
บทที่ 1 
 
 

บทนํา 
 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 

 การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มีผลบังคับ
ใชเม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2542  มีหลักการจัดการศึกษาไว 3 ประการ  คือเปนการศึกษา
ตลอดชีวติ  ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและมีการพัฒนาสาระและกระบวนการ
เรียนรูใหเปนไปอยางตอเน่ือง  โดยมุงหวังใหสถานศกึษามีการบรหิารเปนไปอยางตอเน่ือง
และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางมีประสิทธิภาพ  การปฏิรูปการเรียนรู  เปนการจัด
การศึกษาและยึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด และ  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา 
ตามธรรมชาตแิละเต็มตามศกัยภาพ การจัดกระบวนการเรียนรูตองจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัตทิําได  คิดเปน  รักการอาน
และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง  จัดสื่อการเรียนรูเพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูและมีความรอบรู   

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  ไดจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักการจัด
การศึกษาทัง้ 3 ประการ  เนนผูเรียนเปนสาํคัญมีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษา  
การพัฒนาหลกัสูตร  การพฒันากระบวนการเรียนการสอน  รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  เพ่ือใหโรงเรียนเขาสูระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา  และผานการประเมิน
จากบุคคลภายนอก  สรางความมั่นใจใหกับผูปกครองและสังคม  นักเรียนจบการศึกษาจาก
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเปนบุคคลที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับและเกิดความ
พึงพอใจ เปนสมาชิกที่ดีของสังคมอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  รับผดิชอบในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร  ไดจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั  
หลากหลายวธิีสอนครอบคลุมเน้ือหาตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สาระพื้นฐานและสาระเพิ่มเติม  เพ่ือใหผูเรียนไดรับความรู  เกิดทักษะมปีระสบการณ  มี  
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กิจกรรม การเรียนรูที่หลากหลาย  อันจะกอใหเกิดทักษะที่สําคัญในการเรียนรูและการนํา
ความรูไปใชใหเกิดประโยชน   

จากการรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดบัการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ)  ในรอบ
แรกเมื่อวันที่ 26 – 28 มกราคม 2547  พบวา มาตรฐานที่ 5 : ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปน
ตามหลักสูตร  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนในกลุมประสบการณ/กลุมวิชา/หมวดวชิาที่สําคัญ 
สูงกวาเกณฑมาตรฐานขั้นต่าํ  ในกลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวทิยาศาสตรอยูที่รอยละ 61.82  ระดับคุณภาพ พอใช ซ่ึง สมศ วางเกณฑระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการการเรยีน 3.0 ขึน้ไปไวที่รอยละ 75  ขึ้นไป  และจากการเรยีนการสอนที่ผานมาพบวา 
ปการศึกษา 2547  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาฟสิกสของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 
หอง 1 และ หอง 2  จํานวน 74 คน มีผลการเรยีน 3.0 ขึน้ไป เพียง 19 คน คดิเปนรอยละ 
25.68  ซ่ึงต่ํากวาเกณฑที่ สมศ ตั้งไวมาก ซ่ึงวิชาฟสิกสเปนวิชาหนึ่งที่ทําให ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรต่ํา  ผูวิจัยจึงสนใจและตัง้ใจที่จะแกปญหาดังกลาว  ประกอบกับ
นักเรียนที่เขามาเรียนในโรงเรียนนี้เปนนักเรียนที่สอบเขาเรียนในโรงเรยีนประจําจังหวัดไมได  
และผูปกครองรอยละ 80 มีอาชีพเกษตรกรและกรรมกรจึงมีฐานะคอนขางยากจน  แตผูวิจัยก็มี
เปาหมายที่จะยกระดับการเรียนรูของนักเรียนทุกคนใหสูงขึ้น  โดยมีความเชื่อวานักเรียนแตละ
คนมีความแตกตางกัน  ไมสามารถเรียนรูไดเทากันในเวลาเดียวกัน  แตสามารถเรยีนรูได
ใกลเคยีงกันถาเขามีสื่อหรือนวตักรรมและเวลาในการเรยีนรูที่เหมาะสมและเพียงพอ  ผูวิจัย
จึงออกแบบสอบถามนักเรียนที่ไดระดับผลการเรียนต่าํกวา 2.99  จํานวน 55 คน คิดเปน
รอยละ 74.32 ถึงสาเหตุและปญหาพบวา นักเรียนมีเวลาเรยีนนอยทาํใหไมเขาใจในเนื้อหา  
ที่เรียน  บางคนตองชวยผูปกครองทํางานหาเลี้ยงครอบครวั  บางคนตองทํางานสงตวัเองเรียน  
นักเรียนไมไดรับการซอมเสริมที่เพียงพอ  ไมมีหนังสือเรียน  หนังสืออานเพิ่มเติมมีไมเพียงพอ   

ผูวิจัยจึงคิดหาแนวทางที่จะแกปญหาดังกลาว  โดยเนนถึงการเราความสนใจในการ
เรียนรู  ความถูกตองของเนือ้หาวิชา  การศึกษาคนควาของนักเรียนตามความสามารถและตาม
ศักยภาพอยางไมจํากัด  และควรเปนสื่อ/นวัตกรรมที่นักเรียนสามารถนําไปใชในการศึกษา
เพ่ือทบทวนเนื้อหาและซอมเสริมได  ในขณะเดียวกันก็สามารถใชกบันักเรียนที่สอบไมผาน
จุดประสงคการเรียนรูเร่ืองนั้น  บทเรียนสําเร็จรูปนาจะเปนตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับใหนักเรียน
ไดยืมไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนหรือที่บานตามเอกภาพและบริบทของตนเองและเปนการ
เรียนรูไดตลอดเวลา ซ่ึงเปนวิธีที่เหมาะสมที่จะทําใหนักเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาไดดีขึ้น เปรื่อง 
กุมุท  ไดกลาวถึงคุณคาของบทเรียนสําเร็จรูปไววา บทเรียนสําเร็จรูปจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางการเรียนการสอน  ชวยใหผูเรียนไดมีพัฒนาการทางการเรียน  ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาไปถึง
ขั้นสูงสุด  และยังชวยแกปญหาการขาดแคลนครูผูสอนดวย (เปรื่อง  กุมุท, 2525) การเรียนรูใน
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บทเรียนสําเร็จรูปน้ี  จะแบงเนื้อหาออกเปนสวนยอยๆ จากงายไปหายาก  การเรียนใหผูเรียน
ศึกษาเนื้อหา  ไดตอบคําตอบและสามารถทราบผลของคําตอบไดทันที  เม่ือเรียนจบผูเรียนจะ
สามารถเกิดความคิด รวบยอดตามจุดประสงค การเรียนรูที่ตั้งไว 

นอกจากนี้ผูวจัิยเห็นวา  บทเรยีนสาํเร็จรูปนาจะเปนสื่อการสอนทีเ่หมาะสมกบับรบิท
ของนักเรียนและสามารถแกไขปญหาการเรียนการสอนตลอดจนสงเสรมิใหมีการพัฒนา การ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธภิาพ  ผูวจัิยจึงมีความสนใจทีจ่ะสรางบทเรยีนสําเรจ็รูป วชิา
ฟสิกส  เร่ืองแบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยจัดแยกออกเปนเรื่องยอย ๆ จะได
ไมเกิดการเบือ่หนายเพราะใชเวลาในการศึกษาประมาณ 30 นาที – 60 นาที ก็จบแลว  
(แบบจําลองอะตอมจะประกอบดวยบทเรียนสําเร็จรูปจํานวน 12 เลม คือ เลม 1  แบบจําลอง
อะตอมของดาลตนั  เลม 2  การคนพบอิเลก็ตรอน  เลม 3  การทดลองของมิลลิแกน  เลม 4  
แบบจําลองอะตอมของทอมสัน  เลม 5  แบบจําลองอะตอมของรทัเทอรฟอรด  6. สเปกตรัม
จากอะตอมของแกส  เลม 7  การแผรังสีของวตัถุดํา  เลม 8 ปรากฏการณโฟโตอิเลก็ทริก   
เลม 9  แบบจําลองอะตอมของโบร  เลม 10  รังสเีอกซ  เลม 11  สมมตฐิานของเดอบรอยล  
เลม 12 หลักความไมแนนอนและโครงสรางอะตอมตามแนวคิดกลศาสตรควอนตมั)  นําไปใช
ในการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปจจุบันเกิด
ประโยชนสูงสดุกับผูเรียน  สงใหผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาฟสิกสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 หอง 1 และ หอง 2  จํานวน 68 คน ในปการศึกษา  2548  สูงขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ   

1.  ศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เรือ่ง แบบจําลองอะตอมชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 

2.  บทเรยีนสาํเร็จรูป วิชาฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอมที่พัฒนาขึ้นสามารถ
แกปญหาผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนมัธยมศกึษาปที่ 6 ได  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยเพ่ือทราบถึงประสิทธิภาพบทเรียน
สําเร็จรูปวิชาฟสิกส เร่ือง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
จํานวน  12  เรื่อง (1 เรื่อง / 1 เลม) ดังน้ี 

1. แบบจําลองอะตอมของดอลตัน 
2. การคนพบอิเล็กตรอน 
3. การทดลองของมิลลิแกน 
4. แบบจําลองอะตอมของทอมสัน 
5. แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด 
6. สเปกตรัมจากอะตอมของแกส 
7. การแผรังสีของวัตถุดํา 
8. ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทรกิ 
9. แบบจําลองอะตอมของโบร 
10. รังสีเอกซ 
11. สมมติฐานของเดอบรอยล 
12. หลักความไมแนนอนและโครงสรางอะตอมตามแนวคดิกลศาสตรควอนตัม  
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ตัวแปรตาม 

แนวทางการพัฒนา 

กรอบแนวคิดในการวิจัยสรปุได  ดังภาพประกอบ  1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 

1. บทเรียนสําเรจ็รูป วิชาฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   
ที่มีประสิทธิภาพและผานเกณฑมาตรฐาน  80/80 
           2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาที่เรียนโดยใชบทเรียน 
สําเร็จรูปประกอบ วิชาฟสิกส เร่ืองแบบจําลองอะตอม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 

บทเรียนสําเรจ็รูปวิชาฟสิกส 
เรื่องแบบจําลองอะตอม 

1.  แบบจําลองอะตอมของตาลตัน 
2.  การคนพบอิเล็กตรอน 
3.  การทดลองของมิลลิแกน 
4.  แบบจําลองอะตอมของทอมสัน 
5.  แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด 
6.  สเปกตรัมจากอะตอมของแกส 
7.  การแผรังสีของวัตถุดํา 
8.  ปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริก 
9.  แบบจําลองอะตอมของโบร 
10.  รังสีเอกซ 
11.  สมมติฐานของเดอบรอยล 
12.  หลักความไมแนนอนและโครงสราง 
      อะตอมตามแนวคิดกลศาสตรควอนตัม 

ตัวแปรอิสระ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครัง้น้ี  มีขอบเขตการวิจัยดังน้ี 
 
       1.  ขอบเขตดานเน้ือหา   

มุงศึกษาการใชบทเรยีนสําเร็จรูปวิชาฟสกิส เรื่อง แบบจําลองอะตอม   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  จํานวน  12  เรื่อง  คือ 

1.1  แบบจําลองอะตอมของดอลตัน 
1.2  การคนพบอิเล็กตรอน 
1.3  การทดลองของมิลลิแกน 
1.4  แบบจําลองอะตอมของทอมสัน 
1.5  แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด 
1.6  สเปกตรมัจากอะตอมของแกส 
1.7  การแผรังสีของวัตถุดํา 
1.8  ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก 
1.9  แบบจําลองอะตอมของโบร 
1.10  รังสีเอกซ 
1.11  สมมติฐานของเดอบรอยล 
1.12  หลักความไมแนนอนและโครงสรางอะตอมตามแนวคิดกลศาสตร

ควอนตัม 
 

      2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2.1  ประชากร   

ประชากร  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  หอง 1, 2, 3  
และหอง 4  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2548  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  จํานวน 167 คน 
   

2.2  กลุมตวัอยาง   
กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่  6 หอง 1 และ 

หอง  2  ภาคเรียนที่  2  ปการศกึษา  2548  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  จํานวน  68  คน   
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               3.  ตัวแปรที่ศึกษา 
  3.1  ตวัแปรอิสระ   

ตวัแปรอิสระ  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  หอง 1 และ 
หอง  2  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2548 
  3.2  ตวัแปรตาม   

ตัวแปรตาม  ไดแก  บทเรียนสําเร็จรูปวชิาฟสิกส เรื่อง แบบจําลอง 
อะตอม  ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6  จํานวน  12  เรื่อง  คือ   

 3.2.1  แบบจําลองอะตอมของดอลตัน 
      3.2..2 การคนพบอิเลก็ตรอน 

 3.2.3  การทดลองของมิลลิแกน 
      3.2.4  แบบจําลองอะตอมของทอมสัน 
      3.2.5  แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด 
     3.2.6  สเปกตรัมจากอะตอมของแกส 
     3.2.7  การแผรังสีของวตัถุดํา 
     3.2.8  ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก 
     3.2.9  แบบจําลองอะตอมของโบร 
     3.2.10  รังสีเอกซ 
     3.2.11  สมมติฐานของเดอบรอยล 
     3.3.12  หลักความไมแนนอนและโครงสรางอะตอมตามแนวคิด 

กลศาสตรควอนตัม 
  4. ระยะเวลาดําเนินการวิจัย  ระหวางวันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2548  
ถึงวันที่  20  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2549          
  5.  สถานที่ดําเนินการวิจัย  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อําเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร 
  
นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 เพ่ือใหความหมายเปนที่เขาใจตรงกัน  จึงกําหนดขอบขายความหมายที่ใชในการ
วิจัยครั้งน้ี  คือ   

      1.  บทเรยีนสําเร็จรูปวชิาฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม  หมายถึง บทเรียน
สําเร็จรูปที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเองตามลําดับจากงายไปหา
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ยาก  โดยแบงเนื้อหาออกเปนสวนยอย ๆ เรียกวา  กรอบ  แตละกรอบจะมีคําอธิบายเนื้อหา  
คําถามทีเ่หมาะสม และคาํเฉลยอยูในกรอบถัดไป  เพ่ือใหนักเรียนไดตรวจคาํตอบและประเมิน
ไดดวยตนเอง 12 เรื่อง ประกอบดวย  แบบจําลองอะตอมของดอลตัน  การคนพบอิเล็กตรอน  
การทดลองของมิลลิแกน  แบบจําลองอะตอมของทอมสัน  แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด  
สเปกตรัมจากอะตอมของแกส  การแผรังสีของวัตถุดํา  ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก  
แบบจําลองอะตอมของโบร  รังสีเอกซ  สมมติฐานของเดอบรอยล และหลักความไมแนนอน
และโครงสรางอะตอมตามแนวคิดกลศาสตรควอนตัม 

2.  นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียน       
สกลนครพัฒนศึกษา อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ปการศึกษา  2548 

3.  การสอนแบบปกติ  หมายถึง  การสอนวิชาฟสิกส เร่ืองแบบจําลองอะตอม  
โดยไมใชบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เรือ่งแบบจําลองอะตอม ประกอบการสอน 

       4. การสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบ  หมายถึง  การสอนวิชาฟสิกส
เรื่องแบบจําลองอะตอม  โดยใชบทเรียนสาํเร็จรูป วิชาฟสิกส เรื่องแบบจําลองอะตอม 
ประกอบการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นในการศึกษาเพิ่มเตมิ   

       5.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน  หมายถึง  คะแนนทีไ่ดจากการทําแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาฟสิกส เรือ่งแบบจําลองอะตอม  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  
2548  ที่สรางขึ้น 

      6. ประสทิธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป  หมายถึง  ระดับประสิทธภิาพของ 
บทเรียนสําเรจ็รูป  ที่ชวยใหเกิดความรู  ความเขาใจ  เกณฑประสิทธิภาพของบทเรียน
สําเร็จรูป  ผูวจัิยกําหนดไว  80/80  (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ, 2533)   

80 ตัวแรก  หมายถึง  คาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนของ    
บทเรียนสําเรจ็รูป  คิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยจากผลการทําแบบทดสอบยอยระหวาง
การเรียนในบทเรียน 

80 ตัวหลัง  หมายถึง  คาประสิทธิภาพของพฤติกรรมทีเ่ปลี่ยนไปในตวั  
ผูเรียน  คิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยทีนั่กเรียนทําไดจากการทดสอบหลังเรียน   
  
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. นักเรียนมีโอกาสเรยีนดวยตนเอง และดําเนินการตามความสามารถของตนเอง   
และเปนการสงเสริมการรกัการอานอีกดวย 

2. ชวยลดภาระในการสอนของครู เพราะครจูะเปนผูชวยเหลือนักเรยีนในกรณ ี
ที่เกิดปญหาเทานั้น 
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3. สามารถแกปญหานักเรียนที่สอบไมผานจุดประสงคการเรียนรูใหผาน 
จุดประสงคการเรียนรูน้ัน  ใชในการซอมเสริมแทนครู  หรือใชในเวลาที่ครูไมสามารถ     
เขาสอนได  หรือใชในการแกปญหาการขาดแคลนคร ู

4. นักเรียนสามารถเรียนไดตามความพอใจของตนเอง 
5. นักเรียนที่ไมมีความมั่นใจในการเรียน เม่ือตอบผิดก็ไมตองเกรงวาจะมีผู 

เยาะเยย  สามารถแกไขดวยตนเองได 
6. ความรูที่ไดจากการวิจัยจะเปนประโยชนสําหรับ ครู และผูสนใจจะทาํวิจัยและ 

พัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปตอไป 



บทที่ 2 
 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
 

 การนําเสนอเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยเรื่อง  การใชบทเรียนสําเร็จรูป
วิชาฟสิกส เรือ่งแบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
ผูวิจัยนําเสนอตามลําดับดังน้ี 

2.1  ที่มาและความหมายของบทเรียนสําเร็จรูป 
2.2  ขอบขายบทเรียนสําเรจ็รูป 
2.3  หลักสําคญัของการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนสาํเร็จรูป 
2.4  ทฤษฎีทีเ่ปนพ้ืนฐานของบทเรียนสําเร็จรูป 
2.5  วธิีเขียนบทเรียนสาํเรจ็รูป 
2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ      

 
2.1  ที่มาและความหมายของบทเรียนสําเร็จรูป 
  
 บทเรียนโปรแกรมมีจุดเริ่มตนที่สหรัฐอเมรกิา โดย เพรสซี (Sydney L. Pressey 
< http://www.geocities.com/mahanin/test2.html (9 พฤศจิกายน 2549)>) แหง
มหาวิทยาลัยโอไฮโอ ไดประดิษฐ เครื่องสอน (Teaching Machine) ขึ้นมาสําหรับทดสอบ
นักเรียน เม่ือ พ.ศ. 2463 และไดทําการปรับปรุงนําออกเผยแพรในป พ.ศ. 2472 แต
เน่ืองจากยังไมคอยมีคนเห็นความสําคัญ จึงทําใหไมไดพัฒนาไปเทาที่ควร 
 บทเรียนโปรแกรมไดรับความสนใจมากขึ้น ในป พ.ศ. 2497 เม่ือ สกินเนอร 
(B.F.Skinner< http://www.geocities.com/mahanin/test2.html (9 พฤศจิกายน 2549)>) 
แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด ไดเขียนบทความอธิบายหลักการเรียนรู ซ่ึงนําไปสูการสราง
บทเรียนโปรแกรม ลงในวารสาร Harward Education Review และตอมาสกินเนอรได
ประดิษฐและทดลองเครื่องสอนของเขา และพิมพผลงานออกเผยแพรในวารสาร Science 
เม่ือป พ.ศ. 2500 ทําใหบทเรียนโปรแกรมแพรหลายไปทั่วสหรฐัอเมริกาและประเทศอื่นๆ 
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ผลการคนควานี้เองทําใหสกินเนอรไดรับการยกยองวา เปนผูใหกําเนิดบทเรียนโปรแกรม
แบบเชิงเสน 
 หลังจากนั้น โครวเดอร ซ่ึงเปนนักจิตวทิยาเปนผูทําใหบทเรียนโปรแกรมไดรับ 
ความนิยมแพรหลายมากขึน้ เขาไดทําการคนควาทดลองเกี่ยวกับบทเรียนโปรแกรมแบบ
สาขา ไดรับความสําเร็จมากจนไดรับยกยองวาเปนผูใหกําเนิด บทเรียนโปรแกรมแบบสาขา 
 บทเรียนโปรแกรมไดรับการพัฒนากันตอๆ มา โดยอาศัยแนวคิดของสกินเนอรและ
โครวเดอรเปนหลัก <http://www.geocities.com/mahanin/test2.html (9 พฤศจิกายน 
2549)> มีการจัดตั้งองคการเพื่อทําการวิจัยและเผยแพรบทเรียนโปรแกรมนี้ เชน 
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย มหาวิทยาลยัทรนิิตี มหาวิทยาลัยเบอรมิงแฮม และในลอนดอน เปน
ตน บทเรยีนโปรแกรมที่สรางขึ้นในระยะหลัง ๆ น้ี มีการนําเอาการวิเคราะหงาน (Task 
Analysis) เกี่ยวกับกระบวนการของการเรียนรูมาใชเปนเครื่องนําทาง และไดมีการนําเอาสื่อ
การสอนตางๆ เขามาใชในบทเรียนโปรแกรมดวย 
         จากความเปนมาของบทเรียนโปรแกรมจะเห็นไดวา บทเรียนโปรแกรม ไดเริ่มจาก
เครื่องสอนกอน <http://ednet.kku.ac.th/~sumcha/212300/old1.html (12 พฤศจิกายน 
2549)> และอาจจะมีผูเรียกแตกตางกันออกไป จนบางครั้งอาจจะทําใหเกิดความสบัสนได 
เชน แบบเรยีนสําเร็จรูปตํารา แบบโปรแกรม แบบเรียนดวยตนเอง เปนตน ความจริงแลว 
บทเรียนโปรแกรม เปนการจัดระบบการเรียนการสอนใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถ
ของตนเองอยางมีประสิทธภิาพ ซ่ึงผูผลิตบทเรียนโปรแกรมอาจจะสรางออกมาในลักษณะ
ของเครื่องมือที่เรียกวา เครือ่งชวยสอน หรือในลักษณะของตํารา หนังสือหรือแบบเรียน ก็
เรียกวา แบบเรียนโปรแกรม หรืออาจจะสรางในลักษณะอื่น ๆ ซ่ึงขึ้นอยูกับความเหมาะสม
ในการใชงาน 
       บทเรียนโปรแกรมประกอบดวย บทเรียนขนาดเล็กหลายบททีเ่สนอแนวคิด (concept) 
เดียว เรียกวา โมดูล (module) และเม่ือนําบทเรียนสําเร็จรูปหลายบทเรียนที่เสนอเนื้อหา
สาระตอเน่ืองกันมารวมกันเขาเกิดเปนบทเรียนสําเร็จรูปซ่ึงเปนนวตักรรมและเทคโนโลยีที่
เขามามีบทบาทในวงการศกึษาเปนอยางมาก  ซ่ึงไดมีนักการศึกษาใหความหมายของ
บทเรียนโปรแกรมหรือบทเรียนสําเร็จรูปไวหลายทาน ดังน้ี  
        วิททิชและชลูเลอร (Witich & Shuller) < http://www.we-office.th.gs/web-w/e-
office/468201-1.pdf (9 พฤศจิกายน 2549)> ไดใหความหมายของบทเรียนโปรแกรมไววา 
บทเรียนโปรแกรม เปนระบบการเสนอบทเรียนอยางมีระเบียบทีละเล็กทีละนอยแกผูเรียน 
บทเรียนแตละตอนจะมีเรื่องที่จะใหผูเรียนเรียนรูเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ และจะมีปญหา
ถามเกี่ยวกบัเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือใหผูเรียนตอบปญหานั้น จากนั้นก็จะเฉลยคําตอบที่ถูก
เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือใหผูเรียนตอบปญหานัน้ จากนั้นก็จะเฉลยคําตอบที่ถูกตองไว 
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บทเรียนโปรแกรมแตละตอนจะประกอบไปดวยเนื้อหาที่ถูกแบงออกเปนสวนยอยๆ เรียกวา 
กรอบ (frame) ซ่ึงกรอบในลําดับตนๆ จะเชื่อมโยงชักนําไปสูกรอบตอไปเสมอ 
       วิจิตร ศรีสอาน <http://www.kj.ac.th/e%20book/program/lesson/12/program1.html  
(12 พฤศจิกายน 2549)>  ใหความหมายของบทเรียนโปรแกรมไววา เปนการเขียนตําราวธิี
หน่ึงที่แตกตางออกไปจากตําราที่ใชกันอยูทั่วไป  ขอแตกตางอยูที่การจัดเรียงลําดับเนื้อเรื่อง 
โดยแบงหนวยและลําดบัขัน้ยอยๆ ที่เรียกวา เฟรม (frame) แตละหนวยมีคําตอบที่ถูกตอง
ไวใหตรวจสอบได  
    สุคนธ เครอืนํ้าคํา <http://www.kj.ac.th/e%20book/program/lesson/12/program1.html  
(12 พฤศจิกายน 2549)> ใหความหมายของบทเรียนโปรแกรมไววา เปนเครื่องมือทาง
การศึกษาอยางหนึ่งซ่ึงสามารถทําใหนักเรียนคนหนึ่งรับรูประสบการณที่จัดไวเปนอนุกรม
ตามลําดับขั้น ตามที่ผูจัดทําบทเรียนเชื่อวาจะนํานักเรยีนไปสูขีดความสามารถที่ตองการให
เกิดขึ้น 
        ชัยยงค พรหมวงศ <http://ednet.kku.ac.th/~sumcha/212300/old1.html (12 
พฤศจิกายน 2549)> ไดกลาวไวคลายๆ กันวา บทเรยีนโปรแกรม หมายถึง การจัดระบบ
การเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนประกอบกิจกรรมการเรียนดวยตนเองตามเนื้อหา 
ซ่ึงจัดไวเปนขัน้ตอนเล็กๆ ผูเรียนมีโอกาสประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง ดวยการดูจาก
ผลสะทอนกลบัอยูเสมอ และบางครั้งก็อาจจะไดรับความรูเพ่ิมเติมในเนื้อหาที่นักเรียนยังมี
ความรูไมดีพอ ผูเรียนจะเลอืกเรียนไดตามความสนใจและกาวไปตามความสามารถของแต
ละคน 
 เปร่ือง กุมุท <http://ednet.kku.ac.th/~sumcha/212300/old1.html       
(12 พฤศจิกายน 2549)> ไดอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับบทเรยีนโปรแกรมเอาไววา 
บทเรียนสําเรจ็รูปหรือบทเรยีนโปรแกรม เทียบไดกับการสอนของครูที่ดีคนหนึ่งน่ันเอง เม่ือ
ผูเรียนนําบทเรียนสําเร็จรูปมาเรียน เม่ือน้ันเขากําลังพบกับการสอนของครูดี ๆ เขาแลว ครู
ที่มาสอนความรู ทักษะและทัศนคติ ใหเขา เม่ือไร ที่ไหน ก็ไดที่เขาตองการเรียน เปนการ
สอนการเรียนแบบตวัตอตัว และสามารถปรับการสอนใหผูเรียนสามารถไปไดชาหรอืเร็ว
ตามความสามารถของตนได บทเรียนนีมี้หลายรูปแบบ แลวแตจะบรรจุไวในสื่อการสอน
อะไร ถาบรรจุในเลมหนังสือก็เรียกวา แบบเรียนสําเร็จรูปหรือแบบเรยีนโปรแกรม ถาบรรจุ
อยูในเครื่องมือหรือกลไกอยางงาย เรียกวา เครื่องสอน หรือ Teaching Machine บางก็
ออกมาในรูปของสื่อโสตทศันศึกษาบางประเภท เชน สไลดเทป ภาพยนตร เปนตน 
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ธีระชัย ปูรณโชต ิ < http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/data/research 
_2005_36.pdf (9 พฤศจิกายน 2549)>  ไดใหความหมายของบทเรยีนโปรแกรมเอาไววา 
บทเรียนแบบโปรแกรมหลายๆ บทเรียนที่เสนอเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกันรวมกันเขาเปน
แบบเรียนแบบโปรแกรม แบบเรียนแบบโปรแกรมเปนบทเรียนที่เสนอเน้ือหาของวิชาใดวิชา
หน่ึงเปนขั้นตอนยอย ๆ อยูในรูปของ “กรอบ” หรือ “เฟรม” (Frame) โดยการเสนอเนื้อหาที
ละนอย มีคําถามใหผูเรียนและตอบแลวเฉลยคําตอบใหทราบทันท ีโดยมากบทเรยีนแบบ
โปรแกรมมักจะเปนรูปของสิ่งพิมพที่เสนอความคิดรวบยอดที่จัดลําดับไวแลวเปนอยางดี 

สันทัด ภิบาลสุขและพิมพใจ ภิบาลสุข  < http://dlibed.kku.ac.th/research_pro/ 
du007/2720.pdf (9 พฤศจิกายน 2549)>  กลาววา บทเรียนโปรแกรมเปนสื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนเปนรายบุคคล เพราะสามารถจัดสถานการณการ
เรียนการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู ซ่ึงมีอยู 4 ประการ ไดแก  

 1. การใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนอยางกระฉับกระเฉง (Active  
Participation)  

 2. การใหทราบผลการเรียนทันท ี(Immediate Feedback)  
 3. การใหมีความรูสึกภาคภูมิใจ (Successful Experience)  
 4. การใหเรียนรูไปทีละนอยตามลําดับขัน้ (Gradual Approximation)  

วิเชียร ชิวพิมาย < http://dlibed.kku.ac.th/research_pro/du007/2720.pdf  
(9 พฤศจิกายน 2549)>  บทเรียนแบบโปรแกรม เปนสื่อการเรียนการสอนที่สามารถ
ประยุกตในรปูแบบของสื่อ  ไดหลายชนิด อาจอยูในรูปของสไลด วดิิทัศน คอมพิวเตอร ไม
วาบทเรียนแบบโปรแกรม จะอยูในรูปของสื่อใดก็ตาม ผูเรียนจะตองสามารถเรียนรูไดดวย
ตนเอง มีปฏิสัมพันธ โตตอบได ใกลเคยีงหรือเหมือนกับการเรียนกบัครูตวัตอตัว ในการ
สรางบทเรียนแบบโปรแกรมในรูปของสื่ออ่ืนๆ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชความรู ความเขาใจ 
และทักษะพื้นฐานที่มาจากหลักการ กฎเกณฑ วิธีการ และทฤษฏทีี่เร่ิมตนดวยรูปแบบของ
หนังสือ (Programmed Text) เม่ือผูสรางเกิดความเชี่ยวชาญ ชํานาญ และมีทักษะพรอมใน
ระดับหนึ่ง ก็สามารถปรับเปลี่ยนไปสูบทเรียนแบบโปรแกรมในรูปของสื่ออ่ืนๆ ได  

บุญชม ศรีสะอาด <http://www.freewebs.com/wichaimakyou/wijai1.pdf (9 
พฤศจิกายน 2549)>  กลาววา บทเรียนโปรแกรม หรือ บทเรยีนสําเร็จรูป (programmed 
instruction) คอื สื่อการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนเรียนดวยตนเอง จะเร็วหรือชาตาม
ความสามารถของแตละบุคคล โดยแบงเนื้อหาออกเปนหลาย ๆ กรอบ (Frames) แตละ
กรอบจะมีเน้ือหาที่เรียบเรียงไว มุงใหเกิดการเรียนรูตามลําดับ โดยมีสวนที่ผูเรยีนจะตอง
ตอบสนองดวยการเขียนคําตอบ ซ่ึงอาจอยูในรูปเติมคําในชองวาง เลอืกคาํตอบ ฯลฯ และมี
สวนที่เปนเฉลยคําตอบที่ถกูตอง ซ่ึงอาจอยูขางหนาของกรอบนั้น หรือกรอบถัดไป หรืออยูที่
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สวนอ่ืนของบทเรียนก็ได บทเรียนโปรแกรมที่สมบูรณ จะมีแบบทดสอบวัดความกาวหนา
ของการเรียน โดยทําการทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน แลวพิจารณาวา หลังเรียน 
ผูเรียนแตละคน มีคะแนนมากกวากอนเรียนมากนอยเพียงใด 

พิชัย ละแมนชัย <http://www.freewebs.com/wichaimakyou/wijai1.pdf  
(12 พฤศจิกายน 2549)>  ไดกลาวไววา คําวาบทเรียนสําเร็จรูป บทเรียนโปรแกรมมี
ความหมายเหมือนกัน ซ่ึงหมายถึงสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่งที่ใชหลักจิตวิทยาการ
เรียนรูมาเปนหลักในการพฒันา สื่อน้ีสามารถผลิตมาใชในเครื่องชวยสอน (teaching 
machine) หรือผลิตออกมาเปนเอกสารหรือหนังสือ เรียกวา บทเรยีนโปรแกรม 
(programmed text or programmed book) และในปจจุบันนี้สามารถนําไปใชกบั
คอมพิวเตอร ทําเปนคอมพิวเตอรชวยสอนก็ได ถานําสื่อน้ีไปใชประกอบการสอน เรียกวิธี
สอนนี้วา การสอนแบบโปรแกรม (programmed instruction) บทเรยีนสําเร็จรูปเหมาะที่จะ
ใชเปนสื่อทีใ่หผูเรียนไดศึกษาเปนรายบคุคล ผูเรียนจะศึกษาไดตามความสามารถของ
ตนเอง เม่ือยังไมเขาใจก็สามารถกลับไปทบทวนใหมได 
 กนก จันทรขจร <http://www.freewebs.com/wichaimakyou/wijai1.pdf  
(9 พฤศจิกายน 2549)>  สรุปความหมายของบทเรียนสําเร็จรูปไววา หมายถึงนวัตกรรม
ทางการสอนประเภทหนึ่งที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหผูเรียนสามารถศกึษาไดดวยตนเอง  
โดยการจัดลําดับขั้นตอนของการใหความรูแกผูเรียนอยางเปนระบบ เปนไปตามขั้นตอน 
การเรียนรู ผูเรียนสามารถเรียนไดตามความสามารถของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ  
มีผลสัมฤทธิ์สงู สามารถรูผลการเรียนของตนเองทันท ีในการเรียนวธิีน้ี ตองปฏิบตัิตาม
คําแนะนําของบทเรียนอยางเครงครัดดวยความซื่อสัตย บทเรียนอาจอยูในรูปของหนังสือ 
สไลด เทปโทรทัศน หรือคอมพิวเตอร เปนตน  
 สรุปไดวา บทเรียนโปรแกรมหมายถึง  บทเรียนที่นักเรยีนสามารถเรยีนรูไดดวย
ตนเอง  สามารถนํานักเรียนไปสูขีดความสามารถที่ตองการตามความสามารถของแตละ
บุคคล  โดยอาศัยหลักการของการวางเงื่อนไขระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง  มีการ
กําหนดเนื้อหาไวอยางแนนอน  และการจัดวางลําดับเนื้อหาใหเปนไปตามลําดับขัน้อยางมี
ระเบียบแบบแผน  เม่ือผูเรียนตอบแลวจะสามารถทราบคําตอบไดทนัทีทันใด 
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2.2  ขอบขายบทเรียนสําเร็จรูป 
 
เลมที่ 1 แบบจําลองอะตอมของดอลตนั 

 
 ลิวซิพพุส นักปราชญชาวกรีกไดเสนอแนวคิด ไววา ถาระยะทางหรือมวลสารเปน
สิ่งที่แบงไปไดจํากัด  เม่ือแบงตอไปเรื่อยๆ จะไดหนวยที่เล็กทีสุ่ดที่มองไมเห็นเรียกวา 
อะตอม  

ดีโมคริตุส  นักปรัชญาชาวกรีกไดขยายแนวคิดของลิวซิพพุสออกไปอีกและยังเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางของสสารไววา   

1. อะตอมของสสารทุกชนิด จะมีเน้ือของอะตอมเหมือนกัน 
2. แมวาอะตอมของสสารแตละชนิดจะมีเน้ือเหมือนกัน  แตมีขนาด รูปราง และ

การจัดเรียงตัวที่แตกตางกนั   ทําใหเกิดสสารตางชนิดกัน   
3. ระหวางอะตอมเปนที่วาง   อะตอมสามารถเคลื่อนที่ไปมาระหวางที่วางนี้ได 

 อาริสโตเติล (Aristotle) นักปรัชญาชาวกรีกไดเสนอแนวคิดไววา 
1. สสารทุกชนิดมีเน้ือตอเน่ืองกันไปโดยไมมีชองวางในเนื้อสาร 
2. สสารทุกชนิดสามารถแบงแยกเปนชิ้นเลก็ลงไปเทาใดก็ไดไมมีที่สิ้นสุด 
3. สสารทุกชนิดประกอบดวยมูลฐาน 4  ชนิด คือ  ดิน นํ้า ลม ไฟ โดยสารทุกชนิด 

จะมีองคประกอบมูลฐานนี้เหมือนกันแตในอัตราสวนทีแ่ตกตางกันไป   สสารชนิดหนึ่ง
เปลี่ยนไปเปนสสารอีกชนิดหนึ่งได ถาเปลี่ยนองคประกอบมูลฐานทัง้สี่น้ี 

เน่ืองจากแนวคิดของอาริสโตเตลิใชวธิีอธบิายที่เขาใจงายและนาเชื่อถือ ประกอบกับ
การสนับสนุนของศาสนาคริสตซ่ึงมีอิทธิพลอยางมหาศาล  แนวคิดของเขาจึงเปนเสาหลักที่
ครอบคลุมชาวโลกอยูนานเกือบ 2,000 ป   
 กาลเิลโอ พบวา ถาพื้นผิวสมัผัสไมมีแรงเสียดทานกระทําตอกันแลว  วัตถุจะ
เคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตวัตลอดไปโดย ไมตองมีแรงภายนอกมากระทําตอวตัถุ  แตเม่ือใด
ที่ตองการเปลี่ยนแปลงความเร็วของวัตถุจึงใหแรงภายนอกออกกระทําตอวัตถุน้ัน     

บอยล พบวา ที่อุณหภูมิคงตัวผลคูณระหวางความดันกับปริมาตรของแกสมีคาคง
ตัว  เรียกวากฎของบอยล  

ลาววัซีเย คนพบกฎการอนุรักษมวล ซ่ึงกลาววา ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในระบบปดใดๆ  
มวลของสารกอนทําปฏิกิริยาจะเทากับมวลของสารหลังทําปฏิกิริยา  

พรุสต  คนพบ กฎสัดสวนคงตัว ซ่ึงกลาววา สารประกอบชนิดหนึ่งๆ  จะมีสัดสวน
ของธาตุทีเ่ปนองคประกอบคงตวัเสมอ 
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อาโวกาโดร (Avogadro) พบวา แกสชนดิใดก็ตามที่มีอุณหภูมิและความดันเทากัน 
เม่ือบรรจุในภาชนะขนาดเทากันแลว  จะตองมีอนุภาคของแกสจํานวนเทากัน 

ดอลตัน ศึกษาการเกิดปฏิกิริยาเคมีในเชิงอะตอม  เขาคนพบวา การรวมตัวกันของ
ธาตุแลวเกิดเปนสารประกอบปรากฏวาธาต ุ2 ชนิดสามารถเกิดเปนสารประกอบไดมากกวา 
1 อยาง จึงไดตั้งกฎทางเคมทีี่สําคัญอีกกฎหนึ่ง คือ กฎสัดสวนพหุคณู ซ่ึงกลาววา ธาตุ 2 
ชนิดที่รวมกันเปนสารประกอบไดมากกวา 1 ชนิด  ถาปริมาณของธาตุใดธาตุหน่ึงคงตัว
สัดสวนของปริมาณของธาตุอีกชนิดหนึ่งในสารประกอบเหลานั้นจะเปนอัตราสวนที่เปน
ตัวเลขลงตวันอยๆและตั้งเปนทฤษฎีอะตอม โดยกลาววา 

1. สสารประกอบดวยอะตอมซึ่งเปนหนวยที่เล็กที่สุด แบงแยกตอไปอีกไมไดและ 
ไมสามารถสรางขึ้นหรือทําลายใหสูญหายไปได  โดยมีแรงซึ่งไมทราบแนชัดกระทําระหวาง
อะตอมเพื่อยึดอะตอมเขาดวยกัน 

2. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกนัจะมีมวลและสมบัติเหมือนกันทุกอยาง  สวนอะตอม 
ของธาตตุางชนิดกันจะมีลักษณะตางกัน โดยอะตอมของธาตุแตละชนิดจะมีรูปรางและ
นํ้าหนักเฉพาะตัว 

3.   อะตอมของธาตุหน่ึงจะเปลี่ยนไปเปนอะตอมของธาตุอ่ืนไมได 
4.  สารประกอบเกิดจากการรวมตวัของอะตอมของธาตตุั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปใน

สัดสวนที่คงตวั  โดยอะตอมจะจัดเรียงตัวกันใหมเกิดเปนสารประกอบชนิดใหมขึน้มา 
ทฤษฎีอะตอมของดอลตัน มีขอบกพรองหลายประการ ดังน้ี 
1. อธิบายไมไดวา ทําไมธาตุหน่ึงๆ จึงไมทาํปฏิกิริยากับธาตุทกุชนิด แตจะทํา 

ปฏิกิริยาเฉพาะบางธาตเุทานั้น  และทําไมธาตตุางชนดิกันจึงมีความไวในการทําปฏิกิริยา
ตางกัน 

2. อธิบายไมไดวา ทําไมอะตอมของธาตุตางชนิดกันจึงมีมวลตางกัน 
3. อธิบายไมไดวา อะตอมของธาตุทําปฏิกิริยากันอยางไรเพื่อเกิดเปนสารประกอบ 

ขึ้นและมีสิ่งใดยดึเหนี่ยวใหอะตอมเกาะกันอยูได 
4. อธิบายไมไดวา ทําไมไฮโดรเจน 1 อะตอมจึงทําปฏิกิริยากับคลอรีนเพียง 1  

อะตอมเกิดเปนกรดเกลือ )HCl(   แตออกซิเจน 1 อะตอมตองใชไฮโดรเจน 2 อะตอมจึงจะ
เกิดเปนน้ํา )OH( 2  เปนตน 

5. อธิบายไมไดวา อะตอมในสารประกอบอยูกันไดอยางไร 
 

จากขอมูลและแนวคิดตางๆ ที่กลาวมาแลวนั้น  เม่ือนํามาสรุปเปนขอสังเกตในความเหมือนและ
ความแตกตางของแบบจําลองอะตอมของนักปรัชญาได ดังน้ี   

1. แนวคิดของดีโมคริตุส และดอลตัน เหมือนกันคือ อะตอมเปนสิ่งที่เลก็ที่สุด 
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แบงแยกไมได  (ซ่ึงในปจจุบันพบวา แบงแยกไดโดยวิธีการทางนิวเคลียร) 
2. แนวคิดของดีโมคริตุสตางจากดอลตันคือ  ดีโมคริตุสกลาววา อะตอมของสาร 

ทุกชนิดจะเหมือนกันทุกประการ  แตดอลตันกลาววา อะตอมของธาตุชนิดเดียวกนัจะ
เหมือนกันแตอะตอมของธาตุตางชนิดกันจะตางกัน 

3. ทฤษฎีอะตอมของดีโมคริตสุเปนผลจากจินตนาการ แตทฤษฎีอะตอมของดอลตัน 
เปนขอสรุปทีไ่ดจากจากการทดลอง 
 
        เลมที่ 2 การคนพบอิเล็กตรอน 
 

การคนพบอิเลก็ตรอนเริ่มขึ้นเม่ือ พ.ศ.2364 ครูกสนําสิ่งประดษิฐสาํคัญ 2 ชนิด คือ 
ปมสุญญากาศ (vacuum pump) และแหลงกําเนิดไฟฟาความตางศกัยสูง (high voltage 
source) โดยครูกสนําแหลงกําเนิดไฟฟาความตางศักยสงูประมาณ 10,000–20,000 V มาตอ
กับขั้วไฟฟา (electrodes)  ที่ปลายทั้ง 2 ขางของ หลอดปลอยประจุ (discharge tube)  คือ
ขั้วแคโทด C กับขั้วแอโนด A ซ่ึงทําดวยตัวนําไฟฟา เชน ทองแดง อะลูมิเนียม พลาตินัม 
จากนั้นใชปมสุญญากาศสบูอากาศออกจากหลอดปลอยประจุที่มีความยาวประมาณ 30 cm 
ทําใหความดนัของอากาศในหลอดปลอยประจุลดลงจนระหวางขัว้ไฟฟามีอากาศเหลืออยู
เพียงเล็กนอย  อากาศปริมาณเพียงเล็กนอยดังกลาว  จะเปลี่ยนสภาพจากฉนวนกลายเปน
ตัวนําไฟฟาทีดี่พอจนทําใหแกสแตกตวัเปนไอออน และจะสังเกตพบปรากฏการณระหวาง
ขั้วไฟฟาของหลอดปลอยประจุ เกิดเสนกระแสสีนํ้าเงิน (blue streamline) ขึ้นระหวาง
ขั้วไฟฟาทั้งสอง  โดยครูกสเรียกเสนกระแสนี้วา รังสีแคโทด (cathode rays)  ในปจจุบัน
เรียกวาอิเล็กตรอน 

สมบัติของรังสีแคโทด  
1.   รังสีแคโทดทําใหเกิดการวาวแสง (fluorescence) ขึ้นในผลึกหลายชนิด เชน  

วิลเลไมท  สังกะสีซัลไฟด และในแกวดวยเหมือนกัน    
    2.  รังสีแคโทดเคลื่อนที่เปนเสนตรง โดยนําอะลูมิเนียมรูปกากะบาด ขวางทางเดิน
ของรังสีแคโทดจะเกิดเงารูปกากะบาดขึน้ที่ปลายอีกดานหนึ่งของหลอด   

3.  เม่ือโฟกัสรังสีแคโทดจากครึ่งทรงกลม ใหตกบนพลาตินัมแผนบางๆ ที่วางอยู
บนคานซึ่งทําดวยแกว  แผนพลาตินัมจะรอนขึ้นและเปลงแสงสีแดงออกมา แสดงวา รังสี
แคโทดมีพลังงานจลน 
   4.  สนามแมเหล็กและสนามไฟฟาทําใหรังสีแคโทดเบี่ยงเบนทางเดินของมันไปจาก
แนวเดิม  
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5.  รังสีแคโทดมีมวลและโมเมนตัม ซ่ึงเปนสมบัติของอนุภาคเนื่องจากมันผลักกงลอให
เคลื่อนที่ได 

6.   รังสีแคโทด มีประจุลบ   
          7. เฮิรตซ และ ลีนารด พบวา รังสแีคโทดสามารถทะลุผานแผนอลูมิเนียมบางๆ ได 

8. ไมวาจะบรรจุแกสชนิดใดในหลอดปลอยประจุและไมวาจะใชโลหะชนิดใดมาทาํ
ขั้วหลอดปลอยประจุ  ก็จะใหรังสีแคโทดที่เปนอนุภาคลบเหมือนกัน  

จากสมบัติดังกลาวแสดงวา รังสีแคโทดมีธรรมชาติเปนอนุภาคที่มีประจุไฟฟาลบคือ  
กลุมของอิเล็กตรอน   ทอมสัน (Thomson) ใชการเบี่ยงเบนของรังสีแคโทดในสนามแมเหล็ก
และสนามไฟฟา วัดคาประจุตอมวล )m/q(  ของอนุภาคในรังสีแคโทด     
 

        
 
ทอมสันคนพบอิเล็กตรอนจากการทดลอง  โดยทอมสันใชเครื่องสําเร็จ (apparatus) 

โดยปลอยประจุที่มีแหลงกําเนิดรังสีแคโทดบรรจุอยูทีป่ลายดานซายของหลอด  จะเกิดรังสี
แคโทดพุงออกจากแคโทดไปยังแอโนด  และพุงตรงออกไปกระทบฉากซึ่งอยูที่ปลายดานขวา
ของหลอด  ผลของการกระทบจะเกิดการวาวแสงเปนจุดสวางเล็กๆ ขึ้นบนฉากที่ S  โดย
เรียกลํารังสีแคโทดที่มีประจุไฟฟาลบ วา อนุภาครังสีแคโทด และจากการจากการทดลองให
ลํารังสีแคโทดผานสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก  ซํ้ากันหลายๆ ครั้ง ทอมสันพบวา 
อัตราสวนประจุตอมวลของอนุภาคในรังสีแคโทดมีคา kg/C1076.1m/q 11×=  และจาก

การทดลองยังพบวา ประจุของไฮโดรเจนไอออน  kg/C107.9m/q 7
HH

×=++    เม่ือ

นํามาเปรียบเทียบกัน  จะได 

 อัตราสวนของ     
kg/C107.9
kg/C1076.1

)m/()q(
m/q

7

11

HH
×
×

=
++

     

                1814
m

m
H =
+
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             m1814m
H

=∴ +  

น่ันคือ มวลของ +H มากกวามวลของอิเล็กตรอนประมาณ 1,800 เทา  
ผลการทดลองของทอมสันใหขอสรุปวา 

1. อัตราสวนประจุตอมวลของอนุภาคในรังสีแคโทด kg/C1076.1m/q 11×=   
2.  ขั้วไฟฟาลบทุกชนิดใหอิเล็กตรอนไดทัง้สิ้น 
3.  อิเล็กตรอนเบากวาไฮโดรเจนอะตอมซึ่งเปนอะตอมที่เบาที่สดุประมาณ 1,800 เทา 
4.  อะตอมซึ่งเขาใจวาแบงแยกไมไดน้ันความจริงแบงแยกยอยลงไปไดอีกและ 

อิเล็กตรอนคือ องคประกอบสําคัญชนิดหนึ่งของอะตอม 
 

       เลมที่ 3 การทดลองของมิลลิแกน 
 

ในป พ.ศ. 2454 มิลลิแกนสามารถหาคาประจุไฟฟาของอิเล็กตรอนไดสาํเร็จ   
จากการวัดประจุบนหยดน้ํามันโดยใชเครือ่งสําเร็จ  เครื่องสําเร็จหยดน้ํามันที่มิลลิแกนใชใน
การทดลองหาประจุไฟฟาของอิเล็กตรอน  โดยศึกษาหยดน้ํามันที่ถูกฉีดออกมาสวนใหญจะมี
ประจุไฟฟาเนื่องจากเกิดการเสียดสีกับปากกระบอกฉีดหรือเสียดสีกับอากาศขณะเคลือ่นที่   
หยดน้ํามันที่มีประจุบวกจะตกอยางรวดเร็ว   สวนหยดน้ํามันที่มีประจุลบจะถกูสนามไฟฟา
ผลักใหวิ่งขึ้นไปหาแผนบน  จากนั้นจึงปรับสนามไฟฟาใหหยดน้ํามันที่มีประจุลบเคลื่อนที่ใน
สนามไฟฟาดวยอัตราเรว็คงตัว   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิจารณาการเคลื่อนที่ของหยดน้ํามัน จะมีแรงกระทําตอหยดน้ํามัน 3 แรง คือ  
       == qEFE         แรงที่สนามไฟฟาออกกระทําตอหยดน้ํามันมวล m 
         =πη= 1rv6f  แรงหนวงที่อากาศออกตอตานการเคลื่อนที่ของหยดน้ํามันมวล m 
       == mgW       นํ้าหนักซึ่งโลกออกแรงโนมถวงกระทาํตอหยดน้ํามันมวล m 
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 แรงทั้งสามทําใหหยดน้ํามันมวล m เคลื่อนที่ขึ้นในแนวดิ่งดวยอัตราเร็วคงตวั v  อยู
ในสภาพสมดุลทางพลศาสตร ตามกฎนวิตันขอ 1 คือ 
                     ∑ = 0Fv     
 0rv6mgqE 1 =πη−−       
                            mgqErv6 1 −=πη                 

          1vv
r6

qE
+=

πη
 

                
E

r6)vv(q 1
πη

⋅+=      

เม่ือทราบคา η , r, E, v1 และ v2 เราจึงสามารถหาไดวา ประจุลบที่เกาะอยูบนหยด   
นํ้ามันเม่ือมีการทดลองหยดน้ํามันของมิลลิแกนหลายๆ ครั้ง แลววิเคราะหหาประจุไฟฟา
ของอิเล็กตรอนในหนวยคลูอมปของหยดน้ํามันจะมีคาดังตารางที่   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตารางจะพบวา เม่ือใช 3.2 หารคาประจุบนหยดน้ํามันหยดที่ 2, 3, 6, และ 7 
ลงตัว สวนคาที่หารทุกๆ หยดลงตัวคือ 1.6  แสดงวา C106.1 19−×  เปนคาต่ําสุดที่เปนไป
ไดคือ ขนาดของประจุของอิเล็กตรอนนั่นเอง   จึงสรุปวา คาประจุไฟฟาของอิเล็กตรอนบน
ละอองหยดน้ํามัน  มีคาตางกันเปนชวงๆ เปนลักษณะควอนตา (quanta) ซ่ึงเปนคานอย

หยดน้ํามัน 
คาประจุในหยดน้ํามัน 

)coulombC( =  
จํานวนอิเล็กตรอน 

C106.1 19−×  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

19102.3 −×  
19106.9 −×  
19104.6 −×  
19104.14 −×  
19102.11 −×  
19108.12 −×  

19104.6 −×  
19104.14 −×  

2 
6 
4 
9 
7 
8 
4 
9 
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ที่สุดในธรรมชาติคือ มีคา   C106.1q 19−×=  เม่ือนําคา q ไปแทนผลผลการทดลอง

ของทอมสัน ไดคา    
kg
C1076.1

m
q 11×=    จะไดอิเล็กตรอนมีมวล   

                         kg101.9m 31−×=           
12 ป หลังจากการทดลองรังสีแคโทด มิลลิแกนสามารถหาคาประจุอิเล็กตรอนจาก

การที่มิลลแิกนฉีดหยดน้าํมันเขาไปในสําเร็จของมิลลิแกน  แลวสงัเกตปฏิกิริยาของหยดน้ํามัน
เขาพบวา คาประจุไฟฟาบนหยดน้ํามันมีคาตางกันเปนชวงๆ เปนลักษณะควอนตา  เขาจึง
นําคาประจุของละอองนํ้ามันมาลบกันจนไดคาแตกตางที่เล็กทีสุ่ด คาน้ันคือคาประจุของ
อิเล็กตรอน มีคาเปน C106.1 19−×   การทดลองของมิลลิแกนมีประโยชนมากในการศึกษา
โครงสรางของอะตอม 
 

         เลมที่ 4 แบบจําลองอะตอมของทอมสัน 
 
          ตามปกติแลวอะตอมจะอยูในสภาพเปนกลางทางไฟฟาคือ ภายในอะตอมมีปริมาณ
ประจุไฟฟาลบเทากับปริมาณประจุไฟฟาบวก  ประจุไฟฟาบวกและประจุไฟฟาลบดังกลาว
มีการจัดเรียงตัวกันอยางไร จึงจะทําใหอะตอมมีเสถียรภาพมากที่สุด (most stable)  
           เน่ืองจากอะตอมเปนสิ่งที่เล็กมากจนไมสามารถนํามาศึกษาโครงสรางดวยวิธี
ธรรมดาเหมือนการศึกษาโครงสรางของวัตถุที่มีขนาดใหญหรือส่ิงที่มองเห็นดวยตาเปลาได 
การศึกษาเพือ่ทําความเขาใจถึงองคประกอบของอะตอมอาจจะทําได    โดยการจินตนาการ
รูปรางลักษณะของอะตอมซึ่งเปนกระบวนการคิดแบบจําลองของอะตอมนั่นเอง แบบจําลอง
ที่คิดขึ้นอาจไมใชลักษณะทีแ่ทจริงของอะตอมก็ได  แมวาเราจะไมทราบรปูรางจริงๆ ของ
อะตอม แตเรายังสามารถสังเกตสมบตัิบางอยางที่เก่ียวกับอะตอมได แบบจําลองอะตอมก็
เหมือนกันกับของวัตถุอ่ืนๆ คือถาเปนแบบจําลองที่ดีจะตองเก็บลักษณะที่สําคัญแทบทุก
อยางเอาไวได  เราสามารถใชแบบจําลองดังกลาวอธิบายสมบัตติางๆ ของอะตอมไดตรงกับ
ผลการทดลอง   ถาแบบจําลองน้ันใชอธบิายสมบัตบิางอยางของอะตอมไมได แบบจําลอง
น้ันจะถูกดัดแปลงหรือยกเลกิไป แลวคิดหรือหาแบบจําลองอ่ืนที่อธิบายไดสอดคลองกับผล
การทดลองกวามาใช 

ทอมสันไดเสนอแบบจําลองของอะตอมไววา 
           ก.    อะตอมมีลักษณะเปนทรงกลม 
           ข.    เน้ือทรงกลมสวนใหญเปนประจุไฟฟาบวกที่กระจายกันอยูอยางสมํ่าเสมอ 
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           ค.    มีอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุไฟฟาลบฝงอยูภายในทรงกลม โดยปริมาณของประจุ
ไฟฟาลบจะเทากับปริมาณของประจุไฟฟาบวก 
          ขอบกพรองของแบบจําลองอะตอมของทอมสัน 
               แบบจําลองอะตอมของทอมสันอธิบายสมบัติบางประการของอะตอมที่พบใน
วิชาเคมีขณะนั้น ไมได เชน ธาตุโซเดียมซ่ึงมีอิเล็กตรอนอยู 11 ตัวน้ัน อิเล็กตรอนตัวที่ 11  
จะหลุดออกจากอะตอมไดงายกวาอะตอมของนีออน ซ่ึงมีอิเล็กตรอน 10 ตัว ตาม
แบบจําลองอะตอมของทอมสันน้ันสําหรับอะตอมที่มีอิเลก็ตรอน 10 ตวั และ 11 ตัว  
จะคลายคลึงกัน ธาตุทัง้สองจึงไมนาจะมีสมบัติทางเคมแีตกตางกันดังที่ตรวจสอบพบ 
 
        เลมที่ 5 แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด  
 

           รัทเทอรฟอรดทําการทดลองโดยใช Po208 ที่สลายใหรังสีแอลฟาพุงเขาชนเปาคือ 
แผนทองคําบางๆ (มีความหนาประมาณ m106 7−× หรือประมาณ 400 อะตอมเรียงกัน)  
ผานไปยังจอฟลูออเรสเซนซซ่ึงเคลื่อนทีไ่ด  (movable fluorescence screen) โดยจอนี้ฉาบ
ไวดวยสังกะสซัีลไฟด (ZnS) ซ่ึงจะเกิดจุดสวางขึ้นเม่ืออนุภาคมีประจุไฟฟากระทบมัน  แลว
คอยๆ เลื่อนกลองจุลทัศน (microscope) ไปตามความโคงของจอเพ่ือสังเกตจุดสวางบนจอ   
แลวหามุมที่อนุภาคแอลฟาเบนไปจากแนวเดิมหลังจากที่อนุภาคแอลฟาวิ่งเขาชนแผนทองคํา   
          ผลการทดลองของรัทเทอรฟอรด พบวาอนุภาคแอลฟาเกือบทั้งหมดทะลุผานแผน
ทองคํา (gold foil) ไปโดยเกิดการเบี่ยงเบนไปจากแนวเดิมนอยมาก  อนุภาคแอลฟาสวน
นอยเบนไปเปนมุม 90  ํ–180  ํ  มีบางอนุภาคกระเจิงยอนกลับไปในทิศทางเดิม  

รัทเทอรฟอรดวิเคราะหการกระเจิงของอนุภาคแอลฟาไววา 
  1. การที่อนุภาคแอลฟาสวนมากผานทะลุไปไดอยางสะดวกนั้น แสดงวา
ภายในอะตอมมีที่วางเปลาอยูมาก เน้ือทีส่วนมากจะไมแข็ง หรือไมมีมวลมากพอทีจ่ะทําให
อนุภาคแอลฟาเบนไป 
  2. ทั้งมวลและประจุบวกของอะตอม จะตองรวมกันอยูในปริมาตรเล็กๆ ที่
ศูนยกลางของอะตอม  สวนที่เหลือเปนที่วางซ่ึงมีอิเลก็ตรอนวิ่งวนอยูรอบศูนยกลาง 
  3. เม่ืออนุภาคแอลฟาเฉียดเขาใกลศูนยกลางของอะตอมจะมีแรงผลักจาก
ประจุบวกของอะตอมทําใหเบนไปเปนมุมโตๆ ได 
  4. อนุภาคแอลฟาวิ่งตรงเขาหาศูนยกลางแลวมีการกระเจิงยอนกลับ (backward 
scattering) ได  เม่ือเกิดการชนแบบประสานงา (head on collision) เพราะอะตอมของทองคาํ 
มีมวลมากกวาอนุภาคแอลฟาประมาณ 50 เทา และเกิดจากแรงผลักอยางรุนแรงระหวาง 
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ประจุบวกของอะตอมที่รวมกันอยูที่ศูนยกลางของอะตอมกับประจุบวกของอนุภาคแอลฟา 
จากผลการทดลองการกระเจงิของอนุภาคแอลฟา  รัทเทอรฟอรดอธบิายโครงสราง

อะตอมวา ภายในอะตอมสวนใหญเปนทีว่าง มวลสวนใหญของอะตอมรวมกันอยูที่ศูนยกลาง
ของอะตอมโดยสวนน้ีมีประจุ ไฟฟาบวกและเรยีกสวนน้ีวา นิวเคลียส โดยมีอิเลก็ตรอนวิ่ง
วนรอบนิวเคลยีสอยูในระยะหางๆ 

รัทเทอรฟอรดอาศัยฟสิกสแบบฉบับ (classical physics) มาสรางแบบจําลองของ
อะตอมขึ้นโดยใชโครงสรางของระบบสุริยะเปนเคาโครงของอะตอม โดยคิดวา อิเลก็ตรอน
โคจรเปน วงกลมรอบนิวเคลียสอยูไดดวยแรงทางไฟฟาซ่ึงเปนแรงดึงดูดระหวางประจุลบ
ของอิเล็กตรอนกับประจุบวกในนิวเคลียส โดยขนาดของแรงดังกลาวเปนแรงเน่ืองจาก
โปรตอนในนิวเคลียสออกกกระทําตออิเลก็ตรอนมวล m เคลื่อนที่เปนวงกลมรัศมี r รอบ
นิวเคลียสดวยอัตราเร็ว v และมีอัตราเรงสูศูนยกลาง r/va 2= เม่ือใชกฎขอที่สองของนิว
ตัน คือ maF =  จะพลังงานรวม E เปนลบ )0E( <  หมายถึงอิเล็กตรอนยึดเหนี่ยว 
(bound electron) ไวในอะตอม และเรียกพลังงานรวมนี้วา พลังงานยึดเหน่ียว (binding energy) 
ถาตองการทําใหอิเล็กตรอนกลายเปนอิเลก็ตรอนอิสระคือหลุดจากวงโคจร  จะตองให
พลังงานกับอิเล็กตรอนไมต่าํกวา –E (–E > 0) เรียกพลังงานเชนน้ีวา พลังงานการแตกตวั
เปนไอออน (ionization energy) 
      การหารัศมีของนิวเคลียสของทองคํา  
  ในการทดลองของรัทเทอรฟอรดน้ัน  เขาใชอนุภาคแอลฟาเปนกระสนุยิงไป
ยังเปาคือทองคํา  และหารัศมีสูงสุดของนิวเคลียสของทองคําเม่ือพิจารณาในกรณีพิเศษที่จุด
ศูนยกลางมวลของนวิเคลยีสของทองคาํกบัอนุภาคแอลฟาอยูในแนวเดียวกัน  จะเกิดการชน
แบบประสานงา (head on collision)  และเม่ือพลังงานศักยเน่ืองจากแรงผลักที่ประจุบวก
ผลักกันเทากบัพลังงานจลนของอนุภาคแอลฟา  อนุภาคแอลฟาจะหยุดน่ิงช่ัวขณะหนึ่ง  แลว
จะเร่ิมกระเจิงยอนกลับไปในทิศทางเดิม โดยอนุภาคแอลฟาเขาใกลนิวเคลียสของเปาทองคํา
ไดมากที่สุดเปนระยะทางเทากับรัศมีสูงสุดของนิวเคลยีสเปาทองคํา r เมตร  

 
 
 
 

 
 

 

r 
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ในการทดลองของรัทเทอรฟอรดน้ัน  เขาใชอนุภาคแอลฟาเปนกระสุนยิงไปยังเปา
คือทองคําและหารัศมีสูงสุดของนิวเคลยีสของทองคําเม่ือพิจารณาในกรณีพิเศษที่จุด
ศูนยกลางมวลของนิวเคลียสของทองคํากับอนุภาคแอลฟาอยูในแนวเดียวกันจะเกิดการชน
แบบประสานงา (head on collision)  และเม่ือพลังงานศักยเน่ืองจากแรงผลักที่ประจุบวก
ผลักกันเทากบัพลังงานจลนของอนุภาคแอลฟา  อนุภาคแอลฟาจะหยุดน่ิงช่ัวขณะหนึ่ง  แลว
จะเร่ิมกระเจิงยอนกลับไปในทิศทางเดิม โดยอนุภาคแอลฟาเขาใกลนิวเคลียสของเปาทองคํา
ไดมากที่สุดเปนระยะทางเทากับรัศมีสูงสุดของนิวเคลยีสเปาทองคํา r เมตร  และจากกฎ 
การอนุรักษพลังงานจะได น่ันคือ นิวเคลยีสของทองคํามีรัศมีประมาณ  m10 14−  
 

              เปรียบเทียบขนาดของอะตอมกับขนาดของนิวเคลยีส 
   

  
  
              

   แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด (Rutherford Model) 
 

 
            

 
 

เม่ือนํารัศมีของนิวเคลยีสมาเปรียบเทียบกับ
รัศมีของอะตอม พบวา ขนาดของนวิเคลยีสเล็กกวา
ขนาดของอะตอมประมาณหนึ่งหม่ืนเทา น่ันคือ ใน
อะตอมจึงมีที่วางมากมายและคา r ที่หาไดน้ีตรงกับ
การทดลองหาคา r โดยวิธอ่ืีน จึงถือเปนความสําเร็จ
ของทฤษฎีอะตอมของรัทเทอรฟอรด 
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ความไมสมบรูณของแบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด 
แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรดใกลเคียงความเปนจริง  และใหความเขาใจ

เก่ียวกับโครงสรางของอะตอมมาก แตมีปญหาอีกหลายขอที่แบบจําลองนี้ตอบไมไดคือ 
1. อิเล็กตรอนซึ่งเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสโดยมีความเรงจะแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

ออกมา  ทําใหพลังงานจลนของมันลดลง ทําไมอิเล็กตรอนซึ่งเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสตาม
แบบจําลองอะตอมของรัทเธอรฟอรดจึงไมสูญเสียพลังงานจลน และไปรวมอยูที่นิวเคลียส 
   
 
 
 
    
 
 2.  อะตอมที่มีอิเล็กตรอนมากกวาหน่ึงตัว เม่ือวิ่งวนรอบนิวเคลียสจะจัดเรียงตัวกัน
อยางไร 
    3.  เหตุใดประจุบวกจึงอยูรวมกันอยูในนิวเคลียสไดโดยไมผลักกันแตกกระจายออกไป 
  
        เลมที่ 6  สเปกตรัมจากอะตอมของแกส 
 
  การศึกษาเรื่องโครงสรางของอะตอมแบบหนึ่งคือ การศึกษาความถีข่องแสงที่ 
อะตอมของธาตุหรือแกสเปลงออกมาหรือดูดกลืนไวเม่ือมีอุณหภูมิสูง  แถบสีที่มีความถี่
ตางๆ ซ่ึงอะตอมของธาตุหรือแกสเปลงออกมานั้นเรียกวา สเปกตรัมของอะตอม (atomic 
spectra) เม่ือเพ่ิมพลังงานใหกับอะตอมของธาตุหรือแกสจนถึงระดับหน่ึง  ทําใหอะตอมมี
พลังงานอยูในสถานะถูกกระตุนแลวแกสจะเปลงแสงออกมาเปนสเปกตรัมของอะตอมที่มี
ความยาวคลืน่และความถีแ่ตกตางกันอันเปนสมบัตเิฉพาะตวัของธาตุแตละธาต ุ
          การแยกแสงออกจากสเปกตรัม อาจเกิดขึ้นไดดังน้ี 
         1. กรณีที่แสงเปลงออกจากโลหะรอน เชน ไสหลอดไฟทังสเตนจะใหสเปกตรัมของ
อะตอมตอเน่ืองทุกชวงความยาวคลื่น ซ่ึงมีหลายสีหรือหลายความถี่ตอเน่ืองกันไป 

2. สเปกตรมัทีถู่กดูดกลนื ประกอบดวยแสงที่มีความถี่ตางๆ ในแสงขาวทีถู่กดูดกลืน
ไว เม่ือใหแสงในชวงความถีต่อเน่ืองผานแกสเย็น  จะทําใหแกสเย็นน้ันดูดกลืนแสง 
บางความถี่ไว จึงเกิดเสนดํามืดตรงความถี่ที่ถูกดูดกลืนน้ันๆ  เรียกวา สเปกตรัมเสนมืด  

3. สเปกตรมัเสนสวางทีเ่ปลงออกจากอะตอมของแกสแตละชนิดจะมีลักษณะ
เฉพาะตวัของมัน โดยอะตอมของแกสแตละชนิดเปลงชุดสเปกตรัมเสนสวางที่แตกตางกันไป   
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บัลเมอร (Balmer) สามารถหาสมการเชิงคณิตศาสตรทีนํ่าไปใชคํานวณหาความ
ยาวคลื่นของสเปกตรัมเสนสวางของอะตอมของไฮโดรเจนในยานที่มองเห็นไดดวยตาเปลา 
จํานวน 4 เสน   ซ่ึงสมการเชิงคณิตศาสตรที่บัลเมอรนํามาใช คือ 
 
 
 
 
 
 
 

   ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
=λ 22

2

2n
nb    

   

เม่ือ     b เปนคาคงตวัซ่ึงมีคาเทากับ 364.56 nm 
          n เปนเลขจํานวนเต็มที่มีคามากกวา 2 
ริดเบอรก (Rydberg) ไดจัดรูปแบบของอนุกรมบัลเมอรใหมใหสะดวกกับการใชงาน โดย
เขียนในรูปแบบทั่วไป และเพ่ือใหเกียรติกบัการคนพบของบัลเมอร จึงเรียกอนุกรมบัลเมอร 
ดังน้ี 

)
n
1

n
1(R1

2
i

2
f

H −=
λ

     

เม่ือ  HR  เปนคาคงตวัริดเบอรก (Rydberg’s constant) มีคาเทากบั 
17 m1009737.1 −×   

อนุกรมของสเปกตรัมชุดตางๆ ของไฮโดรเจน 
 ตอมาไดมีนักวิทยาศาสตรอีกหลายทานไดคนพบสเปกตรัมในชุดตาง ๆ ดังตาราง 

 

ชื่ออนุกรม ปที่คนพบ ชวงของรังส ี คาของ nf  คาของ ni  
ไลแมน (Lyman)  2449-2457  UV  1  2, 3, 4, …..  
บัลเมอร (Balmer)  2428  UV/Visible  2  3, 4, 5, …..  
พาสเชน (Paschen) 2451  IR  3  4, 5, 6, …..  
แบรกเกต (Brackett)  2465  IR  4  5, 6, 7, …..  

ฟุนต (Pfund)  2467  IR  5  6, 7, 8, …..  
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โดยทั่วไปนิยมแสดงการเกิดเสนสเปกตรมัในรูปของแผนภาพระดับพลังงาน ดังรูป  
 

 
 

จากการทดลองดานสเปกตรัมสรุปไดวา 
 1.   เสนสเปกตรัมของแสงจากหลอดบรรจุแกสไฮโดรเจนและหลอดบรรจุแกสนีออน     
มีลักษณะเหมอืนกันคือเปนเสนๆ แยกจากกัน   แตจะประกอบดวยแสงสีตางกัน เชน แกส 
ไฮโดรเจนจะเห็นสีแดง นํ้าเงิน และมวง สวนแกสนีออนจะเห็น  สีแดง สม และเหลอืง  
 2.   เสนสเปกตรัมของแกสชนิดตางๆ ประกอบดวยชุดของแสงสีเฉพาะแตกตางกบั
เสนสเปกตรัมของแกสชนิดอ่ืน ถือเปนสมบัติเฉพาะของธาตุแตละชนิด 
 3.   เสนสเปกตรัมของแกสทั้งสองแตกตางจากสเปกตรัมของหลอดไฟฟา เพราะเสน
สเปกตรัมของหลอดไฟฟาเปนสเปกตรัมตอเน่ือง 
 
        เลม 7 การแผรังสีของวตัถุดํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดวย  และอีกตัวอยางหนึ่งคือ วัตถุดําในหองทดลองเปนวัตถุกลวงผิวซ่ึงมีโพรงดานในที่มีผิว
ขรุขระและมีชองเลก็ๆ ใหแสงผานเขาไปในโพรงผวิ  แลวจะสะทอนกลบัไปกลับมาอยูในโพรง 

 

วัตถุดําในทางฟสิกส หมายถึง วัตถทุี่มีสมบัติ
ดูดกลืนคลื่นแมเหล็กไฟฟาในทุกยานความถี่และ
ไมสะทอนคลืน่หรือรังสีใดๆ ออกมาเลยและจาก
หลักของอุณหพลศาสตร  วตัถุดําเปนตัวปลอยรังสี
ที่ดีดวย เชน เราถือวาดวงอาทิตยเปนวัตถดํุาซึ่งเปน
แหลงกําเนิดของคลื่นแมเหล็กไฟฟาขนาดยักษ โดย
ไมมีแสงสะทอนจากดาวดวงอื่นในจักรวาลมาปนอยู
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โดยไมสะทอนออกมาสูภายนอกอีกเลย  เม่ือศึกษาสเปกตรัมของรังสีที่แผออกมาจากวัตถุดํา
ซ่ึงอุณหภูมิตางๆ กัน สรุปแนวคิด ดังน้ี  

1. วัตถุดําที่มีอุณหภูมิมากกวา 0 K จะแผคลื่นแมเหลก็ไฟฟาออกมาทุกยานความถี่ 
2. เม่ือวัตถุดํามีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้น พลังงานในรูปของคลืน่แมเหล็กไฟฟา ณ ความถี่ 

ตางๆ จะเพ่ิมขึ้น 
3. ที่อุณหภูมิ T ใดๆ พลังงานที่วัตถุดําปลอยออกมามีคาสูงสุด ณ ความถี่หน่ึงซ่ึง 

นิยามวา ความถี่ของการแผรังสีสูงสุด (frequency of maximum radiation) mf เพียงคาหนึ่ง 
ณ อุณหภูมิใดอุณหภูมิหน่ึงเทานั้น 

4. ที่อุณหภูมิ T ใดๆ วตัถุดําจะแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาความถี่ mf (หรือ mλ ) และ 
ใกลเคยีงออกมาเปนสวนใหญ   ในขณะทีพ่ลังงานในยานความถี่ชวงอ่ืนๆ มีคานอยมาก 

5. พลังงานทั้งหมด (พ้ืนที่ใตกราฟ) ณ อุณหภูมิ T ใดๆ แปรโดยตรงกับกําลังสี่ของ 
อุณหภูมิสัมบูรณของวัตถุดํานั้นซ่ึงเปนกฎของสเตฟาน–โบลตมันน เขียนแทนดวยสมการ  

4KTE =  เม่ือ     =K   คาคงตัว  
6. ความถี่ของการแผรังสีสูงสุด mf  เปนสัดสวนโดยตรงกับอุณหภูมิของวัตถุ  

ตามกฎของวนี (Wien’s Law) คือ  T109.5f 10
m ×=       

เรยลีและจีนส  ไดอธิบายสเปกตรัมในการแผรังสีของวตัถุดําที่ไดจากการทดลองวา  
อะตอมของวัตถุดําที่มีอุณหภูมิสูงกวา 0 K จะทําตวัประหนึ่งวามันเปนตวัแกวงกวัด 
(oscillator) ซ่ึงแตละอะตอมใหกําเนิดคลื่นแมเหลก็ไฟฟาเพียงความถีเ่ดียวคือ ความถี่ที่มัน
กําลังสั่นอยู  ถาตัวแกวงกวดัไดรับพลังงานเพิ่มขึ้นเล็กนอย  คลื่นแมเหล็กไฟฟาทีแ่ผออกมา
จะมีความถี่เปลี่ยนไปเล็กนอย  เรยลีและจีนสจึงตั้งสมมุติฐานวา พลงังานของตัวแกวงกวัด
แตละตวัแปรโดยตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณของวัตถุน้ัน  สมมุติฐานนี้ใหผลตรงกับการทดลอง
ในยานความถี่ต่ํา (ความยาวคลื่นสูง) เทานั้นแตใหผลที่ผิดไปจากการทดลองในยานความถี่
สูง (ความยาวคลื่นต่ํา)  เน่ืองจากพลังงานของตัวแกวงกวัดแตละตวัทีแ่กวงกวัดในยาน
ความถี่สูง  จะแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาออกมามีคาสูงมากกระทั่งเขาใกลอนันต (infinity)  

ทฤษฎีควอนตมัของการแผรังสีของพลังค  สามารถอธิบายการแผรังสีของวัตถุดําได
สอดคลองกับผลการทดลองในทุกยานความถี่  โดยตั้งสมมุติฐานเกีย่วกับตัวแกวงกวัด
อะตอม ขึ้นมา 2 ขอคือ  

1.  พลังงานของตัวแกวงกวดัอะตอมแตละตัว จะมีพลังงานไดตามสมการ   
  nhfE =           
  =n    เลขควอนตมั  มีคาเปนเลขจํานวนเต็ม ...,3,2,1=   
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2.  ตวัแกวงกวัดอะตอมจะรบัหรือจายพลงังานไมตอเน่ือง  โดยรับหรือจายพลังงาน
เปนจํานวนเทาของ hf   เม่ือตัวแกวงกวัดตวัหน่ึงเปลี่ยนระดับพลังงานจากระดับหน่ึงไปยังอีก
ระดับหน่ึง  เรียกการรับและจายพลังงานเชนน้ีวา สถานะพลังงานที่ทาํใหเปนควอนตัม  เชน  
เม่ือ 1n =  จะไดพลังงานมีคา 1 ควอนตัม ซ่ึงหมายถึงสถานะพลังงานทีท่ําใหเปน
ควอนตัมคือ == hfE  พลังงาน 1 ควอนตัม อันเปนหนวยซึ่งเลก็ที่สุดของพลงังานที่
สามารถรับหรอืจายได  ทฤษฎีน้ีสอดคลองกับผลการทดลองในการแผรังสีของวัตถดํุาในทุก
ยานความถี่   เปนความสําเร็จที่นําไปสูการคิดแบบใหมคือ สถานะไมตอเน่ืองของสสารและ
พลังงาน  อันเปนจุดเริ่มตนของทฤษฎีอะตอมของการแผรังสี (atomic theory of radiation) 
ซ่ึงพัฒนาตอมากลายเปน ทฤษฎีควอนตัม (Quantum theory)  
 
      เลมที่ 8 ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก 
 

ในป พ.ศ. 2430 เฮิรตซพบวา เม่ือฉายแสงเอกรงค (monochromatic light) ความถี่สูง 
หรือความยาวคลื่นสั้นไปตกกระทบแผนโลหะ (metal plate) บางชนิด (เชนโซเดียม ซีเซียม 
โพแทสเซยีม) ในภาวะทีเ่หมาะสม   จะไดอนุภาคที่มีประจุไฟฟาหลุดออกมาจากแผนโลหะ 
เรียกปรากฏการณเชนน้ีวา ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทรกิ 
 ตอมาในป พ.ศ. 2441 ทอมสันทําการวัดประจุไฟฟาตอมวลของอนุภาคที่หลุด 
ออกมาจากแผนโลหะดังกลาว  เขาพบวา มีคาเทากับอิเล็กตรอนซึ่งหลุดออกมาจากแคโทด 
ทําใหเขาเชื่อวา อนุภาคที่หลุดออกมาจากโลหะนั้นคอื อิเล็กตรอน  จึงเรียกอิเล็กตรอนนั้น 
วา โฟโตอิเล็กตรอน (photoelectron)   และเรียกกระแสไฟฟาที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของ 
โฟโตอิเล็กตรอนวา กระแสโฟโตอิเล็กตรอน ดังรูป  
 
   
 
 

 
 
 
 

 

ในการศึกษาปรากฏการณโฟโตอิเล็กทรกิ  เม่ือฉายแสงเอกรงคไปตกกระทบแคโทด
จะเกิดโฟโตอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากแคโทดไปยังแอโนด  และเกิดกระแสโฟโต ถาปรับความ
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ตางศักย  เพ่ิมขึ้น จํานวนโฟโตอิเล็กตรอนที่วิ่งเขาหาแอโนดจะเพิ่มขึน้  และกระแสโฟโตจะ
เพ่ิมขึ้นจนกระทั่งถึงจุดอ่ิมตัวคือกระแสโฟโตคงตวั  จากนั้นไมวาจะเพิ่มความตางศักยขึ้นอีก
เพียงใดก็ตามกระแส โฟโตจะไมเพ่ิมขึ้นอีกเลย   เม่ือสลับขัว้ไฟฟาใหแผนรวบรวมเปนขัว้ลบ
และแผนโลหะเปนขัว้บวกจะเกิดความตางศักยหนวง ระหวางแคโทดกับแอโนดซึ่งกอใหเกิด
แรงผลักโฟโตอิเล็กตรอนเอาไว   เม่ือเพ่ิมคาความตางศักยหนวงขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง
หยุดโฟโตอิเล็กตรอนไดพอดี  ตอนนี้จะไมมีกระแสโฟโตในวงจร  เราเรียกความตางศักย
หนวงชวงน้ีวา ความตางศกัยหยุดยั้ง น่ันคือ พลังงานจลนสูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนเทากับ

พลังงานศักยหยุดยั้งโฟโตอิเล็กตรอน  เขียนแทนดวยสมการ S
2
max eVmv

2
1

=   

เม่ือนําขอมูลที่ไดจากการทดลองของเครื่องมือดังรูปมาเขียนกราฟระหวางกระแส
โฟโต i กับความตางศักย V  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
จากกราฟจะพบวา 
1.  เม่ือความตางศักย V มีคาเทากับศูนย  กระแสโฟโต i จะไมเปนศูนย (คือที่

ตําแหนง aและ b)  แสดงวา ยังคงมีอิเล็กตรอนหลุดออกจากแคโทดพุงเขาหาแอโนดอยู  
2.  เม่ือเพ่ิมความตางศักย V ขึ้นไปถึงคาหนึ่ง จะพบวา กระแสโฟโต i มีคาคงตัว 

แสดงวา  มีโฟโตอิเล็กตรอนหลุดออกจากแคโทดพุงเขาหาแอโนดอยางสม่ําเสมอ 
 3.  เม่ือลดความเขมของแสงลงเหลือครึ่งหน่ึง กระแสโฟโต i จะลดลงเหลือครึ่งหน่ึง
ดวยเชนกัน   แตคาของความตางศักยหยุดยั้ง sV จะมีคาเทาเดิม ซ่ึงที่จุดนี้จะมีกระแสโฟโต 
i มีคาเปนศูนย  ซ่ึงหมายถึงไมเกิดโฟโตอิเล็กตรอน 

จึงสรุปไดวา จํานวนโฟโตอิเล็กตรอนเปนปฏิภาคตรงกบัความเขมของแสง แตการ
เพ่ิมขึ้นของพลังงานจลนจึงไมขึ้นกับความเขมของแสงเพราะกราฟเสน Aและ B จะตัดแกน
ราบที่จุดเดียวกันคือ Vs ถึงแมวาความเขมของแสงจะตางกันถึงสองเทาก็ตาม   แสดงวา 
ความตางศกัยหยุดยั้งเปนอิสระจากความเขมของแสง 
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      ทฤษฎีโฟตอนของไอนสไตน  (Eistein’s Photon Theory) 
 ไอนสไตนเสนอทฤษฎีที่ใชอธิบายปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกไดสําเร็จโดยวางแนวคิด
ไววา แสงเปนอนุภาคซึ่งเรียกวา โฟตอน ( =photon  แสงซึ่งแสดงสมบัติเปนอนุภาค) และ
พลังงานของโฟตอนเปนไปตามทฤษฎีควอนตัมของพลังคคือ โฟตอนแตละตวัจะมีพลังงาน  

hfE =   ทฤษฎีโฟตอนของไอนสไตน (ซ่ึงถือวา แสงมีสมบัตเิปนอนุภาคสามารถอธิบาย
ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกไดทั้งหมด) อธิบายสิ่งที่นาสนใจในปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก
ได 3 อยาง คือ 

1. พลังงานจลนสูงสุด (max)KE ไมขึ้นกับความเขมของแสง  เม่ือเพ่ิมความเขมของ
แสงเปนสองเทา พลังงานของโฟตอนแตละตวัซ่ึงเทากบั hf    มีคาคงเดิมดังรูปที่ 19.38 แต
จํานวนของโฟโตอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นเปนสองเทา น่ันคือ  WhfE (max)K −=  จะยังคงเทา
เดิม ดังน้ันคาของ (max)KE จึงไมขึ้นกับความเขมของแสงซึ่งสอดคลองกับผลการทดลอง 

2. เกี่ยวกับความถี่ขีดเริ่มเปลี่ยน ถาพลงังานจลนสูงสุดมีคาเทากับศูนย  จาก
สมการจะเขียนไดเปน Whf0 =  หมายความวา โฟตอนมีพลังงานเพียงที่จะขบัเคลื่อน
อิเล็กตรอนจากตําแหนงเดิมมาถึงผิวโลหะเทานั้น ไมมีพลังงานเพียงพอที่จะทําให
อิเล็กตรอนหลุดออกจากผิวโลหะเราเรยีกพลังงาน W วา ฟงกชันงาน (work function) หรือ
พลังงานยึดเหนี่ยวซ่ึงเปนสมบัติเฉพาะตวัของโลหะแตละชนิด ถาความถี่ f  ของโฟตอนต่ํา
กวา 0f  (ไมวาความเขมของแสงจะมากเทาใดก็ตาม)   แลวโฟตอนเหลานั้นไมมีพลังงาน 
เพียงพอที่จะทาํใหเกิดโฟโตอิเล็กตรอน และเรียก 0f  วา ความถี่ขีดเริ่มเปลี่ยน  

3. เกี่ยวกับเวลาที่ลาหลัง (time lag) ในการเกิดโฟโตอิเล็กตรอน  พลงังานที่
อิเล็กตรอนรับจากโฟตอนนั้นตองรับมาเปนจํานวนเทาของ hf ในทันทไีมใชการรับแบบ
สะสม  ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกจึงเกิดในบัดดลหรือไมเกิดเลยซึ่งสอดคลองกับผล 
การทดลองปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกวา เม่ือแสงเอกรงค (ที่มีความถี่เทากับหรือสูงกวา
ความถี่ขีดเริ่มเปลี่ยน) กระทบแผนโลหะจะเกิดโฟโตอิเล็กตรอนขึ้น  ถาเพิ่มความเขมแสง
เอกรงคใหสงูขึ้นจะไดปริมาณของโฟโตอเิล็กตรอนสูงขึน้  นักประดษิฐจึงนําเอาโลหะบางชนดิ
ที่เหมาะสมมาสรางอุปกรณทางแสง เชน การสรางวงจรตาอิเล็กทรอนกิสซ่ึงมีหลักการทํางาน
คือ เม่ือแสงที่มีความเขมขนาดตางๆ ตกกระทบแผนโลหะไวแสงในหลอดโฟโตอิเล็กทริก  
จะทําใหสวติซรีเลยปด-เปดวงจร   เม่ือตอวงจรตาอิเล็กทรอนิกสเขากับอุปกรณตางๆ เชน 
ระบบเตือนภัย เครื่องนับจํานวน เครื่องควบคุมการปด-เปดประตูอัตโนมัติ ระบบควบคุมใน
โรงงานอุตสาหกรรม ระบบตรวจจับควัน ทําใหเราสามารถควบคุมการทํางานของอุปกรณ
ดังกลาวได ดังรูป ก. สําหรับรูป ข. เปนวงจรระบบตรวจจับควัน  เม่ืออนุภาคควันผานเขา
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ไปในเครื่องตรวจจับ  อนุภาคควันจะทําใหแสงจากแหลงกําเนิดแสงกระเจิงไปตกที่เซลล  
โฟโตอิเล็กทรกิ  ทําใหสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น 
 

เลมที่ 9 ทฤษฎีอะตอมของโบร 
 

             โบรเสนอสัจพจน (postulate) ใหม 4 ขอ ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของแบบจําลองนี้   
คืออิเล็กตรอนเคลื่อนทีเ่ปนวงกลมรอบนิวเคลยีสของไฮโดรเจนอะตอม  

 

 
 
 
 
 
 

วงโคจรที่เปนไปไดของอิเล็กตรอนในไฮโดรเจนอะตอม คือวงโคจรที่อิเล็กตรอน 
มีโมเมนตัมเชิงมุม (angular momentum) คงตัวและมีลกัษณะเปนควอนตัมดวย  โดย 
โมเมนตัมเชิงมุมจะตองเปนจํานวนเทาของคาคงตัวมูลฐานคาหนึ่งคือ h  (อานวา เอช บาร 
โดย π= 2/hh ) ซ่ึงโมเมนตัมเชิงมุม L ในวงที ่n เขียนแทนดวยสมการ       

       hn
2
hnvmrL nn =
π

==  

   เม่ือ  == ...,3,2,1n  เลขควอนตัมของวงโคจร 
เม่ืออิเล็กตรอนโคจรอยูในวงที่เปนไปได  อะตอมจะไมแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาออกมา   

เม่ืออิเล็กตรอนเปลี่ยนวงโคจร  มันจะปลดปลอยพลังงานออกมาหรือรับพลังงานเขาไปในรูป 
ของคลื่นแมเหล็กไฟฟา  ถาอิเล็กตรอนกระโดดจากวงโคจรซึ่งมีระดับพลังงานตนเปน inE   
ไปสูวงโคจรใหมที่มีระดับพลังงานสุดทายเปน fnE  (เม่ือ )EE fnin >  การเปลี่ยนวงโคจร 

ของอิเล็กตรอนเขียนแทนดวยสมการ
λ

==−=∆
hchfEEE fnin    

ระดับพลังงาน หมายถึงพลังงานทั้งหมดของอิเล็กตรอนซึ่งอยูในวงโคจรยินยอม  
(allowed orbit)   ในตอนแรกนั้น โบรวางแนวคิดไววา นิวเคลียสอยูน่ิง  น่ันคือ พลังงานรวม
ของอะตอมคือ พลังงานรวมของอิเล็กตรอนในวงโคจรรอบนิวเคลียส  แตพลังงานของ
อะตอมในแบบจําลองอะตอมของโบรมีพลังงานรวมไดหลายคาขึ้นกับวา วงโคจรในวงที่ n  
มีคาเปนเทาใด   สําหรับพลังงานของอิเล็กตรอนในวงที่อยูถัดออกไปคือ ...,4,3,2n =   
หาไดจาก 
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eV
n

57.13
n
EE 22

1
n −≅−≅    

   

แสดงวา พลังงานรวมของอิเล็กตรอนจะมีไดเฉพาะบางคาหรือบางระดับพลังงาน
ตามคาของ n   ซ่ึงถือไดวา เปนระดับหรือชั้นของพลังงานของอะตอมของไฮโดรเจน 
 ในภาวะปกตอิะตอมจะอยูในวงโคจรสถานะพื้น และมีพลังงานรวมเทากับพลังงาน
ของสถานะพืน้ ( eV57.13E1 −= สําหรับไฮโดรเจนอะตอม) อันเปนระดับพลังงานต่าํสุด
ซ่ึงอิเล็กตรอนพึงจะมีได  ถาอิเล็กตรอนในอะตอมถูกกระตุนใหขึ้นไปอยูในวงโคจรสถานะถกู
กระตุนวงใดวงหนึ่งและมีพลังงานเทากับพลังงานสถานะถูกกระตุน  โดยพิจารณาจาก
จุดเริ่มตนที่ระดับพลังงานสถานะถูกกระตุนน้ีเปนระดับพลังงานเริ่มตน (initial energy 
level) inE  อิเล็กตรอนไมอาจจะอยูในระดับน้ีไดนาน   มันจะตองกลับลงสูระดับพลังงานที่
ต่ําลงมาในระดับใดก็ได   อิเล็กตรอนจะลดระดับพลังงานลงมา    จนกวาจะตกลงสูระดับ
พลังงานสถานะพื้นจึงจะหยุดกระโดด  ถาใหระดับพลังงานในวงสุดทายที่กระโดดลงมาเปนระดับพลังงาน
สุดทาย (final energy level) fnE  ในการลดระดับพลังงานแตละครั้งมันจะปลดปลอยพลังงานออกมา
ในรูปของคลืน่แมเหล็กไฟฟาซึ่งโบรนําเสนอในสมมุติฐานขอที่ 3 วา พลังงานที่อิเล็กตรอน
ปลดปลอยออกมาคือ fnin EEE −=∆  เปนโฟตอนหนึ่งตวั  ความยาวคลืน่ของโฟตอนที่
ปลอยออกมา คือ 
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17 m100974.1 −×= Rydberg= constant 
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ความสําเร็จของทฤษฎีอะตอมของโบร สรุปไดเปนขอ ๆ ดังน้ี 
 1.  อธิบายไดวา ทําไมอะตอมจึงเสถียร อันเปนปญหาที่รัทเทอรฟอรดอธิบายไมได 

2.  อธิบายการเกิดสเปกตรมัเปลงออก  และสเปกตรัมดูดกลืน  ในอะตอมที่มีลักษณะ 
คลายอะตอมของไฮโดรเจน  ไดใกลเคียงกับผลการทดลอง 

3.  ทํานายคาพลังงานในการแตกตวัเปนไอออน (ionization energy) ของอะตอมที่มี 
อิเล็กตรอนหนึง่ตัวไดถูกตอง 
 

ความไมสมบรูณของทฤษฎีอะตอมของโบร 
 1. คํานวณความเขมของเสนสเปกตรัมไมได ทั้งๆ ที่ในการทดลองพบวาแตละเสนมี 
ความเขมไมเทากัน 
 2. อธิบายการเกิดเสนสเปกตรัมของอะตอมที่มีอิเล็กตรอนหลายตัวไมได 
 3. อธิบายการรวมตวักันระหวางอะตอมเกิดเปนโมเลกุลไมได 
          4. เม่ือนําสเปกตรมัของอะตอมมาวางไวในสนามแมเหล็กพบวา สเปกตรัมเสนหน่ึง
จะแยกออกเปนหลายเสนทีอ่ยูใกลกันมาก 
         6. อธิบายไมไดวา ทําไมจึงเกิดการกระโดดเฉพาะระดับพลงังานบางระดับเทานั้น 
  
         เลมที่ 10 รังสีเอกซ 
 

ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกเกิดจากโฟตอนของแสงถายเทพลังงานใหกับอิเล็กตรอน
ทําใหอิเล็กตรอนหลุดออกมาจากผิวโลหะ   แลวกระบวนการยอนกลับกับปรากฏการณ
โฟโต อิเล็กทริกคือ เม่ืออิเล็กตรอนพุงเขาชนนิวเคลยีสเปา (target nucleus) จะเกิดโฟตอน
ขึ้นได เรินตเกนยืนยันแนวคิดดังกลาวดวยการทดลองในป พ.ศ.2438  โดยการยิง
อิเล็กตรอนอัตราเรว็สูง ไปกระทบนิวเคลยีสเปาจะเกิดโฟตอนหรือคลื่นแมเหลก็ไฟฟาในยาน
ความถีข่องรังสีเอกซซ่ึงมีความถี่อยูในชวง Hz1010 2216 −  หรือ ความยาวคลื่นอยูระหวาง 

m1010 138 −− −  ที่มีอํานาจทะลุทะลวงสูงแผออกมา  
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รังสีเอกซที่เรินตเกนคนพบมีสมบัติ ดังน้ี 
 1.  เปนทั้งคลืน่และอนุภาค การที่มีสมบัตเิปนคลื่นเพราะมีการสะทอน หักเห แทรก
สอด เลี้ยวเบน โพราไลเซชัน  และเปนอนุภาคเพราะมีโมเมนตัมเหมือนอนุภาคทั่วไป 

2.  เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มองไมเห็น ไมเบี่ยงเบนในสนามแมเหล็กและ
สนามไฟฟา มีความยาวคลื่นอยูในชวงประมาณ 11103.1 −× ถึง m108.4 11−×   

3.  ประกอบดวยรังสีที่มีความยาวคลื่นแตกตางกันมาก เคลื่อนที่เปนเสนตรงดวย 
ความเร็วเทากับความเรว็แสงคือมีคา 3x108 m/s ในสุญญากาศ 

4.  สามารถทะลุผานวตัถทุีไ่มหนาจนเกินไปและมีความหนาแนนต่ําได เชน 
กระดาษ ไม เน้ือเยื่อของคนและสัตว แตถาผานวัตถุทีมี่ความหนาแนนมาก ๆ เชน  
แพลตินัม ตะกั่ว กระดูก อํานาจทะลุทะลวงก็จะลดลง 

5.  สามารถทาํใหอากาศหรือแกสแตกตวัเปนไอออนได 
 6.  ทําใหผลึกบางชนิดเรืองแสงแลวแสงนัน้มองเห็นไดดวยตาเปลา 

7.  ย่ิงเพ่ิมความเร็วหรือพลงังานจลนของอิเล็กตรอนใหมากขึ้นเทาใด   รังสีเอกซ 
ที่เกิดขึ้นจะย่ิงมีอํานาจทะลุทะลวงสูงขึ้นเทานั้น 

8. ถาเพิ่มจํานวนอิเล็กตรอนที่ยิงไปยังนิวเคลียสเปา  ความเขมของรงัสีเอกซจะ 
เพ่ิมมากขึ้นดวย 

9. ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได เชนเม่ือรังสีเอกซไปกระทบฟลมถายรูป 
จะทําใหฟลมดํา จึงนําผลอันน้ีมาใชในการถายภาพบนฟลมเอกซเรย   

รังสีเอกซกอกําเนิดได 2 กระบวนการ คือ 
1. การกอกําเนิดรังสีเอกซตอเน่ือง  เม่ืออิเล็กตรอนชนหรอืเคลื่อนที่เขาไปใกล 

นิวเคลียสเปาซึ่งมีประจุบวก  อันตรกิริยาระหวางสนามไฟฟาของอิเล็กตรอนกับนิวเคลียสเปา 
จะทําใหอิเล็กตรอนมีอัตราเร็วเปลี่ยนไปเกิดอัตราเรงเม่ืออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผานนิวเคลียส
เปาไปแลวจะมีพลังงานจลน (อัตราเร็ว) ลดลง  จึงแผรังสีเอกซที่มีความยาวคลืน่ตอเน่ือง
เกดิเปนสเปกตรัมตอเน่ืองออกมา    

2.  การกอกําเนิดรังสีเอกซลักษณะเฉพาะ (Characteristic x-rays generation) 
เม่ือลําอนุภาคมีประจุ (particle beam) วิ่งเขาชนนวิเคลยีสเปา (target nucleus)  ถา
พลังงานของอนุภาคมีประจุตัวที่วิ่งชนมากกวาพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอน อันตร
กิริยาระหวางลําอนุภาคมีประจุกับอิเล็กตรอนซึ่งอยูในวงโคจรวงในของนิวเคลียสเปา จะทํา
ใหอิเล็กตรอนวงในหลุดออกจากอะตอมของนิวเคลียสเปากลายเปนอิเล็กตรอนอิสระ แลว
อิเล็กตรอนจากวงโคจรอื่นที่อยูในวงโคจรถัดออกไปจะวิ่งเขาไปแทนที่  พรอมทั้งปลดปลอย
พลงังานออกมาในรูปของรังสีเอกซลักษณะเฉพาะที่มีพลังงานเฉพาะตัวของมันโดยพลังงาน
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ของรังสีเอกซลักษณะเฉพาะจะมีพลังงานเทากบัผลตางระหวางระดบัพลังงานที่อิเลก็ตรอน
เปลี่ยนวงโคจร 

ถาพิจารณาอิเล็กตรอนซึ่งเปลี่ยนระดับพลังงานจากวงนอกซึ่งมีพลังงาน niE  ที่มี
พลังงานสูงกวา  ไปยังวงในซึ่งมีพลังงาน nfE ที่มีพลังงานต่าํกวา  อิเล็กตรอนจะปลดปลอย
พลังงานออกมาในรูปของโฟตอนของรังสีเอกซที่มีลักษณะเฉพาะ    
 สรุปการทดลองเรื่องรังสีเอกซ 
 ก. เปนกระบวนการที่กลับกบัปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก เน่ืองจากรังสีเอกซที่

เกิดขึ้นมีความยาวคลื่นต่ําสุด 
o
A1  แสดงวา รังสีเอกซมีสมบัติของอนุภาค 

 ข. รังสีเอกซลักษณะเฉพาะเกิดจากอิเล็กตรอนถูกเรงใหมีพลังงานมากพอที่จะผาน
เขาไปชนกบัอิเล็กตรอนในวงโคจรชั้นในของอะตอม ทําใหอิเลก็ตรอนวงในหลุดไป อิเล็กตรอน
ในวงโคจรถัดออกมาซึ่งมีพลังงานสูงกวาจะกระโดดเขาไปแทนที่พรอมกับปลอยพลังงาน
สวนเกินออกมาในรูปของรังสีเอกซ   การเปลี่ยนแปลงในอะตอมเชนน้ีเปนไปในทํานอง
เดียวกับการเกิดสเปกตรัมในอนุกรมบัลเมอร หรือไลแมนของไฮโดรเจนอะตอมรังสีเอกซที่
เกิดขึ้นจะมีความยาวคลื่นเปนคาเฉพาะซึ่งแตกตางกันไปตามชนิดของโลหะที่เปนเปา 
 

เลมที่ 11 สมมุติฐานของ เดอ เบรย     
                                                                                                                                                 

 ในป พ.ศ. 2467 เดอ เบรย เสนอสมมุติฐานทางฟสิกส (ตรงตามตนฉบับเดิมของ 
เดอ เบรย) วา  จากหลักความไมแนนอน จากผลการทดลองของเดวิดสัน และ เจอเมอร 
และ โพลาไรเซชันของอิเลก็ตรอน ทําใหเราตองยอมรับวา อิเล็กตรอนนั้นไมใชทัง้คลื่นและ
อนุภาค แตเปนรูปแบบหน่ึงของการดํารงอยูที่เราไมสามารถสังเกตมันไดโดยตรงทาํใหสมบัติ
ที่วา เราไมสามารถเขาใจหรอืรับรูสถานะการดํารงอยูของอิเล็กตรอนไดดวยประสาทสัมผัสซึ่ง
ใชในชวีติประจําวันของเรา    รูปนัยนิยม (formalism) ของทฤษฎีกลศาสตรควอนตัมเร่ิมตน
จากสมมุติฐานนี้ เดอ เบรย นําเอาแนวคิดและสมการของไอนสไตนและพลังคมาเขียนเปน
สมการซึ่งบรรยายวา สสารหรืออนุภาคยอมมีคลื่นสสาร (matter wave) ชนิดหนึ่งเปนสมบตัิ
ทวิภาวะประจาํตวัซ่ึงความยาวคลืน่ของคลืน่สสารคือ λ จากทฤษฎคีวอนตัมของพลงัคซ่ึง
แสดงสมบัติทวิภาวะอันเปนความสัมพันธระหวางคลื่นและอนุภาค กลาวคือ แสงมีสภาพ
เปนอนุภาคไดโดยที่อนุภาคหนึ่งๆ น้ันคือ โฟตอนที่มีพลังงาน hf   น่ันคือ   hfE =   
และจากความสัมพันธของสภาพทวิภาวะของไอนสไตน การเปลี่ยนแปลงสภาวะไปมา
ระหวางสสารและพลังงาน น่ันคือ   2mcE =  เม่ือนําสมบัตทิวิภาวะของทั้งสองทฤษฎ ี
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มาใชกับแสง  
                                      จะได  hfmc2 =   

       
P
h

=λ∴     

จากความสัมพันธระหวางสมบัติทวิภาวะหลายๆ อยางในธรรมชาต ิดังสมการ  
ซ่ึงแสดงความสัมพันธระหวางโมเมนตัม (ซ่ึงเปนสมบัตของอนุภาค) กับ ความยาวคลื่น
ของโฟตอน และคาคงตัวของพลังค   นาจะนํามาใชกับสสารไดเชนเดียวกับแสง  
เดอ เบรย จึงเสนอแบบจําลองคณิตศาสตรที่แสดงความสัมพันธระหวาง โมเมนตัมของ
อนุภาคกับความยาวคลื่นของคลื่นที่สมทบ (associate) กับอนุภาค ซ่ึงตีความในทางฟสิกส
วา สสาร (หรืออนุภาค) ทั้งหลายควรจะมคีลื่นสสารเปนสมบัติประจําตัวของมันเสมอ โดย
คลื่นสสารนั้นมีความยาวคลื่น P/h=λ  และเรียกความยาวคลืน่สสารหรือความยาวคลื่น
ของอนุภาควา ความยาวคลื่นเดอ เบรย (De Bloglie wavelength) ของสสารหรือในป  
พ.ศ. 2470 จอรจ พาเก็ต ทอมสัน (George Paget Thomson) บุตรของ เจ เจ ทอสสันทํา
การทดลองพบวา เม่ือยิงอนุภาคอิเล็กตรอนที่มีอัตราเร็วสูงผานโลหะแผนบาง เชน เงิน 
ทองคํา อะลูมิเนียม   อิเล็กตรอนจะเลี้ยวเบนผานผลึกโลหะซ่ึงทําหนาที่เปนเกรตติงไป
แทรกสอดบนฟลม  เกิดเปนภาพที่มีลักษณะคลายกับภาพการเลี้ยวเบนของรังสเีอกซเม่ือ
เกิดการเลี้ยวเบนผานผลึกโลหะไปเกิดการแทรกสอดบนฟลม แสดงวา คลื่นแสดงสมบัติของ
อนุภาคและอนุภาคแสดงสมบัติของคลื่นได  เรียกสมบัติดังกลาววา ทวิภาวะของคลื่นและ
อนุภาค 
 น่ันคือ ทฤษฎคีลื่นสสารของ เดอ เบรย ไดรับการพิสูจนยืนยันดวยการทดลองวา
ถูกตองและเปนความจริงแทของธรรมชาติ  ทําใหทฤษฎีคลื่นสสารยนืยงมาไดถึงปจจุบัน 
ขอสังเกตสําหรับทฤษฎีคลืน่สสาร 

1. เราสามารถพิจารณาอนุภาคในรูปของคลื่นไดเชนเดียวกับที่พิจารณาคลื่นในรูป 
ของอนุภาค 

คลื่นสสารของวัตถทุี่มีมวลสูง (ขนาดใหญ) จะมีคาความยาวคลื่นนอยมากจน 
ไมสามารถใชเครื่องมือใดๆ วัดได 

คลื่นสสารของวัตถุที่มีขนาดเล็ก เชน อนุภาคมูลฐานทัง้หลายในอะตอมนั้น 
เราสามารถวดัความยาวคลื่นได 
 เดอ เบรย ใชทฤษฎีของเขาอธิบายสมมุติฐานทีใ่ชในทฤษฎีอะตอมของโบรวา 
อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสไดโดยไมมีการแผคลื่นแมเหลก็ไฟฟาออกมา  เน่ืองจาก
อิเล็กตรอนมีโมเมนตัมเชิงมุม hnrmv nn =  โดยโบรอธิบายไมไดวา ทําไมจึงเปนเชนน้ัน 
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แตเดอ เบรย อธิบายไดอธบิายวาเราสามารถบรรจุคลืน่สสารของอิเล็กตรอน n ชวงคลื่นใน
ระยะทางเทากับเสนรอบวงของวงโคจรวงที่ n พอดี เม่ือ ...,3,2,1n =  เรียกสภาพนี้วา  
วงโคจรที่ทําใหเปนควอนตมั (quantum orbit) กลาวคอื วงโคจรทุกวงที่จะมีไดของอิเล็กตรอน
คือวงที่มีความยาวเทากบัจํานวนเทาซึ่งเปนเลขจํานวนเต็มของความยาวคลื่นสสารของ  
เดอ เบรย ของอิเล็กตรอน  ถาอิเล็กตรอนอยูในวงตองหาม (forbidden orbit) เชน 

...,
6
5,

4
3,

2
1n =   ซ่ึง  n  ไมเปนเลขจํานวนเต็มใดๆ แลว   อิเล็กตรอนจะแผรังสีในรูป

ของคลื่นแมเหล็กไฟฟาออกมาเพื่อลดพลังงานลงแลวตกลงไปยังวงที่อนุญาตใหอยูได  
(วงที่ n เปนเลขจํานวนเตม็เทาของความยาวคลื่นสสาร) ในวงที่ถัดลงไป แตถาอิเล็กตรอน
อยูในวงที่ยินยอม (allowed orbit) แลวมันจะไมแผรังสีออกมาเพ่ือลดพลังงานอีกตอไป   
คลายกับวาวงที่ยินยอมใหอยูไดน้ันมีคลื่นสสารของ เดอ เบรย เปนคลื่นน่ิง (standing 
wave) ที่คงสภาพของความถี่  คาบ และความยาวคลืน่ใหคงตัวอยูไดตลอดไป โดยไมเสีย
พลังงานใดๆ ออกไปเลย 
 

 
 
 
 
 
 

 
น่ันคือ เดอ เบรย อธิบายไดวา อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสโดยแสดงสมบัติ

ของคลื่นน่ิงซ่ึงจะเกิดขึ้นเม่ือความยาวของเสนรอบวงมีคาเทากับจํานวนเต็มเทาของความ
ยาวคลื่นของอิเล็กตรอน  ทําใหอิเล็กตรอนในอะตอมไมแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาออกมาเลย 

 
       เลมที่ 12 หลกัความไมแนนอนและ โครงสรางอะตอมตามแนวคิดกลศาสตร
ควอนตัม 
 
 เม่ือป พ.ศ. 2470 ไฮเซนเบริกไดตั้งหลักของความไมแนนอนซ่ึงกลาววา  
ในธรรมชาติของการวัดยอมมีความไมแนนอนที่เกิดจากอันตรกิริยาระหวางเครื่องมือวัดและ
ระบบแฝงอยูเสมอ  เชนเราไมสามารถวัดตําแหนงและโมเมนตัมของระบบใหแนนอนพรอม
กันได  และผลคูณของความไมแนนอนของการวัดตําแหนงและโมเมนตัมจะมีคาไมนอยกวา 
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คาคงตวัของพลังค   หลักความไมแนนอนของไฮเซนเบิรกเขยีนแทนดวยสมการ 
 

     h≥∆∆ )P)(x(   
   

เม่ือ x∆  เปนความไมแนนอนของการวัดตําแหนง , P∆  เปนความไมแนนอนของโมเมนตัม 
 หลักความไมแนนอนสามารถเขียนในรูปของผลคูณระหวาง ความไมแนนอนใน 
การวัด พลังงานรวม (∆ E) และความไมแนนอนในการวัดเวลา∆ t ไดดังน้ี 
 

         h≥∆∆=∆∆ )t)(E()P)(x(    
    

จากสมการนี้บอกเราวา ไมวาเราจะมีพัฒนาการที่กาวหนาเพียงใดก็ตาม   จะไมสามารถ
บอกตําแหนงและโมเมนตัมของอนุภาคพรอมๆ กัน ณ เวลาเดียวกัน  โดยมีความผิดพลาด
นอยกวา  h  ได   น่ันคือ หลักความไมแนนอนจึงเปนประวตัิศาสตรทีส่ําคัญหนาหนึ่งของ
เราที่แสดงถึงความกาวหนาอีกกาวหนึ่งของเราในการพัฒนาวิชากลศาสตรควอนตัม  และ
ทําใหเราเขาใจธรรมชาติเพ่ิมขึ้นวา ปรากฏการณหรือเหตุการณตางๆ มีความนาจะเปนหรือ
โอกาสที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบของสถิติอีกดวย 

โครงสรางอะตอมจากกลศาสตรควอนตมั  ทําใหเราไดภาพอะตอมที่มีลักษณะเปน  
กลุมหมอกของอิเล็กตรอนแทนวงโคจรทีแ่นนอนตามแนวคิดของโบร    

 
     
 
 
 
 
 
 

 
เพราะตามหลกัของความไมแนนอน  เราจึงบอกตําแหนงที่แนนอนของอิเล็กตรอนไมได   
การที่จะบอกวาอิเล็กตรอนวิ่งอยูในวงนั้นหรือวงนี้จึงไมมีความหมายอะไร   เราบอกไดแต
เพียงวาที่ใดทีห่น่ึงรอบๆ นิวเคลียสมีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนไดมากหรือนอยเทานั้น    
ตรงไหนที่มีโอกาสจะพบอิเล็กตรอนมากก็แทนดวยกลุมหมอกที่หนาแนนมาก ตรงไหนมี
โอกาสพบอิเล็กตรอนนอยกลุมหมอกก็เบาบาง  

ภาพกลุมหมอกอิเล็กตรอนของอะตอมมีหลายแบบเชน อะตอมไฮโดรเจนซึ่ง
อิเล็กตรอนมีระดับพลังงานต่ําสุด  กลุมหมอกอิเล็กตรอนจะมีรูปรางเปนทรงกลม  ซ่ึงมี
ความหมายวา เรามีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนในตําแหนงซ่ึงอยูหางจากนิวเคลียสในทุก
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ทิศทางเทากนัหมด  เม่ืออิเล็กตรอนมีระดับพลังงานสูงขึ้น  กลุมหมอกอิเล็กตรอนจะมี
รูปรางแบบอ่ืนที่ไมใชทรงกลม 

ประเด็นสาํคัญที่จะไดจากการศึกษากลศาสตรควอนตมัสาํหรับอะตอมที่มีอิเล็กตรอน
มากกวา 1 ตวัจากสมการของชเรอดิงเงอร คือ การมีเลขควอนตัม (quantum number) โดย
ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนตรงกับทฤษฎีอะตอมของโบร  ซ่ึงเขียนแทนดวยสมการ 
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แนวคิดที่ไดรับจากการศึกษากลศาสตรควอนตัม สามารถอธิบายสเปกตรัมของ
ไฮโดรเจนไดเชนเดียวกบัทฤษฎีอะตอมของโบรและยังสามารถอธิบายไดวา เม่ืออะตอมอยู
ภายใตอิทธิพลของสนามแมเหล็กนั้น  สเปกตรัมหน่ึงเสนแยกออกเปนหลายเสนไดอยางไร 
สวนอะตอมทีมี่อิเล็กตรอนหลายตวัน้ัน  สมการชเรอดิงเงอรจะซับซอนมากซึ่งจะไดศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลยัตอไป การจัดตวัของอิเล็กตรอนในอะตอมยังสามารถอธิบายปรากฏการณ
ตางๆ เชน สเปกตรัมของอะตอมที่มีเสนยอยแยกออกจากเสนใหญ และยังบอกไดอีกวาชั้น
ระดับพลังงานชั้นใหญที่ n มีเลขควอนตมัเปน 1, 2, 3, 4,… มีชื่อเรียกเปนชั้น K, L, M, 
N,…ในแตละชั้นมีอิเล็กตรอนไดไมเกิน 2n2 ตัว จึงมีไดไมเกิน 2, 8, 18, 32, … ตามลําดับ  
 นอกจากนั้นกลศาสตรควอนตัมยังชวยใหไดรับความสําเร็จในการศึกษาสมบตัิของ
ผลึก หรือวตัถซ่ึุงเกิดจากการเรียงตวัของอะตอมอยางมีระเบียบ อาจบอกไดวาผลกึใดจะเปน
ตัวนําไฟฟา ฉนวน หรือสารกึ่งตัวนํา ความรูทางกลศาสตรควอนตัมชวยใหเกิดพัฒนาการ
ดานไมโครอิเล็กทรอนิกส เชน ทรานซิสเตอร ไอซี และอุปกรณทางไฟฟาอ่ืนๆ และยังใชใน
การศึกษานวิเคลียสอีกดวย กลศาสตรควอนตัมจึงเปนหัวใจของฟสกิสในยุคปจจุบัน 
 
2.3  หลักสําคัญของการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนสาํเร็จรูป 
 

ลัดดา  ศุขปรดีี (2523) กลาวถึงหลักสําคัญในการเรียนการสอนโดยใช 
บทเรียนสําเรจ็รูปไวดังน้ี 

1. เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
อยางกระฉับกระเฉง (Active Participation)  คือ  ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือกระทํา
กิจกรรมดวยตนเองไดตอบคําถาม  ไดมีการตอบสนองหรือมีปฏิกิริยาโตตอบกบัคําถาม  
ชวยใหผูเรียนมีความกระตอืรือรนไมเบื่อหนายและไมเฉื่อยชา 

2. ใหผูเรียนไดรูผลการเรียนของตนเองในทันที (Feed Back)  คือ       
ผูเรียนรูถึงคําตอบที่ถูกตอง  เปนการเสริมแรงใหผูเรียนอยากทํากิจกรรมตอไป  และหาก 
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ไดรับการเสรมิแรงในทันทอียางสม่ําเสมอก็จะทําใหผูเรียนเรียนไดดีที่สุด  การบอกคําตอบ
ใหกับผูเรียน  ไมจําเปนตองใหครูเปนผูบอกเสมอไป  ผูเรียนสามารถตรวจคําตอบดวย
ตนเองจากบทเรียนที่จัดไวให  เชน  การทําโจทยเลขคณิต  ถานักเรียนตรวจคําตอบของ
ตนเองไดจากบทเรียนที่จัดไวใหวาเขาทาํถูกหรือผิด  คําตอบในบทเรียนจะเปนขอมูล
ยอนกลับใหผูเรียนเกิดความพอใจ  และเปนการเสริมแรงใหเขาทาํโจทยตอไป เปนตน  
อยางไรก็ตามขอมูลยอนกลบัอาจไมใชแรงกระตุนใหผูเรียนกระทํากิจกรรมซ้ําอีกเสมอไป  
เชนกรณีที่ผูเรียนทําโจทยผิด  เขาอาจทอแทใจและไมอยากทําเลขอีก  ดังน้ันแรงกระตุน
หรือแรงจูงใจจึงมีทั้งทางบวกและทางลบ  ในกรณีเชนน้ี  จําเปนที่ผูเรียนจะตองไดรับคํา
ชี้แจงและคําแนะนําแกไขทนัทีเพ่ือใหเขาเรียนรูไดดีขึ้น  และฝกทําซ้าํจนเกิดความชํานาญ
เพ่ือจงใจใหเขาอยากเรียนตอไป   

3. ใหผูเรียนรับประสบการณความสําเร็จเปนระยะ ๆ (Successful   
Experiences) ตามหลักจิตวทิยาการเรียนรูที่แสดงใหเห็นวา  การเสริมแรงจะตองกระทํา
อยางฉับพลันทันทีจึงจะเปนผลดีตอการเรียนรูหากชักชาออกไปตัวเสริมแรงจะลดประสิทธิภาพ
ลงไป  ดังน้ัน  การรูวาคําตอบถูกหรือความสามารถที่ทํากิจกรรมไดสําเร็จในขั้นตอนหนึ่ง  
เปนการเสริมแรงใหผูเรียนเรียนรูในลําดับขั้นตอนอ่ืน ๆ ตอไป  เชน  การนับเลข 1-1,000  
หากผูเรียนนับ 1-10 ได ประสบการณแหงความสําเรจ็น้ีจะเสริมแรงใหเขานับ 1-100 ได  
และจะเปนการเสริมแรงใหนับเลข 1-1,000 ไดในที่สุด 

4. การจัดลําดับเน้ือหาและประสบการณเปนขั้นตอนยอย ๆ ตอเน่ืองกัน  
(Gradual Approximation)  คือ  จัดประสบการณการเรียนไปทีละขั้นตอนยอย ๆ เพ่ือนําไปสู
การบรรลุเปาหมายสุดทาย  เชน  เร่ิมจากเรื่องงาย ๆ หรือสิ่งที่รูแลวเพ่ือสรางจูงใจเริ่มแรก
เสียกอน  แลวจึงเพ่ิมความยากขึ้นไป  การเรียนรูจากสิ่งงาย ๆ ที่คลายคลึงกับประสบการณ
เดิมไปสูสิ่งใหมตามขั้นตอนทีละนอยจะชวยใหผูเรียนเกดิความรูสึกวาบทเรียนน้ันไมยากเกินไป  
และไมเบื่อหนายตอการเรียนเพราะความสําเร็จในการเรยีนแตละขั้นตอนจะเปนแรงจูงใจให
ผูเรียนเรียนขัน้ตอไป  โดยไมรูสึกเหน็ดเหนื่อยและเบื่อหนาย  ดังน้ัน  บทเรียนสําเร็จรูปจะตอง
จัดลําดับเน้ือหาใหเปนขั้นตอน  เร่ิมจากสิ่งงายแลวคอย ๆ เพ่ิมความยากขึ้นตามลําดบั 
 
2.4  ทฤษฎีที่เปนพื้นฐานของบทเรียนสําเร็จรูป  <http://www.webobjects-
design.com/ISD/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=2 
(9 พฤศจิกายน 2549)> 
 
 ในการสรางบทเรยีนสาํเร็จรูปน้ัน ไดนําเอาทฤษฎีทีเ่ปนพ้ืนฐานของบทเรยีนสาํเร็จรูป  
มาประยุกตใชเปนหลักในการสราง ดังน้ี 
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      1. ทฤษฎีความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางสิง่เราและการตอบสนอง 
(connectionism theory) ของธอรนไดค (Edward I. Thorndike) 
 
  ธอรนไดค เปนผูใหกําเนิดทฤษฏีแหงการเรียนรูที่มีชื่อวา ทฤษฏีสัมพันธ
เชื่อมโยง (connectionism theory) ซ่ึงทฤษฏีน้ีไดยํ้าในเร่ืองการฝกหัดหรือการทําซ้ําและให
ความสําคัญของการใหรางวัลหรือการลงโทษ ความสําเร็จหรือความผิดหวังและความพอใจ
หรือความไมพอใจแกผูเรียนอยางทัดเทียมกัน 
  ทฤษฏีสัมพันธเชื่อมโยงของธอรนไดคเนนที่ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวาง
สิ่งเรา (stimulus) กับการตอบสนอง (response) เขาเชือ่วา การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดวยการ
ที่มนุษยหรือสตัวไดเลือกเอาปฏิกิริยาตอบสนองที่ถูกตองน้ันมาเชื่อมตอ (connect) เขากับ 
สิ่งเราอยางเหมาะสมหรือการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดก็โดยการสรางสิ่งเชื่อมโยง (bond) ระหวาง
สิ่งเรากับการตอบสนองใหเกิดขึ้น  ธอรนไดคนําเสนอกฎการเรียนรู (law of learning) ดังน้ี 
         1.1   กฎแหงความพรอม (law of readiness) หมายถึง สภาพความพรอม
หรือความมวีฒิุภาวะของผูเรียนทั้งทางรางกาย อวัยวะตางๆ ในการเรียนรูและจิตใจรวมทั้ง
พ้ืนฐานประสบการณเดิมสภาพความพรอมของ หู ตา ประสาท สมอง และกลามเนื้อ 
ประสบการณเดิมที่เชื่อมโยงกับความรูใหมหรือสิ่งใหม ตลอดจนความสนใจความเขาใจตอ
สิ่งที่เรียน ถาผูเรียนมีความพรอมตามองคประกอบดังกลาวก็จะทําใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูได 
         1.2   กฎแหงการฝกหัด (law of exercise) หมายถึง การที่ผูเรียนไดฝกหัด
หรือกระทําซ้ําๆ บอยๆ ยอมจะทําใหเกิดความสมบูรณถูกตอง กฎนี้เปนการเนนความมั่นคง
ระหวางการเชื่อมโยงและการตอบสนองที่ถกูตองยอมนํามาซึ่งความสมบูรณ ซ่ึงกฎแหงการ
ฝกหัดแบงออกเปน 
                     1.2.1   กฎแหงการใช (law of use) หมายถึง การฝกฝน การ
ตอบสนองอยางใดอยางหนึ่งอยูเสมอ ยอมทําใหเกิดพันธะที่แนนแฟนระหวางสิ่งเรากับการ
ตอบสนอง เม่ือบุคคลเกิดการเรียนรูแลวไดนําเอาสิ่งที่ไดเรียนรูไปใชอยูเสมอ ก็จะทําใหเกิด
การเรียนรูม่ันคงถาวรขึ้น หรืออาจกลาวไดวาเม่ือไดเรียนรูสิ่งใดแลวไดนําไปใชอยูเปน
ประจํา ก็จะทาํใหความรูม่ันคงทนและไมลืม 
                    1.2.2   กฎแหงการไมใช (law of disuse) หมายถึง การไมได
ฝกฝนหรือไมไดใชไมทําบอย ๆ ยอมทําใหความมั่นคงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองออน
กําลังลงหรือลดความเขมลงเม่ือบุคคลไดเกิดการเรียนรูแลวแตไมไดนําความรูไปใชหรือไม
เคยใชยอมทําใหการทํากิจกรรมนั้นไมดีเทาที่ควรหรืออาจทําใหความรูน้ันลืมเลือนไปได 
        1.3   กฎแหงผล (law of effect) กฎนี้เปนผลที่ทําใหเกิดความพอใจ 
กลาวคือ เม่ืออินทรียไดรับความพอใจ จะทําใหพันธะหรือสิ่งเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการ
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ตอบสนองมีความเขมแข็งม่ันคง ในทางกลับกันหากอินทรียไดรับความไมพอใจจะทําให
พันธะหรือสิ่งเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองออนกําลัง หรืออาจกลาวไดวา หาก
อินทรียไดรับความพอใจจากผลของการกระทํากิจกรรม ก็จะเกิดผลดีกับการเรียนรูทําให
อินทรียอยากเรียนรูเพ่ิมมากขึ้นอีก และในทางตรงกันขามหากอินทรียไดรับผลทีไ่มพอใจ ก็
จะทําใหไมอยากเรียนรูหรือเบื่อหนายและเปนผลเสียตอการเรียนรู 
      นอกจากกฎการเรียนรูที่สาํคัญดังที่กลาวมาแลวน้ัน ยังมีกฎที่สําคัญและเกี่ยวของ
กับการเรียนรูอีก 5 กฎยอยที่ผูเรียนสามารถจะเรียนรูไดดีย่ิงขึ้น ถามีสิ่งตางๆ ดังตอไปน้ี 
          1) กฎการตอบสนองหลายรปูแบบ (law of multiple response) เม่ืออินทรีย
เผชิญกับปญหาก็จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองในหลายรูปแบบตางๆ  กันเพ่ือแกปญหา
จนกวาจะพบรูปแบบที่แกปญหาไดปฏิกิริยาตอบสนองจึงจะลดลง และอินทรียตองเลือก
รูปแบบทีเ่หมาะสมหรือที่ดีที่สุดที่แกปญหาไดในครั้งน้ันไวสําหรับแกปญหาในครัง้ตอไป 
          2) กฎการตั้งจุดมุงหมาย (law of set of attitude) เม่ืออินทรียมีจุดมุงหมายใน
สิ่งที่ทํา ก็ทําใหเกิดพฤติกรรมนําไปสูการเรียนรู 
          3) กฎการเลือกตอบสนอง (law of partial activity) เม่ือเผชิญกับปญหา
หรือสภาพการณใหมอินทรียจะเร่ิมตอบสนองตอสิ่งเราที่คิดวาจะแกปญหาใหดีที่สดุกอน 
          4) กฎการนําความรูเดิมไปใช (law of assimilation) เม่ือเผชิญกับปญหา
หรือสถานการณใหมซ่ึงยังไมทราบวธิีแกปญหา อินทรียก็มาตอบสนองตอสถานการณใหม
ดวยการนําความรูและประสบการณเกามาใช 
          5) กฎการยายการตอบสนองไปสูอีกสิ่งเราหนึ่ง (law of association 
shifting) หมายถึงการตอบสนองอาจจะยายจากสิ่งเราหนึ่งไปสัมพันธกับสิ่งเราหนึง่ก็ไดดวย 
การตอบสนองยังเหมือนเดิม 
 การนํากฎการเรียนรูไปใชในการเรียนการสอน สงผลตอผูเรียน คือ 
          1) สงเสริมใหผูเรียนเรียนโดยการลองผิดลองถูก  เพราะในเรื่องการเรียนรู
ผูเรียนมีแบบของการเรียนรูไดหลายแบบ และแบบหนึ่งก็คือเรียนโดยการลองผิดลองถูก
หรือการมีประสบการณจริงดวยตนเองและจําทําใหผูเรียนเกิดความพอใจ ความสําเร็จ 
ความเชื่อม่ัน และตองการเรียนรูในโอกาสตอไป นอกจากนั้นผูเรียนก็ไดเกิดการเรียนรูและ
ตระหนักถึงความแตกตางของความสําเร็จหรือความลมเหลวและรูคณุคาของสิ่งที่ตนได
สัมผัส เปนการทําใหผูเรียนไดปรับตนใหมในทางที่เหมาะสมตอไป 
          2)  การนํากฎแหงความพรอมมาใช หมายถึง การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพ
สูงเม่ือผูเรียนมีความพรอม ฉะน้ันจึงควรสงเสริมการจัดสถานการณใหผูเรียนมีความพรอม
ทั้งสภาพกาย จิตใจ และแรงจูงใจของผูเรียนเปนตน 
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          3)  การนํากฎการฝกหัดมาใช ผูสอนไมควรเนนการสอนเพียงเพ่ือรูอยาง
เดียวแตการสอนใหตระหนักถึงคุณคาความสําคัญและประโยชนที่ไดจากการเรียนรูน้ันยอม
สําคัญกวาการที่จะสอน และใหผูเรียนนําความรูไปใชได ก็จะตองใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
อยางเดนชัดและการนําไปใชบอย ๆ ก็ทําใหผูเรียนเกิดความมั่นคงแนนแฟนในสิ่งที่เรียน 
ความรูคงทนถาวร (อารี พันธมณี. 2538 : 123–129) 
 

2. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทาํของสกินเนอร (operant 
conditioning theory)  

 
สกินเนอร (Burrhus. F. Skinner.) ผูคิดทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทําขึ้น 

เปนนักการศกึษาและเปนนักจิตวิทยาทีมี่ชื่อเสียงชาวอเมริกัน ไดศกึษาคนควาและทดลอง
ทฤษฎีจนเปนที่ยอมรบัอยางกวางขวาง ในป พ.ศ. 2493 สกินเนอรไดสรางเครื่องมือชวยสอน 
ที่เรียกวา บทเรียนสําเร็จรูปหรือบทเรียนโปรแกรมขึ้นเพ่ือชวยปรับปรุงแบบการเรยีน 
การสอนในอเมริกา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทั้งดานตัวครูผูสอนและระบบการเรียนการสอนได
เปนผลสําเร็จดีย่ิง หลักการเรียนรูของทฤษฎีการวางเงือ่นไขแบบการกระทําของสกินเนอร 
เนนการกระทาํของผูที่เรียนมากกวาสิ่งเราที่ผูสอนกําหนด กลาวคือ เม่ือตองการใหอินทรีย
เกิดการเรียนรูจากสิ่งเราใดสิ่งเราหนึ่ง เราจะใหผูเรียนรูเลือกแสดงพฤติกรรมเองโดยไม
บังคับหรือบอกแนวทางการเรียนรู เม่ือผูเรียนแสดงพฤติกรรมการเรยีนรูแลวจึงเสริมแรง
พฤติกรรมนั้น ๆ ทันท ีเพ่ือใหเรียนรูวาพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นเปนพฤติกรรมการเรียนรู 
หรือกลาวอีกอยางหนึ่งทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไขแบบอาการกระทํานั้น พฤติกรรม
หรือการตอบสนองจะขึ้นอยูกับการเสริมแรง (Reinforcement)  สวนบทเรียนโปรแกรม 
(program learning) ใชหลักของสกินเนอรที่วาจะใหรางวัลทุกครั้งเม่ือสัตวที่นํามาทดลอง
ตอบสนองตามที่เราตองการ จากสิ่งน้ีไดมีผลทําใหเกิดบทเรียนสําเรจ็รูปหรือบทเรยีน
โปรแกรมและเครื่องชวยสอน (teaching machine) ขึ้น ซ่ึงเนนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง
โดยมีคําตอบที่ถูกตองไวให บทเรียนโปรแกรมและเครื่องชวยสอนตางก็ยึดหลักดังกลาวและ
พยายามจัดแบงเน้ือหาวิชาออกเปนสวนยอยๆ จัดลําดับใหเปนเหตเุปนผล เร่ิมจากงายไป
หายาก ผูเรียนจะเรียนไดดวยตนเองและเม่ือเรียนสําเร็จแตละขั้นผูเรียนก็จะไดรับการ
เสริมแรงทันท ี ตัวเสริมแรงในบทเรยีนโปรแกรมนั้น ไดแก ความรูในเน้ือหาวิชานัน้เอง  
การที่ผูเรียนตอบคําถามในแตละชุดไดถกูตองก็แสดงวาผูเรียนไดรับการเสริมแรง สงผลให
ผูเรียนพยายามที่จะเรียนใหมีความรูมากๆ ย่ิงขึ้นตอไป (อารี พันธมณี. 2538 : 112-118) 
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สกินเนอร มีความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาในปจจุบันวา  การศึกษาในปจจุบัน 
ไมเพียงแตจะไมคอยมีประสิทธิภาพเทานั้น  แตยังมีอันตรายอีกดวย  ทั้งน้ีเพราะความ
พยายามที่จะปรับปรุงการศกึษาโดยละเลยสิ่งที่สําคัญคอื “วธิีการ” บุคคลทีถู่กตําหนิมากคือ
นักจิตวิทยาการศึกษาซึ่งสนใจแต “ผลการเรียน” ไมสนใจ “วิธีการ” ที่จะชวยใหการเรียนได 
ผลดี  นอกจากนั้นเขายงัมีความเห็นอีกวา  การศึกษาตั้งแตอดีตถึงปจจุบันมีลักษณะดังน้ี  

1. ครูไมสามารถใหการเสริมแรงไดทันที  ตองใชเวลาวางมาก กวาจะ 
ตรวจงานของผูเรียนแตละคนใหเสร็จ  และเม่ือเสร็จแลวก็ไมสามารถทราบผลไดทนัที 

2. เน้ือหาตาง ๆ ที่นํามาสอน  ขาดการจัดขั้นตอนอยางมีระบบระเบียบ   
บางครั้งยากเกินไป  การใหแบบฝกหัดไมมีความสัมพันธกัน 

3. การใหการเสรมิแรงไมสมํ่าเสมอ  ไมทั่วถึง  เพราะมีผูเรียนจํานวนมาก 
 ขอบกพรองตาง ๆ ดังกลาวแกไขไดดวยการใชบทเรียนสําเร็จรูป  ซ่ึงสามารถจะให
การเสริมแรงไดทันที  ผูเรียนสามารถทํางานไดตามลําพัง  พนจากการถูกดุถูกวาจากครู  
ไมตองฟงคําวพิากษวิจารณหรือเยาะเยยจากเพ่ือนๆ ซ่ึงทําใหเกิดความสบายใจ  กอใหเกิด
ความรูสึกที่เปนอิสระ  นอกจากนั้นยังทําใหผูเรียนเกิดการพึ่งตนเอง  และมีความเชือ่ม่ันใน
ตนเองมากขึ้น 
 
  3.   หลักการสอนของ โรเบอรต เอ็ม กาเย (Robert M Gangne)  
 
  ผูวิจัยไดยึดหลักการสอนของกาเย มากําหนดวิธีการนําเสนอเนื้อหา 9 ขั้น ดังน้ี 
(สุกรี รอดโพธ์ิทอง. 2535 : 42–48) 
       3.1  การเราความสนใจ  
       3.2  บอกวัตถุประสงคแกผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดทราบถึงจุดมุงหมายของการ
เรียน 
       3.3  กระตุนใหผูเรียนระลึกถึงความรูพ้ืนฐานกอนเรียน 
       3.4  เสนอบทเรียน โดยมีภาพ คําบรรยาย และเสียงประกอบคําบรรยาย 
       3.5  ใหความชวยเหลือเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูเรียน 
       3.6  กระตุนการตอบสนองโดยมแีบบฝกหัดและแบบทดสอบ เปนกิจกรรม 
      3.7  ใหขอมูลยอนกลับ 
       3.8  ประเมินผล โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ 
       3.9  สรุปบทเรียนเพ่ือใหผูเรียนเกดิความจําและถายโยงการเรียนรู    
 จากความหมาย หลักการสําคัญ ทฤษฎีจิตวทิยา และกฎของการเรียนรูที่เกี่ยวของ  
สามารถกําหนดลักษณะสําคัญของบทเรยีนสําเร็จรูปไดดังน้ีคือ 
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1. เปนความรูเร่ืองยอๆ ซ่ึงเรียงลําดับไวสําหรับเราความสนใจของผูเรียน 
2. ผูเรียนตอบขอความรูแตละขอความที่กําหนด 
3. การตอบของนักเรียนไดรับการเสริมแรงโดยใหทราบผลทันท ี
4. ผูเรียนคอยๆ เรียนไปทลีะขัน้ตามลําดับของบทเรียน 
5. ผูเรียนตอบขอยอยไดถูกตองเปนสวนมาก 
6. ผูเรียนจะตองกาวจากสิ่งที่รูแลวไปสูความรูที่จัดไว 

 
ขอดีและขอจํากัดของบทเรียนสําเรจ็รูป 
 

      ขอดีของบทเรียนสําเร็จรูป (อางอิงจาก ธานี  สมบูรณบูรณะ  และวิโรจน   
สารรัตนะ, 2523) 
 1   เปดโอกาสใหนักเรยีนไดเรียนดวยตนเองตามอตัราทีต่องการ  โดยดําเนิน 
การเรียนไปตามความสามารถของตนเอง  คลายกับนักเรียนไดมีโอกาสเรียนกับครตูัวตอตวั 

 2.  สอนเปนขัน้ยอยๆ ตามการตอบสนองของผูเรียน  ขนาดของขั้นคือ 
เน้ือหาวิชา 

 3.  การเรียนแบบนี้ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการมีปฏิกิริยาโตตอบกัน 
 4.  ผูเรียนไดรับทราบผลการเรียนรูทันทวีากาวหนาเพยีงใด 
 5.  ชวยกระตุนใหผูเรียนอยากเรียน  เพราะเปนการเราใหตอบโดยที ่

แมตอบผิดแลวก็สามารถแกไขความเขาใจผิดไดทันท ี
 6.  สนองความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล 
 7.  ชวยแกปญหาวิธีการศกึษาในปจจุบนัที่นิยมการทาํงานเปนกลุม   

และสนใจเนื้อหาวิชานอยลง 
 8.  ชวยแกปญหาการขาดแคลนคร ู
 9.  เปนการทุนเวลาในการสอนบทเรียนบทหนึ่ง ๆ เพราะผลการวิจัย 

หลายฉบบัพบวา  สามารถสอนเนื้อหาไดมากเทา ๆ กับวธิีสอนอยางอ่ืนโดยใชเวลานอยกวา 
10.  เปนเครือ่งมือชวยใหครูมองเห็นความแตกตางของนักเรียนมากขึ้น 
11.  ชวยใหครูทํางานนอยลงในการสอนขอเท็จจริงตางๆ  ครูมีโอกาส 

ไดใชเวลาเหลานั้นในการเตรียมบทเรียนอ่ืนที่ยุงยากลกึซึ้งใหกาวหนายิ่งขึ้นไปอีก 
12.  สามารถใชเปนเคร่ืองมือสําหรับพัฒนา “เด็กเกง” ใหเกงยิ่ง ๆ ขึ้น   

ขณะเดียวกันก็สามารถใชเปนเครื่องมือสําหรับพัฒนา “เด็กออน” ใหมีความกาวหนาทัน
เพ่ือนได  โดยการทําบทเรยีนสําเร็จรูปใหเหมาะสมกับเด็กแตละประเภทนั้น 
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 ขอจํากัดของบทเรียนโปรแกรม <http://vdo.kku.ac.th/mediacenter/media 
center-uploads/libs/html/1244/old1-8.html (9 พฤศจิกายน 2549)> 
 
  1.  ไมอาจสอนแทนครูไดโดยสิ้นเชิง  เพราะนักเรียนยงัตองการคําแนะนํา
จากครูอยู  แบบเรียนสําเรจ็รูปจึงเปนเพียงเครื่องมือชวยสอนของครูเทานั้น 
                2.  เน้ือหาวิชาบางวิชาทีต่องการตอบสนองในแงความคิด เชน เรียงความ 
จะใชการสอนแบบนี้ไมได 
                3.  ปญหาเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เชน ผูทีเ่รียนเกงอาจเรียนจบ
กอนไมมีอะไรทําอีกทําใหเบือ่หนายได  ดังน้ันครูผูสอนจึงตองคอยเพิ่มงานพิเศษใหเขาดวย 

4.  บทเรียนโปรแกรมเหมาะสําหรับเน้ือหาที่เปนความจริงหรือความรู 
พ้ืนฐานมากกวาเนื้อหาที่ตองการความคิดเห็นและความคิดริเร่ิมหรือมีความลึกซึ้งมากๆ  
          5.  มีสวนทําใหผูเรียนขาดทักษะในการเขียนหนังสือ เพราะผูเรียนจะเขียน
เฉพาะคําตอบเปนบางคําเทานั้น 
          6.  ผูเรียนขาดการสังคมติดตอซ่ึงกันและกัน 
                 7.  ภาษาที่ใชอาจเปนปญหา สําหรับในบางทองถิ่น 
          8.  มีสวนทําใหเด็กที่เรียนเกงเบื่อหนาย โดยเฉพาะบทเรยีนโปรแกรมแบบ
เชิงเสนบทเรยีนโปรแกรมแบบสาขา เขยีนใหดีคอนขางยาก         
 
2.5  วิธีเขียนบทเรียนสําเร็จรูป 
 

เม่ือวิเคราะหหลักสูตรหรือวิชาที่สอน  จนกําหนดเรื่องที่จะทําเปนบทเรียน 
สําเร็จรูปไดแลว  ก็สามารถเขียนบทเรียนสําเร็จรูปขึ้นได  โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี  
(สุจินต  วิศวธรีนนท, 2533) 

1.  กําหนดจุดมุงหมาย (Objective) 
  ในการสรางแบบเรียนสําเรจ็รูป  จะตองตอบสนองความตองการของผูเรียน  
ดังน้ันการกําหนดจุดมุงหมายตองกําหนดใหเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน  ผูสราง
บทเรียนจะตองพยายามแจกแจงจุดมุงหมายใหเปนจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม (Behavior  
Objectives) ซ่ึงประกอบดวยลักษณะตาง ๆ ดังน้ี 

  1.1  ผูเรียนเปนผูกระทําหรือแสดงพฤติกรรม 
  1.2  พฤติกรรมของผูเรียนที่คาดหวังใหแสดงออกมา ซ่ึงเปนพฤตกิรรม 

ที่สามารถสังเกตได 
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  1.3  สถานการณที่ตั้งขึ้นเพ่ือใหผูเรียนแสดงออกมา 
  1.4  เกณฑของระดับความสามารถของพฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกมา 

2.  กําหนดเน้ือหา 
 เน้ือหา กิจกรรม และแบบฝกหัดที่จะเสนอในแบบเรียนสําเร็จรูป  ตองใหมี 

ความสัมพันธสอดคลองกันและกันและประการสําคัญตองใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรูตามจดุมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่กาํหนดไวใหได  ซ่ึงในการกําหนดนั้น
มีขอควรคํานงึถึงบางประการ  ดังน้ี 

2.1  โครงสรางและระดับของเน้ือหาจําแนกเปน 4 ระดับ 
2.1.1 เน้ือหาท่ีแสดงถึงขอเท็จจริงและกระบวนการเฉพาะ  

(Specific  Facts and Processes) เชน  เร่ืองเก่ียวกับอวัยวะตางๆ ของรางกาย ระบบการ
ยอยอาหาร สูตรตางๆ ขอมูลทางภูมิศาสตร ขอมูลทางประวตัิศาสตร เปนตน นับเปนขอมูล
ระดับตน เปนระดับที่งายทีสุ่ด  ตองอาศัยใหผูเรียนไดจดจําเนื้อหาใหมากที่สุด 

2.1.2  เน้ือหาที่เปนความคดิและหลักการเบื้องตน (Basic Idea)  
เปนความคิดทั่วไป เชน ความคิดเกี่ยวกบัความสมดุลทางธรรมชาต ิ ความสัมพันธระหวาง
สภาพภูมิศาสตร ประวตัศิาสตร และวรรณคดี  ความคดิเกี่ยวกบัหลกัการบริหารและ 
มนุษยสัมพันธ  เม่ือผูเรียนเกิดความเขาใจ มองเห็นความสัมพันธเกีย่วกบัเร่ืองใดเรื่องหน่ึง
แลวจะสามารถนําความเขาใจและหลกัการดังกลาวอธบิายเหตุการณหรือสถานการณอ่ืนได 

2.1.3  เน้ือหาที่เปนความคดิรวบยอด (Concepts) หมายถึงความ 
เขาใจของแตละบุคคลในลกัษณะรวมของสิ่งตาง ๆ ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม  และ
สามารถแสดงความเขาใจตอสิ่งน้ันออกมาอยางถูกตอง  เปนเน้ือหาที่เปนความคดิความ
เขาใจกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงลึกซึ้งมากกวาสองระดับที่กลาวมา  ตองรูอยางถองแท  รูโครงสราง
และสวนประกอบทั้งหมดของสิ่งน้ัน  รูหลักการและแกนแทของสิ่งน้ัน  สิ่งที่สําคัญคือตองรู
ประเด็น รูความสําคัญ  รูประโยชน  นําความรูไปใชประโยชนได 

2.1.4  เน้ือหาที่เปนระบบความคิด (Thought System) เปนเน้ือหา 
ระดับสุดทาย  หมายถงึ  ระบบความคิดและวธิีการที่จะแสวงหาความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ 
ดวยตนเอง  โดยอาศัยเน้ือหาความรูทั้งสามระดับมาเปนพ้ืนฐานที่จะนําไปสูระบบความคิด 

 2.2   เกณฑในการเลือกเน้ือหา มีดังน้ี   
2.2.1  ความเชื่อถือไดและความสัมพันธ 
2.2.2  ความสอดคลองกับความเปนจริงในสังคม 
2.2.3  ความสมดุลทั้งในความกวางและความลึก 
2.2.4  สนองความตองการของจุดหมายในหลายๆ ดาน 
2.2.5  สอดคลองกับประสบการณของผูเรียน 
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2.2.6  สอดคลองกับความตองการและความสนใจของผูเรียน 
2.3  การจัดลําดับเน้ือหา  มีขอควรคํานงึถึงดังน้ี 

2.3.1  การจัดเนื้อหาที่สับสนนอยไปสูเน้ือหาที่สับสนมาก 
2.3.2  จัดตามลําดับกอนหลังของเน้ือหา เชน จัดเนื้อหาภาคทฤษฎีกอน 

ภาคปฏิบัติ เปนตน 
2.3.3  จัดจากสวนรวมไปหาสวนยอย เชน เร่ืองโลก ทวีป  ประเทศ เมือง  

เปนตน 
2.3.4  จัดตามลําดับเวลา เชน วชิาประวตัศิาสตรแบงตามยุคตางๆ เปนตน 

2.4  การสะสมความรู (Cumulative Learning) เปนการจัดเนื้อหาใหสะสมสิ่งที ่
เรียนรูไปแลว  ทั้งเพ่ือเปนการเพิ่มพูนความรูใหเกิดขึน้ในตวัผูเรียน  การเพิ่มความรูน้ันจะ
เปนขั้นเปนระยะ เปนตอน เชน  การเรียนเร่ืองมนุษยสัมพันธ  กอนอ่ืนตองเรียนเกี่ยวกับ 
ตน  ครอบครวั  ชุมชน  ประเทศ  และนานาประเทศ  มีการสะสมเนื้อหาความรูใหแมนยาํ
ซ่ึงตองจัดจากงายไปหายาก  ทักษะ  ความรู  เจตคติ  จะไดสะสมกันไปเรื่อย ๆ ผูเรียน
วิเคราะหเปน  เกิดความเขาใจ  เกิดความรูสึก  และคานิยม 
                     2.4.1  จัดเนื้อหาใหเกิดการผสมผสาน (Integration) โดยการจัดเนื้อหาให
มีความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองซ่ึงกันและกัน  ไมกอใหเกิดความรูสึกวา  เน้ือหาแยกออกเปนสวน 
ๆ นอกจากนี้ตองใหมีความสัมพันธกับชีวติและสามารถนําไปใชไดจริงดวย 
                      2.4.2  กิจกรรมที่สอดแทรกเขาไปในเนื้อหาน้ัน ตองเลือกกิจกรรมที่จะทํา
ใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไว  กอใหเกิดความพึงพอใจแกผูเรียนที่
จะปฏิบัตเิกิดเจตคตทิี่ดีตอกจิกรรมนั้นดวย  ผูเรียนสามารถกระทําได  กอใหเกิดประโยชน
หลาย ๆ ทางและควรใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคลดวย  นอกจากนั้นการ
จัดทําแบบฝกหัดจะตองควบคูไปกับการจัดทําคําตอบเฉลยเพื่อใหทราบผลในทันที  โดย
อาศัยหลักจิตวิทยาการเรียนรูดังกลาวขางตนเปนหลัก 

2.5  ลงมือเขยีนบทเรียนสาํเร็จรูป (Writing)      
ประเภทและองคประกอบของบทเรียนสําเร็จรูป   
<http://www.phokiri.ac.th/ftp/somrong%20%20kruang%20%20thow%208%20%2008
%2050/Drive%20%20D080850/20%C1%D5%A4.%2050/%E1%CE%B9%B4%D520
%C1%D5%A4%2050/%C7%D4%A8%D1%C2%E3%B9%AA%D1%E9%B9%E0%C3
%D5%C2%B9/%C7%D4%A8%D1%C2%CD%B4%D5%B5/%C7%D4%A8%D1%BA
%BA%B7%B7%E8%202%20,%203%20%2046.doc (9 พฤศจิกายน 2549)> 
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บทเรียนสําเรจ็รูปแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆคือ   
บทเรียนเชิงเสน ( Linear Program or Constructed Response Type) สกินเนอรเปนผูคิด
ขึ้นโดยอาศัยผลการวิจัยการเรียนรูของสัตว   เขาสรุปวาการเรียนรูควรแบงเปนชัน้ยอยๆ 
แตตอนทายของแตละชั้น ผูเรียนจะตองแสดงใหเห็นสิ่งที่เขาไดเรียนรูดวยการตอบคําถาม 
ซ่ึงนิยมใชเปนแบบถูกผิดหรือเติมคําและทราบคําตอบทันท ี
     ลักษณะทีส่ําคัญของบทเรียนประเภทนี้ คือผูเรียนจะตองเรียนตามลําดับทีละกรอบ
ตอเน่ืองกันไปเรื่อยๆ ตั้งแตกรอบแรกจนกรอบสุดทาย  จะขามกรอบใดกรอบหนึ่งไมได 
ดังน้ันไมวาผูเรียนจะเกง  หรือออนจะตองเรียนทุกกรอบเหมือนกันหมด  เพียงแตใช
ระยะเวลาในการเรียนไมเทากัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสตปิญญาและความสามารถของแตละบุคคล
มีองคประกอบเปนแผนภาพดังน้ี 
 

กรอบที่ 1  กรอบที่ 2  กรอบที่ 3  กรอบที่ 4  กรอบจบ 

 
บทเรียนสําเรจ็รูปแบบเสนตรงนี้มีเทคนคิวิธทีี่สามารถนํามาใชเขียนไดถึง  5  

เทคนิควิธีดวยกัน  คือ 
1. เทคนิคการเขยีนกรอบแบบสรางคําตอบ (The Constructed Response  

Frame Sequence)  เปนเทคนิคที่มีผูนิยมเขียนกันมากเพราะทําใหงายไมยุงยากซับซอน  
โดยจะมีการถามคําถามในลกัษณะเติมคํา  เขยีนขอความสั้น ๆ หรือขดีเสนใตพรอมกับคํา
เฉลยใหทราบ  ผูเรียนจะตอบคําถามโดยอาศัยความรูที่เรียนมาแลวในกรอบน้ันๆ  

2. เทคนิคการเขยีนกรอบแบบจําแนก (The Discrimination Frame  
Sequence)  ลักษณะโดยทัว่ไปของกรอบนี้คือ  คําถามเปนแบบเลือกตอบซึ่งมีตวัเลอืกทั้งหมด 
6 ตวัเลือก  โดย 6 ตวัเลือกนีจ้ะมีคําตอบทีผิ่ดมากกวาคาํตอบที่ถกู  และประกอบดวยกรอบ
พ้ืนฐานที่สาํคญั 3 กรอบคือ 

2.1 กรอบเริ่มตน : มีการใหเน้ือหาแกผูเรียน  ลักษณะของเนื้อหาที่ใหจะเปน  
ในรูปของการใหคําจํากัดความในสิ่งตาง ๆ และตอจากนั้นจึงใหผูเรียนตอบคําถาม  โดยอาศัย
ความรูที่ไดรับมาจําแนกหรือมาเลือกคําตอบที่ถูกตองจากตัวเลือกที่ใหมาทั้งหมด 6 ตัวเลือก 

2.2 กรอบฝกหัด : จะไมมีการใหเน้ือหาแกผูเรียนแตอยางใด  แต 
จะใหผูเรียนตอบคําถามโดยอาศัยความรูทีเ่รียนมาแลวในกรอบเริ่มตนมาใชในการตอบ 

2.3 กรอบเฉลย :  
3. เทคนิคการเขยีนกรอบแบบยอนลําดบั (Retrogressive Chaining) การ 
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เขียนกรอบแบบน้ีเหมาะสําหรับเน้ือหาทีเ่ปนลําดบัขั้นตอน  เพราะลักษณะการเขียนเนื้อหา
อาจเปนการยอนลําดบัขั้นตอนที่สมบูรณไปหากระบวนการอันเปนขัน้ตอนของวิธกีารตาง ๆ 
น้ัน  โดยลักษณะของการเขยีนกรอบจะประกอบดวย 

 การสาธติ : ซ่ึงเปนการเริ่มตนของการเขยีนกรอบแบบน้ี  จะบอก 
วิธีการหรือขั้นตอนของกระบวนการตาง ๆ ทั้งหมดตัง้แตตนจนจบ  โดยในการสาธติผูเรียนไม
จําเปนจะตองตอบคําถามใด ๆ ทั้งสิน้  เพียงแตอานเนื้อหาซ่ึงเปนขั้นตอนเทานัน้  ในขั้นของ
การสาธติอาจจะมีกรอบหลายกรอบก็ได 

 การกระตุน : หลังจากที่สาธติกระบวนการตาง ๆ ใหผูเรียน 
หมดแลวตอจากนั้นจึงคอย ๆ ใหผูเรียนทาํทีละนอย ๆ โดยจะเปนการเติมคําหรือขอความใน
สวนที่เปนลาํดับขั้นตอนสุดทายเสียกอน  สวนในกรอบถดัไปจะกระตุนใหผูเรียนทาํมากยิ่งขึน้ 

 การปลอยใหทาํ : เม่ือผูเรียนถูกกระตุนใหทําทลีะขั้นแลว ในกรอบ 
สุดทายจะเปนการปลอยใหทาํทั้งหมด  โดยจะถามเฉพาะคําถามแลวใหผูเรียนคิดหาคําตอบ
เอาเองดวยการใชวิธทีําตามขั้นตอนทีไ่ดอธิบายมาแลวในกรอบตน ๆ  

4. เทคนิคการเขยีนกรอบแบบบาบนู (BABOON Frames) ประกอบดวย 
กรอบเบื้องตน 3 กรอบคือ 

4.1  กรอบเร่ิมตน : กรอบนี้เปนการใหคําจํากดัความของขอมูลแลว  ให 
ผูเรียนตอบคําถาม  โดยลกัษณะของคําถามจะเปนแบบเลือกตอบซ่ึงมีดวยกนั 4 ตวัเลือก 

4.2  กรอบฝกหัด : ไมมีการใหเน้ือหาหรือความรูแกผูเรียนแตประการใด   
นอกจากจะฝกหัดใหผูเรียนในสิ่งที่ไดเรียนรูมาแลวในกรอบเริ่มตนเทานั้น  คําถามในกรอบนี้
จะเปนแบบเลอืกตอบเชนกนั 

4.3  กรอบสรปุหรือกรอบสงทาย : ใหผูเรียนเขยีนคําจํากดัความเกี่ยวกบั 
ความรูทีเ่ขาไดเรียนมาแลวทั้งหมด  พรอมทั้งยกตวัอยางประกอบ 

5. เทคนิคการเขยีนกรอบแบบเชื่อมโยง (Adjunct Programming) การ 
เขียนกรอบแบบนี้เปนการเชือ่มโยงระหวางตําราเรยีนกบับทเรียนสําเร็จรูป  โดยการเขยีน   
จะมี 2 ลักษณะดวยกันคือ 

5.1  ตําราเรยีนเปนอยูอยางเดิม  แลวเรากส็รางบทเรยีนสําเรจ็รูปเขา 
ไปเช่ือมกบัตาํรานั้น  โดยทีต่วับทเรียนจะเปนผูสั่งใหผูเรียนทํากจิกรรมตาง ๆ เปนตนวา  ให
อานหนังสือหนา 1-15  แลวกลบัมาตอบคาํถามในบทเรยีนสําเร็จรูป (บทเรียนสําเรจ็รูปเปนตวั
ประกอบเสริมตํารา) 

5.2  นําเนื้อหาสวนตาง ๆ ของหนังสือออกมา  แลวนํามาเขียนเปน 
บทเรียนสําเรจ็รูปขึ้น  โดยในการเขยีนน้ันตองใชภาษาของผูเขยีนบทเรียนเอง  ไมใชไปยกเอา
ภาษาหรือคําพูดจากหนังสอืมาทั้งหมด  ลักษณะการเขยีนเน้ือหาภายในกรอบ  จะเขียน
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เน้ือหาที่มีความยาวประมาณ 1-2 ตอน (Paragraph)  และคําตอบจะเปนคาํถามแบบเติมความ  
ไมเฉลยคําตอบใหทราบ  เม่ือผูเรียนอานเนื้อหาและคาํตอบเสร็จเรียบรอยแลว  อยากทราบวา
คําตอบของตนนั้นถูกหรือผิดแคไหนเพียงใดจะตองยอนกลบัไปอานเนือ้หาตรงนั้นใหม ทําให
ผูเรียนทราบคาํตอบทีถู่กตองได 

บทเรียนแบบสาขา  (Branching Program)  นอรแมน เอ คราวเดอร (Norman A 
Crowder)  แหงองคการอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาเปนผูคิดขึ้น  โดยแบงเน้ือหาออกเปน
ขั้นยอยๆ ที่สมบูรณตามดวยคําถามที่มีคาํตอบใหเลือก  เม่ือผูเรียนเลือกคําตอบผดิ  จะมี
คําอธิบายสาเหตุที่ผิด  ผูเรียนตองเลือกใหมจนกวาจะถูก 
 ลักษณะสําคญัของบทเรียนสําเร็จรูปประเภทนี้ คือ ผูเรียนไมตองเรียนทุกกรอบ
ตามลําดับ  ผูเรียนแตละคนจะเลือกเรียนตามความกาวหนาของตนเอง กลาวคือ ผูเรียนเกง
อาจขามกรอบที่ตนเองมีความเขาใจแลว โดยสามารถตอบคําถามไดถูกตอง สวนคนที่เรียน
ออน หรือผูเรียนที่ตอบคําถามผิดหรือยังไมเขาใจแจมแจง  จําเปนตองแตกสาขาไปเรียน
ตามลําดับหนวยหรือเน้ือหาวิชาตามที่ผูเขยีนบทเรียนไดออกแบบจัดไว  มีองคประกอบเปน
แผนภาพดังน้ี 
 

สาขา  สาขา 

 
 

กรอบ
เร่ิมตน 

 กรอบยืน 
1 

 กรอบยืน 
2 

 กรอบยืน 
3 

 
กรอบจบ 

 
 

สาขา  สาขา 

บทเรียนสําเรจ็รูปสาขา (Branching) ของคราวเดอรมีขอแตกตาง จากแบบ 
เชิงเสนของสกินเนอร  การเรียนรูตามแบบเชิงเสนของสกินเนอร เปนการคาดหวังที่จะให
ผูเรียนตอบคาํถามใหถูกตองอยางเดียว ซ่ึงอาจขัดตอความเปนจริงตามธรรมชาต ิ เพราะ
ผูเรียนแตละคนมีความสามารถแตกตางกนัไป การเรียนรูไดมากนอยตางกัน จึงมีโอกาส
ตอบผิดพลาดไดงาย   บทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขาของคราวเดอร จึงสรางขึ้นสนองตาม
ตองการทางสติปญญา  ความสามารถของผูเรียน ตามสภาพเปนจริงมากกวา   
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2.6  งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 
 
 เรวัตร  แสงอุบล (2530)  ไดทําการวิจัย  เร่ือง  การศกึษาเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุมเสริมสรางประสบการณชีวติ  เร่ือง  พืช  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5  โดยการใชบทเรียนแบบโปรแกรมกบัการสอนปกติ  โดยกลุมตวัอยางเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5  ภาคเรยีนที่ 1  ปการศึกษา 2529  ของโรงเรียนอรุณรังสี  จังหวัด
หนองคาย  กลุมทดลองที่เรียนจากบทเรียนแบบโปรแกรม  ไดคะแนนผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุม
ควบคุมทีเ่รียนจากวิธสีอนแบบปกติอยางมีนัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดับ .05 
  พัชรี  ภัทรมูล (2533)  ไดทาํการทดลองและประเมนิผลการใชบทเรียนแบบโปรแกรม  
เร่ือง  สตัว  สาํหรับนักเรยีนชั้นประถมศกึษาปที่ 5  โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 5  ปการศกึษา 2533  ของโรงเรียนบานปลัดปุก  จํานวน 42 คน  และ
โรงเรยีนวัดโพธิ์ทอง  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน 24 คน  รวม 66 คน  ปรากฏวา  
ผลการทดสอบความมีนัยสาํคัญของความแตกตางระหวางคะแนนกอนการทดลองและหลังการ
ทดลอง  มีความแตกตางกนัอยางมีนัยสาํคัญทางสถติทิี่ระดับ .01  ซ่ึงเปนผลที่สามารถยืนยัน
ไดวา  บทเรียนโปรแกรมที่สรางขึ้นสามารถนําไปใชในการเรยีนการสอนในสถานการณจริงได 
 เกษรา สุชิรัมย <http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php?institute_code= 
23&option=show&bib=168&query=แบบเรียนสําเร็จรูป&doc_type=0 (12 พฤษภาคม 
2549)>  ไดทําการวิจัยเร่ือง การใชบทเรยีนสําเร็จรูปแบบสาขา ในการเรียนสาระ
วิทยาศาสตรหนวย การเรยีนรู บรรยากาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  การวิจัยครั้งน้ีมี
จุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนกอนเรียน และหลังเรียน
ดวยบทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขา  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป
แบบสาขา หนวยการเรียนรู เร่ือง บรรยากาศ หนวยยอย เร่ือง องคประกอบ และการแบง
ชั้นบรรยากาศ และหนวยยอย เร่ือง การพยากรณ อากาศ มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 กาญจนา เทนอิสสระ <http://www.riclib.nrct.go.th/scripts/wwwi32.exe/[in= 
book2.par]/?^t2006=123020&^t2003=21&^t2000=บทเรียนโปรแกรม (12 พฤษภาคม 
2549)>  ไดทําการวิจัยเร่ือง การสรางบทเรียนโปรแกรมวิชาเคมี เร่ือง การจัดจําแนกสาร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือสรางบทเรียนโปรแกรมแบบ
เสนตรง   ผลการศึกษา บทเรียนโปรแกรมแบบเสนตรง วิชาเคมี เร่ือง การจัดจําแนกสาร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ที่สรางขึ้นมีประสทิธิภาพ 89.38/80.36 และคาดัชนี
ประสิทธผิล 0.66 
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 คมเพชร โพธปิสสา <http://www.riclib.nrct.go.th/scripts/wwwi32.exe/[in= 
book2.par]/?^t2006=41415&^t2003=121&^t2000=แบบเรียนสําเร็จรูป (12 พฤษภาคม 
2550)> ไดทําการวิจัยเร่ือง การสรางบทเรียนโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร เร่ืองเครื่องใชไฟฟา 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือสรางบทเรียนโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร เร่ืองเครื่องใชไฟฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ผลการศึกษา
บทเรียนโปรแกรมที่สรางขึ้นแบบเสนตรงมีประสิทธิภาพ  92.10/92.10 และมีคาดัชนี
ประสิทธผิล 0.60 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว ทาํใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3  มีความกาวหนาตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 พิเชษฐ หาดี  <http://www.riclib.nrct.go.th/scripts/wwwi32.exe/[in=book2. 
par]/?^t2006=51556&^t2003=121&^t2000=แบบเรยีนสําเร็จรูป (12 พฤษภาคม 2550)> 
ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาอุปกรณปองกัน
ไฟฟาแรงสูง ระหวางการเรยีนการสอนดวยบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนบรรยาย
ประกอบการใชสื่อ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนระหวางการ
เรียนการสอนดวยบทเรียนสาํเร็จรูปและการสอนบรรยายประกอบการใชสื่อ ผลการวจัิยสรุปวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนดวยบทเรยีนสําเร็จรูปสงูกวาการสอนบรรยายประกอบการ
ใชสื่อ อยางมีนัยสาํคัญที่ระดับ 0.01 
 วีระพงศ วรพงศทรัพย <http://www.riclib.nrct.go.th/scripts/wwwi32.exe/ 
[in=book2.par]/?^t2006=87737&^t2003=201&^t2000=แบบเรียนสําเร็จรูป (12 
พฤษภาคม 2550)> ไดทําการวิจัยเร่ือง การสรางบทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอรชวยสอน 
เร่ือง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชหาประสิทธผิลทางการเรียนโดยใช
บทเรียนสําเรจ็รูปคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ผลการวิจัยพบวา
บทเรียนสําเรจ็รูปที่สรางขึน้มีประสิทธิภาพ 85.03/82.65 สูงกวาเกณฑที่กําหนด และ
บทเรียนสําเรจ็รูปคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สามารถทําใหผูเรียนมี
ประสิทธิภาพทางการเรียนเพิ่มขึ้น (50.73) อยางมีนัยสําคัญทางสถติิอยูที่ระดับ 0.01 
สามารถนําไปใชในการเรียนดวยตนเองได 
 ทักษ หงสทอง <http://www.riclib.nrct.go.th/scripts/wwwi32.exe/[in= 
book2.par]/?^t2006=115221&^t2003=241&^t2000=แบบเรยีนสําเร็จรูป (12 พฤษภาคม 
2550)> ไดทําการวิจัยเร่ือง บทเรียนโปรแกรมบนระบบอินเทอรเน็ต เร่ืองวัฏจักรทําความ
เย็นแบบอัดไอ ระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
เชียงราย โดยมีจุดประสงคเพ่ือสรางบทเรยีนโปรแกรมบนระบบอินเทอรเน็ต เร่ืองวัฎจักรทํา
ความเย็นแบบอัดไอ และศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องทาํความเย็นและปรับ
อากาศ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 2 แผนกวิชาไฟฟา คณะ
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วิชาไฟฟาสถาบันราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย ปการศึกษา 2546 เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษา คือ บทเรียนโปรแกรมบนระบบอินเทอรเน็ต ผลการศึกษา คะแนนเฉลี่ยของ
นักศึกษามีคาสูงขึ้น 
 นุตประวีร ประไพพิศ <http://www.riclib.nrct.go.th/scripts/wwwi32.exe/[in 
=book2.par]/?^t2006=137315&^t2003=261&^t2000=แบบเรียนสําเร็จรูป (12 พฤษภาคม 
2550)> ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพ และ
ทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป  ผลการวิจัยพบวา บทเรียนสําเร็จรูปเร่ือง พระไตรปฎก สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 มีคาประสิทธิภาพ 81.00/82.23 และนักเรียนมีผลการเรียนรู
ทางการเรียนกอนเรียนและหลงัเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 
โดยหลังเรียนนักเรียนมีผลการเรียนรูทางการเรียนสูงกวากอนเรียน 
 ยงยุทธ สุวรรณนัง <http://www.riclib.nrct.go.th/scripts/wwwi32.exe/ 
/[in=book2.par]/?^t2006=125317&^t2003=21&^t2000=บทเรียนสาํเร็จรูป (12 พฤษภาคม 
2550)> ไดทําการวิจัยเร่ือง การสรางบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหาประสทิธิภาพและผลการใช
บทเรียนสําเรจ็รูป  ผลการวิจัยพบวา บทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นมีคาประสิทธภิาพ 
86.13/80.00  นักเรียนมีคะแนนความรู ความเขาใจ เร่ือง การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม
หลังการใชบทเรียนสําเร็จรูปสูงกวากอนใชอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 
 สุภชัย ศรีมันตะ <http://www.riclib.nrct.go.th/scripts/wwwi32.exe/[in= 
book2.par]/?^t2006=97126&^t2003=21&^t2000=บทเรียนโปรแกรม (12 พฤษภาคม 
2549)> ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน ความคิดเห็น และความ
คงทนในการเรียนรูวิชาคณติศาสตร เร่ือง ลําดับเลขคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 
โดยการสอนเสริมดวยบทเรยีนโปรแกรม  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิท์างการ
เรียน ความคดิเห็น ความคงทนในการเรยีนรูวิชาคณติศาสตร เร่ืองลาํดับเลขคณิต ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6  โดยการสอนเสริมดวยบทเรยีนโปรแกรม  ผลการวิจัยพบวา 
คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 วชิา
คณิตศาสตร เร่ืองลําดับเลขคณิต โดยการสอนเสริมดวยบทเรียนโปรแกรมหลังเรียนสูงกวา
คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ 0.05 คะแนนเฉลี่ยของความคงทน
ในการเรียนรูกับคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนไมแตกตางกัน 

จากเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของทีก่ลาวมาแลวขางตนชีใ้หเห็นวา  การจัดการ
เรียนการสอนในปจจุบัน  มุงเนนใหผูเรียนไดพ่ึงตนเองใหมากที่สุด  และสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคล  เพราะบุคคลแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกนั  ไมวาจะเปนความตองการ  
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ความสนใจ  หรือความถนัดเปนตน  จึงจําเปนอยางยิ่งทีจ่ะตองนําสื่อ/นวตักรรมทางการศึกษา
มาชวยในการจัดการเรยีนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และท่ีสําคัญบทเรียนสาํเร็จรูปก็ยัง
จัดวาเปนสื่อ/นวตักรรมทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอยางหนึ่ง  ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาสามารถ
นํามาใชชวยในการแกปญหาและพัฒนาการเรยีนการสอนใหมีประสิทธิภาพได  เพราะ
บทเรียนสําเรจ็รูปเปนสิ่งเราที่สรางขึ้นและมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานทีต่ัง้ไว  
เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  มีการแบงเน้ือหาไวเปนสวน ๆ ประกอบดวยคาํอธิบาย
และมีคําถามไวตอเน่ืองกันไป  โดยเริ่มจากงายไปหายากตามลําดับ  เม่ือนักเรียนศกึษาและ
ตอบคําถามแลว  นักเรียนสามารถตรวจคําตอบไดดวยตนเองทันที  อีกทั้งยังนําไปเรียน
นอกหองเรียนได  ชวยใหนักเรียนไมเครียด  ไมเบื่อหนาย  และเพลดิเพลินในการเรียน  
เนนการใชเวลาวางใหเกิดการเรียนรูไดทุกขณะเม่ือเสร็จจากการชวยผูปกครองทํางานบาน  
อีกทั้งยังชวยนักเรียนที่เรียนไมทันเพ่ือนใหเรียนทันไดถึงแมวาจะใชเวลามากกวาก็ตาม    
สงใหการเรียนการสอนบรรลุตามหลักสตูรและเปาหมายที่กําหนดไว 
  จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถ
โยงไปสูสมมุติฐานงานวิจัยไดดังน้ี คือ 

 1.  บทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เร่ือง แบบจําลองอะตอม  ชั้นมัธยมศึกษา  
ปที่ 6  ที่มีประสิทธิภาพและผานเกณฑมาตรฐาน  80/80 
           2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาที่เรียนโดยใชบทเรียน 
สําเร็จรูปประกอบ  วชิาฟสกิส  เร่ืองแบบจําลองอะตอม  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  
 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยและพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป  และผลการใชบทเรียนสําเร็จรูป 
วิชาฟสิกส เร่ือง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
ผูวิจัยไดดําเนินการเปน 2 ขั้นตอน ดังน้ี 

ตอนที่  1  สรางและพัฒนาบทเรียนสําเรจ็รูป วิชาฟสิกส เร่ืองแบบจําลอง 
อะตอม  ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 

ตอนที่  2  ขั้นใชบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เร่ือง แบบจําลองอะตอม   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
 
ตอนที่  1  สรางและพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เร่ือง แบบจําลองอะตอม   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
 ในการสรางบทเรยีนสาํเร็จรูป  ไดออกแบบวิจัยเชิงทดลองเบื้องตนแบบไมมีการสุม  
และไมมีกลุมควบคุม  ในการวิจัยการสรางและพัฒนาบทเรียนสําเรจ็รูปน้ีไดแบงออกเปน  3  
ขั้นตอน  คือ  ขั้นการวิจัย   ขั้นพัฒนา  และ  ขั้นการประเมินผล 
 
 1.   ข้ันการวิจัย 
 

  ในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ  
ดังตอไปน้ี 

1.1 กําหนดหัวขอหรือเน้ือหา  วิชาฟสิกส เร่ือง แบบจําลองอะตอม  ชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่นักเรียนสอบไดคะแนนนอยหรือสอบไมผานจุดประสงคการเรียนรู เพ่ือ
นํามาสรางบทเรียนสําเร็จรูป 

1.2 กําหนดรูปแบบบทเรยีนสําเร็จรูปที่เหมาะสมกับเน้ือหาและนักเรียน 
ซ่ึงในการวิจัยและพัฒนาครัง้น้ีผูวิจัยไดเลอืกบทเรียนสาํเร็จรูปแบบเสนตรง (Linear 
Programmed)    
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1.3 ศึกษาหลักสตูร  วเิคราะหเน้ือหา  วชิาฟสกิส เร่ือง แบบจําลองอะตอม   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยศึกษาจากแผนการสอน หนังสือเรียน การสืบคนขอมูล เอกสาร 
และตําราตาง ๆ    

1.4 วางโครงรางในการเขียนบทเรียนสําเร็จรูป  โดยแบงออกเปนหนวย 
ยอย ๆ  และกําหนดจุดประสงคการเรียนรู  เขียนกรอบเรียงตามวตัถุประสงคเชงิพฤติกรรม
ประกอบดวย กรอบเนื้อหา  กรอบคําถาม  และกรอบเฉลย 
 
 2.  ข้ันพัฒนา 
 

2.1  การทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เร่ือง  
แบบจําลองอะตอม  ในชั้นมัธยมศึกษาปที ่6  นําบทเรียนสําเร็จรูปไปใชเพ่ือใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑทีต่ั้งไว  โดยดําเนินการดังน้ี 

2.1.1 นําบทเรยีนสาํเร็จรูป วชิาฟสิกส เร่ือง แบบจําลองอะตอม  ไปให 
ผูเชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบความถูกตองเชิงเน้ือหาและเชิงโครงสราง  เพ่ือนําขอคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไข  และนําบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสกิส เร่ือง แบบจําลอง
อะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ที่แกไขแลวไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปที่ 6  โรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา  ที่ยังไมไดเรียนวิชานี้  แบบ  1 : 1  (One to One testing or 
Individual try Out)  นําไปทดลองกับนักเรียนโดยเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลาง
คอนขางออน โดยอธิบายวตัถุประสงคและวธิีการเรียนอยางละเอียด  ขณะที่นักเรียนศึกษา
บทเรียนสําเรจ็รูป วิชาฟสิกส เร่ือง แบบจําลองอะตอม  ผูวิจัยจะคอยตรวจสอบความเขาใจ
ของนักเรียน  โดยการซักถามตลอดเวลา  เพ่ือสํารวจภาษาที่ใชวาสื่อความหมายได
เหมาะสมเพียงใด   เม่ือทดลองเสร็จนําบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสกิส เร่ือง แบบจําลอง
อะตอม ไปหาประสิทธิภาพและปรับปรุงขอบกพรองดานภาษาใหถกูตอง 

2.1.2 การทดลองแบบกลุมเล็ก (Small Group testing  or  Group  
try Out) คัดเลือกนักเรียนจํานวน 9 คน  จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา  โดยเลือกจากนักเรียนที่มีผลการเรียนมา 3 ระดับ คือ ระดับเกง 3 คน
ที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.00 – 4.00  ระดับปานกลาง 3 คน  ที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.00 – 
2.99  และระดบัต่าํ 3 คน  ทีมี่คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.99  รวม 9 คน  โดยอธิบายวตัถ-ุ 
ประสงคและวธิีการเรียนอยางละเอียด  จับเวลาเรียน  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  
ศึกษา เน้ือหาจากบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เร่ือง แบบจําลองอะตอม ชั้น มัธยมศึกษา  
ปที่ 6  ทําแบบฝกหัด  และประเมินผลตนเองจากคําเฉลย  และทําแบบทดสอบหลังเรียน  
เม่ือทดลองเสร็จนําไปหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสกิส เร่ือง แบบจําลอง
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อะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6  และนําขอบกพรองที่พบจากการทดลองแบบกลุมเล็กมา
ปรับปรุงแกไขตอไป  

2.1.3 การทดลองภาคสนาม (Field testing)  โดยทําการทดลองกับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6  ปการศึกษา  2548 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง  จํานวน  30 คน  โดยดําเนินการเชนเดียวกับกลุมเล็กเม่ือทดลองเสร็จนําไปหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนสาํเร็จรูป วชิาฟสิกส เร่ือง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6  

 หลังจากพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสกิส เร่ือง แบบจําลองอะตอม ชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ 6  ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.86/81.38 สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
คือ 80/80   
 

3.  ข้ันการประเมินผล 
 

จากนั้นผูวิจัยไดนําบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เร่ือง แบบจําลองอะตอม  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ที่สรางขึ้นและพัฒนาแลวนําไปใชกับนักเรียนทีผู่วิจัยสอนในโรงเรยีน
สกลนครพัฒนศึกษา จํานวน 2 หอง  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2548 ที่เปนกลุม
ตัวอยาง  จํานวน  68  คน  ทําการประเมินผลเพื่อการวิเคราะหโดยใชในกิจกรรมการเรียน
การสอน ดังน้ี 

3.1  ใชในการสอนซอมเสรมินักเรียน 
3.2  ใหนักเรียนยืมเพ่ือศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 
ตอนที่  2  ข้ันใชบทเรียนสาํเร็จรูป วิชาฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม   

    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
 

 การใชบทเรียนสําเร็จรูปวิชาฟสิกส  เร่ืองแบบจําลองอะตอม ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 มี
ลําดับการใชดังน้ี 
 

    1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

1.1   ประชากร  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา 2548  
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  จํานวน  167  คน 
   กลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  หอง 1 และ  
หอง 2 จํานวน 68 คน  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548  
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 ไดกลุมตัวอยางจากการเลือกแบบเจาะจง 
 

    2.  การกําหนดรูปแบบการทดลองใช 
 

     การทดลองใชครั้งน้ีใชรูปแบบการทดลองเปนแบบ  Pretest – Posttest   
Control Group Dessign  โดยมีรูปแบบดังน้ี 

 
 
R  1O   X  2O  
R  3O   -  4O  
 

เน้ือหาวิชาและระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
เน้ือหาวิชาที่ใชในการทดลองเพื่อศึกษาผลการใช  คือ  บทเรียนสําเร็จรูป   

วิชาฟสิกส เร่ือง แบบจําลองอะตอม  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6  หอง 1 และ หอง 2 
จํานวน 68 คน  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548  
ประกอบดวย  แบบจําลองอะตอมของตาลตัน  การคนพบอิเล็กตรอน  การทดลองของมิลลิ
แกน   แบบจําลองอะตอมของทอมสัน  แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด สเปกตรัมจาก
อะตอมของแกส  การแผรังสีของวัตถุดํา  ปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริก  แบบจําลองอะตอม
ของโบร  รังสีเอกซ  สมมตฐิานของเดอบรอยล และหลกัความไมแนนอนและโครงสราง
อะตอมตามแนวคิดกลศาสตรควอนตัม 
 

3.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
 

  เครื่องมือที่ใชในการทดลองครั้งน้ีประกอบดวยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนมีขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 

    3.1  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบจากเอกสารและตําราทางวชิาการ 
ตาง ๆ พรอมทั้งขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญดานการสรางแบบทดสอบ  จากนั้นดําเนินการ
สรางโดยศึกษาเนื้อหาในเรื่องที่จะทําบทเรียนสําเร็จรูป  กําหนดจุดประสงคการเรียนรูให
ตรงตามหลักสูตรและดําเนินการออกขอสอบ  60 ขอ  เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก  แลวนําแบบทดสอบไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  คือ ผูชวยศาสตราจารย 
สุวิทย  จักษุจินดา  ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน  ดร.อมรา  เขียวรักษา  มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร   
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เพ่ือตรวจดูขอบกพรองตางๆ แลวนํามาปรับปรุงแกไข  และคัดเลือกแบบทดสอบไว 30 ขอ
จากนั้นนําไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  ภาค
เรียนที่ 2  ปการศึกษา 2548 

    3.2  การคํานวณหาคาความยากงาย (P)  และอํานาจจําแนก (r)  โดย 
เลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย  อยูระหวาง  .20 - .80   และคาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 
ขึ้นไป  โดยพิจารณาจากความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูทีต่ั้งไว  และครอบคลุม
เน้ือหาโดยสวนรวมเปนสําคัญ  จากนั้นทําการวิเคราะหคาความยากงาย (Difficulty Index)  
และคาอํานาจจําแนก  ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดลองใชสตูร  คือ 

  
n2

LH
P

+
=  

 

และ   
n

LH
r

−
=           

(บุญธรรม  กจิปรีดาบริสุทธิ์, 2531) 
 

เม่ือ  P แทน คาความยากงาย 
  r แทน คาอํานาจจําแนก 
  H แทน จํานวนคนในกลุมสูงที่ตอบถูก  
  L แทน จํานวนคนในกลุมต่ําทีต่อบถูก 
  n แทน จํานวนคนแตละกลุม       
 

    3.3  นําแบบทดสอบทีค่ัดเลือกไดไปทําการสอบนกัเรียนอีกครั้งหน่ึง   
แลวนําผลที่ไดมาคํานวณหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยใชสูตร  KR-20  ของ      
คูเดอร  ริชารดสัน (Kuder – Richardson)  ปรากฏวาแบบทดสอบมีคาความเที่ยงตรง
เทากับ  0.51   
 

 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ Σ
−

−
= 2

t
tt s

pq1
1k

kr       

   

    (บุญธรรม  กจิปรีดาบริสุทธิ์, 2531) 
 

เม่ือ    ttr  แทน ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
    k แทน จํานวนขอสอบของแบบทดสอบ 
    p แทน สัดสวนของผูตอบถูก  
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    q แทน สัดสวนของผูตอบผิด  หรือ  (1-P) 
              2

1s  แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ    
 
4.  การทดลองใช 
 

   ในขั้นการทดลองใชน้ีเปนการตรวจสอบประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป 
วิชาฟสิกส เร่ือง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6  ที่สรางขึ้น  โดยใชคูกับเครื่องมือ
วิจัยที่สรางขึน้มาคือ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน  วิชาฟสิกส เร่ือง แบบจําลอง
อะตอม  นําแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  หอง 1 และ หอง 2 
ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2548  โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา  จํานวน 68 คน  
 

5.  เก็บการรวบรวมขอมูล 
 

  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
   1.5.1  ไดทําการทดสอบกอนการทดลอง (Pre test)  โดยใชเวลา 2 คาบ 
   1.5.2  ผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนดวยตนเองทั้ง 2 กลุม  โดยใหกลุม 

ทดลองเรียนดวยการสอนที่ใชบทเรยีนสําเร็จรูป วิชาฟสกิส เร่ือง แบบจําลองอะตอม ชั้น
มัธยมศึกษา ปที่ 6  ประกอบที่สรางขึ้น  และกลุมควบคุมเรียนดวยการสอนที่ไมใชบทเรยีน
สําเร็จรูปวชิาฟสิกส เร่ือง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 6 

   1.5.3  หลังจากนักเรียนเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปวิชาฟสิกส เร่ือง  
แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 6 ประกอบแลว  ไดดําเนินการสอบทันที  ใชเวลา  
2 คาบ 
 

6.  การวิเคราะหขอมูลและสถติิที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยไดแยกออกเปน 2 ขั้นตอน  คือ 
                   6.1  ขั้นสรางและพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เร่ือง แบบจําลอง
อะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 

  6.2  ขั้นใชบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เร่ือง แบบจําลองอะตอม   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

 
 



 63

การวิเคราะหขอมูลแตละขัน้ตอนดังกลาว  มีรายละเอียดของการดําเนินการ 
ดังน้ี 

1. ขั้นตรวจสอบและประเมินบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เร่ือง  
แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  สถิติทีใ่ชวเิคราะหขอมูลในขั้นตอนนี้  คือ  

 การคํานวณคาเฉลี่ย (Mean) ใชสูตร 

N
XX Σ

=  

เม่ือ  X      คือ      คาเฉลี่ย 
XΣ    คือ      ผลรวมของคะแนน 

N คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
 

 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เร่ือง  
แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ( 21 EE )  ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80  ใชสูตร 
 

AN
100XE1 ×

×Σ
=  

  เม่ือ 1E       หมายถึง   คาประสิทธภิาพของกระบวนการคิดเปนรอยละ 
   ของคะแนนที่นักเรียนไดรับโดยเฉลี่ยจากการ 
   ทําแบบฝกหัดและกิจกรรม 

XΣ  หมายถึง   คะแนนรวมของกลุมตัวอยางจากการทํา 
    แบบฝกหัดหรือกิจกรรมที่มอบหมาย 

N หมายถึง   จํานวนกลุมตวัอยางทั้งหมด 
A หมายถึง   คะแนนเต็มของแบบฝกหัดและกิจกรรม 

 

BN
100FE2 ×

×Σ
=  

 

เม่ือ 2E  หมายถึง   คาประสิทธิภาพของผลลัพธของบทเรียน 
   สําเร็จรูปวิชาฟสิกส เร่ือง แบบจําลองอะตอม   
   ในการเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 

FΣ  หมายถึง   คะแนนรวมแบบทดสอบหลังเรียน 
N หมายถึง   จํานวนกลุมตวัอยางทั้งหมด 
B หมายถึง   คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 

(บุญธรรม  กจิปรีดาบริสุทธิ์, 2531) 
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 ขั้นใชบทเรียนสําเร็จรูป วชิาฟสิกส เร่ือง แบบจําลองอะตอม   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   สถติทิี่ใชวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนนี้  คือ  

1.3.1 การคํานวณคาเฉลี่ย (Mean) ใชสตูร 
 

N
XX Σ

=  
 

เม่ือ X      คือ    คาเฉลี่ย 
XΣ    คือ     ผลรวมของคะแนน 

 N      คือ    ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 

 ทดลองความแตกตางระหวางคะแนนกอนใชและหลังใช 
บทเรียนสาํเรจ็รูป วชิาฟสกิส เร่ือง แบบจําลองอะตอม  โดยใชสูตร t-test   
 

   

)1n(nn
)D(Dn

XX
t

22
21

−×

Σ−Σ

−
=                 

  

(บุญธรรม  กจิปรีดาบริสุทธิ์, 2531) 
 

  เม่ือ  =21 X,X คาเฉลี่ยของคะแนนผลตางระหวางคะแนนหลังเรียนและกอนเรียน 
ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

        =2
2

2
1 S,S คาความแปรปรวนของคะแนนผลตางระหวางคะแนนหลังเรียน 

และกอนเรียนของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 
        =21 N,N จํานวนนักเรียนในกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

   

 เปรียบเทยีบคารอยละของนักเรียนที่ระดับคะแนนตางๆ ระหวาง 
ปการศึกษา  2547  และ  ปการศึกษา  2548   

 
 



บทที่ 4 
 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูป 
วิชาฟสิกส เร่ือง แบบจําลองอะตอมชั้นมัธยมศึกษาปที ่6  และบทเรยีนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส 
เร่ือง แบบจําลองอะตอมที่พัฒนาขึ้นสามารถแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 6 ได  จากการเรียนการสอนในสถานการณจริง  ผูวิจัยไดแบงผลการ
วิเคราะหแบงออกเปน 2 ขัน้ตอน  ดังน้ี 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสาํเร็จรูป  จากการสรางและพัฒนาบทเรียน 
สําเร็จรูป  วชิา ฟสิกส  เร่ือง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   

2. ประเมินผลการใชบทเรียนสาํเร็จรูป วชิา ฟสิกส  เร่ือง แบบจําลองอะตอม   
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6  ทุกเลมโดยวิเคราะหจากคะแนนทดสอบกอนเรียน หลังเรียน จากนั้น
เปรียบเทยีบคารอยละของนักเรียนที่ไดผลสัมฤทธิท์างการเรยีนในปการศกึษา  2547  และป
การศึกษา  2548   

 
 1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป  จากการสรางและพัฒนาบทเรียน 

สําเรจ็รูป  วิชา ฟสิกส  เรื่อง แบบจําลองอะตอม ชั้นมธัยมศกึษาปที่ 6   
 

บทเรียนสําเรจ็รูปที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ไดหาประสิทธิภาพดังน้ี 
 การหาประสทิธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปในครั้งน้ีไดทํา 3 ขั้นตอน  คอื 

ขั้นที่ 1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสาํเร็จรูป  แบบ 1 : 1 เปนการหา 
ขอบกพรองตาง ๆ  ของบทเรียนสําเร็จรูป วิชา ฟสิกส  เร่ือง แบบจําลองอะตอม ชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 6  เพ่ือที่จะนําขอบกพรองที่พบไปปรบัปรุงแกไข  กอนที่จะนําบทเรยีน
สําเร็จรูป วชิา ฟสิกส  เร่ือง แบบจําลองอะตอม ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6  น้ันไปใชในการทดลอง
กับกลุมเล็ก   ในขัน้ตอนนี้ไดเกณฑมาตรฐานของบทเรยีนสําเร็จรูป วชิา ฟสิกส   
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เร่ือง แบบจําลองอะตอม ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6  เทากบั  81.67/80 
ขั้นที่ 2 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสาํเร็จรูป  แบบกลุมเล็ก  เปนการหา 

ขอบกพรองตาง ๆ ของบทเรียนสําเร็จรูป วิชา ฟสิกส เร่ือง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6  เพ่ือที่จะนําขอบกพรองที่พบไปปรับปรุงแกไข  กอนที่จะนําบทเรียนสําเร็จรูป วิชา ฟสิกส 
เร่ือง แบบจําลองอะตอม ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6  น้ันไปใชในการทดลองภาคสนาม   ในขั้นตอน
น้ีไดเกณฑมาตรฐานของบทเรียนสําเรจ็รูป วิชา ฟสิกส เร่ือง แบบจําลองอะตอม ชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 6  เทากบั  83.44/81.30 

ขั้นที่ 3 การหาประสทิธิภาพของบทเรยีนสําเร็จรูปในการทดลองภาคสนาม   
ซ่ึงไดเกณฑมาตรฐานของบทเรยีนสาํเร็จรูป วชิา ฟสกิส  เร่ือง แบบจําลองอะตอม ชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 6  เทากบั  82.86/81.38 
 

จะเห็นไดวา  ในการทดลองทั้ง 3 ขั้นตอน  จะ ไดบทเรียนสําเร็จรูป วิชา ฟสิกส  เร่ือง 
แบบจําลองอะตอม ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6  มีประสทิธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานทีไ่ดกําหนด
ไว คือ 80/80  ดังแสดงไวในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  แสดงประสิทธภิาพของบทเรียนสําเร็จรูป วชิา ฟสิกส เร่ือง แบบจําลองอะตอม  

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6  ในการทดลอง แบบ 1:1  แบบกลุมเลก็  และแบบ 
      ภาคสนาม แสดงคาเกณฑมาตรฐานโดยรวม 

 

การทดลอง จํานวน (คน) 1E  2E  
การผานเกณฑ 
มาตรฐาน  80/80 

1:1 1 81.67 80 ผานเกณฑ 
กลุมเล็ก 9 83.44 81.30 ผานเกณฑ 
ภาคสนาม 30 82.86 81.38 ผานเกณฑ 

 
จากตารางที่ 1  จะเห็นวา  ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป วิชา ฟสิกส  เร่ือง   
           แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ในการทดลอง แบบ 1:1 มีคา  
  เทากับ 81.67/80  แบบกลุมเลก็ มีคาเทากับ 83.44/81.30 และแบบภาคสนาม 
  เทากบั 82.86/81.38      
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ตารางที่ 2   แสดงประสิทธภิาพของบทเรียนสําเร็จรูป วิชา ฟสิกส เร่ือง แบบจําลองอะตอม 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6  ในการทดลองแบบ 1:1  แสดงคาเกณฑมาตรฐาน 
ของบทเรียนสาํเร็จรูป (12 เลม)  

 

เลมที ่ 1E  2E  21 EE  การผานเกณฑ 
มาตรฐาน  80/80 

1 80  90  80/90 ผานเกณฑ 
2 86.67 75  86.67/75  ไมผานเกณฑ 
3 83.33 70 83.33/70 ไมผานเกณฑ 
4 76.67 90 76.67/90 ไมผานเกณฑ 
5 75  70  75 /70  ไมผานเกณฑ 
6 75  80  75 /80  ไมผานเกณฑ 
7 96.67 80  96.67/80 ผานเกณฑ 
8 93.33 80 93.33/80 ผานเกณฑ 
9 76.67 80 76.67/80 ไมผานเกณฑ 
10 76.67 85 76.67/85 ไมผานเกณฑ 
11 83.33 75 83.33/75 ไมผานเกณฑ 
12 76.67 85 76.67/85 ไมผานเกณฑ 

รวม 12 เลม 81.67 80 81.67/80 ผานเกณฑ 
 
จากตารางที่ 2   จะเห็นวา ประสิทธภิาพของบทเรยีนสําเรจ็รูป วชิา ฟสกิส  เร่ือง แบบจําลอง 

อะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6  โดยรวมทัง้ 12 เลม มีคาเทากบั 81.67/80 
เม่ือพิจารณารายเลม เลมทีผ่านเกณฑมาตรฐานมี 3 เลมคือ เลมที่ 1 มีคา
เทากบั 80/90 เลมที ่7 มีคาเทากบั 96.67/80 และ เลมที ่8 มีคาเทากบั 
93.33/80  และเลมที่ยังไมผานเกณฑมาตรฐานมี 9 เลมคือ เลมที่ 2, 3, 4,  
5, 6, 9, 10, 11 และ เลมที่ 12  ตองปรับปรุงแกไขกอนแลวจึงนําไปทดลอง
กับกลุมเล็กเพื่อหาคาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเรจ็รูป วิชา ฟสกิส  เร่ือง 
แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตอไป 
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ตารางที่ 3   แสดงประสิทธภิาพของบทเรียนสําเร็จรูป วิชา ฟสิกส เร่ือง แบบจําลองอะตอม    
      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ในการทดลองแบบกลุมเล็ก แสดงคาเกณฑมาตรฐานของ 

     บทเรียนสาํเร็จรูป  (12 เลม)  
  

เลมที ่ 1E  2E  21 EE  การผานเกณฑ 
80/80 

1 85.93 81.11 85.93/81.11 ผานเกณฑ 
2 84.07 82.78 84.07/82.78 ผานเกณฑ 
3 83.15 80 83.15/80 ผานเกณฑ 
4 83.33 81.11 83.33/81.11 ผานเกณฑ 
5 82.04 80.56 82.04/80.56 ผานเกณฑ 
6 85.93 82.22 85.93/82.22 ผานเกณฑ 
7 83.15 83.33 83.15/83.33 ผานเกณฑ 
8 83.52 82.22 83.52/82.22 ผานเกณฑ 
9 80.74 81.11 80.74/81.11 ผานเกณฑ 
10 82.96 80 82.96/80 ผานเกณฑ 
11 82.59 81.11 82.59/81.11 ผานเกณฑ 
12 83.89 80 83.89/80 ผานเกณฑ 

รวม 12 เลม 83.44 81.30 83.44/81.30 ผานเกณฑ 
 
จากตารางที่ 3   จะเห็นวา ประสิทธภิาพของบทเรยีนสําเรจ็รูป วชิา ฟสกิส  เร่ือง แบบจําลอง 

อะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6  โดยรวมทัง้ 12 เลม มีคาเทากบั 83.44/81.30 
เม่ือพิจารณารายเลม ทกุเลมผานเกณฑมาตรฐาน โดย                       
เลมที่ 1 มีคาเทากับ 85.93/81.11 เลมที่ 2 มีคาเทากบั 84.07/82.78        
เลมที่ 3 มีคาเทากับ 83.15/80  เลมที่ 4 มีคาเทากับ 83.33/81.11            
เลมที่ 5 มีคาเทากับ 82.04/80.56 เลมที่ 6 มีคาเทากบั 85.93/82.22        
เลมที่ 7 มีคาเทากับ 83.15/83.33 เลมที่ 8 มีคาเทากบั 83.52/82.22        
เลมที่ 9 มีคาเทากับ 80.74/81.11 เลมที่ 10 มีคาเทากบั 82.96/80         
เลมที่ 11 มีคาเทากบั 82.59/81.11 และ เลมที่ 12 มีคาเทากับ 83.89/80 
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ตารางที่ 4   แสดงประสิทธภิาพของบทเรียนสําเร็จรูป วิชา ฟสิกส เร่ือง แบบจําลองอะตอม      
 ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6  ในการทดลองภาคสนาม  แสดงคาเกณฑมาตรฐาน 

      ของบทเรยีนสําเร็จรูป  (12 เลม)  
 

เลมที ่ 1E  2E  21 EE  การผานเกณฑ 
80/80 

1 84.11 84.83 84.11/84.83 ผานเกณฑ 
2 82 80.5 82/80.50 ผานเกณฑ 
3 83.78 81 83.78/81 ผานเกณฑ 
4 83.56 80.33 83.56/80.33 ผานเกณฑ 
5 82.11 81 82.11/81 ผานเกณฑ 
6 81.94 82.0 81.94/82.0 ผานเกณฑ 
7 83.94 82.17 83.94/82.17 ผานเกณฑ 
8 82.22 80 82.22/80 ผานเกณฑ 
9 81.67 80 81.67/80  ผานเกณฑ 
10 83.89 82 83.89/82 ผานเกณฑ 
11 83.50 82.33 83.50/82.33 ผานเกณฑ 
12 81.56 82.17 81.56/82.17 ผานเกณฑ 

รวม 12 เลม 82.86 81.38 82.86/81.38 ผานเกณฑ 
 
จากตารางที่ 4   จะเห็นวา ประสิทธภิาพของบทเรยีนสําเรจ็รูป วชิา ฟสกิส  เร่ือง แบบจําลอง 

อะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6  โดยรวมทัง้ 12 เลม มีคาเทากบั 82.86/81.38
เม่ือพิจารณารายเลม ทกุเลมผานเกณฑมาตรฐาน โดย                       
เลมที่ 1 มีคาเทากับ 84.11/84.83 เลมที่ 2 มีคาเทากบั 82/80.50 
เลมที่ 3 มีคาเทากับ 83.78/81 เลมที่ 4 มีคาเทากบั 83.56/80.33 
เลมที่ 5 มีคาเทากับ 82.11/81 เลมที่ 6 มีคาเทากบั 81.94/82.0 
เลมที่ 7 มีคาเทากับ 83.94/82.17 เลมที่ 8 มีคาเทากบั 82.22/80 
เลมที่ 9 มีคาเทากับ 81.67/80  เลมที่ 10 มีคาเทากับ 83.89/82 
เลมที่ 11 มีคาเทากบั 83.50/82.33 และ เลมที่ 12 มีคาเทากับ 81.56/82.17 
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 2.  ประเมินผลการใชบทเรียนสําเร็จรูป วชิา ฟสิกส  เรื่อง แบบจาํลอง
อะตอม  ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6  ทุกเลมโดยวิเคราะหจากคะแนนทดสอบกอนเรียน 
หลังเรียน จากน้ันเปรียบเทียบคารอยละของนักเรยีนที่ไดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในป
การศึกษา  2547  และปการศึกษา  2548   
 
 2.1  ผลการวเิคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนกอน
เรียนและหลังเรียนในการใชบทเรียนสําเรจ็รูป วชิา ฟสกิส  เร่ือง แบบจําลองอะตอม ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 หอง 1 และ หอง 2 จํานวน 68 คน ดังแสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5  คะแนนกอนเรียนหลังเรียน  t-test  
 

เลมที ่ จํานวนคน (N) t-test 
1 68 24.69 
2 68 34.18 
3 68 17.79 
4 68 7.72 
5 68 20.56 
6 68 21.18 
7 68 22.22 
8 68 20.98 
9 68 21.20 
10 68 7.73 
11 68 16.44 
12 68 18.96 
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2.2  การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิว์ิชาฟสิกส ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 ในปการศึกษา 
2547  กับปการศกึษา 2548 
 
ตารางที่ 6  การ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิว์ชิาฟสิกส  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศกึษา  

    2547  กับปการศึกษา 2548 
 

ปการศึกษา 2547 ปการศึกษา 2548 
ระดับผลการเรียน 

จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ 
0 0 0 0 0 

1.0 22 29.73 1 1.47 
1.5 0 0 5 7.35 
2.0 33 44.59 8 11.76 
2.5 0 0 26 38.24 
3.0 17 22.97 23 33.82 
3.5 0 0 3 4.41 
4.0 2 2.70 2 2.94 

ระดับผลการเรียนเฉลีย่ 

( X )  
1.99 2.60 

 
ที่มา.  งานประกันคุณภาพการศกึษาโรงเรยีนสกลนครพฒันศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
 
 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
 

1.   วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.1  เพ่ือสรางและพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป วชิาฟสิกส เร่ือง แบบจําลองอะตอม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

1.2  เพ่ือศึกษาผลการใชบทเรียนสําเร็จรูป วชิาฟสิกส เร่ือง แบบจําลองอะตอม 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
 
2.  สมมุติฐานของการวิจัย 
 
  ไดบทเรียนสาํเร็จรูป วิชาฟสิกส เร่ือง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษา  
ปที่ 6  ที่มีประสิทธิภาพและผานเกณฑมาตรฐาน  80/80 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 ที่เรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบ  วิชา 
ฟสิกส  เร่ืองแบบจําลองอะตอม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงขึ้น 
 
3. วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

การสรางและพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปครัง้น้ี  มีวตัถุประสงคเพ่ือสรางและพัฒนา
บทเรียนสําเรจ็รูป วชิาฟสกิส เร่ือง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6  เพ่ือใช
ประกอบการเรียนการสอน  ใชในการสอนซอมเสริมนักเรียน  ใหนักเรียนยืมเพ่ือศึกษา
คนควาดวยตนเอง เพ่ือแกปญหาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาฟสิกสต่ํา  ขอสรปุผลการ
ดําเนินงาน  ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการเปน 2 ขั้นตอน ดังน้ี 

3.1 ขั้นสรางและพฒันาบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เร่ืองแบบจําลอง 
อะตอม  ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6  แบงไดเปน 3 ขั้นตอนยอยไดดังน้ี 

3.1.1 ขั้นการวิจัย  โดยจัดสรางและพัฒนาบทเรยีนสําเร็จรูป วิชา 
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ฟสิกส  เร่ือง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  แบบเสนตรง   และทดลองใชเพ่ือหา
ประสิทธิภาพแบบเดี่ยว  แบบกลุมเล็ก  และแบบภาคสนาม    ในปการศึกษา 2548  โดยตั้ง
เกณฑมาตรฐานประสิทธิภาพไวที่ระดับ  80/80 

3.1.2 ขั้นพัฒนา  โดยการนําบทเรยีนสําเร็จรูปไปใชจริงในการจัด    
การเรียนการสอนประกอบการเรียนซอมเสริม  และใหนักเรียนไดใชศึกษาดวยตนเอง
เพ่ิมเติม  จํานวน 2 หอง  นักเรียน  68 คน 

3.1.3 ขั้นประเมินและเผยแพร  หลังจากนําบทเรียนสําเร็จรูป วิชา 
ฟสิกส  เร่ือง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไปใชจริงแลวใน 1 ภาคเรียน  ได
ประเมินผลรวมเพ่ือตรวจสอบความกาวหนาจากระดับคะแนนของนักเรียนที่ใชบทเรียน
สําเร็จรูปและจัดลงใน website  เพ่ือเผยแพร 
 
4.  สรุปผลการวิจัย 
 

4.1  บทเรียนสําเรจ็รูป วิชาฟสกิส เร่ือง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   
ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.86/81.38 สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว คือ 80/80  

4.2  การเปรียบเทยีบคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน พบวา บทเรียนสําเร็จรูป  
วิชาฟสิกส เร่ืองแบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 ทุกเลมมีคะแนนทดสอบหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01  ซ่ึงเปนผลยืนยันไดวาบทเรียน
สําเร็จรูปที่สรางขึ้นมีประสทิธิภาพ สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนในสถานการณจริง
ไดโดยดูไดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปการศึกษา  2548  มีระดับผล การเรียนเฉลี่ยสูง
กวา ปการศึกษา  2547  เปน 2.60 จาก 1.99  และผูไดรับระดับผลการเรียน 0 และ 1 ลดลง 
                           
5.   อภิปรายผลการวิจัย 
 

5.1  บทเรียนสําเร็จรูป วิชา ฟสิกส เร่ือง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   
ในการทดลอง แบบ 1:1 มีคา เทากับ 81.67/80  แบบกลุมเล็ก มีคาเทากับ 83.44/81.30 และ
แบบภาคสนาม เทากบั 82.86/81.38  โดยรวมแลวจะเห็นวาบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส 
เร่ือง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ที่สรางขึ้นมีประสิทธภิาพ 82.86/81.38 สูง
กวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว คือ 80/80 เปนไปตามสมมุตฐิาน สอดคลองกบัผลการวิจัย
ของ กาญจนา เทนอิสสระ ซ่ึงไดทําการวจัิยเร่ือง การสรางบทเรียนโปรแกรมวิชาเคมี เร่ือง 
การจัดจําแนกสารสาํหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ทีส่รางขึน้มีประสิทธภิาพ 89.38/80.36  
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คมเพชร โพธปิสสา ไดทําการวิจัยเร่ือง การสรางบทเรียนโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร เร่ือง
เครื่องใชไฟฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สรางขึ้นแบบเสนตรงมีประสิทธิภาพ  
92.10/92.10  วีระพงศ วรพงศทรัพย ไดทําการวิจัยเร่ือง การสรางบทเรียนสําเรจ็รูป
คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง เทคโนโลยมัีลติมีเดีย ที่สรางขึ้นมีประสทิธิภาพ 85.03/82.65 
สูงกวาเกณฑที่กําหนด นุตประวีร ประไพพิศ ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียน
สําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีคาประสิทธิภาพ 
81.00/82.23  และ ยงยุทธ สุวรรณนัง ไดทําการวิจัยเร่ือง การวิจัยเร่ือง การสรางบทเรียน
สําเร็จรูป เร่ือง การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 พบวา 
บทเรียนสําเรจ็รูปที่สรางขึน้มีคาประสิทธิภาพ 86.13/80.00   

แตอยางไรก็ตามประสิทธิภาพดังกลาวอาจมีความคลาดเคลื่อนอยูบางเนื่องจากสาเหต ุ
5.1.1  เปนไปไดที่นักเรียนบางคนไมทําตามลําดบัขัน้  และไมมีความซื่อสตัย 

ตอตนเอง  อาจเปดดูคําตอบกอนลงมือทาํ   
5.1.2  เม่ือพบวาคําตอบไมตรงกบัคําเฉลยอาจมีการแกไข 

5.2 การเปรียบเทยีบคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน พบวา บทเรียน 
สําเร็จรูป วิชาฟสิกส เร่ืองแบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกเลมมีคะแนนทดสอบ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 จะเห็นวา เม่ือนําบทเรยีน
สําเร็จรูป วชิาฟสิกส เร่ืองแบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ประกอบการเรียนการสอน  
การสอนซอมเสริม และการใหนักเรียนยมืไปศึกษาดวยตนเองของนักเรยีน สามารถแกปญหา
นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่ําไดเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว นักเรียน มี
ความกาวหนาในการเรียนไดจริง ซ่ึงยืนยันไดจากผลสัมฤทธิท์างการเรยีนในปการศึกษา 2548  
มีระดับผลการเรียนเฉลีย่สงูกวา ปการศกึษา  2547  เปน 2.60 จาก 1.99 ตามลําดับ และผู
ไดรับระดับผลการเรียน 0 และ 1 ลดลง เปนไปตามสมมุติฐาน สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
พัชรี  ภัทรมูล ไดทําการทดลองและประเมินผลการใชบทเรียนแบบโปรแกรม  เร่ือง  สัตว  
สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศกึษาปที่ 5  ผลการทดสอบระหวางคะแนนกอนการทดลองและหลัง
การทดลองอยางมีนัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดับ .01  ซ่ึงเปนผลที่สามารถยนืยันไดวาบทเรียน
โปรแกรมทีส่รางขึ้นสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนในสถานการณจริงได  เกษรา สุชิรัมย  
ไดทําการวิจัยเร่ือง การใชบทเรียนสาํเร็จรูปแบบสาขา ในการเรียนสาระวิทยาศาสตรหนวย
การเรียนรู บรรยากาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  พิเชษฐ หาดี  ไดทําการ
วิจัยเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาอุปกรณปองกันไฟฟาแรงสูง 
ระหวางการเรยีนการสอนดวยบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนบรรยายประกอบการใชสื่อ 
ผลการวิจัยสรปุวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนการสอนดวยบทเรียนสําเร็จรูปสูงกวาการสอน



 75

บรรยายประกอบการใชสื่อ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 วีระพงศ วรพงศทรัพย  ไดทําการ
วิจัยเร่ือง การสรางบทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  
สามารถทําใหผูเรียนมีประสทิธิภาพทางการเรียนเพ่ิมขึน้ (50.73) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
อยูที่ระดับ 0.01 สามารถนําไปใชในการเรียนดวยตนเองได  นุตประวีร ประไพพศิ ไดทํา
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา บทเรียนสําเร็จรูปเร่ือง พระไตรปฎก ทําใหนักเรียนมีผลการเรียนรู
ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 
และ สุภชัย ศรีมันตะ ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน ความคิดเห็น 
และความคงทนในการเรียนรูวิชาคณติศาสตร เร่ือง ลําดับเลขคณิต ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 โดยการสอนเสริมดวยบทเรียนโปรแกรม  พบวา คะแนนเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 วิชาคณติศาสตร เร่ืองลาํดับเลข
คณิตหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ 0.05   

 
6.  ขอเสนอแนะ 
 
 6.1   ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน 
    6.1.1  ควรนําบทเรยีนสาํเร็จรูปที่พัฒนาขึ้น  นําไปใชในการเรียนการสอนเพื่อ 
แกปญหาผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่ํา   ทั้งยังเปนการปลกูฝงคุณธรรมจริยธรรม  ในเรื่อง ความ
ซ่ือสัตย  ความมีวินัยในตนเอง  ใหนักเรียนเขาใจและปฏิบัตติาม 

   6.1.2  บทเรียนสําเร็จรูป  เปนบทเรียนที่ใชซอมเสริมและศึกษาคนควาดวย 
ตนเอง  ดังน้ันจะใชไดผลดีกับนักเรียนทีมี่ทักษะดานการอาน  มีสมาธิ และมีความตั้งใจ  
และเปนการสงเสริมการรกัการอาน 

6.1.3  บทเรียนสําเร็จรูป สามารถแกปญหานักเรียนที่สอบไมผานจุดประสงค 
ใหผานจุดประสงคการเรียนรูน้ัน 
  ใชแบบเรียนสําเร็จรูปในเวลาที่ครูไมสามารถเขาสอนแทนได หรือใชใน 
การแกปญหาการขาดแคลนครูโดยนักเรียนสามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง 
  บทเรียนสําเรจ็รูป จะทําใหนักเรียนที่ไมมีความมั่นใจในการเรียน เกิด 
ความมั่นใจ เม่ือตอบผิดก็ไมตองเกรงวาจะมีผูเยาะเยย  สามารถแกไขดวยตนเองได 
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6.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป 
6.2.1  ควรมีการสรางบทเรยีนสําเรจ็รูปในเน้ือหาวิชาอ่ืนๆ ที่ครผููสอนประสบ 

ปญหาการขาดการเรียนซอมเสริม  หรือเวลาเรียนไมพอ   
6.2.2  บทเรียนสําเรจ็รูปใชเปนสื่อซอมเสริมและแกปญหาผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนต่ําที่ดีมาก  ดังน้ันควรมกีารสรางและพัฒนา  และศึกษาผลการสอนโดยใช
บทเรียนสําเรจ็รูป  ในทกุรายวชิาอ่ืน ๆ  

6.2.3  เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาครูผูสอนในการสรางและพัฒนาสื่อ 
การเรียนการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปเปนสื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


