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The purpose of this study were to develop computer multimedia instruction on 
Colloid Solution and Suspension in Chemistry Subject for fourth level students and to find 
out the efficiency based on  85 / 85 criteria.  

The samples were 48 fourth level students, Mathayom Suksa 4 from The 
Demonstration School of Rajaphat Suan sunandha University, Bangkok, by simple random 
sampling. The study was performed into 3 experimental groups to test the efficiency of 
computer multimedia instruction on Colloid Solution and Suspension. The statistics used to 
analyze the data were mean and percent. 

The study results revealed that the computer multimedia instruction on Colloid 
Solution and Suspension had a good quality and the efficiency of 88.78 / 87.78. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยจากสังคมเกษตรกรรมเปนสังคมอุตสหกรรมแลวเขาสู
สังคมขอมูลขาวสารนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการนําเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามาใชในการพัฒนา
ประเทศใหเจริญกาวหนา ดังน้ันวิทยาศาสตรจึงเปนสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของ
มนุษยและมีสวนในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา จะเห็นไดวาวิทยาสาสตรเขามามีบทบาทใน
การดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษยในทุกๆ ดาน ทําใหความเปนอยูดีขึ้นและสะดวกสบายมากขึ้น 
อีกทั้งวิทยาศาสตรยังเปนสิ่งที่ทําใหเกิดองคความรูทักษะในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ทําใหสามารถปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็วได 
การที่ประเทศไทยจะพึ่งตนเองไดในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนั้นจําเปนที่เราจะตองสราง
จิตสํานึกของคนในประเทศชาติโดยเฉพาะเยาวชนใหมีความรู ความสามารถทางวิทยาศาสตร มี
ทักษะ      ที่สําคัญในการคนควาหาความรู รูจักคิด และใชเหตุผลในการแกไขปญหาตางๆ ตลอดจน
สามารถทํางานเปนกลุมกับผูอ่ืนได (เฉลียว มณีเลิศ.2533 : 2) 

หลักสูตรของวิชาวิทยาศาสตรมีลักษณะที่สําคัญในการเรียนการสอนในโรงเรียน  ซึ่งใน
ปจจุบันเปนหลักสูตรที่พัฒนาโดยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่ง
เนนการพัฒนาใหผูเรียนรูจักตนเอง รูจักคิด ทํางานและแกปญหาได โดยใชวิธีการเรียนแบบสืบ
เสาะหาความรูเปนสําคัญ แตถึงกระนั้นก็ยังพบวามีนักเรียนจํานวนหนึ่งไมประสบความสําเร็จในการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตรตามจุดประสงคที่ตองการ 

จากการศึกษาการเรียนการสอนวิชาเคมีที่ผานมาพบวาการเรียนการสอนวิชาเคมีของ
ประเทศไทยเรายังไมบรรลุตามจุดประสงคเทาที่ควร ดังเห็นไดจากการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศของสํานักงานทดสอบทางการศึกษา      
กรมวิชาการ  

ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเนนใหนักเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนรูนั่นคือ      
ใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู และใหการเรียนรูเกิดขึ้นที่ตัวนักเรียน ครูจึงตองแสดงบทบาทใน
การอํานวยความสะดวกในการเรียนมากกวาเปนผูใหความรูแกนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนสรางและหา
ความรูดวยตัวนักเรียนเอง เม่ือพิจารณาหลักการจัดการเรียนการสอนตามแนวที่เนนนักเรียนเปน
ศูนยกลางการเรียนรู ครูตองวางแผนจัดการเรียนการสอนอยางดี ตองใชรูปแบบกระบวนการเรียน
และกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตรสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว จําเปนตองอาศัยวัสดุและเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อชวยใหการเรียนการสอน 
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ในการถายทอดความรูและประสบการณไปสูผูเรียน ลดเวลาในการเรียนรูใหนอยลงทําให
การเรียนการสอนดําเนินไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2528 : 206) 

ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีจะประสบปญหาในหลายๆ ดาน เชน ระยะเวลาที่ใช
ในการสอนไมเพียงพอกับเนื้อหาที่กําหนดใหเรียน สื่อการเรียนการสอนไมเพียงพอที่ใชในการเรียน 
โดยเฉพาะการทําการทดลองและอุปกรณที่ใชในการทดลองไมเพียงพอ จึงทําใหนักเรียนไมได
ประสบการณตรงและไมเห็นปรากฎการณที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนและปจจัยตาง ๆ 
ที่มีผลกระทบตอการทดลอง และสิ่งหนึ่งที่ผู เรียนสนใจคือ คอมพิวเตอร จึงไดนําบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมาใชสอน ดังน้ันจึงจําเปนที่จะตองพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีความ
เหมาะสมและนักเรียนทุกคนไดศึกษาอยางมีอิสระตามแนวการสอนที่เนนใหเด็กเปนศูนยกลาง ซึ่ง
สื่อการเรียนการสอนนั้นมีหลายรูปแบบดวยกัน แตในปจจุบันจะพบวาไดมีการนําเอาเทคโนโลยี
ทางดานคอมพิวเตอรเขามาใชเปนอยางมากในดานการศึกษาซึ่งก็มีการนําเอาคอมพิวเตอรเขามา
ประยุกต ใชในงานการศึกษาดานตางๆ เชน การบริหารการศึกษา  การวางแผนหลักสูตร          
การพัฒนาบุคลากร หองสมุด การแนะแนว   สื่อการสอน งานดานการจัด   การเรียนการสอนและ
ชวยการสอน (ชวงโชติ พันธุเวช. 2535) อีกทั้งโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพมากขึ้นดวยเชนกันทั้งในแงของความสะดวกในการใชงานและ
ความสามารถในการรวมสื่อหลายรูปแบบหรือที่เรียกกันวามัลติมีเดีย (Multimedia) เขาดวยกันจน
กลาวไดวา มัลติมีเดียกลายมาเปน องคประกอบหลักของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในขณะนี้
ทั้งนี้เน่ืองจากมัลติมีเดียสามารถนําเสนอไดทั้งขอความ ดนตรี ภาพเคลื่อนไหว กราฟก ภาพถาย 
วัสดุ    ตีพิมพ เสียง ภาพยนตร และวีดิทัศน ประกอบกับสามารถที่จะจําลองภาพของการเรียนและ
การสอนที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองแบบเชิงรุก (พัลลภ พิริยะสุรวงศ. 2541:9) ซึ่ง
สอดคลองกับ    ธนพัฒน ถึงสุขและชเนนทร สุขวารี (2538 : 9) ที่กลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะรูปแบบการนําเสนอที่แปลกใหมกวา โดยรวมการทํางานของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิ
ทัศน เสียง ขอความที่ใชรวมกับระบบคอมพิวเตอร ทําใหระบบคอมพิวเตอรมีชีวิตชีวาขึ้นตามความ
ตองการนอกจากนี้มัลติมีเดียยังสามารถนําเสนอบทเรียนไดอยางหลากหลายมีทั้งภาพ เสียง และ
ขอความ ชวยในความกระตุนและเราความสนใจกอใหเกิดความจํา  ซึ่งเหมาะกับการเรียนการสอนใน
วิชาเคมีที่จําเปนที่จะตองมีการจัดทดลอง การจิตนาการ  รวมถึงการมีสวนรวมในกระบวนการเรียน
การสอนจึงเหมาะกับการเรียนการสอนในปจจุบันที่เนน  ผูเรียนเปนศูนยกลางที่คํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล เพราะผูเรียนสามารถเรียนไปตามความสามารถและตามอัตราความเร็วใน
การเรียนรูของตน (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2538) 

จากความจําเปนและความสําคัญที่จะตองรีบพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเคมีในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียเรื่องสารละลาย  คอลลอยดและสารแขวนลอยสําหรับนักเรียนชวงชั้น   
ที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4) ซึ่งเปนเนื้อหาที่นักเรียนจะตองมีการทดลอง 
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เพ่ือศึกษาคุณสมบัติและ ความแตกตางของสารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย    
ดังน้ันจึงตองมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียอยางมีระบบเพื่อชวยสนับสนุนใหการ
เรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมกับผูเรียนซึ่งสามารถ
ตอบสนองในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี ดวยการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียที่ใชเปนสื่อการเรียนใหผูเรียนสามารถมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมการเรียนการสอนมีสิ่งเราดวยขอคําถามเพ่ือใหผูเรียนตอบสนอง และมีการเสริมแรงตอการ
ตอบสนอง   ที่ถูกตอง ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนสนใจที่จะเรียนตอไป ทั้งน้ีผูเรียนจะใชเรียน
ซ้ํากี่ครั้งก็ไดใชเวลานานเทาใดก็ไดตามความสามารถและความสนใจของผูเรียนเปนหลัก 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรแบบมัลติมีเดีย เรื่องสารละลาย คอลลอยด และ          

สารแขวนลอย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่4 (มัธยมศึกษาปที่ 4) ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  85/85 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
ไดบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย เร่ืองสารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย 

สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4) ที่มีประสิทธิภาพและเปนแนวทางในการพัฒนา   
บทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียในเนื้อหาวิชาอ่ืน ๆ ตอไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
1.  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากรทีใ่ชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4) ที่เรียนวิชาเคม ี

เรื่องสารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย โรงเรียนมัธยมสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2 5 4 8  จํานวน 8 0  คน 

2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
กลุมตวัอยางในการวิจัยครั้งน้ีไดแก นักเรียนชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4) ที่เรียนวิชาเคมี 

เรื่องสารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย โรงเรียนมัธยมสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา 
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 2  ปการศกึษา 2548  ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย 
โดยใชกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 48 คน และแบงเปน 

2.1  กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง ครั้งที่ 1  จํานวน   3  คน 
2.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง ครั้งที่ 2  จํานวน 15  คน 
2.3  กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง ครั้งที่ 3  จํานวน  30 คน 
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3.  เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 
เนื้อหาที่ใชในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียเปนเน้ือหาวิชาเคมีเรื่อง

สารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4)         
ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 สารละลาย 
 1.1 สารและสมบัติของสาร 
 1.2 สมบัติบางประการของสารละลาย 

ตอนที่ 2 คอลลอยด 
 2.1 สมบัติบางประการของสารคอลลอยด 
 2.2 คอลลอยดในชีวิตประจําวัน 

ตอนที่ 3 สารแขวนลอย 
 3.1 สมบัตบิางประการของสารแขวนลอย 
 3.2 การแยกสาร 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1.   บทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลตมิีเดีย หมายถึง บทเรียนที่ผูเรียนสามารถเรียนได

ดวยตนเองในวิชาเคมี เรื่องสารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอยสําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่ 4                
ที่มีการนําเสนอขอมูลตาง ๆ ทั้งขอมูลดานภาพ ขอมูลดานเสียง และขอมูลตวัอักษร นํามาบูรณาการ
เขาดวยกันดวยการออกแบบพัฒนาอยางเปนระบบ เพ่ือใชกับเครื่องคอมพิวเตอรในการจัดการและ
นําเสนอเนื้อหาวิชาของบทเรียนทั้งน้ีผูเรียนยงัสามารถโตตอบระหวางผูเรียนกับเครือ่งคอมพิวเตอรได    
มีการใหผลปอนกลับ มีแบบฝกหัดระหวางเรียน และมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเพ่ือ

ประเมินความรูความเขาใจของผูเรียน 
2.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย หมายถึง การสรางโปรแกรม

บทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียตามหลักการออกแบบบทเรียนโดยใชโปรแกรม Authorware 7.0 
สําหรับการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียวิชาเคมี เรื่องสารละลาย คอลลอยด           
และสารแขวนลอย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือใหผูเรียนไดสามารถไดเรียนรูดวยตนเอง 

3 .   ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมเีดียตามเกณฑ หมายถึง       
ผลการเรียนของผูเรียนที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียทีส่รางขึ้น โดยที่ผูเรียนตองมี
ความสามารถในการเรียนรูซึ่งวัดไดจากคะแนนไมต่ํากวาเกณฑ 8 5 / 8 5  

85 ตัวแรก ( E1) หมายถึง คารอยละของผลการเรียนเฉลี่ยของผูเรียนที่ไดจาก     
แบบฝกหัดระหวางเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

85 ตัวหลัง ( E2)  หมายถึง รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ยของผูเรียนที่ไดจาก      
แบบทดสอบหลังการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง เปนแบบทดสอบหลังเรียนที่   
วัดความสามารถดานความรู ความจํา และความเขาใจในเนื้อหาวิชาเคมี เรื่อง สารละลาย คอลลอยด  
และสารแขวนลอย ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของไดดังนี้ 
1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการสอนวิชาเคมี  เรื่องสารละลาย  

คอลลอยด  และสารแขวนลอย 
1.1  สารละลาย  
1.2  สารคอลลอยด 
1.3  แขวนลอย 
1.4  การแยกสาร 

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
2.1  ความเปนมาของการวิจัยและพัฒนา 
2.2  ขั้นตอนหลักในวัฏจักรการวิจัยและพัฒนา 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดียว 
3.1  ความเปนมาของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
3.2  ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
3.3  ประเภทของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
3.4  ขอดีและขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอน 
3.5  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
3.6  รูปแบบการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักการเรียนรูดวยตนเอง 
4.1  ทฤษฎีการเรียนการสอนรายบุคคล 
4.2    สื่อที่ใชสําหรับการเรียนการสอนรายบุคคล 
4.3  ประโยชนและขอจํากัดของการเรียนการสอนรายบุคคล 

5.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดียภายในประเทศและ         
ในตางประเทศ 

5.1  งานวิจัยมัลติมีเดียในประเทศ 
5.2  งานวิจัยมัลติมีเดียในตางประเทศ 
5.3  สรุปเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือนําเขาสูปญหาการวิจัย 
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1.  สารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย  
สารละลาย สารเนื้อเดียวที่ประกอบดวยสารมากกวา 1 ชนิด และมีสัดสวนการรวมตัวไม

คงที่และจะตองประกอบดวยทําตัวทําลายและตัวถูกทําลาย สาร เปนสสารที่มีสมบัติเฉพาะตัวอยูได 
3 สถานะ คือ ของแข็ง (s), ของเหลว (l), และกาซ (g)  สมบัติของสสารสามารถแบงออกเปน        
2 ประเภทคือ 

1.  สมบัติทางกายภาพ 
2.  สมบัติทางเคมี 
สามารถแบงสารตามลักษณะเนื้อสารได  ดังนี้ 
สารเนื้อเดียว (Homogeneous Substance) เปนสารที่มีองคประกอบภายในเหมือนกันทุก

สวนมองเห็นเปนเนื้อเดียวกัน  ทําใหสารมีสมบัติเหมือนกัน  แบงออกเปนสารบริสุทธิ์  และ       
สารละลาย 

สารเนื้อผสม  (Heterogeneous Substance) เปนสารที่มีองคประกอบภายในที่แตกตาง
กันหรือสารที่มีเน้ือสารไมเหมือนกันทุกสวน จึงทําใหสมบัติไมเหมือนกันตลอดทุกสวน แบงออกเปน 
สารแขวนลอย 

1.1  สารละลาย  ( Solution ) 
1.1.1  สารละลาย ( Solution ) หมายถึง ของผสมที่เปนสารเนื้อเดียวที่เกิดจากสาร

บริสุทธิ์ (ธาตุหรือสารประกอบตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป) มารวมตัวเปนเนื้อเดียวกัน มีอัตราสวนในการ
รวมตัวไมคงที่ และ มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวที่ไมคงที่ สารละลายสามารถแบงออกเปนองคประกอบ
ได 2 สวนคือ ตัวทําละลาย (Solvent) และ ตัวถูกละลาย (Solute)  เชน เม่ือใสน้ําตาลลงไปในน้ํา   
น้ําตาลจะคอย ๆ ละลายหายไปในน้ํา แตน้ําตาลไมไดหายไปไหน เพียงแตละลายตัวอยูในนํ้า      
เราเรียกน้ําตาลที่ละลายในน้ําวา สารละลาย (สารละลายที่มีน้ําเปนตัวทําละลาย “สารละลาย         
เอเควียส”)  อนุภาคของตัวถูกละลายมีขนาดเสนผานศูนยกลางนอยกวา 10-7 เซนติเมตร หรือ 
0.001 ไมโครเมตร จึงสามารถกระจายปนอยูกับตัวทําละลายเปนของผสมเนื้อเดียวกัน สารละลาย
ไมสามารถกรองตัวถูกละลายออกไดโดยใชกระดาษกรองหรือกระดาษเซโลเฟน เพราะอนุภาคที่มี
ขนาดเสนผานศูนยกลางนอยกวา 10-7 เซนติเมตร สามารถผานกระดาษกรอง และ             
กระดาษ เซลโลเฟนได 

1.1.2  การละลาย เม่ือหยอนผลึกดางทับทิมลงในน้ําจะเห็นสีมวงกระจายแผวงกวาง
ออกไปเรื่อย ๆ ขณะที่ดางทับทิมละลายในน้ํา ดางทับทิมแพรไปในน้ําทําใหเกิดสารละลาย 
หลักการพิจารณาตัวทําละลายและตัวถูกละลายในสารละลาย 

โดยทั่วไปสารละลายมีทั้งที่เปนของแข็ง ของเหลว และกาซ ในการที่จะบอกสารวา
สารใดเปนตัวทําละลายและสารใดเปนตัวถูกละลายไดนั้นมีการพิจารณาดังตอไปน้ี 

1.1.2.1  ถาตัวทําละลายและตัวถูกละลายมีสถานะเหมือนกัน สารที่มีปริมาณ
มากกวาจะเปนตัวทําละลาย สวนสารที่มีปริมาณนอยกวาจะเปนตัวถูกละลาย 
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      ตัวทําละลาย 
              ตัวถูกละลาย 
 
 

ภาพประกอบที่ 1  รูปแสดงสารละลายที่มีสถานะเหมือนกัน 
เชน  

แอลกอฮอลที่ใชฆาเชื้อโรค ประกอบดวยเอทานอล (C2H5OH) 70 % และ         
น้ํา 30 % มีน้ําเปนตัวถูกละลาย สวนเอทานอลเปนตัวทําละลาย 

ฟวสไฟฟา  ประกอบดวยบิสมัส (Bi) ประมาณ 50 % ตะกั่ว (Pb) ประมาณ 25 % 
และดีบุก (Sn) ประมาณ   25 % แสดงวาบิสมัสเปนตัวทําละลาย สวนตะกั่วและดีบุกเปน            
ตัวถูกละลาย เปนตน 

1.1.2.2  ถาตัวทําละลายและตัวถูกละลายมีสถานะตางกัน สารที่มีสถานะ
เหมือนกับสารละลายจะเปนตัวทําละลาย เชน น้ําเชื่อม (น้ํา + น้ําตาลทราย) น้ําและน้ําเชื่อมตางก็
เปน    ของเหลว น้ําจึงเปนตัวทําละลายสวนนํ้าตาลทรายเปนตัวถูกละลาย หรือโลหะอะมัลกัมที่ใช
อุดฟน  มีสถานเปนของแข็ง จึงมีปรอทเปนตัวถูกละลาย และโลหะเงินเปนตัวทําละลาย 
 

    
    
 

        
        

ตัวถูกละลาย 

ตัวทําละลาย 

สารละลาย 

 
ภาพประกอบ 2  รูปแสดงสารละลายที่มีสถานะตางกัน 

 
1.1.3  ชนิดของสารละลาย 

1.1.3.1  ใชสถานะเปนของสารละลายเปนเกณฑ แบงออกได 3 ชนิด 
1.1.3.1.1  สารละลายที่เปนของแข็ง เชน ทองเหลือง (ทองแดง + สังกะสี) 

นาก (ทองคํา + ทองแดง) เปนตน 
1.1.3.1.2  สารละลายที่เปนของเหลว เชน น้ําเกลือ น้ําเชื่อม น้ําสมสายชู  

(น้ํา + กรดแอซิติก) เปนตน 
1.1.3.1.3  สารละลายที่เปนกาซ เชน อากาศ กาซผสมตาง ๆ 

1.1.3.2  ใชสถานะของตัวทําละลายและสถานะของตัวถูกละลายเปนเกณฑ     
แบงออกเปน 9 ชนิด คือ 
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ตาราง 1  แสดงสถานะของตัวทําละลายและตัวถูกละลาย 
 

ลําดับที ่ ตัวทําละลาย ตัวถูกละลาย สารละลาย ตัวอยาง 
1 
2 
3 

กาซ 
กาซ 
กาซ 

กาซ 
ของเหลว 
ของแข็ง 

กาซ 
กาซ 
กาซ 

 อากาศ  กาซผสมตาง ๆ 
 น้ําในอากาศ 
 ลูกเหม็นในอากาศ 

4 
5 
6 

ของเหลว 
ของเหลว 
ของเหลว 

กาซ 
ของเหลว 
ของแข็ง 

ของเหลว 
ของเหลว 
ของเหลว 

 กาซ  ในน้ํา (น้ําโซดา) 
 แอลกอฮอลในน้ํา 
 น้ําตาลในน้ํา (น้ําเชื่อม) 

7 
8 
9 

ของแข็ง 
ของแข็ง 
ของแข็ง 

กาซ 
ของเหลว 
ของแข็ง 

ของแข็ง 
ของแข็ง 
ของแข็ง 

 กาซไฮโดรเจนในโลหะแพลตินัม 
 ปรอทในเงิน (เงินอะมัลกัม) 
 นาก (ทองคํากับทองแดง) 

 
1.1.3.3  ใชปริมาณของตัวถูกละลายในสารละลาย  เปนเกณฑแบงออกได 2 ชนิดคือ 

1.1.3.3.1  สารละลายไมอ่ิมตัว (Unsaturated Solution) หมายถึง สารละลาย
ที่มีตัวถูกละลาย ละลายอยูนอยกวาปกติที่ควรละลายไดในหนึ่งหนวยปริมาตรของตัวทําละลาย   
เม่ือใสตัวถูกละลายลงไปอีก ก็ยังคงละลายได 

1.1.3.3.2  สารละลายอิ่มตัว (Saturated Solution ) หมายถึง สารละลายที่มี
ตัวถูกละลายละลายอยูเต็มที่ในหนึ่งหนวยปริมาตรของตัวทําละลาย ถาใสตัวถูกละลายลงไปอีกก็จะ
ไมละลายที่อุณหภูมิคงที่ สารละลายตางชนิดกันที่จุดอ่ิมตัวจะมีปริมาณตัวถูกละลายไมเทากัน      
แมปริมาณของตัวทําละลายเทากันก็ตาม เชน สารละลายของเกลือแกงในน้ํากับสารละลายซิเวอร    
คลอไรดในน้ํา เปนตน 

ตามเกณฑที่ 3 อาจแบงสารละลายไดใหม 2 ชนิด ดังนี้ 
สารละลายเจือจาง (Dilute solution) หมายถึง สารละลายที่มีปริมาณของ   

ตัวถูกละลายอยูจํานวนนอย 
สารละลายเขมขน (Concentrated solution) หมายถึง สารละลายที่มี         

ตัวถูกละลายละลายอยู เปนจํานวนมาก  สารละลายเขมขนนี้อาจเปนสารละลายไม อ่ิมตัว            
หรืออ่ิมตัวก็ได 
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สารละลาย 
เขมขน 

สารละลาย 
เจือจาง 

สารละลาย 
อ่ิมตัว 

สารละลาย 
ไมอ่ิมตัว 

สารละลาย 

 
ภาพประกอบ 3  ลักษณะของสารละลาย 

 
1.1.4  ความเขมขนของสารละลาย หมายถึง ปริมาตรของตัวถูกละลายที่ละลายอยูใน

สารละลายจะมีวิธีบอกความเขมขนไดหลายแบบดังนี้ 
1.1.4.1 การบอกเปนรอยละโดยมวลของตัวถูกละลายตอมวลของสารละลาย  

เชน สารละลายโซเดียมคลอไรด มีความเขมขน 10 เปอรเซ็นตโดยมวล หมายความวา สารละลาย
โซเดียมคลอไรด 100 กรัม มีเกลือโซเดียมคลอไรดอยู 10 กรัม  

1.1.4.2   การบอกเปนรอยละโดยมวลของตัวถูกละลายตอปริมาตรของสารละลาย 
เชน สารละลายโซเดียมคลอไรด มีความเขมขน 10 เปอรเซ็นต โดยมวลตอปริมาตร หมายความวา 
สารละลายโซเดียมคลอไรด 100 ลูกบาศกเซนติเมตร มีเกลือโซเดียมคลอไรด 10กรัม 

1.1.4.3  การบอกเปนรอยละโดยปริมาตรของตัวถูกละลายตอปริมาตรของ    
สารละลาย เชน แอลกอฮอลเช็ดแผลมีความเขมขน 10 เปอรเซ็นต โดยปริมาตร หมายความวา    
ในสารละลายแอลกอฮอล 100 ลูกบาศกเซนติเมตร มีแอลกอฮอลละลายอยู 10 ลูกบาศกเซนติเมตร 

ปจจัยที่มีผลตอการละลายของสาร (ความสามารถในการละลายขึ้นอยูกับ) 
1. ชนิดของสาร ขึ้นอยูกับสมบัติเฉพาะตัวของสารแตละชนิดที่เปนตัวถูกละลาย

หรือตัวทําละลาย 
2. อุณหภูมิ สารสวนใหญเม่ืออุณหภูมิเพ่ิมขึ้นจะละลายไดมากขึ้น แตบางชนิดเม่ือ

อุณหภูมิเพ่ิมขึ้นกลับละลายไดนอยลง โดยเฉพาะกาซทุกชนิดจะละลายไดนอยลงเม่ืออุณหภูมิ    
เพ่ิมขึ้น 

3. ความดัน ในกรณีที่กาซละลายในของเหลวความดันจะมีผลตอการละลายคือ   
ถาความดันสูงกาซจะละลายไดดี เชน กาซคารบอนไดออกไซดละลายในน้ํา(น้ําโซดา) ถาเพิ่ม          
ความดันกาซคารบอนไดออกไซดจะละลายไดมากขึ้นแตถานําน้ําโซดามาเปดจุก (ลดความดัน)            
จะทําใหกาซหนีจากของเหลว นั่นคือกาซคารบอนไดออกไซดละลายไดนอยลง 

1.1.5  การทดสอบความบริสุทธิ์ของสาร มี 3 ประเภท ไดแก 
1.1.5.1  การหาจุดเดือด (Boiling Point) การที่สารไมบริสุทธิ์ หรือ สารละลาย   

จุดเดือดไมคงที่เกิดจากอัตราสวนระหวางจํานวนโมเลกุลของตัวถูกละลายและตัวทําละลาย     
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เปลี่ยนแปลงไปโมเลกุลที่มีจุดเดือดต่ําจะระเหยไปเร็วกวาทําใหสารที่มีจุดเดือดสูงในอัตราสวนที่
มากกวาจึงเปนผลทําให  จุดเดือดสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยดูจากรูปที่แสดงเปนกราฟ 
    
   อุณหภูมิ (C) 
 
         สารไมบริสุทธิ์ 
 
         สารบริสุทธิ์ 
 
 
         เวลา (s) 

ภาพประกอบ 4  กราฟแสดงจุดเดือดของสารบริสุทธิ์กบัสารไมบริสทุธิ ์
 

1.1.5.2.  การหาจุดหลอมเหลว (Melting Point ) จะสามารถทดสอบกับสารที่
บริสุทธิ์และสารที่ไมบริสุทธิ์ไดโดย 

1.1.5.2.1  สารบริสุทธิ์จะมีจุดหลอมเหลวคงที่ และ มีอุณหภูมิชวงการ
หลอมเหลวแคบ 

1.1.5.2.2  สารไมบริสุทธิ์จะมีจุดหลอมเหลวไมคงที่ และ มีอุณหภูมิในชวงการ
หลอมเหลวกวาง 

ซึ่งอุณหภูมิชวงการหลอมเหลว หมายถึง อุณหภูมิที่สารเริ่มตนหลอมจนกระ
ทั้งสารนั้นหลอมเหลวหมดโดยในอุณหภูมิชวงการหลอม ถาแคบตองไมเกิน 2 องศาเซลเซียส โดยดู
จากรูปที่แสดงเปนกราฟ 

 
อุณหภูมิ (C) 

 
         สารบริสุทธิ์ 
 
         สารไมบริสุทธิ์ 
 
 
         เวลา (s) 
 

ภาพประกอบ 5  กราฟแสดงจุดหลอมเหลวของสารบรสิุทธิ์กับสารไมบริสุทธิ ์
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1.1.5.3  การหาจุดเยือกแข็ง (Freezing Point) จะสามารถทดสอบกับสารบริสุทธิ์ 
และสารไมบริสุทธิ์ ซึ่งไมคอยนิยมเพราะจะตองใชเวลานานมากในการหาจุดเยือกแข็ง โดย 

1.1.5.3.1  สารบริสุทธิ์จะมีจุดเยือกแข็งคงที่ 
1.1.5.3.2  สารไมบริสุทธิ์จะมีจุดเยือกแข็งไมคงที่ 
โดยดูจากรูปที่แสดงเปนกราฟ 

 
อุณหภูมิ (C) 

 
          
 
          

 
         สารบริสุทธิ์      สารไมบริสุทธิ์ 

         เวลา (s) 
 

ภาพประกอบ 6  เปรียบเทยีบสมบตัิของสารบริสุทธิ์กบัสารไมบริสทุธิ ์
 

ตารางที่ 2  สมบัติของสารบริสุทธิ์และสารไมบริสุทธิ ์
 

สมบัต ิ สารบริสุทธ์ิ สารไมบริสุทธ์ิ 
จุดเดือด จุดหลอมเหลว คงที่ ไมคงที่ 
ชวงการหลอมเหลว แคบ กวาง 

การแยกสาร แยกยากใชวิธทีางกายภาพ แยกงายใชวิธทีางกายภาพ 
สมบัตขิองสารใหมเม่ือ
เปรียบเทียบกบัสารเดิม 

แตกตางจากองคประกอบ
เดิมทุกประการ 

คลายองคประกอบเดิม 

การนําไประเหยใหแหง ไมมีของแข็งเหลืออยู อาจมีหรือไมมีของแข็งเหลอืก็ได 

 
1.2  คอลลอยด   

1.2.1  คอลลอยด หมายถึง ของผสมที่ประกอบดวยอนุภาคที่มีขนาดเล็กมาก โดยมี
เสนผาน ศูนยกลางของอนุภาคอยูระหวาง 10 – 7 ถึง 10- 4 เซนติเมตร มักมีลักษณะขุน ๆ อนุภาค
ของตัวถูกละลายไมละลายในตัวทําละลาย แตอนุภาคของสารจะแทรกตัวอยูดวยกันเทานั้น และ        
ไมสามารถมองเห็นอนุภาคดวยตาเปลา การแยกอนุภาคของสารที่อยูภายในคอลลอยดสามารถที่จะ
แยกออกไดโดยการใชกระดาษเซลโลเฟน เน่ืองจากขนาดของอนุภาคของคอลลอยดจะมีขนาดใหญ
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กวารูชองวางของกระกระดาษเซลโลเฟนจึงทําใหอนุภาคคอลลอยดไมสามารถผานกระดาษ           
เซลโลเฟนได แตคอลลอยดจะไมสามารถแยกอนุภาคออกไดโดยวีธีการใชกระดาษกรองเนื่อง
อนุภาคของคอลลอยดมีขนาดเล็กกวารูชองวางของกระดาษกรองจึงสามารถที่จะผานกระดาษกรอง
ออกมาไดที่สําคัญเน่ืองจากคอลลอยดมีขนาดอนุภาคที่เล็กมากจึงดูเหมือนวาเปนการสารละลาย    
จําเปนจะตองใชวิธีการทดลองหรือใชเครื่องมือ (อุลตราไมโครสโคป) ในการทดสอบ จึงจะสามารถ
บอกไดวาสารใดเปนคอลลอยด เชน  น้ํานม น้ําสลัด หมอก ควันไฟ น้ําแปง ฯลฯ 

1.2.2  คอลลอยดมีสมบัติทั่วไป ดังนี้ 
1.2.1  เม่ือใหแสงผานคอลลอยดจะเกิดปรากฏการณทินดอลล หรือที่เราเรียกอีก

อยางวาปรากฏการณการกระเจิงแสง ซึ่งจอหนทินดอลล นักวิทยาศาสตรชาวไอรแลนด ทดลองเปน
คนแรกในป ค.ศ. 1869 (พ.ศ. 2412) ปรากฏการณทินดอลล คือ การที่ใหลําแสงสวางผานคอลลอยด
ใด ๆ ก็ตาม เราจะมองเห็นลําแสงนั้น ๆ ในคอลลอยดได (จะเกิดเฉพาะคอลลอยดเทานั้น) เหตุเห็น
ลําแสงในคอลลอยดนั้น เน่ืองจากวาอนุภาคที่กระจายอยูในคอลลอยดมีขนาดโตพอที่จะทําใหแสงที่
ตกกระทบกับอนุภาคเกิดการสะทอนและกระจัดกระจายมาเขาสูตาของเราจึงทําใหเราเห็นลําแสงนั้น          
สวนสารละลายมีขนาดเล็กมากจนไมสามารถทําใหเกิดการกระจายแสงได เราจึงมองไมเห็นลําแสง 
และสารแขวนลอยสวนใหญก็จะไมเกิดปรากฏการณนี้เชนกันเนื่องจากอนุภาคสารแขวนลอยมีขนาด
ใหญมากลําแสงจึงไมสามารถที่จะทะลุผานไดจึงเกิดการสะทอนแสงเฉพาะบริเวณที่ผิวของสาร     
ไมสามารถที่จะเห็นเปนลําแสงผานสารได 

1.2.2  ทิ้งไวไมเกิดการตกตะกอนเพราะอนุภาคคอลลอยดมีขนาดเล็กและเมื่อสอง
ดูอนุภาคภายในคอลลอยดดวยเครื่องมือที่เรียกวา อุลตราไมโครสโคป จะเห็นไดวาอนุภาคภายใน
คอลลอยดจะเคลื่อนที่ชนกันตลอดเวลา และเคลื่อนที่เปนเสนตรงไปทุกทิศทางโดยไมเปนระเบียบ
แนนอน เราเรียกปรากฏการณแบบน้ีวาการเคลื่อนที่แบบ “บราวนเนียน” คนที่ทดลองเปนคนแรก     
คือ Robert Brown  

1.2.3  อนุภาคของคอลลอยดบางชนิดมีประจุ ทั้งน้ีเพราะอนุภาคในคอลลอยด
สามารถถูกอนุภาคอ่ืนที่มีประจุเขามาหอมลอมและอนุภาคในคอลลอยดจะมีประจุแบบใดแบบหนึ่ง
อาจจะเปนประจุบวกหรือประจุลบก็ไดดวยคุณสมบัติขอน้ีเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหอนุภาคของ      
คอลลอยดไมเกิดการตกตะกอนเพราะอนุภาคอขงคอลลอยดที่มีประจุเหมือนกันก็จะผลักกัน 

1.2.3  ชนิดของคอลลอยด 
คอลลอยดอาจแบงออกเปนชนิดตาง ๆ ตามสถานะของอนุภาคที่กระจายอยูใน 

ตัวกลางและสถานะของตัวกลางไดดังนี้ 
1.2.3.1   ซอล (Sol)  เปนคอลลอยดที่เกิดจากอนุภาคของของแข็งกระจายอยูใน

ตัวกลางที่เปน ของเหลว  เชน แปงในน้ํา  โปรตีนในน้ํา  เปนตน 
1.2.3.2   อิมัลชัน (Emulsion) เปนคอลลอยดที่เกิดจากอนุภาคของเหลวกระจาย

อยูในตัวกลาง ที่เปนของเหลว เชน น้ํานม น้ําสลัด เปนตน (เปนคอลลอยดที่พบมากที่สุดใน      
ชีวิตประจําวัน) 
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1.2.1.3   เจล (Gel)  เปนคอลลอยดที่เกิดจากอนุภาคของของแข็งกระจายตัวอยู
ในตัวกลางที่เปนของเหลวแตอนุภาคของของแข็งจะมีขนาดโมเลกุลใหญกวาในซอลและมีพันธะ
เชื่อมโยงระหวางโมเลกุล เชน วุน เยลลี่ แปงเปยก  เปนตน 

1.2.1.4   แอโรซอล (Aerosol) เปนคอลลอยดที่เกิดจากอนุภาคของแข็งหรือ   
ของเหลวกระจายอยูในตัวกลางเปนกาซ  เชน  ควัน  เมฆ  หมอก  สเปรยยาฆาแมลง  เปนตน 

1.2.1.5   โฟมของเหลว (Liquid foam) เกิดจากอนุภาคของกาซแขวนลอยใน
ของเหลว เชน ฟองสบู ครีมโกนหนวด  เปนตน 

1.2.1.6   โฟมของแข็ง (Solid  foam)  เกิดจากอนุภาคของกาซแขวนลอยใน 
ของแข็ง  เชน  ฟองน้ํา  เม็ดโฟม  เปนตน 

1.2.4  คอลลอยดในชีวติประจําวัน 
รอบๆ ตัวเรามีคอลลอยดอยูหลายชนิดซึ่งมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ

มนุษยเปนคนสรางขึ้นมาไมวาจะเปนแอโรซอล เชน เมฆ หมอก ควัน เปนตน หรือจะเปนประเภท 
เจล เชน วุน กาว เยลลี่ เปนตน แตคอลลอยดที่พบมากที่สุดในชีวิตประจําวันก็คือ อีมัลชัน ซึ่งเปน
คอลลอยดที่ไดจากการผสมของของเหลว 2 ชนิดที่ไมละลายซึ่งกันและกันแตจะปนเปนเนื้อเดียวกัน
โดยมี อิมัลชันบางชนิดจะอยูตัวเม่ือเติมสารที่ทําหนาที่เปนตัวประสานลงไป สารที่ทําหนาที่เปนตัว
ประสานนี้จะทําใหอนุภาคของของเหลวทั้งสองชนิดกระจายแทรกกันอยูไดสารที่ทําหนาที่เปนตัว
ประสานนี้เราเรียกวา อีมัลซิฟายเออร หรือ อิมัลซิฟายอิงเอเจนต คอลลอยดชนิดนี้ในชีวิตประจําวัน
จะมีอยูมากมายหลายชนิด  เชน น้ํานม ซึ่งประกอบดวยไขมันกระจายอยูในน้ําโดยมีเคซีนซึ่งเปน
โปรตีนชนิดหนึ่งเปนอีมัลซิฟลายเออร  น้ําสลัด ประกอบดวยน้ํามันพืช น้ําสมสายชู และน้ํา ซึ่งสาร
ทั้งสามชนิดนี้จะไมสามารถผสมเปนเนื้อเดียวกันได ดังนั้นจึงใชไขแดงเปนอีมัลซิฟลายเออร  หรือ
ของผสมระหวางน้ํากับไขมันโดยมีสบูหรือผงซักฟอกเปนอีมัลซิฟลายเออร ซึ่งในกรณีนี้เปน
ประโยชนในการซักเสื้อผาที่เปอนไขมันใหหลุดออกจากเสื้อผาไดเปนอยางดี แตคอลลอยดชนิด
อิมัลชันบางชนิดสามารถที่จะสรางขึ้นไดโดยจําเปนจะตองใชอิมัลซิฟายเออร เชน ในกระบานการ
ผลิตนมพลาสเจอรไลด เราจะใชนมสดผานกระบวนการที่เราเรียกวากระบวนการ โฮโมจีไนล       
ซึ่งเปนขบวนการทําใหเกิดอีมัลชันโดยไมตองเติมอิมัลซิฟายเออร ทําไดโดยการอัดความดันสูงๆ ลง
ไปในน้ํานมผานชองเล็กๆ เพ่ือใหนมแตกเปนอนุภาคเล็กมาก ๆ จนอนุภาคของนมสามารถแทรกตัว
กันรวมเปนเนื้อเดียวกับน้ําและสวนผสมอื่นได  

1.3  สารแขวนลอย   
1.3.1  สารแขวนลอย  เปนสารผสมอนุภาคของตัวถูกละลายมีขนาดใหญไมละลายใน

ตัวทําละลาย  สามารถมองเห็นอนุภาคไดดวยตาเปลา สามารถแยกอนุภาคของสารไดอยางชัดเจน 
อนุภาคของสารแขวนลอยจะมีขนาดใหญกวาอนุภาคของคอลลอยดและสารละลาย โดยจะมีขนาด
เสนผานศูนยกลางประมาณ  10-4  เซนติเมตร หรือ 1 ไมโครเมตร ขึ้นไป แตก็มีสารแขวนลอยบาง
ชนิดที่มีขนาดเล็กจึงทําใหเราไมสามารถที่จะแยกอนุภาคของสารออกจากกันได จึงจําเปนจะตองมี
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วิธีการแยกสารออกจากกัน ซึ่งวิธีแยกอนุภาคของสารแขวนลอยสามารถทําไดหลายวิธี ดวยกันแต
วิธีที่งายและสะดวก คือการนําเอาสารแขวนลอยไปกรองโดยใชกระดาษกรอง เพราะอนุภาคที่มี
ขนาดเสนผานศูนยกลางมากกวา  10-4  เซนติเมตร จะไมสามารถผานชองในกระดาษกรองได สาร
แขวนลอยเมื่อตั้งทิ้งไวจะเกิดการตกตะกอน 

ซึ่งขนาดของสารทั้ง 3 ประเภทจะมีขนาดไมเทากัน โดยสารละลายจะมีขนาดที่เล็ก
ที่สุดมีขนาดเล็กกวา 10-7 เซนติเมตร คอลลอยดจะมีขนาด 10-7 cm – 10-4 เซนติเมตร               
สวนสารแขวนลอยจะมีขนาดตั้งแต10-4  เซนติเมตร  ขึ้นไป 

1.4  วิธีการแยกสาร 
สิ่งตาง ๆ ที่มีอยูในธรรมชาติมักจะอยูในรูปของสารที่ไมบริสุทธิ์ทําใหไมสามารถใช

ประโยชนไดอยางเต็มที่ดังน้ันเราจึงตองหาวิธีการที่จะแยกสารออกจากกันไดบริสุทธิ์ ซึ่งวิธีการแยก
สารสามารถทําไดหลายวิธีซึ่งแตละวิธีที่ใชขึ้นอยูที่วาเราจะแยกสารชนิดใด และสารที่เราจะแยกนั้นมี
คุณสมบัติอยางไร เพ่ือจะเลือกวิธีการแยกสารที่เหมาะสม ซึ่งวิธีที่เราใชในการแยกสาร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาจะมีหลัก ๆ อยูดวยกัน 6 วิธี คือ 

1.4.1  การกรอง วิธีนี้จะใชแยกของแข็งออกจากของเหลว เม่ือของแข็งน้ันปนอยูใน
ของเหลวโดยที่ของแข็งไมไดละลายอยูหรือไมรวมเปนเนื้อเดียวกัน (สารแขวนลอย) โดยสวนใหญจะ
ใชกระดาษกรอง 

1.4.2  การกลั่น  เปนวิธีการแยกสารออกจากสารละลายที่เปนของเหลว โดยอาศัย
ความแตกตางของจุดเดือด โดยการเอาของเหลวมาใหความรอนจนกลายเปนไอ สารที่มีจุดเดือดต่ํา
จะกลายเปนไอออกมากอนสารที่มีจุดเดือดสูงกวาแลวทําใหเกิดการควบแนนกลับเปนของเหลวหรือ
กลายเปนของแข็ง 

การกลั่นมีหลายวิธี ไดแก การกลั่นแบบธรรมดา การกลั่นลําดับสวน การกลั่นดวย    
ไอนํ้า และการกลั่นโดยการลดความดัน 

1.4.2.1  การกลั่นแบบธรรมดาจะใชกับสารที่มีจุดเดือดตางกันมากกวา 80°C 
ออกเปนสารบริสุทธิ์ ถามีจุดเดือดนอยกวานี้ก็สามารถที่จะแยกไดเชนกันแตจะตองทําการกลั่น
หลายๆ จนกวาสารนั้นจะบริสุทธิ์ ซึ่งไมสะดวกและยังสิ้นเปลืองดวย 

1.4.2.2  การกลั่นลําดับสวน จะใชในการแยกสารที่มีจุดเดือดตางกันไมมากนัก
หรือนอยกวา 80°C โดยจะตองใชคอลัมนกลั่นลําดับสวน ซึ่งวิธีนี้จะสามารถแยกสารที่มีจุดเดือด
ตางกันนอย ๆ ออกจากสารไดเปนอยางดี จึงมีการนําเอาหลักการดังกลาวมาประยุกตใชใน
กระบวนการกลั่นนํ้ามันหรือปโตรเลียม 

1.4.2.3  การกลั่นดวยไอน้ําเปนวิธีการสกัดสารออกจากของผสมโดยใชไอนํ้าเปน
ตัวทําละลาย วิธีนี้ใชสําหรับแยกสารที่ระเหยงาย ไมละลายน้ํา และไมทําปฏิกิริยากับน้ํา ออกจาก
สารละลายที่ระเหยยาก สวนมากใชในการสกัดสารอินทรียที่มีจุดเดือดสูง ๆ เชน น้ํามันหอมระเหยที่
ไดจากพืช 
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1.4.2.4  การกลั่นโดยการลดความดัน วิธีนี้ใชสําหรับกลั่นของเหลวที่สลายตัวที่จุด
เดือดของสารนั้นที่ความดันบรรยากาศ วิธีนี้จะทําไดโดยการลดความดันภายในเครื่องกลั่นประมาณ 
10-30 มิลิเมตรปรอท จึงทําใหของเหลวกลั่นตัวออกมาที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเดือดปกติของสารนั้นได 

1.4.3  ใชกรวยแยก วิธีนี้ใชในการแยกของผสมที่มีสถานะเปนของเหลวซึ่งไมละลาย
เขาดวยกัน แยกชั้นกันอยู เชน น้ํากับน้ํามัน โดยนําไปเทลงในกรวยแยก ตั้งทิ้งไวน้ําหนักกวาน้ํามัน
จะอยูชั้นลาง สวนน้ํามันเบากวาจะอยูชั้นบน เม่ือเปดกอกที่กนกรวยน้ําก็จะไหลออกมากอน 

1.4.4  การสกัดดวยตัวทําละลาย วิธีนี้เปนการแยกสารโดยอาศัยสมบัติการละลายของ
สารในตัวทําละลาย 

หลักการในการเลือกตัวทําละลายที่เหมาะสม คือ 
1.4.4.1 จะตองละลายสารที่ตองการสกัดไดดี 
1.4.4.2 ไมละลายสารอื่นที่ไมตองการสกัด 
1.4.4.3 ไมทําปฏิกิริยากับสารที่ตองการสกัด 
1.4.4.4 ตองแยกคืนออกจากสารละลายหรือแยกจากสารที่ตองการสกัดไดงาย 
1.4.4.5 ไมเปนพิษและมีราคาถูก 
การสกัดดวยตัวทําละลายเปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับแยกสารออกจากของผสมที่

เปนสารอินทรีย เชน การสกัดสารอัลคาลอยด น้ํามันพืช น้ํามันหอมระเหย สารที่มีสี เปนตน 
1.4.5  โครมาโทกราฟ เปนเทคนิคที่นิยมใชกันมากในปจจุบันเพ่ือแยกสารผสมที่มี

ปริมาณนอยใหเปนสารบริสุทธิ์ ระบบโครมาโทกราฟ ประกอบดวยตัวทําละลายและตัวดูดซับ สารที่
นิยมนํามาทําตัวดูดซับน้ันมีหลายชนิด เชน กระดาษโครมาโทกราฟ ซิลิกาเจล และอลูมินา         
สารที่เปนตัวทําละลาย เชน น้ํา คลอโรฟอรม เบนซีน เอทานอล ฯลฯ  

หลักการของโครมาโทกราฟ คือ แยกสารโดยอาศัยสมบัติการละลายของสารใน 
ตัวทําละลายและการดูดซับโดยตัวดูดซับ โดยดูจากอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ของสารผานตัวดูดซับ 
ซึ่งสารที่เคลื่อนที่ไดเร็วจะมีการดูดซับของตัวกลางนอย และสารที่มีการเคลื่อนที่ไดชาจะมีการดูดซับ
ของตัวกลางมาก 

เทคนิคทางโครมาโทกราฟที่ทําไดงาย คือ 
1.4.5.1  โครมาโทกราฟแบบคอลัมน  จะใชคอลัมนแกวซ่ึงภายในบรรจุตัวดูดซับ 

เชน อะลูมินา หรือ ซิลิกาเจล 
1.4.5.2  โครมาโทกราฟแบบกระดาษ  ใชกระดาษโครมาโทกราฟหรือ       

กระดาษกรองเปนตัวดูดซับ 
1.4.5.3  โครมาโทกราฟแบบธินเลเยอร จะใชกระจกซึ่งฉาบดวยอะลูมินาหรือซิลิ

กาเจลแทนกระดาษโครมาโทกราฟหรือกระดาษกรอง 
 การแยกสารโดยโครมาโทกราฟแบกระดาษและแบบธินเลเยอรสามารถใชคา 

Rate of flow ( Rf ) มีสูตรดังนี้ 
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         ระยะทางที่สารเคลื่อนที่ 

   Rf = 
     ระยะทางที่ตัวทําละลายเคลื่อนที่ 
 

ภาพประกอบ 7  สูตรที่ใชในการคํานวณหาคา R1

 
ขอดีของโครมาโทกราฟ คือ 

1.   ใชแยกสารที่มีปริมาณนอย ๆ ได 
2.   ใชประโยชนไดทั้งทางปริมาณวิเคราะหและคุณภาพวิเคราะห 
3.   ใชแยกไดทั้งสารที่มีสีและสารไมมีสี 

ขอจํากัดของเทคนิคโครมาโทกราฟ คือ ถาองคประกอบตาง ๆ ในของผสม  
เคลื่อนที่บนตัวดูดซับไดเทากันหรือเกือบเทากัน จะแยกออกจากกันไมไดหรือแยกไดแตไมบริสุทธิ์  

1.4.6  การตกผลึก เปนวิธีการที่ใชในการทําใหสารเคมีที่เปนของแข็งเปนสารบริสุทธิ์
วิธีนี้นิยมใชกันมาก คือ การทําใหสารที่เปนของแข็งตกผลึกจากสารละลาย ทําไดโดยการเตรียม  
สารละลายที่จะทําใหบริสุทธิ์นั้นใหอ่ิมตัวที่อุณหภูมิสูง แลวกรองสารละลายในขณะที่รอนเพ่ือกําจัด
สิ่งเจือปนที่ไมละลายออกแลวจึงปลอยใหสารละลายเย็นตัวลง ของแข็งก็จะตกผลึกออกมา  
 

2.  เอกสารที่เก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

2.1  ความเปนมาของการวิจัยและพัฒนา 
การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนนั้นเปนการยืนยันกระบวนการหรือวิธีการที่นําเอา

มาใชในการเรียนการสอนใหมีผลการเรียนรูหรือการรับรูที่ดีขึ้น ซึ่งมีรูปแบบของการวิจัยที่แตกตาง
กันออกไปโดยมีจุดมุงหมายที่คลาย ๆ กันก็คือเพ่ือเปนการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาการคนควาหาความรู โดยการวิจัยพ้ืนฐานหรือมุงหาคําตอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยการวิจัยประยุกตและตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทางการศึกษาแมวาการ
พัฒนาผลผลิตทางการศึกษา เชน การวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีการสอนหรืออุปกรณการ
สอนผูวิจัยอาจจะพัฒนาสื่อหรือผลผลิตทางการศึกษาสําหรับการสอนในแตละระบบแตผลผลิต
เหลานี้ใชไดสําหรับการทดสอบสมมุติฐานของการวิจัยแตละครั้งเทานั้นไมไดพัฒนาไปสูการใช
สําหรับโรงเรียนทั่วไปในเรื่องการนําไปใชการวิจัยทางการศึกษามีชองวางระหวางผลการวิจัยกับการ
นําไปใชอยางกวางขวาง   คือผลของงานวิจัยการศึกษาจํานวนมากอยูในตูไมไดรับการพิจารณา
นําไปใชแตอยางไรก็ตามการวิจัยและพัฒนาการศึกษามิใชสิ่งที่ทดแทนการวิจัยการศึกษาแตเปน
เทคนิควิธีที่จะเพ่ิมศักยภาพของการวิจัยทางการศึกษาใหมีผลตอการศึกษา คือเปนตัวเชื่อมเพ่ือ
เปลี่ยนไปสูผลผลิตทางการศึกษาที่ใชประโยชนไดจริงโดยทั่วไป 
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บอรก (Borg. 1981 : 771-798) ไดกลาวถึงหลักการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาไว
ดังน้ี  การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Research and Development หรือ R&D) เปนการพัฒนา
การศึกษาโดยอาศัยพื้นฐานการวิจัย เปนกลยุทธหรือวิธีสําคัญวิธีหน่ึงที่นิยมใชในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการศึกษาโดยเนนหลักเหตุผลและตรรกวิทยา เปาหมายหลักคือใชเปน
กระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา (Education Product) 
อันหมายถึงวัสดุครุภัณฑทางการศึกษาไดแก หนังสือ  แบบเรียน  ฟลมสไลด เทปเสียง เทปวีดิทัศน 
คอมพิวเตอรและโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร ฯลฯ   พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ (2521 : 21-25 ) ได
เปรียบเทียบการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาวามีขอแตกตางจากการวิจัยทางการศึกษาไวดังนี้ 

2.1.1  การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาแตกตางจากการศึกษาคือ การวิจัยทาง
การศึกษามีจุดมุงหมายคนหาความรูใหมโดยการวิจัยพ้ืนฐานหรือมุงหาคําตอบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานโดยการวิจัยประยุกตแตการวิจัยและพัฒนามุงพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทาง
การศึกษาแมวาการวิจัยประยุกตทางการศึกษาหลายโครงการก็มีการพัฒนาผลผลิตทางการศึกษา 
เชน การวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีการสอนหรืออุปกรณการสอน ผูวิจัยอาจพัฒนาสื่อหรือ
ผลิตภัณฑทางการศึกษาสําหรับการสอนแตละแบบแตผลิตผลเหลานี้ไดใชสําหรับการทดสอบ
สมมุติฐานของการวิจัยแตละครั้งเทานั้น ไมไดพัฒนาไปสูการใชสําหรับโรงเรียนทั่วไป 

2.1.2  การวิจัยการศึกษามีชองวางระหวางผลการศึกษาผลการวิจัยกับการนําไปใช
จริงอยางกวางขวาง กลาวคือผลการวิจัยการศึกษาจํานวนมากไมไดรับพิจารณานําไปใชนัก
การศึกษาและนักวิจัยจึงหาวิธีลดชองวางดังกลาว โดยการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

อยางไรก็ตามการวิจัยและพฒันาการศึกษามิใชสิ่งที่จะทดแทนการวิจัยแตเปน
เทคนิควิธทีี่จะเพิ่มศักยภาพของการวิจัยการศึกษาใหมีผลตอการจัดการศึกษา คือเปนตัวเชื่อมเพ่ือ
แปลงไปสูผลผลิตทางการศึกษาทีใ่ชประโยชนไดจริงในโรงเรียนทัว่ไป ดังนั้นการใชกลยุทธการวิจัย
และพัฒนาทางการศึกษาเพือ่ปรับปรุงเปลีย่นแปลงหรือพัฒนาการศึกษา จึงเปนการใชผลการวิจัย

การศึกษาใหเปนประโยชนมากขึ้น 
2.2  ข้ันตอนหลักในวัฏจกัรการวิจัยและพัฒนา 

กอลล (Gall. 1996 : 712-715) กลาววาการวจัิยและพัฒนาเปนระบบที่ปรับปรุงมาจาก
การออกแบบ โดยดิคคและคารเรย (Dick and Carey) ซึ่งไดสรุปวงจรการวิจัยและพัฒนาไว            
10 ขั้นตอน คือ 

2.2.1  เกี่ยวกบัการกาํหนดจุดมุงหมายสําหรับโปรแกรมสื่อการสอนซึ่งสวนใหญ
ประกอบดวยความจําเปนพ้ืนฐาน 

2.2.2  การวิเคราะหสื่อการเรียนการสอน คือภาระหนาที่ นิยามทักษะเฉพาะวิธีการ
ดําเนินการ และเรียนรูถึงภารกิจน้ันๆทีเ่กี่ยวของติดตอในจุดมุงหมายการสอน 
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2.2.3  เปนการออกแบบเพื่อนิยามระดับของการเขาถึงพฤติกรรมหรือความสามารถ
ของทักษะที่ผูเรียนมีเชน ลกัษณะเฉพาะ ความกังวลทีจ่ะมีผลตอการเรียนรู โดยขั้นตอนที่ 2 และ 3 

อาจเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน 
2.2.4  การแปลความจําเปนจุดประสงคการสอนเฉพาะดานรวมถึงจุดประสงคเชิง 

พฤติกรรม จุดประสงคเชงิพฤติกรรมหมายถึงขอกําหนดสําหรับการเชื่อมโยงเกี่ยวกับจุดหมายของ
โปรแกรมสื่อการสอนในระดบัที่แตกตางชนิดของผลลัพธที่จะตองจัดเตรียมกับชนิดของผลประโยชน
ที่ไดขอกําหนดนี้เปนมาตรฐานเพื่อความเที่ยงตรงในการวางแผนหัวขอเรื่องเพ่ือการทดสอบอุปกรณ
การสอน และการนําระบบไปใชในการสอน 

2.2.5  เกณฑการตัดสินการอางอิงหัวขอทดสอบที่ไดจากการพัฒนาหัวขอเร่ืองในการ
ทดสอบเหลานี้สามารถนําไปใชเพ่ือคนหาสมมุติฐานและการวางตวัของผูเรียนในดานความกาวหนา

และการประเมินผลที่ไดทั้งหมดของโปรแกรมการเรียนการสอนในการชวยเหลือผูเรียนให      
ประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายการเรียนรู 

2 . 2 . 6   การสอนยุทธศาสตรเฉพาะที่เปนการพัฒนาเพื่อชวยเหลือผูเรียนกับเปนการ
สนับสนุนความสําเร็จบางสวนของจุดประสงคเชิงพฤตกิรรม 

2.2.7  การพัฒนาอุปกรณการสอนอาจประกอบดวยการพิมพคูมือการสอนตําราเรียน 
และชุดการใชอุปกรณหรือสื่ออ่ืนๆ เชน เทปเสียงหรือวดิีทัศนระบบปฏิสัมพันธ             

(Interactive Vidio System)   
ขั้นที่ 8, 9 และ 10 เปนการดําเนินการประเมินผลระหวางการเรียนและการประเมนิผล

หลังเรียนซ่ึงคดิคนโดย สไครเวน ( S c r i v en )  ซึ่งเปนการประเมินผลที่แตกตางกันการประเมนิผล  
หลังเรียนเปนการดําเนินการตัดสินคุณคาในขั้นตอนสุดทายโดยเฉพาะการ เปรียบเทยีบระหวาง

โปรแกรมการประเมินผลระหวางเรียนและหลังเรียนเปนสิ่งที่มีคามากในการพัฒนาอุปกรณและ    
การพัฒนาทางการศึกษา 

จากแนวคิดของนกัการศึกษาดังกลาวเกีย่วกับขั้นตอนของกระบวนการวิจัยและพฒันา
การศึกษานั้นอาจมีความแตกตางกันไปในรายละเอียดและลําดบัขั้นตอนการปฏิบตัิแตจุดหมายหลัก
ของการวิจัยและพัฒนานั้นก็เพ่ือการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในหลายๆ ดานทั้ง
ความรู ความคิด ทักษะและเจตคติในการเรียนการสอนวิชาตางๆ  และเพื่อชวยลดปญหาการเรียน
การสอน เชน การลดเวลาสอนเพื่อแบงเบาภาระหนาที่ของครโูดยการนําสื่อดังกลาวมาใช         
การแกปญหาพฤติกรรมไมพึงประสงคของนักเรียน และแกปญหาขาดแคลนครูในบางวิชานอกจากนี้
ยังนําผลการวจัิยและพัฒนานั้นๆ มาใชเปนเคร่ืองชวยสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน 

โดยสรุปแลวการวิจัยและพฒันาจึงเปนรูปแบบของการวิจัยที่จะทําใหการวิจัยทาง
การศึกษาทั้งการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกตไดรบัการนําไปใชในการปรับปรุงหรือพัฒนา

การศึกษาใหมากยิ่งขึ้นเพราะการวิจัยและพัฒนาเนนการพัฒนาผลิตภัณฑทางการศึกษามาใชในการ
จัดการศึกษาใหมีประสิทธิผลไดอยางกวางขวางนั่นเองผูวิจัยจึงไดนําหลักการกระบวนการของการ
วิจัยและพัฒนาการศึกษามาใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย  วิชา เคมี            
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เรื่องสารละลายคอลลอยดและสารแขวนลอย สําหรับนกัเรียนชวงชั้นที่ 4 (ระดับมัธยมศึกษาปที ่ 4 ) 
ใหไดตามเกณฑ 8 5 / 8 5 

 

3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
3.1  ความเปนมาของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

ปจจุบันวิวัฒนาการของสื่อตาง ๆ ไดถูกนําเขามาใชประโยชนอยางกวางขวาง  เชน 
สื่อวิทยุและโทรทัศน สื่อวารสารและสิ่งพิมพ ฯลฯ ซึ่งสื่อเหลานี้ลวนแตตองนําเอาเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอรเขามาเปนองคประกอบในการผลิตทั้งสิ้นนับไดวาคอมพิวเตอรมีบทบาทในการจัด
ประมวลผลในสื่อเหลานี้ใหไดผลงานออกมาอยางรวดเร็ว สวยงามและถูกตองตามความตองการของ
ผูออกแบบและเมื่อคอมพิวเตอรไดเกิดขึ้นในครั้งแรกนั้นก็เพ่ือชวยในการคํานวณและการเก็บขอมูล
ในปริมาณมากขอมูลจึงอยูในรูปแบบของตัวเลขและตัวอักษรเทานั้น จากระบบเมนเฟรมและ      
บัตรเจาะรู  สูระบบเทอรมินัลและเพิ่มคําสั่งในการใชงานเมื่อเขาสูยุคของคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
(Personal Computer : PC) ซึ่งสามารถใชงานไดงายโดยอยูในลักษณะของ Graphic User 
Interface ที่เรียกวา GUI แบบ Digital Singnal Processing (DSP) บนเมนบอรด ทําให
คอมพิวเตอรมีความสามารถในการประมวลผลและใชงานรวมกับอุปกรณดานอ่ืนไดรวมกัน เชน     
วีดิโอ (Video), ออดิโอไฟล (Audio File) จึงเร่ิมมีการพัฒนาคอมพิวเตอรเขาสูความเปนมาตรฐาน
ยุคใหมของ “มัลติมีเดีย พีซี” (Multimedia PC) (ครรชิต มาลัยวงศ. 2536 ; ธนะพัฒน ถึงสุข ; และ 
ชเนนทร สุขวารี. 2538 : 11 ; และ ยืน ภูวรวรรณ. 2530 : 80 - 81) สําหรับในวงการศึกษาเริ่มมีการ
นําคอมพิวเตอรมาใชครั้งแรกในระยะทศวรรษที่ 1950s ในขณะนั้นมหาวิทยาลัยใหญหลายแหงใน  
สหรัฐอเมริกาไดนําคอมพิวเตอรมาใชในงานดานบริหาร เชน ดานการบัญชี และการเกี่ยวกับผูเรียน 
ในป ค.ศ. 1950 มหาวิทยาลัยฟลอริดาไดนําคอมพิวเตอรมาชวยในการสอนและทบทวนบทเรียน
ทางดานวิชาฟสิกสในปเดียวกันมหาวิทยาลัยสแตนฟอรดไดนําคอมพิวเตอรมาชวยในการสอนระดับ
มัธยมศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ค.ศ.1960 ที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยสได
จัดทําโครงการเพลโต (PLATO) ขึ้นในรูปของ CAI แบบเทอรมินัลที่สามารถโตตอบกับผูเรียนไดโดย
มีวัตถุประสงคในการออกแบบการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอนและมีการคิดคนปรับปรุง
เร่ือยมา ป ค.ศ. 1963 มีการสัมมนาใหบุคคลทั่วไปไดรับรูเกี่ยวกับ บทเรียน CAI และขยายวงกวาง   
มากขึ้น (กิดานันท มลิทอง. ; และ บูรณะ สมชัย. 2538 : 24 - 25) จนกระทั่งในตนทศวรรษที่ 1970s 
โครงการเพลโตจึงไดนํา PLATO IV ซึ่งเปน Time - shared instructional System มาใชโดยเปน
ระบบการใชคอมพิวเตอรรวมกันโดยมีศูนยกลางใหญเก็บขอมูลไวและมีสาขาแยกออกมากมาย
เพ่ือใหผูเรียนแตละคนใช ป ค.ศ.1971 มหาวิทยาลัยบริกคัมยัง และเทกซัสไดพัฒนาบทเรียน CAI 
ใชกับมินิคอมพิวเตอร (Minicomputer) ใชโปรแกรมชื่อ TICCIT (Time Shared Interactive 
Controlled Information Television.) ในกลางทศวรรษที่ 1970s ไดมีบริษัทคอมพิวเตอร 3 บริษัท
พยายามคิดคนประดิษฐเครื่องไมโครคอมพิวเตอรขึ้นและประสบผลสําเร็จในป ค.ศ. 1977 นับเปน
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การนําไปสู การปฏิวัติในการใชเครื่องไมโครคอมพิวเตอรในวงการศึกษา ตอมาญี่ปุนไดพัฒนา
บทเรียนชวยสอนตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอ่ืนๆ (กิดานันท มลิทอง. 2538 :184 (อางอิง
จาก Alessiand Tropllip. 1985 : 47 - 50); (บูรณะ สมชัย. 2538 : 24 - 25) และกวาสามทศวรรษที่
ผานมานักคอมพิวเตอรไดมีความสนใจนําคอมพิวเตอรไปใชในการสอน บริษัทซีดีซี (CDC) หรือ 
คอนโทรล ดาตา คอรปอเรชั่น ไดใหทุนอุดหนุน การวิจัยเร่ือง การใชคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI : 
Computer Assisted Instruction)   แกมหาวิทยาลัยชิคาโกเปนจํานวนมากเพื่อพัฒนาระบบเพลโต
สําหรับใชสรางโปรแกรมบทเรียนที่จะใชสอนนักเรียนได (ครรชิต มาลัยวงศ. 2536 : 75) 

ประเทศไทยได ใหความสนใจระบบคอมพิวเตอรมาเปนเวลานานแลวโดย              
นักคอมพิวเตอรไดนําระบบคอมพิวเตอรของตางประเทศมาทดลองใชในการเรียนการสอนตอมาไดมี
นักการศึกษาหลายทาน ใหความสนใจในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการเรียน       
การสอน โดยมีการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชในรูปของสื่อ CAI (Computer Assisted Instruction) 
หรือคอมพิวเตอรชวยการสอนนั่นเอง ซึ่งไดแก คอมพิวเตอรชวยสอนระบบไวทัลไทยของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ไดรับการพัฒนามาจากระบบคอมพิวเตอรชวยสอนของ 
University of Guelph ประเทศแคนาดา มีชื่อเรียกวา VITAL (A Videotex Integrated Teaching 
and Learning System) โดยที่สถาบันทั้งสองไดรวมกันพัฒนาชุดอักษรภาษาไทยขึ้นใชรวมกับ     
ชุดอักษรภาษาอังกฤษที่มีอยูเดิมเรียกระบบนี้วา “ไวทัลไทย” (VITAL/THAI) เปนการนํามาใชเพ่ือ
เปนสื่อเสริมในการสอนทางไกล งานฝกอบรม เปนตน และคอมพิวเตอรชวยการสอน ชื่อ CHULA 
CAI จากคณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นับเปนสถาบันการศึกษาดานการแพทยแหง
แรกที่มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรชวยการสอนมาเปนสื่อในการสอนสําหรับนิสิตแพทยตั้งแตป 
2527 เร่ือยมาและมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองจนป 2533 ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร จนสามารถ
ผลิตออกมาในรูปลักษณะของสื่อประสมหรือที่เรียกวา มัลติมีเดีย (Multimedia) นอกจากนี้ยังมี
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ไดมีการผลิตสื่อในลักษณะเหมือนกันเพ่ือนํามาใชในการเรียนการสอน     
(กิดานันท มลิทอง. 2536 : 192 - 193 ; และ พิสนธ จงตระกูล. 2540 : 1) จะเห็นไดวาเรื่องของ
มัลติมีเดียหรือเทคโนโลยีทางมัลติเดียเริ่มแรกไดถูกนํามาใชในการสรางโปรแกรมประยุกตใชงาน
สําหรับการเรียนการสอน การฝกอบรม หรือที่เรียกวา CBT : Computer - based Training เชน 
การเรียนรูในการประกอบเครื่องจักร หรือขั้นตอนในการควบคุมเครื่องจักรทํางาน และการนํา CBT 
มาใชในการฝกอบรมจะกอใหเกิดผลดีในแงของการลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได เน่ืองจากความ
ผิดพลาดในการทดลองกับเครื่องจักรจริง ๆ รวมไปถึงคาใชจายจากความเสียหายของเครื่องจักร 
โดยเฉพาะเครื่องจักรขนาดใหญ นอกจากนี้การนําคอมพิวเตอรมาใชทางการฝกอบรมน้ียังชวยลด
ความ       เบื่อหนายไดอีก ตอมาไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางมัลติมีเดียในดานอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
ทางดานการนําเสนอขอมูลเชิงธุรกิจการนําเสนอขอมูลดวยภาพที่เสมือนกับแสดงบน จอทีวี การ
นําเสนอขอมูลแบบโตตอบกับผูใชไดซึ่งเทากับเปนการสนองตอบตอความตองการของผูใชโดยตรง
ผูใชสามารถ คนหารายละเอียดในสิ่งที่ตนอยากรูโดยเฉพาะก็ได (วีรศักดิ์ วิทวัสกุล. 2534 : 155) 
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3.2  ความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
นักการศึกษา ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไวตาง ๆ กันคือ 
สรวุฒิ สุชินโรจน(2533 : 3)ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียวาหมายถึง 
การใชคอมพิวเตอรเปนสื่อในลักษณะโทรทัศนและคอมพิวเตอรในเวลาเดียวกัน

สามารถควบคุมการแสดงภาพบนจอและเสียง ขณะเดียวกันก็ยอมรับคําสั่งจากผูใชเหมือนการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรโดยทั่วไป 

วีรศักดิ์ วิทวัสกุล (2534 : 154) ใหความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวา หมายถึง
การใชคอมพิวเตอรในการรวมและควบคุมอุปกรณทางอิเล็กโทรนิกสตางๆ ไมวาจะเปนจอภาพ
เครื่องเลนวีดิโอดิสก แผนซีดี - รอม เครื่องสังเคราะหเสียง และอุปกรณอ่ืนๆเขาดวยกันเพ่ือใชใน
การนําเสนอขอมูล การสอนฝกอบรม การแสดงขาวสาร หรือเปนสื่อทางดานอ่ืนๆ 

กิดานันท มลิทอง (2539 : 83 - 84) ใหความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวา
หมายถึง สื่อประสมปฏิสัมพันธ (Interactive Multimedia) โดยจัดใหมีความสัมพันธระหวางสื่อและ  
ผูใชสื่อ โดยนําอุปกรณตาง ๆ เชน เครื่องเลน CD - ROM  เครื่อง Auio - digitize เครื่องเลน 
Lasser disc ฯลฯ มาใชรวมกันเพ่ือเสนอเนื้อหาขอมูลที่เปนตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพถาย      
ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน และเสียงในระบบสเตอริโอ โดยการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการผลิต 

บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ  (2538 : 31)  ใหความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวา
หมายถึง การประสมประสาน อักขระ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและภาพวีดิทัศนสื่อความหมาย
ขอมูลผานคอมพิวเตอรไปสูผูใชโปรแกรม 

สุกัญญา ทองรักษ (2539 : 31) ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวา  
หมายถึง การนําเอาคอมพิวเตอรมาควบคุมสื่อตาง ๆ เพ่ือใหทํางานรวมกันในลักษณะของการ
ผสมผสานอยางเปนระบบ โดยเปนการรวบรวมการทํางานของเสียง (Sound) ภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) ภาพนิ่ง (Still Image) ไฮเปอรเท็กซ (hypertext) และวิดิโอ (Video) มาเชื่อมตอกัน 

เกษแกว ศิริบูรณ, พงษมณี จันทรานุตร และสิริยา ยังกิจจา (2538 : 8) กลาววา
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียหมายถึง การนําภาพและเสียงเขามาเสนอใหมีความสัมพันธกันและเปนไป
ในทางเดียวกัน โดยมีการโตตอบกันระหวางระบบและผูใชงาน 

ธวัชชัย งานสันติวงศ (2540 : 211) ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวา 
หมายถึง การผสมผสานระหวางสื่อที่เปนภาพ กราฟก เสียง ภาพเคลื่อนไหว ตัวหนังสือและจะตองมี
การโตตอบได 

เทย (Tay. 1993 : 4) กลาววามัลติมีเดีย หมายถึง การรวมกันทั้งหมดของ Text, 
Graphics Art, Sound, Animation และ Video 

จากความหมายตางๆ ดังที่กลาวมา สรุปไดวาคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หมายถึง     
การนําเสนอขอมูลตางๆ ทั้งขอมูลดานภาพ ขอมูลดานเสียง และขอมูลตัวอักษร โดยใชคอมพิวเตอร
ในการจัดการ และนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่จัดใหผูใชสามารถโตตอบกับเครื่องคอมพิวเตอรได 
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หลักการของระบบคอมพิวเตอรชวยสอนทุกแนวคิดมุงใหใชคอมพิวเตอรในฐานะสื่อ 
การเรียนการสอนที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตของระบบการเรียนการสอนใหมี

คุณภาพสูงสุดโดยใชทรัพยากรนอยที่สุด โดยตองสามารถสรางสถานการณใหผู เรียนไดรับ     
ประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู (นิพนธ ศุขปรีดี. 2529 : 436 - 442) ดังนี้ 

3.2.1  ระบบการเรียนการสอนที่ดีจะตองแบงเน้ือหาวิชาเปนตอน ๆ มีความยาว
เหมาะสมกับวุฒิภาวะทางการรับรูของผูเรียน (Gradual approximation) โดยคํานึงถึงหลักการทาง
พฤติกรรม-ศาสตรตามทฤษฎีที่วา “ถาเราแบงเนื้อหาวิชาที่ตองการถายทอดใหผูเรียนเปนตอน ๆ   
ทีละนอยและเหมาะกับวุฒิภาวะของผูเรียน ผูเรียนจะสามารถรับความรูไดดีกวาการใหความรูแก    
ผูเรียนครั้งละมากๆ ซึ่งระบบคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถเก็บและเรียกขอมูลเนื้อหาวิชาทีละตอน
ไดสะดวกและรวดเร็วมาก 

3.2.2  จัดประสบการณเพ่ือใหผูเรียนมีสวนรวมกิจกรรมอยางกระฉับกระเฉง (Active 
participation) หมายถึง การใชคอมพิวเตอรกําหนดกิจกรรมใหผูเรียนไดตอบสนองอยางชัดเจน 

3.2.3  จัดประสบการณเพ่ือใหผูเรียนไดทราบผลการเรียนรูและกิจกรรมที่ปฏิบัติทันที
หลังปฎิบัติสําเร็จ (Immediately feedback) หมายถึง การเฉลยคําตอบหรือปฏิบัติการทีถูกตอง
หลังจากผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมนั้นสําเร็จทันที ซึ่งหลักเกณฑขอน้ีเปนจุดเดนของคอมพิวเตอรที่ดีกวา
สื่ออ่ืนๆ เชน สื่อสิ่งพิมพที่ผูเรียนสามารถดูเฉลยคําตอบ หรือเฉลยกิจกรรมกอนการลงมือตอบหรือ
ปฏิบัติกิจกรรม แตคอมพิวเตอรสามารถจะปดคําตอบไวจนกวาผูเรียนจะปฏิบัติกิจกรรมสําเร็จจึงจะ
ใหการตอบ-สนองผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยไดทราบผลวาถูกหรือผิดภายในเสี้ยววินาที 

3.2.4  จัดประสบการณใหผูเรียนไดรับประสบการณแหงความสําเร็จ (Successive 
experience) คือ การดําเนินการจัดการ การชักนําเขาสูกิจกรรมที่ถูกตอง (Leading of the prompt) 
ตามหลักเกณฑขางตนที่ผานมาทั้ง 3 ขอ คือ 

3.2.4.1  แบงเนื้อหาเปนตอนสั้น ๆ เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเรียนเพ่ือขจัด
ปญหาการรับรูและการจํา การลืมกับเนื้อหาจํานวนมาก ๆ ในเวลาอันสั้น 

3.2.4.2  ใหผูเรียนไดมีสวนรวมกิจกรรมอยางกระฉับกระเฉงเพื่อเปนการคิด
ปฏิบัติการทดลองและทบทวนความรูทุก ๆ ขั้นตอนเปนระยะสั้น ๆ 

3.2.4.3  จะตองมีการเฉลยผลกิจกรรมที่ผูเรียนกระทําทันทีที่ปฏิบัติสําเร็จโดย  
ฉับพลัน ทั้งน้ีเพ่ือผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูตามหลักเกณฑดังกลาว โดยที่เน้ือหาวิชาถูกแบงเปน   
ขั้นตอนสั้น ๆ ทําใหผูเรียนไมวิตกกังวลกับปริมาณความรูและปญหาของการจําการลืมก็หมดไปทํา
ใหผูเรียนไดรับประสบการณแหงความสําเร็จ หลังจากมีการเฉลยทางกิจกรรมในทางสรางสรรค
ความสําเร็จมากกวาความผิดจริง และจากงานวิจัยของสกินเนอรนักจิตวิทยาพบวาถากระบวนการ
เรียนรูตามหลักเกณฑที่กลาวมาเปนไปอยางเหมาะสมกับสถานการณ ผูเรียนจะเรียนรูโดยไดรับ
ประสบการณแหงความสําเร็จในแตละขั้นตอนสูงกวาวิธีอ่ืน ๆ ถึง 90 เปอรเซ็นตของกิจกรรม        
ที่ปฏิบัติทั้งหมดในกระบวนการเรียนการสอนในแตละครั้ง 
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3.2.5  จัดประสบการณเพ่ือใหผูเรียนไดรับการเสริมแรงที่ดี(Positive reinforcement) เชน 
การใหรางวัลเปนขอความชมเชย หรือใหรางวัลรูปอ่ืน ๆ ที่ระบบคอมพิวเตอรจะใหไดเพ่ือใหผูเรียน
ประสบความสําเร็จในแตละขั้น แตถาผูเรียนเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติกิจกรรมหรือตอบสนอง
กิจกรรมไมถูกตองในเรื่องการเรียนการสอนระบบคอมพิวเตอรก็จะตอบสนองโดยไมติเตียนและให
กําลังใจที่จะพยายามทํากิจกรรมตอใหถูกตองซึ่งชวยใหผูเรียนทรงพฤติกรรมการอยากรูสูงกวา    
การเรียนปกติ และไมเลิกเรียนกลางคัน 

นอกจากนี้นักการศึกษายังไดเสมอหลักการพื้นฐานที่สําคัญของการสอนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอนไวดังนี้ (ประหยัด จิระพงศ. 2529 : 201) 

3.2.5.1  เปนความตองการที่จะสนองการสอนเปนรายบุคคล 
3.2.5.2  เปนการเพิ่มพูนปริมาณขอความรูใหมในการเรียน 
3.2.5.3  เปนการแกปญหาการขาดแคลนครูที่มีคุณภาพ 
3.2.5.4  เปนการสนองความตองการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต 
3.2.5.5  เปนการชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพ 

3.2.5.5.1  มีการเสริมแรงทัน (ภายใน 1/10 วินาที) 
3.2.5.5.2  มีการแกไขขอผิดพลาดจากการตอบ (Correction) ใหผูเรียนได          

ทันที 
3.2.5.5.3  การจัดเวลา (Time sharing) ของผูเรียน 
3.2.5.5.4  มีการฝกย้ําในการที่ตอบคําถามผิด โดยคอมพิวเตอรจะสั่งโดย

อัตโนมัติ 
3.2.5.5.5  มีการปฏิบัติดวยตนเอง 
3.2.5.5.6  มีการเรียนตามความสามารถ 

เม่ือพิจารณาจากความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานที่
สําคัญของการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแลวจะเห็นไดวาคอมพิวเตอรชวยสอนที่สมบูรณนั้น
ตองมีคุณสมบัติ 4 ประการ คือ 

1.  สารสนเทศ (Information) 
2.  ความแตกตางระหวางบุคคล (Individualization) 
3.  การโตตอบ (Interaction) 
4.  ผลปอนกลับโดยทันที (Immediate feedback) 

3.3  ประเภทของคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย 
ออเทนและคณะ (Auten ; and others. : 1983) กลาวถึงการนําเสนอเนื้อหาใน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทตาง ๆ ไวดังนี้ 
3.3.1  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือการนําเสนอเนื้อหา (Tutorial Lesson) 
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คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทนี้ มักใชสําหรับเนื้อหาใหมหรือเน้ือหาเฉพาะที่  
นักเรียนไมเคยไดเรียน เม่ือเสนอเนื้อหาแลว จะมีบททดสอบเพื่อวัดความเขาใจของนักเรียน     
แบบทดสอบนี้อาจจะเปนคําถามประเภทปลายเปด (Open - ended question) ใหนักเรียนหา      
คําตอบเองหรือคําถามประเภทปลายปด (Close - ended Question) ใหนักเรียนเลือกตอบคําตอบที่
ถูกจากที่กําหนดมาให คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการสนองเนื้อหาที่ดีจะตองเสนอคําถามที่เปน
ลําดับขั้นของเหตุผล (Logical progressions) ใหตรงกับจุดมุงหมาย การเสนอเนื้อหาจะเสนอเปน
เน้ือหาในหนวยยอย ๆ แตมีขอความมากกวาคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ใชเพ่ือฝกและปฏิบัติ 

3.3.2  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือฝกและปฏิบัติ (Drill and Practice Lesson) 
คอมพิวเตอรประเภทนี้ เนนการฝกทักษะหลังจากนักเรียนไดเรียนบทเรียนนั้น ๆ 

ไปแลวทักษะที่นํามาฝกจะเปนทักษะดานคณิตศาสตร วิยาศาสตร และภาษาตางๆ สําหรับโปรแกรม
การฝกนั้น นักเรียนจะไดฝกหัดจากปญหา  ซึ่งมีการจัดลําดับของทักษะตางๆ จากงายไปหายาก 
และนักเรียนจะตองทําแบบฝกหัดจนครบทั้งหมด คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อฝก จะเสนอเนื้อหา
ยอยๆ เรียกวา กรอบ (Frame) แตละกรอบเนนการตั้งคําถามเฉพาะเนื้อหาที่เรียนไปแลวนักเรียน
ตอบคําถามนั้นโดยสรางคําตอบเอง หรือเลือกคําตอบที่ถูกตองมีขอมูลยอนกลับเพ่ือบอกผลของ   
คําตอบโดยทันที คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือฝกและปฏิบัตินั้นไมไดเปนความพยายามที่จะสอนแต
เปนการรวบรวมการฝกทักษะของบทเรียนที่นักเรียนไดเรียบไปเรียบรอยแลว 

3.3.4  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือใชในการแกปญหา (Problem Solving Lesson) 
คอมพิวเตอรประเภทนี้เปนแบบสาขาเชนเดียวกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพ่ือการ

เสนอเนื้อหาและคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ใชในสถานการณจําลอง ผูสรางคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
จะตองนึกถึงความเปนไปไดในการที่จะตอบสนองอยางอิสระกลาวคือจะมีคําถามซึ่งสอดคลองกับ     
จุด มุงหมายที่กําหนดไว และเปนคําถามที่ใชในชีวิตประจําวันจริงๆ เม่ือนักเรียนตอบคําถามแลว
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะตองเสนอคําถามใหตอเน่ืองกับคําตอบของนักเรียนในลักษณะบทสนทนา
ระหวางบุคคล 2 คน คอมพิวเตอรมัลติมีเดียน้ีจะตองปอนขอมูลเพ่ือเปนคําชี้แนะใหมากเทาที่จะ
เปนไปไดเพ่ือจะไดเอ้ือตอความคิดของนักเรียนแตละคน 

3.3.5  คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือใชในสถานการณจําลอง (Simulation Lesson) 
คอมพิวเตอรประเภทนี้เปนแบบแตกกิ่งเชนกัน (Solomom. 1986 : 20-21) 

ลักษณะบทเรียนเปนการจําลองของจริงเพ่ือเปนตัวอยางแกนักเรียน เพราะของจริงหรือสิ่งที่อยูใน
จินตนาการบางครั้งอาจมีขนาดเล็กหรือเล็กเกินไปจนทําใหไมสะดวกในการศึกษาหรือของบางอยาง
อาจมีอันตรายหากเขาไปศึกษาใกลชิด คอมพิวเตอรมัลติมีเดียประเภทนี้มักใชกับการสอน
วิทยาศาสตรเชน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของอะตอมเปนตนจากการจําแนกประเภทของ
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียดังที่กลาวมาสรุปไดวา คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่นํามาใชประโยชนในการ
เรียนการสอนมี 4 ประเภทดวยกันคือ คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอเนื้อหาคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย เพ่ือฝกและปฏิบัติคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือใชในการแกปญหาและคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียเพ่ือใชใน      สถานการณจําลอง 
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3.4  ขอดีและขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอน 
ลักษณะเดนของคอมพิวเตอรชวยสอน จากการวิเคราะหและผลจากการวิจัยไวดังนี้ 
1.  ทําใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนมากขึ้น หรือที่เรียกวาเปน

กระบวนการเรียนรูแบบ Active learning โดยเฉพาะอยางยิ่งหากบทเรียนไดรับการออกแบบดีก็จะ
ทําใหนักศึกษามีความสนใจและกระตือรือรนมากขึ้น การมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนจะเปนสิ่งเราทีช่วย
ใหเกิดความสนใจไดเปนอยางดี รวมถึงการเสริมกําลังใจตามโอกาส 

2.  ทําใหนักเรียนสามารถเลือกบทเรียนและวิธีการเรียนไดหลายแบบตามความถนัด
และความสนใจทําใหไมเบื่อหนายบทเรียนที่สรางขึ้นอาจทําในลักษณะแบบฝกหัด แบบทดสอบ      
แบบบรรยายหรือ แบบเกมก็ได นอกจากนี้คอมพิวเตอรชวยสอนบางระบบก็สามารถบอกสัมฤทธิ์ผล
ทางการเรียนแกผูเรียนไดทันทีดวยคําถามกับคําตอบเปนการสรุปผลการเรียนทั้งบทเรียนขอมูล
เหลานี้อาจารยผูสอนสามารถนําไปพิจารณาประกอบการพัฒนา บทเรียนตอไปได 

3.  การใชคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหไมตองเสียเวลาทองจําในสิ่งที่ไมควรตองทองจํา
เก็บสมองไวใชในการตัดสินใจดีกวา 

4.  ทําใหสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับความ
ตองการของนักศึกษาแตละคนได นักศึกษาเองก็มีอิสระในการเลือกศึกษาตามประเด็นหรือเรื่องที่
ตองการ 

5.  ทําใหนักศึกษามีอิสระในการเลือกเวลาเรียน ทั้งน้ีเพราะไมตองเรียนพรอมกับ
เพ่ือนทั้งหองหรือตองมีอาจารยผูสอนอยูในที่นั่นดวย จึงเรียนกับคอมพิวเตอรเม่ือไรก็ทําได 

ฮีชินเจอร (Hechinger. 1996) กลาวไววาเทคโนโลยีหากถูกนํามาใชโดยครูผูชาญ
ฉลาดยอมนําไปสูผลการเรียนการสอนที่ยิ่งใหญเสมอ เชนเดียวกับคอมพิวเตอรชวยสอน  ซึ่งเปน
สื่อการศึกษาที่มีคุณสมบัติเดนอยูหลายประการ ดังที่ ศักดา ไชกิจภิญโญ (2536 : 10-11) ; วชิระ อินทร
อุดม (2537 : 17-18) ; กิดานันท มลิทอง (2540 : 240 ) ; สมปรารถนา วงศบุญหนัก (2541 : 123-126) 
ไดกลาวถึงขอดีและขอจํากัด ซึ่งพอจะสรุปไดดังนี้ 

3.4.1  ขอดีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
3.4.1.1  คอมพิวเตอรชวยสอนจะชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรูใหแกผูเรียน

เน่ืองจากการเรียนดวยคอมพิวเตอรเปนประสบการณแปลกใหม 
3.4.1.2  ลักษณะของโปรแกรมบทเรียนใหความเปนสวนตัวแกผูเรียนเปนการ

ชวยใหผูเรียนที่เรียนชาสามารถเรียนไดตามความสามารถของตนโดยสะดวกไมตองเรงใหทันกับ   
ผูเรียนคนอ่ืนและไมอายใครดวย 

3.4.1.3  ความสามารถของหนวยความจําของเครื่องคอมพิวเตอร ชวยในการ
บันทึกและตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียนและแสดงใหเห็นไดที่ในรูปของตัวอักษร ภาพ แผนภูมิ 
สามารถประเมินผูเรียนไดตลอดเวลา 
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3.4.1.4  การที่จะใหครูผูสอนเปนผูออกแบบโปรแกรมบทเรียนเองนั้น ทําใหเปน
การเพิ่มภาระของครูผูสอนใหมากขึ้นอีกเพราะการออกแบบนั้นตองอาศัยเวลา สติปญญา และ   
ความสามารถเปนอยางยิ่ง 

3.4.1.5  เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรเปนการวางโปรแกรมบทเรียนไวลวงหนา
จึงมีลําดับและขั้นตอนในการสอนตามที่วางไวดังน้ันการใชคอมพิวเตอรชวยสอนจึงไมสามารถชวย
ในการพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียนได 

3.4.1.6  ทัศนคติของครูผูสอนและผูบริหารที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ยังเปนอุปสรรคที่จะนําสื่อน้ีมาใช ชวยสอนเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูในการเรียนการสอน 

ดังน้ันการนําคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในวงการศึกษานั้น ยังมีขอจํากัดอยูไม
นอยทําใหการนํามาใชไมแพรหลายเทาที่ควรถึงแมโรงเรียนสวนใหญสนใจและตองการนํา
คอมพิวเตอรชวยสอนเขามาชวยในการเรียนการสอนเปนอยางมาก (สมหญิง เจริญจิตรกรรม. 2541 
: 45) แตการที่จะนําคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนและคุมคานั้น 
ควรจะไดมีการวางแผนและกําหนดเปนนโยบายในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของไวอยางชัดเจนซึ่งจะชวย
ใหการนํ า เทคโนโลยีคอมพิว เตอรทางการศึกษามาใช ใหประสบผลสํ า เร็ จมากยิ่ งขึ้ น              
(สถาพร สาธุการ. 2541 : 65-72) 

อยางไรก็ตามคอมพิวเตอรไมไดถูกนํามาใชแทนครู แตเปนวิธีพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชชวยครูในการสอน ซึ่งกลาวไดวาคอมพิวเตอรเปนเพียงเครื่องมือชวย
ปรับปรุงการเรียนการสอน (นิตยา กาญจนวรรณ. 2526) เพ่ือเพ่ิมสีสันในการเรียนรู ทั้งน้ีเพราะ
คอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อประเภทตอบโตได (Interactive) ทําใหการเรียนสนุกขึ้นกระตุนความ
สนใจและความอยากรูของผูเรียนได เน่ืองจากมีทั้งภาพและเสียง สามารถเรียนไดเปนรายบุคคล   
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองดังที่กลาวไวแลว 

3.4.2  ประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอน 
หลังจากที่มีการนําคอมพิวเตอรมาใชในดานการเรียนการสอนจนเปนที่นิยมใน

วงการศึกษาทําใหนักการศึกษาหลายทานไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน
และไดจําแนกออกเปนประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีตอการเรียนการสอนเอาไวดังนี้ 

3.4.2.1  ฮอลล (Hall. 1982 : 362) กลาวถึงประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอน
ไวดังนี้ 

3.4.2.1.1  ลดชั่วโมงสอน เพ่ือปรับปรุงการสอน 
3.4.2.1.2  ลดเวลาที่จะตองติดตอกับผูเรียนทําใหครูมีเวลาสนใจเด็กเปน

รายบุคคลเพิ่มขึ้น 
3.4.2.1.3  ทําใหครูมีเวลาศึกษาคนควาตําราทําการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อ

เพิ่มความสามารถในการเรียนการสอนใหมากยิ่งขึ้น 
3.4.2.1.4  ชวยการสอนในชั้นเรียนสําหรับผูที่มีงานสอนมาก โดยการเปลี่ยน

จากการฝกทักษะในหองเรียนมาใชฝกทักษะดวยคอมพิวเตอรแทน 
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3.4.2.1.5  ใหโอกาสในการสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมใหมๆสําหรับ  
หลักสูตร และวัสดุการศึกษา 

3.4.2.1.6  เพ่ิมวิชาสอนโดยคอมพิวเตอรชวยสอนตามความตองการของ ผูเรียน 
3.4.2.1.7  ชวยพัฒนางานทางดานวิชาการ 
3.4.2.1.8  ชวยใหมีเวลาสําหรับตรวจสอบและพัฒนาหลักสูตรตามหลักวิชาการ 
3.4.2.1.9  ชวยเพ่ิมวัตถุประสงคของการสอนไดเทาที่เปนไปได 

3.4.2.2  วารินทร รัศมีพรหม (2531 : 192 - 193) ไดกลาวถึงประโยชนของ
คอมพิวเตอรชวยสอนไวพอสรุปไดดังนี้ 

3.4.2.2.1  ผูเรียนเรียนไดตามความชาเร็วของตนเอง ทําใหสามารถควบคุม
อัตราเรงของการเรียนไดดวยตนเอง 

3.4.2.2.2  การตอบสนองที่รวดเร็วของคอมพิวเตอร ทําใหผูเรียนไดรับการ
เสริมแรงที่รวดเร็วตามไปดวย 

3.4.2.2.3  อาจจัดทําโปรแกรมใหมีบรรยากาศที่นาชื่นชมซึ่งเหมาะสําหรับผูที่
เรียนชา 

3.4.2.2.4  สามารถรวมเอาเสียงดนตรี สีสัน กราฟกเคลื่อนไหวซ่ึงทําใหดู
เหมือนจริงและนาเราใจในการทําการฝกปฏิบัติ หรือสถานการณจําลองไดเปนอยางดี 

3.4.2.2.5  ความสามารถในการเก็บขอมูลของคอมพิวเตอร ทําใหการเรียน
แบบเอกัตบุคคลเปนไปไดอยางงายดายซึ่งครูผูสอนสามารถออกแบบใหเรียนไดโดยลําพัง 

3.4.2.2.6  ผูสอนสามารถควบคุมการเรียนของผูเรียนไดเพราะคอมพิวเตอร
จะบันทึกการเรียนของผูเรียนแตละบุคคลไว 

3.4.2.2.7  ความแปลกใหมของคอมพิวเตอรจะเพิ่มความสนใจ ความตั้งใจ
ของผูเรียนมากขึ้น 

3.4.2.2.8  คอมพิวเตอรใหการสอนที่เชื่อถือไดแกผูเรียน 
3.4.2.2.9 คอมพิวเตอรชวยสอนจะชวยใหการเรียนมีทั้งประสิทธิภาพและ     

ประสิทธิผลมีประสิทธิภาพในแงที่ลดเวลาและลดคาใชจายลง และมีประสิทธิผลในแงทําใหผูเรียน
สามารถบรรลุจุดมุงหมายได 

นอกจากประโยชนดังที่กลาวถึงน้ัน ยังมีนักการศึกษาอีกหลายทานไดสรุปเอาไว 
ดังนี้  วีระ ไทยพานิช (2527 : 7-17); อรพันธุ ประสิทธิรัตน (2530 : 7-8); ขนิษฐา ชานนท (2531 : 9); 
ศักดา ไชกิจภิญโญ (2536 : 10-11); ฉลอง ทับศรี (2538 : 16-19); อาชัญญา รัตนอุบล (2541 : 50-51);  
Heinich ; and others (1982 : 317-318) ; และMorris (1983 : 14) ไดกลาวถึงประโยชนของ
คอมพิวเตอรชวยสอนเอาไว โดยแยกออกเปนประโยชนตอผูเรียนตอผูสอน และตอการเรียนการ
สอนเอาไวดังนี้ 
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3.4.3  ประโยชนตอผูสอน 
3.4.3.1  ครูใชเวลาในการสอนนอยลงจึงนําเวลาที่เหลือไปใชในการศึกษาคนควา

หาความรูเพ่ิมเติม และปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได 
3.4.3.2  ครูมีเวลาในการดูแลผูเรียนแตละคนไดมากขึ้น 
3.4.3.3  เปดโอกาสใหครูผูสอนไดพัฒนาการศึกษา สรางสรรค พัฒนานวัตกรรม          

การศึกษา สื่อการสอนหรือหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและกาวหนายิ่งขึ้น 
3.4.3.4  ชวยลดเวลาในการสอนบทเรียนหนึ่ง ๆ เพราะผลการวิจัยสวนมากพบวา     

บทเรียนที่มีลักษณะเปนแบบโปรแกรมสามารถสอนเนื้อหาไดมากกวาการสอนแบบอื่น ๆ โดยใช
เวลานอยกวาทําใหสามารถเพิ่มเติมเน้ือหาหรือแบบฝกหัดไดเต็มที่ตามความเหมาะสมและความ
ตองการของผูเรียนหรือตามที่ผูสอนเห็นสมควร (วีระ ไทยพานิช. 2527:12; และ Hall. 1982:362 - 363) 

3.4.3.5  คอมพิวเตอรชวยสอนเปนการสอนที่มีแบบแผน เพราะมีการวางแผนการ
สรางบทเรียนทุกขั้นตอนจึงชวยใหผูสอนสามารถตรวจสอบและปรับปรุงแกไขบทเรียนได 

3.4.3.6  สามารถควบคุมผลสัมฤทธิ์ไดงาย ถาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี
การบันทึกการตอบคําถามและการทํางานของผูเรียนเอาไวดวย ผูสอนสามารถตรวจสอบคุณภาพ
ของบทเรียน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของการเรียนไดอยางละเอียดและสามารถนําไปใชปรับปรุง      
บทเรียนใหดียิ่งขึ้นได 

3.4.3.7  สามารถเพิ่มวิชาสอนและเปนสื่อเสริมการเรียนรูนอกเวลาได โดยครู
เตรียมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไว ซึ่งผูเรียนสามารถเลือกเรียนตามความตองการแบงเบา
ภาระครูในการสอนเสริมไดดี 

3.4.3.8  กรณีสถาบันการศึกษาใดที่ขาดแคลนครูผูสอนและผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานก็สามารถนําคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชชวยในการเรียนการสอนได เพราะคอมพิวเตอรชวย
สอนใหคุณภาพในการเรียนการสอนที่คงตัว 

3.4.3.9   ใชเปนเครื่องมือในการสอนสาธิตเรื่องที่ยาก เชนจําลองการทํางานของ
สิ่งที่มองไมเห็นดวยตาเปลาไดแก อะตอม โมเลกุลได นอกจากนี้สามารถลดการเสียหายหรือสูญเสีย
อันเกิดจากการใชของจริงในการสอนสาธิตได 

3.4.4  ประโยชนตอผูเรียน 
3.4.4.1  สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนไปตามความสามารถของตนเองเรียนไดตาม

ความชาเร็วของตนเองทําใหสามารถควบคุมอัตราเรงของการเรียนได 
3.4.4.2  สามารถใหการเสริมแรงไดอยางรวดเร็วและมีระบบโดยการใหผล

ยอนกลับทันทีในรูปของคําอธิบาย สีสัน ภาพและเสียง ทําใหผูเรียนไมเบื่อหนาย 
3.4.4.3  ผูเรียนไมสามารถแอบดูคําตอบไดกอน จึงเปนการบังคับผูเรียนใหเรียนรู

จริงกอน จึงจะผานบทเรียนน้ันไปไดซึ่งเปนผลมาจากประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรและจากการ
ออกแบบโปรแกรมบทเรียน 
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3.4.4.4  ผูเรียนสามารถกลับไปทบทวนบทเรียนที่ไดเรียนผานมาแลวซํ้าอีกกี่ครั้ง
ก็ได 

3.4.4.5  ชวยลดเวลาเรียนของผูเรียนเม่ือเทียบกับการเรียนการสอนตามปกติ 
3.4.4.6  สามารถประเมินผลความกาวหนาของผูเรียนไดทันที ทําใหผูเรียน

สามารถกําหนดอัตราความกาวหนาของตนเองได 
3.4.4.7  ชวยใหผูเรียนไดคิดโดยใชเหตุผลเนื่องจากตองคิดหาทางแกปญหาอยูตลอด 
3.4.4.8  ทําใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวิชาที่เรียนเนื่องจากการเรียนดวยตนเองที่

อาจประสบความสําเร็จหรืออาจลมเหลวก็ไดโดยไมรูสึกอับอายใคร  
3.4.4.9  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีการสรางโดยวิธีการระบบ ซึ่งสรางโดย

ใหผูเรียนสามารถเรียนไดจากเนื้อหาที่งายไปหาเนื้อหาที่ยากขึ้น 
3.4.4.10 คอมพิวเตอรสามารถสอนมโนทัศนหรือทักษะชั้นสูงซ่ึงยากตอการสอน

โดยครู หรือจากตํารา การจําลองสถานการณโดยคอมพิวเตอรจะชวยใหผูเรียนเรียนไดงายขึ้น และ 
ดีกวาการเรียนจากครู 

3.4.4.11 สนองความแตกตางระหวางบุคคล เพราะผูเรียนสามารถเรียนได     
ตามความตองการของตนเองชวยใหเกิดการเรียนรูในลักษณะการเรียนรูเปนรายบุคคลไดดี 

3.4.4.12 ผูเรียนมีอิสระในการเรียนใครพรอมก็เรียนไดโดยไมตองคอยนัดแนะกับ
เพ่ือนรวมชั้นกับครูอาจารย การเรียนกับคอมพิวเตอรสามารถกระทําไดโดยอิสระ 

3.4.4.13 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาหรืออยางนอยก็เทียบเทากับการ
สอนตามปกติ  

 
3.4.5  ประโยชนตอการเรียนการสอน 

3.4.5.1  ทําใหการเรียนการสอนเปนมาตรฐานมากขึ้น เพราะผูเรียนไดเรยีน
เหมือนกันหรือเทากันโดยไมตองกังวลถึงความหงุดหงิดหรือความเบือ่หนายของผูสอนที่ตองสอน

วิชาเดียว ซ้ํา ๆ กันหลายหนซึ่งอาจทําใหคุณภาพของการสอนลดลงได 
3.4.5.2  สามารถนําขอมูลจากผลการเรียนของผูเรียนมาใชในการปรบัปรุง     

การเรียนการสอนหรือหลักสูตรเพ่ือใหมีความกาวหนาและเกิดผลดีตอการเรียนของผูเรียนมากขึน้ 
3.4.5.3  การแกไขหรือปรับปรุงบทเรียนทําไดงายโดยสามารถแกไขเฉพาะในสวน

ที่ตองการเทานั้น 
3.4.5.4  สามารถสอนหรือฝกอบรมในลักษณะที่สมจริงใหกับผูเรียนได เน่ืองจาก

เนื้อหาบางอยางไมสามารถเรียนรูจากสถานการณจริงได เชน การฝกหัดบิน การฝกแกไข       
สถานการณเรงดวน เปนตน 

3.4.5.5  ชวยแกปญหาการขาดแคลนผูสอนไดจึงทําใหสามารถทําการเปดสอนได
หลายวิชาตามที่ผูเรียนตองการโดยไมตองคํานึงถึงจํานวนผูสอนหรือผูเรียนวามีเพียงพอที่จะเปด
สอนหรือไม 
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3.4.5.6  ความแปลกใหมของคอมพิวเตอรจะเพ่ิมความสนใจ ความตั้งใจของผูเรียน
มากขึ้น 

3.4.5.7  คอมพิวเตอรชวยสอนใหการเรียนมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หมายถึงมีประสิทธิภาพในแงที่สามารถลดเวลา ทําใหชวยทุนแรงผูสอนและมีประสิทธิผลในแงทําให
ผูเรียนสามารถบรรลุในจุดมุงหมายได 

3.4.5.8  คอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณสมบัติเดนกวาสื่ออ่ืน ๆ ในดานความสามารถ
ในการปฏิสัมพันธกับผูเรียน 

สรุปวาคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะอยางยิ่งสําหรับ
การศึกษาดวยตนเองเพราะเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูดวยความสามารถของผูเรียนสามารถโตตอบ
กับคอมพิวเตอรได ชวยทําใหไมเบื่อที่จะเรียนและสามารถวัดผลการเรียนไดดวยตนเองผูเรียนจึง
รูสึกเปนอิสระในการเรียนโดยไมจําเปนตองเรงเรียนเพ่ือใหทันกับเพ่ือนคนอ่ืนๆ เหมือนกับการเรียน
ในชั้นเรียน เปนผลใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวิชาทีเรียนพรอมทั้งการไดรวมในกิจกรรม การเรียน
อยางเต็มที่ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นและที่สําคัญคอมพิวเตอรชวยสอนชวยแกปญหาขาด
แคลนครูผูสอน หรือผูเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้น ๆ ไดดวย ดังนั้นจึงเปนการสนับสนุนและพัฒนาใหการ
เรียนการสอนมีความเปนมาตรฐานมากยิ่งขึ้น 

3.5  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 การพัฒนา และหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบดวย      

ขั้นตอนดังตอไปน้ี 
3.5.1  ข้ันการวิเคราะห 

3.5.1.1 ขั้นการวิเคราะหเปาหมายในการพัฒนาบทเรียน 
การวิเคราะหเปาหมายในการพัฒนาบทเรียนเปนสิ่งสําคัญที่จะควบคุมการสราง

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใหเปนไปตามวัตถุประสงคและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ตองวิเคราะหในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. 2537 : 56-60)  

3.5.1.1.1  ขอหัวของงานที่จะนํามาพัฒนาบทเรียน 
3.5.1.1.2  วัตถุประสงคที่ตองการ 
3.5.1.1.3  ผูใชกลุมเปาหมาย 
3.5.1.1.4  ผลที่คาดวาจะไดรับจากการไดรับบทเรียน 

3.5.1.2  การวิเคราะหเน้ือหา 
เปนกระบวนการที่สําคัญที่จะทําใหการสื่อความหมายดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียบรรลุตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายโดยในการ
วิเคราะหขอเน้ือหาจะตองพิจารณาถึงสิ่งตาง ๆ ดังนี้ 

3.5.1.2.1  ขอบเขตและรายละเอียดของเนื้อหาที่จะนําเสนอ 
3.5.1.2.2  วิธีการนําเสนอเนื้อหา 
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3.5.1.2.3  ระยะเวลาการนําเสนอเนื้อหา 
3.5.1.2.4  การเลือกสื่อที่สอดคลองตามวัตถุประสงค 
3.5.1.2.5  วิธีการโตตอบระหวางบทเรียนกับผูเรียนตามหลักการสื่อความหมาย 
3.5.1.2.6  วิธีการตรวจปรับเนื้อหา 
3.5.1.2.7  การเสริมแรงและสรางบรรยากาศรวม 
3.5.1.2.8  วิธีการประเมินผล 

3.5.1.3  การวิเคราะหกิจกรรมการเรียนและสื่อการเรียนรู 
การวิเคราะหกิจกรรมการเรียนและสื่อการเรียนจะยึดตามวัตถุประสงคเชิงพฤติ-

กรรมที่กําหนดไวเปนหลัก โดยทําการพิจารณาวัตถุประสงคทีละขอตามหัวเรื่อง จากนั้นจึงปฏิบัติดังนี้ 
3.5.1.3.1  เขียนเนื้อหาสั้นๆ ใหสอดคลองตามสิ่งที่คาดหวังตามวัตถุประสงค          

แตละขอ 
3.5.1.3.2  กําหนดกิจกรรมที่จะสนับสนุนเนื้อหาแตละวัตถุประสงค 
3.5.1.3.3  กําหนดสื่อที่จะใชในกิจกรรมตามวัตถุประสงค 
3.5.1.3.4  พิจารณาการใชคําถาม การตรวจปรับกิจกรรม และการสรุปกิจกรรม 
3.5.1.3.5  พิจารณาความตอเน่ืองของแตละกิจกรรม 

3.5.1.4  การวิเคราะหแนวทางการประเมินผลการเรียน 
สําหรับขั้นตอนการวิเคราะหแนวทางการประเมินผลการเรียนใหยึดตาม task ที่

ระบุไวในแตละวัตถุประสงคเปนหลัก เพ่ือกําหนดเปนแนวทางการประเมินผลการเรียนวาจะทํา  
อยางใด และใชวิธีในการประเมินผลอะไร โดยปฏิบัติดังนี้ 

3.5.1.4.1 กําหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนในแตละวัตถุประสงคโดย
พิจารณาจาก task ของแตละวัตถุประสงค และรางเปนรายการคําถาม (List of Questions) ทีละ
ประเด็น 

3.5.1.4.2 กําหนดวิธีการประเมินผลตามที่กําหนดไวแลว เชน โดยการถาม-
ตอบ การเติมคํา การเขียนและอ่ืน ๆ 

3.5.1.4.3 จัดลําดับความตอเน่ืองและความสัมพันธของคําถาม 
3.5.1.5  วิเคราะหการนําเสนอกิจกรรม 

เปนการสรุปที่ไดจากการวิเคราะหหลักสูตรเน้ือหา และความตองการเพื่อกําหนด
เปนวิธีการนําเสนอกิจกรรมตามหัวเรื่อง โดยจะตองพิจารณาถึงความเปนไปไดในการนําเสนอใน
ลักษณะการเรียนรูรายบุคคล (Individual Learning) 

3.5.2  ข้ันตอนการจัดทําสตอรี่บอรด (Storyboard) 
คือการนําโฟลวชารต (Flow Chart) มาแจกแจงรายละเอียดวาสวนนี้ประกอบดวย 

ภาพ ขอความ ภาพเคลื่อนไหว มีเสียงหรือเพลงประกอบหรือไมและมีการเรียงลําดับการทํางาน
อยาง-ไร มีการวางหนาจออยางไรรวมทั้งการกําหนดแหลงขอมูลเชน ภาพ และเสียงวาไดมาอยางไร 
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จาก-แหลงไหน โดยขอมูลที่ใสลงไปใน Storyboard อาจมีทั้งภาพ เสียง ขอความ ภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) หรืออ่ืน ๆ ซึ่งจะตองมีการจัดเตรียมกอนที่จะนําไปใสในโปรแกรมมีรายละเอียดที่
เกี่ยวของดังนี้ 

 3.5.2.1  การจัดเตรียมภาพประกอบสําหรับโปรแกรม 
ขอมูลตาง ๆ อาจจะมาจากการวาดดวยโปรแกรม Graphic Editor เชน 

โปรแกรม PC Paint Brush ที่มี Microsoft Windows หรืออ่ืน ๆ เปนตน ซึ่งโปรแกรมแตละ
โปรแกรมก็มีความสามารถแตกตางกัน ดังน้ันอาจตองมีการใชโปรแกรมหลายโปรแกรมชวยกันการ
ทํางานภายใตระบบ Microsoft Windows ทําใหสามารถเปลี่ยนขอมูลกันไดโดยงาย นอกจากนี้
อาจจะนําเขามาจากแหลงอ่ืนเชน การสแกน (Scan) จากหนังสือหรือวารสาร ดวยการใชเครื่อง 
Scanner หรืออาจนํามาจากกลองถายวีดีโอ ในกรณีนี้จะตองมีการดพิเศษที่ทําหนาที่จับสัญญาณ
วีดีโอเขามาในเครื่องคอมพิวเตอรเรียกวา การด Video Capture เชน การด Video Blaster ของ
บริษัท Creative Technology ดวยวิธีนี้ทําใหสามารถนําภาพตาง ๆ เขามาใชในโปรแกรมไดอยาง
มากมาย 

3.5.2.2 การจัดเตรียมเสียง 
การบันทึกเสียงเขามาในเครื่องคอมพิวเตอรนั้น เครื่องคอมพิวเตอรจะตองมี 

Sound Generator Card เชน Sound Blaster Card การดนี้มีความจําเปนทั้งในการบันทึกเสียงที่มี
การแปลงสัญญาณเสียงเปนขอมูลคอมพิวเตอรและทํางานในทางตรงกันขาม เม่ือโปรแกรมเรียกใช
แฟมเสียงที่จะใหออกลําโพง ในโปรแกรม Microsoft Windows ซึ่งเปน Multimedia Version ก็มี
โปรแกรม Sound Recorder สําหรับบันทึกเสียง Media Player สําหรับ Playback เสียงที่บันทึกไป
แลวจะเก็บเปนแฟมขอมูลเพ่ือใหเรียกใชโดยสามารถกําหนดเวลาในการเลน Playback เพ่ือให
สัมพันธกับการแสดงภาพ การนําเสียงไปใช บางครั้งอาจใชวิธีใหโปรแกรมควบคุมเครื่องเลน CD 
สัมพันธกับเนื้อเรื่องก็ได 

3.5.2.3 ขอมูลที่เปนขอความ อาจจะปอนลงไปในโปแกรมโดยตรง หรือบาง
โปรแกรมสามารถอานขอมูลจาก Text File เขาไปใชงานได 

3.5.3 ข้ันการสรางบทเรียน 
การสรางบทเรียนเปนขั้นตอนที่รวบรวมเอาสิ่งตาง ๆ ที่จัดเตรียมไวไมวาจะเปน

ภาพขอความ เสียง และ Animation Movies มารวมกันทําเปนบทเรียนขึ้นมาดวยโปรแกรมระบบ
มัลติมีเดีย โดยมีการจัดเรียงลําดับการทํางานตามโฟลวชารตที่ออกแบบไวและกําหนดรายละเอียด
เชน Specisl Effect ทํา Animation ตามที่กําหนดไวใน Storyboard ประกอบไปดวย 

3.5.3.1 การออกแบบหนาจอภาพ (Screen Design) เพ่ือสรางเฟรมมาตรฐานสําหรับ
สรางโปรแกรมปกติหนาจอของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจะประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 

3.5.3.1.1 แปนควบคุม ( Function Keys) ไดแก แปนบังคับใหโปรแกรมเปลีย่นไป
ยังเฟรมถัดไปซึ่งปกติจะใชแปน Space Bar แปนบังคับใหโปรแกรมเปลี่ยนไปปกติจะใชแปน    
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Page Down แปนบังคับใหออกจากบทเรียน ปกติจะใชแปน Esc และแปนขอความชวยเหลือ     
ปกติจะใชแปน F1 

3.5.3.2 พ้ืนที่เน้ือหาบทเรียน  (Information Area)  โดยทั่วไปจะจัดเปน 2 แบบ 
คือ แบบธรรมดาเปนการใชพ้ืนที่หนาจอภาพอยางเต็มที่ สวนอีกแบบหน่ึงเปนการแบงพ้ืนที่หนาจอ
ออกเปน 2 สวนสําหรับแสดงภาพสวนหนึ่งและแสดงขอความอีกสวนหนึ่ง 

3.5.3.3 พ้ืนที่ตรวจปรับเน้ือหา (Feedback Area) ใชสําหรับแสดงสวนที่ตองการ
ตอบสนองกับผูเรียน เชน เฉลยคําตอบ เสริมแรงเปนตน อาจใชพ้ืนที่สวนลางของจอภาพหรืออาจจะ
ใชแยกคําตรวจปรับซอนเขาไปในเนื้อหาก็ได 

3.5.3.4 สวนประกอบอื่นๆ เชน หมายเลขเฟรมคะแนนความสามารถทางการ
เรียนเวลาที่ใชในบทเรียนหรือสวนอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควรแตจะตองไมมากจนกอความรําคาญ
สายตาใหกับผูเรียน 

3.5.4. ข้ันการทดสอบบทเรียน 
การทดสอบบทเรียนเปนการทดสอบเพื่อหาขอผิดพลาดของโปรแกรม (BUG) 

โดยดูการทํางานที่สัมพันธกันของแตละหนวยและทดสอบกับผูใชเพ่ือดูปญหาที่จะเกิดขึ้นเม่ือ
กระจายไปยังผูใชที่เปน End User และทดสอบผลของการใชโปรแกรมวาจะไดบรรลุวัตถุประสงคที่
วางไวหรือไมในการทดสอบแตละขั้นตอนเม่ือมีปญหาเกิดขึ้นก็จะกลับไปแกไขและเม่ือแกไขเสร็จ
แลวก็จะมีการทดสอบเชนเดิมจนกวาปญหาจะหมดไป 

 

3.6  รูปแบบการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ  (2535 : 65)  ไดกลาวสรุปถึงรูปแบบการเรียนการสอนดวย

คอมพิวเตอรชวยสอนไวดังนี้ 
1.  ใชสอนซอมเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบน้ีใชสําหรับผูเรียนที่สอบไมผาน

จุดประสงคตามเกณฑที่กําหนดไวในแตละหนวยยอยจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชไมจําเปนตองมี
หลานเครื่องอาจมีเพียง 1 เครื่องแลวใหผูเรียนผลัดเปลี่ยนกันมาเรียน 

2.  ใชในหองเรียนปกติการเรียนการสอนในรูปแบบนี้อาจปรับเปลี่ยนใหยืดหยุนตาม
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอยู 

2.1 ถามีเครื่องคอมพิวเตอรเพียงเครื่องเดียวอาจใชลักษณะการสาธิตหรือในลักษณะ
เดียวกับการฉายสไลดโดยมีอุปกรณการฉายจากจอคอมพิวเตอรขึ้นจอใหญ เชน Data show เปนตน 

2.2 ถามีจํานวนเครื่องหลายเครื่องแตไมพอสําหรับนักเรียนทั้งชั้นอาจใชเปนศูนยหน่ึง
ของบทเรียนในขณะที่มีศูนยอ่ืนที่ใชสื่ออยางอ่ืนรวมอยูดวย 

2.3 ถามีจํานวนเครื่องเพียงพอกับผูเรียนทั้งชั้นในลักษณะ 1 เครื่อง ตอ 1 คน หรือ     
1  เครื่อง  ตอ 2-3  คน  ก็ดําเนินการสอนในเรื่องนั้น ๆ  กันไป  หรือเรียนตามความสามารถของ
ผูเรียนแตละคน 
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4.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับหลักการจัดการเรียนรูดวยตนเอง 
4.1  ทฤษฎีการเรียนการสอนรายบุคคล 

การจัดการเรียนการสอนรายบุคคล มุงสอนผูเรียนตามความแตกตางโดยคํานึงถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความพรอม และความถนัด ทฤษฎีที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
รายบุคคลคือ ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล ไดแก (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2528 : 2-3) 

1.  ความแตกตางในดานความสามารถ (Ability Difference) 
2.  ความแตกตางในดานสติปญญา (Intelligent Difference) 
3.  ความแตกตางในดานความตองการ (Nced Difference) 
4.  ความแตกตางในดานความสนใจ (Interest Difference) 
5.  ความแตกตางในดานรางกาย (Physical Difference) 
6.  ความแตกตางในดานอารมณ (Emotional Difference) 
7.  ความแตกตางในดานสังคม (Social Difference) 
จะเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนแบบนี้เปนการจัดที่รวมแนวทางใหมในการปฏิรูป

ครูระบบการเรียนการสอนและการจัดหองเรียนจากแบบเดิมที่มีครูเปนผูนําแตผูเดียวมาเปนระบบที่
ครูและผูเรียนมีสวนรวมกันรับผิดชอบการจัดการศึกษาจะเปนแบบเปด (Open Education) ผูเรียน
ไดเรียนรูดวยตนเองและปฏิบัติดวยตนเองจนสามารถบรรลุเปาหมายไดเม่ือจบบทเรียนแตละหนวย 
หรือแตละบทแลว โดยจะมีการทดสอบ หากผูเรียนสามารถสอบผานจึงจะสามารถเรียนบทเรียนหรือ
หนวยเรียนบทตอไปได บทเรียนนั้นอาจทําในรูปของชุดการเรียนการสอน (Instructional Package) 
บทเรียนสําเร็จรูป (Programmed Instruction) หรือโมดูล (Instructional Module) สาเหตุที่ตองจัดให
มีการเรียนการสอนรายบุคคลนั้นเนื่องจาก 

1.  ความไมพอใจของคนทั่วไปในคุณภาพการศึกษาที่มีอยู 
2.  การเนนถึงความตองการที่จะปรับปรุงใหไดมาซึ่งสัมฤทธิ์ผลของนักเรียนที่ยังไม

พรอมหรือนักเรียนที่มีปญหา 
3.  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหม ๆ ซึ่งจะพัฒนาโปรแกรมการเรียน 
4.  ความสามารถที่เปนไปไดของคอมพิวเตอรที่จะจัดโปรแกรมการเรียนรายบุคคล 
5.  การขยายตัวอยางรวดเร็วของโสตทัศนวัสดุ 
6.  การขยายตัวของทุนตาง ๆ เพ่ือใชในกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยเราจะใชการเรียนการสอนรายบุคคลสําหรับเปนการฝกฝน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

ขบวนการศึกษา การเรีนการสอนแบบนี้จะใชเม่ือเราตองการชวยผูเรียนใหเรียนทักษะเบื้องตน เชน 
ทักษะทางดานชาง ทักษะการเขียนอานคําเปนตน และใชในเนื้อหาวิชาที่ตอเน่ืองกัน  
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นอกจานี้ กาเย และบริกส (Gagne ;& Briggs. 1974 : 185-187) ไดกลาวถึงการเรียนดวย
ตนเองวาเปนหนทางที่ทําใหการสอนบรรลุจุดมุงหมายตามความตองการ (Need) และใหสอดคลองกับ
บุคลิก (Characteristics) ของผูเรียนแตละคนโดยมีจุดมุงหมายสําคัญอยู 5 ประการ คือ 

1.  เพ่ือเปนแนวทางในการประเมินทักษะเบื้องตนของผูเรียน 
2.  เพ่ือชวยในการคนหาจุดเริ่มตนของผูเรียนแตละคนในการจัดลําดับการเรียนตาม

จุดมุงหมาย 
3.  ชวยในการจัดวัสดุและสื่อใหเหมาะสมกับการเรียน 
4.  เพ่ือสะดวกตอการประเมินผลและสงเสริมความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียน

แตละคน 
5.  เพ่ือชวยใหผูเรียนเรียนตามอัตราความสามารถของตน 
ลักษณะของการเรียนดวยตนเองประกอบดวยประสบการณในการเรียนที่ออกแบบ

เฉพาะสําหรับผูเรียนแตละคนโดยมีรากฐานจากการวิเคราะหความสนใจและความตองการของแตละ
คนประสบการณที่กําหนดนั้นจะถูกควบคุมโดยผูเรียนเอง ผูเรียนจะจัดการควบคุมเวลาเองตาม
ความสนใจและความสะดวกสบายของผูเรียน สรุปไดวาวิธีการจัดการศึกษาใหกับผูเรียนตามความ
แตกตางระหวางบุคคลดังนี้ 

1.  จัดแผนการเรียนใหเหมาะสมกับระดับความสามารถและความสนใจของนักเรียน 
เชน จัดชั้นเรงรัดสําหรับนักเรียนที่เรียนเกง จะมีตําราที่ใชเรียนดวยตนเองจัดสอนซอมเสริม 

2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน เพ่ือสนองความตองการของผูเรียน เชน    
การมอบหมายงานตามระดับความสามารถหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

3.  ใชสื่อการสอนใหเหมาะสมตามระดับความสามารถของผูเรียน 
4.  การประเมินผลควรกําหนดใหเหมาะสมกับรายวิชาและนักเรียนที่เกี่ยวของ 

4.2  สื่อที่ใชสําหรบัการเรียนการสอนรายบุคคล 
สื่อเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับการเรียนการสอนรายบุคคล โดยจะเปนตัวกลางใน

การถายทอดความรูใหแกผูเรียน สื่อที่ใชในเน้ือหาวิชาที่แตกตางกันยอมมีลักษณะที่ไมเหมือนกัน
การเลือกใชสื่ อที่ เหมาะสมยอมทําใหการถายทอดเนื้ อหานั้น  ๆ  มีความหมายมากขึ้น               
(เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2528 : 64) ดังน้ันสื่อที่จัดไวในกิจกรรมการเรียน ควรจะตองคํานึงถึงหลัก
สําคัญ 3 ประการ คือ 

1.  ความนาสนใจและความดึงดูดใจตอผูเรียน 
2.  ความงายในการใชรวมไปถึงขนาดและรูปรางที่เหมาะสมของสื่อ 
3.  ความชัดเจนและความถูกตองของเนื้อหาวิชาและภาษาที่ใช 
นอกจากนี้เรายังตองพิจารณาในรายละเอียดของสื่อในแตละชุด เพ่ือที่จะใหผูเรียนได

เกิดสมรรถภาพตามที่ไดวางไว คือ 
1.  มีวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการเรียนรูจากสิ่งนั้น 
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2.  อธิบายวิธีการใชอยางแจมแจง 
3.  กําหนดสิ่งที่จําเปนทุกอยางไวอยางพรอมมูล 
4.  ไดผานการทดลองใชและไดรับการแกไขปรับปรุงมาแลว 
5.  ลําดับขั้นของเน้ือหาเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผน ไมสับสน 

4.3  ประโยชนและขอจํากัดของการเรียนการสอนรายบุคคล 
เสาวณีย สิกขาบัณฑิต (2528 :101-105) ไดกลาวถึงประโยชนและขอจํากัดของการ

เรียนการสอนรายบุคคลไวดังนี้ 
4.3.1  ประโยชน 

4.3.1.1  สรางบรรยากาศการเรยีนตามความสนใจและเปนการสนองความ
ตองการของผูเรียน ผูเรียนมีสิทธิเลือกเรียนในสิง่ที่ตนตองการมีโอกาสที่จะเลือกกิจกรรม         

เลือกวธิีการเรยีนที่เขาสามารถรูเน้ือหานั้นไดอยางสนุกและนาสนใจ 
4.3.1.2  สงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองเปนการเรียนที่กาวหนาไป

ไดดวยตนเองในอัตราของเขาเอง 
4.3.1.3  สงเสริมความรับผิดชอบตอการศึกษาของตนเองมากขึ้นนักเรียนจะ

ทํางานดวยความรวดเรว็ในทิศทางของตนเองและจะเริ่มทํางานไดเลยโดยไมตองคอยครู ผูเรยีนจะ
เปนผูปรับและจัดเวลาของเขาเองไดดีที่สุด และจะเปนผูควบคุมตนเองใหไปในทศิทางที่เขาตองไป

โดยไมตองใหครูเปนผูตัดสนิใจให 
4.3.1.4  สงเสริมเสรีภาพของผูเรียนในการเรียน 
4.3.1.5  เปดโอกาสใหครูใกลชิดกับผูเรยีนทุกคนครูมีโอกาสสังเกตพัฒนาการของ

ผูเรียนมากขึน้ครูไดทราบวาผูเรียนคนใดมีขอบกพรองอะไรทําใหครูมีโครงการที่จะตองแกไขผูเรียน
เปนรายบคุคล และทําใหครูประสานงานกับผูเรียนมากขึน้ 

4.3.1.6  ชวยใหการถายทอดความรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมิใชครู
บังคับใหผูเรียนจดและทองจําเพียงอยางเดียว อีกทั้งยังเปดโอกาสใหไดพัฒนาคุณคาตาง ๆ ที่สังคม
ตองการดวย 

4.3.1.7  ใหครูตื่นตัวอยูตลอดเวลาในการคนควาหาความรูในวิชาที่ตนสอน
เพ่ิมเติมทําใหเกิดความกระตือรือรนในการที่จะสํารวจแหลงวัสดุอุปกรณและคิดคนประดิษฐอุปกรณ        
ตาง ๆ 

4.3.2  ขอดี 
4.3.2.1  ลักษณะของระบบการเรียนการสอนรายบุคคลคํานึงหลักการในเรียนรูหลาย

อยางคือ 
4.3.2.1.1  ความแตกตางระหวางบุคคลโดยคํานึงถึงผูเรียนเปนหลัก ใครเรียน

ชาหรือเร็วกวากันไมเปนเรื่องสําคัญเพราะขึ้นอยูกับขีดความสามารถของแตละบุคคล 
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4.3.2.1.2  ใชหลักจิตวิทยาในเรื่องการใหรางวัลตอบสนอง เพราะผูเรียนได
ทราบผลการเรียนทันทีที่บทเรียนแรกและผานการทดสอบ 

4.3.2.1.3  การแบงบทเรียนเปนหนวยยอย ๆ ชวยใหผูเรียนเรียนรูและทํา
ความเขาใจเนื้อหาไดงายและใชเวลานอยดวย 

4.3.2.1.4  การเรียนมีประสิทธิภาพขึ้นเพราะผูเรียนรูวิธีเรียน รูจุดประสงคใน
การเรียนจากขอแนะนําการเรียน 

4.3.2.1.5  การทดสอบเมื่อเรียนจบบทเรียนแตละหนวยจะทําใหผูเรียนขยัน 
และเอาใจใสตอการเรียนอยางสม่ําเสมอ 

4.3.2.2  ปญหาเรื่องการตกซ้ําชั้นไมมีเพราะใชวิธีเรียนที่ไมมีการแบงชั้นผูเรียน
คนใดสอบไมผานก็จะเรียนซอมเสริมหรือเรียนในบทเรียนน้ันใหมและทําการสอบใหมทําใหไดความรู
แนนขึ้น 

4.3.2.3  ปญหาเกี่ยวกับการสกัดกั้นความสามารถของผูเรียนที่เรียนเกงจะหมดไป
เพราะการสอนแบบนี้เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนไดตามความสามารถเฉพาะตัว สวนผูเรียนที่เรียน
ออนก็ไมรูสึกวาตนมีปมดอยและยังไดพบกับความสําเร็จได 

4.3.2.4  ผอนคลายปญหาเรื่องการมีจํานวนนักเรียนมากเกินไปในชั้นจนครูดูแล
ไมทั่วถึง 

4.3.2.5  ในการสอนครูสามารถสังเกตผูเรียนไปไดทั้งดานการเรียนตลอดจน        
พฤติกรรมอ่ืน ๆ ดวย 

4.3.2.6  ระบบการสอนแบบนี้สงเสริมใหครูมีความคิดริเร่ิม กระตือรือรนที่จะตอง
เตรียมงานประเมินผลงานของนักเรียนทุกวัน 

4.3.2.7  สถานที่เรียนไมจําเปนตองใชหองเรียนธรรมดาอาจจะเปนใตตนไมใน
หองโถงมีโตะหรือไมมีก็สามารถใชเปนที่เรียนได 

4.3.3  ขอจํากัด 
4.3.3.1  จะตองจัดวัสดุอุปกรณใหมากเพียงพอกับจํานวนผูเรียนเพื่อสนองความ

ตองการของผูเรียน ซึ่งอาจจะตองเสียคาใชจายมากในระยะเริ่มแรก 
4.3.3.2  ผูเรียนอาจจะมีปญหาในการเลือกวิธีใหเหมาะสมกับระดับความสามารถ

ของตนครูตองคอยเปนพ่ีเลี้ยงแนะนําอยางใกลชิดถาปลอยใหผูเรียนที่ยังไมพรอมทํางานดวยตนเอง
อาจจะลมเหลวไดงายและอาจไมเกิดความกาวหนาในการเรียน 

4.3.3.3  ครูตองทํางานหนักมากเพราะตองจดบันทึกแลวเก็บขอมูลของตัวผูเรียน 
เชน 

4.3.3.3.1  ทําแผนภูมิแสดงความกาวหนาของผูเรียนแตละคน 
4.3.3.3.2  บันทึกทักษะที่ผูเรียนไดรับและที่ตองฝกเพิ่มเติม 
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4.3.3.3.3  บันทึกขอสังเกตเกี่ยวกับความสนใจและเจตคติของผูเรียนเก่ียวกับ
การเรียน 

4.3.3.3.4  ใชเวลาในการตรวจงานมาก 
4.3.3.4  ผูเรียนที่เรียนชามักจะขาดความสามารถที่จะทํางานตามลําพังตามที่ควร

จะเปนและมักจะไมสามารถควบคุมตนเองใหสนใจกับการเรียนไดนาน 
4.3.3.5  การประเมินผลตามระบบการเรียนการสอนนี้ อาจจะทําใหมีจํานวนของผู

ไดรับผลการเรียนเปนสัญลักษณ I (Incomplete Grade) อยูมากพอสมควร เพราะการเรียนการสอน
แบบน้ีเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนชาหรือเร็วตามความสามารถของตน เม่ือสิ้นภาคการศึกษาจะมีการ
สอบเพื่อ วัดความรูวิชานั้นผูที่ยังไมพรอมที่จะสอบเพราะเรียนยังไมผานทุกบท ก็จะไดเกรด I ไว
เพ่ือใหโอกาสแกไขเปนเกรดอื่นในภาคการศึกษาตอไป 

อาจกลาวไดวาการที่จะนําระบบการเรียนการสอนรายบุคคลไปใชใหเกิดประโยชน
เต็มที่นั้น จะตองคํานึงถึงและใสใจในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. การพัฒนาสื่อการเรียนที่เหมาะสม 
2. วิธีการมอบหมายงานและตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียน 
3. การฝกอบรมครูเกี่ยวกับวิธีการตาง ๆ ที่นํามาใช 

 
5.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับมัลติมีเดียในประเทศและในตางประเทศ 

5.1  งานวิจัยมลัติมีเดียในประเทศ 
ลักษณาพร โรจนพิทักษกุล (2540 : 94) ไดศึกษาการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย เร่ือง โสตทัศนอุปกรณ ประเภทเครื่องฉายกับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปที่ 1 โดยใหกลุมทดลองเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบ
มัลติมีเดีย รวม 4 สัปดาห 8 คาบเรียน กลุมควบคุมเรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้พบวา กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม 

กมลธร สิงหปรุ (2541 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาผลการเรียนรู
ชีววิทยาโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกับการสอนตามคูมือครู สสวท.ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โดยวิธีการสุมอยางงาย ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรระบบมัลติมีเดีย
วิชาชีววิทยาเรื่องการสืบพันธของสิ่งมีชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพ 98.78/85.93 
เม่ือนํามาใชทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมวิชาวิทยาศาสตรเรื่องการสืบพันธของสิ่งมีชีวิต
สูงหวากลุมควบคุมที่เรียนตามคูมือครูเปนผูสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

กรรณิการ อัฐมโนลาภ (2541 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร เบื้องตนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ระหวางวิธีสอนแบบคอมพิวเตอรชวยสอนกับวิธีสอนแบบ
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บรรยาย โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ  
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2540 โดยแบงเปน 2 กลุมเรียนเนื้อหาวิชา
คอมพิวเตอรเบื้องตน กลุมทดสองสอนโดยวิธีสอนแบบคอมพิวเตอรชวยสอน และกลุมควบคุมสอน
โดยวิธีสอนแบบบรรยาย ผลวิเคราะหขอมูลปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรของ
นักเรียนโดยวิธีสอนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีสอนแบบบรรยาย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคงทนในการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตนของ
นักเรียนโดยวิธีสอนแบบคอมพิวเตอรชวยสอนกับวิธีสอนแบบบรรยายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เชนเดียวกัน 

อิสสรี อิสรธํารง (2541 : บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับผลการใชมัลติมีเดียในการฝกอบรม
ความรูเบื้องตน เกี่ยวกับการควบคุมจราจรทางอากาศของพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศ
ไทย จํากัด และทําการเปรียบเทียบกับการอบรมดวยการบรรยายปกติ ปรากฏวาผลการเรียนรูและ
ความคงทนในการเรียนรูของผูเขาอบรม ที่อบรมดวยการใชมัลติมีเดียสูงกวา  ผูเขาอบรมดวยการ
บรรยายปกติ 

ณัชชา จองธุระกิจ (2542 : 72) ศึกษาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการ
พิมพสกรีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
และทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับกลุมที่เรียนจากการสอนปกติ ผลการวิจัยพบวา
กลุมที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่เรียนจากการ
สอนปกติ ทั้งน้ีเปนเพราะผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนใหมไดตลอดเวลา การนําเสนอบทเรียนมี
ความชัดเจนผูเรียนสามารถเขาใจบทเรียนไดงายและชัดเจนกวาการสอนโดยปกตินั่นเอง 

สมยวง ดอกคํา (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบ ความสามารถ
ในการใชภาษาอังกฤษและความสนใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอน
ดวยคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดียแบบมุงประสบการณภาษากับการสอนตามคูมือครู โดยมี
จุดประสงคการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและความสนใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนดวยระบบมัลติมีเดียแบบมุง
ประสบการณภาษากับการสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชันมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 
90 คน แบงเปน 2 กลุม กลุมทดลองไดรับการสอนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดียแบบมุง
ประสบการณภาษา กลุมควบคุมไดรับการสอนตามคูมือครู โดยใชเน้ือหาเดียวกัน ผลการศึกษา
พบวานักเรียนกลุมทดลองมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมี
นัยสัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์แตกตางกันมีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปฏิสัมพันธระหวางการสอนกับระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผลตอความสามารถในการใชภาษาอังกฤษอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
นักเรียนในกลุมทดลองมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษแตกตางกับกลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์แตกตางกัน มีความสนใจในการเรียน
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ภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปฏิสัมพันธระหวางการสอนกับ
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผลตอความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

5.2  งานวิจัยมลัติมีเดียในตางประเทศ 
เบค (Beck 1979 : 3006-A) ไดทําการวิเคราะหเจตคติของผูเรียนที่มีตอการใช

คอมพิวเตอรชวนสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจํานวน 29 แหง พบวา 
1.  การใชคอมพิวเตอรชวยสอนสวนมากจะใชกับวิชาคอมพิวเตอร คณิตศาสตร

และวิทยาศาสตร 
2.  คอมพิวเตอรชวยสอนไมมีผลในทางลบตอทัศนคติของผูเรียนที่มีตอ

คอมพิวเตอรชวยสอนหรือวิชาที่เรียน 
3.  นักเรียนหญิงมีเจตคติในทางบวกตอคอมพิวเตอรชวยสอนมากกวานักเรียนชาย 
4.  ผูเรียนที่ศึกษาดวยตนเองมีเจตคติตอคอมพิวเตอรชวยสอนในทางบวก

มากกวาผูเรียนที่เรียนเพราะจําเปน 
คอลลินส (Collins. 1985 : 3601 – A) ไดศึกษาเปรียบเทียบการใหขอมูลปอนกลับ 2 

ชนิดโดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีความสามารถทางการเรียนต่ํา จํานวน 28 คน   
แบงออกเปน 2 กลุม โดยกลุมแรกเรียนกับคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีการใหขอมูลปอนกลับที่ให
เฉพาะคําตอบที่ถูกตองเทานั้นเม่ือนักเรียนตอบผิด สวนกลุมที่สองเรียนกับคอมพิวเตอรชวยสอนที่มี
การใหขอมูลปอนกลับ แบบใหคําอธิบายเพิ่มเติมเม่ือนักเรียนตอบผิด หลังจากนั้นอีก 2 สัปดาหจึง
ทําการทดสอบอีกครั้งเพ่ือวัดความคงทนในการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา การใหขอมูลปอนกลับแบบ
อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติม ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูไดดีกวาการให
ขอมูลปอนกลับที่ใหเฉพาะคําตอบที่ถูกตอง โดยทั้งสองกลุมใชเวลาในการเรียนไมแตกตางกัน 
นอกจากนั้นนักเรียนที่ไดรับการใหขอมูลปอนกลับแบบอธิบายเพิ่มเติมน้ันสามารถวิเคราะหเหตุผล 
ที่ไดดีกวานักเรียนที่ไดรับขอมูลปอนกลับแบบใหเฉพาะคําตอบที่ถูกตอง 

ซิคเลอร (Sickler.1988 : 3045-A) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการสอนแบบบรรยาย
ตามปกติ กับการสอนใชคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีการใหขอมูลปอนกลับ 2 แบบ กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนในระดับวิทยาลัย จํานวน 120 คน แบงออกเปน 3 กลุมโดยให 

กลุมที่ 1 เรียนจากการสอนแบบบรรยายตามปกติ 
กลุมที่ 2 เรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีการใหขอมูลปอนกลับ แบบบอก

คําตอบที่ถูกตอง 
กลุมที่ 3 เรียนกับคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีการใหขอมูลปอนกลับแบบอธิบาย

เน้ือหาเหาเพิ่มเติม 
ผลจากการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนมาจากคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีการใหขอมูล

ปอนกลับแบบอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนจากการสอน 
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ซัดเบรี่ (Sudbury. 1992) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมัลติมีเดียในเรื่องการบูรณาการดาน
เทคโนโลยีมัลติมีเดียในการเรียนการสอน โดยมีจุดมุงหมายในการทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสดงใหเห็น
ถึงการนําเทคโนโลยีที่หลากหลายที่เรียกกันวา มัลติมีเดีย มาชวยในการเรียนการสอนนักศึกษาวิชา
คอมพิวเตอรโดยสรางบทเรียนเร่ือง การดูแลรักษาและการใชดิสกเก็ตคอมพิวเตอร โดยการสราง
ภาพสาธิตการใชงานในรูปแบบของมัลติมีเดีย ซึ่งมีทั้งคําอธิบายของเทคโนโลยีตาง ๆ ที่นํามาใชใน
บทเรียนดวย คําอธิบายนี้จัดทําขึ้นสําหรับผูสอน หรือผูสนใจที่ตองการสรางรูปแบบของการใช
คอมพิวเตอรชวยสอนในชั้นเรียน 

บราวน (Brown. 1993 : 3357 – A) ไดออกแบบและพัฒนาบทเรียนแบบ Tutorial 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะเรียนคณิตศาสตรเร่ือง พ้ืนฐานฟงกชั่น แคลคลูลัส 
และเปนพ้ืนฐานในการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรขั้นสูง ผลการวิจัยพบวา บทเรียน
คอมพิวเตอรสามารถชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะ การคิดแกปญหา และมีการพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร  เร่ืองฟงกชั่น แคลคลูลัสไดดีขึ้น 

คลารค (Clark. 1995 : 133)  ศึกษาเกี่ยวกับการใชโปรแกรมมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ
เปนเคร่ืองมือสังเกตการพัฒนาวิชาชีพครู ผลการศึกษาพบวาครูที่ใชโปรแกรมมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ
เปนเครื่องมือสังเกตการพัฒนาวิชาชีพของครู มีความสามารถในการจดจํา สามารถที่จะพิสูจนและ
อธิบายไดมากกวาครูที่ใชคูมือมาตรฐานวิชาชีพทางการสอน 

5.3  สรุปเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อนําเขาสูปญหาการศึกษาคนควา 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวกับการนํามัลติมีเดียมาใชเปน

เครื่องมือชวยในการเรียนการสอนนั้น ทําใหสามารถยืนยันไดวา มัลติมีเดียจะใหประสบการณการ
เรียน เราความสนใจผูเรียนไดมากเพราะสามารถนําเสนอไดทั้งภาพ เสียง  ตัวอักษร กราฟก แอนิ
เมชั่น รวมถึงการเรียนรูดวยวีดิทัศน และชวยเพิ่มประสิทธิผลทางการเรียน ทําใหการเรียนการสอน
ในเน้ือหา รวมถึงเทคนิคกระบวนการที่ยากตอความเขาใจมีความงายขึ้น   ผูเรียนทุกคนสามารถ
ประสบความสําเร็จบรรลุจุดมุงหมายของการเรียนการสอนตางๆ ที่วางไวได โดยใชเวลาลดหลั่นกัน
ไปตามความสามารถ ความพรอม ความตองการของตนเอง หรือตาม ความแตกตางระหวางบุคคล
นั่นเอง ทั้งน้ีเน่ืองจากความสามารถของการใชสื่อตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพของเครื่อง
คอมพิวเตอรระบบมัลติมีเดียน่ันเอง กลาวคือ การที่คอมพิวเตอรในปจจุบันสามารถที่จะผสมผสาน
สื่อตาง ๆ เชน ขอความ ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน มารวมเขาไดดวยกัน และ
นําเสนอผานทางจอภาพคอมพิวเตอร และปฏิสัมพันธไดดวย 

ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ จึงเปนสาเหตุที่ผูวิจัยเลือกพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรแบบ
มัลติมีเดีย เพ่ือใชเปนสื่อการเรียนดวยตนเองในวิชาเคมี เร่ือง สารละลาย คอลลอยด และสาร
แขวนลอย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 (ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4) โดยคํานึงถึงหลักการที่วาผูใช
บทเรียนสามารถไดยิน ไดฟง มองเห็นและสามารถปฏิสัมพันธดวยได ซึ่งเปนไปตามงานวิจัยที่
นักการศึกษาไดสรุปเอาไววามนุษยเรียนรูผานทางตา 75% ทางหู 13% นาสิกสัมผัส 3% กายสัมผัส 6% 
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และชิวหาสัมผัสอีก 3 % เพ่ือชวยใหการเรียนรูงายขึ้นมีรูปธรรมมากขึ้นทําใหเกิดประสิทธิภาพ
ทางการเรียนรูสูงขึ้น  (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2528 : 34) และนําเสนอบทเรียนดวยสื่อหลายอยางมี
ผลดังเชนที่ โฮแบ็น (Hoban. 1961 : 14) กลาวไววา สื่อทั้งหลายตองเสริมซ่ึงกันและกันไมแขงขัน
กันและการใชสื่อหลายอยางรวมกันในกระบวนการสอนยอมใหผลดีกวาการใชสื่ออยางใดอยางหนึ่ง
เพียงอยางเดียวซึ่งผลการใชสื่อรวมกันก็จะใหผลเปนทวีคูณมากขึ้นดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ในการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย วิชาเคมี เร่ืองสารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4    
โดยผูศึกษาคนควาไดดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การสรางและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4. การดําเนินการทดลองหาประสิทธิภาพ 
5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
6. การวิเคราะหและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1  ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4)             
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    
เลขที่ 1 ถนนอูทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน  80 คน 

1.2  กลุมตัวอยาง 
กลุมตวัอยางในการวิจัยครั้งน้ีไดแก นักเรียนชวงชั้นที ่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4) ใน        

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรงุเทพฯ 
และยังไมเรียนวิชาเคมี เรื่องสารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอยมากอนโดยใชการสุมอยางงาย
เฉพาะนักเรียนชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4) ที่เรียนในรายวชิาเคมี จํานวน 48 คน เพ่ือทดลองหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือดังนี้ 

การทดลองครัง้ที่ 1 ใชกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน เพ่ือใชในการทดลอง ตรวจสอบ
ความสมบูรณและถูกตองของบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย  

การทดลองครัง้ที่ 2 ใชกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน เพ่ือใชในการทดลองหาแนวโนม
ของประสิทธภิาพของบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลตมีิเดีย 

การทดลองครัง้ที่ 3 ใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพ่ือใชในการทดลองหาประสทิธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย  
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2.  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 
2.1 บทเรียนและแบบฝกหัดระหวางเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติ มีเดีย วิชาเคมี            

เรื่องสารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4)      
โดยแบงเน้ือหาออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 สารละลาย  
1.1  สารและสมบัติของสาร 
1.2  สมบัติบางประการของสารละลาย 

ตอนที่ 2 คอลลอยด 
2.1  สมบัติบางประการของคอลลอยด 
2.2  คอลลอยดในชีวิตประจาํวัน 

ตอนที่ 3 สารแขวนลอย 
3.1  สมบัติบางประการของสารแขวนลอย  
3.2  การแยกสาร 

2.2  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.3  แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 

3.  การสรางและการหาประสิทธิภาพของเครือ่งมือที่ใชในการวิจัย 
การสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียวิชาเคม ี เรื่องสารละลาย       

คอลลอยดและสารแขวนลอย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4)ดําเนินตามขั้นตอนดังนี้ 
3.1  ศึกษาจุดมุงหมาย จุดประสงคและเนื้อหาวิชาวิชาเคมี เร่ืองสารละลาย คอลลอยด 

และสารแขวนลอย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4 ) จากแบบเรียนและคูมือครู   
วิทยาศาสตรของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 

3.2  ศึกษารายละเอียดเนื้อหาวิชาวิชาเคมี เร่ืองสารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 4 ) ซึ่งแบงเนื้อหาออกเปน 3 ตอน คือ                
ตอนที่ 1 เรื่องสารละลาย ตอนที่ 2 เร่ือง คอลลอยด และตอนที่ 3 เรื่องสารแขวนลอย วิเคราะห   
เน้ือหาและกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือและ         
แบบทดสอบผลการเรียน 

3.3  วางโครงเรื่องในการนําเสนอเนื้อหา เพ่ือใชเปนแนวทางใชในการสรางเครื่องมือใน        
การทดลอง 

3.4  เรียบเรียงเน้ือหาวิชาตามลําดับใหถูกตองครบถวนตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม     
ที่กําหนดแลวสงใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาเคมีจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา
แลวนํามาปรับปรุงแกไข  

3.4.1  ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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3.4.2  วิเคราะหเน้ือหา จุดประสงค เชิงพฤติกรรมของเนื้อหาในการทดลอง 
3.4.3  สรางขอสอบจํานวน 1 ฉบับ แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือกจํานวน 80 ขอซ่ึงจะ

นําไปใชในการทดลองจริงจํานวน 30 ขอ (ตอนที่ 1 จํานวน 12 ขอ , ตอนที่ 2 จํานวน 10 ขอ และตอนที่ 3 
จํานวน 8 ขอ) ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 

3.4.4  นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาตรวจสอบขอสอบแตละ
ขอวาตรงตามจุดประสงคหรือไม 

3.4.5  นําแบบทดสอบที่ตรวจสอบแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชวงชั้นที่  4        
(มัธยมศึกษาปที่ 4) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 80 คน เพ่ือนํามาคํานวณคาสถิติ 

3.4.6  นําผลการทดสอบมาวิเคราะหหาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ของ
ขอสอบ แลวคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาความยากงายระหวาง 0.20 - 0.80 คาอํานาจจําแนก 0.20 
ขึ้นไปไว คือ ตอนที่ 1 จํานวน 12 ขอ ตอนที่ 2 จํานวน 10 ขอ ตอนที่ 3 จํานวน 8 ขอ รวม 30 ขอ 

3.4.7  นําแบบทดสอบที่ไดไปหาคาความเชื่อม่ัน โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร       
ริชารดสัน ผลการวิเคราะหคุณภาพขอสอบดังแสดงในตาราง 3 

 
 3 ผลการวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตาราง

 

ตอนที ่ ขอ ความยากงาย อํานาจจําแนก ความเชื่อมั่น 
1 12 0.488 – 0.750 0.457 – 0.663 0.785 
2 10 0.375 – 0.725 0.406 – 0.677 0.724 
3 8 0.512 – 0.800 0.374 - 0.672 0.663 

รวม 30 0.375 – 0.800 0.374 – 0.677 0.687 

 
3.5 นําเนื้อหาวิชาเคมีที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามาเขียน Storyboard 

เพ่ือใชผลิตตามโปรแกรมการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย โดยเรียงตามลําดับเนื้อหา 
3.6 ดําเนินการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียตามที่ทํา Storyboard ไว แลวทดสอบ

การทํางานของบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียวาถูกตองและเปนไปตามตองการหรือไม 
 3.7 นําบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียที่ผลิตแลวใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี

การศึกษาและคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย จํานวน 3 ทานตรวจสอบความถูกตองจากนั้นปรับปรุง
แกไขใหถูกตองเหมาะสม  

3.8 หลังจากปรับปรุงแกไขแลวใหประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรแบบ
มัลติมีเดีย โดยใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอรแสดงความคิดเห็น โดยการ
ตอบแบบประเมินความคิดเห็นตอบทเรียนที่ผลิตได โดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา โดยมีเกณฑ
การใหคะแนนดังนี้ 
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ดีมาก  ใหคะแนน 5  คะแนน 
ดี  ใหคะแนน 4  คะแนน 
พอใช  ใหคะแนน 3  คะแนน 
ตองปรับปรุง ใหคะแนน 2  คะแนน 
ใชไมได ใหคะแนน 1  คะแนน 

เกณฑการยอมรับคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียนี้ โดยพิจารณาคําถาม     
แตละขอดังนี้  

คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต  4.51-5.00  หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก 
คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต  3.51-4.50  หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 
คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต  2.51-3.50  หมายถึง มีคุณภาพระดับพอใช 
คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต  1.51-2.50  หมายถึง ตองปรับปรุง 
คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต  1.00-1.50  หมายถึง ใชไมได 

เกณฑในการยอมรับวาชุดการสอนที่สรางขึ้นมีคุณภาพผูวิจัยใชคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 
ขึ้นไป 
 

4.  การดําเนินการทดลองหาประสิทธิภาพ 
ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอนดังน้ี 
การทดลอง  คร้ังที่ 1 
ใชกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน  ใหผูเรียน 1 คน ตอ คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ศึกษาบทเรียน

คอมพิวเตอร  วิชาเคมี  เร่ืองสารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 
(มัธยมศึกษาปที่ 4) ใชระยะเวลาในการเรียน 3 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที เม่ือผูเรียนไดศึกษา
เน้ือหาเสร็จเรียบรอยแลว ผูเรียนจึงทําแบบทดสอบ    

ผูวิจัย  จะสังเกตพฤติกรรมและบันทึกพฤติกรรมของผูเรียน  ถาผูเรียนสงสัย  ผูวิจัยจะ 
ซักถามเพื่อหาสาเหตุที่ไมเขาใจและบันทึกไวเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุง ครั้งที่ 1 

การทดลอง คร้ังที่ 2 
ใชกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน ใหผูเรียน 1 คน ตอ คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ศึกษาบทเรียน

คอมพิวเตอร  วิชาเคมี  เร่ืองสารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 
(มัธยมศึกษาปที่ 4) ใชระยะเวลาในการเรียน 3 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที เม่ือผูเรียนไดศึกษา
เน้ือหาเสร็จเรียบรอยแลว ผูเรียนจึงทําแบบทดสอบ 

ผูวิ จัย จะสังเกตพฤติกรรมและบันทึกพฤติกรรมของผู เรียน และใหผู เรียนเขียน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทเรียนลงในกระดาษที่ผูวิจัยจัดเตรียมไวให เพ่ือนําขอเสนอตางๆ เปน
แนวทางในการแกไขและปรับปรุง ในครั้งที่ 2 
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การทดลอง คร้ังที่ 3 
ใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ใหผูเรียน 1 คน ตอ คอมพิวเตอร 1 เครื่อง ศึกษาบทเรียน

คอมพิวเตอร  วิชาเคมี  เร่ืองสารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 
(มัธยมศึกษาปที่ 4) ใชระยะเวลาในการเรียน 3 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที เม่ือผูเรียนไดศึกษา
เน้ือหาเสร็จเรียบรอยแลว ผูเรียนจึงทําแบบทดสอบ 

ผูวิจัย  นําผลการทดลองที่ไดไปวิเคราะหสรุปผล 
 

5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
5.1  สถิติพ้ืนฐานของแบบทดสอบคือ คาคะแนนเฉลี่ย 

  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบทดสอบ 5.2
5.2.1  การหาคาอํานาจจําแนก (r) หาคาระดับความยากงาย (p) โดยใชโปรแกรม

วิเคราะหขอสอบ (Item Analysis)   
คูเดอร ริชารดสัน 5.2.2  หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR-20 ของ 

(Kuder-Richardson. 1939 : 681-687 ; ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 2538 : 197-199) 
สถิติที่ใชในการประเมินหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 5.2.3   

โดยใชสูตร E1/ E2 (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2528 : 294-295) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี ้  เพื่อพัฒนาและหาประสทิธิภาพบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาเคมี 

เร่ืองสารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ซึ่งผูศึกษาคนควาไดสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดียนี้ โดยใชโปรแกรม Macromedia Authorware vers ion 7.0         
ซึ่งบรรจุอยูในแผนซีดี 3 แผน แยกเนื้อหาออกเปนตอน ตอนละ 1 แผน ลักษณะการนําเสนอ      
บทเรียนเปนแบบสอนเนื้อหา  มีทั้งภาพกราฟก  และวีดิทศัน   

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาเคมี เร่ืองสารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ประกอบดวยเนื้อหาแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 สารละลาย  
1.1  สารและสมบัติของสาร 
1.2  สมบัติบางประการของสารละลาย 

ตอนที่ 2 คอลลอยด 
2.1  สมบัติบางประการของคอลลอยด 
2.2  คอลลอยดในชีวิตประจําวัน 

ตอนที่ 3 สารแขวนลอย 
3.1  สมบัติบางประการของสารแขวนลอย  
3.2  การแยกสาร 

บทเรียนมีลักษณะเปนบทเรียนแบบสอนเนื้อหาเชิงทักษะ ผูเรียนสามารถเลือกเรียนได
ตามความสามารถและความรูพ้ืนฐานของตนเองที่มีอยู ลักษณะบทเรียนประกอบดวย ชื่อบทเรียน 
เมนูหลัก จุดประสงคการเรียนรู คําแนะนํา เน้ือหาของบทเรียน แบบฝกหัดระหวางเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียน พรอมเฉลย โดยโครงสรางของบทเรียนครอบคลุมคุณสมบัติทางดาน
มัลติมีเดีย ทั้งทางดานภาพและเสียง และผูเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนรูได 

ผูวิจัยไดพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาเคมี เร่ือง
สารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ดังนี้คือ 
 

ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียของผูเช่ียวชาญ 
ผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย วิชาเคม ี เรื่องสารละลาย คอลลอยด และ        

สารแขวนลอย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่ 4 ใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 ทานและดานเทคโนโลยี  
การศึกษา 3 ทาน ประเมินคุณภาพบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยี  
การศึกษา ไดผลตามตาราง 4 และ ตาราง 5  
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ตาราง 4 ผลการประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลย ี
การศึกษา 

 

เร่ืองท่ีประเมิน คาเฉลี่ย 
ระดับของ 
คุณภาพ 

1.  การนําเสนอ 4.00 ดี 
1.1 ความเหมาะสมในรูปแบบการนําเสนอ 
1.2 ลําดับขั้นการเสนอ 
1.3 ความนาสนใจในการนําเสนอ 

4.00 
4.00 
4.00 

ดี 
ดี 
ดี 

2.  ภาพ 4.46 ดี 
2.1 คถณภาพที่นํามาใช 
2.2 ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 
2.3 คุณภาพของภาพเคลื่อนไหวที่นํามาใช 
2.4 ความเหมาะสมของสีพ้ืนที่ใชในการนําเสนอ 
2.5 ความเหมาะสมของสีพ้ืนที่ใชกับตัวอักษร 

4.33 
4.33 
4.66 
4.33 
4.66 

ดี 
ดี 

ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
3.  ตัวอักษรและสี 4.13 ดี 

3.1  รูปแบบตัวอักษรที่ใชในการนาํเสนอ 

3.2 ขนาดตัวอักษรที่ประกอบบทเรียน 

3.3 สีของตัวอักษรที่ใชประกอบ 

3.4 ความเหมาะสมของสีพืน้ที่ใชในการนําเสนอ 

3.5 ความเหมาะสมของสีพืน้ที่ใชกับตัวอักษร 

4.00 
4.00 
4.33 
4.33 
4.00 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

4.  เสียง 4.66 ดีมาก 

4.1 ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย 
4.2 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 
4.3 ความเหมาะสมของเสียงดนตรีประกอบ 

4.66 
4.66 
4.66 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

5. การจัดการบทเรียน 4.22 ดี 
5.1 การนําเขาสูเน้ือหา 
5.2 การกลับไปสูเมนูหลัก 
5.3 การออกจากโปรแกรม 

4.00 
4.00 
4.66 

ดี 
ดี 
ดี 

เฉลี่ยโดยรวม 4.29 ดี 
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จากตาราง 4  ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร วิชาเคมี เร่ืองสารละลาย 
คอลลอยด และสารแขวนลอย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 จากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทาง
การศึกษา มีคุณภาพของบทเรียนอยูในระดับดี โดยมีคุณภาพของแตละรายการประเมินสวนใหญอยู
ในระดับคุณภาพดี ในการประเมินจากผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะและผูวิจัยไดปรับปรุง ดังน้ี 
ตรวจสอบการใชภาษาใหถูกตอง ปรับปรุงภาพประกอบใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นเพ่ือทําใหการสื่อ
ความหมายชัดเจนมากขึ้น และปรับปรุงรูปแบบปฏิสัมพันธเพ่ือใหเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น 

 

ตาราง 5  ผลการประเมนิคุณภาพบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดียของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย 
ระดับ 
คุณภาพ 

1.  เน้ือหาและการดําเนินเรื่อง 4.50 มีคุณภาพดี 
      1.1   ความเหมาะสมของวัตถปุระสงค 5.00 ดีมาก 
      1.2   ลําดับขั้นการนําเสนอเนื้อหา 4.00 ดี 
      1.3   ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา  5.00 ดีมาก 
      1.4   ความนาสนใจในการดําเนินเรื่อง 4.00 ดี 
2.   ความถูกตองและความสัมพันธ 4.25 มีคุณภาพดี 
      2.1   ความถูกตองชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 5.00 ดี 
      2.2   การใชไวยากรณ 4.00 ดีมาก 
      2.3   ความชัดเจนในการนําเสนอ 4.00 ดี 
      2.4   การจัดลําดับเนื้อหา 4.00 ดี 
3.   การจัดโครงสรางของเนื้อหา 4.50 มีคุณภาพดี 
      3.1   ความชัดเจนของขั้นตอน 4.00 ดี 
      3.2   ความนาสนใจของเนื้อหาและแรงจูงใจ 4.00 ดี 
      3.3   ความยาก – งายของเนื้อหา 5.00 ดีมาก 

      3.4   ความสอดคลองในการใชภาพประกอบ 5.00 ดีมาก 
4.   แบบฝกหัดระหวางการฝกอบรม และแบบทดสอบ 4.50 มีคุณภาพดี 
     4.1   ความเหมาะสมของแบบฝกหัด 4.00 ดี 
     4.2   ความยาก – งายของแบบฝกหัด 5.00 ดีมาก 

     4.3   ความยาก – งายของแบบทดสอบ 5.00 ดีมาก 

     4.4   ความเหมาะสมกับระดับผูเขาฝกอบรม 4.00 ดี 
คาเฉลี่ยรวม 4.43 ดี 
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จากตาราง 5 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาเคมี เรื่อง
สารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ผูเชี่ยชาญดานเนื้อหามี
ความเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยรวมมีคุณภาพอยูในระดับดี โดยมีคุณภาพของแตละ
รายการประเมินสวนใหญอยูในระดับดี ในการประเมินจากผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะและผูวิจัยได
ปรับปรุง ดังน้ี ตรวจสอบการใชภาษาใหถูกตอง ปรับปรุงความนาสนใจของเนื้อหาและแรงจูงใจให
เพ่ิมขึ้น เพ่ือทําใหการสื่อนาสนใจมากขึ้น  

 

ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ 85/85 และสรุปผลการศึกษาคนควาไดดังนี้ 
ผลการทดลองคร้ังที่ 1 เปนการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน ซึ่งเปนนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2548 โดยผูเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 1 คนตอ 1 เครื่อง ทดลองใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้น การทดลองครั้งนี้เปนการตรวจสอบหาขอบกพรองของบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียดานตางๆ โดยการบันทึกและจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน เชนความ
ถูกตองของเนื้อหา ความชัดเจนของการนําเสนอเนื้อหา ความชัดเจนของตัวอักษรและรูปภาพที่ใช
ในแตละเรื่อง ความชัดเจนของภาษาและเสียงบรรยาย ตลอดจนความสอดคลองกับสภาพการเรียน
การสอนจริง 

ผลการทดลองบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียพบวา ผูเรียนมีความสนใจและกระตือรือรน
ในการเรียนเปนอยางดี ในสวนของเน้ือหาผูเรียนมีความสนใจในการเรียนรู ในสวนของแบบฝกหัด
ผูเรียนรูสึกพอใจที่ไดโตตอบกับบทเรียน และรูสึกยินดีเม่ือตอบคําถามนั้นถูก และมีรูปภาพที่
เคลื่อนไหวซ่ึงเปนสิ่งชวยจูงใจใหนักเรียนกระตือรือรนที่จะเรียนบทเรียนมากขึ้น จากการสัมภาษณ
พบวาผูเรียนพอใจกับบทเรียนและเห็นวาชวยใหเขาใจในเนื้อหาวิชาเคมี เร่ืองสารละลาย คอลลอยด 
และสารแขวนลอย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ยิ่งขึ้น จากการทดลองครั้งที่ 1 พบขอบกพรอง ดังนี้ 

1.1  เสียงประกอบบางชวงนานเกินไป 
1.2  แกไขเสียงบรรยายใหชัดเจน 
ผูทําการวิจัยทําการปรับปรุงเรื่องคุณภาพของเสียง  โดยการลดระยะเวลาของเสียง

ประกอบบางชวงที่นานเกินไปใหเกิดความเหมาะสมและแกไขเสียงบรรยายใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
โดยคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
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ผลการทดลองครั้งที่ 2 มีจุดมุงหมายเพื่อหาแนวโนมประสิทธิภาพเบื้องตนของ            
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาเคมี เร่ืองสารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย สําหรับ         
นักเรียน  ชวงชั้นที่ 4 โดยนําสื่อที่ปรับปรุงแลวจากการทดลองครั้งที่ 1 ไปทดลองกับนักเรียนชั้น
มัธยมปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548  
จํานวน 15 คน โดยใหศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และทําการตรวจสอบแนวโนมของ
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยใหกลุมตัวอยางทําแบบฝกหัด และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลวนําผลมาวิเคราะห เพ่ือหาแนวโนมประสิทธิภาพของ
บทเรียนตามเกณฑ 85/85 กอนนําไปทดลองในครั้งที่ 3 ซึ่งปรากฏผลการทดลองในขั้นน้ีไดวา 
แนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ดังตาราง 3 

 
ตาราง 6 แสดงผลการหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียนจากการทดลองครั้งท่ี 2 

 
แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังการเรียน 

รายการ 
คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E1 คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E2

ประสิทธิภาพ 
E1/E2

ตอนที่ 1 10 8.73 87.33 12 10.27 85.56 87.33 / 85.56 
ตอนที่ 2 10 8.93 89.33 10 8.53 85.33 89.33 / 85.33 
ตอนที่ 3 10 9.00 90.00 8 7.00 87.50 90.00 / 87.50 
รวม 30 26.66 88.88 30 25.80 86.13 88.88 / 86.13 

 
 6 จากตาราง แสดงวาแนวโนมของประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย      

วิชาเคมี เร่ืองสารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย สําหรับนักเรียน ชวงชั้นที่ 4 โดยรวม     
88.88 / 86.13  โดยตอนที่ 1 มีแนวโนมประสิทธิภาพ 87.33 / 85.56 ตอนที่ 2 มีแนวโนม 
ประสิทธิภาพ 89.33 / 85.33 ตอนที่ 3 มีแนวโนมประสิทธิภาพ 90.00 / 87.50 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนดไว 85/85 แตผูศึกษาคนควาไดพบขอบกพรองและปญหาตาง ๆ ของบทเรียนในขณะ
ทดลองผูศึกษาไดรวบรวมสิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขมีดังนี้ 

1.   ปรับปรุงคําอธิบาย เน้ือหาใหกระชับขึ้น โดยสรุปใจความสําคัญของเนื้อหาตาม 
จุดประสงคการเรียนรู  โดยปรึกษาผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา  

ผลการทดลองครั้งที่ 3 มีจุดมุงหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย โดยในการทดลองครั้งน้ีผูศึกษาคนควาไดปรับปรุงขอบกพรองที่พบในครั้งที่ 2 โดยการ
เพ่ิมเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรในเรื่องการแยกสาร และบันทึกเสียงบรรยายใหมใหกระชับและ
ชัดเจนขึ้น แลวนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยทดลองกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 30 คน 
ใหเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาเคมี เรื่องสารละลาย คอลลอยด และ           
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สารแขวนลอย สําหรับนักเรียน ชวงชั้นที่ 4 ตอจากนั้นดําเนินการทดสอบเหมือนการทดลองครั้งที่ 2 
แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหเพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑผลการวิเคราะหดังตาราง 7 

ตาราง 7 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนจากการทดลองครั้งท่ี 3 

 
แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังการเรียน 

รายการ 
คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E1 คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย E2

ประสิทธิภาพ 
E1/E2

ตอนที่ 1 10 8.80 88.00 12 10.43 86.94 88.00 / 86.94 
ตอนที่ 2 10 8.57 82.67 10 8.67 86.67 82.67 / 86.67 
ตอนที่ 3 10 9.27 92.67 8 7.23 90.42 92.67 / 90.42 
รวม 30 26.63 88.78 30 26.33 87.78 88.78 / 87.78 

  
 7 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาเคมี เร่ือง จากตาราง

สารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย สําหรับนักเรียน ชวงชั้นที่ 4  โดยรวม 88.76 / 87.76 โดย
ตอนที่ 1 มีประสิทธิภาพ 88.00 / 86.94 โดยตอนที่ 2  มีประสิทธิภาพ 82.67 / 86.67 โดยตอนที่ 3  
มีประสิทธิภาพ 92.67 / 90.42 และทั้ง 3 ตอนมีประสิทธิภาพ 88.78 / 87.78  ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่
กําหนดไว คือ 85 / 85 จึงสรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาเคมี เรื่องสารละลาย 
คอลลอยด และสารแขวนลอย สําหรับนักเรียน ชวงชั้นที่ 4  มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยในครั้งน้ีเปนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย    

วิชาเคมี เรื่องสารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 โดยมุงพัฒนาสื่อ
และหาประสิทธิภาพของบทเรียน ซึ่งสามารถสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย วิชาเคมี         

เรื่อง สารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย สําหรับนักเรียน ชวงชั้นที่ 4  ใหไดตามเกณฑ 85/85 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
1.  ไดรับบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย  วิชาเคมี เร่ืองสารละลาย คอลลอยด และ  

สารแขวนลอย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือเปนแนวทางสําหรับพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดียในรายเนื้อหาอ่ืนๆ  ต

อไป 
3.  เพ่ือเปนแนวทางในการนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใชในทางการศึกษา 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
1.  ประชากรที่ใชในการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 80 คน  

2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
กลุมตวัอยางในการวิจัยครั้งน้ีไดแก นักเรียนชวงชั้นที ่ 4  (มัธยมศึกษาปที่ 4 )           

ในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนมัธยมสาธติมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ 
โดยใชการสุมแบบเจาะจงเฉพาะนักเรียนชวงชั้นที่ 4  (มัธยมศึกษาปที่ 4 )  ที่เรียนในรายวิชาเคมี   
แลวนํานักเรียนชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศกึษาปที่ 4) มาทําการสุมอยางงาย จํานวน 48 คน เพ่ือทดลองหา

ประสิทธิภาพของเครื่องมือดังนี้ 
การทดลองครั้งที่  1  ใชกลุมตัวอยางจํานวน   3  คน 
การทดลองครั้งที่  2  ใชกลุมตัวอยางจํานวน  15  คน 
การทดลองครั้งที่  3  ใชกลุมตัวอยางจํานวน  30  คน 
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เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
เน้ือหาวิชาที่ใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาเคมี เร่ือง สารละลาย 

คอลลอยด และสารแขวนลอย เปนสวนหนึ่งของเคมี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่งมีขอบเขต
เน้ือหาโดยแบงเปน 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 สารละลาย  
1.1  สารและสมบัติของสาร 
1.2  สมบัติบางประการของสารละลาย 

ตอนที่ 2 คอลลอยด 
2.1  สมบัติบางประการของคอลลอยด 
2.2  คอลลอยดในชีวิตประจําวัน 

ตอนที่ 3 สารแขวนลอย 
3.1  สมบัติบางประการของสารแขวนลอย  
3.2  การแยกสาร 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
1.  บทเรียนคอมพิวเตอร มัลติ มี เ ดีย  วิชาเคมี  เรื่ องสารละลาย  คอลลอยด  และ             

สารแขวนลอย 
2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.  แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 

วิธีดําเนินการทดลองหาประสิทธิภาพ 
วิธีดําเนินการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาเคมี 

เรื่องสารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ผูวิ จัยไดแบง             
การดําเนินการทดลองออกเปน 3 ขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้ 

1.  การทดลองครั้งที่ 1 เปนการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน โดยใหนักเรียน
ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร 1 คนตอ 1 เครื่อง ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้น      
เพ่ือหาขอบกพรองในดานตาง ๆ ของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เชน ความถูกตองของเน้ือหา 
ความชัดเจนของการนําเสนอเนื้อหา ความชัดเจนของภาษา ตัวอักษรและรูปภาพ ตลอดจนความ
สอดคลองกับสภาพกับการเรียนการสอนจริง โดยผูศึกษาคนควาใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมและ   
ปฎิกิริยาในระหวางเรียน ซักถามปญหา เพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงแกไข 

2.  การทดลองครั้งที่ 2 ในครั้งน้ีผูเรียนจะศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ได
ปรับปรุงแกไขจากการทดลองครั้งที่ 1 เปนการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน โดยใหผูเรียน
ศึกษา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 1 คน ตอ 1 เครื่อง โดยผูเรียนตองทําแบบฝกหัดระหวาง
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เรียนหลังเรียนจบเนื้อหาแตละตอนและเมื่อเรียนจบเน้ือหาทุกตอนแลวผูเรียนจะตองทําแบบทดสอบ
หลังเรียน จากนั้นนําผลคะแนนจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนที่ได
ไปวิเคราะหหาแนวโนมประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย พรอมกันน้ีผูศึกษาคนควา
ไดสังเกตและเก็บรวบรวมขอมูล ปญหาขอบกพรองตางๆ ทําการปรับปรุงแกไขบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียใหมีความเหมาะสมมากขึ้น เพ่ือเตรียมทดลองครั้งตอไป 

3.  การทดลองครั้งที่ 3 ทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน โดยใหผูเรียนศึกษา
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 1 คน ตอ 1 เครื่อง เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย ตามเกณฑที่ตั้งไว คือ 85/85 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ไดรับการแกไข 
ปรับปรุงใน ครั้งที่ 2 ใหผูเรียนทําแบบฝกหัดระหวางเรียนในเนื้อหาแตละตอนและแบบทดสอบ       
หลังเรียนนําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 
 

สรุปผลการวิจัย 
บทเรียนคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย วิชาเคมี เรื่องสารละลาย คอลลอยด และสาร

แขวนลอย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ที่สรางขึ้นมีคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีทาง
การศึกษาอยูในระดับดี และประสิทธิภาพเปน  88.78 / 87.78 เปนไปตามเกณฑ 85 / 85 ที่ตั้งไว โดย 

ตอนที่ 1  มีประสิทธิภาพเปน 87.33 / 85.56  
ตอนที่ 2  มีประสิทธิภาพเปน 89.33 / 85.33           
ตอนที่ 3  มีประสิทธิภาพเปน 90.00 / 87.50 

 

อภิปรายผล 
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาเคมี เร่ือง  สารละลาย 

คอลลอยด และสารแขวนลอย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.78 / 87.78 
ซึ่งเปนไปตามเกณฑกําหนด (85/85) สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

1.  การที่บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 85/85 อาจ
เปนผลสืบเน่ืองมาจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้นไดพัฒนาอยางเปนระบบ ตั้งแต
กําหนดจุดมุงหมาย การศึกษาวิเคราะหเน้ือหา การวางแผนการดําเนินการพัฒนา การพัฒนาจนถึง
การทดลอง อีกทั้งผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญทางดาน
เทคโนโลยีทางการศึกษา มีการดําเนินการทดลองตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา การออกแบบเปน
การผสานของเทคโนโลยีทางดานภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ประกอบกับการใชหลักการและ
ทฤษฎีการเรียนตาง ๆ  เขาชวยในการพัฒนาบทเรียน  เชน ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล 
โดยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนสื่อที่สามารถเรียนไดตัวเอง ไมจํากัดเวลาในการฝกอบรม
และบทเรียนสามารถโตตอบไดตลอดเวลา    
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2 .   จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนพบวาผูเรียนใหความสนใจกับการเรียนดวย     
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดีย มีความกระตือรือรนและมีความตั้งใจเรียนเปนอยางดี ผูเรียน      
ชื่นชอบกับการโตตอบและการควบคุมบทเรียนดวยตนเอง สามารถมีปฏิสัมพันธโตตอบกับผูเรียน  
มีการเสริมแรงผูเรียนทันทจึีงสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเรว็และยงัมีความภาคภูมิใจ
ในความสามารถของตนเองอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับคาํกลาวของ กิดานันท  มลิทอง (2535 : 118)  
บทเรียนคอมพิวเตอรจะชวยเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรูใหแกผูเรียน เน่ืองจากบทเรียนคอมพวิเตอร
มัลติมีเดียเปนสื่อที่มีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย มีการเสริมแรงและใหขอมูลยอนกลับ

แกผูเรียนทันที  
3.  จากการหาแนวโนมของประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียครั้งที่ 2      

บทเรียนมีแนวโนมของประสิทธิภาพ 88.88 / 86.13 และการหาแนวโนมของประสิทธิภาพของ    
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียครั้งที่ 3 บทเรียนมีแนวโนมของประสิทธิภาพ 88.78 / 87.78 ซึ่ง
เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว เน่ืองจากผูศึกษาไดจัดทําบทเรียนเพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตัวเอง       
จูงใจผูเรียนในทุก ๆ กิจกรรมการเรียน ซึ่งจะทําใหผูเรียนสนในเรียนดวยความยากรูอยากเห็นซ่ึงนะ
เปนผลในการเรียนน้ันทีมีความหมายมากขึ้น เพ่ืองายตอการเรียนรูของผูเรียนและปรับปรุงบทเรียน
และหาขอบกพรองและปญหาตาง ๆ ของบทเรียนในขณะทดลอง  

4.  จากการสัมภาษณและสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน พบวาผูเรียนมีพ้ืนฐานการใช
คอมพิวเตอรอยูแลวจึงชวยใหผูเรียนสามารถเรียนบทเรียนไปไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากการ
เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนี้จําเปนที่ผูเรียนจะตองใชทักษะทางคอมพิวเตอรในดานตางๆ 
เชน การใชเมาส การใสแผนซีดี การเขาและออกจากโปรแกรม  

จึงสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาเคมี เร่ืองสารละลาย คอลลอยด และ 
สารแขวนลอย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นในครั้งน้ี มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 
สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดจริง 
 

ขอเสนอแนะ 
จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาเคมี เร่ืองสารละลาย คอลลอยด และ  

สารแขวนลอย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ตามที่เสนอไปแลวขางตน ผูศึกษาคนความีขอเสนอแนะ    
ดังตอไปน้ี 

1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 
1.1  เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จําเปนตองอาศัย

เครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพในการทํางานสูงโดยเฉพาะความเร็วในการประมวลผลซึง่จะมีผล
อยางยิ่งในกรณีที่มีการใชภาพแอนนิเมชั่น หรือวีดิทัศน นอกจากนี้ควรจะศึกษาโปรแกรมประยุกต
ใหมๆ ที่สามารถนํามาใชประกอบกับการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือกระตนความ
สนใจของผูเรียนใหเกิดการเรียนรูมากขึ้น 
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1.2  ในการผลิตบทเรียน คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีความเกี่ยวของโดยตรงกับ
ความสามารถและทักษะในการใชคอมพิวเตอร เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วในการเรียนรู จึงควรที่จะมี
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในรายวิชาอ่ืน ๆ ในสถานศึกษาใหมากขึ้นเพ่ือทางเลือกที่
ดี ใหแกผูเรียนที่ตองการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งจะสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล 

1.3  ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ผูศึกษาคนควาจําเปนตองมีความรู
ในดานเน้ือหาของรายวิชาที่จะนํามาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เทคนิคการออกแบบ         
ดานกราฟก เทคนิคการผลิตดานภาพและเสียง และควรมีความสามารถทางดานการผลิตบทเรียน
และจัดการลําดับขั้นตอนเน้ือหาและการเรียนรูของบทเรียน ซึ่งจะทําใหผูพัฒนาสามารถพัฒนา     
บทเรียนไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.4  ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนั้นควรศึกษาโปรแกรมสําหรับสราง     
บทเรียนใหเปนอยางดีเพราะปจจุบันโปรแกรมสรางบทเรียนน้ันมีจํานวนมากแตละโปรแกรมจะมี        
ขอจํากัดที่แตกตางกันไป และมีความหลากหลายในการนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
มากยิ่งขึ้น 

1.5  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาเคมี เรื่องสารละลาย คอลลอยด และสาร
แขวนลอย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ไดพัฒนาขึ้นตามคุณลักษณะของคอมพิวเตอรมัลติมีเดียคือ
เปนบทเรียนที่รวบรวมเอาเนื้อหา ขอความ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เขาดวยกันมีการเชื่อมโยงแบบ 
ปฏิสัมพันธ ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดทั้งทางตาและหู จึงชวยใหผูเรียนสามารถนําไปศึกษาดวย
ตนเองได โดยใหผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนและสามารถเรียนไปตามความสามารถของตนเองได 

2.  ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคนควา 
2.1  ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ในเน้ือหาและรายวิชา

อ่ืนๆ ตอไป 
2.2  ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เชน ความสนใจใฝรู  ความรับผิดชอบ  ความคงทน

ในการจํา  จากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
2.3  ควรมีการพัฒนาบทบาทของผูสอนโดยใหผูสอนเปนผูผลิตบทเรียนดวยตนเอง

เพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูเรียนมากยิ่งขึ้น และผูเรียนใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองซึ่งจําทําใหสอดคลองกับทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล 

2.4 ควรมีการพัฒนาลักษณะการเรียนดวยรูปแบบเครอืขายอินทราเน็ต(Intranet) เพ่ือ
สะดวกในการศึกษาคนควาของผูเรียนที่สนใจเรียน 
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ภาคผนวก ก 
คาความยากงาย (p), คาอํานาจจําแนก (r) 
และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาเคมี  
เร่ืองสารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4  
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คาความยากงาย  คาอํานาจจําแนก  และคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
ตาราง 6 คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ ตอนที่ 1 
 
ขอ คาความยากงาย  ( p ) คาอํานาจจําแนก  ( r ) 
1 0.538 0.509 
2 0.750 0.512 
3 0.700 0.475 
4 0.738 0.483 
5 0.575 0.495 
6 0.550 0.636 
7 0.712 0.663 
8 0.738 0.483 
9 0.538 0.632 
10 0.488 0.549 
11 0.738 0.557 
12 0.700 0.457 

 
แบบทดสอบของการฝกอบรมดวยตนเองตอนที่ 1 มีคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 0.785 
ตาราง 7 คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ ตอนที่ 2 
 
ขอ คาความยากงาย  ( p ) คาอํานาจจําแนก  ( r ) 
1 0.375 0.477 
2 0.550 0.464 
3 0.725 0.406 
4 0.712 0.571 
5 0.688 0.513 
6 0.712 0.483 
7 0.712 0.538 
8 0.650 0.522 
9 0.700 0.677 
10 0.600 0.638 

 
แบบทดสอบของการฝกอบรมดวยตนเองตอนที่ 2 มีคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 0.724 
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ตาราง 8 คาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ ตอนที่ 3 
 
ขอ คาความยากงาย  ( p ) คาอํานาจจําแนก  ( r ) 
1 0.512 0.600 
2 0.688 0.672 
3 0.800 0.510 
4 0.613 0.374 
5 0.575 0.483 
6 0.800 0.557 
7 0.725 0.557 
8 0.650 0.576 

 
แบบทดสอบของการฝกอบรมดวยตนเองตอนที่ 3 มีคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 0.663 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอยางแบบทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาเคมี  

เร่ืองสารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4  
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ตัวอยางแบบทดสอบ 
 

โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิชา เคมี  ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 

 
คําสั่ง 1. ขอสอบเปนขอสอบปรนยั 4 ตัวเลือก ทั้งหมด 30 ขอ แบงออกเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 มี 

12 ขอ  
        ตอนที่ 2 มี 10 ขอ ตอนที่ 3 มี 8 ขอ 

2. ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียวแลวทําเครื่องหมาย      ลงในชองวาง 
    กระดาษคําตอบ 

 
ตอนที่ 1 
 

1. สารในขอใดไมใชสารละลาย 
1.  น้ําโซดา 2.  คารบอนละลายในเหล็ก  
3.  ละอองน้ําในอากาศ 4.  น้ําคลอง 

2. ขอใดไมใชสมบัติของสารละลาย 
1.  มีสัดสวนระหวางอนุภาคตางๆสม่ําเสมอ 2.  อาจมีตัวถูกละลายมากกวาหนึ่งชนิดได 
3.  เปนสารเนื้อเดียว 4.  มีสถานะเปนของแข็ง ของเหลวหรือกาซ 
 
 
    
 
 
 
 

ของเหลว A
ของเหลว B

ของเหลว C

ของเหลว D

3. ของเหลว  X  และ  Y  ไมมีสีเหมือนกัน  เม่ือนําของเหลว X  และของเหลว Y  และของ
ผสม X  กับ Y มาหาจุดเยือกแข็งไดดังกราฟ 

 อุณหภูมิ 
         x      y                 x+y 

 
  

 เวลา  
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 1.   X  และ   Y   เปนสารบริสุทธิ์เชนเดียวกัน  
2.  เม่ือผสม  X  และ Y เขาดวยกันจุดเยือกแข็งจะสูงขึ้น 

 3.   X  และ   Y    เปนสารไมบริสุทธิ์ตางชนิดกัน  
4.  X  และ   Y    เปนสารบริสุทธิ์ตางชนิดกัน 

4. เม่ือนําของเหลว  4  ชนิด  เขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิและเวลาไดดัง
ภาพ ของเหลวใดเปนสารบริสุทธิ์ 
1.   ของเหลว A   2.    ของเหลว B   3.  ของเหลว C   4.  ของเหลว D 

5. ถาตองการตรวจสอบวาของเหลวใสไมมีสีชนิดหนึ่ง เปนสารบริสุทธิ์หรือสารละลายควร
เลือกใชเครื่องมือใด 
1.   จานหลุม  ตะเกียง  หลอดทดลอง  แทงแกวและจุกยาง 
2.   ตะเกียง  เทอรโมมิเตอร  จานหลุม  หลอดทดลองและจุกยาง 
3.   กรวยแกว  เทอรโมมิเตอร  ตะเกียงและหลอดนํากาซ 
4.   เทอรโมมิเตอร  ชามกระเบื้องเคลือบ  บีกเกอร  จุกยาง  และหลอดนํากาซ 

6. เม่ือนําสาร A  มาทดสอบกับกระดาษลิตมัสสีแดง ปรากฏวากระดาษลิตมัสไมเปลี่ยนสี 
ขอสรุปในขอใดไมถูกตอง 
1.  สารละลาย A   เปนกรดอยางแนนอน   
2.  สารละลาย A  เปนกลางอยางแนนอน 
3.   สารละลาย A  อาจเปนเบสหรือกลางก็ได  
4.  สารละลาย A อาจเปนกรดหรือเปนกลางก็ได 

7. ความเขมขนของสารละลาย  หมายถึงอะไร 
1.  ปริมาณตัวทําละลาย 2.  ปริมาณตัวถูกละลาย  
3.  ปริมาณสารละลาย 4.  ปริมาณของตัวทําละลายและตัวถูกละลาย 

8. น้ําเกลือหนัก  100 กรัม มีเกลือละลายอยู  15  กรัม จะมีความเขมขนเทาไร 
1.  15 % 2.  50% 3.  75%  4.  100% 

9. น้ําตาลทราย  24  กรัม  ละลายในน้ําเชื่อม  200  กรัม  จะมีความเขมขนเทาไร 
1.  76% 2.  24% 3.  12%  4.  5% 

10. สารละลายประกอบดวยองคประกอบ  2 สวนไดแกอะไรบาง 
1.  ผลึก  ตะกอน 2.  ของเหลว  ไอ   
3.  ตัวทําละลายและตัวถูกละลาย 4.  เอนไซม  อินดิเคเตอร 

11. ความสามารถในการละลายของสารชนิดหนึ่งจะมีมากนอยตางกันขึ้นอยูกับตัวแปรใด 
1.   อุณหภูมิของสารละลาย 2.  ชนิดของสารละลาย  
3.  ชนิดของตัวถูกละลาย 4.  ถูกทุกขอ 
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12. เม่ือเติมตัวถูกละลายลงในสารละลายจนถึงจุดหนึ่งที่ตัวถูกละลายไมอาจละลายไดอีกแลวเรา
เรียกภาวะของสารละลายในลักษณะนี้วาอยางไร 
1.  สารละลายตกผลึก    2.  สารละลายอิ่มตัว  
3.  สารละลายเขมขน    4.  สารละลายไมอ่ิมตัว 
 

***************** จบตอนที่ 1 ***************** 
 

ตัวอยางแบบทดสอบ 
ตอนที่ 2 
 

1. สารกลุมใดเปนคอลลอยดมากที่สุด 
1.  ดินปน  น้ําแปง  อากาศ 2.   เมฆ  วุน  หมอก   แปงเปยก      
3.  น้ําสลัด  เยลลี่  ทองเหลือง 4.  ทองเหลือง  น้ําโคลน  แปงเปยก 

2. คอลลอยดที่พบมากที่สุดในชีวิตประจําวัน คือ 
1.  อิมัลชั่น 2.  นม 3.  อากาศ 4.  อิมัลซิฟายเออร 

3. คอลลอยที่แยกไดยากที่สุด คือ 
1.   น้ํานม  2.  น้ําสลัด     
3.   ฝุนในอากาศ 4.  คารบอนไดออกไซด 

4. อิมัลซิฟายเออร มีหนาที่ทําอะไร 
1.   ทําใหอนุภาคของของเหลวละลายรวมกัน   
2.   ทําใหอนุภาคของของเหลวแยกออกจากกัน 
3.   ทําอนุภาคของของเหลวเกิดการแบงชั้น   
4.  ทําใหอนุภาคของของเหลวแทรกกันได 

5. ปรากฏการณทินดอลด อนุภาคมีการเคลื่อนที่แบบใด 
1.  แบบบราวนเนียน 2.  แบบอุลตราไมโครสโคป  
3.  แบบกระเจิงแสง 4.  แบบสะทอนกลับ 

6. อิมัลชัน หมายถึง 
1.   คอลลอยดประเภทของแข็งแขวนลอยในของเหลว 
2.  คอลลอยดประเภทของเหลวแขวนลอยในของเหลว 
3.  คอลลอยดประเภทของแข็งแขวนลอยในของแข็ง 
4.  คอลลอยดที่มีอนุภาคของกาซแขวนลอยในของแข็งหรือของเหลว 

7. กระบวนการที่ทําใหเกิดอิมัลชันโดยไมตองใชอิมัลซิฟายเออร คือกระบวนการใด 
1.  กระบวนการอุลตรามโครสโคป 2.   กระบวนการโฮโมจีไนส 
3.  กระบวนการดิสพรอพรชันเนชัน 4.   กระบวนการโครมาโทกราฟ 
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8. สารในขอใดสามารถเกิดปรากฏการณทินดอนดทุกชนิด 
1.   น้ํานม  น้ําเกลือ  และกาว  2.  หมอก  น้ําอัดลม และน้ําโคลน 
3.   ควันบุหรี่  หมอก  และน้ําสลัด  4.  หมอก   น้ําสบู  และน้ําเชื่อม 

9. สารกลุมใดจัดเปนพวกคอลลอยดไดไมหมดทุกชนิด 
1.  แยม  ไอศกรีม  น้ําเตาหู  น้ํากะทิ  2.   ควัน  หมอก  สีทาบาน  น้ําทะเล 
3.  กาว  แปงเปยก  สลัดครีม  น้ําซาวขาว 4.  วุน  นม  น้ําโซดา  น้ํายางพารา 

10.  แมบานทานหนึ่งปรุงเยลลี่สีแดง จากผลเยลลี่สําเร็จรูป ผสมกับนํ้า ดวยอัตราสวน
พอเหมาะ นําของผสมไปเคี่ยวใหผงเยลลี่ละลายหมด แลวทําใหเย็น  พบวาไดเยลลี่ที่
สมบัติเหน่ียว นุม มีความยืดหยุนดี นารับประทาน ขอมูลตอไปน้ี ขอใด สามารถอธิบาย
สมบัติดังกลาวของ เยลลี่ไดดีที่สุด 
1.  เยลลี่เปนสารประเภทคอลลอยด   
2.  เยลลี่ขนมากจนเกือบมีลักษณะเปนของแข็ง 
3.  อนุภาคของเยลลี่ถูกน้ําดึงดูดไวอยางแข็งแรง 
4.  อนุภาคของเยลลี่มีแรงผลักกับน้ําอยางรุนแรง 

 

***************** จบตอนที่ 2 ***************** 
 

ตัวอยางแบบทดสอบ 
ตอนที่ 3 
1. สารในขอใดจัดเปนสารเนื้อผสมทั้งสามชนิด 

1. ดินปน แปงเปยก ปูนขาว   2. น้ําคลอง น้ําแปง น้ําเชื่อม 
3. คอนกรีต ครีม อากาศ   4. ขนมปง กระดาษ คอนกรีต 

2. สมบัติขอใดที่เปนสมบัติของทั้งสารประกอบและของผสม 
1 .  อัตราสวนขององคประกอบตาง ๆ คงที่ 
2. สมบัติทางกายภาพเหมือนกับสมบัติขององคประกอบ 
3. องคประกอบแยกออกจากกันไดดวยวิธีทางฟสิกส 
4. มวลมีคาเทากับผลบวกของมวลขององคประกอบ 

3. ถาสาร 2 ชนิดที่เปนองคประกอบในสารผสมมีคา Rf ใกลเคียงกันมาก และเม่ือนําไปผานการ
แยกดวยวิธีโครมาโทกราฟกระดาษแลวปรากฏวาสารทั้ง 2 ชนิดนี้แยกออกจากกันเพียงเล็กนอย 
ควรแกไขการทดลองอยางไรการแยกสารนี้จึงจะไดผลดีกวาเดิม 
1. เพ่ิมความยาวของกระดาษโครมาโทกราฟ   
2. เพ่ิมปริมาณหรือความเขมขนของตัวทําละลาย 
3. ลดอุณหภูมิโดยนําภาชนะที่บรรจุไปแชน้ําแข็ง  
4. ดูดอากาศออกจากภาชนะที่บรรจุ 
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4. วิธีการแยกน้ํามันดิบ สวนใหญอาศัยวิธีการแบบ 
1. การตกตะกอนลําดับสวน   2. การกลั่นลําดับสวน 
3. การสันดาป    4. การสลายดวยความรอน 

5. ขอจํากัดของการใชเทคนิคโครมาโทกราฟคือขอใด 
1. ใชทดสอบสารตัวอยางที่มีปริมาณนอย ๆ ไมได 
2. ใชแยกองคประกอบตาง ๆ ในของผสมที่ไมมีสีออกจากกันไมได 
3. องคประกอบตางๆ ในของผสมที่เคลื่อนที่ไปบนตัวดูดซับไดเกือบเทากันจะแยกออกจากกัน

ไมได 
4. ถาแยกองคประกอบตาง ๆ ในของผสมออกจากกันไดแลวจะสกัดสารเหลานั้นออกจากตัว

ดูดซับไมได 
6. ขอใดไมใชสมบัติของสารแขวนลอย 

1. มีขนาดอนุภาคใหญกวา 10-4 เซนติเมตร    
2. สามารถแยกไดโดยใชกระดาษกรอง 
3. สารแขวนลอยบางชนิดไมสามารถแยกดวยตาเปลาได  
4. สารแขวนลอยทุกชนิดเปนสารเนื้อเดียว 

7. ขอความใดตอไปน้ีไมถูกตอง 
1. คา Rf เปนคาที่นําไปใชวิเคราะหชนิดของสารได   
2. คา Rf ของสารใด ๆ จะมีคาไมมากกวา 1.0 เสมอ 
3. คา Rf  ของสารใด ๆ จะหาไดจากการทดลองเทานั้น 
4. คา Rf  ของสารใดสารหนึ่งจะมีคาเทากันเสมอในทุกระบบการทดลอง 

8. สารที่สกัดไดจากพืชอาจมีสมบัติตอไปน้ีบางขอ 
ก. ละลายน้ํา ข. ไมละลายน้ํา  ค. ละลายในตัวทําละลายอินทรีย ง. ระเหยงาย 
จ. มีกลิ่นหอม ฉ. มีจุดเดือดสูง      ช. สลายตัวถาไดรับความรอนสูง 
สารที่ไดมาโดยวิธีกลั่นดวยไอน้ํา ควรมีสมบัติดังขอใด 
1. ก ง และ จ  2. ก ค ง และ ช  3. ข และ ง  4. ข ฉ และ ช 

  
***************** จบตอนที่ 3 ***************** 
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินคุณภาพดานสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา  

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาเคมี  
เร่ืองสารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78 

แบบประเมนิดานสื่อเทคโนโลยทีางการศึกษา  
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง สารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย 

 
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย √   ลงในชองระดับการประเมิน 5 ระดับ ตามความคิดเห็นของทาน 

ระดับของคุณภาพ 
รายการ ดีมาก ดี พอใช ควร

ปรับปรุง 
ใชไมได 

1.  การนําเสนอ      
      1.1   ความเหมาะสมในรูปแบบการนําเสนอ      

      1.2   ลําดับขั้นการนําเสนอ      
      1.3   ความนาสนใจในการนําเสนอ      
2.   ภาพ      
     2.1   คุณภาพของภาพที่นํามาใช      
     2.2   ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย      
     2.3   คุณภาพของภาพเคลื่อนไหวที่นํามาใช      

2.4 ความเหมาะสมของภาพเคลื่อนไหวที่นํามาใช      
2.5 ความนาสนใจของเทคนิคการนําเสนอภาพ      

3.   ตัวอักษรและสี      
   3.1   รูปแบบตัวอักษรที่ใชในการนําเสนอ      
   3.2   ขนาดตัวอักษรที่ประกอบบทเรียน      
   3.3   สีของตัวอักษรที่ใชประกอบ      
   3.4   ความเหมาะสมของสีพ้ืนที่ใชในการนําเสนอ      
   3.5   ความเหมาะสมของสีพ้ืนที่ใชกับตัวอักษร      
4.   เสียง      
   4.1   ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย      
   4.2   ความชดัเจนของเสียงบรรยาย      
   4.3   ความเหมาะสมของเสียงดนตรีประกอบ      
5.   ความสะดวก / ความคลองตัวในการใช      
   5.1   การเขาสูเน้ือหา      

   5.2   การกลับไปสูเมนูหลัก      
   5.3   การออกจากโปรแกรม      
ขอเสนอแนะ    
.......................................................................................................................................................................... 

 
ผูประเมิน ......................................................................................... 

                                                                 (วันที่ .................. / .................. / .........................) 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา 

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาเคมี   
เร่ืองสารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4  
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แบบประเมนิดานเน้ือหา  
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง สารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย 

 

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย   /   ลงในชองระดับการประเมิน 5 ระดับ ตามความคิดเห็นของทาน 

 
ระดับของคุณภาพ 

รายการ ดีมาก ดี พอใช ควร
ปรับปรุง 

ใชไมได 

1.  เน้ือหาและการดําเนินเร่ือง      
      1.1   ความเหมาะสมของวัตถุประสงค      

      1.2   ลําดับขั้นการนําเสนอเนื้อหา      
      1.3   ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา       
      1.4   ความนาสนใจในการดําเนินเรื่อง      
2.   ความถูกตองและความสัมพันธ      
      2.1   ความถูกตองชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา      
      2.2   การใชไวยากรณ      
      2.3   ความชัดเจนในการนําเสนอ      
      2.4   การจัดลําดับเนื้อหา      
3.   การจัดโครงสรางของเนื้อหา      
      3.1   ความชัดเจนของขั้นตอน      
      3.2   ความนาสนใจของเนื้อหาและแรงจูงใจ      
      3.3   ความยาก – งายของเนื้อหา      
      3.4   ความสอดคลองในการใชภาพประกอบ      
4.   แบบฝกหัดระหวางการฝกอบรม และแบบทดสอบ      
   4.1   ความเหมาะสมของแบบฝกหัด      
   4.2   ความยาก – งายของแบบฝกหัด      
   4.3   ความยาก – งายของแบบทดสอบ      
   4.4   ความเหมาะสมกับระดับผูเขาฝกอบรม      
 
ขอเสนอแนะ    
.......................................................................................................................................................................... 
……..……………….………………………………..……….…………………………………….…………………… 
……..……………….………………………………..……….…………………………………….…………………… 

 
ผูประเมิน ......................................................................................... 

                                                                  (วันที่ .................. / .................. / .........................) 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาเคมี 

เร่ือง สารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 
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ภาคผนวก ฉ 
รายชื่อผูเช่ียวชาญ 
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รายชื่อผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือ 
 

ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยทีางการศึกษา 
 
1.  นายประสิทธิ สุขสุมิตร รองผูอํานวยการสํานักสื่อวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
2. นายมานัส    เพ็ญโรจน อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีและนัวตกรรมทางการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
3. นายทวีศักดิ์   ปานเทวัญ อาจารยพิเศษโปรแกรมนิเทศศาสตร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา สารละลาย คอลลอยด และสารแขวนลอย 
 
1. นางมนมนัส    สุดสิ้น ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัราชภัฏ 
   สวนสุนันทา หัวหนากลุมสาระวิทยาศาสตร  
2. นางสาวรัชนก เชื้อเตชะ อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ภาควิชาเคมี) 
   มหาวิทยาลัราชภัฏสวนสุนันทา 
3. นายวัชระ  สังโขบล อาจารยประจํากลุมสาระวิทยาศาสตร 
   โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัราชภัฏสวนสุนันทา 
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ภาคผนวก ช 
สําเนาหนังสือขอเชิญผูเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ – ชื่อสกุล นายอรรถนิรุตติ์ ปกปอง 
วันเดือนปเกิด วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
สถานที่เกิด 86 หมู 9 ต.บานพราน อ. แสวงหา จ. อางทอง 14150  
ที่อยูปจจุบัน  86 หมู 9 ต.บานพราน อ. แสวงหา จ. อางทอง 14150  
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน เจาหนาที่สันทนาการ เทศบาลเมืองอางทอง 
สถานที่ทํางาน สํานักงานเทศบาลเมืองอางทอง 
     
ประวตัิการศึกษา 
    

พ.ศ.2538 มัธยมศึกษาตอนตน - ปลาย  
 จากโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม  

พ.ศ.2542 คณะครุศาสตร วิชาเอกเคม ี 
 จากสถาบันราชภัฏสวนสุนนัทา 

พ.ศ.2549 การศึกษามหาบัณฑิต วชิาสาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
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