทดลองและอธบิาย

องคป์ระกอบ ประโยชน์และ

ปฏกิริยิาบางชนิดของ

คารโ์บไฮเดรต 

 คารโ์บไฮเดรตจดัเป็นแหล่ง

พลงังานของสิง่มชีวีติ พบได้

ทัว่ไปในชวีติประจาํวนั เช่น 

น้ําตาล แป้ง เซลลโูลส และ

ไกลโคเจน โดยมน้ํีาตาลเป็น

หน่วยยอ่ยสาํคญั ซึง่

ประกอบดว้ยธาตุ C H และ O 

การตรวจสบชนิดของน้ําตาล

ทาํไดโ้ดยใชส้ารละลาย 

เบเนดกิต ์

 8. ทดลองและอธบิาย

องคป์ระกอบ ประโยชน์และ

ปฏกิริยิาบางชนิดของไขมนั

และน้ํามนั 

 ไขมนัและน้ํามนัเป็น

สารประกอบไตรกลเีซอไรด ์

เกดิจากการรวมตวัของกรด

ไขมนักบักลเีซอรอล กรด

ไขมนัมทีัง้ชนิดอิม่ตวัและไม่

อิม่ตวั ซึง่สามารถตรวจสอบ

ไดโ้ดยใชส้ารละลายไอโอดนี 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

สาระที ่3 สารและสมบตัขิองสาร ตวัชีว้ดั สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 

   ไขมนัและน้ํามนันํามาใช้

ประโยชน์ไดท้ัง้การบรโิภค

และใชใ้นอุตสาหกรรม การ

บรโิภคไขมนัทีข่าดความ

ระมดัระวงั จะเป็นอนัตรายต่อ

สขุภาพได ้

 9.ทดลองและอธบิาย

องคป์ระกอบ ประโยชน์และ

ปฏกิริยิาบางชนิดของโปรตนี

และกรดนิวคลอีกิ 

 โปรตนีเป็นสารทีช่่วยในการ

เจรญิเตบิโตเสรมิสรา้งและ

ซ่อมแซมเน้ือเยือ่ หน่วยยอ่ย

ของโปรตนี คอื กรดอะมโิน 

ซึง่มทีัง้กรดอะมโินจาํเป็นและ

ไมจ่าํเป็น มธีาตุองคป์ระกอบ

สาํคญั คอื C H O N การ

ทดสอบโปรตนีในอาหารใช้

สารละลาย CuSO4 กบั 

NaOH 

 กรดนิวคลอีกิเป็นสาร

โมเลกุลใหญ่คลา้ยโปตนี 

ประกอบดว้ยธาตุ C H O N 

ทีพ่บในเซลลข์องสิ่งมชีวีติ ม ี

2 ชนิด คอื DNA และ RNA 

ซึง่เกีย่วขอ้งกบักระบวนการ

ถ่ายทอดทางพนัธกุรรม 
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 1.3 คณุภาพผูเ้รียน 

  จบชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 

1.3.1 เขา้ใจการรกัษาดลุยภาพของเซลลแ์ละกลไกการรกัษาดลุยภาพของ

สิ่งมชีวีติ 

1.3.2 เขา้ใจกระบวนการถ่ายทอดสารพนัธกุรรม การแปรผนั มวิเทชนั 

ววิฒันาการของสิง่มชีวีติ ความหลากหลายของสิง่มชีวีติและปจัจยัทีม่ผีลต่อการอยูร่อดของสิง่มชีวีติ

ในสิง่แวดลอ้มต่างๆ 

1.3.3 เขา้ใจกระบวนการ ความสาํคญัและผลของเทคโนโลยชีวีภาพต่อมนุษย ์

สิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม 

1.3.4 เขา้ใจชนิดของอนุภาคสาํคญัทีเ่ป็นสว่นประกอบในโครงสรา้งอะตอม การ

จดัเรยีงธาตุในตารางธาตุ การเกดิปฏกิริยิาเคมแีละเขยีนสมการเคม ีปจัจยัทีม่ผีลต่ออตัราการ

เกดิปฏกิริยิาเคม ี

1.3.5 เขา้ใจแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาคและสมบตัต่ิางๆของสารทีม่ ี

ความสมัพนัธก์บัแรงยดึเหน่ียว 

1.3.6 เขา้ใจการเกดิปิโตรเลยีม การแยกแก๊สธรรมชาตแิละการกลัน่ลาํดบัสว่น

น้ํามนัดบิ การนําผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมไปใชป้ระโยชน์และผลต่อสิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม 

1.3.7 เขา้ใจชนิด สมบตั ิปฏกิริยิาทีส่าํคญัของพอลเิมอรแ์ละสารชวีโมเลกุล 

1.3.8 เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหวา่งปรมิาณทีเ่กีย่วกบัการเคลือ่นทีแ่บบต่างๆสมบตัิ

ของคลื่นกล คุณภาพของเสยีงและการไดย้นิ สมบตั ิประโยชน์และโทษของคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า 

กมัมนัตรงัสแีละพลงังานนิวเคลยีร ์

1.3.9 เขา้ใจกระบวนการเปลีย่นแปลงของโลกและปรากฏการณ์ทางธรณทีีม่ผีลต่อ

สิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม 

1.3.10 เขา้ใจการเกดิและววิฒันาการของระบบสุรยิะ กาแลก็ซ ีเอกภพ และ

ความสาํคญัของเทคโนโลยอีวกาศ 

1.3.11 เขา้ใจความสมัพนัธข์องความรูว้ทิยาศาสตรท์ีม่ต่ีอการพฒันาเทคโนโลยี

ประเภทต่างๆและการพฒันาเทคโนโลยทีีส่ง่ผลใหม้กีารคดิคน้ความรูท้างวทิยาศาสตรท์ีก่า้วหน้า ผล

ของเทคโนโลยต่ีอชวีติ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

1.3.12 ระบุปญัหา ตัง้คาํถามทีจ่ะสาํรวจตรวจสอบ โดยมกีารกาํหนดความสมัพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรต่างๆสบืคน้ขอ้มลูจากหลายแหลง่ ตัง้สมมตฐิานทีเ่ป็นไปไดห้ลายแนวทาง ตดัสนิใจ

เลอืกตรวจสอบสมมตฐิานทีเ่ป็นไปได ้

1.3.13 วางแผนการสาํรวจตรวจสอบเพือ่แกป้ญัหาหรอืตอบคาํถาม วเิคราะห ์

เชือ่มโยงความสมัพนัธข์องตวัแปรต่างๆ โดยใชส้มการทางคณติศาสตรห์รอืสรา้งแบบจาํลองจากผล

หรอืความรูท้ีไ่ดร้บัจากการสาํรวจตรวจสอบ 
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1.3.14 สือ่สารความคดิ ความรูจ้ากผลการสาํรวจตรวจสอบโดยการพดู เขยีน  

จดัแสดงหรอืใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.3.15 ใชค้วามรูแ้ละกระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์นการดาํรงชวีติ การศกึษาหา

ความรูเ้พิม่เตมิ ทาํโครงงานหรอืสรา้งสรรคช์ิน้งานตามความสนใจ 

1.3.16 แสดงถงึความสนใจ มุง่มัน่ รบัผดิชอบ รอบคอบ และซือ่สตัยใ์นการสบื

เสาะหาความรู ้โดยใชเ้ครือ่งมอืและวธิกีารทีใ่หไ้ดผ้ลถูกตอ้งเชื่อถอืได ้

1.3.17 ตระหนกัในคุณค่าของความรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีใ่ชใ้น

ชวีติประจาํวนั การประกอบอาชพี แสดงถงึการชืน่ชม ภมูใิจ ยกยอ่ง อา้งองิผลงาน ชิน้งานทีเ่ป็นผล

จากภมูปิญัญาทอ้งถิน่และการพฒันาเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 

1.3.18 แสดงความซาบซึง้ ห่วงใย มพีฤตกิรรมเกีย่วกบัการใชแ้ละรกัษา

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งรูค้ณุคา่ เสนอตวัเองรว่มมอืปฏบิตักิบัชุมชนในการป้องกนั 

ดแูลทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่ 

1.3.19 แสดงถงึความพอใจและเหน็คณุคา่ในการคน้พบความรู ้พบคาํตอบ หรอื

แกป้ญัหาได ้

1.3.20 ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งสรา้งสรรค ์แสดงความคดิเหน็โดยมขีอ้มลูอา้งองิ

และเหตุผลประกอบ เกีย่วกบัผลของการพฒันาและการใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอียา่งมี

คุณธรรมต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

 

 1.4 การสอนเร่ือง ธาตแุทรนซิชนัและธาตกุมัมนัตรงัสี  

  1.4.1 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 ธาตุแทรนซชินั 

   1. สมบตัขิองธาตุแทรนซชินั 

   2. สารประกอบของธาตุแทรนซชินั 

   3. สารประกอบเชงิซอ้นของธาตุแทรนซชินั 

  1.4.2 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 ธาตุกมัมนัตรงัส ี

   1. การเกดิธาตุกมัมนัตรงัส ี

   2. การสลายตวัของธาตุกมัมนัตรงัส ี

   3. ครึง่ชวีติของธาตุกมัมนัตรงัส ี

   4. ปฏกิริยิานิวเคลยีร ์

   5. การตรวจสอบสารกมัมนัตรงัสแีละเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช้ 

 สารกมัมนัตรงัส ี
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2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบับทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดีย 

 

2.1 ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดีย 

ฤทธิช์ยั  อ่อนมิง่ ( 2548: 55) กล่าวว่า บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีเป็นการนํา

สือ่ประสม เช่น ขอ้ความ เสยีง ภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหว เป็นตน้ เขา้มาช่วยในการนําเสนอเน้ือหา 

ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการนําเสนอเน้ือหาไดม้าก 

กนกรตัน์  บุยไชโย (2549: 11) ไดใ้หค้วามหมายบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีว่า

หมายถงึ บทเรยีนทีส่รา้งขึน้ดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ประกอบดว้ยขอ้มลู เน้ือหาวชิา ภาพน่ิง 

ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิก และเสยีง  

  สคุนธ ์ สนิธพานนท ์( 2551: 74) กล่าวว่า บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี หมายถงึ 

บทเรยีนทีส่รา้งขึน้ดว้ยโปแกรมคอมพวิเตอรท์ีป่ระกอบดว้ยเน้ือหาของบทเรยีนเป็นขอ้ความ ภาพน่ิง 

ภาพเคลือ่นไหว เสยีงบรรยาย เสยีงดนตรปีระกอบ ผูเ้รยีนสามารถศกึษาบทเรยีนดว้ยตนเองไปตาม

ขัน้ตอนต่างๆทีโ่ปรแกรมคอมพวิเตอรก์าํหนด ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูใ้นเรือ่งทีเ่รยีนไดก้ระจา่ง

ชดัเจน 

  สรปุไดว้่าบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี หมายถงึ บทเรยีนทีส่รา้งขึน้ดว้ย

โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีป่ระกอบดว้ยเน้ือหาของบทเรยีนเป็นขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหว 

เสยีงบรรยาย เสยีงดนตรปีระกอบ 

2.2  รปูแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดีย 

บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีเป็นรปูแบบหน่ึงของบทเรยีนคอมพวิเตอร ์ซึง่  

กนกรตัน์  บุญไชโย ( 2549: 14-15) ไดก้ล่าวถงึรปูแบบบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี พอสรปุได้

ดงัน้ี 

 1. การฝึกและปฏบิตั ิ( Drill and Practice method) รปูแบบบทเรยีน

คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีแบบการฝึกและปฏบิตั ิเป็นวธิกีารสอนโดยการสรา้งโปรแกรมเน้นการฝึก

ทกัษะและการปฏบิตัใิหผู้เ้รยีนไดฝึ้กเป็นขัน้เป็นตอนและจะไมใ่หข้า้มขัน้จนกว่าจะฝึกปฏบิตัหิรอืฝึก

ในขัน้ตน้เสยีก่อนจงึจะฝึกในทกัษะขัน้สงูต่อไป 

 2. การสอนเสรมิ ( Drill and Practice) รปูแบบบทเรยีนคอมพวิเตอร์

มลัตมิเีดยีแบบการสอนเสรมิ วธิน้ีีคอมพวิเตอรจ์ะทาํหน้าทีค่ลา้ยผูส้อน โปรแกรมทีอ่อกแบบจะเปิด

โอกาสใหผู้เ้รยีนตอบโตก้บัคอมพวิเตอรโ์ดยตรง ผูเ้รยีนสามารถเดาคาํตอบหรอืทดลองตอบกบั

เครือ่งตามโปรแกรมทีก่ําหนดไว ้รปูแบบของโปรแกรมจะเป็นแบบสาขา ( Branching Programmed 

Instruction)  

 3. เกม (Game Method) รปูแบบบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีแบบเกม 

มกีารออกแบบโดยใชว้ธิกีารของเกม ซึง่มคีวามเฉพาะของลกัษณะวธิกีารออกแบบโปรแกรม 

ลกัษณะน้ีโปรแกรมอาจจะไมม่กีารสอนโดยตรง แต่ใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มโดยการฝึก จะสง่เสรมิทกัษะ
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และความรูท้ ัง้ทางตรงและทางออ้มกไ็ด ้การใชเ้กมอาจจะใชใ้นช่วงใดช่วงหน่ึงของการสอนหรอืขัน้

นําเขา้สูบ่ทเรยีนหรอืขัน้สรปุกไ็ด ้

 4. สถานการณ์จาํลอง ( Simulation Method) รปูแบบบทเรยีน

คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีแบบสถานการณ์จาํลอง เป็นการจาํลองสถานการณ์ต่างๆทีเ่กดิขึน้ใหป้รากฏ

เป็นรปูรา่งหรอืสิง่ของทีไ่มซ่บัซอ้นและยากต่อการเขา้ใช ้การใชส้ถานการณ์จาํลอง จะลดระดบัความ

เป็นจรงิทีเ่ป็นอยูใ่นเรือ่งของรปูทรง ขนาด เวลา และสถานทีใ่หผู้เ้รยีนสามารถเหน็ไดอ้ยา่งละเอยีด 

 5. การคน้พบ ( Discovery Method) รปูแบบบทเรยีนคอมพวิเตอร์

มลัตมิเีดยีแบบการคน้พบ จะมกีารออกแบบโปรแกรมการสอนดว้ยวธิคีน้หาคาํตอบเอง ผูเ้รยีนจะ

เรยีนจากสว่นยอ่ยและรายละเอยีดต่างๆแลว้สรปุเป็นกฎเกณฑ ์ซึง่ถอืเป็นการคน้พบ เป็นการเรยีนรู้

แบบอุปนยั ( Inductive) ผูเ้รยีนอาจเรยีนรูโ้ดยการคน้ควา้จากฐานขอ้มลูแลว้ลองแกป้ญัหา  

แบบลองผดิลองถูก เพื่อคน้พบสตูรหรอืหลกัการไดด้ว้ยตนเอง 

 6. การแกป้ญัหา ( Problem-Solving Method) รปูแบบบทเรยีน

คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีแบบการแกป้ญัหา เป็นการใชโ้ปรแกรมการสอนบนเครือ่งคอมพวิเตอรม์กีาร

พจิารณาได ้2 วธิ ีคอื ทาํโปรแกรมใหผู้เ้รยีนสรา้งโปรแกรมและปญัหาเองแลว้ใหเ้ครือ่งช่วยคน้หา

คาํตอบ โดยเครือ่งจะช่วยคาํนวณหรอืคน้หาคาํตอบจากฐานขอ้มลูต่างๆ หรอืแหลง่อา้งองิต่างๆ เพือ่

แกป้ญัหาของผูเ้รยีนทีส่รา้งขึน้ได ้ส่วนอกีแบบหน่ึงเป็นแบบทีผู่ส้อนหรอืโปรแกรมเมอรไ์ดส้รา้งไว้

แลว้ สาํหรบัผูเ้รยีนคน้หาคาํตอบ ขอ้สาํคญัในการสรา้งโปรแกรมประเภทน้ี คอื โปรแกรมไมค่วรใหม้ี

การแกป้ญัหาโดยวธิเีดยีว ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนใชว้ธิต่ีางๆ หลายวธิเีพือ่หาคาํตอบของปญัหานัน้ 

 

2.3 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดีย 

ขัน้ตอนการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรน์ัน้ มนีกัการศกึษาและนกัวจิยัทางการ

ศกึษาไดก้าํหนดขัน้ตอนไวห้ลากหลายแต่ขัน้ตอนทีส่าํคญัทีส่อดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ 

 1. กาํหนดเป้าหมายในการพฒันาบทเรยีน การกาํหนดเป้าหมายในการ

พฒันาบทเรยีนนัน้นบัวา่เป็นสิง่สาํคญัในการควบคมุการสรา้งโปรแกรมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

และการใชง้านอยา่งมปีระสทิธภิาพตามทีต่อ้งการโดยตอ้งพฒันาในเรือ่งต่อไปน้ี  

1.1 หวัขอ้ของงานทีนํ่ามาพฒันาโปรแกรม 

1.2 วตัถุประสงค ์

1.3 กลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นผูใ้ช้  

1.4 ผลทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการใชโ้ปรแกรม 

 2. การวเิคราะหเ์น้ือหา การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีนัน้ 

ผูจ้ดัทาํจะไดเ้น้ือหาบทเรยีนจากการศกึษาและวเิคราะหห์ลกัสตูรในรายวชิานัน้ๆ คาํอธบิายรายวชิา 

หนงัสอื ตาํรา หรอืเอกสารประกอบการสอนในแต่ละวชิา ต่อจากนัน้นํามากาํหนดวตัถุประสงคท์ัว่ไป 

จดัลาํดบัเน้ือหาใหม้คีวามสมัพนัธต่์อเน่ืองกนั เขยีนหวัขอ้เรือ่งตามลาํดบัเน้ือหา เลอืกหวัเรือ่งและ
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เขยีนหวัขอ้ยอ่ย แลว้เลอืกเรือ่งทีนํ่ามาสรา้งบทเรยีน นําเรือ่งทีเ่ลอืกมาแบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ย แลว้

จดัลาํดบัความต่อเน่ืองและความสมัพนัธใ์นหวัขอ้ยอ่ยของเน้ือหา กลา่วไดว้า่ประเดน็สาํคญัใน

ขัน้ตอนการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ 

2.1 รายละเอยีดของเน้ือหาทีจ่ะเสนอตามวตัถุประสงค์  

2.2 วธิกีารนําเสนอเน้ือหา 

2.3 ระยะเวลาการนําเสนอตามเน้ือหา 

2.4 การเลอืกสื่อทีส่อดคลอ้งกบัเน้ือหาและเป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์

2.5 วธิกีารโตต้อบระหวา่งโปรแกรมกบัผูใ้ชต้ามหลกัการสือ่สาร 

ความหมาย 

2.6 วธิกีารตรวจปรบัเน้ือหา 

2.7 การเสรมิแรงและการสรา้งสรรคบ์รรยากาศใหเ้กดิความเรา้ใจ

ในการเรยีนและตอ้งการมสีว่นรว่ม 

 3. การเขยีนสครปิตด์าํเนินเรือ่ง เมือ่เตรยีมการตามรายละเอยีดในขอ้ 1-2 

แลว้จะตอ้งมกีารเขยีนสครปิตเ์พือ่กาํหนดแนวทางการดาํเนินเรือ่ง ทีจ่ะนําเสนอตามเป้าหมาย การ

เขยีนสครปิตม์ขี ัน้ตอน คอื 

3.1 การเขยีนผงังาน ( Flow Chart) การเขยีนผงังานนัน้เพือ่

กาํหนดขัน้ตอนการทาํงานของโปรแกรมซึง่ผงังานจะมคีวามสมัพนัธก์บัวธิกีารออกแบบวา่จะให้

บทเรยีนการทาํงานเป็นแบบใด ในการเขยีนผงังานนัน้เป็นการอธบิายการทาํงานทีแ่สดงปฏสิมัพนัธ์

ระหวา่งบทเรยีนกบัผูเ้รยีน โดยคาํนึงถงึการสรา้งสภาพแวดลอ้มใหเ้หมอืนจรงิ ความละเอยีดของผงั

งานขึน้อยูก่บัประเภทของบทเรยีน 

3.2 การจดัทาํแบบบทเรือ่ง ( Storyboard) หมายถงึ เรือ่งราวของ

บทเรยีนทีป่ระกอบดว้ยเน้ือหาทีแ่บ่งเป็นกรอบๆตามวตัถุประสงคแ์ละรปูแบบการนําเสนอ โดยรา่ง

เป็นแต่ละกรอบยอ่ยเรยีงตามลาํดบัตัง้แต่กรอบที ่ 1 จนถงึกรอบสดุทา้ยของแต่ละหวัขอ้ยอ่ย การ

จดัทาํแบบบทเรือ่งจะแจกแจงรายละเอยีดลงไปวา่สว่นน้ีประกอบดว้ยขอ้ความ ภาพ ภาพเคลือ่นไหว 

มเีสยีงหรอืมเีพลงประกอบ มกีารทาํงานอยา่งไร มกีารวางหน้าจออยา่งไร กลา่วไดว้า่ขณะทีผ่งังาน

ลาํดบัและขัน้ตอนของการตดัสนิใจ การจดัทาํแบบบทเรือ่งจะนําเสนอเน้ือหาและลกัษณะของการ

นําเสนอ ในการจดัทาํแบบบทเรือ่งน้ีจะรวมไปถงึการเขยีนสครปิต ์(เน้ือหาขอ้ความในบทเรยีน) ที่

ผูเ้รยีนจะไดเ้หน็บนหน้าจอ ไดแ้ก่ เน้ือหา ขอ้มลู คาํถาม ผลป้อนกลบั คาํแนะนํา คาํชีแ้จง ขอ้ความ

เรยีกความสนใจ ภาพน่ิงและภาพเคลือ่นไหว 

 4. การเตรยีมขอ้มลูสาํหรบัการจดัทาํแบบบทเรือ่ง ขอ้มลูทีใ่สล่งไปอาจมี

ทัง้ภาพ ภาพเคลือ่นไหว เสยีง ขอ้ความ ซึง่ตอ้งมกีารจดัเตรยีมขึน้มาก่อนทีจ่ะนําไปใสใ่นโปรแกรม 

มรีายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง คอื  
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4.1 การจดัเตรยีมภาพ ขอ้มลูอาจมาจากการสรา้งโปรแกรม 

Graphic Edition เช่น โปรแกรม Adobe Photoshop, Corel Draw ในแต่ละโปรแกรมจะมขีอ้ดแีละ

ขอ้ดอ้ยแตกต่างกนัออกไป ซึง่อาจตอ้งใชโ้ปรแกรมหลายชนิดช่วยกนั และถา้หากทาํงานภายใต้

ระบบไมโครซอฟตว์นิโดว ์กจ็ะทาํใหส้ามารถแลกเปลีย่นขอ้มลูกนัไดง้า่ย เราอาจสแกนภาพประกอบ

จากหนงัสอืวารสารต่างๆดว้ยเครือ่งสแกนเนอร ์หรอือาจนํามาจากกลอ้งถ่ายภาพดจิติอล หรอืนํามา

จากกลอ้งถ่ายวดิทีศัน์ เป็นตน้ 

4.2 การจดัเตรยีมเสยีง การบนัทกึเสยีงเขา้มาในโปรแกรม

คอมพวิเตอรน์ัน้ เครือ่งคอมพวิเตอรจ์ะตอ้งมกีารด์เสยีง ( Sound Card) ซึง่การด์เสยีงนัน้มคีวาม

จาํเป็นในการบนัทกึเสยีงทีม่กีารแปลงสญัญาณเสยีงเป็นขอ้มลูคอมพวิเตอร์  และทาํงานแปลง

ขอ้มลูคอมพวิเตอรเ์ป็นสญัญาณเสยีง เมือ่โปรแกรมเรยีกใชแ้ฟ้มเสยีงทีจ่ะใหอ้อกลาํโพงในโปรแกรม 

ไมโครซอฟตว์นิโดว ์มโีปรแกรม Media Player สาํหรบัเรยีกใชไ้ฟลเ์สยีง ( Playback) มโีปรแกรม 

Sound Recorder สาํหรบับนัทกึเสยีง 

   5. การสรา้งโปรแกรม ( Authoring) เป็นขัน้ตอนทีร่วบรวมเอาขอ้มลูต่างๆที่

จดัเตรยีมไว ้เช่น ขอ้ความ ภาพ เสยีง และ Animation Movies มารวมกนั ทาํใหเ้กดิโปรแกรมขึน้มา

ดว้ยโปรแกรมระบบประพนัธ ์(Authoring System) โดยมกีารจดัเรยีงระดบัการทาํงาน ( Flow Chart) 

ตามทีอ่อกแบบไวแ้ละกําหนดรายละเอยีด เช่น Special Effect ทาํ Animation ตามทีก่าํหนดไวใ้น

การจดัทาํแบบบทเรือ่ง 

   6. ทดสอบโปรแกรม การทดสอบโปรแกรมเพือ่ทดสอบวา่มเีน้ือหาสมบรูณ์

ตามการจดัทาํแบบบทเรือ่งหรอืไม ่ทดสอบเพือ่หาขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม ในการพฒันาโปรแกรม

นัน้ ผูส้รา้งมกัมกีารทดสอบการทาํงานของโปรแกรมอยูแ่ลว้ แต่เป็นการทดสอบทลีะสว่นในระหวา่ง

การพฒันา ดงันัน้เมือ่สรา้งโปรแกรมเสรจ็แลว้ผูส้รา้งและผูพ้ฒันาโปรแกรม ควรไดม้กีารทดสอบทุก

ส่วนทัง้หมดอกีครัง้เพื่อดคูวามสมัพนัธข์องแต่ละจดุ  ต่อจากนัน้ไปทดสอบกบัผูใ้ชเ้ป็นครัง้สดุทา้ย 

เพือ่ดปูญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ การทดสอบผลของการใชโ้ปรแกรมวา่ไดผ้ลบรรลวุตัถุประสงคท์ีว่างไว้

หรอืไมน่ัน้ ในการทดสอบแต่ละขัน้ตอนเมือ่มปีญัหากก็ลบัไปแกไ้ข อาจจะแกโ้ปรแกรม แกส้ครปิต ์

แกก้ารจดัทาํบทเรือ่ง ในส่วนทีพ่บว่ามปีญัหา เมือ่แกไ้ขเสรจ็แลว้กม็กีารทดสอบเช่นเดมิจนปญัหา

หมดไป ในการทดลองใชก้บัผูเ้รยีนนัน้ ผูพ้ฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี ควรนําไปใหน้กั

คอมพวิเตอรก์บัครผููส้อนประเมนิรว่มกนัวา่ โปรแกรมบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีทีพ่ฒันาขึน้นัน้ 

สมควรจะใชง้านในการเรยีนการสอนหรอืไม ่เช่น ประเมนิโดยใชแ้บบทดสอบ โดยประเมนิวา่

หลงัจากใชโ้ปรแกรมน้ีแลว้ ผูเ้รยีนบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวห้รอืไม ่ผูเ้รยีนทาํแบบทดสอบก่อนและ

หลงัเรยีนเพือ่วดัความกา้วหน้าของผูเ้รยีน วดัความเขา้ใจดา้นเน้ือหา ถา้ผลการทดสอบตดิลบหรอื

อตัราการผดิสงูกวา่ 10 เปอรเ์ซน็ต ์แสดงวา่ผูเ้รยีนไมไ่ดพ้ฒันาความรูเ้พิม่เตมิ ตอ้งมกีารปรบัปรงุ

ตน้ฉบบัหรอืวตัถุประสงคใ์หม ่นอกจากนัน้อาจใชก้ารประเมนิโดยใชแ้บบสอบถาม เป็นการ

ประเมนิผลในสว่นของโปรแกรมและการทาํงานวา่การใชโ้ปรแกรมกบัเน้ือหาวชิาน้ีเหมาะสมหรอืไม ่
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มกีารสอบถามในเรือ่งอื่นๆ เช่น เจตคตขิองผูเ้รยีนต่อการใชโ้ปรแกรม ความยากงา่ยของการใช้

โปรแกรม วธิกีารเสนอบทเรยีน ความถกูตอ้งของเน้ือหาเอกสารประกอบหรอืคูม่อืการใชง้าน เป็นตน้  

   7. การทาํเอกสารประกอบบทเรยีน เอกสารประกอบบทเรยีนจะรวมถงึ การ

เขยีนผงังานและการจดัทาํแบบบทเรือ่ง ถา้เอกสารประกอบบทเรยีนมคีวามชดัเจนจะทาํการ

แกป้ญัหาโปรแกรมทาํไดร้วดเรว็ 

 

2.4 ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดีย  

  ปจัจบุนัน้ีครผููส้อนไดนํ้าบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีเขา้ไปใชใ้นการเรยีนการ

สอนอยา่งแพรห่ลาย หลายกลุม่สาระการเรยีนรู ้จดัไดว้า่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผูเ้รยีนและ

ผูส้อน พอสรปุไดด้งัน้ี 

1. ผูเ้รยีนเรยีนไดด้แีละรวดเรว็กวา่การสอนตามปกต ิมกีารนําเสนอ

เน้ือหาไดฉ้บัไว เมือ่กดแป้นพมิพบ์นคอมพวิเตอรก์ส็ามารถเลอืกบทเรยีนไดต้ามตอ้งการ 

2. สามารถเสนอรปูภาพเคลือ่นไหว ซึง่มปีระโยชน์มากต่อบทเรยีนทีม่ ี

ภาพสลบัซบัซอ้นหรอืเหตุการณ์ทีค่วรเน้น 

3. ผูเ้รยีนไดเ้รยีนเป็นขัน้ตอนทลีะน้อยจากงา่ยไปหายาก ทาํใหเ้กดิความ

แมน่ยาํ และผูเ้รยีนมโีอกาสเรยีนซํา้แลว้ซํา้อกีไดต้ามตอ้งการ นอกจากนัน้ยงัทาํใหเ้กดิการเรยีนรู้

และเขา้ใจเน้ือหาไดม้ากขึน้ 

4. สรา้งความกระตอืรอืรน้ใหแ้ก่ผูเ้รยีน เพราะการนําเสนอบทเรยีน

คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีเป็นสิง่แปลกใหม ่ส่งผลใหผู้เ้รยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรูใ้นวชิาทีเ่รยีนดว้ย

บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี 

5. การเจรจาโตต้อบกบัคอมพวิเตอร ์ทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามพงึพอใจ มกีาร

ป้อนกลบัทนัท ีมสีสีนั ภาพ และเสยีง ทาํใหผู้เ้รยีนตื่นเตน้ไมเ่บือ่และมคีวามพงึพอใจทีจ่ะตดิตาม

บทเรยีนต่อไปเรือ่ยๆ และช่วยใหผู้เ้รยีนไดรู้จ้กัคดิอยา่งมเีหตุผลเพราะตอ้งมกีารตอบคาํถามอยู่

ตลอดเวลา 

6. ผูเ้รยีนสามารถนําตดิตวัไปเรยีนในสถานทีต่่างๆทีม่เีครือ่งคอมพวิเตอร ์

ไมจ่าํกดัเวลา ดงันัน้ผูเ้รยีนจงึสามารถยดืหยุน่ตารางการเรยีนไดต้ามเหมาะสม และเป็นการสรา้ง

นิสยัใหผู้เ้รยีนมคีวามรบัผดิชอบ 
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3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร ์

วตัถุประสงคท์างการศกึษาสามารถจาํแนกได ้ 3 ปรเิขต (Domain) คอื (1) ความรูห้รอืพุทธิ

พสิยั (Cognitive domain) เป็นวตัถุประสงคด์า้นความรูท้ีร่ะลกึได ้รวมทัง้การพฒันาความสามารถ

ทางสมองและทกัษะ ( 2) จติพสิยั  (Affective domain) ซึง่เป็นวตั ถุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

เปลีย่นแปลงทางอารมณ์ หรอืยอมรบัดานคณุคา่ต่าง ๆ และ (3) ทกัษะพสิยั (Psychomotor domain) ซึง่

เป็นวตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการทาํงานทีต่อ้งอาศยัพืน้ฐานทางกลา้มเน้ือ หรอืทกัษะทีใ่ช้

กลไกทางรา่งกายเป็นหลกั การศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งในสว่นน้ีจะกลา่วถงึการวดัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีนรูข้องนกัเรยีนดา้นพทุธปิญัญา ตามแนวคดิของบลมูและคณะ เท่านัน้  

 

3.1 ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมคีวามเกีย่วขอ้งกบัตวัผูเ้รยีน มนีกัวชิาการไดใ้ห้

ความหมายของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไวด้งัน้ี 

กู๊ด และคนอื่นๆ (Good and other. 1973: 7) ไดใ้หค้วามหมายว่า ผลสมัฤทธิ ์

(Achievement) หมายถงึ ความสาํเรจ็ ความคลอ่งตวั ความชาํนาญในทกัษะหรอืประยกุตใ์ชค้วามรู้

ต่างๆ สว่นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ( Academic Achievement) หมายถงึ ความรูห้รอืทกัษะอนัเกดิ

จากการเรยีนรูใ้นวชิาต่างๆ ทีไ่ดเ้รยีนมาแลว้ ซึง่ไดจ้ากผลการทดสอบของครผููส้อน หรอื

ผูร้บัผดิชอบในการสอนหรอืทัง้สองอยา่งรวมกนั 

 

ลกัษณะสาํคญัของลาํดบัขัน้การเรียนรูท้างด้านพทุธิปัญญา 

   บลมูและคนอื่น  ๆ(อา้งถงึใน เยาวด ีวบิลูยศ์ร.ี 2552: 205-213) แบ่งลาํดบั

ขัน้ทีแ่สดงถงึการบรรลวุตัถุประสงคใ์นการเรยีนรูจ้ากสิง่ทีง่า่ยไปหายากได ้ 6 ขัน้ คอื ความรู ้ความ

เขา้ใจ การนําไปใช ้การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์และการประเมนิผล ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

1. ขัน้ที ่1 (ความรู้) การวดัระดบัความรูห้รอืวดัระดบั “ความจาํ” เป็นการ

วดัความสามารถของนกัเรยีนในการระลกึถงึเรือ่งราว หรอืสิง่ทีเ่คยเรยีนมาแลว้ เช่น คาํศพัท ์นิยาม 

ขอ้เทจ็จรงิ หลกัการ หรอืกลวธิใีนการแกป้ญัหา  

2. ขัน้ที ่2 (ความเข้าใจ ) การวดัระดบัความเขา้ใจนัน้ คาํถามสาํหรบัขอ้

กระทงทีจ่ะใชว้ดัในขัน้ตน้กค็อื จะตอ้งเป็นคาํถามทีไ่ดนํ้าเรือ่งราวซึง่เคยรูม้าแลว้มาใชแ้กป้ญัหาต่างๆ 

ตามเงือ่นไขทีก่าํหนด สิง่สาํคญัของการวดัในระดบัน้ีอยูว่า่ ขอ้กระทงหรอืเน้ือหาทีถ่ามนัน้ จะตอ้งมี

ลกัษณะทีท่าํใหน้กัเรยีนไดร้ะลกึถงึความรูท้ีจ่าํเป็นตอ้งมลีกัษณะทีท่าํใหน้กัเรยีนไดร้ะลกึถงึความรูท้ี่

จาํเป็นซึง่เคยเรยีนมาแลว้เพือ่นํามาใชใ้นการแกป้ญัหา ระดบัความเขา้ใจแบ่งยอ่ยได ้ 3 ระดบั คอื 

ระดบัการแปลความ การตคีวาม และการขยายความ 
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2.1 การแปลความ  เป็นการวดัความสามารถของนกัเรยีนใน

การถอดความของเรือ่งราวหรอืขอ้ความใหเ้ป็นสญัลกัษณ์ใหมท่ีไ่มเ่หมอืนเดมิ เช่น 

ภาษาต่างประเทศ สญัลกัษณ์ทางคณติศาสตร ์หรอืสามารถทีจ่ะระลกึขอ้ความหรอืสญัลกัษณ์ที่

เปลีย่นไปวา่มคีวามหมายอยา่งไร 

2.2 การตีความ มกัจะใชว้ดัความสามารถของนกัเรยีนในการนํา

ขอ้มลูจากเรือ่งราวทีอ่่านมาวนิิจฉยั เพือ่อธบิายวา่เรือ่งราวนัน้เป็นอยา่งไรหรอืเพือ่เป็นการสรปุ

ขอ้ความในเรือ่งราวมากกวา่จะเป็นการแปลความซึง่ใชเ้พยีงทลีะตอนเท่านัน้  

2.3 การขยายความ  เป็นการวดัความสามารถของผูอ่้านหรอืผู้

รบัรูข้อ้ความจากขอ้มลูต่าง ๆ ซึง่จะตอ้งใชส้มรรถภาพทางสมองในระดบัทีส่งูขึน้ไปจากการแปล

ความ และการตคีวาม จะมลีกัษณะเป็นการพจิารณาถงึแนวโน้มหรอืแนวทาง หรอืรปูแบบของการ

เปลีย่นแปลงทีจ่ะเป็นไปได ้โดยพจิารณาจากสภาพการรบัรูข้อ้ความในการสือ่สารทีต่นไดร้บั 

3. ขัน้ที ่3 (การนําไปใช้)  มลีกัษณะคลา้ยกบัการวดัในระดบัความเขา้ใจ 

ตรงทีต่อ้งการใหน้กัเรยีนนําเรือ่งราวซึง่เคยเรยีนมาแลว้ไปแกป้ญัหาใหม่ๆ  แต่กไ็มเ่หมอืนกบัระดบั

ความเขา้ใจตรงทีว่า่ ไมว่า่จะเป็นคาํถามหรอืเน้ือหาทีใ่ชถ้ามนัน้ ควรจะช่วยใหน้กัเรยีนตดัสนิไดว้า่ 

ความรูห้รอืเรือ่งราวทีเ่คยเรยีนมานัน้จะใชอ้ะไรมาแกป้ญัหาได ้คาํถามในระดบัน้ีมจีดุมุง่หมายทีจ่ะ

ตรวจสอบวา่ นกัเรยีนสามารถเลอืกเอาความรูท้ีเ่หมาะสมทีส่ดุมาใชแ้กป้ญัหาใหม่ๆ  ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

หรอืไม ่

4. ขัน้ที ่ 4 (การวิเคราะห์ ) ระดบัการวเิคราะหต์อ้งการใหน้กัเรยีนได้

แสดงความสามารถในการวเิคราะหโ์ดยวธิต่ีอไปน้ี 

4.1 ชีใ้หเ้หน็ความคลาดเคลือ่นเชงิเหตุผลในเรือ่งราวต่างๆ เช่น 

ความขดัแยง้ ความคลาดเคลือ่นในการอนุมาน หรอืความคลาดเคลือ่นทีเ่กดิจากการตคีวาม 

4.2 ชีใ้หเ้หน็ความสมัพนัธห์รอืจาํแนกประเภทของเรือ่งราวต่างๆ 

เช่น ขอ้เทจ็จรงิ ขอ้สนันิษฐาน ขอ้สมมตฐิาน ในเรือ่งราวนัน้ๆ ดว้ยเหตุน้ีขอ้กระทงทีใ่ชใ้นระดบัน้ี 

โดยปกตแิลว้ มกัจะเป็นการฝึกการใชก้ระบวนการทางตรรกวทิยา 

5. ขัน้ที ่5 (การสงัเคราะห์ ) ระดบัการสงัเคราะห ์ตอ้งการใหน้กัเรยีน

สามารถนําเอาหน่วยความรูย้อ่ยๆ มาผสมผสานหรอืมาจดัระเบยีบใหม ่เพือ่ใหเ้กดิเป็นโครงสรา้งขึน้

ใหมท่ีแ่ปลกกว่าเดมิ ชดัเจนกว่าเดมิและมคีุณภาพดดีว้ย นกัเรยีนทีจ่ะมคีวามรูใ้นระดบัน้ี จะตอ้งมี

ความสามารถในการมองเรือ่งราวต่างๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง หลายแงห่ลายมมุ รูจ้กัพลกิแพลง

ปรบัปรงุของเดมิใหแ้ปลกใหมก่ว่า ซึง่ทัง้น้ีจะตอ้งอาศยัความคดิสรา้งสรรคท์ีแ่สดงว่า มี

ความสามารถในการสงัเคราะห ์เช่น การเสนอแผนงานใหม่ๆ  ก ารสรา้งหรอืออกแบบโครงการ การ

เขยีนบทความ 

6. ขัน้ที ่ 6 (การประเมินผล ) ระดบัประเมนิผล ตอ้งการใหน้กัเรยีน

สามารถตดัสนิคณุคา่ของแนวความคดิ ผลผลติ และวธิกีาร ฯลฯ ไดต้รงตามจดุมุง่หมายใด
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จดุมุง่หมายหน่ึงโดยเฉพาะ พรอ้มกบัสามารถแสดงเหตุผลทีถู่กตอ้งและเหมาะสมสาํหรบัการตดัสนิ

นัน้ๆ เกณฑห์รอืมาตรฐานทีใ่ชใ้นการตดัสนิคอื อาจจะตดัสนิตามหลกัฐานภายใน ซึง่หมายถงึการ

ตดัสนิความถูกตอ้งตามหลกัฐานสอดคลอ้งกนัในเชงิเหตุและผล หรอือาจตดัสนิตามหลกัเกณฑ์

ภายนอก ซึง่หมายถงึการตดัสนิความถกูตอ้งของสิง่ของ วตัถุและนโยบายต่างๆ  

3.2 ความหมายของแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

Encyclopedia World Dictionary ไดก้ล่าวว่า แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

หมายถงึ แบบทดสอบทีส่รา้งขึน้ เพือ่ใชใ้นการวดัผลการเรยีนหรอืการสอน 

Webster’s new International Dictionary of the English language ไดใ้ห้

ความหมายวา่ เป็นแบบทดสอบมาตรฐานทีใ่ชส้าํหรบัวดัทกัษะหรอืความรูท้ีเ่รยีนมา 

รอสสแ์ละสแตนลยี ์( Ross and Stanley, 1976) ไดใ้หค้วามหมายสัน้ๆวา่ 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์หมายถงึ แบบทดสอบทีใ่ชว้ดัความสามารถทางวชิาการ เช่น 

แบบทดสอบวชิาเลขคณติ แบบทดสอบวชิาพชีคณติ ฯลฯ เป็นตน้ 

วาร ี ว่องพนิยัรตัน์ ( 2530: 1-6) ไดก้ล่าวไวว้่า แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์

จะเป็นเครือ่งมอือนัสาํคญัทีจ่ะช่วยใหค้รสูามารถตดัสนิความสามารถทางสตปิญัญาของผูเ้รยีนได้

อยา่งสมเหตุสมผลและยตุธิรรม แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์ีใ่ชใ้นโรงเรยีนมุง่วดัความสาํเรจ็ในวชิา

ทกัษะต่างๆ โดยมจีดุมุง่หมาย 2 ประการ คอื ประการแรกเพือ่เป็นเครือ่งมอืวดัผลสั มฤทธิข์อง

นกัเรยีนอนัจะเป็นขอ้มลูสาํหรบัการจดัการเรยีนการสอนเป็นรายบุคคล ( Individual Instruction) 

ประการทีส่อง เพือ่ตรวจสอบความสามารถของนกัเรยีนทีแ่ตกต่างกนัโดยธรรมชาต ิทาํใหส้ามารถ

จดัการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถของแต่ละบุคคล 

เยาวด ี วบิลูยศ์ร ี(2545: 26) กล่าวว่า แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์หมายถงึ 

แบบวดัความรูท้างวชิาการ มกัใชว้ดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เน้นการวดัความรูค้วามสามารถจาก

การเรยีนรูใ้นอดตีหรอืในสภาพปจัจบุนัของแต่ละบุคคล 

 

3.3 การวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

การวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถงึ การวดัพฤตกิรรมต่างๆของ

นกัเรยีน ตามทีก่าํหนดไวใ้นจดุมุง่หมายของการเรยีนการสอนมากน้อยเพยีงใด เป็นการตรวจสอบ

การเปลีย่นแปลงในดา้นต่างๆ ของสมรรถภาพทางสมอง ซึง่เป็นผลจากการไดร้บัการฝึกอบรม

ในช่วงทีผ่า่นมา อนัเป็นเรือ่งราวของอดตีกาล ทัง้น้ียอ่มตอ้งอาศยัเครือ่งมอืในการวดัผลหลายชนิด

เขา้มาช่วยจงึจะสามารถวดัไดอ้ยา่งถกูตอ้งและครบถว้น และการวดัผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนเฉพาะ

พฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมรรถภาพทางสมองและสตปิญัญา เช่น ความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งต่างๆ 

การตดัสนิใจอยา่งมเีหตุผล ฯลฯ เครือ่งมอืทีเ่หมาะสมทีสุ่ดและเป็นทีนิ่ยมใชก้นัมากทีสุ่ด คอื 

แบบทดสอบ ( Test) ซึง่โดยทัว่ไป แบบทดสอบ หมายถงึ ชุดของคาํถามทีเ่ขยีนลงในกระดาษแลว้ 

นําไปเรา้หรอืกระตุน้ใหน้กัเรยีนแสดงพฤตกิรรมตอบสนอง โดยการเขยีนตอบออกมาจนครสูามารถ
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สงัเกตพฤตกิรรมและสามารถวดัได ้แบบวดัผลสมัฤทธิเ์ป็นเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัความสามารถของผูส้อบ

ดา้นพทุธพิสิยั แบบสอบประเภทน้ีตอ้งมคีวามตรงตามเน้ือหา การสอบแบบวดัผลสมัฤทธิท์ีด่ ีจะตอ้ง

มกีารวางแผน เพือ่ใหแ้บบสอบดงักลา่วมกีลุม่ตวัอยา่งพฤตกิรรมทีต่อ้งการวดัไดอ้ยา่งเดน่ชดัจาก

การสอบแต่ละครัง้ เยาวด ีวบิลูยศ์ร ี (2552: หน้า 178-184) สรปุวธิกีารสรา้งแบบวดัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีน แบ่งไดเ้ป็น 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

ขัน้ที ่1 กาํหนดวตัถุประสงคท์ัว่ไปของการสอบใหอ้ยูใ่นรปูของวตัถุประสงค์  

เชงิพฤตกิรรม โดยระบุเป็นขอ้ ๆ และใหว้ตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมเหล่านัน้ สอดคลอ้งกบัเน้ือหา

สาระทัง้หมดทีจ่ะทาํการสอบ ซึง่กาํหนดวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม มคีวามสาํคญัคอื  (1) ช่วยให้

สามารถสงัเกตกลุม่ตวัอยา่งของพฤตกิรรมทีต่อ้งการวดัไดอ้ยา่งเดน่ชดั ซึง่ถอืวา่เป็นความสามารถ

เฉพาะของผูส้อบซึง่เกดิขึน้จากกระบวนการเรยีนการสอน และ ( 2) ทาํใหส้ามารถสงัเกตและวดัผล

การเรยีนไดโ้ดยงา่ยเพราะการกาํหนดวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมนัน้ ไดร้ะบุจดุมุง่หมายของการ

เรยีนการสอนไวใ้นลกัษณะทีส่ ัน้ และสามารถเขา้ใจงา่ย 

ขัน้ที ่2 กาํหนดโครงเรือ่งของเน้ือหาสาระทีจ่ะทาํการสอบใหค้รบถว้น การกาํหนด

โครงเรือ่งของเน้ือหาทีจ่ะทดสอบ จะกําหนดไวใ้นตารางเฉพาะ โดยปกตโิครงเรือ่งทีนิ่ยม จะมี  

ความยาวประมาณ 1-2 หน้า  

ขัน้ที ่3 เตรยีมตารางเฉพาะ หรอืผงัของแบบทดสอบ เพื่อแสดงถงึน้ําหนกัของ

เน้ือหาวชิาแต่ละส่วน และพฤตกิรรมต่าง ๆ ทีต่อ้งการทดสอบใหเ้ด่นชดั สัน้ กะทดัรดั และมคีวาม

ชดัเจน ตารางเฉพาะ เป็นตารางทีส่รา้งขึน้เพือ่แสดงหวัขอ้เรือ่งทีต่อ้งการจะทดสอบ และระดบัของ

พฤตกิรรมทีต่อ้งการจะวดั นอกจากนัน้ยงัแสดงถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งหวัขอ้เรือ่งแต่ละเรือ่งดว้ย 
 

ขัน้ที ่4 สรา้งขอ้กระทงทัง้หมดทีต่อ้งการจะทดสอบใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนของ

น้ําหนกัทีร่ะบุไวใ้นตารางเฉพาะ หลกัการสรา้งขอ้กระทงควรคาํนึงถงึหลกัการทีส่าํคญัคอื (1) ตอ้งให้

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมของการเรยีนการสอน และ ( 2) ตอ้งตรงตามเน้ือหาทีจ่ะวดั

ของผูเ้ขา้สอบ  

 

4. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความคงทนในการเรียนรู ้

ความคงทนในการเรยีนรู ้( Learning retention) คอื การคงไวซ้ึง่ผลการเรยีนรู ้หรอื

ความสามารถทีจ่ะระลกึถงึสิง่เรา้ทีเ่คยเรยีนมา  หลงัจากทีไ่ดท้ิง้ไวช้ัว่ระยะเวลาหน่ึง (Adams. 1967: 9) 

ความจาํเป็นพฤตกิรรมภายใน  ทีเ่กดิขึน้ภายในจติใจเดยีวกบั ความรูส้กึ การรบัรู ้ความรบัผดิชอบ 

และจนิตนาการของมนุษย ์การทีจ่ะจดจาํสิง่ทีเ่รยีนมาไดม้ากน้อยเพยีงใดนัน้ สว่นหน่ึงขึน้อยูก่บั

กระบวนการเรยีนรู ้หรอืการจดจาํ ซึง่กระบวนการของการจาํ คอื การทีบุ่คคลไดร้บัรู ้และศกึษา  

สิง่หน่ึงสิง่ใดไปแลว้สามารถจดจาํสิง่นัน้ไดไ้มว่า่ระยะเวลาผา่นไปนานเท่าใดกต็าม หากบุคคลใด

จดจาํเอาไวไ้ดม้ากกม็คีวามจาํด ี
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4.1 ความหมายของความคงทนในการเรียนรู้  

มผีูใ้หค้วามหมายของความคงทนในการเรยีนรูไ้วห้ลายท่าน ดงัน้ี  

    ชะเอม ชวลติชยัชาญ ( 2530: 230) กลา่ววา่ ความคงทนในการ

เรยีนรู ้หมายถงึ ความสามารถในการระลกึถงึเน้ือหาวชิา หรอืสิง่ต่างๆทีต่นเคยไดร้บัการเรยีนรู ้

หรอืเคยมปีระสบการณ์มาก่อนในระยะทีท่ิง้ช่วงหา่งออกไป  

    ประสาท  อศิรปรดีา ( 2531: 230) กลา่ววา่ ความคงทนในการ

เรยีนรู ้หมายถงึการรกัษาไวซ้ึง่ผลทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม หรอืการเรยีนรูใ้หค้งอยู่

ต่อไป 

    กมลรตัน์  หลา้สุวงษ์ (2528: 247) กล่าวว่า การจาํ หมายถงึ ความสามารถ 

ในการสะสมประสบการณ์ต่างๆทีไ่ดร้บัจากการเรยีนรูท้ ัง้ทางตรงและทางออ้มแลว้สามารถถ่ายทอด

ออกมาในรปูของการระลกึได ้

    กนัยา  แสงสวุรรณ (2532: 155) กลา่ววา่ การเรยีนรู ้คอื กระบวนการ 

ทีป่ระสบการณ์ตรงหรอืประสบการณ์ออ้ม กระทาํใหอ้นิทรยีเ์กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมที่

คอ่นขา้งถาวร แต่ไมร่วมถงึการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมต่อเน่ืองมาจากสาเหตุอื่น เช่น วฒุภิาวะ 

ความเจบ็ปว่ย ฤทธิย์าหรอืสารเคม ี

    สุรางค ์ โคว้ตระกูล (2541: 250) ใหค้วามหมายของ “ความจาํ” ไวว้่า 

ความสามารถทีจ่ะเกบ็สิง่ทีเ่รยีนรูไ้วไ้ดเ้ป็นเวลานานและสามารถคน้ควา้มาใชไ้ด ้หรอืระลกึได ้

 

 

4.2 ขัน้ตอนกระบวนการเรียนรู ้จดจาํ และการลืม  

4.2.1 กระบวนการเรียนรูแ้ละจดจาํ 

กาเย ่(Gagne. 1970: 70-71) ไดอ้ธบิายขัน้ตอน ของกระบวนการ

เรยีนรูแ้ละการจดจาํไว ้4 ขัน้ตอน คอื 

1. ขัน้สรา้งความเขา้ใจ ( Apprehension) เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนเขา้ใจ

สถานการณ์เป็นสิง่เรา้ 

2. ขัน้การเรยีนรู ้(Acquisition) ขัน้น้ีจะมกีารเปลีย่นแปลงเกดิเป็น

ความสามารถใหมข่ึน้ 

3. ขัน้เกบ็ไวใ้นความจาํ ( Storage) คอื การนําเอาสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ป

เกบ็ไวใ้นสว่นของความจาํเป็นช่วงเวลา 

4. ขัน้การรือ้ฟ้ืน (Retrieval) คอื การนําเอาสิง่ทีเ่รยีนแลว้และเกบ็

ไวน้ัน้ออกมาใชใ้นลกัษณะของการกระทาํ เป็นสิง่ทีส่งัเกตได ้
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ในการเรยีนเน้ือหาวชิาหน่ึงๆเมือ่เวลาลว่งเลยไปความจาํจะคอ่ยๆหายไปจนบางครัง้พบ

ขอ้ความนัน้อกีกอ็าจจาํไมไ่ดเ้ลย ฉะนัน้ถา้อ่านทวนซํา้บ่อยๆความอาจจะยงัคงอยู ่

 

กมลรตัน์ หลา้สุวงษ์ (2528: 239-242) ไดแ้บ่งระบบการจาํออกเป็น 3 

ระบบ คอื 

1. ระบบความจาํการรูส้กึสมัผสั ( Sensory Memory) หมายถงึ 

การคงอยูข่องความรูส้กึสมัผสั หรอืจากการเสนอสิง่เรา้สิน้สดุลง 

2. ความจาํระยะสัน้ ( Short-team Memory) เขยีนยอ่วา่ STM 

เป็นความจาํชัว่คราว ทีเ่กดิขึน้หลงัจากการรบัรูแ้ลว้ เป็นความจาํทีค่งอยูใ่นระยะเวลาสัน้ๆทีเ่ราตัง้ใจ 

หรอืมใีจจดจอ่ต่อสิง่นัน้ เมือ่เราไมใ่สใ่จแลว้ความจาํนัน้ จะเลอืนหายไปไดโ้ดยงา่ย 

3. ระบบความจาํระยะยาว ( Long-team Memory) เขยีนยอ่วา่ 

LTM เป็นความจาํทีค่งทนถาวรกวา่ STM ไมว่า่จะทิง้ระยะไวเ้น่ินนานเพยีงใด เมือ่ตอ้งการรือ้ฟ้ืน

ความจาํนัน้ๆจะระลกึออกมาไดท้นัทแีละถกูตอ้ง 

ความจาํระยะยาวเป็นความจาํทีม่คีณุคา่ยิง่ เป็นความหมายหรอืความเขา้ใจในสิง่ที่

ตนรูจ้กัด ีเป็นการตคีวามซึง่ขึน้อยูก่บัประสบการณ์เดมิ ความสนใจและความเชือ่ของแต่ละคน สิง่

สาํคญัทีจ่ะช่วยใหเ้กดิความคงทนในการจาํ อาจสรปุได ้ 2 ประการ ประการแรก ไดแ้ก่ ลกัษณะของ

ความต่อเน่ือง หรอืความสมัพนัธข์องประสบการณ์ทีจ่ะทาํใหเ้กดิการเรยีนรู ้ประการทีส่อง ไดแ้ก่ 

การทบทวนสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ปแลว้อยูเ่สมอ ชยัพร วชิชาวธุ (2520: 118) กลา่ววา่ การศกึษาทบทวนสิง่ที่

จาํไดด้อียูแ่ลว้ซํา้อกี จะช่วยใหค้วามจาํถาวรมากขึน้ ช่วงระยะเวลาทีค่วามจาํระยะสัน้ฝงัตวั

กลายเป็นความจาํระยะยาว หรอืความคงทนในการจาํประมาณ 14 วนั หลงัจากผา่นการเรยีนรูไ้ป

แลว้ 

 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการจาํ มดีงัน้ี (กมลรตัน์  หลา้สุวงษ.์ 2528: 254)  

1. ทศันคตแิละความสนใจถา้ผูเ้รยีนมทีศันคตทิีด่ต่ีอสิง่ใดและมคีวามสนใจจดจอ่อยูก่บั

สิง่ใด กจ็ะทาํใหจ้ดจาํสิง่นัน้ไดแ้มน่ยาํ และเป็นระยะเวลานานๆ 

2. การฝึกฝน ถา้ผูเ้รยีนฝึกฝนทบทวนในสิง่ทีเ่รยีนอยูเ่สมอ กจ็ะทาํใหส้ามารถจดจาํสิง่

นัน้ไดเ้ป็นเวลานาน 

3. ระยะเวลา หากทิง้ระยะหลงัจากการเรยีนรูไ้ปเป็นเวลานานๆกจ็ะทาํใหจ้าํในสิง่ที่

เรยีนรูไ้ปไดน้้อย หรอืบางครัง้อาจลมืไปเลยกไ็ด ้

 

4.2.2 การลืม 

ประสาท อศิรปรดีา ( 2547: 275)  ใหค้วามหมายของการลมืไวว้า่ 

การลมื คอืการทีส่าระขอ้มลูในหน่วยความจาํไดส้ญูหายหรอืสลายไปในหน่วยความจาํชัว่ขณะนัน้ 

ถา้สาระขอ้มลูสญูหายหรอืสลายไป เรากไ็มส่ามารถเรยีกออกมาใชไ้ด ้ซึง่ปรากฏการณ์เช่นน้ีคลา้ยๆ
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กบัการทีข่อ้มลูหายไปจากจอภาพคอมพวิเตอรเ์มือ่ไฟดบัก่อนทีจ่ะเกบ็สาระขอ้มลูนัน้ไวใ้นแผ่น

บนัทกึขอ้มลู  แต่สาํหรบัในหน่วยความจาํถาวร นกัจติวทิยาใหท้รรศนะทีแ่ตกต่างกนั บางท่านเชือ่

วา่ สาระขอ้มลูดงักลา่วอาจสญูหายไปหรอือาจแทนทีด่ว้ยขอ้มลูอื่น อยา่งไรกต็าม ผลการวจิยัใน

ปจัจบุนัพบผลทีส่อดคลอ้งกนัวา่เมือ่มสีาระขอ้มลูอื่นมาสอดแทรก หรอืเมือ่เวลาเน่ินนานอกไป เรา

สามารถระลกึสาระขอ้มลูออกมาได ้น้อยลง  

 

4.2.3 สาเหตแุห่งการลืม  

ปรชีา  ชา้งขวญัยนื (2534: 42) สรปุเหตุแห่งการลมืได ้4 ประการ คอื 

1. ประสบการณ์ไมป่ระทบัใจ ประสบการณ์จะแจม่ชดักต่็อเมือ่

คนเรามจีติใจจดจอ่กบัประสบการณ์นัน้ ในวนัหน่ึงๆเรามปีระสบการณ์มากมายแต่เราจะจดจาํได้

ไมก่ีเ่ร ือ่ง ใจคนกเ็หมอืนกลอ้งถ่ายรปู ถา้ไมม่คีวามเอาใจใส่หรอืความตัง้ใจ กเ็หมอืนกบัการา่ยรปู

โดยไมไ่ดป้รบัศนูยใ์หด้ ีภาพกไ็มช่ดั ถา้ประสบการณ์ไมแ่จม่ชดักจ็าํไดย้าก ถา้คนเราสามารถเอาใจ

จดจอ่ในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงไดโ้ดยเฉพาะแลว้ กจ็ะจาํเรือ่งนัน้ไดด้ ี เพราะคนเราไมส่ามารถเอาใจจดจอ่

ในเรือ่งตัง้แต่สองเรือ่งขึน้ไปในเวลาเดยีวกนัได ้คนทีพ่ดูวา่สามารถอ่านหนงัสอืและฟงัขา่ววทิยไุด้

พรอ้มๆกนันัน้ แทท้ีจ่รงิแลว้หาใช่ทาํสองอยา่งไดไ้ม ่แต่เขาเป็นคนทีส่ามารถเปลีย่นความตัง้ใจสลบั

ไปมาระหวา่งการอ่านหนงัสอืกบัฟงัวทิยไุดอ้ยา่งรวดเรว็  ดงันัน้ถา้เราตอ้งการจาํเรือ่งใดใหไ้ดด้ ีตอ้ง

มคีวามตัง้ใจหรอืเอาใจจดจอ่ในเรือ่งนัน้เพยีงเรือ่งเดยีว ไมพ่ยายามคดิเรือ่งสองเรือ่งในเวลาเดยีวกนั 

คนทีค่ดิเรือ่งสองเรือ่งไดเ้กอืบจะพรอ้มๆกนันัน้ ถา้เอาใจจดจอ่แต่ละเรือ่งจะคดิไดด้ยีิง่ขึน้ 

2. การขาดการใชป้ระโยชน์ การไมไ่ดนํ้าสิง่นัน้ไปใช ้หรอืไมไ่ดม้ี

ประสบการณ์ดงักลา่วซํา้อกี สิง่ทีรู่ม้าแลว้ เรามกัจะจาํไดเ้พยีงสองสามวนั หลงัจากนัน้เราจะลมืเกอืบ

หมด สิง่ทีเ่ราเรยีนส่วนมากจะลมืหลงัจากทีเ่พิง่เรยีน ส่วนทีย่งัจาํไดจ้ะค่อยๆลมื 

3. การมสีิง่รบกวน บางครัง้เราพยายามจาํเรือ่งบางเรือ่งแต่จาํ

ไมไ่ด ้เช่น เราพยายามจาํเรือ่งทีฝ่นัเมือ่ตื่นขึน้กลางดกึ ครัน้หลบัต่อไปจนรุง่เชา้ เรากลบัลมืเรือ่งที่

เราพยายามจาํไวน้ัน้ สาเหตุแหง่การลมืน้ี อาจเกดิจากพฤตกิรรมทางจติอื่นเขา้มารบกวน แลว้ทาํให้

เราจาํเรือ่งทีเ่ราตัง้ใจจะจาํ เช่น เมือ่หลบัแลว้เราฝนัเรือ่งอื่นต่อ การทีเ่รือ่งอื่นเขา้มารบกวน แลว้ทาํ

ใหเ้ราจาํเรือ่งทีต่อ้งการจาํไมไ่ดท้างจติวทิยา เรยีกวา่ การระงบั ( Inhibition) พฤตกิรรมทีท่าํใหเ้กดิ

การระงบัดงักลา่ว อาจเป็นพฤตกิรรมทีเ่กดิก่อนเรือ่งทีเ่ราตอ้งจาํ เรยีกวา่ การตามระงบั ( Proactive 

Inhibition) หรอือาจจะเกดิหลงัเรือ่งทีเ่ราตอ้งการจาํ เรยีกวา่ การยอ้นระงบั (Retroactive Inhibition) 

การยอ้นระงบัน้ีทาํใหเ้กดิการลมื จะสงัเกตไดว้า่ เมือ่เราเรยีนมากขึน้ เราจาํสิง่ใหม่ๆ ไดม้ากขึน้ แต่

เรากล็มืสิง่เก่าๆทีเ่คยจาํไดม้ากขึน้ดว้ย ทัง้น้ีไมใ่ช่เพราะระยะเวลาทีเ่ราจาํเรือ่งเก่าหา่งจากปจัจบุนั

มากเพยีงอยา่งเดยีว จะเหน็ไดว้า่คนรุน่เก่าๆจาํนวนมากจาํเรือ่งในอดตีไดแ้มน่ยาํแมใ้นรายละเอยีด 

คนทีจ่าํไดเ้ช่นนัน้ อาจจะเป็นชาวบา้นทีไ่มไ่ดม้กีารศกึษาอะไร การจาํไดเ้ช่นนัน้ อาจไมใ่ช่เพราะ
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ความจาํด ีแต่เป็นเพราะในชวีติเขามเีรือ่งทีต่อ้งจดจาํไมก่ีป่ระเภท การระงบัจงึมน้ีอย ทาํใหก้ารลมื

น้อยลง 

4. การเกบ็กด ความคดิเรือ่งการเกบ็กดเป็นความคดิทีไ่ดม้าจาก 

ทฤษฎจีติวเิคราะห ์( Psychoanalysis) การเกบ็กดเป็นวธิลีมืสิง่ทีก่่อใหเ้กดิความรูส้กึเจบ็ปวด โดย

กดความคดิทีเ่กีย่วกบัเรือ่งทีท่าํใหรู้ส้กึเจบ็ปวด หรอืความคดิสมัพนัธก์บัเรือ่งดงักลา่วใหพ้น้จาก

จติสาํนึกไปอยูใ่นจติไรส้าํนึก การเกบ็กดเกดิขึน้เมือ่แรงสองแรงในใจเกดิการขดัแยง้กนั แรงหน่ึง

พยายามใหร้ะลกึได ้อกีแรงหน่ึงพยายามไมใ่หร้ะลกึได ้การลมืประสบการณ์ทีท่าํใหรู้ส้กึเจบ็ปวดน้ี 

แมว้่าจะเกบ็กดไวใ้นจติไรส้าํนึกแลว้ แต่ยงัมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมอยู ่ความจาํถูกเกบ็กดเพราะถา้

เรารูส้กึเจบ็ปวดและลมืแลว้รูส้กึสบาย ความจาํชนิดน้ีจงึถกูทาํใหล้มืดว้ยวธิเีกบ็กด บางครัง้สิง่ทีเ่รา

เกบ็กดน้ี อาจไมใ่ช่สิง่ทีก่่อใหเ้กดิความเจบ็ปวดโดยตรง แต่เป็นสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่ทีก่่อใหเ้กดิความ

เจบ็ปวดกไ็ด ้เช่น เรามกัลมืวนัทีน่ดักบัหมอฟนั มากกว่าวนัทีน่ดักบัคู่รกั เป็นตน้ 

 จากขอ้มลูขา้งตน้ ผูว้จิยัสรปุไดว้า่ ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเรยีนรู ้การจาํ การลมื ไดแ้ก่ 

สตปิญัญา ความสนใจ ทศันคต ิระยะเวลาหลงัจากการเรยีนรู ้และการฝึกฝนทบทวนสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู้

มาแลว้ และสว่นทีส่าํคญั คอื กระบวนการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนมสีว่นรว่มคดิ ลงมอืปฏบิตั ิหรอื

สามารถควบคมุกระบวนการเรยีนไดด้ว้ยตนเองแลว้ ยอ่มจะสง่ผลใหเ้กดิการจาํไดม้ากขึน้ 

 

4.3 การวดัความคงทนในการเรียนรู้  

ชม ภมูภิาค (2528: 23) กลา่ววา่ การวดัดวูา่เมือ่คนเรยีนแลว้หยดุไประยะหน่ึง

โดยไมม่กีารปฏบิตัอิะไรนัน้ จะมคีวามคงทนมากน้อยเพยีงใด มวีธิกีารวดัอยู ่3 วธิ ีคอื 

1. วธิแีห่งการระลกึได ้( The Recall Method) วธิน้ีีคอืการเปรยีบเทยีบผลระหวา่งการ

ทดสอบตดิตามหลงัการเรยีนเสรจ็ทนัท ีกบัการเวน้ระยะพกัไปแลว้ทดสอบและ

เปรยีบเทยีบกนัว่าเหลอืกีเ่ปอรเ์ซน็ต ์

2. วธิแีห่งความรูจ้กั ( The Recognition method) ใชว้ธิกีารเลอืกใหเ้อาสิง่ทีเ่คยเรยีน

มาแลว้ออกจากสิง่ทีป่นอยู ่ซึง่มลีกัษณะคลา้ยกนัมากๆ  

3. วธิกีารเรยีนใหม ่( Relearning Method) หรอืเรยีกอกีอยา่งหน่ึงว่าการประหยดัเวลา         

(Saving Method) คอื การเปรยีบเทยีบการเรยีน อนัเดมิกบัการเรยีนอนัใหมว่า่ถา้เรยีน

ใหไ้ดร้ะดบัเดมิ จะใชเ้วลาเท่าใด เช่น สมมตวิา่ในตอนแรกจะเรยีน ใหไ้ดส้มบรูณ์ตอ้งใช้

ความพยายาม 40 ครัง้ ในตอนหลงัใชเ้วลาเพยีง 10 ครัง้ นัน่คอื ประหยดัเวลาไป 30 

ครัง้ แสดงวา่ความคงทนของการเรยีนม ี75 เปอรเ์ซน็ต ์ 
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ดวีายร ์(Dwyer. 1978; อา้งถงึใน สุกร ีรอดโพธิท์อง. 2540: 60) ไดศ้กึษาเกีย่วกบั

การเรยีนรู ้การจาํ และการระลกึได ้(Recall) ดงัน้ี  

1. ดา้นการเรยีนรู ้คนเราเรยีนรูโ้ดยการชมิรส รอ้ยละ 1 โดยการสมัผสัรอ้ยละ 10 โดยการ

ดมกลิน่รอ้ยละ 30 โดยการไดย้นิรอ้ยละ 11 และโดยการมองเหน็รอ้ยละ 83 

2. ดา้นการจาํ คนเราจาํไดจ้ากสิง่ทีอ่่านรอ้ยละ 10 จากสิง่ทีไ่ดย้นิรอ้ยละ 20 จากสิง่ทีไ่ด้

เหน็รอ้ยละ 30 จากสิง่ทีไ่ดเ้หน็และไดย้นิรอ้ยละ 50 จากสิง่ทีไ่ดพ้ดูรอ้ยละ 70 และจาก

สิง่ทีไ่ดพ้ดูและไดท้าํ รอ้ยละ 90  

3. ดา้นการระลกึได ้การสอนโดยวธิ ี “บอกใหท้าํ” ระลกึไดร้อ้ยละ 70 หลงัจากสอนแลว้ 3 

ชัว่โมง ระลกึไดร้อ้ยละ 10 หลงัจากสอนแลว้ 3 วนั การสอนโดยวธิ ี“แสดงใหดู้” ระลกึได้

รอ้ยละ 72 หลงัจากสอนไปแลว้ 3 ชัว่โมง และระลกึไดร้อ้ยละ 20 หลงัจากสอนแลว้ 3 

วนั การสอนโดย “บอกวธิกีารและแสดงใหดู้ ” ระลกึไดร้อ้ยละ 85 หลงัจากสอนแลว้ 3 

ชัว่โมง และระลกึไดร้อ้ยละ 65 หลงัจากสอนแลว้ 3 วนั 

สาํหรบัการวจิยัครัง้น้ี ใชว้ธิกีารวดัความคงทนในการเรยีนรูต้ามวธิกีารดา้นการจาํและการ 

ระลกึได ้

 

5. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

5.1 งานวิจยัในประเทศ 

 จารพุร  รทุเทวนิ  (2547) ไดท้าํการพฒันากจิกรรมการเรยีนการสอน โดยเน้นการจดัระบบ

ความคดิ เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัสขีองนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5  โดย

กลุม่เป้าหมาย คอื นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 โรงเรยีนทุ่งใหญ่รตันศกึษา อาํเภอกระนวน 

จงัหวดัขอนแก่น ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2547 จาํนวน 26 คน เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ผลปรากฏวา่ นกัเรยีนกลุม่เป้าหมายรอ้ยละ 80 มี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ผา่นเกณฑร์อ้ยละ 70 และมทีกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 

 วจิติร  สมบตัวิงศ ์( 2549) ไดท้าํการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความพงึพอใจของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ทีไ่ดร้บัการเรยีนรูผ้า่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์( E-Learning) โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 โรงเรยีนวดัน้อยนพคุณ  เขตดุสติ กรงุเทพมหานคร  

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2549 จาํนวน 30 คน เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ละ

ความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีไ่ดร้บัการเรยีนรูผ้า่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Learning)  

หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการ

เรยีนรูผ้า่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Learning) ดา้นประโยชน์ของการเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
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 อคัรเดช  จาํนงธรรม ( 2549) ไดท้าํการศกึษาผลสมัฤทธิแ์ละความพงึพอใจทางการเรยีนวชิา

เคมขีองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 ทีเ่รยีนรูโ้ดยใชชุ้ดกจิกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์โดยกลุ่มตวัอยา่งที่

ใชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 โรงเรยีนมธัยมประชานิเวศน์ กรงุเทพมหานคร  

ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2549 จาํนวน 30 คน ผลการศกึษาพบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา

เคมขีองนกัเรยีนทีเ่รยีนรูโ้ดยใชชุ้ดกจิกรรมอเิลก็ทรอนิกสห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .01 ความพงึพอใจทางการเรยีนวชิาเคมขีองนกัเรยีนทีเ่รยีนรูโ้ดยใชชุ้ดกจิกรรม

อเิลก็ทรอนิกสห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 สทุธชิา เพชรวรีะ (2550) ไดท้าํการศกึษาเปรยีบเทยีบความคดิรวบยอดทางภาษา ความ

คงทนในการเรยีนรู ้และความสนใจในการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 ที่

ไดร้บัการสอนตามแนวทฤษฎสีรรคนิยมกบัการสอนแบบเดมิ โดยทาํการแบ่งนกัเรยีนเป็น 2 กลุ่ม 

คอื กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ผลการศกึษา พบว่า ความคดิรวบยอดทางภาษา ความคงทนใน

การเรยีนรู ้และความสนใจในการเรยีนรูภ้าษาองักฤษของนกัเรยีนกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ 

ทพิวรรณ  เดชสงค ์(2551) ไดท้าํการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช่์วยสอน เรือ่ง โครงสรา้ง

อะตอม สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 โดยกลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 

โรงเรยีนศรอียธุยาในพระอุปถมัภส์มเดจ็พระเจา้ภคนีิเธอเจา้ฟ้าเพชรรตันราชสดุาศริโิสภาพณัณวด ี

กรงุเทพมหานคร ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2550 จาํนวน 30 คน เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนและเจตคตทิีม่ต่ีอบทเรยีน พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร์

ช่วยสอน และหลงัเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช่์วยสอนมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01 และมเีจตคตต่ิอการเรยีนวชิาเคม ีเรือ่ง โครงสรา้งอะตอมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

5.2 งานวิจยัต่างประเทศ 

 ฮาเกน็ (Hagen. 2000: 1441-1444) ไดท้าํการศกึษาความคงทนใน การเรยีนรูร้ายวชิา

เคมอีนิทรยี ์2 โดยทาํการสอนเป็นเวลา 5 สปัดาห ์แลว้ทาํการทดสอบทัง้หมด 4 ครัง้ ซึง่จะมกีารนํา

แบบทดสอบกลบัไปทาํทีบ่า้น และการทดสอบในหอ้งเรยีน จากผลการศกึษาพบวา่ ประสทิธภิาพ

ความคงทนในการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 20 นอกจากการน้ี ยงัพบว่าปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความคงทน

ในการเรยีนรู้  คอื ความเขา้ใจของครผููส้อนต่อนกัเรยีน ครผููส้อน ตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นบรรยาย

เพือ่ใหม้คีวามครอบคลมุเน้ือหาทัง้หมด 

 เมเยอรแ์ละมอเรโน  (Mayer and Moreno. 2002: 107-119) ไดท้าํการศกึษาการเรยีนรู้

โดยใช้มลัตมิเีดยี พบวา่ การสอนผา่นสือ่มลัตมิเีดยีใหผ้ลการเรยีนรูท้ีด่กีวา่การ สอนโดยใชต้วัอกัษร

เพยีงอยา่งเดยีว ในเชงิความสมัพนัธต่์อเน่ืองพบวา่ การนําเสนอดว้ยภาพและอกัษรไปพรอ้มๆกนัจะ
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กระตุน้การเรยีนรูไ้ดด้กีวา่การอธบิายเน้ือหาแยกกนั จากการวจิยัพบวา่  ถา้หากใสอ่งคป์ระกอบภาพ  

เสยีงและตวัอกัษรทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัเน้ือหาทีจ่ะสอน จะทาํใหป้ระสทิธผิลการเรยีนรูล้ดลง 

 ปารค์ (Park. 2009: 993-1012) ไดท้าํการศกึษาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในการ

จดัการเรยีนการสอนในระดบัชัน้มธัยมศกึษา พบวา่ หลงัจากมกีารปรบัปรงุการสอนโดยอาศยั

คอมพวิเตอรช่์วยสอนทาํใหก้ลุ่ม เป้าหมายที่มคีวามสนใจวทิยาศาสตรน้์อยทีสุ่ด นัน้มกีารเรยีนรูท้ีด่ ี

ข ึน้ การพฒันาการสอนแลว้นํามาใชก้บันกัเรยีนกลุ่มเป้าหมายทาํใหน้กัเรยีนมี เจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีน

วทิยาศาสตร ์ 

 ฮวั กวน (Hua Guan. 2009: 62-72) ไดท้าํการศกึษาผลกระทบและประสทิธภิาพของ

การนําเสนอการเรยีนรูท้างดา้นวทิยาศาสตรโ์ดยใชส้ือ่การสอนทีเ่ป็นมลัตมิเีดยี  พบวา่ ในการเรยีนรู้

โดยการพดูใหฟ้งันัน้หากไมค่าํนึงถงึความยาวของขอ้มลูแลว้ จะใหผ้ลเชงิลบต่อผูเ้รยีน อยา่งไรก็

ตามไมม่หีลกัฐานทีส่นบัสนุนวา่เครือ่งมอืทีเ่ป็นการฟงัใหป้ระสทิธภิาพในการเรยีนรูไ้ดด้กีวา่ 

 นาจจาร ์ (Najjar J. 1996: 129-150) ไดท้าํการศกึษาเปรยีบเทยีบการใชส้ื่อมลัตมิเีดยี

กบัการเรยีนแบบปกตโิดยวธิกีารบรรยาย พบวา่ การใชส้ือ่มลัตมิเีดยีช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถใชเ้วลา

ในการทาํความเขา้ใจเน้ือหาไดเ้รว็กวา่การสอนแบบปกตโิดยวธิกีารบรรยาย แต่การจะใชส้ือ่

มลัตมิเีดยีใหม้ปีระสทิธภิาพนัน้ จาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึการนําภาพและภาษามาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสม

กบัเน้ือหาการเรยีนการสอนตอ้งมกีารสือ่สารขอ้มลูเน้ือหาการเรยีนทีช่ดัเจน และสือ่การสอนทีใ่ช้

จะตอ้งมกีารจดัลาํดบัก่อนหลงั หรอืความคดิหลกัของเน้ือหาใหเ้หมาะกบัผูเ้รยีน 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งพบวา่ ผลการวจิยัในประเทศและ

ต่างประเทศจากอดตีถงึปจัจบุนัทีผู่ว้จิยัทุกท่านไดท้าํการวจิยัศกึษาคน้ควา้นัน้ แสดงใหเ้หน็วา่การ

นําบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีมาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน มผีลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ของนกัเรยีนในทางทีด่ขี ึน้และช่วยใหน้กัเรยีนมคีวามคงทนในการเรยีนรูส้งูขึน้ 

 ในปจัจบุนัเทคโนโลยสีารสนเทศมบีทบาทสาํคญัมากในการจดัการเรยีนการสอน

ความกา้วหน้าและการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศไปเป็นอยา่งรวดเรว็ ดงันัน้การสรา้งสือ่

การเรยีนรูใ้หเ้ป็นปจัจบุนัและทนัสมยัอยูเ่สมอ จงึมคีวามสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อการพฒันาบทเรยีน

คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีทีม่คีวามเหมาะสมต่อการเรยีนรู ้ในดา้นเน้ือหา เวลาทีใ่ชใ้นการเรยีนรูไ้มม่าก 

ขัน้ตอนการเรยีนรูท้ีไ่มซ่บัซอ้น ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเหน็ความจาํเป็นทีจ่ะศกึษาการพฒันาบทเรยีน

คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เพือ่นําไปใชเ้ป็นการสง่เสรมิและพฒันาการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ

มากยิง่ขึน้ และยงัเป็นแนวทางใหค้รผููส้อนนําไปพฒันาใชใ้นการเรยีนการสอนต่อไป 



บทท่ี 3 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 
 

การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนต่อไปน้ี 

 1. การกาํหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 2. การกาํหนดเน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 3. การกาํหนดระยะเวลาในการวจิยั 

 4. การกาํหนดแบบแผนการวจิยั 

 5. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 6. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 7. การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร 

 ประชากรในการวจิยัครัง้น้ีเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ของโรงเรยีนนาแหว้วทิยา อาํเภอ

นาแหว้ จงัหวดัเลย สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 19 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554  

 กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัครัง้ น้ีเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ของโรงเรยีนนาแหว้ วทิยา 

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 19 ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2554 จาํนวน 1 

หอ้งเรยีน 38 คน 

 

การกาํหนดเน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 

 เน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นเน้ือหาวชิา เคมี เพิม่เตมิ เรือ่งธาตุแทรนซชินัและธาตุ

กมัมนัตรงัส ีซึง่เน้ือหาดงักลา่วอยูใ่นสาระที ่3 : สารและสมบตัขิองสาร มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ใจสมบตัิ

ของสาร ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมบตัขิองสารกบัโครงสรา้งและแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค มี

กระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์สือ่สารสิง่ทีเ่รยีนรูแ้ละนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์  

ประกอบดว้ยตวัชวีดัดงัน้ี 1) สบืคน้ขอ้มลูและอธบิายโครงสรา้งอะตอม และสญัลกัษณ์นิวเคลยีรข์อง 

ธาตุ 2) วเิคราะหแ์ละอธบิายการจดัเรยีงอเิลก็ตรอนในอะตอม ความสมัพนัธร์ะหวา่งอเิลก็ตรอนใน

ระดบัพลงังานนอกสดุกบัสมบตัขิองธาตุและการเกดิปฏกิริยิา 3) อธบิายการจดัเรยีงธาตุและทาํนาย

แนวโน้มสมบตัขิองธาตุในตารางธาตุ 
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การกาํหนดระยะเวลาในการวิจยั 

 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวจิยั ทาํการทดลองในภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2554 โดยใชเ้วลา

ทดลอง 9 คาบ คาบละ 50 นาท ี

 

การกาํหนดแบบแผนการวิจยั 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง ซึง่ดาํเนินการทดลองตามแบบแผนการวจิยัแบบ One 

Group Pretest-Posttest Design ซึง่มแีบบแผนการวจิยัดงัน้ี 

 

ตาราง 2 แบบแผนการวจิยั 

 

สอบก่อน การทดลอง สอบหลงั 

T1 X T2 

 

สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นแบบแผนการวจิยั 

T1 แทน การทดสอบก่อนเรยีน 

X แทน การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง  

ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัสี 

T2 แทน การทดสอบหลงัเรยีน 

 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ประกอบดว้ย  

  1. บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัสี 

  2. แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ีเรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัสี 

 ขัน้ตอนการสร้าง บทเรียนคอมพิวเตอร์ มลัติมีเดีย เร่ือง ธาตแุทรนซิชนัและ 

ธาตกุมัมนัตรงัสี 

  ในการสรา้ง บทเรยีนคอมพวิเตอร์ มลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุ

กมัมนัตรงัส ีดาํเนินการตามขัน้ตอนต่อไปน้ี 

1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบับทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัติมเีดยี 

เพือ่เป็นแนวทางในการจดัเน้ือหาและกจิกรรมการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสม 

2. ศกึษารายละเอยีดของเน้ือหาทีใ่ชใ้นการพฒันา บทเรยีนคอมพวิเตอร์

มลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ีจากหนงัสอืคูม่อืคร ูและหนงัสอืเรยีนสาระการ

เรยีนรูเ้พิม่เตมิ กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ี 
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3. ดาํเนินการสรา้ง บทเรยีนคอมพวิเตอร์ มลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินั

และธาตุกมัมนัตรงัส ีซึง่บทเรยีนคอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยีจะใชป้ระกอบการจดัการเรยีนรู ้ทีม่แีผนการ

จดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้(5E) ประกอบดว้ย 5 ขัน้ ดงัน้ี 

    ขัน้ที ่1 ขัน้สร้างความสนใจ ( Engagement) หมายถงึ การทีค่รู

นําเขา้สูบ่ทเรยีนหรอืเรือ่งทีก่าํลงัจะเรยีน ซึง่เป็นขอ้คาํถามทีก่ระตุน้ใหน้กัเรยีนแสดงความคดิ หรอื

อาจเริม่จากความสนใจของนกัเรยีนเอง ในขัน้น้ีครอูาจใช้ บทเรยีนคอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยีแสดงภาพ 

หรอืเหตุการณ์ เพื่อกระตุน้ความสนใจของนกัเรยีน 

    ขัน้ที ่2 ขัน้สาํรวจและค้นหา ( Exploration) หมายถงึ การที่

นกัเรยีนทาํความเขา้ใจในประเดน็หรอืคาํถามทีส่นใจจะศกึษาอยา่งถ่องแท ้แลว้มกีารวางแผน

กาํหนดแนวทางการสาํรวจตรวจสอบ ตัง้สมมตฐิาน กาํหนดทางเลอืกทีเ่ป็นไปได ้ลงมอืปฏบิตัเิพือ่

เกบ็รวมรวมขอ้มลู ขอ้สนเทศ หรอืปรากฏการณ์ทีไ่ดจ้ากการสาํรวจนัน้ 

    ขัน้ที ่3 ขัน้อธิบายและลงข้อสรปุ ( Explanation) หมายถงึ การ

ทีน่กัเรยีนไดข้อ้มลูเพยีงพอจากการสาํรวจตรวจสอบแลว้นําขอ้มลู ขอ้สนเทศทีไ่ดม้าวเิคราะห ์แปล

ผล เพื่อลงขอ้สรปุ ในขัน้น้ีครจูะใช้ บทเรยีนคอมพวิเตอร์ มลัตมิเีดยีประกอบการอธบิายเพือ่ให้

นกัเรยีนไดข้อ้มลูทีค่รอบคลมุเน้ือหาและตรงกบัวตัถุประสงคข์องแผนการจดัการเรยีนรูม้ากขึน้ 

    ขัน้ที ่4 ขัน้ขยายความรู ้( Elaboration) หมายถงึ การทีน่กัเรยีน

นําความรูท้ีไ่ดศ้กึษาจากขัน้ทีผ่า่นมา ไปประยกุตใ์ชใ้นการแกป้ญัหาทีซ่บัซอ้นมากยิง่ขึน้ ในขัน้น้ีครู

จะใช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์ มลัตมิเีดยีเพื่อนําเสนอเหตุการณ์ หรอืสถานการณ์ทีต่อ้งการใหน้กัเรยีน

นําความรูท้ีไ่ดเ้รยีนมาแลว้ไปแกป้ญัหา 

    ขัน้ที ่5 ขัน้ประเมิน (Evaluation) หมายถงึ การทีค่รปูระเมนิการ

เรยีนรูข้องนกัเรยีนวา่เป็นไปตามจดุประสงคข์องแผนการจดัการเรยีนรูห้รอืไม ่นกัเรยีนมคีวามรู้

อะไร มากน้อยเพยีงใด 

วิธีการหาคณุภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร์ มลัติมีเดีย เร่ือง ธาตแุทรนซิชนัและธาตุ

กมัมนัตรงัสี 

  การหาคณุภาพ บทเรยีนคอมพวิเตอร์ มลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุ

กมัมนัตรงัส ีดาํเนินการตามขัน้ตอนต่อไปน้ี 

1. นําบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัสทีีส่รา้ง

ขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญทางดา้นบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีและการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์จาํนวน 

3 ท่าน ตรวจสอบเพือ่พจิารณาความเหมาะสมดา้นเน้ือหาและความเหมาะสมดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 

2. แกไ้ขปรบัปรงุ บทเรยีนคอมพวิเตอร์ มลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุ

กมัมนัตรงัส ีตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ 

3. นําบทเรยีนคอมพวิเตอร์ มลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัสทีี่

ปรบัปรงุแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้ลุ่มยอ่ย กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 โรงเรยีนนาแหว้วทิยา 
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อาํเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย ทีไ่มใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 5 คน เพือ่ดคูวามเหมาะสมของกจิกรรมการ

เรยีนรู ้และระยะเวลาทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนรู ้

4. แกไ้ขปรบัปรงุบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี ภาษาทีใ่ช ้และระยะเวลาของการ

ทาํกจิกรรม ตามขอ้มลูทีไ่ดม้าปรบัปรงุใหบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีเหมาะสมมากยิง่ขึน้ 

ขัน้ตอนในการสร้างแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ธาตแุทรนซิชนัและธาตุ

กมัมนัตรงัสี 

  แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัธ าตุกมัมนัตรงัสี  ทีใ่ชใ้น

งานวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดนํ้าแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง สมบตัขิองธาตุและ

สารประกอบ  มาจากงานวจิยั เรือ่ง การพฒันากจิกรรมการเรยีนการสอน โดยเน้นการจดัระบบ

ความคดิ เรือ่ง สมบตัขิองธาตุและสารประกอบของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 แบบปรนยั 4 

ตวัเลอืก (จารพุร รทุเทวนิ. 2547) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ในการวจิยัครัง้น้ี ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามลาํดบัขัน้ตอน ดงัน้ี  

1. แนะนําขัน้ตอนการทาํกจิกรรมและบทบาทของนกัเรยีนในการเรยีนรูด้ว้ย

บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ีกบันกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ทดสอบก่อนเรยีนโดยใชแ้บบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยกําหนดเวลา

ทดสอบก่อนเรยีน 50 นาท ี

3. จดัการเรยีนรูก้บักลุ่มตวัอยา่งโดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี ธาตุแทรนซิ

ชนัและกมัมนัตรงัส ีประกอบกบัแผนการจดัการเรยีนรู ้ระยะเวลา 9 คาบ คาบละ 50 นาท ี

4. ทดสอบหลงัเรยีนโดยใชแ้บบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยกําหนดเวลา

ทดสอบหลงัเรยีน 50 นาท ี

5. ทดสอบความคงทนในการเรยีนรู ้โดยใชแ้บบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง 

ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ีในการดาํเนินการทดสอบซํา้ครัง้ทีส่องน้ีจะเวน้ระยะหา่งจากการ

ทดสอบครัง้แรก เป็นเวลา 2 สปัดาห ์โดยกําหนดเวลาทดสอบ 50 นาท ีโดยมกีารสบัเปลีย่นขอ้และ

ตวัเลอืก 

6. ตรวจใหค้ะแนนจากแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แลว้นําคะแนนทีไ่ดม้า

วเิคราะหโ์ดยวธิกีารทางสถติเิพือ่ตรวจสอบสมมตฐิานต่อไป 
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การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู  

 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัครัง้น้ี ประกอบดว้ยสถติพิืน้ฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการ

หาคณุภาพเครือ่งมอื และสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 

 

  1. ค่าสถิติพืน้ฐาน 

   1.1 คา่เฉลีย่ ( Mean) โดยคาํนวณจากสตูร ( ลว้น  สายยศ และองัคณา  

สายยศ. 2538: 73 ) 

 

𝑋𝑋�  =   
∑𝑋𝑋
𝑁𝑁  

 

เมือ่  𝑋𝑋� หมายถงึ คา่เฉลีย่ของคะแนน  

  ∑𝑋𝑋 หมายถงึ ผลรวมของคะแนนทัง้หมด  

𝑁𝑁 หมายถงึ จาํนวนขอ้มลูทัง้หมด  

 

   1.2 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) โดยคาํนวณจากสตูร

ต่อไปน้ี (ลว้น  สายยศ และองัคณา  สายยศ. 2538 : 73) 

 

𝑆𝑆𝑆𝑆 =   �
𝑛𝑛∑𝑋𝑋2 − (∑𝑋𝑋)2

𝑛𝑛(𝑛𝑛 − 1)  

 

 เมือ่ 𝑆𝑆𝑆𝑆 หมายถงึ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน  

   𝑛𝑛 หมายถงึ จาํนวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด  

   ∑𝑋𝑋 หมายถงึ ผลรวมของความถีค่ณูกบัคะแนน 

  ∑𝑋𝑋2 หมายถงึ ผลรวมของความถีค่ณูกบัคะแนนยกกาํลงัสอง  

 

  2. สถิติท่ีใช้ในการหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 

 2.1 หาคา่ความตรง  (Validity) ของสือ่มลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินั

และธาตุกมัมนัตรงัส ีและความตรงของแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและ

ธาตุกมัมนัตรงัส ีโดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้ง ( Index of Consistency : IOC) โดยใชส้ตูรของ  

โรวเินลลแีละแฮมเบลตนั 1997 (อา้งถงึในลว้น สายยศและองัคณา สายยศ. 2543: 248-249) 

 

IOC =
∑R
𝑁𝑁  
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เมือ่  IOC หมายถงึ ดชันีความสอดคลอ้งมคี่าระหว่าง +1 ถงึ -1 

∑R หมายถงึ ผลรวมของการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญ  

𝑁𝑁 หมายถงึ จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญ  

 2.2 หาคา่ความยาก-งา่ย  (Difficulty Index) ของขอ้คาํถามในแบบวดั

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ีจากสตูร ของ Hopkins และ 

Antes 1985 (อา้งถงึในลว้น สายยศและองัคณา สายยศ. 2543: 184) 

 

𝑃𝑃𝐸𝐸 =
𝑁𝑁r
𝑁𝑁t 

 

เมือ่  𝑃𝑃𝐸𝐸  หมายถงึ ดชันีคา่ความยาก-งา่ย 

𝑁𝑁r หมายถงึ จาํนวนนกัเรยีนทีท่าํขอ้นัน้ถกู 

𝑁𝑁t หมายถงึ จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมดทีท่าํขอ้สอบขอ้นัน้ 

 

 2.3 หาคา่อาํนาจจาํแนก  (Discrimination index) ของขอ้คาํถามในแบบ

วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ีโดยใชเ้ทคนิค 27% แลว้นํา

คา่ทีไ่ดม้าคาํนวณจากสตูร (ลว้น สายยศและองัคณา สายยศ. 2543: 186) 

 

D =
U
𝑁𝑁U +

L
𝑁𝑁L 

 

เมือ่  D หมายถงึ ดชันีคา่อาํนาจจาํแนกของขอ้สอบ  

U หมายถงึ จาํนวนนกัเรยีนทีต่อบถกูในกลุม่คะแนนสงู  

L หมายถงึ จาํนวนนกัเรยีนทีต่อบถกูในกลุม่คะแนนตํ่า  

𝑁𝑁U หมายถงึ จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมดในกลุม่คะแนนสงู  

𝑁𝑁L หมายถงึ จาํนวนนกัเรยีนทัง้หมดในกลุม่คะแนนตํ่า  

 

 2.4 หาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง 

ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ีโดยคาํนวณจากสตูร KR-20 ของคเูดอร-์รชิารด์สนั (ลว้น สายยศ

และองัคณา สายยศ. 2543: 215) 

 

rtt = 
k

n−1
 �1 −  ∑ pq

σ2 � 
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เมือ่  k หมายถงึ จาํนวนขอ้สอบ 

p หมายถงึ สดัสว่นของคนทีท่าํขอ้นัน้ได ้= 
จาํนวนนกัเรยีนทีท่ําถูกจาํนวนนกัเรยีนทัง้หมด

 

q หมายถงึ สดัสว่นของนกัเรยีนทีท่าํขอ้นัน้ผดิ = 1- q 

σ2  หมายถงึ คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทัง้ฉบบั หาไดจ้าก 

 

σ2  = 
𝑁𝑁∑𝑋𝑋2− (∑𝑋𝑋)2

𝑁𝑁2  

 

  3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

 3.1 สถติเิพือ่ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่ 1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ

นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 

โดยใชก้ารทดสอบ แบบกลุม่ตวัอยา่งไมอ่สิระจากกนั (t-test Dependent Sample) (พวงรตัน์  

ทวรีตัน์. 2540:166) มสีตูร ดงัน้ี 

 

t =
∑D

�𝑁𝑁∑𝑆𝑆
2 − (∑D)2

𝑁𝑁 − 1

 

 

เมือ่ ∑D หมายถงึ ผลรวมของความแตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบของนกัเรยีน

ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

∑𝑆𝑆2 หมายถงึ ผลรวมของกําลงัสองของความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบ

ของนกัเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

  𝑁𝑁 หมายถงึ จาํนวนผูเ้รยีนในกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 3.2 สถติเิพือ่ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่ 2 นกัเรยีนทีเ่รยีนรูโ้ดยใชบ้ทเรยีน

คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัสมีคีะแนนความคงทนในการเรยีนรู้

ไมแ่ตกต่างกบัคะแนนหลงัเรยีน โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนฉบบัเดมิแลว้นําผล

ไปวเิคราะหข์อ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู โดยหาคา่เฉลีย่ ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบที 

แบบกลุม่ตวัอยา่งไมอ่สิระจากกนั  

คา่เฉลีย่ โดยคาํนวณจากสตูร (ลว้น  สายยศ และองัคณา  สายยศ. 2538 : 73 ) 

 

𝑋𝑋�  =   
∑𝑋𝑋
𝑁𝑁  
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เมือ่  𝑋𝑋� หมายถงึ คา่เฉลีย่ของคะแนน  

∑𝑋𝑋 หมายถงึ ผลรวมของคะแนนทัง้หมด  

𝑁𝑁 หมายถงึ จาํนวนขอ้มลูทัง้หมด  

 

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยคาํนวณจากสตูร (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2538 : 73) 

 

𝑆𝑆𝑆𝑆 =   �
𝑛𝑛∑𝑋𝑋2 − (∑𝑋𝑋)2

𝑛𝑛(𝑛𝑛 − 1)  

 

 เมือ่ 𝑆𝑆𝑆𝑆 หมายถงึ คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

  𝑛𝑛 หมายถงึ จาํนวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

  ∑𝑋𝑋 หมายถงึ ผลรวมของความถีค่ณูกบัคะแนน 

  ∑𝑋𝑋2 หมายถงึ ผลรวมของความถีค่ณูกบัคะแนนยกกาํลงัสอง  

 

การทดสอบท ีแบบกลุ่มตวัอยา่งไมอ่สิระจากกนั 

 

t =
∑D

�𝑁𝑁∑𝑆𝑆
2 − (∑𝑆𝑆)2

𝑁𝑁 − 1

 

 

เมือ่ ∑𝑆𝑆 หมายถงึ ผลรวมของความแตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบหลงัเรยีนของ

นกัเรยีนและคะแนนทดสอบหลงัจากเวน้ระยะเวลา 2 สปัดาห ์

 ∑𝑆𝑆2 หมายถงึ ผลรวมของกําลงัสองของความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบ

หลงัเรยีนของนกัเรยีนและคะแนนทดสอบหลงัจากเวน้ระยะเวลา 

2 สปัดาห ์

  𝑁𝑁 หมายถงึ จาํนวนผูเ้รยีนในกลุม่ตวัอยา่ง 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 

 การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุ

กมัมนัตรงัส ีเพือ่สง่เสรมิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความคงทนในการเรยีนรูข้องนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่4 โดยนําไปทาํการทดลองกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 โรงเรยีนนาแหว้วทิยา 

อาํเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 19  

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 การวเิคราะหข์อ้มลูครัง้น้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดสญัลกัษณ์ต่างๆ แทนความหมายดงัต่อไปน้ี 

  𝑛𝑛 แทน จาํนวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด  

  𝑋𝑋� แทน คา่เฉลีย่ของคะแนน  

  𝑆𝑆𝑆𝑆 แทน คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน  

  ∑𝑆𝑆 แทน ผลรวมของคะแนนผลต่างแต่ละตวั 

  ∑𝑆𝑆2 แทน ผลรวมของคะแนนผลต่างแต่ละตวัมายกกาํลงัสอง 

  t แทน คา่ทีใ่ชใ้นการพจิารณาของการแจกแจงแบบท ี

การวิเคราะหข้์อมลู 

การนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูและแปลผลขอ้มลู ผูว้จิยัไดเ้สนอตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

 ตอนที ่ 1 ศกึษาการวดัผลสมัฤทธิท์างการ เรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บั

การจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่งธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ี 

 ตอนที ่ 2 ศกึษาการวดัความคงทนในการเรยีนรูข้องนกัเรยีน โดยการเปรยีบเทยีบคะแนน

หลงัเรยีนทีไ่ดเ้รยีนรูด้ว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่งธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัสกีบั

คะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบหลงัจากเวน้ระยะเวลา 2 สปัดาห ์ 
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 การเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูและการแปลผลการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยันําเสนอตามลาํดบัขัน้ 

ดงัน้ี 

1. ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน

ดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่งธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ี 

2. ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความคงทนในการเรยีนรู้ ดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร์

มลัตมิเีดยี เรือ่งธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ีหลงัจากเวน้ระยะเวลา 2 สปัดาห ์

 

ตาราง 3 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน

ดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่งธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ี  

การทดสอบ 𝑛𝑛 𝑋𝑋� 𝑆𝑆𝑆𝑆 ∑𝑆𝑆  ∑𝑆𝑆2 t 

ก่อนเรยีน 38 18.71 4.21    

    174 1682 5.77 

หลงัเรยีน 38 23.28 5.16    

t(.01;df 37) = 2.43 

   จากตาราง 3  พบวา่  คา่คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัเรยีน

ดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัสี  ของนกัเรยีนกลุ่ม

ตวัอยา่งมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั ทางสถติิทีร่ะดบั . 01  โดยคะแนนเฉลีย่  และความ

เบีย่งเบนมาตรฐาน ก่อนเรยีนดว้ย บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุ

กมัมนัตรงัสี เท่ากบั 18.71 และ 4.21 ตามลาํดบั  คะแนนเฉลีย่  และความเบีย่งเบนมาตรฐานหลงั

เรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ี เท่ากบั 23.28 

และ 5.16 ตามลาํดบั   จะเหน็วา่ คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนเพิม่ขึน้จากคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน เท่ากบั

4.57 แสดงวา่นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ และผลรวมของความแตกต่างระหวา่งคะแนน

ทดสอบของนกัเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน เท่ากบั 174 แสดงว่าคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนและก่อน

เรยีนของนกัเรยีนแตกต่างกนั ดงันัน้  จงึสรปุไดว้า่นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ย บทเรยีนคอมพวิเตอร์

มลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัสี  มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อน

เรยีน ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 



45 

ตาราง 4 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความคงทนในการเรยีนรู้ ดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร์

มลัตมิเีดยี เรือ่งธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ีหลงัจากเวน้ระยะเวลา 2 สปัดาห ์

การทดสอบ 𝑛𝑛 𝑋𝑋� 𝑆𝑆𝑆𝑆 ∑𝑆𝑆  ∑𝑆𝑆2 t 

หลงัเรยีน 38 23.28 5.16    

    11 43 1.72 

หลงั 2 

สปัดาห ์

38 23.00 5.20    

t(.01;df 37) = 2.43 

   จากตาราง 4  พบวา่  คา่เฉลีย่ของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน กบั

คะแนนคา่เฉลีย่หลงัเวน้ระยะเวลา 2 สปัดาห ์ดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรน   

ซชินัและธาตุกมัมนัตรงัสี  ของนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง ไม่มคีวามแตกต่างกนั (อยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 

.01)  โดยคะแนนเฉลีย่  และความเบีย่งเบนมาตรฐานหลงั เรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี 

เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัสี  เท่ากบั 23.28 และ 5.16 ตามลาํดบั  คะแนนเฉลีย่  และ

ความเบีย่งเบนมาตรฐานหลงัเวน้ระยะเวลา 2 สปัดาห ์ดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง 

ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ีเท่ากบั 23.00 และ 5.20 ตามลาํดบั จะเหน็วา่ คะแนนเฉลีย่หลงั

เวน้ระยะเวลา 2 สปัดาหล์ดลงจากคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน เท่ากบั  0.28 แสดงว่านกัเรยีนยงัคงไวซ้ึง่

ผลการเรยีนรูห้รอืความสามารถทีจ่ะระลกึถงึเน้ือหา เรือ่งธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ีและ

ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบของนกัเรยีนหลงัเรยีนและหลงัเวน้ระยะเวลา 2 

สปัดาห ์เท่ากบั 11 แสดงว่าคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนและหลงัเวน้ระยะเวลา 2 สปัดาหข์องนกัเรยีนไม่

แตกต่างกนั  ดงันัน้  จงึสรปุไดว้่านกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ย บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุ    

แทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัสี  มคีวามคงทนในการเรยีนรูห้ลงัเวน้ระยะเวลา 2 สปัดาห ์ ซึง่เป็นไป

ตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 



บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 ในการวจิยัครัง้น้ีเป็นการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและ

ธาตุกมัมนัตรงัส ีเพือ่สง่เสรมิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความคงทนในการเรยีนรูข้องนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่4 โดยผลวจิยัสามารถสรปุ อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งัน้ี 

 1. เพือ่พฒันา บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุ

กมัมนัตรงัส ีสาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  

 2. เพื่อศกึษาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเิดยี  เรือ่ง ธาตุแทรนซชินั

และธาตุกมัมนัตรงัสทีีพ่ฒันาขึน้ในดา้นต่อไปน้ี 

  2.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ย

บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ี

  2.2 ความคงทนในการเรยีนรูข้องนกัเรยีนหลงัจากไดเ้รยีนรูด้ว้ยบทเรยีน

คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ี

สมมติฐานของการวิจยั 

1. นกัเรยีนทีเ่รยีนรูโ้ดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุ

กมัมนัตรงัสมีคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมหีลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 

2. นกัเรยีนทีเ่รยีนรูโ้ดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุ

กมัมนัตรงัสมีคีะแนนความคงทนในการเรยีนรูไ้มแ่ตกต่างกบัคะแนนหลงัเรยีน 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 ขอบเขตของการวิจยั 

 ประชากร 

 ประชากรในการวจิยัครัง้น้ีเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ของโรงเรยีนนาแหว้ วทิยา 

อาํเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 19 
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 กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัครัง้ น้ีเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 

2554 ของโรงเรยีนนาแหว้ วทิยา อาํเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย  สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึ ษา

มธัยมศกึษา เขต 19 จาํนวน 1 หอ้งเรยีน 38 คน ไดม้าโดยการเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) 

 ตวัแปรท่ีศึกษา 

1. ตวัแปรอสิระ คอื การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง  

ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ี

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

2.1  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ี

2.2  ความคงทนในการเรยีนรูข้องนกัเรยีน เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ี

เน้ือหา 

 เน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นเน้ือหาวชิา เคมีเพิม่เตมิ  เรือ่ง  ธาตุแทรนซชินัและธาตุ

กมัมนัตรงัสี  ตรงตามสาระและมาตรฐานการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ในหลกัสตูร

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 สาํหรบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 สาระที ่3: สารและสมบตัขิอง

สาร มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ใจสมบตัขิองสาร ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมบตัขิองสารกบัโครงสรา้งและ  

แรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค มกีระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละจติวทิยาศาสตร ์สือ่สารสิง่ที่

เรยีนรูแ้ละนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์  ประกอบดว้ยตวัชวีดัดงัน้ี  1) สบืคน้ขอ้มลูและอธบิายโครงสรา้ง

อะตอม และสญัลกัษณ์นิวเคลยีรข์องธาตุ 2) วเิคราะหแ์ละอธบิายการจดัเรยีงอเิลก็ตรอนในอะตอม 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งอเิลก็ตรอนในระดบัพลงังานนอกสดุกบัสมบตัขิองธาตุและการเกดิปฏกิริยิา    

3) อธบิายการจดัเรยีงธาตุและทาํนายแนวโน้มสมบตัขิองธาตุในตารางธาตุ โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น  

2 หน่วยการเรยีน ดงัน้ี 

 หน่วยที ่ 1 ธาตุแทรนซชินั 

 หน่วยที ่ 2 ธาตุกมัมนัตรงัส ี

ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 

  ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวจิยั ทาํการทดลองในภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2554 โดยใช้

เวลาทดลอง 9 คาบ คาบละ 50 นาท ี
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

1. บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ี

2. แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ีเรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัสี 

 วิธีดาํเนินการทดลอง 

ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยั ไดด้าํเนินการศกึษาคน้ควา้ 2 ขัน้ตอน โดยแต่ละขัน้ตอนมี

การดาํเนินการดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1 การสรา้งและพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินั

และธาตุกมัมนัตรงัส ี

1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบับทเรยีนคอมพวิเตอร์

มลัตมิเีดยี และโครงสรา้งของหลกัสตูรแกนกลาง พุทธศกัราช 2551 กลุม่สาระการเรยีนรู้

วทิยาศาสตร ์ช่วงชัน้ที ่3 สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดั คณุภาพ

ผูเ้รยีน เพือ่ใชใ้นการกาํหนดเน้ือหา จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล ในการจดักจิกรรม

การเรยีนรูท้ีม่แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้(5E)  

2. นําผลการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งมาสรา้งและพฒันา

บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ีโดยผา่นการตรวจสอบ

และประเมนิคณุภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ี

จากผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน  

3. ปรบัปรงุแกไ้ขบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินั

และธาตุกมัมนัตรงัส ีตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ จากนัน้นําไปทดลองใชก้บักลุ่มยอ่ย ทีไ่มใ่ช่

กลุ่มตวัอยา่ง 5 คน เพื่อดคูวามเหมาะสมของกจิกรรมการเรยีนรู ้จากนัน้ปรบัปรงุแกไ้ขบทเรยีน

คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัสใีหม้คีวามเหมาะสมมากยิง่ขึน้ 

   ตอนท่ี 2 การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความคงทนในการเรยีนรูด้ว้ย

บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ีโดยนําไปใชก้บันกัเรยีน

กลุ่มตวัอยา่ง 38 คน 

1. นําบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุ

กมัมนัตรงัส ีทีพ่ฒันาขึน้ไปทดลองสอนกบันกัเรยีนทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่ง 

2. ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคม ีเรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุ

กมัมนัตรงัส ีของนกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัเรยีน 
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3. ศกึษา การวดั ความคงทนในการเรยีนรูข้องนกัเรยีน โดยการ

เปรยีบเทยีบคะแนนหลงัเรยีนที่ ไดเ้รยีนรูด้ว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี  เรือ่งธาตุแทรนซชินั

และธาตุกมัมนัตรงัสกีบัคะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบหลงัจากเวน้ระยะเวลา 2 สปัดาห ์

4. นําคะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบก่อนเรยีน หลงัเรยีน และเวน้ระยะ 2 

สปัดาห ์มาทาํการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 

การวิเคราะหข้์อมลู 

1. วเิคราะหผ์ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของคะแนนก่อนและหลงัเรยีนดว้ยบทเรยีน

คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่งธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ีโดยใชก้ารทดสอบท ีแบบกลุ่ม

ตวัอยา่งไมอ่สิระจากกนั (t-test Dependent Sample) 

2. วเิคราะหค์วามคงทนในการเรยีนรู ้โดยนําคะแนนหลงัเรยีนทีไ่ดจ้ากบทเรยีน

คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่งธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ีนํามาเปรยีบเทยีบกบัคะแนนทีไ่ด้

จากการทดสอบหลงัเรยีนและหลงัจากเวน้ระยะเวลา 2 สปัดาห ์โดยการหาคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน

มาตรฐาน และการทดสอบท ีแบบกลุม่ตวัอยา่งไมอ่สิระจากกนั (t-test Dependent Sample) 

3. เปรยีบเทยีบผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบของนกัเรยีนก่อนเรยีน

และหลงัเรยีนกบัผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบของนกัเรยีนหลงัเรยีนและหลงัเวน้

ระยะเวลา 2 สปัดาห ์

สรปุผลการวิจยั 

1. นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ทีเ่รยีนรูโ้ดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง 

ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ีมคีะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมี  หลงัเรยีนสงูกว่า

ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

2. นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ทีเ่รยีนรูโ้ดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง 

ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ีมคีะแนนความคงทนในการเรยีนรูไ้มแ่ตกต่างกนักบัคะแนนหลงั

เรยีน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 นัน่คอื นกัเรยีนมคีวามคงทนในการเรยีนรูห้ลงัจากเวน้

ระยะเวลา 2 สปัดาห ์

3. นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ทีเ่รยีนรูโ้ดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง 

ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัสี มผีลรวมของความแตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบของนกัเรยีน

ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนสงูกว่าผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบของนกัเรยีนหลงั

เรยีนและหลงัเวน้ระยะเวลา 2 สปัดาห ์
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อภิปรายผล 

 จากการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุ

กมัมนัตรงัส ีพบวา่ มคีณุภาพในดา้นเน้ือหาและดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาอยูใ่นระดบัด ีและนกัเรยีน

ทีเ่รยีนรูโ้ดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัสมีคีะแนน

เฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมก่ีอนเรยีนและหลงัเรยีนแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .01 และมคีะแนนความคงทนในการเรยีนรูไ้มแ่ตกต่างกนักบัคะแนนหลงัเรยีน อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

1. จากการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมก่ีอนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีเ่รยีนรูโ้ดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุ

กมัมนัตรงัสแีตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 นัน่คอื ผลสมัฤทธิท์างเรยีนวชิาเคมี

หลงัเรยีนโดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัสสีงูกว่า

ก่อนเรยีน  เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่ 1 โดยคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนดว้ย บทเรยีนคอมพวิเตอร์

มลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัสี  เท่ากบั 18.71 และคะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนดว้ย

บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ี เท่ากบั 23.28 จะเหน็ได้

วา่การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัสี

ในระยะเวลา 9 คาบนัน้ ทาํใหน้กัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนเพิม่ขึน้จากคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน 

เท่ากบั 4.57 แสดงวา่การเรยีนโดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุ

กมัมนัตรงัส ีสามารถทาํใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรู ้ทัง้น้ีอาจเป็นผลเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ ดงัน้ี 

 ประการแรก การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีม่กีารสอดแทรกบทเรยีนคอมพวิเตอร์

มลัตมิเีดยีเขา้ไปในกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้ทีม่ลีกัษณะการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น

ศนูยก์ลาง โดยใหน้กัเรยีนเป็นผูค้น้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง หรอืสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง โดยใช้

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ครผููส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกเพือ่ใหผู้เ้รยีนบรรลุ

เป้าหมาย  ซึง่จดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ป็น 5 ขัน้ตอน คอืขัน้สรา้งความสนใจ ขัน้สาํรวจและคน้หา ขัน้

อธบิายและลงขอ้สรปุ ขัน้ขยายความรู ้และขัน้ประเมนิผล ซึง่ครมูบีทบาทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก 

จดักจิกรรม ประสบการณ์ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน  

 ประการทีส่อง บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุ

กมัมนัตรงัส ีถกูสรา้งขึน้ตามขัน้ตอนกระบวนการทางการวจิยัมกีารพฒันาอยา่งเป็นระบบ ผา่นการ

ตรวจสอบและประเมนิคณุภาพทางดา้นเน้ือหาและดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา ทาํใหบ้ทเรยีน

คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัสเีป็นสือ่การเรยีนทีน่่าสนใจ นกัเรยีน

มคีวามกระตอืรอืรน้และตัง้ใจเรยีนมากขึน้ เพราะในบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรน

ซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ีมเีน้ือหาไมย่ากหรอืงา่ยเกนิไป สื่อทีห่ลากหลายและมคีวามแปลกใหม ่

แตกต่างจากหนงัสอืเรยีน มวีดิโีอใหน้กัเรยีนชมในขัน้สรา้งความสนใจ มภีาพน่ิง ภาพเคลือ่นไหว

ต่างๆ เสยีงดนตร ีทัง้น้ียงัรวมถงึการใชโ้ปรแกรมสาธติการทดลองทางเคม ี( Crocodile Chemistry) 
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ทีเ่ป็นการจาํลองการทดลองทางเคมเีสมอืนนกัเรยีนไดท้าํการทดลองนัน้จรงิ และมเีอกสาร

ประกอบการเรยีนทีน่กัเรยีนไดม้กีารจดบนัทกึความรูต่้างๆประกอบกบัการเรยีนไปดว้ย ซึง่

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อคัรเดช จาํนงธรรม ( 2549: 49) ทีก่ลา่วถงึการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดกจิกรรม

อเิลก็ทรอนิกส ์ทาํใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาเคมหีลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 

2. จากการศกึษาความคงทนในการเรยีนรูข้องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 ทีเ่รยีนรู้

โดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัสี  มคีะแนนความ

คงทนในการเรยีนรูไ้มแ่ตกต่างกนักบัคะแนนหลงัเรยีน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 นัน่คอื 

นกัเรยีนมคีวามคงทนในการเรยีนรูห้ลงัจากเวน้ระยะเวลา 2 สปัดาห์ เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่ 2 

โดยคะแนนเฉลีย่ หลงั เรยีนดว้ย บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุ

กมัมนัตรงัสี เท่ากบั 23.28 และคะแนนเฉลีย่หลงัเวน้ระยะเวลา 2 สปัดาห ์เท่ากบั 23.00 จะเหน็ได้

วา่การเรยีนรูโ้ดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัสี  ทาํให้

นกัเรยีนมคีวามคงทนในการเรยีนรูห้ลงัจากเวน้ระยะเวลา 2 สปัดาห ์ทัง้น้ีอาจเป็นผลเน่ืองมาจาก

บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ีเป็นสื่อทีห่ลากหลายและมี

ความแปลกใหม่  ทาํใหน้กัเรยีนเกดิกระบวนการเรยีนรูแ้ละจดจาํ ซึง่สอดคลอ้งกบัคาํกลา่วของกาเย ่

(Gagne. 1970: 70-71) ทีไ่ดอ้ธบิายขัน้ตอน ของกระบวนการเรยีนรูแ้ละการจดจาํไว ้ 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

1) ขัน้สรา้งความเขา้ใจ ( Apprehension) เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนเขา้ใจสถานการณ์เป็นสิง่เรา้  2) ขัน้การ

เรยีนรู ้( Acquisition) ขัน้น้ีจะมกีารเปลีย่นแปลงเกดิเป็นความสามารถใหมข่ึน้  3) ขัน้เกบ็ไวใ้น

ความจาํ (Storage) คอื การนําเอาสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ปเกบ็ไวใ้นสว่นของความจาํเป็นช่วงเวลา  4) ขัน้การ

รือ้ฟ้ืน (Retrieval) คอื การนําเอาสิง่ทีเ่รยีนแลว้และเกบ็ไวน้ัน้ออกมาใชใ้นลกัษณะของการกระทาํ 

เป็นสิง่ทีส่งัเกตได ้ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

1.1 สถานศกึษาทีจ่ะนําบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินั

และธาตุกมัมนัตรงัส ีตอ้งมคีวามพรอ้มในเรือ่งของคอมพวิเตอร ์เครือ่งฉายภาพโปรเจคเตอร์  และ

ระบบเสยีง 

1.2 ครคูวรคาํนึงถงึความสวา่งในหอ้งทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนรู ้เพราะแสงสวา่ง

มผีลต่อการมองเหน็ภาพบนจอรบัภาพ ซึง่อาจจะมผีลต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

1.3 ในการเรยีนรูค้รตูอ้งมกีารกระตุน้นกัเรยีนใหม้กีารจดบนัทกึในเอกสาร

ประกอบการเรยีนดว้ย เพราะจะทาํใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดม้ากยิง่ขึน้ 

1.4 ในการเรยีนรูโ้ดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินั

และธาตุกมัมนัตรงัส ีคอมพวิเตอรอ์าจเกดิความขดัขอ้งหรอืมปีญัหา ดงันัน้ครคูวรจะมคีวามรูใ้นเรือ่ง

คอมพวิเตอรเ์ป็นอยา่งด ีเพือ่คอยแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

2.1 การศกึษาความคงทนในการเรยีนรู้ โดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี 

เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัสี ควรเพิม่ระยะเวลาในเปรยีบเทยีบหลงัสิน้สดุการทดลอง  2 

สปัดาหก์บั 4 สปัดาห ์

2.2 การใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุ

กมัมนัตรงัส ีควรมกีารศกึษาผลกบัตวัแปรอื่นๆ เช่น ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และเจตคติ

ทางวทิยาศาสตรต่์อบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินัและธาตุกมัมนัตรงัส ี

2.3 ผูส้อนควรมกีารนําบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีไปพฒันาและประยกุตใ์ช้

กบัเน้ือหาวชิาอื่นๆ ทีเ่น้ือหาตอ้งมกีารสาธติหรอืแสดงภาพเคลื่อนไหวใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ี

ยิง่ขึน้ 
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แบบประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดีย  

เร่ือง ธาตแุทรนซิชนัและธาตกุมัมนัตรงัสี  

(ด้านเน้ือหา) 

 โปรดพจิารณาเน้ือหาของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง “ธาตุแทรนซชินัและ  

ธาตุกมัมนัตรงัส”ี วา่มคีวามเหมาะสมในการนํามาพฒันาเป็นบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี สาํหรบั

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 โดยขอความกรณุาเขยีนเครือ่งหมาย √ ลงในช่วงระดบัความคดิเหน็

ตามระดบัคา่คณุภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี ซึง่กาํหนดระดบัความคดิเหน็เป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

คาํชีแ้จง 

  ระดบั 5  หมายถงึ ดมีาก  

  ระดบั 4  หมายถงึ ดี  

  ระดบั 3  หมายถงึ ปานกลาง  

  ระดบั 2  หมายถงึ พอใช้  

  ระดบั 1  หมายถงึ ควรปรบัปรงุ  

รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

1. ความถูกตอ้งของเน้ือหา       

2. ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู้      

3. ความเหมาะสมของเน้ือหากบัเวลาทีนํ่าเสนอ      

4. ความเหมาะสมของการจดัลาํดบัขัน้ในการนําเสนอเน้ือหา      

5. ความถกูตอ้งของการใชภ้าษา      

6. ความเหมาะสม สอดคลอ้งของเน้ือหากบัภาพทีนํ่าเสนอ      

7. ความเหมาะสมของเน้ือหากบัระดบัผูเ้รยีน      

8. การนําเขา้สูบ่ทเรยีนมคีวามน่าสนใจ      

9. ความน่าสนใจในการดาํเนินเรือ่ง      

10. ความชดัเจนของเน้ือหา      

ขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็อื่นๆ.................................................................................................  

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

ลงชื่อ                                  ผูป้ระเมนิ 

    (                                        ) 

        /         /        / 
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แบบประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดีย  

เร่ือง ธาตแุทรนซิชนัและธาตกุมัมนัตรงัสี  

(ด้านเทคโนโลยีการศึกษา) 

 โปรดพจิารณาคณุภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง “ธาตุแทรนซชินัและ  

ธาตุกมัมนัตรงัส”ี วา่มคีวามเหมาะสมในการนํามาพฒันาเป็นบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี สาํหรบั

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 โดยขอความกรณุาเขยีนเครือ่งหมาย √ ลงในช่วงระดบัความคดิเหน็

ตามระดบัคา่คณุภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี ซึง่กาํหนดระดบัความคดิเหน็เป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

คาํชีแ้จง 

  ระดบั 5  หมายถงึ ดมีาก  

  ระดบั 4  หมายถงึ ดี  

  ระดบั 3  หมายถงึ ปานกลาง  

  ระดบั 2  หมายถงึ พอใช้  

  ระดบั 1  หมายถงึ ควรปรบัปรงุ  

รายการประเมนิ 
ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 

1. ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษรทีใ่ช้       

2. ความเหมาะสมของรปูแบบตวัอกัษรทีใ่ช้      

3. ความเหมาะสมของสตีวัอกัษรทีใ่ช้      

4. ความเหมาะสมของการเลอืกใชส้พีืน้จอภาพ      

5. ความถกูตอ้งของเสยีงบรรยายในบทเรยีน      

6. ความชดัเจนของภาพทีใ่ชใ้นบทเรยีน      

7. ความเหมาะสมของภาพเคลื่อนไหวทีใ่ชใ้นบทเรยีน      

8. ความเหมาะสมของเสยีงดนตร ี      

9. ความเหมาะสม สอดคลอ้งของเน้ือหากบัวดิทีศัน์ทีนํ่าเสนอ      

10. ความต่อเน่ืองของการนําเสนอเน้ือหาในบทเรยีน      

ขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็อื่นๆ.................................................................................................  

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

ลงชื่อ                                  ผูป้ระเมนิ 

    (                                        ) 

        /         /        / 
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ตาราง 5   ผลการประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดีย เร่ืองธาตแุทรนซิชนัและ

ธาตกุมัมนัตรงัสี โดยผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา 

รายการประเมนิ 

คะแนนความคดิเหน็ 

ของผูเ้ชีย่วชาญ เฉลีย่ ระดบัคณุภาพ 

1 2 3 

1. ความถูกตอ้งของเน้ือหา  4 5 4 4.33 ด ี

2. ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบั

จดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

4 4 5 4.33 ด ี

3. ความเหมาะสมของเน้ือหากบัเวลา 

ทีนํ่าเสนอ 

3 4 4 3.66 ปานกลาง 

4. ความเหมาะสมของการจดัลาํดบัขัน้

ในการนําเสนอเน้ือหา 

4 3 4 3.66 ปานกลาง 

5. ความถกูตอ้งของการใชภ้าษา 4 4 4 4.00 ด ี

6. ความเหมาะสม สอดคลอ้งของ

เน้ือหากบัภาพทีนํ่าเสนอ 

4 5 4 4.33 ด ี

7. ความเหมาะสมของเน้ือหากบัระดบั

ผูเ้รยีน 

5 4 5 4.66 ด ี

8. การนําเขา้สูบ่ทเรยีนมคีวามน่าสนใจ 5 5 4 4.66 ด ี

9. ความน่าสนใจในการดาํเนินเรือ่ง 4 5 5 5.00 ดมีาก 

10. ความชดัเจนของเน้ือหา 5 4 5 4.66 ด ี

เฉล่ียโดยรวม 4.33 ด ี
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ตาราง 6   ผลการประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดีย เร่ืองธาตแุทรนซิชนัและ

ธาตกุมัมนัตรงัสี โดยผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

รายการประเมนิ 

คะแนนความคดิเหน็ 

ของผูเ้ชีย่วชาญ เฉลีย่ ระดบัคณุภาพ 

1 2 3 

1. ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร 

ทีใ่ช ้ 

4 5 4 4.33 ด ี

2. ความเหมาะสมของรปูแบบตวัอกัษร

ทีใ่ช ้

5 5 5 5.00 ดมีาก 

3. ความเหมาะสมของสตีวัอกัษรทีใ่ช้ 5 5 4 4.66 ด ี

4. ความเหมาะสมของการเลอืกใช้ 

สพีืน้จอภาพ 

4 4 5 4.33 ด ี

5. ความถกูตอ้งของเสยีงบรรยายใน

บทเรยีน 

5 5 5 5.00 ดมีาก 

6. ความชดัเจนของภาพทีใ่ชใ้น

บทเรยีน 

4 5 5 4.66 ด ี

7. ความเหมาะสมของภาพเคลื่อนไหว

ทีใ่ชใ้นบทเรยีน 

5 4 5 4.66 ด ี

8. ความเหมาะสมของเสยีงดนตร ี 3 4 4 3.66 ปานกลาง 

9. ความเหมาะสม สอดคลอ้งของ

เน้ือหากบัวดิทีศัน์ทีนํ่าเสนอ 

5 4 4 4.33 ด ี

10. ความต่อเน่ืองของการนําเสนอ

เน้ือหาในบทเรยีน 

4 3 4 3.66 ปานกลาง 

เฉล่ียโดยรวม 4.43 ด ี
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ภาคผนวก ค 

- ตารางแสดงผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร์

มลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินั และธาตุกมัมนัตรงัส ี

- ตารางแสดงความคงทนในการเรยีนรู ้หลงัเรยีนและเมือ่เวน้ระยะเวลา 2 สปัดาห ์ดว้ย

บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินั และธาตุกมัมนัตรงัส ี
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ตาราง 7 แสดงผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี  

เรือ่ง ธาตุแทรนซชินั และธาตุกมัมนัตรงัส ี

ลาํดบัที ่ ก่อนเรยีน หลงัเรยีน ผลต่าง (D) 𝐷𝐷2 

1 11 19 8 64 

2 21 30 9 81 

3 22 36 14 196 

4 23 23 0 0 

5 28 27 -1 1 

6 19 17 -2 4 

7 16 15 -1 1 

8 17 20 3 9 

9 18 20 2 4 

10 20 26 6 36 

11 24 32 8 64 

12 29 25 -4 16 

13 15 25 10 100 

14 21 21 0 0 

15 13 24 11 121 

16 14 22 8 64 

17 17 22 5 25 

18 21 21 0 0 

19 13 17 4 16 

20 25 35 10 100 

21 19 24 5 25 

22 18 16 -2 4 

23 18 20 2 4 

24 16 22 6 36 

25 25 26 1 1 

26 15 21 6 36 

27 16 24 8 64 

28 17 21 4 16 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ลาํดบัที ่ ก่อนเรยีน หลงัเรยีน ผลต่าง (D) 𝐷𝐷2 

29 18 21 3 9 

30 22 31 9 81 

31 19 32 13 169 

32 17 29 12 144 

33 16 18 2 4 

34 22 19 -3 9 

35 12 23 11 121 

36 20 22 2 4 

37 14 21 7 49 

38 20 18 -2 4 

𝑋𝑋�  18.71 23.28   

∑D   174  

∑𝐷𝐷2    1682 

 

t =
∑D

�𝑁𝑁∑𝐷𝐷
2 − (∑D)2

𝑁𝑁 − 1

 

 

t =
174

�38(1682)− (174)2

38 − 1

 

 

t =
174

�63916− 30276
37

 

t =
174

√909.19
 

t = 5.77 
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ตาราง 8 แสดงความคงทนในการเรยีนรู ้หลงัเรยีนและเมือ่เวน้ระยะเวลา 2 สปัดาห ์ดว้ยบทเรยีน

คอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่ง ธาตุแทรนซชินั และธาตุกมัมนัตรงัส ี

ลาํดบัที ่ หลงัเรยีน ทดสอบหลงัเรยีน ผลต่าง (D) 𝐷𝐷2 

1 19 17 -2 64 

2 30 30 0 81 

3 36 35 -1 196 

4 23 22 -1 0 

5 27 26 -1 1 

6 17 18 1 4 

7 15 15 0 1 

8 20 20 0 9 

9 20 19 -1 4 

10 26 25 -1 36 

11 32 32 0 64 

12 25 28 3 16 

13 25 25 0 100 

14 21 21 0 0 

15 24 24 0 121 

16 22 22 0 64 

17 22 21 -1 25 

18 21 20 -1 0 

19 17 17 0 16 

20 35 35 0 100 

21 24 24 0 25 

22 16 17 1 4 

23 20 20 0 4 

24 22 22 0 36 

25 26 26 0 1 

26 21 20 -1 36 

27 24 24 0 64 

28 21 20 -1 16 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ลาํดบัที ่ ก่อนเรยีน หลงัเรยีน ผลต่าง (D) 𝐷𝐷2 

29 21 19 -2 9 

30 31 30 -1 81 

31 32 32 0 169 

32 29 29 0 144 

33 18 17 -1 4 

34 19 20 1 9 

35 23 23 0 121 

36 22 20 -2 4 

37 21 19 -2 49 

38 18 20 2 4 

𝑋𝑋�  23.28 23   

∑D   -11  

∑𝐷𝐷2    43 

 

t =
∑D

�𝑁𝑁∑𝐷𝐷
2 − (∑ x)2

𝑁𝑁 − 1

 

t =
−11

�38(43)− (−11)2

38− 1

 

t =
−11

�1634− 121
37

 

t =
−11
√40.89

 

t = 1.72 
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ภาคผนวก ง 

- ตวัอยา่งบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่งธาตุแทรนซชินั 

- ตวัอยา่งบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่งธาตุกมัมนัตรงัส ี
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ตวัอยา่งบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่งธาตุแทรนซชินั 

 

         

รายวิชา เคมีเพ่ิมเติม 

รหสัวิชา ว 31221

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 

เร่ือง ธาตแุทรนซิชนั

ครผูู้สอน นางสาวธญัญรศัท ์ สภุษร
1

 

 

         

คาํช้ีแจง

 ให้นักเรียนดาํเนินตามกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครู

บรรยาย

 นักเรียนต้องใช้เอกสารประกอบการเรียนควบคู่ไปกบั 

การใช้บทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดีย

 นักเรียนควรตัง้ใจเรียนและปฏิบติัตามขัน้ตอนต่างๆ 

 หากนักเรียนไม่เข้าใจหรือเกิดข้อสงสยัให้สอบถาม

คณุครู

2
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ทดสอบก่อนเรียน (PRE-TEST)

• โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ� ทางการ

เรียนเรือ่ง ธาตแุทรนซิชนัและธาตุ

กมัมนัตรงัสี

3

 

 

        
ท่ีมา : http://www.ptable.com/Images/ตารางธาตุ.png

4
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ยงัจาํได้มั �ยค่ะ................

ธาตเุรพรีเซนเททีฟ

แบ่งเป็นก่ีหมู่

ธาตเุรพรีเซนเททีฟแบ่ง

ออกเป็นหมู่โดยใช้คณุสมบติั

ใดบ้าง

5

 

 

 

         
ท่ีมา : http://www.vcharkarn.com/lesson/view.php?id=1180

6
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7

TRANSITION

• ธาตกุลุ่มท่ีอยู่ระหว่างหมู่ IIA และหมู่ IIIA 

มีช่ือเรียกว่าธาตอุะไร

TRANSITION

• ธาตกุลุ่มท่ีอยู่ระหว่างหมู่ IIA และหมู่ IIIA 

มีสมบติัอย่างไร

 

 

         

สมบติับางประการและการจดัเรียงอิเลก็ตรอนของ

โพแทสเซียม แคลเซียม และธาตแุทรนซิชนัในคาบท่ี 4

ธาตุ

สมบติั

เลข

อะตอม

รศัมี

อะตอม

ในโลหะ 

(pm)

จุด

หลอมเหลว 

(oC)

จุด

เดือด 

(oC)

ความ

หนาแน่น 

(g/cm3)

IE1

(kJ/mol)

อิเลก็โทร

เนกาติวีตี

การจดัเรียง

อิเลก็ตรอนใน

ระดบัพลงังาน

ย่อย

จาํนวน

อิเลก็ตรอน

ในระดบั

พลงังาน

K 19 227 63.5 759 0.89 425 0.82 [Ar] 3d0 4s1 2 8 8 1

Ca 20 197 842 1484 1.54 596 1.00 [Ar] 3d0 4s2 2 8 8 2

Sc 21 160 1541 2836 2.99 639 1.36 [Ar] 3d1 4s2 2 8 9 2

Ti 22 150 1670 3287 4.51 665 1.54 [Ar] 3d2 4s2 2 8 10 2

V 23 140 1910 3407 6.00 657 1.63 [Ar] 3d3 4s2 2 8 11 2

Cr 24 130 1907 2671 7.15 659 1.66 [Ar] 3d5 4s1 2 8 13 1

Mn 25 140 1246 2061 7.3 723 1.55 [Ar] 3d5 4s2 2 8 13 2

Fe 26 130 1538 2861 7.87 768 1.83 [Ar] 3d6 4s2 2 8 14 2

Co 27 130 1495 2927 8.86 766 1.88 [Ar] 3d7 4s2 2 8 15 2

Ni 28 130 1455 2913 8.90 743 1.91 [Ar] 3d8 4s2 2 8 16 2

Cu 29 130 1085 2562 8.96 752 1.90 [Ar] 3d10 4s1 2 8 18 1

Zn 30 130 419.53 907 7.14 913 1.65 [Ar] 3d10 4s2 2 8 18 2

8
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1.   ค่าพลงังานไอออไนเซชนัลาํดบัท่ี 1 และ ค่าอิเลก็โทรเนกาติวิตี 

มีค่าตํา่เหมือนกนั

2.   จดุเดือด จดุหลอมเหลว ความหนาแน่น ของธาตแุทรนซิชนัมี

ค่าสงูกว่า K และ Ca

3.   ขนาดอะตอมของธาตแุทรนซิชนัในคาบเดียวกนัมีขนาด

ใกล้เคียงกนั

สมบตัิบางประการของ K Ca และTransition ในคาบที� 4

10

 

           

 

         

แบบฝึกหดั เรื�อง สมบตัิบางประการของ
ธาตุแทรนซชินั

11

•ธาตแุทรนซิชนัส่วนใหญ่มีเวเลนซอิ์เลก็ตรอน เท่ากบั.......

•แนวโน้มของรศัมีอะตอมของธาตแุทรนซิชนัในคาบ 

 เดียวกนัเป็นอย่างไร

•ขนาดอะตอมของธาตแุทรนซิชนักบั K และ Ca 

  มีลกัษณะเหมือนหรือแตกต่างกนัอย่างไร

•จดุเดือด จดุหลอมเหลว ของธาตแุทรนซิชนักบั K 

  และ Ca มีค่าเหมือนหรือแตกต่างกนัอย่างไร

•ค่า IE1 และค่า EN ของธาตแุทรนซิชนักบั K

และ Ca มีค่าเหมือนหรือแตกต่างกนัอย่างไร
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จดุมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาสีของสารประกอบของธาตแุทรนซิชนั   

                      และเลขออกซิเดชนั

จดุประสงคก์ารทดลอง

1. เพ่ือศึกษาสมบติับางประการของสารประกอบของธาตุ

โครเมียมและแมงกานีส

2. บอกเหตผุลท่ีธาตโุครเมียมและแมงกานีสเกิดสารประกอบ

ได้หลายชนิดและมีสีต่างๆกนัได้

การทดลอง เรื�อง การศึกษาสมบตัิของสารประกอบของ Cr และ Mn

12

 

 

          

สารเคมีและอปุกรณ์

สารเคมี
 K2Cr2O7 Solution
 H2SO4 Solution
 H2O2 Solution
 NaOH
 MnO2
 Na2S Solution
 NaOH Solution
 นํ�ากลั�น

อุปกรณ์
 หลอดทดลองขนาดเล็ก 4 หลอด

 หลอดทดลองขนาดกลาง  2 หลอด

 หลอดฉีดยาขนาด 10 cm3 1 หลอด

 หลอดหยดอยา่งยาว 2 อนั

 กรวยกรอง 1 อนั

 กระดาษกรอง 1 แผน่

 ชอ้นตวงเบอร ์1 1 อนั

 ตะเกียงแอลกอฮอล ์ 1 ดวง

 ที�จบัหลอดทดลอง 1 อนั

 เครื�องช ั�ง 1 เครื�อง
13
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ข ั�นตอนการทดลอง

ใส่ K2Cr2O7 0.1 mol/dm3 จาํนวน 1.0 cm3 ลงในหลอดทดลอง

เติม H2SO4  1 mol/dm3 จาํนวน 1.0 cm3 เขย่า สงัเกตสี

เติม H2O2 เขม้ขน้ 6% โดยปรมิาตร จาํนวน 1 cm3

เขย่า สงัเกตการเปลี�ยนแปลง

ตอนที� 1   สารประกอบของโครเมยีม

14

 

   

           

15

โปรแกรมการทดลองเคมี

 (Crocodile Chemistry)

 (เร่ิมทาํการทดลองกนัเลยค่ะ)

ตอนท่ี 1   สารประกอบของโครเมียม
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ตารางบนัทึกผลการทดลอง

วิธีการทดลอง การเปลี�ยนแปลงที�สงัเกตได ้

เตมิ H2SO4 ลงใน K2Cr2O7 ซึ�งมสี สีม้ สารละลายยงัเป็นสสีม้เหมือนเดมิ

เตมิ H2O2 ลงในสารละลายผสมของ 

K2Cr2O7 กบั H2SO4

สารละลายเปลี�ยนจากสสีม้เป็น

สเีขียว และมีฟองแกส๊เกิดขึ�นดว้ย

16

 

 

            

ตอนที� 2   สารประกอบของแมงกานีส

ใส ่NaOH 0.5 g ลงในหลอดทดลอง

ใส ่MnO2 0.3 g

เผาจน NaOH หลอมรวมเป็นเนื�อเดียวกนั

เติมนํ �ากลั�น 5 cm3 เขย่า สงัเกตสขีองสารละลาย

ทิ�งไวใ้หเ้ยน็

(ต่อ)

17
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นาํสารละลายประมาณ 2 cm3 ใสใ่นหลอดทดลอง เติม H2SO4 

เขย่า สงัเกตการเปลี�ยนแปลง

หยด Na2S ทลีะหยด เขย่า สงัเกตสขีองตะกอนและสารละลาย

นาํสารละลายประมาณ 2 cm3 เติม NaOH ทลีะหยด 
พรอ้มเขย่า สงัเกตสขีองตะกอนที�เกดิขึ�น

เขยา่ตอ่ไปอีกประมาณ 2 นาท ีสงัเกตสขีองตะกอนและสารละลาย 18

 

 

         

19

โปรแกรมการทดลองเคมี

 (Crocodile Chemistry)

 (เร่ิมทาํการทดลองกนัเลยค่ะ)

ตอนที� 2   สารประกอบของแมงกานสี
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ตารางบนัทึกผลการทดลอง

วิธีการทดลอง การเปลี�ยนแปลงที�สงัเกตได ้

เผา NaOH กบั MnO2 จนหลอมเหลว 

และต ั�งทิ�งไวใ้หเ้ย็น แลว้เตมินํ �าลงไป

ไดส้ารละลายสเีขียว

เตมิ H2SO4 ลงในสารละลาย ไดส้ารละลายสมี่วงแดง

หยดสารละลาย Na2S ลงในสารละลาย เกิดตะกอนขาว สารละลายเปลี�ยนเป็นไมม่ีสี

หยดสารละลาย NaOH ลงในสารละลาย มีตะกอนสนีํ �าตาลออ่นเกิดขึ�น ตั�งทิ�งไวส้กั

พกัจะมสีเีขม้ขึ�น

20

 

 

        

อภิปรายผลการทดลอง

1. Cr และ Mn เกดิสารประกอบไดห้ลายชนิด มีสต่ีางกนั

2.  สารละลายเปลี�ยนจากสสีม้             สเีขยีว

                               Cr6+ Cr3+

3.    MnO4
2- MnO4

- Mn2+ Mn(OH)3

       สเีขยีว     ม่วงแดง       ชมพูออ่น   นํ�าตาล

4. สขีองสารกบัเลขออกซเิดชนัของธาตแุทรนซชินัมีความสมัพนัธ์กนั

21
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ทาํไมสารประกอบของธาตุแทรนซชินัจงึมีสต่ีางกนั

22

นักเรียนช่วยกนั

อภิปราย

อย่าลืมจดบนัทึกลงใน

เอกสารประกอบการเรียน

นะคะ

 

 

         

ปัจจยัที�มีผลต่อการเปลี�ยนสขีองสารประกอบ

1) เลขออกซเิดชนัของธาตุแทรนซชินั

2) ชนิดและจาํนวนโมเลกุลหรอืไอออนที�ลอ้มรอบธาตุแทรนซชินั

23
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สรุป และทบทวน

24

ธาตแุทรนซิชนั

สมบติัของธาตแุท

รนซิชนั

สารประกอบของ

ธาตแุทรนซิชนั

สารประกอบ

เชิงซ้อนของ

ธาตแุทรนซิชนั
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ตวัอยา่งบทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี เรือ่งธาตุกมัมนัตรงัส ี

       

รายวิชา เคมี เพิ �ม เติม  รหัสวิชา ว 31221

หน่วยการเ รียนรู้ที � 2   เ รื �องธาตุกัมมันตรังสี

ครู ผู้สอน  นางสาวธัญญรัศท์  สุภษร

ธาตุกมัมันตรังสี
1

 

 

     

คาํชี�แจง

 ใ ห้ นักเรียน ดาํ เ นิ น ตามกิจกรรมกา ร เ รีย นรู ที้ ่ค รูบ รรยาย

 นั ก เ รีย นต้ องใ ช้ เอกสา รประกอบกา รเ รีย นควบคู่ ไปกับ    

    การใ ช้บท เ รีย น คอมพิวเตอ ร์มัล ติ มี เ ดี ย

 นั ก เ รีย น ควรตั ้ งใจ เ รีย น และปฏิบัติตาม

    ขั ้นต อน ต่า งๆ 

 ห ากนั ก เรียน ไม่ เข้ า ใจห รือ เ กิ ดข้อส งสัย

    ใ ห้ สอบถามคุณครู

2
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ธาตุกมัมันตรังสี

ให้นักเรียนดวิูดีทศัน์ เร่ือง สารกมัมนัตรงัสี คืออะไร

...........อย่าลืมจดบนัทึกนะคะ 

3

 

 

 

     

สารกมัมนัตรงัสี ( Radioactive Element ) หมายถึง ไอโซโทปของ

ธาตท่ีุมีนิวเคลียสไม่เสถียร และสามารถเปล่ียนแปลงภายใน

นิวเคลียสกลายเป็น ธาตใุหมท่ี่เสถียรมากขึน้โดยการปลดปล่อย 

รงัสีแอลฟา เบตา และ แกมมา ออกมา.....................................

ตวัอยา่งสารกมัมนัตรงัสี.... U-235....

Th-232 .... Rn-222......I-131...... Co-60

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

4
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 อองตวน อองรี แบก็เคอเรล ปีแอร์ และมารี กูรี

ประวตัแิละการค้นพบธาตุกมัมนัตรังสี
5

ท่ีมา : http://th.wikipedia.org/wiki ท่ีมา : http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=56084

 

 

 

     

ธาตุกมัมันตรังสีอยู่

ตรงไหนกนับ้าง ?

6

     ท่ีมา : http://www.ptable.com/Images/ตารางธาตุ.png
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ธาตุกมัมันตรังสี

1) ธาตุที�มีนิวเคลียสไม่เสถียร

2) แผรั่งสีออกมาไดอ้ยา่งต่อเนื�อง

3) มีการเปลี�ยนแปลงภายในนิวเคลียสกลายเป็นธาตุใหม่ที�

เสถียรมากขึ�น

4) ส่วนใหญ่มีเลขอะตอมสูงกวา่ 83

7

 

 

     

อตัราส่วนของจํานวนนิวตรอนต่อจํานวนโปรตอน

12
6C

14
6C

23
11Na 23

11Na

นิวเคลยีสที�มีอตัราส่วนระหว่างจํานวนนิวตรอนต่อจํานวนโปรตอน

ไม่เหมาะสม                  ธาตุใหม่

8
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ชนิดและสมบตัขิองรังสีบางชนิด

ชนดิของรังสี สัญลกัษณ์ สมบตัิ

แอลฟา α หรือ 42He -  ประจุไฟฟ้า +2

-  เลขมวล 4

-  อาํนาจทะลุทะลวงตํ�า

บีตา β หรือ 0
-1e - ประจุไฟฟ้า -1

-  มีมวลเท่ากบัมวลของอิเลก็ตรอน

-  อาํนาจทะลุทะลวงสูงกวา่รังสีแอลฟาถึง 100 เท่า

แกมมา γ - เป็นคลื�นแม่เหลก็ไฟฟ้าที�มีความยาวคลื�นสั�นมาก

- ไม่มีประจุ ไม่มีมวล

- อาํนาจทะลุทะลวงสูงมาก

9

 

 

        

การแผ่รังสีแอลฟา

 เลขอะตอมสูงกวา่ 82

 มีจาํนวน n ต่อ p ในสดัส่วนไม่เหมาะสม

 กลายเป็นนิวเคลียสใหม่ที�มีเลขอะตอมลดลง 2 เลขมวลลดลง 4

204
82 Pb 200

80Hg  +  42He

226
88Ra               222

86Rn  +  42He

10
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 เกิดกบันิวเคลียสที�มีจาํนวน n มากกวา่ p

 เลขอะตอมเพิ�มขึ�น 1 เลขมวลเท่าเดิม

การแผ่รังสีบตีา

210
82 Pb 210

83Bi + 0-1e

28
13Al               28

14Si  + 0-1e

11

 

 

 

       

การแผ่รังสีแกมมา

 เกิดกบัไอโซโทปกมัมนัตรังสีที�มีพลงังานสูงมาก

99
52Te               210

52Te + γ

222
86Rn              222

86Rn + γ

12
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แบบฝึกหัด การสลายตวัของธาตุกมัมันตรังสี

13

1. 

2. 

3. 

4. 

5. γ

 

 

      

t1/2 หมายถึง ระยะเวลาที�นิวเคลยีสของธาตุกมัมันตรังสี

                     สลายตัวจนเหลือครึ�งหนึ�งของปริมาณเดิม

ครึ�งชีวติของ

ธาตุกมัมันตรังสี Na-24 Na-24 Na-24

10 g
15 hour 15 hour

5 g
2.5 g

14
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ตวัอย่างครึ�งชีวติของไอโซโทปกมัมนัตรังสีบางชนิด

ไอโซโทปกมัมนัตรังสี ครึ�งชีวติ รังสีที�แผ่ออกมา
214

84Po 1.6 x 10-4 วนิาที α
131

53I 8.1 วนั β
60

27Co 5.3 ปี β
226

88Ra 1600 ปี α และ β
14

6C 5730 ปี β
238

92U 4.5 x 109 ปี α

15

 

 

 

       

หมายความว่า นิวเคลียสของธาตุ  X จะ

สลายตัวให้ร ัง สีออกมาจนกระทัง่ เวลาผ่านไป 10 

ชัว่ โมง  ปริมาณของธาตุ  X จะเหลืออยู่ เพียง

ครึ ่งหนึ่งของปริมาณเริ ่มต้น

ธาตุ X มคีรึ�งชีวติ 10 ชั�วโมง หมายความว่าอย่างไร

16

X 10 ชั�วโมง X
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ตัวอย่าง ท่ี  1 ธาตุ  Y มีค ร่ึง ชี วิต 20 วัน เ ร่ิมต้นมีธาตุ  Y 50  

กรัม เมื่อเวลาผ่านไป 60 วัน จะมีธาตุ  Y เหลืออยู่ เ ท่าใด

17

50 กรัม

20 วัน 20 วัน 20 วัน

25 กรัม

12.5 กรัม 6.25 กรัม

 

 

 

        

ตวัอย่างโจทย ์ครึ่งชีวิตของธาตกุมัมนัตรงัสี

18

ตัวอย่าง ท่ี  2 จงหาปริมาณเร่ิมต้นของธาตุกัมมันตรัง สี  Z 

เ มื่อนําธาตุ  Z จาํนวนหน่ึงมาวางไว้ เ ป็นเวลา 15 ชัว่ โมง 

ปรากฏว่ามีมวลเหลือ  0.5  กรัม ค รึ ่ง ชี วิตของ Z เ ท่ ากับ  5 

ชัว่ โมง

a กรมั

5 hour 5 hour 5 hour

1 ครึ่งชีวิต 2 ครึ่งชีวิต 3 ครึ่งชีวิต
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19

 

 

 

       

• ปฏิกริิยาฟิชชัน

• ปฏิกริิยาฟิวชัน

20

 



94 

 

       

ปฏิกริิยาฟิชชัน
21

ท่ีมา : http://www.vcharkarn.com/lesson/view.php?id=1186
 

 

       

ปฏิกริิยาฟิวชัน
22

ท่ีมา : http://fusion.srubar.net/principles-of-nuclear-fusion.html
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แบบฝึกหัด เรื�อง ปฏิกริิยานิวเคลยีร์

23

 

 

       

การตรวจสอบสารกมัมนัตรังสี
24

ท่ีมา : http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=34114
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เทคโนโลยทีี�เกี�ยวข้องกบัการใช้สารกมัมันตรังสี

25

 

 

        

ด้านธรณวีทิยา

 การใช้ C-14 คาํนวณหาอายุของวตัถโุบราณหรอือายุของซากดึกดาํบรรพ ์ซ่ึง
หาได้จากในบรรยากาศมี C-14 ซ่ึงเกิดจากไนโตรเจนรวมตวักบันิวตรอนจาก
รงัสีคอสมิกเกิดปฏิกิริยาระหว่างไนโตรเจนกบันิวตรอน เกิดเป็น C-14 และ 
H-1 ซ่ึง C-14 จะทาํปฏิกิริยากบัออกซิเจนกลายเป็น 14CO2 ดงันัน้ในอากาศท่ี
หายใจเข้าไป จึงมี 14CO2 ปะปนอยู่ด้วย และ 14CO2 ท่ีเกิดขึน้ พืชได้นําไปใช้ใน
กระบวนการสงัเคราะหแ์สงด้วย สตัวกิ์นพชื คนกินสตัวแ์ละพชื ดงันัน้ใน
ส่ิงมีชีวิตจึงมี C-14 ในขณะท่ีพชืหรอืสตัวย์งัมีชีวิตอยู่ C-14 จะถกูรบัเข้าไป
และขบัออกมาตลอดเวลา เพราะฉะนัน้เมือ่ส่ิงมีชีวิตนัน้ยงัมีชีวิตอยู่ ปริมาณ 
C-14 ในรา่งกายจะคงท่ี แต่เมือ่ส่ิงมีชีวิตนัน้ตายลงปริมาณ C-14 จะลดลง
เรือ่ยๆ เพราะฉะนัน้ ถ้าทราบอตัราการสลายของ C-14 จะสามารถนําครึง่
ชีวิตของ C-14 มาคาํนวณหาอายขุองวตัถโุบราณนัน้ได้

26
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27

ตวัอย่าง ด้านธรณวีทิยา

ท่ีมา : http://www.learners.in.th/blogs/posts/111634ท่ีมา : http://www.dd-pra.com/auction/detail/1387571/
 

 

         

ด้านการแพทย์
28

ท่ีมา : http://nsspi.tamu.edu/media/1285314/kch_imaging_nuclear_medicine.jpg

 I-131 ใช้ในการติดตามเพ่ือศึกษาความผิดปกติของต่อมไธรอยด,์ 

 Na-24 ใช้ตรวจอตัราการไหลเวียนของโลหิต, 

 Au-198 ใช้ตรวจตบั ไขกระดกู, 

 Co-60 และ Ra-226 ใช้รกัษาโรคมะเรง็
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ด้านเกษตรกรรม
29

ท่ีมา : http://saifonmitrkaset.com/?p=299

การใช้ธาตกุมัมนัตรงัสี P-32 

ศึกษาความต้องการปุ๋ ยของพืช

 ใช้รงัสีปรบัปรงุเมลด็พนัธุพื์ช

ให้ได้พนัธุที์่ต้องการ

 

 

      

ด้านอุตสาหกรรม

 ใช้ธาตกุมัมนัตรงัสีตรวจหารอยตาํหนิ เช่น รอยร้าวของ

โลหะหรือท่อขนส่งของเหลว 

 ใช้ธาตกุมัมนัตรงัสีในการตรวจสอบและควบคมุความหนา

ของวตัถุ

30
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การเกบ็ถนอมอาหาร

 ใช้ Co-60 ซ่ึงเป็นรงัสีแกมมา ทาํลายแบคทีเรียในอาหาร จึง

ช่วยให้เกบ็รกัษาอาหารไว้ได้นานขึน้

31

ท่ีมา : http://changchuanchim.com/review/food/12

ท่ีมา : http://www.phtnet.org/article/view-article.asp?aID=19

 

 

 

        

สรุป และทบทวน

32

ธาตุ

กมัมนัตรงัสี

การเกิดธาตุ

กมัมนัตรงัสี

ครึ่งชีวิต

การสลายตวั
ปฏิกิริยา

นิวเคลียร์

การตรวจสอบ

และเทคโนโลยี
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แบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียน เรื�อง ธาตุแทรนซิชันและธาตุกมัมนัตรังสี 

33
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