บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับ
ใชเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2542 มีหลักการจัดการศึกษาไว 3 ประการ คือเปนการศึกษา
ตลอดชีวติ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและมีการพัฒนาสาระและกระบวนการ
เรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง โดยมุงหวังใหสถานศึกษามีการบริหารเปนไปอยางตอเนื่อง
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีประสิทธิภาพ การปฏิรูปการเรียนรู เปนการจัด
การศึกษาและยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด และ กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดกระบวนการเรียนรูตองจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัตทิ ําได คิดเปน รักการอาน
และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง จัดสื่อการเรียนรูเพื่ออํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูและมีความรอบรู
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ไดจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักการจัด
การศึกษาทัง้ 3 ประการ เนนผูเรียนเปนสําคัญมีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อใหโรงเรียนเขาสูร ะบบการประกันคุณภาพการศึกษา และผานการประเมิน
จากบุคคลภายนอก สรางความมั่นใจใหกับผูปกครองและสังคม นักเรียนจบการศึกษาจาก
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเปนบุคคลที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับและเกิดความ
พึงพอใจ เปนสมาชิกที่ดีของสังคมอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา รับผิดชอบในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร ไดจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
หลากหลายวิธีสอนครอบคลุมเนื้อหาตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สาระพื้นฐานและสาระเพิ่มเติม เพื่อใหผูเรียนไดรับความรู เกิดทักษะมีประสบการณ มี
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กิจกรรม การเรียนรูที่หลากหลาย อันจะกอใหเกิดทักษะที่สําคัญในการเรียนรูและการนํา
ความรูไปใชใหเกิดประโยชน
จากการรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ) ในรอบ
แรกเมื่อวันที่ 26 – 28 มกราคม 2547 พบวา มาตรฐานที่ 5 : ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปน
ตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในกลุมประสบการณ/กลุมวิชา/หมวดวิชาที่สําคัญ
สูงกวาเกณฑมาตรฐานขั้นต่าํ ในกลุมสาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรอยูที่รอยละ 61.82 ระดับคุณภาพ พอใช ซึ่ง สมศ วางเกณฑระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการการเรียน 3.0 ขึน้ ไปไวที่รอยละ 75 ขึ้นไป และจากการเรียนการสอนที่ผานมาพบวา
ปการศึกษา 2547 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6
หอง 1 และ หอง 2 จํานวน 74 คน มีผลการเรียน 3.0 ขึน้ ไป เพียง 19 คน คิดเปนรอยละ
25.68 ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่ สมศ ตั้งไวมาก ซึ่งวิชาฟสิกสเปนวิชาหนึ่งที่ทําให ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรต่ํา ผูวิจยั จึงสนใจและตัง้ ใจที่จะแกปญ
 หาดังกลาว ประกอบกับ
นักเรียนที่เขามาเรียนในโรงเรียนนี้เปนนักเรียนที่สอบเขาเรียนในโรงเรียนประจําจังหวัดไมได
และผูปกครองรอยละ 80 มีอาชีพเกษตรกรและกรรมกรจึงมีฐานะคอนขางยากจน แตผูวิจัยก็มี
เปาหมายที่จะยกระดับการเรียนรูของนักเรียนทุกคนใหสูงขึ้น โดยมีความเชื่อวานักเรียนแตละ
คนมีความแตกตางกัน ไมสามารถเรียนรูไดเทากันในเวลาเดียวกัน แตสามารถเรียนรูได
ใกลเคียงกันถาเขามีสื่อหรือนวัตกรรมและเวลาในการเรียนรูที่เหมาะสมและเพียงพอ ผูวิจัย
จึงออกแบบสอบถามนักเรียนที่ไดระดับผลการเรียนต่าํ กวา 2.99 จํานวน 55 คน คิดเปน
รอยละ 74.32 ถึงสาเหตุและปญหาพบวา นักเรียนมีเวลาเรียนนอยทําใหไมเขาใจในเนื้อหา
ที่เรียน บางคนตองชวยผูปกครองทํางานหาเลี้ยงครอบครัว บางคนตองทํางานสงตัวเองเรียน
นักเรียนไมไดรับการซอมเสริมที่เพียงพอ ไมมีหนังสือเรียน หนังสืออานเพิ่มเติมมีไมเพียงพอ
ผูวิจัยจึงคิดหาแนวทางที่จะแกปญหาดังกลาว โดยเนนถึงการเราความสนใจในการ
เรียนรู ความถูกตองของเนือ้ หาวิชา การศึกษาคนควาของนักเรียนตามความสามารถและตาม
ศักยภาพอยางไมจํากัด และควรเปนสื่อ/นวัตกรรมที่นกั เรียนสามารถนําไปใชในการศึกษา
เพื่อทบทวนเนื้อหาและซอมเสริมได ในขณะเดียวกันก็สามารถใชกบั นักเรียนที่สอบไมผาน
จุดประสงคการเรียนรูเรื่องนั้น บทเรียนสําเร็จรูปนาจะเปนตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับใหนักเรียน
ไดยืมไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนหรือที่บานตามเอกภาพและบริบทของตนเองและเปนการ
เรียนรูไดตลอดเวลา ซึ่งเปนวิธีที่เหมาะสมที่จะทําใหนักเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาไดดีขึ้น เปรื่อง
กุมุท ไดกลาวถึงคุณคาของบทเรียนสําเร็จรูปไววา บทเรียนสําเร็จรูปจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางการเรียนการสอน ชวยใหผูเรียนไดมีพัฒนาการทางการเรียน ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาไปถึง
ขั้นสูงสุด และยังชวยแกปญหาการขาดแคลนครูผูสอนดวย (เปรื่อง กุมุท, 2525) การเรียนรูใน
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บทเรียนสําเร็จรูปนี้ จะแบงเนื้อหาออกเปนสวนยอยๆ จากงายไปหายาก การเรียนใหผูเรียน
ศึกษาเนื้อหา ไดตอบคําตอบและสามารถทราบผลของคําตอบไดทันที เมื่อเรียนจบผูเรียนจะ
สามารถเกิดความคิด รวบยอดตามจุดประสงค การเรียนรูที่ตั้งไว
นอกจากนี้ผวู จิ ัยเห็นวา บทเรียนสําเร็จรูปนาจะเปนสื่อการสอนทีเ่ หมาะสมกับบริบท
ของนักเรียนและสามารถแกไขปญหาการเรียนการสอนตลอดจนสงเสริมใหมีการพัฒนา การ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูว จิ ัยจึงมีความสนใจทีจ่ ะสรางบทเรียนสําเร็จรูป วิชา
ฟสิกส เรื่องแบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยจัดแยกออกเปนเรื่องยอย ๆ จะได
ไมเกิดการเบือ่ หนายเพราะใชเวลาในการศึกษาประมาณ 30 นาที – 60 นาที ก็จบแลว
(แบบจําลองอะตอมจะประกอบดวยบทเรียนสําเร็จรูปจํานวน 12 เลม คือ เลม 1 แบบจําลอง
อะตอมของดาลตัน เลม 2 การคนพบอิเล็กตรอน เลม 3 การทดลองของมิลลิแกน เลม 4
แบบจําลองอะตอมของทอมสัน เลม 5 แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด 6. สเปกตรัม
จากอะตอมของแกส เลม 7 การแผรงั สีของวัตถุดํา เลม 8 ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก
เลม 9 แบบจําลองอะตอมของโบร เลม 10 รังสีเอกซ เลม 11 สมมติฐานของเดอบรอยล
เลม 12 หลักความไมแนนอนและโครงสรางอะตอมตามแนวคิดกลศาสตรควอนตัม) นําไปใช
ในการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปจจุบันเกิด
ประโยชนสูงสุดกับผูเรียน สงใหผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาฟสิกสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 หอง 1 และ หอง 2 จํานวน 68 คน ในปการศึกษา 2548 สูงขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เรือ่ ง แบบจําลองอะตอมชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6
2. บทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอมที่พัฒนาขึ้นสามารถ
แกปญหาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 ได
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อทราบถึงประสิทธิภาพบทเรียน
สําเร็จรูปวิชาฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
จํานวน 12 เรื่อง (1 เรื่อง / 1 เลม) ดังนี้
1. แบบจําลองอะตอมของดอลตัน
2. การคนพบอิเล็กตรอน
3. การทดลองของมิลลิแกน
4. แบบจําลองอะตอมของทอมสัน
5. แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด
6. สเปกตรัมจากอะตอมของแกส
7. การแผรังสีของวัตถุดํา
8. ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก
9. แบบจําลองอะตอมของโบร
10. รังสีเอกซ
11. สมมติฐานของเดอบรอยล
12. หลักความไมแนนอนและโครงสรางอะตอมตามแนวคิดกลศาสตรควอนตัม
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กรอบแนวคิดในการวิจัยสรุปได ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

บทเรียนสําเร็จรูปวิชาฟสิกส
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
แนวทางการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมุติฐานของการวิจัย
1. บทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ที่มีประสิทธิภาพและผานเกณฑมาตรฐาน 80/80
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาที่เรียนโดยใชบทเรียน
สําเร็จรูปประกอบ วิชาฟสิกส เรื่องแบบจําลองอะตอม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
มุงศึกษาการใชบทเรียนสําเร็จรูปวิชาฟสกิ ส 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 สเปกตรัมจากอะตอมของแกส
1.7 การแผรงั สีของวัตถุดํา
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 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หอง 1 และ
หอง 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จํานวน 68 คน
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3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หอง 1 และ
หอง 2 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548
3.2 ตัวแปรตาม
ตัวแปรตาม ไดแก บทเรียนสําเร็จรูปวิชาฟสิกส เรื่อง แบบจําลอง
อะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 12 เรื่อง คือ
3.2.1 แบบจําลองอะตอมของดอลตัน
3.2..2 การคนพบอิเล็กตรอน
3.2.3 การทดลองของมิลลิแกน
3.2.4 แบบจําลองอะตอมของทอมสัน
3.2.5 แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด
3.2.6 สเปกตรัมจากอะตอมของแกส
3.2.7 การแผรังสีของวัตถุดํา
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
เพื่อใหความหมายเปนที่เขาใจตรงกัน จึงกําหนดขอบขายความหมายที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ
1. บทเรียนสําเร็จรูปวิชาฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม หมายถึง บทเรียน
สําเร็จรูปที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเองตามลําดับจากงายไปหา
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ยาก โดยแบงเนื้อหาออกเปนสวนยอย ๆ เรียกวา กรอบ แตละกรอบจะมีคําอธิบายเนื้อหา
คําถามทีเ่ หมาะสม และคําเฉลยอยูใ นกรอบถัดไป เพื่อใหนักเรียนไดตรวจคําตอบและประเมิน
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 เรื่องแบบจําลองอะตอม
โดยไมใชบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เรือ่ งแบบจําลองอะตอม ประกอบการสอน
4. การสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบ หมายถึง การสอนวิชาฟสิกส
เรื่องแบบจําลองอะตอม โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เรื่องแบบจําลองอะตอม
ประกอบการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นในการศึกษาเพิ่มเติม
5. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน หมายถึง คะแนนทีไ่ ดจากการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาฟสิกส เรือ่ งแบบจําลองอะตอม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2548 ที่สรางขึ้น
6. ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของ
บทเรียนสําเร็จรูป ที่ชวยใหเกิดความรู ความเขาใจ เกณฑประสิทธิภาพของบทเรียน
สําเร็จรูป ผูวจิ ัยกําหนดไว 80/80 (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533)
80 ตัวแรก หมายถึง คาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนของ
บทเรียนสําเร็จรูป คิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยจากผลการทําแบบทดสอบยอยระหวาง
การเรียนในบทเรียน
80 ตัวหลัง หมายถึง คาประสิทธิภาพของพฤติกรรมทีเ่ ปลี่ยนไปในตัว
ผูเรียน คิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยทีน่ ักเรียนทําไดจากการทดสอบหลังเรียน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนมีโอกาสเรียนดวยตนเอง และดําเนินการตามความสามารถของตนเอง
และเปนการสงเสริมการรักการอานอีกดวย
2. ชวยลดภาระในการสอนของครู เพราะครูจะเปนผูชว ยเหลือนักเรียนในกรณี
ที่เกิดปญหาเทานั้น
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3. สามารถแกปญหานักเรียนที่สอบไมผานจุดประสงคการเรียนรูใหผาน
จุดประสงคการเรียนรูนั้น ใชในการซอมเสริมแทนครู หรือใชในเวลาที่ครูไมสามารถ
เขาสอนได หรือใชในการแกปญหาการขาดแคลนครู
4. นักเรียนสามารถเรียนไดตามความพอใจของตนเอง
5. นักเรียนที่ไมมีความมั่นใจในการเรียน เมื่อตอบผิดก็ไมตองเกรงวาจะมีผู
เยาะเยย สามารถแกไขดวยตนเองได
6. ความรูที่ไดจากการวิจัยจะเปนประโยชนสําหรับ ครู และผูสนใจจะทําวิจัยและ
พัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปตอไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การนําเสนอเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยเรื่อง การใชบทเรียนสําเร็จรูป
วิชาฟสิกส เรือ่ งแบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ผูวิจัยนําเสนอตามลําดับดังนี้
2.1 ที่มาและความหมายของบทเรียนสําเร็จรูป
2.2 ขอบขายบทเรียนสําเร็จรูป
2.3 หลักสําคัญของการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป
2.4 ทฤษฎีทเี่ ปนพื้นฐานของบทเรียนสําเร็จรูป
2.5 วิธีเขียนบทเรียนสําเร็จรูป
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 ที่มาและความหมายของบทเรียนสําเร็จรูป
บทเรียนโปรแกรมมีจุดเริ่มตนที่สหรัฐอเมริกา โดย เพรสซี (Sydney L. Pressey
< http://www.geocities.com/mahanin/test2.html (9 พฤศจิกายน 2549)>) แหง
มหาวิทยาลัยโอไฮโอ ไดประดิษฐ เครื่องสอน (Teaching Machine) ขึ้นมาสําหรับทดสอบ
นักเรียน เมื่อ พ.ศ. 2463 และไดทําการปรับปรุงนําออกเผยแพรในป พ.ศ. 2472 แต
เนื่องจากยังไมคอยมีคนเห็นความสําคัญ จึงทําใหไมไดพัฒนาไปเทาที่ควร
บทเรียนโปรแกรมไดรับความสนใจมากขึ้น ในป พ.ศ. 2497 เมื่อ สกินเนอร
(B.F.Skinner< http://www.geocities.com/mahanin/test2.html (9 พฤศจิกายน 2549)>)
แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด ไดเขียนบทความอธิบายหลักการเรียนรู ซึ่งนําไปสูการสราง
บทเรียนโปรแกรม ลงในวารสาร Harward Education Review และตอมาสกินเนอรได
ประดิษฐและทดลองเครื่องสอนของเขา และพิมพผลงานออกเผยแพรในวารสาร Science
เมื่อป พ.ศ. 2500 ทําใหบทเรียนโปรแกรมแพรหลายไปทั่วสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
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ผลการคนควานี้เองทําใหสกินเนอรไดรับการยกยองวา เปนผูใหกําเนิดบทเรียนโปรแกรม
แบบเชิงเสน
หลังจากนั้น โครวเดอร ซึ่งเปนนักจิตวิทยาเปนผูทําใหบทเรียนโปรแกรมไดรับ
ความนิยมแพรหลายมากขึน้ เขาไดทําการคนควาทดลองเกี่ยวกับบทเรียนโปรแกรมแบบ
สาขา ไดรับความสําเร็จมากจนไดรับยกยองวาเปนผูใหกําเนิด บทเรียนโปรแกรมแบบสาขา
บทเรียนโปรแกรมไดรับการพัฒนากันตอๆ มา โดยอาศัยแนวคิดของสกินเนอรและ
โครวเดอรเปนหลัก <http://www.geocities.com/mahanin/test2.html (9 พฤศจิกายน
2549)> มีการจัดตั้งองคการเพื่อทําการวิจยั และเผยแพรบทเรียนโปรแกรมนี้ เชน
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย มหาวิทยาลัยทรินิตี มหาวิทยาลัยเบอรมิงแฮม และในลอนดอน เปน
ตน บทเรียนโปรแกรมที่สรางขึ้นในระยะหลัง ๆ นี้ มีการนําเอาการวิเคราะหงาน (Task
Analysis) เกี่ยวกับกระบวนการของการเรียนรูมาใชเปนเครื่องนําทาง และไดมีการนําเอาสื่อ
การสอนตางๆ เขามาใชในบทเรียนโปรแกรมดวย
จากความเปนมาของบทเรียนโปรแกรมจะเห็นไดวา บทเรียนโปรแกรม ไดเริ่มจาก
เครื่องสอนกอน <http://ednet.kku.ac.th/~sumcha/212300/old1.html (12 พฤศจิกายน
2549)> และอาจจะมีผูเรียกแตกตางกันออกไป จนบางครั้งอาจจะทําใหเกิดความสับสนได
เชน แบบเรียนสําเร็จรูปตํารา แบบโปรแกรม แบบเรียนดวยตนเอง เปนตน ความจริงแลว
บทเรียนโปรแกรม เปนการจัดระบบการเรียนการสอนใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถ
ของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูผลิตบทเรียนโปรแกรมอาจจะสรางออกมาในลักษณะ
ของเครื่องมือที่เรียกวา เครือ่ งชวยสอน หรือในลักษณะของตํารา หนังสือหรือแบบเรียน ก็
เรียกวา แบบเรียนโปรแกรม หรืออาจจะสรางในลักษณะอื่น ๆ ซึ่งขึ้นอยูกับความเหมาะสม
ในการใชงาน
บทเรียนโปรแกรมประกอบดวย บทเรียนขนาดเล็กหลายบททีเ่ สนอแนวคิด (concept)
เดียว เรียกวา โมดูล (module) และเมื่อนําบทเรียนสําเร็จรูปหลายบทเรียนที่เสนอเนื้อหา
สาระตอเนื่องกันมารวมกันเขาเกิดเปนบทเรียนสําเร็จรูปซึ่งเปนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เขามามีบทบาทในวงการศึกษาเปนอยางมาก ซึ่งไดมีนักการศึกษาใหความหมายของ
บทเรียนโปรแกรมหรือบทเรียนสําเร็จรูปไวหลายทาน ดังนี้
วิททิชและชูลเลอร (Witich & Shuller) < http://www.we-office.th.gs/web-w/eoffice/468201-1.pdf (9 พฤศจิกายน 2549)> ไดใหความหมายของบทเรียนโปรแกรมไววา
บทเรียนโปรแกรม เปนระบบการเสนอบทเรียนอยางมีระเบียบทีละเล็กทีละนอยแกผูเรียน
บทเรียนแตละตอนจะมีเรื่องที่จะใหผูเรียนเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และจะมีปญหา
ถามเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อใหผูเรียนตอบปญหานั้น จากนั้นก็จะเฉลยคําตอบที่ถูก
เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อใหผูเรียนตอบปญหานัน้ จากนั้นก็จะเฉลยคําตอบที่ถูกตองไว
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บทเรียนโปรแกรมแตละตอนจะประกอบไปดวยเนื้อหาที่ถูกแบงออกเปนสวนยอยๆ เรียกวา
กรอบ (frame) ซึ่งกรอบในลําดับตนๆ จะเชื่อมโยงชักนําไปสูกรอบตอไปเสมอ
วิจิตร ศรีสอาน <http://www.kj.ac.th/e%20book/program/lesson/12/program1.html
(12 พฤศจิกายน 2549)> ใหความหมายของบทเรียนโปรแกรมไววา เปนการเขียนตําราวิธี
หนึ่งที่แตกตางออกไปจากตําราที่ใชกันอยูทั่วไป ขอแตกตางอยูที่การจัดเรียงลําดับเนื้อเรื่อง
โดยแบงหนวยและลําดับขัน้ ยอยๆ ที่เรียกวา เฟรม (frame) แตละหนวยมีคําตอบที่ถูกตอง
ไวใหตรวจสอบได
สุคนธ เครือน้ําคํา <http://www.kj.ac.th/e%20book/program/lesson/12/program1.html
(12 พฤศจิกายน 2549)> ใหความหมายของบทเรียนโปรแกรมไววา เปนเครื่องมือทาง
การศึกษาอยางหนึ่งซึ่งสามารถทําใหนักเรียนคนหนึ่งรับรูประสบการณที่จัดไวเปนอนุกรม
ตามลําดับขั้น ตามที่ผูจัดทําบทเรียนเชื่อวาจะนํานักเรียนไปสูขีดความสามารถที่ตองการให
เกิดขึ้น
ชัยยงค พรหมวงศ <http://ednet.kku.ac.th/~sumcha/212300/old1.html (12
พฤศจิกายน 2549)> ไดกลาวไวคลายๆ กันวา บทเรียนโปรแกรม หมายถึง การจัดระบบ
การเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนประกอบกิจกรรมการเรียนดวยตนเองตามเนื้อหา
ซึ่งจัดไวเปนขัน้ ตอนเล็กๆ ผูเรียนมีโอกาสประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง ดวยการดูจาก
ผลสะทอนกลับอยูเสมอ และบางครั้งก็อาจจะไดรับความรูเพิ่มเติมในเนื้อหาที่นักเรียนยังมี
ความรูไมดีพอ ผูเรียนจะเลือกเรียนไดตามความสนใจและกาวไปตามความสามารถของแต
ละคน
เปรื่อง กุมุท <http://ednet.kku.ac.th/~sumcha/212300/old1.html
(12 พฤศจิกายน 2549)> ไดอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับบทเรียนโปรแกรมเอาไววา
บทเรียนสําเร็จรูปหรือบทเรียนโปรแกรม เทียบไดกับการสอนของครูที่ดีคนหนึ่งนั่นเอง เมื่อ
ผูเรียนนําบทเรียนสําเร็จรูปมาเรียน เมื่อนั้นเขากําลังพบกับการสอนของครูดี ๆ เขาแลว ครู
ที่มาสอนความรู ทักษะและทัศนคติ ใหเขา เมื่อไร ที่ไหน ก็ไดที่เขาตองการเรียน เปนการ
สอนการเรียนแบบตัวตอตัว และสามารถปรับการสอนใหผเู รียนสามารถไปไดชาหรือเร็ว
ตามความสามารถของตนได บทเรียนนีม้ ีหลายรูปแบบ แลวแตจะบรรจุไวในสื่อการสอน
อะไร ถาบรรจุในเลมหนังสือก็เรียกวา แบบเรียนสําเร็จรูปหรือแบบเรียนโปรแกรม ถาบรรจุ
อยูในเครื่องมือหรือกลไกอยางงาย เรียกวา เครื่องสอน หรือ Teaching Machine บางก็
ออกมาในรูปของสื่อโสตทัศนศึกษาบางประเภท เชน สไลดเทป ภาพยนตร เปนตน
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ธีระชัย ปูรณโชติ < http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/data/research
_2005_36.pdf (9 พฤศจิกายน 2549)> ไดใหความหมายของบทเรียนโปรแกรมเอาไววา
บทเรียนแบบโปรแกรมหลายๆ บทเรียนที่เสนอเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกันรวมกันเขาเปน
แบบเรียนแบบโปรแกรม แบบเรียนแบบโปรแกรมเปนบทเรียนที่เสนอเนื้อหาของวิชาใดวิชา
หนึ่งเปนขั้นตอนยอย ๆ อยูในรูปของ “กรอบ” หรือ “เฟรม” (Frame) โดยการเสนอเนื้อหาที
ละนอย มีคําถามใหผูเรียนและตอบแลวเฉลยคําตอบใหทราบทันที โดยมากบทเรียนแบบ
โปรแกรมมักจะเปนรูปของสิ่งพิมพที่เสนอความคิดรวบยอดที่จัดลําดับไวแลวเปนอยางดี
สันทัด ภิบาลสุขและพิมพใจ ภิบาลสุข < http://dlibed.kku.ac.th/research_pro/
du007/2720.pdf (9 พฤศจิกายน 2549)> กลาววา บทเรียนโปรแกรมเปนสื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนเปนรายบุคคล เพราะสามารถจัดสถานการณการ
เรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู ซึ่งมีอยู 4 ประการ ไดแก
1. การใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนอยางกระฉับกระเฉง (Active
Participation)
2. การใหทราบผลการเรียนทันที (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
ประยุกตในรูปแบบของสื่อ ไดหลายชนิด อาจอยูในรูปของสไลด วิดิทัศน คอมพิวเตอร ไม
วาบทเรียนแบบโปรแกรม จะอยูในรูปของสื่อใดก็ตาม ผูเรียนจะตองสามารถเรียนรูไดดวย
ตนเอง มีปฏิสัมพันธ โตตอบได ใกลเคียงหรือเหมือนกับการเรียนกับครูตวั ตอตัว ในการ
สรางบทเรียนแบบโปรแกรมในรูปของสื่ออื่นๆ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชความรู ความเขาใจ
และทักษะพื้นฐานที่มาจากหลักการ กฎเกณฑ วิธีการ และทฤษฏีที่เริ่มตนดวยรูปแบบของ
หนังสือ (Programmed Text) เมื่อผูสรางเกิดความเชี่ยวชาญ ชํานาญ และมีทักษะพรอมใน
ระดับหนึ่ง ก็สามารถปรับเปลี่ยนไปสูบทเรียนแบบโปรแกรมในรูปของสื่ออื่นๆ ได
บุญชม ศรีสะอาด <http://www.freewebs.com/wichaimakyou/wijai1.pdf (9
พฤศจิกายน 2549)> กลาววา บทเรียนโปรแกรม หรือ บทเรียนสําเร็จรูป (programmed
instruction) คือ สื่อการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนเรียนดวยตนเอง จะเร็วหรือชาตาม
ความสามารถของแตละบุคคล โดยแบงเนื้อหาออกเปนหลาย ๆ กรอบ (Frames) แตละ
กรอบจะมีเนื้อหาที่เรียบเรียงไว มุงใหเกิดการเรียนรูตามลําดับ โดยมีสวนที่ผูเรียนจะตอง
ตอบสนองดวยการเขียนคําตอบ ซึ่งอาจอยูในรูปเติมคําในชองวาง เลือกคําตอบ ฯลฯ และมี
สวนที่เปนเฉลยคําตอบที่ถกู ตอง ซึ่งอาจอยูขางหนาของกรอบนั้น หรือกรอบถัดไป หรืออยูที่
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สวนอื่นของบทเรียนก็ได 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 ซึ่งหมายถึงสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่งที่ใชหลักจิตวิทยาการ
เรียนรูมาเปนหลักในการพัฒนา สื่อนี้สามารถผลิตมาใชในเครื่องชวยสอน (teaching
machine) หรือผลิตออกมาเปนเอกสารหรือหนังสือ เรียกวา บทเรียนโปรแกรม
(programmed text or programmed book) และในปจจุบันนี้สามารถนําไปใชกบั
คอมพิวเตอร ทําเปนคอมพิวเตอรชว ยสอนก็ได ถานําสื่อนี้ไปใชประกอบการสอน เรียกวิธี
สอนนี้วา การสอนแบบโปรแกรม (programmed instruction) บทเรียนสําเร็จรูปเหมาะที่จะ
ใชเปนสื่อทีใ่ หผูเรียนไดศึกษาเปนรายบุคคล ผูเรียนจะศึกษาไดตามความสามารถของ
ตนเอง เมื่อยังไมเขาใจก็สามารถกลับไปทบทวนใหมได
กนก จันทรขจร <http://www.freewebs.com/wichaimakyou/wijai1.pdf
(9 พฤศจิกายน 2549)> สรุปความหมายของบทเรียนสําเร็จรูปไววา หมายถึงนวัตกรรม
ทางการสอนประเภทหนึ่งที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง
โดยการจัดลําดับขั้นตอนของการใหความรูแกผูเรียนอยางเปนระบบ เปนไปตามขั้นตอน
การเรียนรู ผูเรียนสามารถเรียนไดตามความสามารถของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
มีผลสัมฤทธิ์สงู สามารถรูผลการเรียนของตนเองทันที ในการเรียนวิธีนี้ ตองปฏิบตั ิตาม
คําแนะนําของบทเรียนอยางเครงครัดดวยความซื่อสัตย บทเรียนอาจอยูในรูปของหนังสือ
สไลด เทปโทรทัศน หรือคอมพิวเตอร เปนตน
สรุปไดวา บทเรียนโปรแกรมหมายถึง บทเรียนที่นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวย
ตนเอง สามารถนํานักเรียนไปสูขีดความสามารถที่ตองการตามความสามารถของแตละ
บุคคล โดยอาศัยหลักการของการวางเงื่อนไขระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง มีการ
กําหนดเนื้อหาไวอยางแนนอน และการจัดวางลําดับเนื้อหาใหเปนไปตามลําดับขัน้ อยางมี
ระเบียบแบบแผน เมื่อผูเรียนตอบแลวจะสามารถทราบคําตอบไดทนั ทีทันใด
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2.2 ขอบขายบทเรียนสําเร็จรูป
เลมที่ 1 แบบจําลองอะตอมของดอลตัน
ลิวซิพพุส นักปราชญชาวกรีกไดเสนอแนวคิด ไววา ถาระยะทางหรือมวลสารเปน
สิ่งที่แบงไปไดจํากัด เมื่อแบงตอไปเรื่อยๆ จะไดหนวยที่เล็กทีส่ ุดที่มองไมเห็นเรียกวา
อะตอม
ดีโมคริตุส นักปรัชญาชาวกรีกไดขยายแนวคิดของลิวซิพพุสออกไปอีกและยังเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางของสสารไววา
1. อะตอมของสสารทุกชนิด จะมีเนื้อของอะตอมเหมือนกัน
2. แมวาอะตอมของสสารแตละชนิดจะมีเนื้อเหมือนกัน แตมีขนาด รูปราง และ
การจัดเรียงตัวที่แตกตางกัน ทําใหเกิดสสารตางชนิดกัน
3. ระหวางอะตอมเปนที่วาง อะตอมสามารถเคลื่อนที่ไปมาระหวางที่วา งนี้ได
อาริสโตเติล (Aristotle) นักปรัชญาชาวกรีกไดเสนอแนวคิดไววา
1. สสารทุกชนิดมีเนื้อตอเนื่องกันไปโดยไมมีชองวางในเนื้อสาร
2. สสารทุกชนิดสามารถแบงแยกเปนชิ้นเล็กลงไปเทาใดก็ไดไมมีที่สิ้นสุด
3. สสารทุกชนิดประกอบดวยมูลฐาน 4 ชนิด คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ โดยสารทุกชนิด
จะมีองคประกอบมูลฐานนี้เหมือนกันแตในอัตราสวนทีแ่ ตกตางกันไป สสารชนิดหนึ่ง
เปลี่ยนไปเปนสสารอีกชนิดหนึ่งได ถาเปลี่ยนองคประกอบมูลฐานทัง้ สี่นี้
เนื่องจากแนวคิดของอาริสโตเติลใชวธิ ีอธิบายที่เขาใจงายและนาเชื่อถือ ประกอบกับ
การสนับสนุนของศาสนาคริสตซึ่งมีอิทธิพลอยางมหาศาล แนวคิดของเขาจึงเปนเสาหลักที่
ครอบคลุมชาวโลกอยูนานเกือบ 2,000 ป
กาลิเลโอ พบวา ถาพื้นผิวสัมผัสไมมีแรงเสียดทานกระทําตอกันแลว วัตถุจะ
เคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัวตลอดไปโดย ไมตองมีแรงภายนอกมากระทําตอวัตถุ แตเมื่อใด
ที่ตองการเปลี่ยนแปลงความเร็วของวัตถุจึงใหแรงภายนอกออกกระทําตอวัตถุนั้น
บอยล พบวา ที่อุณหภูมิคงตัวผลคูณระหวางความดันกับปริมาตรของแกสมีคาคง
ตัว เรียกวากฎของบอยล
ลาวัวซีเย คนพบกฎการอนุรักษมวล ซึ่งกลาววา ปฏิกิรยิ าที่เกิดขึ้นในระบบปดใดๆ
มวลของสารกอนทําปฏิกิริยาจะเทากับมวลของสารหลังทําปฏิกิริยา
พรุสต คนพบ กฎสัดสวนคงตัว ซึ่งกลาววา สารประกอบชนิดหนึ่งๆ จะมีสัดสวน
ของธาตุทเี่ ปนองคประกอบคงตัวเสมอ
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อาโวกาโดร (Avogadro) พบวา แกสชนิดใดก็ตามที่มีอุณหภูมิและความดันเทากัน
เมื่อบรรจุในภาชนะขนาดเทากันแลว จะตองมีอนุภาคของแกสจํานวนเทากัน
ดอลตัน ศึกษาการเกิดปฏิกิริยาเคมีในเชิงอะตอม เขาคนพบวา การรวมตัวกันของ
ธาตุแลวเกิดเปนสารประกอบปรากฏวาธาตุ 2 ชนิดสามารถเกิดเปนสารประกอบไดมากกวา
1 อยาง จึงไดตั้งกฎทางเคมีที่สําคัญอีกกฎหนึ่ง คือ กฎสัดสวนพหุคณ
ู ซึ่งกลาววา ธาตุ 2
ชนิดที่รวมกันเปนสารประกอบไดมากกวา 1 ชนิด ถาปริมาณของธาตุใดธาตุหนึ่งคงตัว
สัดสวนของปริมาณของธาตุอีกชนิดหนึ่งในสารประกอบเหลานั้นจะเปนอัตราสวนที่เปน
ตัวเลขลงตัวนอยๆและตั้งเปนทฤษฎีอะตอม โดยกลาววา
1. สสารประกอบดวยอะตอมซึ่งเปนหนวยที่เล็กที่สุด แบงแยกตอไปอีกไมไดและ
ไมสามารถสรางขึ้นหรือทําลายใหสูญหายไปได โดยมีแรงซึ่งไมทราบแนชัดกระทําระหวาง
อะตอมเพื่อยึดอะตอมเขาดวยกัน
2. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะมีมวลและสมบัติเหมือนกันทุกอยาง สวนอะตอม
ของธาตุตางชนิดกันจะมีลักษณะตางกัน โดยอะตอมของธาตุแตละชนิดจะมีรูปรางและ
น้ําหนักเฉพาะตัว
3. อะตอมของธาตุหนึ่งจะเปลี่ยนไปเปนอะตอมของธาตุอื่นไมได
4. สารประกอบเกิดจากการรวมตัวของอะตอมของธาตุตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปใน
สัดสวนที่คงตัว โดยอะตอมจะจัดเรียงตัวกันใหมเกิดเปนสารประกอบชนิดใหมขนึ้ มา
ทฤษฎีอะตอมของดอลตัน มีขอบกพรองหลายประการ ดังนี้
1. อธิบายไมไดวา ทําไมธาตุหนึ่งๆ จึงไมทาํ ปฏิกิริยากับธาตุทกุ ชนิด แตจะทํา
ปฏิกิริยาเฉพาะบางธาตุเทานั้น และทําไมธาตุตางชนิดกันจึงมีความไวในการทําปฏิกิริยา
ตางกัน
2. อธิบายไมไดวา ทําไมอะตอมของธาตุตางชนิดกันจึงมีมวลตางกัน
3. อธิบายไมไดวา อะตอมของธาตุทําปฏิกิริยากันอยางไรเพื่อเกิดเปนสารประกอบ
ขึ้นและมีสิ่งใดยึดเหนี่ยวใหอะตอมเกาะกันอยูได
4. อธิบายไมไดวา ทําไมไฮโดรเจน 1 อะตอมจึงทําปฏิกิริยากับคลอรีนเพียง 1
อะตอมเกิดเปนกรดเกลือ (HCl) แตออกซิเจน 1 อะตอมตองใชไฮโดรเจน 2 อะตอมจึงจะ
เกิดเปนน้ํา (H2O) เปนตน
5. อธิบายไมไดวา อะตอมในสารประกอบอยูกันไดอยางไร
จากขอมูลและแนวคิดตางๆ ที่กลาวมาแลวนั้น เมื่อนํามาสรุปเปนขอสังเกตในความเหมือนและ
ความแตกตางของแบบจําลองอะตอมของนักปรัชญาได ดังนี้
1. แนวคิดของดีโมคริตุส และดอลตัน เหมือนกันคือ อะตอมเปนสิ่งที่เล็กที่สุด
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แบงแยกไมได (ซึ่งในปจจุบันพบวา แบงแยกไดโดยวิธีการทางนิวเคลียร)
2. แนวคิดของดีโมคริตุสตางจากดอลตันคือ ดีโมคริตุสกลาววา อะตอมของสาร
ทุกชนิดจะเหมือนกันทุกประการ แตดอลตันกลาววา อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะ
เหมือนกันแตอะตอมของธาตุตางชนิดกันจะตางกัน
3. ทฤษฎีอะตอมของดีโมคริตสุ เปนผลจากจินตนาการ แตทฤษฎีอะตอมของดอลตัน
เปนขอสรุปทีไ่ ดจากจากการทดลอง
เลมที่ 2 การคนพบอิเล็กตรอน
การคนพบอิเล็กตรอนเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.2364 ครูกสนําสิ่งประดิษฐสาํ คัญ 2 ชนิด คือ
ปมสุญญากาศ (vacuum pump) และแหลงกําเนิดไฟฟาความตางศักยสูง (high voltage
source) โดยครูกสนําแหลงกําเนิดไฟฟาความตางศักยสงู ประมาณ 10,000–20,000 V มาตอ
กับขั้วไฟฟา (electrodes) ที่ปลายทั้ง 2 ขางของ หลอดปลอยประจุ (discharge tube) คือ
ขั้วแคโทด C กับขั้วแอโนด A ซึ่งทําดวยตัวนําไฟฟา เชน ทองแดง อะลูมิเนียม พลาตินัม
จากนั้นใชปมสุญญากาศสูบอากาศออกจากหลอดปลอยประจุที่มีความยาวประมาณ 30 cm
ทําใหความดันของอากาศในหลอดปลอยประจุลดลงจนระหวางขัว้ ไฟฟามีอากาศเหลืออยู
เพียงเล็กนอย อากาศปริมาณเพียงเล็กนอยดังกลาว จะเปลี่ยนสภาพจากฉนวนกลายเปน
ตัวนําไฟฟาทีด่ ีพอจนทําใหแกสแตกตัวเปนไอออน และจะสังเกตพบปรากฏการณระหวาง
ขั้วไฟฟาของหลอดปลอยประจุ เกิดเสนกระแสสีน้ําเงิน (blue streamline) ขึ้นระหวาง
ขั้วไฟฟาทั้งสอง โดยครูกสเรียกเสนกระแสนี้วา รังสีแคโทด (cathode rays) ในปจจุบัน
เรียกวาอิเล็กตรอน
สมบัติของรังสีแคโทด
1. รังสีแคโทดทําใหเกิดการวาวแสง (fluorescence) ขึ้นในผลึกหลายชนิด เชน
วิลเลไมท สังกะสีซัลไฟด และในแกวดวยเหมือนกัน
2. รังสีแคโทดเคลื่อนที่เปนเสนตรง โดยนําอะลูมิเนียมรูปกากะบาด ขวางทางเดิน
ของรังสีแคโทดจะเกิดเงารูปกากะบาดขึน้ ที่ปลายอีกดานหนึ่งของหลอด
3. เมื่อโฟกัสรังสีแคโทดจากครึ่งทรงกลม ใหตกบนพลาตินัมแผนบางๆ ที่วางอยู
บนคานซึ่งทําดวยแกว แผนพลาตินัมจะรอนขึ้นและเปลงแสงสีแดงออกมา แสดงวา รังสี
แคโทดมีพลังงานจลน
4. สนามแมเหล็กและสนามไฟฟาทําใหรังสีแคโทดเบี่ยงเบนทางเดินของมันไปจาก
แนวเดิม
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5. รังสีแคโทดมีมวลและโมเมนตัม ซึ่งเปนสมบัติของอนุภาคเนื่องจากมันผลักกงลอให
เคลื่อนที่ได
6. รังสีแคโทด มีประจุลบ
7. เฮิรตซ และ ลีนารด พบวา รังสีแคโทดสามารถทะลุผานแผนอลูมิเนียมบางๆ ได
8. ไมวาจะบรรจุแกสชนิดใดในหลอดปลอยประจุและไมวาจะใชโลหะชนิดใดมาทํา
ขั้วหลอดปลอยประจุ ก็จะใหรังสีแคโทดที่เปนอนุภาคลบเหมือนกัน
จากสมบัติดังกลาวแสดงวา รังสีแคโทดมีธรรมชาติเปนอนุภาคที่มีประจุไฟฟาลบคือ
กลุมของอิเล็กตรอน ทอมสัน (Thomson) ใชการเบี่ยงเบนของรังสีแคโทดในสนามแมเหล็ก
และสนามไฟฟา วัดคาประจุตอมวล ( q / m) ของอนุภาคในรังสีแคโทด

ทอมสันคนพบอิเล็กตรอนจากการทดลอง โดยทอมสันใชเครื่องสําเร็จ (apparatus)
โดยปลอยประจุที่มีแหลงกําเนิดรังสีแคโทดบรรจุอยูทปี่ ลายดานซายของหลอด จะเกิดรังสี
แคโทดพุงออกจากแคโทดไปยังแอโนด และพุงตรงออกไปกระทบฉากซึ่งอยูที่ปลายดานขวา
ของหลอด ผลของการกระทบจะเกิดการวาวแสงเปนจุดสวางเล็กๆ ขึ้นบนฉากที่ S โดย
เรียกลํารังสีแคโทดที่มีประจุไฟฟาลบ วา อนุภาครังสีแคโทด และจากการจากการทดลองให
ลํารังสีแคโทดผานสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก ซ้ํากันหลายๆ ครั้ง ทอมสันพบวา
อัตราสวนประจุตอมวลของอนุภาคในรังสีแคโทดมีคา q / m = 1.76 × 1011 C / kg และจาก
การทดลองยังพบวา ประจุของไฮโดรเจนไอออน q
นํามาเปรียบเทียบกัน จะได
อัตราสวนของ

H

+

/m

H

+

= 9.7 × 107 C / kg เมื่อ

1.76 × 1011 C / kg
q/m
=
( q + ) /(m + )
9.7 × 107 C / kg
H
H
m +
H
= 1814
m
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∴m

H+

= 1814 m

นั่นคือ มวลของ H+ มากกวามวลของอิเล็กตรอนประมาณ 1,800 เทา
ผลการทดลองของทอมสันใหขอสรุปวา
1. อัตราสวนประจุตอมวลของอนุภาคในรังสีแคโทด q / m = 1.76 × 1011 C / kg
2. ขั้วไฟฟาลบทุกชนิดใหอเิ ล็กตรอนไดทงั้ สิ้น
3. อิเล็กตรอนเบากวาไฮโดรเจนอะตอมซึ่งเปนอะตอมที่เบาที่สดุ ประมาณ 1,800 เทา
4. อะตอมซึ่งเขาใจวาแบงแยกไมไดนั้นความจริงแบงแยกยอยลงไปไดอีกและ
อิเล็กตรอนคือ องคประกอบสําคัญชนิดหนึ่งของอะตอม
เลมที่ 3 การทดลองของมิลลิแกน
ในป พ.ศ. 2454 มิลลิแกนสามารถหาคาประจุไฟฟาของอิเล็กตรอนไดสาํ เร็จ
จากการวัดประจุบนหยดน้ํามันโดยใชเครือ่ งสําเร็จ เครื่องสําเร็จหยดน้ํามันที่มิลลิแกนใชใน
การทดลองหาประจุไฟฟาของอิเล็กตรอน โดยศึกษาหยดน้ํามันที่ถูกฉีดออกมาสวนใหญจะมี
ประจุไฟฟาเนื่องจากเกิดการเสียดสีกับปากกระบอกฉีดหรือเสียดสีกับอากาศขณะเคลือ่ นที่
หยดน้ํามันที่มีประจุบวกจะตกอยางรวดเร็ว สวนหยดน้ํามันที่มีประจุลบจะถูกสนามไฟฟา
ผลักใหวิ่งขึ้นไปหาแผนบน จากนั้นจึงปรับสนามไฟฟาใหหยดน้ํามันที่มีประจุลบเคลื่อนที่ใน
สนามไฟฟาดวยอัตราเร็วคงตัว

พิจารณาการเคลื่อนที่ของหยดน้ํามัน จะมีแรงกระทําตอหยดน้ํามัน 3 แรง คือ
FE = qE =
แรงที่สนามไฟฟาออกกระทําตอหยดน้ํามันมวล m
f = 6πηrv1 = แรงหนวงที่อากาศออกตอตานการเคลื่อนที่ของหยดน้ํามันมวล m
W = mg =
น้ําหนักซึ่งโลกออกแรงโนมถวงกระทําตอหยดน้ํามันมวล m
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แรงทั้งสามทําใหหยดน้ํามันมวล m เคลื่อนที่ขึ้นในแนวดิ่งดวยอัตราเร็วคงตัว v อยู
ในสภาพสมดุลทางพลศาสตร ตามกฎนิวตันขอ 1 คือ
v
∑F = 0
qE − mg − 6πηrv1 = 0
6πηrv1 = qE − mg
qE
= v + v1
6πηr
6πηr
q = ( v + v1) ⋅
E
เมื่อทราบคา η , r, E, v1 และ v2 เราจึงสามารถหาไดวา ประจุลบที่เกาะอยูบนหยด
น้ํามันเมื่อมีการทดลองหยดน้ํามันของมิลลิแกนหลายๆ ครั้ง แลววิเคราะหหาประจุไฟฟา
ของอิเล็กตรอนในหนวยคูลอมปของหยดน้ํามันจะมีคาดังตารางที่

หยดน้ํามัน

คาประจุในหยดน้ํามัน
( C = coulomb)

1
2
3
4
5
6
7
8

3.2 × 10 −19
9.6 × 10−19
6.4 × 10−19
14.4 × 10−19
11.2 × 10−19
12.8 × 10−19
6.4 × 10−19
14.4 × 10−19

จํานวนอิเล็กตรอน
1.6 × 10−19 C
2
6
4
9
7
8
4
9

จากตารางจะพบวา เมื่อใช 3.2 หารคาประจุบนหยดน้ํามันหยดที่ 2, 3, 6, และ 7
ลงตัว สวนคาที่หารทุกๆ หยดลงตัวคือ 1.6 แสดงวา 1.6 × 10−19 C เปนคาต่ําสุดที่เปนไป
ไดคือ ขนาดของประจุของอิเล็กตรอนนั่นเอง จึงสรุปวา คาประจุไฟฟาของอิเล็กตรอนบน
ละอองหยดน้ํามัน มีคาตางกันเปนชวงๆ เปนลักษณะควอนตา (quanta) ซึ่งเปนคานอย
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ที่สุดในธรรมชาติคือ มีคา q = 1.6 × 10 −19 C เมื่อนําคา q ไปแทนผลผลการทดลอง
q
C
ของทอมสัน ไดคา
= 1.76 × 1011
จะไดอิเล็กตรอนมีมวล
m
kg
− 31
m = 9.1× 10 kg
12 ป หลังจากการทดลองรังสีแคโทด มิลลิแกนสามารถหาคาประจุอิเล็กตรอนจาก
การที่มิลลิแกนฉีดหยดน้าํ มันเขาไปในสําเร็จของมิลลิแกน แลวสังเกตปฏิกิริยาของหยดน้ํามัน
เขาพบวา คาประจุไฟฟาบนหยดน้ํามันมีคาตางกันเปนชวงๆ เปนลักษณะควอนตา เขาจึง
นําคาประจุของละอองน้ํามันมาลบกันจนไดคาแตกตางที่เล็กทีส่ ุด คานั้นคือคาประจุของ
อิเล็กตรอน มีคาเปน 1.6 × 10 −19 C การทดลองของมิลลิแกนมีประโยชนมากในการศึกษา
โครงสรางของอะตอม
เลมที่ 4 แบบจําลองอะตอมของทอมสัน

ตามปกติแลวอะตอมจะอยูในสภาพเปนกลางทางไฟฟาคือ ภายในอะตอมมีปริมาณ
ประจุไฟฟาลบเทากับปริมาณประจุไฟฟาบวก ประจุไฟฟาบวกและประจุไฟฟาลบดังกลาว
มีการจัดเรียงตัวกันอยางไร จึงจะทําใหอะตอมมีเสถียรภาพมากที่สุด (most stable)
เนื่องจากอะตอมเปนสิ่งที่เล็กมากจนไมสามารถนํามาศึกษาโครงสรางดวยวิธี
ธรรมดาเหมือนการศึกษาโครงสรางของวัตถุที่มีขนาดใหญหรือสิ่งที่มองเห็นดวยตาเปลาได
การศึกษาเพือ่ ทําความเขาใจถึงองคประกอบของอะตอมอาจจะทําได โดยการจินตนาการ
รูปรางลักษณะของอะตอมซึ่งเปนกระบวนการคิดแบบจําลองของอะตอมนั่นเอง แบบจําลอง
ที่คิดขึ้นอาจไมใชลักษณะทีแ่ ทจริงของอะตอมก็ได แมวาเราจะไมทราบรูปรางจริงๆ ของ
อะตอม แตเรายังสามารถสังเกตสมบัติบางอยางที่เกี่ยวกับอะตอมได แบบจําลองอะตอมก็
เหมือนกันกับของวัตถุอื่นๆ คือถาเปนแบบจําลองที่ดีจะตองเก็บลักษณะที่สาํ คัญแทบทุก
อยางเอาไวได เราสามารถใชแบบจําลองดังกลาวอธิบายสมบัตติ างๆ ของอะตอมไดตรงกับ
ผลการทดลอง ถาแบบจําลองนั้นใชอธิบายสมบัตบิ างอยางของอะตอมไมได แบบจําลอง
นั้นจะถูกดัดแปลงหรือยกเลิกไป แลวคิดหรือหาแบบจําลองอื่นที่อธิบายไดสอดคลองกับผล
การทดลองกวามาใช
ทอมสันไดเสนอแบบจําลองของอะตอมไววา
ก. อะตอมมีลักษณะเปนทรงกลม
ข. เนื้อทรงกลมสวนใหญเปนประจุไฟฟาบวกที่กระจายกันอยูอยางสม่ําเสมอ
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ค. มีอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุไฟฟาลบฝงอยูภายในทรงกลม โดยปริมาณของประจุ
ไฟฟาลบจะเทากับปริมาณของประจุไฟฟาบวก
ขอบกพรองของแบบจําลองอะตอมของทอมสัน
แบบจําลองอะตอมของทอมสันอธิบายสมบัติบางประการของอะตอมที่พบใน
วิชาเคมีขณะนั้น ไมได เชน ธาตุโซเดียมซึ่งมีอิเล็กตรอนอยู 11 ตัวนั้น อิเล็กตรอนตัวที่ 11
จะหลุดออกจากอะตอมไดงายกวาอะตอมของนีออน ซึ่งมีอิเล็กตรอน 10 ตัว ตาม
แบบจําลองอะตอมของทอมสันนั้นสําหรับอะตอมที่มีอิเล็กตรอน 10 ตัว และ 11 ตัว
จะคลายคลึงกัน ธาตุทงั้ สองจึงไมนาจะมีสมบัติทางเคมีแตกตางกันดังที่ตรวจสอบพบ
เลมที่ 5 แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด

รัทเทอรฟอรดทําการทดลองโดยใช 208 Po ที่สลายใหรังสีแอลฟาพุงเขาชนเปาคือ
แผนทองคําบางๆ (มีความหนาประมาณ 6 × 10 −7 m หรือประมาณ 400 อะตอมเรียงกัน)
ผานไปยังจอฟลูออเรสเซนซซึ่งเคลื่อนทีไ่ ด (movable fluorescence screen) โดยจอนี้ฉาบ
ไวดวยสังกะสีซัลไฟด (ZnS) ซึ่งจะเกิดจุดสวางขึ้นเมื่ออนุภาคมีประจุไฟฟากระทบมัน แลว
คอยๆ เลื่อนกลองจุลทัศน (microscope) ไปตามความโคงของจอเพื่อสังเกตจุดสวางบนจอ
แลวหามุมที่อนุภาคแอลฟาเบนไปจากแนวเดิมหลังจากที่อนุภาคแอลฟาวิ่งเขาชนแผนทองคํา
ผลการทดลองของรัทเทอรฟอรด พบวาอนุภาคแอลฟาเกือบทั้งหมดทะลุผา นแผน
ทองคํา (gold foil) ไปโดยเกิดการเบี่ยงเบนไปจากแนวเดิมนอยมาก อนุภาคแอลฟาสวน
นอยเบนไปเปนมุม 90 ํ–180 ํ มีบางอนุภาคกระเจิงยอนกลับไปในทิศทางเดิม
รัทเทอรฟอรดวิเคราะหการกระเจิงของอนุภาคแอลฟาไววา
1. การที่อนุภาคแอลฟาสวนมากผานทะลุไปไดอยางสะดวกนั้น แสดงวา
ภายในอะตอมมีที่วางเปลาอยูมาก เนื้อทีส่ วนมากจะไมแข็ง หรือไมมีมวลมากพอทีจ่ ะทําให
อนุภาคแอลฟาเบนไป
2. ทั้งมวลและประจุบวกของอะตอม จะตองรวมกันอยูในปริมาตรเล็กๆ ที่
ศูนยกลางของอะตอม สวนที่เหลือเปนที่วางซึ่งมีอิเล็กตรอนวิ่งวนอยูรอบศูนยกลาง
3. เมื่ออนุภาคแอลฟาเฉียดเขาใกลศูนยกลางของอะตอมจะมีแรงผลักจาก
ประจุบวกของอะตอมทําใหเบนไปเปนมุมโตๆ ได
4. อนุภาคแอลฟาวิ่งตรงเขาหาศูนยกลางแลวมีการกระเจิงยอนกลับ (backward
scattering) ได เมื่อเกิดการชนแบบประสานงา (head on collision) เพราะอะตอมของทองคํา
มีมวลมากกวาอนุภาคแอลฟาประมาณ 50 เทา และเกิดจากแรงผลักอยางรุนแรงระหวาง
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ประจุบวกของอะตอมที่รวมกันอยูที่ศูนยกลางของอะตอมกับประจุบวกของอนุภาคแอลฟา
จากผลการทดลองการกระเจิงของอนุภาคแอลฟา รัทเทอรฟอรดอธิบายโครงสราง
อะตอมวา ภายในอะตอมสวนใหญเปนทีว่ าง มวลสวนใหญของอะตอมรวมกันอยูที่ศูนยกลาง
ของอะตอมโดยสวนนี้มีประจุ ไฟฟาบวกและเรียกสวนนีว้ า นิวเคลียส โดยมีอิเล็กตรอนวิ่ง
วนรอบนิวเคลียสอยูในระยะหางๆ
รัทเทอรฟอรดอาศัยฟสิกสแบบฉบับ (classical physics) มาสรางแบบจําลองของ
อะตอมขึ้นโดยใชโครงสรางของระบบสุรยิ ะเปนเคาโครงของอะตอม โดยคิดวา อิเล็กตรอน
โคจรเปน วงกลมรอบนิวเคลียสอยูไดดว ยแรงทางไฟฟาซึ่งเปนแรงดึงดูดระหวางประจุลบ
ของอิเล็กตรอนกับประจุบวกในนิวเคลียส โดยขนาดของแรงดังกลาวเปนแรงเนื่องจาก
โปรตอนในนิวเคลียสออกกกระทําตออิเล็กตรอนมวล m เคลื่อนที่เปนวงกลมรัศมี r รอบ
นิวเคลียสดวยอัตราเร็ว v และมีอัตราเรงสูศูนยกลาง a = v 2 / r เมื่อใชกฎขอที่สองของนิว
ตัน คือ F = ma จะพลังงานรวม E เปนลบ (E < 0) หมายถึงอิเล็กตรอนยึดเหนี่ยว
(bound electron) ไวในอะตอม และเรียกพลังงานรวมนี้วา พลังงานยึดเหนี่ยว (binding energy)
ถาตองการทําใหอิเล็กตรอนกลายเปนอิเล็กตรอนอิสระคือหลุดจากวงโคจร จะตองให
พลังงานกับอิเล็กตรอนไมตา่ํ กวา –E (–E > 0) เรียกพลังงานเชนนี้วา พลังงานการแตกตัว
เปนไอออน (ionization energy)
การหารัศมีของนิวเคลียสของทองคํา
ในการทดลองของรัทเทอรฟอรดนั้น เขาใชอนุภาคแอลฟาเปนกระสุนยิงไป
ยังเปาคือทองคํา และหารัศมีสูงสุดของนิวเคลียสของทองคําเมื่อพิจารณาในกรณีพิเศษที่จุด
ศูนยกลางมวลของนิวเคลียสของทองคํากับอนุภาคแอลฟาอยูในแนวเดียวกัน จะเกิดการชน
แบบประสานงา (head on collision) และเมื่อพลังงานศักยเนื่องจากแรงผลักที่ประจุบวก
ผลักกันเทากับพลังงานจลนของอนุภาคแอลฟา อนุภาคแอลฟาจะหยุดนิ่งชั่วขณะหนึ่ง แลว
จะเริ่มกระเจิงยอนกลับไปในทิศทางเดิม โดยอนุภาคแอลฟาเขาใกลนวิ เคลียสของเปาทองคํา
ไดมากที่สุดเปนระยะทางเทากับรัศมีสูงสุดของนิวเคลียสเปาทองคํา r เมตร

r
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ในการทดลองของรัทเทอรฟอรดนั้น เขาใชอนุภาคแอลฟาเปนกระสุนยิงไปยังเปา
คือทองคําและหารัศมีสูงสุดของนิวเคลียสของทองคําเมื่อพิจารณาในกรณีพิเศษที่จุด
ศูนยกลางมวลของนิวเคลียสของทองคํากับอนุภาคแอลฟาอยูในแนวเดียวกันจะเกิดการชน
แบบประสานงา (head on collision) และเมื่อพลังงานศักยเนื่องจากแรงผลักที่ประจุบวก
ผลักกันเทากับพลังงานจลนของอนุภาคแอลฟา อนุภาคแอลฟาจะหยุดนิ่งชั่วขณะหนึ่ง แลว
จะเริ่มกระเจิงยอนกลับไปในทิศทางเดิม โดยอนุภาคแอลฟาเขาใกลนิวเคลียสของเปาทองคํา
ไดมากที่สุดเปนระยะทางเทากับรัศมีสูงสุดของนิวเคลียสเปาทองคํา r เมตร และจากกฎ
การอนุรักษพลังงานจะได นั่นคือ นิวเคลียสของทองคํามีรัศมีประมาณ 10 −14 m
เปรียบเทียบขนาดของอะตอมกับขนาดของนิวเคลียส

เมื่อนํารัศมีของนิวเคลียสมาเปรียบเทียบกับ
รัศมีของอะตอม พบวา ขนาดของนิวเคลียสเล็กกวา
ขนาดของอะตอมประมาณหนึ่งหมื่นเทา นัน่ คือ ใน
อะตอมจึงมีที่วางมากมายและคา r ที่หาไดนี้ตรงกับ
การทดลองหาคา r โดยวิธอี ื่น จึงถือเปนความสําเร็จ
ของทฤษฎีอะตอมของรัทเทอรฟอรด
แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด (Rutherford Model)
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ความไมสมบูรณของแบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด
แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรดใกลเคียงความเปนจริง และใหความเขาใจ
เกี่ยวกับโครงสรางของอะตอมมาก แตมีปญหาอีกหลายขอที่แบบจําลองนี้ตอบไมไดคือ
1. อิเล็กตรอนซึ่งเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสโดยมีความเรงจะแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ออกมา ทําใหพลังงานจลนของมันลดลง ทําไมอิเล็กตรอนซึ่งเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสตาม
แบบจําลองอะตอมของรัทเธอรฟอรดจึงไมสูญเสียพลังงานจลน และไปรวมอยูที่นิวเคลียส

2. อะตอมที่มีอิเล็กตรอนมากกวาหนึ่งตัว เมื่อวิ่งวนรอบนิวเคลียสจะจัดเรียงตัวกัน
อยางไร
3. เหตุใดประจุบวกจึงอยูรวมกันอยูในนิวเคลียสไดโดยไมผลักกันแตกกระจายออกไป
เลมที่ 6 สเปกตรัมจากอะตอมของแกส

การศึกษาเรื่องโครงสรางของอะตอมแบบหนึ่งคือ การศึกษาความถีข่ องแสงที่
อะตอมของธาตุหรือแกสเปลงออกมาหรือดูดกลืนไวเมื่อมีอุณหภูมิสูง แถบสีที่มีความถี่
ตางๆ ซึ่งอะตอมของธาตุหรือแกสเปลงออกมานั้นเรียกวา สเปกตรัมของอะตอม (atomic
spectra) เมื่อเพิ่มพลังงานใหกับอะตอมของธาตุหรือแกสจนถึงระดับหนึ่ง ทําใหอะตอมมี
พลังงานอยูในสถานะถูกกระตุนแลวแกสจะเปลงแสงออกมาเปนสเปกตรัมของอะตอมที่มี
ความยาวคลืน่ และความถีแ่ ตกตางกันอันเปนสมบัตเิ ฉพาะตัวของธาตุแตละธาตุ
การแยกแสงออกจากสเปกตรัม อาจเกิดขึ้นไดดังนี้
1. กรณีที่แสงเปลงออกจากโลหะรอน เชน ไสหลอดไฟทังสเตนจะใหสเปกตรัมของ
อะตอมตอเนื่องทุกชวงความยาวคลื่น ซึ่งมีหลายสีหรือหลายความถี่ตอ เนื่องกันไป
2. สเปกตรัมทีถ่ ูกดูดกลืน ประกอบดวยแสงที่มีความถี่ตา งๆ ในแสงขาวทีถ่ ูกดูดกลืน
ไว เมื่อใหแสงในชวงความถีต่ อเนื่องผานแกสเย็น จะทําใหแกสเย็นนัน้ ดูดกลืนแสง
บางความถี่ไว จึงเกิดเสนดํามืดตรงความถี่ที่ถูกดูดกลืนนั้นๆ เรียกวา สเปกตรัมเสนมืด
3. สเปกตรัมเสนสวางทีเ่ ปลงออกจากอะตอมของแกสแตละชนิดจะมีลักษณะ
เฉพาะตัวของมัน โดยอะตอมของแกสแตละชนิดเปลงชุดสเปกตรัมเสนสวางที่แตกตางกันไป
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บัลเมอร (Balmer) สามารถหาสมการเชิงคณิตศาสตรทนี่ ําไปใชคํานวณหาความ
ยาวคลื่นของสเปกตรัมเสนสวางของอะตอมของไฮโดรเจนในยานที่มองเห็นไดดวยตาเปลา
จํานวน 4 เสน ซึ่งสมการเชิงคณิตศาสตรที่บลั เมอรนํามาใช คือ

⎛ n2 ⎞
λ = b⎜ 2 2 ⎟
⎜n − 2 ⎟
⎝
⎠
เมื่อ

b เปนคาคงตัวซึ่งมีคาเทากับ 364.56 nm
n เปนเลขจํานวนเต็มที่มีคามากกวา 2
ริดเบอรก (Rydberg) ไดจัดรูปแบบของอนุกรมบัลเมอรใหมใหสะดวกกับการใชงาน โดย
เขียนในรูปแบบทั่วไป และเพื่อใหเกียรติกบั การคนพบของบัลเมอร จึงเรียกอนุกรมบัลเมอร
ดังนี้
1
1
1
= RH ( 2 − 2 )
λ
nf ni
เมื่อ RH เปนคาคงตัวริดเบอรก (Rydberg’s constant) มีคาเทากับ
1.09737 × 107 m −1
อนุกรมของสเปกตรัมชุดตางๆ ของไฮโดรเจน
ตอมาไดมีนักวิทยาศาสตรอีกหลายทานไดคนพบสเปกตรัมในชุดตาง ๆ ดังตาราง
ชื่ออนุกรม
ไลแมน (Lyman)
บัลเมอร (Balmer)
พาสเชน (Paschen)
แบรกเกต (Brackett)
ฟุนต (Pfund)

ปที่คนพบ
2449-2457
2428
2451
2465
2467

ชวงของรังสี
UV
UV/Visible
IR
IR
IR

คาของ nf
1
2
3
4
5

คาของ ni
2, 3, 4, …..
3, 4, 5, …..
4, 5, 6, …..
5, 6, 7, …..
6, 7, 8, …..
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โดยทั่วไปนิยมแสดงการเกิดเสนสเปกตรัมในรูปของแผนภาพระดับพลังงาน ดังรูป

จากการทดลองดานสเปกตรัมสรุปไดวา
1. เสนสเปกตรัมของแสงจากหลอดบรรจุแกสไฮโดรเจนและหลอดบรรจุแกสนีออน
มีลักษณะเหมือนกันคือเปนเสนๆ แยกจากกัน แตจะประกอบดวยแสงสีตางกัน เชน แกส
ไฮโดรเจนจะเห็นสีแดง น้ําเงิน และมวง สวนแกสนีออนจะเห็น สีแดง สม และเหลือง
2. เสนสเปกตรัมของแกสชนิดตางๆ ประกอบดวยชุดของแสงสีเฉพาะแตกตางกับ
เสนสเปกตรัมของแกสชนิดอื่น ถือเปนสมบัติเฉพาะของธาตุแตละชนิด
3. เสนสเปกตรัมของแกสทั้งสองแตกตางจากสเปกตรัมของหลอดไฟฟา เพราะเสน
สเปกตรัมของหลอดไฟฟาเปนสเปกตรัมตอเนื่อง
เลม 7 การแผรังสีของวัตถุดํา

วัตถุดําในทางฟสิกส หมายถึง วัตถุที่มีสมบัติ
ดูดกลืนคลื่นแมเหล็กไฟฟาในทุกยานความถี่และ
ไมสะทอนคลืน่ หรือรังสีใดๆ ออกมาเลยและจาก
หลักของอุณหพลศาสตร วัตถุดําเปนตัวปลอยรังสี
ที่ดีดวย เชน เราถือวาดวงอาทิตยเปนวัตถุดําซึ่งเปน
แหลงกําเนิดของคลื่นแมเหล็กไฟฟาขนาดยักษ โดย
ไมมีแสงสะทอนจากดาวดวงอื่นในจักรวาลมาปนอยู
ดวย และอีกตัวอยางหนึ่งคือ วัตถุดําในหองทดลองเปนวัตถุกลวงผิวซึ่งมีโพรงดานในที่มีผิว
ขรุขระและมีชอ งเล็กๆ ใหแสงผานเขาไปในโพรงผิว แลวจะสะทอนกลับไปกลับมาอยูในโพรง
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โดยไมสะทอนออกมาสูภายนอกอีกเลย เมื่อศึกษาสเปกตรัมของรังสีที่แผออกมาจากวัตถุดํา
ซึ่งอุณหภูมิตางๆ กัน สรุปแนวคิด ดังนี้
1. วัตถุดําที่มอี ุณหภูมิมากกวา 0 K จะแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาออกมาทุกยานความถี่
2. เมื่อวัตถุดํามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น พลังงานในรูปของคลืน่ แมเหล็กไฟฟา ณ ความถี่
ตางๆ จะเพิ่มขึ้น
3. ที่อุณหภูมิ T ใดๆ พลังงานที่วัตถุดําปลอยออกมามีคาสูงสุด ณ ความถี่หนึ่งซึ่ง
นิยามวา ความถี่ของการแผรังสีสูงสุด (frequency of maximum radiation) fm เพียงคาหนึ่ง
ณ อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่งเทานั้น
4. ที่อุณหภูมิ T ใดๆ วัตถุดาํ จะแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาความถี่ fm (หรือ λm ) และ
ใกลเคียงออกมาเปนสวนใหญ ในขณะทีพ่ ลังงานในยานความถี่ชว งอื่นๆ มีคานอยมาก
5. พลังงานทั้งหมด (พื้นที่ใตกราฟ) ณ อุณหภูมิ T ใดๆ แปรโดยตรงกับกําลังสี่ของ
อุณหภูมิสัมบูรณของวัตถุดาํ นั้นซึ่งเปนกฎของสเตฟาน–โบลตมันน เขียนแทนดวยสมการ
E = KT 4 เมื่อ K = คาคงตัว
6. ความถี่ของการแผรังสีสูงสุด fm เปนสัดสวนโดยตรงกับอุณหภูมิของวัตถุ
ตามกฎของวีน (Wien’s Law) คือ fm = 5.9 × 1010 T
เรยลีและจีนส ไดอธิบายสเปกตรัมในการแผรังสีของวัตถุดําที่ไดจากการทดลองวา
อะตอมของวัตถุดําที่มีอุณหภูมิสูงกวา 0 K จะทําตัวประหนึ่งวามันเปนตัวแกวงกวัด
(oscillator) ซึ่งแตละอะตอมใหกําเนิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาเพียงความถีเ่ ดียวคือ ความถี่ที่มัน
กําลังสั่นอยู ถาตัวแกวงกวัดไดรับพลังงานเพิ่มขึ้นเล็กนอย คลื่นแมเหล็กไฟฟาทีแ่ ผออกมา
จะมีความถี่เปลี่ยนไปเล็กนอย เรยลีและจีนสจึงตั้งสมมุติฐานวา พลังงานของตัวแกวงกวัด
แตละตัวแปรโดยตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณของวัตถุนั้น สมมุติฐานนี้ใหผลตรงกับการทดลอง
ในยานความถี่ต่ํา (ความยาวคลื่นสูง) เทานั้นแตใหผลที่ผิดไปจากการทดลองในยานความถี่
สูง (ความยาวคลื่นต่ํา) เนื่องจากพลังงานของตัวแกวงกวัดแตละตัวทีแ่ กวงกวัดในยาน
ความถี่สูง จะแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาออกมามีคาสูงมากกระทั่งเขาใกลอนันต (infinity)
ทฤษฎีควอนตัมของการแผรงั สีของพลังค สามารถอธิบายการแผรังสีของวัตถุดําได
สอดคลองกับผลการทดลองในทุกยานความถี่ โดยตั้งสมมุติฐานเกีย่ วกับตัวแกวงกวัด
อะตอม ขึ้นมา 2 ขอคือ
1. พลังงานของตัวแกวงกวัดอะตอมแตละตัว จะมีพลังงานไดตามสมการ
E = nhf
n = เลขควอนตัม มีคาเปนเลขจํานวนเต็ม = 1, 2, 3, ...
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2. ตัวแกวงกวัดอะตอมจะรับหรือจายพลังงานไมตอเนือ่ ง โดยรับหรือจายพลังงาน
เปนจํานวนเทาของ hf เมื่อตัวแกวงกวัดตัวหนึ่งเปลี่ยนระดับพลังงานจากระดับหนึ่งไปยังอีก
ระดับหนึ่ง เรียกการรับและจายพลังงานเชนนี้วา สถานะพลังงานที่ทาํ ใหเปนควอนตัม เชน
เมื่อ n = 1 จะไดพลังงานมีคา 1 ควอนตัม ซึ่งหมายถึงสถานะพลังงานทีท่ ําใหเปน
ควอนตัมคือ E = hf = พลังงาน 1 ควอนตัม อันเปนหนวยซึ่งเล็กที่สุดของพลังงานที่
สามารถรับหรือจายได ทฤษฎีนี้สอดคลองกับผลการทดลองในการแผรังสีของวัตถุดําในทุก
ยานความถี่ เปนความสําเร็จที่นําไปสูการคิดแบบใหมคือ สถานะไมตอเนื่องของสสารและ
พลังงาน อันเปนจุดเริ่มตนของทฤษฎีอะตอมของการแผรังสี (atomic theory of radiation)
ซึ่งพัฒนาตอมากลายเปน ทฤษฎีควอนตัม (Quantum theory)
เลมที่ 8 ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก

ในป พ.ศ. 2430 เฮิรตซพบวา เมื่อฉายแสงเอกรงค (monochromatic light) ความถี่สูง
หรือความยาวคลื่นสั้นไปตกกระทบแผนโลหะ (metal plate) บางชนิด (เชนโซเดียม ซีเซียม
โพแทสเซียม) ในภาวะทีเ่ หมาะสม จะไดอนุภาคที่มีประจุไฟฟาหลุดออกมาจากแผนโลหะ
เรียกปรากฏการณเชนนี้วา ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก
ตอมาในป พ.ศ. 2441 ทอมสันทําการวัดประจุไฟฟาตอมวลของอนุภาคที่หลุด
ออกมาจากแผนโลหะดังกลาว เขาพบวา มีคาเทากับอิเล็กตรอนซึ่งหลุดออกมาจากแคโทด
ทําใหเขาเชื่อวา อนุภาคที่หลุดออกมาจากโลหะนั้นคือ อิเล็กตรอน จึงเรียกอิเล็กตรอนนั้น
วา โฟโตอิเล็กตรอน (photoelectron) และเรียกกระแสไฟฟาที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของ
โฟโตอิเล็กตรอนวา กระแสโฟโตอิเล็กตรอน ดังรูป

ในการศึกษาปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก เมื่อฉายแสงเอกรงคไปตกกระทบแคโทด
จะเกิดโฟโตอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากแคโทดไปยังแอโนด และเกิดกระแสโฟโต ถาปรับความ
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ตางศักย เพิ่มขึ้น จํานวนโฟโตอิเล็กตรอนที่วิ่งเขาหาแอโนดจะเพิ่มขึน้ และกระแสโฟโตจะ
เพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงจุดอิ่มตัวคือกระแสโฟโตคงตัว จากนั้นไมวาจะเพิ่มความตางศักยขึ้นอีก
เพียงใดก็ตามกระแส โฟโตจะไมเพิ่มขึ้นอีกเลย เมื่อสลับขัว้ ไฟฟาใหแผนรวบรวมเปนขัว้ ลบ
และแผนโลหะเปนขัว้ บวกจะเกิดความตางศักยหนวง ระหวางแคโทดกับแอโนดซึ่งกอใหเกิด
แรงผลักโฟโตอิเล็กตรอนเอาไว เมื่อเพิ่มคาความตางศักยหนวงขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง
หยุดโฟโตอิเล็กตรอนไดพอดี ตอนนี้จะไมมีกระแสโฟโตในวงจร เราเรียกความตางศักย
หนวงชวงนีว้ า ความตางศักยหยุดยั้ง นั่นคือ พลังงานจลนสูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนเทากับ
1 2
mv max = eVS
พลังงานศักยหยุดยั้งโฟโตอิเล็กตรอน เขียนแทนดวยสมการ
2
เมื่อนําขอมูลที่ไดจากการทดลองของเครื่องมือดังรูปมาเขียนกราฟระหวางกระแส
โฟโต i กับความตางศักย V

จากกราฟจะพบวา
1. เมื่อความตางศักย V มีคาเทากับศูนย กระแสโฟโต i จะไมเปนศูนย (คือที่
ตําแหนง aและ b) แสดงวา ยังคงมีอิเล็กตรอนหลุดออกจากแคโทดพุงเขาหาแอโนดอยู
2. เมื่อเพิ่มความตางศักย V ขึ้นไปถึงคาหนึ่ง จะพบวา กระแสโฟโต i มีคาคงตัว
แสดงวา มีโฟโตอิเล็กตรอนหลุดออกจากแคโทดพุงเขาหาแอโนดอยางสม่ําเสมอ
3. เมื่อลดความเขมของแสงลงเหลือครึ่งหนึ่ง กระแสโฟโต i จะลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง
ดวยเชนกัน แตคาของความตางศักยหยุดยั้ง Vs จะมีคาเทาเดิม ซึ่งที่จุดนี้จะมีกระแสโฟโต
i มีคาเปนศูนย ซึ่งหมายถึงไมเกิดโฟโตอิเล็กตรอน
จึงสรุปไดวา จํานวนโฟโตอิเล็กตรอนเปนปฏิภาคตรงกับความเขมของแสง แตการ
เพิ่มขึ้นของพลังงานจลนจึงไมขึ้นกับความเขมของแสงเพราะกราฟเสน Aและ B จะตัดแกน
ราบที่จุดเดียวกันคือ Vs ถึงแมวาความเขมของแสงจะตางกันถึงสองเทาก็ตาม แสดงวา
ความตางศักยหยุดยั้งเปนอิสระจากความเขมของแสง
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ทฤษฎีโฟตอนของไอนสไตน (Eistein’s Photon Theory)
ไอนสไตนเสนอทฤษฎีที่ใชอธิบายปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกไดสําเร็จโดยวางแนวคิด
ไววา แสงเปนอนุภาคซึ่งเรียกวา โฟตอน ( photon = แสงซึ่งแสดงสมบัติเปนอนุภาค) และ
พลังงานของโฟตอนเปนไปตามทฤษฎีควอนตัมของพลังคคือ โฟตอนแตละตัวจะมีพลังงาน
E = hf ทฤษฎีโฟตอนของไอนสไตน (ซึ่งถือวา แสงมีสมบัตเิ ปนอนุภาคสามารถอธิบาย
ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกไดทั้งหมด) อธิบายสิ่งที่นาสนใจในปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก
ได 3 อยาง คือ
1. พลังงานจลนสูงสุด EK (max) ไมขึ้นกับความเขมของแสง เมื่อเพิ่มความเขมของ
แสงเปนสองเทา พลังงานของโฟตอนแตละตัวซึ่งเทากับ hf มีคาคงเดิมดังรูปที่ 19.38 แต
จํานวนของโฟโตอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นเปนสองเทา นั่นคือ EK (max) = hf − W จะยังคงเทา
เดิม ดังนั้นคาของ EK (max) จึงไมขึ้นกับความเขมของแสงซึ่งสอดคลองกับผลการทดลอง
2. เกี่ยวกับความถี่ขีดเริ่มเปลี่ยน ถาพลังงานจลนสูงสุดมีคาเทากับศูนย จาก
สมการจะเขียนไดเปน hf0 = W หมายความวา โฟตอนมีพลังงานเพียงที่จะขับเคลื่อน
อิเล็กตรอนจากตําแหนงเดิมมาถึงผิวโลหะเทานั้น ไมมีพลังงานเพียงพอที่จะทําให
อิเล็กตรอนหลุดออกจากผิวโลหะเราเรียกพลังงาน W วา ฟงกชันงาน (work function) หรือ
พลังงานยึดเหนี่ยวซึ่งเปนสมบัติเฉพาะตัวของโลหะแตละชนิด ถาความถี่ f ของโฟตอนต่ํา
กวา f0 (ไมวาความเขมของแสงจะมากเทาใดก็ตาม) แลวโฟตอนเหลานั้นไมมีพลังงาน
เพียงพอที่จะทําใหเกิดโฟโตอิเล็กตรอน และเรียก f0 วา ความถี่ขีดเริ่มเปลี่ยน
3. เกี่ยวกับเวลาที่ลาหลัง (time lag) ในการเกิดโฟโตอิเล็กตรอน พลังงานที่
อิเล็กตรอนรับจากโฟตอนนั้นตองรับมาเปนจํานวนเทาของ hf ในทันทีไมใชการรับแบบ
สะสม ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกจึงเกิดในบัดดลหรือไมเกิดเลยซึ่งสอดคลองกับผล
การทดลองปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกวา เมื่อแสงเอกรงค (ที่มีความถี่เทากับหรือสูงกวา
ความถี่ขีดเริ่มเปลี่ยน) กระทบแผนโลหะจะเกิดโฟโตอิเล็กตรอนขึ้น ถาเพิ่มความเขมแสง
เอกรงคใหสงู ขึ้นจะไดปริมาณของโฟโตอิเล็กตรอนสูงขึน้ นักประดิษฐจึงนําเอาโลหะบางชนิด
ที่เหมาะสมมาสรางอุปกรณทางแสง เชน การสรางวงจรตาอิเล็กทรอนิกสซึ่งมีหลักการทํางาน
คือ เมื่อแสงที่มีความเขมขนาดตางๆ ตกกระทบแผนโลหะไวแสงในหลอดโฟโตอิเล็กทริก
จะทําใหสวิตซรีเลยปด-เปดวงจร เมื่อตอวงจรตาอิเล็กทรอนิกสเขากับอุปกรณตางๆ เชน
ระบบเตือนภัย เครื่องนับจํานวน เครื่องควบคุมการปด-เปดประตูอตั โนมัติ ระบบควบคุมใน
โรงงานอุตสาหกรรม ระบบตรวจจับควัน ทําใหเราสามารถควบคุมการทํางานของอุปกรณ
ดังกลาวได ดังรูป ก. สําหรับรูป ข. เปนวงจรระบบตรวจจับควัน เมื่ออนุภาคควันผานเขา
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ไปในเครื่องตรวจจับ อนุภาคควันจะทําใหแสงจากแหลงกําเนิดแสงกระเจิงไปตกที่เซลล
โฟโตอิเล็กทริก ทําใหสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น
เลมที่ 9 ทฤษฎีอะตอมของโบร

โบรเสนอสัจพจน (postulate) ใหม 4 ขอ ซึ่งเปนพื้นฐานของแบบจําลองนี้
คืออิเล็กตรอนเคลื่อนทีเ่ ปนวงกลมรอบนิวเคลียสของไฮโดรเจนอะตอม

วงโคจรที่เปนไปไดของอิเล็กตรอนในไฮโดรเจนอะตอม คือวงโคจรที่อิเล็กตรอน
มีโมเมนตัมเชิงมุม (angular momentum) คงตัวและมีลกั ษณะเปนควอนตัมดวย โดย
โมเมนตัมเชิงมุมจะตองเปนจํานวนเทาของคาคงตัวมูลฐานคาหนึ่งคือ h (อานวา เอช บาร
โดย h = h / 2π ) ซึ่งโมเมนตัมเชิงมุม L ในวงที่ n เขียนแทนดวยสมการ
h
= nh
L = mrn v n = n
2π
เมื่อ n = 1, 2, 3, ... = เลขควอนตัมของวงโคจร
เมื่ออิเล็กตรอนโคจรอยูในวงที่เปนไปได อะตอมจะไมแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาออกมา
เมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนวงโคจร มันจะปลดปลอยพลังงานออกมาหรือรับพลังงานเขาไปในรูป
ของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ถาอิเล็กตรอนกระโดดจากวงโคจรซึ่งมีระดับพลังงานตนเปน Eni
ไปสูวงโคจรใหมที่มีระดับพลังงานสุดทายเปน Enf (เมื่อ Eni > En f ) การเปลี่ยนวงโคจร
hc
ของอิเล็กตรอนเขียนแทนดวยสมการ ∆E = Eni − En f = hf =
λ
ระดับพลังงาน หมายถึงพลังงานทั้งหมดของอิเล็กตรอนซึ่งอยูในวงโคจรยินยอม
(allowed orbit) ในตอนแรกนั้น โบรวางแนวคิดไววา นิวเคลียสอยูนิ่ง นั่นคือ พลังงานรวม
ของอะตอมคือ พลังงานรวมของอิเล็กตรอนในวงโคจรรอบนิวเคลียส แตพลังงานของ
อะตอมในแบบจําลองอะตอมของโบรมีพลังงานรวมไดหลายคาขึ้นกับวา วงโคจรในวงที่ n
มีคาเปนเทาใด สําหรับพลังงานของอิเล็กตรอนในวงที่อยูถัดออกไปคือ n = 2, 3, 4, ...
หาไดจาก
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E1
13.57
2 ≅ − 2 eV
n
n
แสดงวา พลังงานรวมของอิเล็กตรอนจะมีไดเฉพาะบางคาหรือบางระดับพลังงาน
ตามคาของ n ซึ่งถือไดวา เปนระดับหรือชั้นของพลังงานของอะตอมของไฮโดรเจน
ในภาวะปกติอะตอมจะอยูในวงโคจรสถานะพื้น และมีพลังงานรวมเทากับพลังงาน
ของสถานะพืน้ ( E1 = − 13.57 eV สําหรับไฮโดรเจนอะตอม) อันเปนระดับพลังงานต่าํ สุด
ซึ่งอิเล็กตรอนพึงจะมีได ถาอิเล็กตรอนในอะตอมถูกกระตุนใหขึ้นไปอยูในวงโคจรสถานะถูก
กระตุนวงใดวงหนึ่งและมีพลังงานเทากับพลังงานสถานะถูกกระตุน โดยพิจารณาจาก
จุดเริ่มตนที่ระดับพลังงานสถานะถูกกระตุนนี้เปนระดับพลังงานเริ่มตน (initial energy
level) Eni อิเล็กตรอนไมอาจจะอยูในระดับนีไ้ ดนาน มันจะตองกลับลงสูระดับพลังงานที่
ต่ําลงมาในระดับใดก็ได อิเล็กตรอนจะลดระดับพลังงานลงมา จนกวาจะตกลงสูระดับ
En ≅ −

พลังงานสถานะพื้นจึงจะหยุดกระโดด ถาใหระดับพลังงานในวงสุดทายที่กระโดดลงมาเปนระดับพลังงาน
สุดทาย (final energy level) En ในการลดระดับพลังงานแตละครั้งมันจะปลดปลอยพลังงานออกมา
f

ในรูปของคลืน่ แมเหล็กไฟฟาซึ่งโบรนําเสนอในสมมุติฐานขอที่ 3 วา พลังงานที่อิเล็กตรอน
ปลดปลอยออกมาคือ ∆E = Eni − En f เปนโฟตอนหนึ่งตัว ความยาวคลืน่ ของโฟตอนที่
ปลอยออกมา คือ
c
hc
λ = =
f
∆E
hc
E ni − E n f
แทนคา Eni และ En f จากสมการจะได
1
1
1
= RH ⋅ ( 2 − 2 )
λ
nf ni
λ =

2mπ 2k 2 e 4
E1
=
−
เมื่อ R H =
h3 c
hc
= 1.0974 × 10 7 m −1 = Rydberg constant
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ความสําเร็จของทฤษฎีอะตอมของโบร สรุปไดเปนขอ ๆ ดังนี้
1. อธิบายไดวา ทําไมอะตอมจึงเสถียร อันเปนปญหาที่รัทเทอรฟอรดอธิบายไมได
2. อธิบายการเกิดสเปกตรัมเปลงออก และสเปกตรัมดูดกลืน ในอะตอมที่มีลักษณะ
คลายอะตอมของไฮโดรเจน ไดใกลเคียงกับผลการทดลอง
3. ทํานายคาพลังงานในการแตกตัวเปนไอออน (ionization energy) ของอะตอมที่มี
อิเล็กตรอนหนึง่ ตัวไดถูกตอง
ความไมสมบูรณของทฤษฎีอะตอมของโบร
1. คํานวณความเขมของเสนสเปกตรัมไมได ทั้งๆ ที่ในการทดลองพบวาแตละเสนมี
ความเขมไมเทากัน
2. อธิบายการเกิดเสนสเปกตรัมของอะตอมที่มีอิเล็กตรอนหลายตัวไมได
3. อธิบายการรวมตัวกันระหวางอะตอมเกิดเปนโมเลกุลไมได
4. เมื่อนําสเปกตรัมของอะตอมมาวางไวในสนามแมเหล็กพบวา สเปกตรัมเสนหนึ่ง
จะแยกออกเปนหลายเสนทีอ่ ยูใกลกันมาก
6. อธิบายไมไดวา ทําไมจึงเกิดการกระโดดเฉพาะระดับพลังงานบางระดับเทานั้น
เลมที่ 10 รังสีเอกซ

ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกเกิดจากโฟตอนของแสงถายเทพลังงานใหกับอิเล็กตรอน
ทําใหอิเล็กตรอนหลุดออกมาจากผิวโลหะ แลวกระบวนการยอนกลับกับปรากฏการณ
โฟโต อิเล็กทริกคือ เมื่ออิเล็กตรอนพุงเขาชนนิวเคลียสเปา (target nucleus) จะเกิดโฟตอน
ขึ้นได เรินตเกนยืนยันแนวคิดดังกลาวดวยการทดลองในป พ.ศ.2438 โดยการยิง
อิเล็กตรอนอัตราเร็วสูง ไปกระทบนิวเคลียสเปาจะเกิดโฟตอนหรือคลื่นแมเหล็กไฟฟาในยาน
ความถีข่ องรังสีเอกซซึ่งมีความถี่อยูในชวง 1016 − 10 22 Hz หรือ ความยาวคลื่นอยูระหวาง
10 −8 − 10 −13 m ที่มีอํานาจทะลุทะลวงสูงแผออกมา
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รังสีเอกซที่เรินตเกนคนพบมีสมบัติ ดังนี้
1. เปนทั้งคลืน่ และอนุภาค การที่มีสมบัตเิ ปนคลื่นเพราะมีการสะทอน หักเห แทรก
สอด เลี้ยวเบน โพราไลเซชัน และเปนอนุภาคเพราะมีโมเมนตัมเหมือนอนุภาคทั่วไป
2. เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มองไมเห็น ไมเบี่ยงเบนในสนามแมเหล็กและ
สนามไฟฟา มีความยาวคลื่นอยูในชวงประมาณ 1.3 × 10−11 ถึง 4.8 × 10 −11 m
3. ประกอบดวยรังสีที่มีความยาวคลื่นแตกตางกันมาก เคลื่อนที่เปนเสนตรงดวย
ความเร็วเทากับความเร็วแสงคือมีคา 3x108 m/s ในสุญญากาศ
4. สามารถทะลุผานวัตถุทไี่ มหนาจนเกินไปและมีความหนาแนนต่ําได เชน
กระดาษ ไม เนื้อเยื่อของคนและสัตว แตถาผานวัตถุทมี่ ีความหนาแนนมาก ๆ เชน
แพลตินัม ตะกั่ว กระดูก อํานาจทะลุทะลวงก็จะลดลง
5. สามารถทําใหอากาศหรือแกสแตกตัวเปนไอออนได
6. ทําใหผลึกบางชนิดเรืองแสงแลวแสงนัน้ มองเห็นไดดวยตาเปลา
7. ยิ่งเพิ่มความเร็วหรือพลังงานจลนของอิเล็กตรอนใหมากขึ้นเทาใด รังสีเอกซ
ที่เกิดขึ้นจะยิ่งมีอํานาจทะลุทะลวงสูงขึ้นเทานั้น
8. ถาเพิ่มจํานวนอิเล็กตรอนที่ยิงไปยังนิวเคลียสเปา ความเขมของรังสีเอกซจะ
เพิ่มมากขึ้นดวย
9. ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได เชนเมื่อรังสีเอกซไปกระทบฟลมถายรูป
จะทําใหฟลมดํา จึงนําผลอันนี้มาใชในการถายภาพบนฟลมเอกซเรย
รังสีเอกซกอกําเนิดได 2 กระบวนการ คือ
1. การกอกําเนิดรังสีเอกซตอเนื่อง เมื่ออิเล็กตรอนชนหรือเคลื่อนที่เขาไปใกล
นิวเคลียสเปาซึ่งมีประจุบวก อันตรกิริยาระหวางสนามไฟฟาของอิเล็กตรอนกับนิวเคลียสเปา
จะทําใหอิเล็กตรอนมีอัตราเร็วเปลี่ยนไปเกิดอัตราเรงเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผานนิวเคลียส
เปาไปแลวจะมีพลังงานจลน (อัตราเร็ว) ลดลง จึงแผรังสีเอกซที่มคี วามยาวคลืน่ ตอเนื่อง
เกิดเปนสเปกตรัมตอเนื่องออกมา
2. การกอกําเนิดรังสีเอกซลักษณะเฉพาะ (Characteristic x-rays generation)
เมื่อลําอนุภาคมีประจุ (particle beam) วิ่งเขาชนนิวเคลียสเปา (target nucleus) ถา
พลังงานของอนุภาคมีประจุตัวที่วิ่งชนมากกวาพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอน อันตร
กิริยาระหวางลําอนุภาคมีประจุกับอิเล็กตรอนซึ่งอยูในวงโคจรวงในของนิวเคลียสเปา จะทํา
ใหอิเล็กตรอนวงในหลุดออกจากอะตอมของนิวเคลียสเปากลายเปนอิเล็กตรอนอิสระ แลว
อิเล็กตรอนจากวงโคจรอื่นที่อยูในวงโคจรถัดออกไปจะวิ่งเขาไปแทนที่ พรอมทั้งปลดปลอย
พลังงานออกมาในรูปของรังสีเอกซลักษณะเฉพาะที่มพี ลังงานเฉพาะตัวของมันโดยพลังงาน
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ของรังสีเอกซลักษณะเฉพาะจะมีพลังงานเทากับผลตางระหวางระดับพลังงานที่อิเล็กตรอน
เปลี่ยนวงโคจร
ถาพิจารณาอิเล็กตรอนซึ่งเปลี่ยนระดับพลังงานจากวงนอกซึ่งมีพลังงาน Eni ที่มี
พลังงานสูงกวา ไปยังวงในซึ่งมีพลังงาน Enf ที่มีพลังงานต่าํ กวา อิเล็กตรอนจะปลดปลอย
พลังงานออกมาในรูปของโฟตอนของรังสีเอกซที่มีลักษณะเฉพาะ
สรุปการทดลองเรื่องรังสีเอกซ
ก. เปนกระบวนการที่กลับกับปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก เนื่องจากรังสีเอกซที่
o

เกิดขึ้นมีความยาวคลื่นต่ําสุด 1 A แสดงวา รังสีเอกซมีสมบัติของอนุภาค
ข. รังสีเอกซลักษณะเฉพาะเกิดจากอิเล็กตรอนถูกเรงใหมีพลังงานมากพอที่จะผาน
เขาไปชนกับอิเล็กตรอนในวงโคจรชั้นในของอะตอม ทําใหอิเล็กตรอนวงในหลุดไป อิเล็กตรอน
ในวงโคจรถัดออกมาซึ่งมีพลังงานสูงกวาจะกระโดดเขาไปแทนที่พรอมกับปลอยพลังงาน
สวนเกินออกมาในรูปของรังสีเอกซ การเปลี่ยนแปลงในอะตอมเชนนี้เปนไปในทํานอง
เดียวกับการเกิดสเปกตรัมในอนุกรมบัลเมอร หรือไลแมนของไฮโดรเจนอะตอมรังสีเอกซที่
เกิดขึ้นจะมีความยาวคลื่นเปนคาเฉพาะซึ่งแตกตางกันไปตามชนิดของโลหะที่เปนเปา
เลมที่ 11 สมมุติฐานของ เดอ เบรย

ในป พ.ศ. 2467 เดอ เบรย เสนอสมมุติฐานทางฟสิกส (ตรงตามตนฉบับเดิมของ
เดอ เบรย) วา จากหลักความไมแนนอน จากผลการทดลองของเดวิดสัน และ เจอเมอร
และ โพลาไรเซชันของอิเล็กตรอน ทําใหเราตองยอมรับวา อิเล็กตรอนนั้นไมใชทงั้ คลื่นและ
อนุภาค แตเปนรูปแบบหนึ่งของการดํารงอยูที่เราไมสามารถสังเกตมันไดโดยตรงทําใหสมบัติ
ที่วา เราไมสามารถเขาใจหรือรับรูสถานะการดํารงอยูข องอิเล็กตรอนไดดวยประสาทสัมผัสซึ่ง
ใชในชีวติ ประจําวันของเรา รูปนัยนิยม (formalism) ของทฤษฎีกลศาสตรควอนตัมเริ่มตน
จากสมมุติฐานนี้ เดอ เบรย นําเอาแนวคิดและสมการของไอนสไตนและพลังคมาเขียนเปน
สมการซึ่งบรรยายวา สสารหรืออนุภาคยอมมีคลื่นสสาร (matter wave) ชนิดหนึ่งเปนสมบัติ
ทวิภาวะประจําตัวซึ่งความยาวคลืน่ ของคลืน่ สสารคือ λ จากทฤษฎีควอนตัมของพลังคซึ่ง
แสดงสมบัติทวิภาวะอันเปนความสัมพันธระหวางคลื่นและอนุภาค กลาวคือ แสงมีสภาพ
เปนอนุภาคไดโดยที่อนุภาคหนึ่งๆ นั้นคือ โฟตอนที่มีพลังงาน hf นั่นคือ E = hf
และจากความสัมพันธของสภาพทวิภาวะของไอนสไตน การเปลี่ยนแปลงสภาวะไปมา
ระหวางสสารและพลังงาน นั่นคือ E = mc 2 เมื่อนําสมบัตทิ วิภาวะของทั้งสองทฤษฎี
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มาใชกับแสง
จะได mc 2 = hf
h
∴ λ =
P
จากความสัมพันธระหวางสมบัติทวิภาวะหลายๆ อยางในธรรมชาติ ดังสมการ
ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางโมเมนตัม (ซึ่งเปนสมบัตของอนุภาค) กับ ความยาวคลื่น
ของโฟตอน และคาคงตัวของพลังค นาจะนํามาใชกับสสารไดเชนเดียวกับแสง
เดอ เบรย จึงเสนอแบบจําลองคณิตศาสตรที่แสดงความสัมพันธระหวาง โมเมนตัมของ
อนุภาคกับความยาวคลื่นของคลื่นที่สมทบ (associate) กับอนุภาค ซึ่งตีความในทางฟสิกส
วา สสาร (หรืออนุภาค) ทั้งหลายควรจะมีคลื่นสสารเปนสมบัติประจําตัวของมันเสมอ โดย
คลื่นสสารนั้นมีความยาวคลื่น λ = h / P และเรียกความยาวคลืน่ สสารหรือความยาวคลื่น
ของอนุภาควา ความยาวคลื่นเดอ เบรย (De Bloglie wavelength) ของสสารหรือในป
พ.ศ. 2470 จอรจ พาเก็ต ทอมสัน (George Paget Thomson) บุตรของ เจ เจ ทอสสันทํา
การทดลองพบวา เมื่อยิงอนุภาคอิเล็กตรอนที่มีอัตราเร็วสูงผานโลหะแผนบาง เชน เงิน
ทองคํา อะลูมิเนียม อิเล็กตรอนจะเลี้ยวเบนผานผลึกโลหะซึ่งทําหนาที่เปนเกรตติงไป
แทรกสอดบนฟลม เกิดเปนภาพที่มีลักษณะคลายกับภาพการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซเมื่อ
เกิดการเลี้ยวเบนผานผลึกโลหะไปเกิดการแทรกสอดบนฟลม แสดงวา คลื่นแสดงสมบัติของ
อนุภาคและอนุภาคแสดงสมบัติของคลื่นได เรียกสมบัติดังกลาววา ทวิภาวะของคลื่นและ
อนุภาค
นั่นคือ ทฤษฎีคลื่นสสารของ เดอ เบรย ไดรับการพิสูจนยืนยันดวยการทดลองวา
ถูกตองและเปนความจริงแทของธรรมชาติ ทําใหทฤษฎีคลื่นสสารยืนยงมาไดถึงปจจุบัน
ขอสังเกตสําหรับทฤษฎีคลืน่ สสาร
1. เราสามารถพิจารณาอนุภาคในรูปของคลื่นไดเชนเดียวกับที่พิจารณาคลื่นในรูป
ของอนุภาค
คลื่นสสารของวัตถุที่มีมวลสูง (ขนาดใหญ) จะมีคาความยาวคลื่นนอยมากจน
ไมสามารถใชเครื่องมือใดๆ วัดได
คลื่นสสารของวัตถุที่มีขนาดเล็ก เชน อนุภาคมูลฐานทัง้ หลายในอะตอมนั้น
เราสามารถวัดความยาวคลื่นได
เดอ เบรย ใชทฤษฎีของเขาอธิบายสมมุติฐานทีใ่ ชในทฤษฎีอะตอมของโบรวา
อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสไดโดยไมมีการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาออกมา เนื่องจาก
อิเล็กตรอนมีโมเมนตัมเชิงมุม mv nrn = nh โดยโบรอธิบายไมไดวา ทําไมจึงเปนเชนนั้น
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แตเดอ เบรย อธิบายไดอธิบายวาเราสามารถบรรจุคลืน่ สสารของอิเล็กตรอน n ชวงคลื่นใน
ระยะทางเทากับเสนรอบวงของวงโคจรวงที่ n พอดี เมื่อ n = 1, 2, 3, ... เรียกสภาพนี้วา
วงโคจรที่ทําใหเปนควอนตัม (quantum orbit) กลาวคือ วงโคจรทุกวงที่จะมีไดของอิเล็กตรอน
คือวงที่มีความยาวเทากับจํานวนเทาซึ่งเปนเลขจํานวนเต็มของความยาวคลื่นสสารของ
เดอ เบรย ของอิเล็กตรอน ถาอิเล็กตรอนอยูในวงตองหาม (forbidden orbit) เชน
1 3 5
n = , , , ... ซึ่ง n ไมเปนเลขจํานวนเต็มใดๆ แลว อิเล็กตรอนจะแผรังสีในรูป
2 4 6
ของคลื่นแมเหล็กไฟฟาออกมาเพื่อลดพลังงานลงแลวตกลงไปยังวงที่อนุญาตใหอยูได
(วงที่ n เปนเลขจํานวนเต็มเทาของความยาวคลื่นสสาร) ในวงที่ถัดลงไป แตถาอิเล็กตรอน
อยูในวงที่ยินยอม (allowed orbit) แลวมันจะไมแผรังสีออกมาเพื่อลดพลังงานอีกตอไป
คลายกับวาวงที่ยินยอมใหอยูไดนั้นมีคลื่นสสารของ เดอ เบรย เปนคลื่นนิ่ง (standing
wave) ที่คงสภาพของความถี่ คาบ และความยาวคลืน่ ใหคงตัวอยูไดตลอดไป โดยไมเสีย
พลังงานใดๆ ออกไปเลย

นั่นคือ เดอ เบรย อธิบายไดวา อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสโดยแสดงสมบัติ
ของคลื่นนิ่งซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อความยาวของเสนรอบวงมีคาเทากับจํานวนเต็มเทาของความ
ยาวคลื่นของอิเล็กตรอน ทําใหอิเล็กตรอนในอะตอมไมแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาออกมาเลย
เลมที่ 12 หลักความไมแนนอนและ โครงสรางอะตอมตามแนวคิดกลศาสตร
ควอนตัม

เมื่อป พ.ศ. 2470 ไฮเซนเบิรกไดตั้งหลักของความไมแนนอนซึ่งกลาววา
ในธรรมชาติของการวัดยอมมีความไมแนนอนที่เกิดจากอันตรกิริยาระหวางเครื่องมือวัดและ
ระบบแฝงอยูเสมอ เชนเราไมสามารถวัดตําแหนงและโมเมนตัมของระบบใหแนนอนพรอม
กันได และผลคูณของความไมแนนอนของการวัดตําแหนงและโมเมนตัมจะมีคาไมนอยกวา
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คาคงตัวของพลังค หลักความไมแนนอนของไฮเซนเบิรกเขียนแทนดวยสมการ
( ∆x)( ∆P) ≥ h

เมื่อ ∆x เปนความไมแนนอนของการวัดตําแหนง , ∆P เปนความไมแนนอนของโมเมนตัม
หลักความไมแนนอนสามารถเขียนในรูปของผลคูณระหวาง ความไมแนนอนใน
การวัด พลังงานรวม ( ∆ E) และความไมแนนอนในการวัดเวลา ∆ t ไดดังนี้
( ∆x)( ∆P) = ( ∆E)( ∆t) ≥ h

จากสมการนี้บอกเราวา ไมวาเราจะมีพัฒนาการที่กาวหนาเพียงใดก็ตาม จะไมสามารถ
บอกตําแหนงและโมเมนตัมของอนุภาคพรอมๆ กัน ณ เวลาเดียวกัน โดยมีความผิดพลาด
นอยกวา h ได นั่นคือ หลักความไมแนนอนจึงเปนประวัติศาสตรทสี่ ําคัญหนาหนึ่งของ
เราที่แสดงถึงความกาวหนาอีกกาวหนึ่งของเราในการพัฒนาวิชากลศาสตรควอนตัม และ
ทําใหเราเขาใจธรรมชาติเพิม่ ขึ้นวา ปรากฏการณหรือเหตุการณตางๆ มีความนาจะเปนหรือ
โอกาสที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบของสถิติอีกดวย
โครงสรางอะตอมจากกลศาสตรควอนตัม ทําใหเราไดภาพอะตอมที่มีลักษณะเปน
กลุมหมอกของอิเล็กตรอนแทนวงโคจรทีแ่ นนอนตามแนวคิดของโบร

เพราะตามหลักของความไมแนนอน เราจึงบอกตําแหนงที่แนนอนของอิเล็กตรอนไมได
การที่จะบอกวาอิเล็กตรอนวิ่งอยูในวงนั้นหรือวงนี้จึงไมมีความหมายอะไร เราบอกไดแต
เพียงวาที่ใดทีห่ นึ่งรอบๆ นิวเคลียสมีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนไดมากหรือนอยเทานั้น
ตรงไหนที่มีโอกาสจะพบอิเล็กตรอนมากก็แทนดวยกลุม หมอกที่หนาแนนมาก ตรงไหนมี
โอกาสพบอิเล็กตรอนนอยกลุมหมอกก็เบาบาง
ภาพกลุมหมอกอิเล็กตรอนของอะตอมมีหลายแบบเชน อะตอมไฮโดรเจนซึ่ง
อิเล็กตรอนมีระดับพลังงานต่ําสุด กลุมหมอกอิเล็กตรอนจะมีรูปรางเปนทรงกลม ซึ่งมี
ความหมายวา เรามีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนในตําแหนงซึ่งอยูหางจากนิวเคลียสในทุก
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ทิศทางเทากันหมด เมื่ออิเล็กตรอนมีระดับพลังงานสูงขึ้น กลุมหมอกอิเล็กตรอนจะมี
รูปรางแบบอื่นที่ไมใชทรงกลม
ประเด็นสําคัญที่จะไดจากการศึกษากลศาสตรควอนตัมสําหรับอะตอมที่มีอิเล็กตรอน
มากกวา 1 ตัวจากสมการของชเรอดิงเงอร คือ การมีเลขควอนตัม (quantum number) โดย
ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนตรงกับทฤษฎีอะตอมของโบร ซึ่งเขียนแทนดวยสมการ
1 mk 2 e 4 ⎛ 1 ⎞
En = −
⎜ ⎟
2 h 2 ⎝ n2 ⎠

แนวคิดที่ไดรบั จากการศึกษากลศาสตรควอนตัม สามารถอธิบายสเปกตรัมของ
ไฮโดรเจนไดเชนเดียวกับทฤษฎีอะตอมของโบรและยังสามารถอธิบายไดวา เมื่ออะตอมอยู
ภายใตอิทธิพลของสนามแมเหล็กนั้น สเปกตรัมหนึ่งเสนแยกออกเปนหลายเสนไดอยางไร
สวนอะตอมทีม่ ีอิเล็กตรอนหลายตัวนั้น สมการชเรอดิงเงอรจะซับซอนมากซึ่งจะไดศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัยตอไป การจัดตัวของอิเล็กตรอนในอะตอมยังสามารถอธิบายปรากฏการณ
ตางๆ เชน สเปกตรัมของอะตอมที่มีเสนยอยแยกออกจากเสนใหญ และยังบอกไดอีกวาชั้น
ระดับพลังงานชั้นใหญที่ n มีเลขควอนตัมเปน 1, 2, 3, 4,… มีชื่อเรียกเปนชั้น K, L, M,
N,…ในแตละชั้นมีอิเล็กตรอนไดไมเกิน 2n2 ตัว จึงมีไดไมเกิน 2, 8, 18, 32, … ตามลําดับ
นอกจากนั้นกลศาสตรควอนตัมยังชวยใหไดรับความสําเร็จในการศึกษาสมบัติของ
ผลึก หรือวัตถุซึ่งเกิดจากการเรียงตัวของอะตอมอยางมีระเบียบ อาจบอกไดวาผลึกใดจะเปน
ตัวนําไฟฟา ฉนวน หรือสารกึ่งตัวนํา ความรูทางกลศาสตรควอนตัมชวยใหเกิดพัฒนาการ
ดานไมโครอิเล็กทรอนิกส เชน ทรานซิสเตอร ไอซี และอุปกรณทางไฟฟาอื่นๆ และยังใชใน
การศึกษานิวเคลียสอีกดวย กลศาสตรควอนตัมจึงเปนหัวใจของฟสกิ สในยุคปจจุบัน

2.3 หลักสําคัญของการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป
ลัดดา ศุขปรีดี (2523) กลาวถึงหลักสําคัญในการเรียนการสอนโดยใช
บทเรียนสําเร็จรูปไวดังนี้
1. เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน
อยางกระฉับกระเฉง (Active Participation) คือ ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือกระทํา
กิจกรรมดวยตนเองไดตอบคําถาม ไดมีการตอบสนองหรือมีปฏิกิริยาโตตอบกับคําถาม
ชวยใหผเู รียนมีความกระตือรือรนไมเบื่อหนายและไมเฉื่อยชา
2. ใหผูเรียนไดรผู ลการเรียนของตนเองในทันที (Feed Back) คือ
ผูเรียนรูถึงคําตอบที่ถูกตอง เปนการเสริมแรงใหผูเรียนอยากทํากิจกรรมตอไป และหาก
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ไดรับการเสริมแรงในทันทีอยางสม่ําเสมอก็จะทําใหผูเรียนเรียนไดดีที่สุด การบอกคําตอบ
ใหกับผูเรียน ไมจําเปนตองใหครูเปนผูบอกเสมอไป ผูเรียนสามารถตรวจคําตอบดวย
ตนเองจากบทเรียนที่จัดไวให เชน การทําโจทยเลขคณิต ถานักเรียนตรวจคําตอบของ
ตนเองไดจากบทเรียนที่จัดไวใหวาเขาทําถูกหรือผิด คําตอบในบทเรียนจะเปนขอมูล
ยอนกลับใหผเู รียนเกิดความพอใจ และเปนการเสริมแรงใหเขาทําโจทยตอไป เปนตน
อยางไรก็ตามขอมูลยอนกลับอาจไมใชแรงกระตุนใหผูเรียนกระทํากิจกรรมซ้ําอีกเสมอไป
เชนกรณีที่ผูเรียนทําโจทยผิด เขาอาจทอแทใจและไมอยากทําเลขอีก ดังนั้นแรงกระตุน
หรือแรงจูงใจจึงมีทั้งทางบวกและทางลบ ในกรณีเชนนี้ จําเปนที่ผูเรียนจะตองไดรับคํา
ชี้แจงและคําแนะนําแกไขทันทีเพื่อใหเขาเรียนรูไดดีขึ้น และฝกทําซ้าํ จนเกิดความชํานาญ
เพื่อจงใจใหเขาอยากเรียนตอไป
3. ใหผูเรียนรับประสบการณความสําเร็จเปนระยะ ๆ (Successful
Experiences) ตามหลักจิตวิทยาการเรียนรูที่แสดงใหเห็นวา การเสริมแรงจะตองกระทํา
อยางฉับพลันทันทีจึงจะเปนผลดีตอการเรียนรูหากชักชาออกไปตัวเสริมแรงจะลดประสิทธิภาพ
ลงไป ดังนั้น การรูวาคําตอบถูกหรือความสามารถที่ทํากิจกรรมไดสําเร็จในขั้นตอนหนึ่ง
เปนการเสริมแรงใหผูเรียนเรียนรูในลําดับขั้นตอนอื่น ๆ ตอไป เชน การนับเลข 1-1,000
หากผูเรียนนับ 1-10 ได ประสบการณแหงความสําเร็จนี้จะเสริมแรงใหเขานับ 1-100 ได
และจะเปนการเสริมแรงใหนับเลข 1-1,000 ไดในที่สุด
4. การจัดลําดับเนื้อหาและประสบการณเปนขั้นตอนยอย ๆ ตอเนื่องกัน
(Gradual Approximation) คือ จัดประสบการณการเรียนไปทีละขั้นตอนยอย ๆ เพื่อนําไปสู
การบรรลุเปาหมายสุดทาย เชน เริ่มจากเรื่องงาย ๆ หรือสิ่งที่รูแลวเพื่อสรางจูงใจเริ่มแรก
เสียกอน แลวจึงเพิ่มความยากขึ้นไป การเรียนรูจากสิ่งงาย ๆ ที่คลายคลึงกับประสบการณ
เดิมไปสูสิ่งใหมตามขั้นตอนทีละนอยจะชวยใหผูเรียนเกิดความรูสึกวาบทเรียนนั้นไมยากเกินไป
และไมเบื่อหนายตอการเรียนเพราะความสําเร็จในการเรียนแตละขั้นตอนจะเปนแรงจูงใจให
ผูเรียนเรียนขัน้ ตอไป โดยไมรูสึกเหน็ดเหนื่อยและเบื่อหนาย ดังนั้น บทเรียนสําเร็จรูปจะตอง
จัดลําดับเนื้อหาใหเปนขั้นตอน เริ่มจากสิ่งงายแลวคอย ๆ เพิ่มความยากขึ้นตามลําดับ

2.4 ทฤษฎีที่เปนพื้นฐานของบทเรียนสําเร็จรูป <http://www.webobjectsdesign.com/ISD/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=2
(9 พฤศจิกายน 2549)>
ในการสรางบทเรียนสําเร็จรูปนั้น ไดนําเอาทฤษฎีทเี่ ปนพื้นฐานของบทเรียนสําเร็จรูป
มาประยุกตใชเปนหลักในการสราง ดังนี้
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1. ทฤษฎีความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางสิง่ เราและการตอบสนอง
(connectionism theory) ของธอรนไดค (Edward I. Thorndike)

ธอรนไดค เปนผูใหกําเนิดทฤษฏีแหงการเรียนรูที่มีชื่อวา ทฤษฏีสัมพันธ
เชื่อมโยง (connectionism theory) ซึ่งทฤษฏีนี้ไดย้ําในเรื่องการฝกหัดหรือการทําซ้ําและให
ความสําคัญของการใหรางวัลหรือการลงโทษ ความสําเร็จหรือความผิดหวังและความพอใจ
หรือความไมพอใจแกผูเรียนอยางทัดเทียมกัน
ทฤษฏีสัมพันธเชื่อมโยงของธอรนไดคเนนที่ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวาง
สิ่งเรา (stimulus) กับการตอบสนอง (response) เขาเชือ่ วา การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดวยการ
ที่มนุษยหรือสัตวไดเลือกเอาปฏิกิริยาตอบสนองที่ถูกตองนั้นมาเชื่อมตอ (connect) เขากับ
สิ่งเราอยางเหมาะสมหรือการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดก็โดยการสรางสิ่งเชื่อมโยง (bond) ระหวาง
สิ่งเรากับการตอบสนองใหเกิดขึ้น ธอรนไดคนําเสนอกฎการเรียนรู (law of learning) ดังนี้
1.1 กฎแหงความพรอม (law of readiness) หมายถึง สภาพความพรอม
หรือความมีวฒ
ุ ิภาวะของผูเรียนทั้งทางรางกาย อวัยวะตางๆ ในการเรียนรูและจิตใจรวมทั้ง
พื้นฐานประสบการณเดิมสภาพความพรอมของ หู ตา ประสาท สมอง และกลามเนื้อ
ประสบการณเดิมที่เชื่อมโยงกับความรูใหมหรือสิ่งใหม ตลอดจนความสนใจความเขาใจตอ
สิ่งที่เรียน ถาผูเรียนมีความพรอมตามองคประกอบดังกลาวก็จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได
1.2 กฎแหงการฝกหัด (law of exercise) หมายถึง การที่ผูเรียนไดฝกหัด
หรือกระทําซ้ําๆ บอยๆ ยอมจะทําใหเกิดความสมบูรณถูกตอง กฎนี้เปนการเนนความมั่นคง
ระหวางการเชื่อมโยงและการตอบสนองที่ถกู ตองยอมนํามาซึ่งความสมบูรณ ซึ่งกฎแหงการ
ฝกหัดแบงออกเปน
1.2.1 กฎแหงการใช (law of use) หมายถึง การฝกฝน การ
ตอบสนองอยางใดอยางหนึ่งอยูเสมอ ยอมทําใหเกิดพันธะที่แนนแฟนระหวางสิ่งเรากับการ
ตอบสนอง เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรูแลวไดนําเอาสิ่งที่ไดเรียนรูไปใชอยูเสมอ ก็จะทําใหเกิด
การเรียนรูมั่นคงถาวรขึ้น หรืออาจกลาวไดวาเมื่อไดเรียนรูสิ่งใดแลวไดนําไปใชอยูเ ปน
ประจํา ก็จะทําใหความรูมั่นคงทนและไมลืม
1.2.2 กฎแหงการไมใช (law of disuse) หมายถึง การไมได
ฝกฝนหรือไมไดใชไมทําบอย ๆ ยอมทําใหความมั่นคงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองออน
กําลังลงหรือลดความเขมลงเมื่อบุคคลไดเกิดการเรียนรูแลวแตไมไดนําความรูไปใชหรือไม
เคยใชยอมทําใหการทํากิจกรรมนั้นไมดีเทาที่ควรหรืออาจทําใหความรูน ั้นลืมเลือนไปได
1.3 กฎแหงผล (law of effect) กฎนี้เปนผลที่ทําใหเกิดความพอใจ
กลาวคือ เมื่ออินทรียไดรับความพอใจ จะทําใหพันธะหรือสิ่งเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการ
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ตอบสนองมีความเขมแข็งมัน่ คง ในทางกลับกันหากอินทรียไดรับความไมพอใจจะทําให
พันธะหรือสิ่งเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองออนกําลัง หรืออาจกลาวไดวา หาก
อินทรียไดรับความพอใจจากผลของการกระทํากิจกรรม ก็จะเกิดผลดีกับการเรียนรูทําให
อินทรียอยากเรียนรูเพิ่มมากขึ้นอีก และในทางตรงกันขามหากอินทรียไดรับผลทีไ่ มพอใจ ก็
จะทําใหไมอยากเรียนรูหรือเบื่อหนายและเปนผลเสียตอการเรียนรู
นอกจากกฎการเรียนรูที่สาํ คัญดังที่กลาวมาแลวนั้น ยังมีกฎที่สําคัญและเกี่ยวของ
กับการเรียนรูอ ีก 5 กฎยอยที่ผูเรียนสามารถจะเรียนรูไดดียิ่งขึ้น ถามีสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้
1) กฎการตอบสนองหลายรูปแบบ (law of multiple response) เมื่ออินทรีย
เผชิญกับปญหาก็จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองในหลายรูปแบบตางๆ กันเพื่อแกปญหา
จนกวาจะพบรูปแบบที่แกปญ
 หาไดปฏิกิริยาตอบสนองจึงจะลดลง และอินทรียต องเลือก
รูปแบบทีเ่ หมาะสมหรือที่ดที ี่สุดที่แกปญหาไดในครั้งนั้นไวสําหรับแกปญหาในครัง้ ตอไป
2) กฎการตั้งจุดมุงหมาย (law of set of attitude) เมื่ออินทรียมีจุดมุงหมายใน
สิ่งที่ทํา ก็ทําใหเกิดพฤติกรรมนําไปสูการเรียนรู
3) กฎการเลือกตอบสนอง (law of partial activity) เมื่อเผชิญกับปญหา
หรือสภาพการณใหมอินทรียจะเริ่มตอบสนองตอสิ่งเราที่คิดวาจะแกปญหาใหดีที่สดุ กอน
4) กฎการนําความรูเดิมไปใช (law of assimilation) เมื่อเผชิญกับปญหา
หรือสถานการณใหมซึ่งยังไมทราบวิธีแกปญหา อินทรียก็มาตอบสนองตอสถานการณใหม
ดวยการนําความรูและประสบการณเกามาใช
5) กฎการยายการตอบสนองไปสูอีกสิ่งเราหนึ่ง (law of association
shifting) หมายถึงการตอบสนองอาจจะยายจากสิ่งเราหนึ่งไปสัมพันธกับสิ่งเราหนึง่ ก็ไดดวย
การตอบสนองยังเหมือนเดิม
การนํากฎการเรียนรูไปใชในการเรียนการสอน สงผลตอผูเรียน คือ
1) สงเสริมใหผูเรียนเรียนโดยการลองผิดลองถูก เพราะในเรื่องการเรียนรู
ผูเรียนมีแบบของการเรียนรูไดหลายแบบ และแบบหนึ่งก็คือเรียนโดยการลองผิดลองถูก
หรือการมีประสบการณจริงดวยตนเองและจําทําใหผูเรียนเกิดความพอใจ ความสําเร็จ
ความเชื่อมั่น และตองการเรียนรูในโอกาสตอไป นอกจากนั้นผูเรียนก็ไดเกิดการเรียนรูและ
ตระหนักถึงความแตกตางของความสําเร็จหรือความลมเหลวและรูคณ
ุ คาของสิ่งที่ตนได
สัมผัส เปนการทําใหผูเรียนไดปรับตนใหมในทางที่เหมาะสมตอไป
2) การนํากฎแหงความพรอมมาใช หมายถึง การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพ
สูงเมื่อผูเรียนมีความพรอม ฉะนั้นจึงควรสงเสริมการจัดสถานการณใหผูเรียนมีความพรอม
ทั้งสภาพกาย จิตใจ และแรงจูงใจของผูเรียนเปนตน
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3) การนํากฎการฝกหัดมาใช ผูสอนไมควรเนนการสอนเพียงเพื่อรูอยาง
เดียวแตการสอนใหตระหนักถึงคุณคาความสําคัญและประโยชนที่ไดจากการเรียนรูนั้นยอม
สําคัญกวาการที่จะสอน และใหผูเรียนนําความรูไปใชได ก็จะตองใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
อยางเดนชัดและการนําไปใชบอย ๆ ก็ทําใหผูเรียนเกิดความมั่นคงแนนแฟนในสิ่งที่เรียน
ความรูคงทนถาวร (อารี พันธมณี. 2538 : 123–129)
2. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทําของสกินเนอร (operant
conditioning theory)

สกินเนอร (Burrhus. F. Skinner.) ผูคิดทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทําขึ้น
เปนนักการศึกษาและเปนนักจิตวิทยาทีม่ ีชื่อเสียงชาวอเมริกัน ไดศกึ ษาคนควาและทดลอง
ทฤษฎีจนเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง ในป พ.ศ. 2493 สกินเนอรไดสรางเครื่องมือชวยสอน
ที่เรียกวา บทเรียนสําเร็จรูปหรือบทเรียนโปรแกรมขึ้นเพื่อชวยปรับปรุงแบบการเรียน
การสอนในอเมริกา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งดานตัวครูผูสอนและระบบการเรียนการสอนได
เปนผลสําเร็จดีย่งิ หลักการเรียนรูของทฤษฎีการวางเงือ่ นไขแบบการกระทําของสกินเนอร
เนนการกระทําของผูที่เรียนมากกวาสิ่งเราที่ผูสอนกําหนด กลาวคือ เมื่อตองการใหอินทรีย
เกิดการเรียนรูจากสิ่งเราใดสิ่งเราหนึ่ง เราจะใหผูเรียนรูเลือกแสดงพฤติกรรมเองโดยไม
บังคับหรือบอกแนวทางการเรียนรู เมื่อผูเรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรูแลวจึงเสริมแรง
พฤติกรรมนั้น ๆ ทันที เพื่อใหเรียนรูวาพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นเปนพฤติกรรมการเรียนรู
หรือกลาวอีกอยางหนึ่งทฤษฎีการเรียนรูก ารวางเงื่อนไขแบบอาการกระทํานั้น พฤติกรรม
หรือการตอบสนองจะขึ้นอยูกับการเสริมแรง (Reinforcement) สวนบทเรียนโปรแกรม
(program learning) ใชหลักของสกินเนอรที่วาจะใหรางวัลทุกครั้งเมื่อสัตวที่นํามาทดลอง
ตอบสนองตามที่เราตองการ จากสิ่งนี้ไดมีผลทําใหเกิดบทเรียนสําเร็จรูปหรือบทเรียน
โปรแกรมและเครื่องชวยสอน (teaching machine) ขึ้น ซึ่งเนนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง
โดยมีคําตอบที่ถูกตองไวให บทเรียนโปรแกรมและเครื่องชวยสอนตางก็ยึดหลักดังกลาวและ
พยายามจัดแบงเนื้อหาวิชาออกเปนสวนยอยๆ จัดลําดับใหเปนเหตุเปนผล เริ่มจากงายไป
หายาก ผูเรียนจะเรียนไดดวยตนเองและเมื่อเรียนสําเร็จแตละขั้นผูเรียนก็จะไดรับการ
เสริมแรงทันที ตัวเสริมแรงในบทเรียนโปรแกรมนั้น ไดแก ความรูในเนื้อหาวิชานัน้ เอง
การที่ผูเรียนตอบคําถามในแตละชุดไดถกู ตองก็แสดงวาผูเรียนไดรบั การเสริมแรง สงผลให
ผูเรียนพยายามที่จะเรียนใหมีความรูมากๆ ยิ่งขึ้นตอไป (อารี พันธมณี. 2538 : 112-118)
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สกินเนอร มีความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาในปจจุบันวา การศึกษาในปจจุบัน
ไมเพียงแตจะไมคอยมีประสิทธิภาพเทานั้น แตยังมีอันตรายอีกดวย ทั้งนี้เพราะความ
พยายามที่จะปรับปรุงการศึกษาโดยละเลยสิ่งที่สําคัญคือ “วิธีการ” บุคคลทีถ่ ูกตําหนิมากคือ
นักจิตวิทยาการศึกษาซึ่งสนใจแต “ผลการเรียน” ไมสนใจ “วิธีการ” ที่จะชวยใหการเรียนได
ผลดี นอกจากนั้นเขายังมีความเห็นอีกวา การศึกษาตั้งแตอดีตถึงปจจุบันมีลักษณะดังนี้
1. ครูไมสามารถใหการเสริมแรงไดทันที ตองใชเวลาวางมาก กวาจะ
ตรวจงานของผูเรียนแตละคนใหเสร็จ และเมื่อเสร็จแลวก็ไมสามารถทราบผลไดทนั ที
2. เนื้อหาตาง ๆ ที่นํามาสอน ขาดการจัดขั้นตอนอยางมีระบบระเบียบ
บางครั้งยากเกินไป การใหแบบฝกหัดไมมีความสัมพันธกัน
3. การใหการเสริมแรงไมสม่ําเสมอ ไมทั่วถึง เพราะมีผูเรียนจํานวนมาก
ขอบกพรองตาง ๆ ดังกลาวแกไขไดดวยการใชบทเรียนสําเร็จรูป ซึ่งสามารถจะให
การเสริมแรงไดทันที ผูเรียนสามารถทํางานไดตามลําพัง พนจากการถูกดุถูกวาจากครู
ไมตองฟงคําวิพากษวิจารณหรือเยาะเยยจากเพื่อนๆ ซึ่งทําใหเกิดความสบายใจ กอใหเกิด
ความรูสึกที่เปนอิสระ นอกจากนั้นยังทําใหผเู รียนเกิดการพึ่งตนเอง และมีความเชือ่ มั่นใน
ตนเองมากขึ้น
3. หลักการสอนของ โรเบอรต เอ็ม กาเย (Robert M Gangne)

ผูวิจัยไดยึดหลักการสอนของกาเย มากําหนดวิธีการนําเสนอเนื้อหา 9 ขั้น ดังนี้
(สุกรี รอดโพธิ์ทอง. 2535 : 42–48)
3.1 การเราความสนใจ
3.2 บอกวัตถุประสงคแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดทราบถึงจุดมุงหมายของการ
เรียน
3.3 กระตุนใหผูเรียนระลึกถึงความรูพื้นฐานกอนเรียน
3.4 เสนอบทเรียน โดยมีภาพ คําบรรยาย และเสียงประกอบคําบรรยาย
3.5 ใหความชวยเหลือเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเรียน
3.6 กระตุนการตอบสนองโดยมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบ เปนกิจกรรม
3.7 ใหขอมูลยอนกลับ
3.8 ประเมินผล โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ
3.9 สรุปบทเรียนเพื่อใหผเู รียนเกิดความจําและถายโยงการเรียนรู
จากความหมาย หลักการสําคัญ ทฤษฎีจิตวิทยา และกฎของการเรียนรูที่เกี่ยวของ
สามารถกําหนดลักษณะสําคัญของบทเรียนสําเร็จรูปไดดังนี้คือ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

เปนความรูเรือ่ งยอๆ ซึ่งเรียงลําดับไวสําหรับเราความสนใจของผูเรียน
ผูเรียนตอบขอความรูแตละขอความที่กําหนด
การตอบของนักเรียนไดรับการเสริมแรงโดยใหทราบผลทันที
ผูเรียนคอยๆ เรียนไปทีละขัน้ ตามลําดับของบทเรียน
ผูเรียนตอบขอยอยไดถูกตองเปนสวนมาก
ผูเรียนจะตองกาวจากสิ่งที่รแู ลวไปสูค วามรูที่จัดไว

ขอดีและขอจํากัดของบทเรียนสําเร็จรูป
ขอดีของบทเรียนสําเร็จรูป (อางอิงจาก ธานี สมบูรณบูรณะ และวิโรจน
สารรัตนะ, 2523)
1 เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนดวยตนเองตามอัตราทีต่ องการ โดยดําเนิน
การเรียนไปตามความสามารถของตนเอง คลายกับนักเรียนไดมีโอกาสเรียนกับครูตัวตอตัว
2. สอนเปนขัน้ ยอยๆ ตามการตอบสนองของผูเรียน ขนาดของขั้นคือ
เนื้อหาวิชา
3. การเรียนแบบนี้ทําใหผเู รียนมีสวนรวมในการมีปฏิกิริยาโตตอบกัน
4. ผูเรียนไดรับทราบผลการเรียนรูทันทีวากาวหนาเพียงใด
5. ชวยกระตุน ใหผูเรียนอยากเรียน เพราะเปนการเราใหตอบโดยที่
แมตอบผิดแลวก็สามารถแกไขความเขาใจผิดไดทันที
6. สนองความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล
7. ชวยแกปญ
 หาวิธีการศึกษาในปจจุบนั ที่นิยมการทํางานเปนกลุม
และสนใจเนื้อหาวิชานอยลง
8. ชวยแกปญ
 หาการขาดแคลนครู
9. เปนการทุน เวลาในการสอนบทเรียนบทหนึ่ง ๆ เพราะผลการวิจยั
หลายฉบับพบวา สามารถสอนเนื้อหาไดมากเทา ๆ กับวิธีสอนอยางอื่นโดยใชเวลานอยกวา
10. เปนเครือ่ งมือชวยใหครูมองเห็นความแตกตางของนักเรียนมากขึ้น
11. ชวยใหครูทํางานนอยลงในการสอนขอเท็จจริงตางๆ ครูมีโอกาส
ไดใชเวลาเหลานั้นในการเตรียมบทเรียนอื่นที่ยุงยากลึกซึ้งใหกาวหนายิ่งขึ้นไปอีก
12. สามารถใชเปนเครื่องมือสําหรับพัฒนา “เด็กเกง” ใหเกงยิ่ง ๆ ขึ้น
ขณะเดียวกันก็สามารถใชเปนเครื่องมือสําหรับพัฒนา “เด็กออน” ใหมีความกาวหนาทัน
เพื่อนได โดยการทําบทเรียนสําเร็จรูปใหเหมาะสมกับเด็กแตละประเภทนั้น
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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 เพราะนักเรียนยังตองการคําแนะนํา
จากครูอยู แบบเรียนสําเร็จรูปจึงเปนเพียงเครื่องมือชวยสอนของครูเทานั้น
2. เนื้อหาวิชาบางวิชาทีต่ องการตอบสนองในแงความคิด เชน เรียงความ
จะใชการสอนแบบนี้ไมได
3. ปญหาเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เชน ผูทเี่ รียนเกงอาจเรียนจบ
กอนไมมีอะไรทําอีกทําใหเบือ่ หนายได ดังนั้นครูผสู อนจึงตองคอยเพิ่มงานพิเศษใหเขาดวย
4. บทเรียนโปรแกรมเหมาะสําหรับเนื้อหาที่เปนความจริงหรือความรู
พื้นฐานมากกวาเนื้อหาที่ตองการความคิดเห็นและความคิดริเริ่มหรือมีความลึกซึ้งมากๆ
5. มีสวนทําใหผูเรียนขาดทักษะในการเขียนหนังสือ เพราะผูเรียนจะเขียน
เฉพาะคําตอบเปนบางคําเทานั้น
6. ผูเรียนขาดการสังคมติดตอซึ่งกันและกัน
7. ภาษาที่ใชอาจเปนปญหา สําหรับในบางทองถิ่น
8. มีสวนทําใหเด็กที่เรียนเกงเบื่อหนาย โดยเฉพาะบทเรียนโปรแกรมแบบ
เชิงเสนบทเรียนโปรแกรมแบบสาขา เขียนใหดีคอนขางยาก

2.5 วิธีเขียนบทเรียนสําเร็จรูป
เมื่อวิเคราะหหลักสูตรหรือวิชาที่สอน จนกําหนดเรื่องที่จะทําเปนบทเรียน
สําเร็จรูปไดแลว ก็สามารถเขียนบทเรียนสําเร็จรูปขึ้นได โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
(สุจินต วิศวธีรนนท, 2533)
1. กําหนดจุดมุงหมาย (Objective)
ในการสรางแบบเรียนสําเร็จรูป จะตองตอบสนองความตองการของผูเรียน
ดังนั้นการกําหนดจุดมุงหมายตองกําหนดใหเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน ผูสราง
บทเรียนจะตองพยายามแจกแจงจุดมุงหมายใหเปนจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม (Behavior
Objectives) ซึ่งประกอบดวยลักษณะตาง ๆ ดังนี้
1.1 ผูเรียนเปนผูกระทําหรือแสดงพฤติกรรม
1.2 พฤติกรรมของผูเรียนที่คาดหวังใหแสดงออกมา ซึ่งเปนพฤติกรรม
ที่สามารถสังเกตได
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1.3 สถานการณที่ตั้งขึ้นเพื่อใหผูเรียนแสดงออกมา
1.4 เกณฑของระดับความสามารถของพฤติกรรมที่ผเู รียนแสดงออกมา
2. กําหนดเนื้อหา
เนื้อหา กิจกรรม และแบบฝกหัดที่จะเสนอในแบบเรียนสําเร็จรูป ตองใหมี
ความสัมพันธสอดคลองกันและกันและประการสําคัญตองใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรูตามจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่กาํ หนดไวใหได ซึ่งในการกําหนดนั้น
มีขอควรคํานึงถึงบางประการ ดังนี้
2.1 โครงสรางและระดับของเนื้อหาจําแนกเปน 4 ระดับ
2.1.1 เนื้อหาที่แสดงถึงขอเท็จจริงและกระบวนการเฉพาะ
(Specific Facts and Processes) เชน เรื่องเกี่ยวกับอวัยวะตางๆ ของรางกาย ระบบการ
ยอยอาหาร สูตรตางๆ ขอมูลทางภูมิศาสตร ขอมูลทางประวัติศาสตร เปนตน นับเปนขอมูล
ระดับตน เปนระดับที่งายทีส่ ุด ตองอาศัยใหผูเรียนไดจดจําเนื้อหาใหมากที่สุด
2.1.2 เนื้อหาที่เปนความคิดและหลักการเบื้องตน (Basic Idea)
เปนความคิดทั่วไป เชน ความคิดเกี่ยวกับความสมดุลทางธรรมชาติ ความสัมพันธระหวาง
สภาพภูมิศาสตร ประวัตศิ าสตร และวรรณคดี ความคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารและ
มนุษยสัมพันธ เมื่อผูเ รียนเกิดความเขาใจ มองเห็นความสัมพันธเกีย่ วกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
แลวจะสามารถนําความเขาใจและหลักการดังกลาวอธิบายเหตุการณหรือสถานการณอื่นได
2.1.3 เนื้อหาที่เปนความคิดรวบยอด (Concepts) หมายถึงความ
เขาใจของแตละบุคคลในลักษณะรวมของสิ่งตาง ๆ ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม และ
สามารถแสดงความเขาใจตอสิ่งนั้นออกมาอยางถูกตอง เปนเนื้อหาที่เปนความคิดความ
เขาใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งลึกซึ้งมากกวาสองระดับที่กลาวมา ตองรูอยางถองแท รูโครงสราง
และสวนประกอบทั้งหมดของสิ่งนั้น รูหลักการและแกนแทของสิ่งนั้น สิ่งที่สําคัญคือตองรู
ประเด็น รูความสําคัญ รูประโยชน นําความรูไปใชประโยชนได
2.1.4 เนื้อหาที่เปนระบบความคิด (Thought System) เปนเนื้อหา
ระดับสุดทาย หมายถึง ระบบความคิดและวิธีการที่จะแสวงหาความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ
ดวยตนเอง โดยอาศัยเนื้อหาความรูทั้งสามระดับมาเปนพื้นฐานที่จะนําไปสูระบบความคิด
2.2 เกณฑในการเลือกเนือ้ หา มีดังนี้
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 การจัดลําดับเนื้อหา มีขอควรคํานึงถึงดังนี้
2.3.1 การจัดเนื้อหาที่สับสนนอยไปสูเนื้อหาที่สับสนมาก
2.3.2 จัดตามลําดับกอนหลังของเนื้อหา เชน จัดเนื้อหาภาคทฤษฎีกอน
ภาคปฏิบัติ เปนตน
2.3.3 จัดจากสวนรวมไปหาสวนยอย เชน เรื่องโลก ทวีป ประเทศ เมือง
เปนตน
2.3.4 จัดตามลําดับเวลา เชน วิชาประวัตศิ าสตรแบงตามยุคตางๆ เปนตน
2.4 การสะสมความรู (Cumulative Learning) เปนการจัดเนื้อหาใหสะสมสิ่งที่
เรียนรูไปแลว ทั้งเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูใหเกิดขึน้ ในตัวผูเรียน การเพิ่มความรูนั้นจะ
เปนขั้นเปนระยะ เปนตอน เชน การเรียนเรื่องมนุษยสัมพันธ กอนอื่นตองเรียนเกี่ยวกับ
ตน ครอบครัว ชุมชน ประเทศ และนานาประเทศ มีการสะสมเนื้อหาความรูใหแมนยํา
ซึ่งตองจัดจากงายไปหายาก ทักษะ ความรู เจตคติ จะไดสะสมกันไปเรื่อย ๆ ผูเรียน
วิเคราะหเปน เกิดความเขาใจ เกิดความรูสึก และคานิยม
2.4.1 จัดเนื้อหาใหเกิดการผสมผสาน (Integration) โดยการจัดเนื้อหาให
มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน ไมกอใหเกิดความรูสึกวา เนื้อหาแยกออกเปนสวน
ๆ นอกจากนี้ตองใหมีความสัมพันธกับชีวติ และสามารถนําไปใชไดจริงดวย
2.4.2 กิจกรรมที่สอดแทรกเขาไปในเนื้อหานั้น ตองเลือกกิจกรรมที่จะทํา
ใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไว กอใหเกิดความพึงพอใจแกผูเรียนที่
จะปฏิบัตเิ กิดเจตคติที่ดีตอกิจกรรมนั้นดวย ผูเรียนสามารถกระทําได กอใหเกิดประโยชน
หลาย ๆ ทางและควรใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคลดวย นอกจากนั้นการ
จัดทําแบบฝกหัดจะตองควบคูไปกับการจัดทําคําตอบเฉลยเพื่อใหทราบผลในทันที โดย
อาศัยหลักจิตวิทยาการเรียนรูดังกลาวขางตนเปนหลัก
2.5 ลงมือเขียนบทเรียนสําเร็จรูป (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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บทเรียนสําเร็จรูปแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆคือ
บทเรียนเชิงเสน ( Linear Program or Constructed Response Type) สกินเนอรเปนผูคิด
ขึ้นโดยอาศัยผลการวิจัยการเรียนรูของสัตว เขาสรุปวาการเรียนรูค วรแบงเปนชัน้ ยอยๆ
แตตอนทายของแตละชั้น ผูเ รียนจะตองแสดงใหเห็นสิ่งที่เขาไดเรียนรูดวยการตอบคําถาม
ซึ่งนิยมใชเปนแบบถูกผิดหรือเติมคําและทราบคําตอบทันที
ลักษณะทีส่ ําคัญของบทเรียนประเภทนี้ คือผูเรียนจะตองเรียนตามลําดับทีละกรอบ
ตอเนื่องกันไปเรื่อยๆ ตั้งแตกรอบแรกจนกรอบสุดทาย จะขามกรอบใดกรอบหนึ่งไมได
ดังนั้นไมวาผูเรียนจะเกง หรือออนจะตองเรียนทุกกรอบเหมือนกันหมด เพียงแตใช
ระยะเวลาในการเรียนไมเทากัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสติปญญาและความสามารถของแตละบุคคล
มีองคประกอบเปนแผนภาพดังนี้
กรอบที่ 1

กรอบที่ 2

กรอบที่ 3

กรอบที่ 4

กรอบจบ

บทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรงนี้มีเทคนิควิธที ี่สามารถนํามาใชเขียนไดถึง 5
เทคนิควิธีดว ยกัน คือ
1. เทคนิคการเขียนกรอบแบบสรางคําตอบ (The Constructed Response
Frame Sequence) เปนเทคนิคที่มีผูนิยมเขียนกันมากเพราะทําใหงายไมยุงยากซับซอน
โดยจะมีการถามคําถามในลักษณะเติมคํา เขียนขอความสั้น ๆ หรือขีดเสนใตพรอมกับคํา
เฉลยใหทราบ ผูเรียนจะตอบคําถามโดยอาศัยความรูท ี่เรียนมาแลวในกรอบนัน้ ๆ
2. เทคนิคการเขียนกรอบแบบจําแนก (The Discrimination Frame
Sequence) ลักษณะโดยทัว่ ไปของกรอบนี้คือ คําถามเปนแบบเลือกตอบซึ่งมีตวั เลือกทั้งหมด
6 ตัวเลือก โดย 6 ตัวเลือกนีจ้ ะมีคําตอบทีผ่ ิดมากกวาคําตอบที่ถกู และประกอบดวยกรอบ
พื้นฐานที่สาํ คัญ 3 กรอบคือ
2.1 กรอบเริ่มตน : มีการใหเนื้อหาแกผูเรียน ลักษณะของเนื้อหาที่ใหจะเปน
ในรูปของการใหคําจํากัดความในสิ่งตาง ๆ และตอจากนั้นจึงใหผูเรียนตอบคําถาม โดยอาศัย
ความรูที่ไดรับมาจําแนกหรือมาเลือกคําตอบที่ถูกตองจากตัวเลือกที่ใหมาทั้งหมด 6 ตัวเลือก
2.2 กรอบฝกหัด : จะไมมีการใหเนื้อหาแกผูเรียนแตอยางใด แต
จะใหผเู รียนตอบคําถามโดยอาศัยความรูท เี่ รียนมาแลวในกรอบเริ่มตนมาใชในการตอบ
2.3 กรอบเฉลย :
3. เทคนิคการเขียนกรอบแบบยอนลําดับ (Retrogressive Chaining) การ
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เขียนกรอบแบบนี้เหมาะสําหรับเนื้อหาทีเ่ ปนลําดับขั้นตอน เพราะลักษณะการเขียนเนื้อหา
อาจเปนการยอนลําดับขั้นตอนที่สมบูรณไปหากระบวนการอันเปนขัน้ ตอนของวิธกี ารตาง ๆ
นั้น โดยลักษณะของการเขียนกรอบจะประกอบดวย
การสาธิต : ซึ่งเปนการเริ่มตนของการเขียนกรอบแบบนี้ จะบอก
วิธีการหรือขั้นตอนของกระบวนการตาง ๆ ทั้งหมดตัง้ แตตนจนจบ โดยในการสาธิตผูเรียนไม
จําเปนจะตองตอบคําถามใด ๆ ทั้งสิน้ เพียงแตอานเนื้อหาซึ่งเปนขั้นตอนเทานัน้ ในขั้นของ
การสาธิตอาจจะมีกรอบหลายกรอบก็ได
การกระตุน : หลังจากที่สาธิตกระบวนการตาง ๆ ใหผูเรียน
หมดแลวตอจากนั้นจึงคอย ๆ ใหผเู รียนทําทีละนอย ๆ โดยจะเปนการเติมคําหรือขอความใน
สวนที่เปนลําดับขั้นตอนสุดทายเสียกอน สวนในกรอบถัดไปจะกระตุนใหผูเรียนทํามากยิ่งขึน้
การปลอยใหทาํ : เมื่อผูเรียนถูกกระตุนใหทําทีละขั้นแลว ในกรอบ
สุดทายจะเปนการปลอยใหทาํ ทั้งหมด โดยจะถามเฉพาะคําถามแลวใหผูเรียนคิดหาคําตอบ
เอาเองดวยการใชวิธที ําตามขั้นตอนทีไ่ ดอธิบายมาแลวในกรอบตน ๆ
4. เทคนิคการเขียนกรอบแบบบาบูน (BABOON Frames) ประกอบดวย
กรอบเบื้องตน 3 กรอบคือ
4.1 กรอบเริ่มตน : กรอบนี้เปนการใหคําจํากัดความของขอมูลแลว ให
ผูเรียนตอบคําถาม โดยลักษณะของคําถามจะเปนแบบเลือกตอบซึ่งมีดวยกัน 4 ตัวเลือก
4.2 กรอบฝกหัด : ไมมีการใหเนือ้ หาหรือความรูแกผูเรียนแตประการใด
นอกจากจะฝกหัดใหผูเรียนในสิ่งที่ไดเรียนรูมาแลวในกรอบเริ่มตนเทานั้น คําถามในกรอบนี้
จะเปนแบบเลือกตอบเชนกัน
4.3 กรอบสรุปหรือกรอบสงทาย : ใหผูเรียนเขียนคําจํากัดความเกี่ยวกับ
ความรูทเี่ ขาไดเรียนมาแลวทั้งหมด พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ
5. เทคนิคการเขียนกรอบแบบเชื่อมโยง (Adjunct Programming) การ
เขียนกรอบแบบนี้เปนการเชือ่ มโยงระหวางตําราเรียนกับบทเรียนสําเร็จรูป โดยการเขียน
จะมี 2 ลักษณะดวยกันคือ
5.1 ตําราเรียนเปนอยูอยางเดิม แลวเราก็สรางบทเรียนสําเร็จรูปเขา
ไปเชื่อมกับตํารานั้น โดยทีต่ วั บทเรียนจะเปนผูสั่งใหผเู รียนทํากิจกรรมตาง ๆ เปนตนวา ให
อานหนังสือหนา 1-15 แลวกลับมาตอบคําถามในบทเรียนสําเร็จรูป (บทเรียนสําเร็จรูปเปนตัว
ประกอบเสริมตํารา)
5.2 นําเนื้อหาสวนตาง ๆ ของหนังสือออกมา แลวนํามาเขียนเปน
บทเรียนสําเร็จรูปขึ้น โดยในการเขียนนั้นตองใชภาษาของผูเขียนบทเรียนเอง ไมใชไปยกเอา
ภาษาหรือคําพูดจากหนังสือมาทั้งหมด ลักษณะการเขียนเนื้อหาภายในกรอบ จะเขียน
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เนื้อหาที่มคี วามยาวประมาณ 1-2 ตอน (Paragraph) และคําตอบจะเปนคําถามแบบเติมความ
ไมเฉลยคําตอบใหทราบ เมือ่ ผูเรียนอานเนื้อหาและคําตอบเสร็จเรียบรอยแลว อยากทราบวา
คําตอบของตนนั้นถูกหรือผิดแคไหนเพียงใดจะตองยอนกลับไปอานเนือ้ หาตรงนั้นใหม ทําให
ผูเรียนทราบคําตอบทีถ่ ูกตองได
บทเรียนแบบสาขา (Branching Program) นอรแมน เอ คราวเดอร (Norman A
Crowder) แหงองคการอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาเปนผูคิดขึ้น โดยแบงเนื้อหาออกเปน
ขั้นยอยๆ ที่สมบูรณตามดวยคําถามที่มีคาํ ตอบใหเลือก เมื่อผูเรียนเลือกคําตอบผิด จะมี
คําอธิบายสาเหตุที่ผิด ผูเรียนตองเลือกใหมจนกวาจะถูก
ลักษณะสําคัญของบทเรียนสําเร็จรูปประเภทนี้ คือ ผูเรียนไมตองเรียนทุกกรอบ
ตามลําดับ ผูเ รียนแตละคนจะเลือกเรียนตามความกาวหนาของตนเอง กลาวคือ ผูเรียนเกง
อาจขามกรอบที่ตนเองมีความเขาใจแลว โดยสามารถตอบคําถามไดถูกตอง สวนคนที่เรียน
ออน หรือผูเรียนที่ตอบคําถามผิดหรือยังไมเขาใจแจมแจง จําเปนตองแตกสาขาไปเรียน
ตามลําดับหนวยหรือเนื้อหาวิชาตามที่ผูเขียนบทเรียนไดออกแบบจัดไว มีองคประกอบเปน
แผนภาพดังนี้

กรอบ
เริ่มตน

กรอบยืน
1

สาขา

สาขา

กรอบยืน
2

กรอบยืน
3

สาขา

สาขา

กรอบจบ

บทเรียนสําเร็จรูปสาขา (Branching) ของคราวเดอรมีขอแตกตาง จากแบบ
เชิงเสนของสกินเนอร การเรียนรูตามแบบเชิงเสนของสกินเนอร เปนการคาดหวังที่จะให
ผูเรียนตอบคําถามใหถูกตองอยางเดียว ซึ่งอาจขัดตอความเปนจริงตามธรรมชาติ เพราะ
ผูเรียนแตละคนมีความสามารถแตกตางกันไป การเรียนรูไดมากนอยตางกัน จึงมีโอกาส
ตอบผิดพลาดไดงาย บทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขาของคราวเดอร จึงสรางขึ้นสนองตาม
ตองการทางสติปญญา ความสามารถของผูเรียน ตามสภาพเปนจริงมากกวา
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2.6 งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ
เรวัตร แสงอุบล (2530) ไดทําการวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุมเสริมสรางประสบการณชีวติ เรื่อง พืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 โดยการใชบทเรียนแบบโปรแกรมกับการสอนปกติ โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2529 ของโรงเรียนอรุณรังสี จังหวัด
หนองคาย กลุมทดลองที่เรียนจากบทเรียนแบบโปรแกรม ไดคะแนนผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุม
ควบคุมทีเ่ รียนจากวิธสี อนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
พัชรี ภัทรมูล (2533) ไดทาํ การทดลองและประเมินผลการใชบทเรียนแบบโปรแกรม
เรื่อง สัตว สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2533 ของโรงเรียนบานปลัดปุก จํานวน 42 คน และ
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 24 คน รวม 66 คน ปรากฏวา
ผลการทดสอบความมีนัยสําคัญของความแตกตางระหวางคะแนนกอนการทดลองและหลังการ
ทดลอง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ซึ่งเปนผลที่สามารถยืนยัน
ไดวา บทเรียนโปรแกรมที่สรางขึ้นสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนในสถานการณจริงได
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)> ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชบทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขา ในการเรียนสาระ
วิทยาศาสตรหนวย การเรียนรู บรรยากาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 การวิจัยครั้งนี้มี
จุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนกอนเรียน และหลังเรียน
ดวยบทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูป
แบบสาขา หนวยการเรียนรู เรื่อง บรรยากาศ หนวยยอย เรื่อง องคประกอบ และการแบง
ชั้นบรรยากาศ และหนวยยอย เรื่อง การพยากรณ อากาศ มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลัง
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)> ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางบทเรียนโปรแกรมวิชาเคมี เรื่อง การจัดจําแนกสาร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางบทเรียนโปรแกรมแบบ
เสนตรง ผลการศึกษา บทเรียนโปรแกรมแบบเสนตรง วิชาเคมี เรือ่ ง การจัดจําแนกสาร
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 89.38/80.36 และคาดัชนี
ประสิทธิผล 0.66

54

คมเพชร โพธิปสสา <http://www.riclib.nrct.go.th/scripts/wwwi32.exe/[in=
book2.par]/?^t2006=41415&^t2003=121&^t2000=แบบเรียนสําเร็จรูป (12 พฤษภาคม
2550)> ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางบทเรียนโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร เรื่องเครื่องใชไฟฟา
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางบทเรียนโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร เรื่องเครื่องใชไฟฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษา
บทเรียนโปรแกรมที่สรางขึ้นแบบเสนตรงมีประสิทธิภาพ 92.10/92.10 และมีคาดัชนี
ประสิทธิผล 0.60 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีความกาวหนาตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
พิเชษฐ หาดี <http://www.riclib.nrct.go.th/scripts/wwwi32.exe/[in=book2.
par]/?^t2006=51556&^t2003=121&^t2000=แบบเรียนสําเร็จรูป (12 พฤษภาคม 2550)>
ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาอุปกรณปองกัน
ไฟฟาแรงสูง ระหวางการเรียนการสอนดวยบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนบรรยาย
ประกอบการใชสื่อ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระหวางการ
เรียนการสอนดวยบทเรียนสําเร็จรูปและการสอนบรรยายประกอบการใชสื่อ ผลการวิจัยสรุปวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนดวยบทเรียนสําเร็จรูปสูงกวาการสอนบรรยายประกอบการ
ใชสื่อ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 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)> ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางบทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชหาประสิทธิผลทางการเรียนโดยใช
บทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ผลการวิจัยพบวา
บทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึน้ มีประสิทธิภาพ 85.03/82.65 สูงกวาเกณฑที่กําหนด และ
บทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สามารถทําใหผูเรียนมี
ประสิทธิภาพทางการเรียนเพิ่มขึ้น (50.73) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติอยูที่ระดับ 0.01
สามารถนําไปใชในการเรียนดวยตนเองได
ทักษ หงสทอง <http://www.riclib.nrct.go.th/scripts/wwwi32.exe/[in=
book2.par]/?^t2006=115221&^t2003=241&^t2000=แบบเรียนสําเร็จรูป (12 พฤษภาคม
2550)> ไดทําการวิจัยเรื่อง บทเรียนโปรแกรมบนระบบอินเทอรเน็ต เรื่องวัฏจักรทําความ
เย็นแบบอัดไอ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
เชียงราย โดยมีจุดประสงคเพื่อสรางบทเรียนโปรแกรมบนระบบอินเทอรเน็ต เรื่องวัฎจักรทํา
ความเย็นแบบอัดไอ และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องทําความเย็นและปรับ
อากาศ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 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)> ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง พระไตรปฎก สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ และ
ทดลองใชบทเรียนสําเร็จรูป ผลการวิจัยพบวา บทเรียนสําเร็จรูปเรื่อง พระไตรปฎก สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีคาประสิทธิภาพ 81.00/82.23 และนักเรียนมีผลการเรียนรู
ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
โดยหลังเรียนนักเรียนมีผลการเรียนรูทางการเรียนสูงกวากอนเรียน
ยงยุทธ สุวรรณนัง <http://www.riclib.nrct.go.th/scripts/wwwi32.exe/
/[in=book2.par]/?^t2006=125317&^t2003=21&^t2000=บทเรียนสําเร็จรูป (12 พฤษภาคม
2550)> ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาประสิทธิภาพและผลการใช
บทเรียนสําเร็จรูป ผลการวิจัยพบวา บทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นมีคาประสิทธิภาพ
86.13/80.00 นักเรียนมีคะแนนความรู ความเขาใจ เรือ่ ง การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม
หลังการใชบทเรียนสําเร็จรูปสูงกวากอนใชอยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 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)> ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ความคิดเห็น และความ
คงทนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับเลขคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โดยการสอนเสริมดวยบทเรียนโปรแกรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียน ความคิดเห็น ความคงทนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่องลําดับเลขคณิต ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยการสอนเสริมดวยบทเรียนโปรแกรม ผลการวิจัยพบวา
คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 วิชา
คณิตศาสตร เรื่องลําดับเลขคณิต โดยการสอนเสริมดวยบทเรียนโปรแกรมหลังเรียนสูงกวา
คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ 0.05 คะแนนเฉลี่ยของความคงทน
ในการเรียนรูก ับคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนไมแตกตางกัน
จากเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของทีก่ ลาวมาแลวขางตนชีใ้ หเห็นวา การจัดการ
เรียนการสอนในปจจุบัน มุง เนนใหผูเรียนไดพึ่งตนเองใหมากที่สุด และสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคล เพราะบุคคลแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกัน ไมวา จะเปนความตองการ
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ความสนใจ หรือความถนัดเปนตน จึงจําเปนอยางยิ่งทีจ่ ะตองนําสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา
มาชวยในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และที่สําคัญบทเรียนสําเร็จรูปก็ยัง
จัดวาเปนสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอยางหนึ่ง ซึ่งผูวิจัยเห็นวาสามารถ
นํามาใชชว ยในการแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพได เพราะ
บทเรียนสําเร็จรูปเปนสิ่งเราที่สรางขึ้นและมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานทีต่ งั้ ไว
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง มีการแบงเนื้อหาไวเปนสวน ๆ ประกอบดวยคําอธิบาย
และมีคําถามไวตอเนื่องกันไป โดยเริ่มจากงายไปหายากตามลําดับ เมื่อนักเรียนศึกษาและ
ตอบคําถามแลว นักเรียนสามารถตรวจคําตอบไดดวยตนเองทันที อีกทั้งยังนําไปเรียน
นอกหองเรียนได ชวยใหนักเรียนไมเครียด ไมเบื่อหนาย และเพลิดเพลินในการเรียน
เนนการใชเวลาวางใหเกิดการเรียนรูไดทุกขณะเมื่อเสร็จจากการชวยผูปกครองทํางานบาน
อีกทั้งยังชวยนักเรียนที่เรียนไมทันเพื่อนใหเรียนทันไดถึงแมวาจะใชเวลามากกวาก็ตาม
สงใหการเรียนการสอนบรรลุตามหลักสูตรและเปาหมายที่กําหนดไว
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถ
โยงไปสูสมมุติฐานงานวิจัยไดดังนี้ คือ
1. บทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพและผานเกณฑมาตรฐาน 80/80
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาที่เรียนโดยใชบทเรียน
สําเร็จรูปประกอบ วิชาฟสกิ ส เรื่องแบบจําลองอะตอม มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึ้น

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป และผลการใชบทเรียนสําเร็จรูป
วิชาฟสิกส เรือ่ ง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ผูวิจัยไดดําเนินการเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สรางและพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เรื่องแบบจําลอง
อะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ตอนที่ 2 ขั้นใชบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ตอนที่ 1 สรางและพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป ไดออกแบบวิจยั เชิงทดลองเบื้องตนแบบไมมีการสุม
และไมมีกลุมควบคุม ในการวิจัยการสรางและพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปนี้ไดแบงออกเปน 3
ขั้นตอน คือ ขั้นการวิจัย ขั้นพัฒนา และ ขั้นการประเมินผล
1. ขั้นการวิจัย

ในการสรางบทเรียนสําเร็จรูป ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ
ดังตอไปนี้
1.1 กําหนดหัวขอหรือเนื้อหา วิชาฟสิกส เรือ่ ง แบบจําลองอะตอม ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่นักเรียนสอบไดคะแนนนอยหรือสอบไมผานจุดประสงคการเรียนรู เพื่อ
นํามาสรางบทเรียนสําเร็จรูป
1.2 กําหนดรูปแบบบทเรียนสําเร็จรูปที่เหมาะสมกับเนื้อหาและนักเรียน
ซึ่งในการวิจัยและพัฒนาครัง้ นี้ผูวิจัยไดเลือกบทเรียนสําเร็จรูปแบบเสนตรง (Linear
Programmed)
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1.3 ศึกษาหลักสูตร วิเคราะหเนือ้ หา วิชาฟสกิ ส เรื่อง แบบจําลองอะตอม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยศึกษาจากแผนการสอน หนังสือเรียน การสืบคนขอมูล เอกสาร
และตําราตาง ๆ
1.4 วางโครงรางในการเขียนบทเรียนสําเร็จรูป โดยแบงออกเปนหนวย
ยอย ๆ และกําหนดจุดประสงคการเรียนรู เขียนกรอบเรียงตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
ประกอบดวย กรอบเนื้อหา กรอบคําถาม และกรอบเฉลย
2. ขั้นพัฒนา

2.1 การทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เรื่อง
แบบจําลองอะตอม ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 นําบทเรียนสําเร็จรูปไปใชเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑทตี่ ั้งไว โดยดําเนินการดังนี้
2.1.1 นําบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม ไปให
ผูเชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบความถูกตองเชิงเนื้อหาและเชิงโครงสราง เพื่อนําขอคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไข และนําบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสกิ ส เรื่อง แบบจําลอง
อะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่แกไขแลวไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา ที่ยังไมไดเรียนวิชานี้ แบบ 1 : 1 (One to One testing or
Individual try Out) นําไปทดลองกับนักเรียนโดยเลือกนักเรียนที่มผี ลการเรียนปานกลาง
คอนขางออน โดยอธิบายวัตถุประสงคและวิธีการเรียนอยางละเอียด ขณะที่นักเรียนศึกษา
บทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม ผูวิจัยจะคอยตรวจสอบความเขาใจ
ของนักเรียน โดยการซักถามตลอดเวลา เพื่อสํารวจภาษาที่ใชวาสื่อความหมายได
เหมาะสมเพียงใด เมื่อทดลองเสร็จนําบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสกิ ส เรื่อง แบบจําลอง
อะตอม ไปหาประสิทธิภาพและปรับปรุงขอบกพรองดานภาษาใหถกู ตอง
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 และระดับต่าํ 3 คน ทีม่ ีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.99 รวม 9 คน โดยอธิบายวัตถุประสงคและวิธีการเรียนอยางละเอียด จับเวลาเรียน นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน
ศึกษา เนื้อหาจากบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม ชั้น มัธยมศึกษา
ปที่ 6 ทําแบบฝกหัด และประเมินผลตนเองจากคําเฉลย และทําแบบทดสอบหลังเรียน
เมื่อทดลองเสร็จนําไปหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสกิ ส เรื่อง แบบจําลอง
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อะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และนําขอบกพรองที่พบจากการทดลองแบบกลุมเล็กมา
ปรับปรุงแกไขตอไป
2.1.3 การทดลองภาคสนาม (Field testing) โดยทําการทดลองกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยดําเนินการเชนเดียวกับกลุมเล็กเมื่อทดลองเสร็จนําไปหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
หลังจากพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสกิ ส เรื่อง แบบจําลองอะตอม ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.86/81.38 สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
คือ 80/80
3. ขั้นการประเมินผล

จากนั้นผูว ิจัยไดนําบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่สรางขึ้นและพัฒนาแลวนําไปใชกับนักเรียนทีผ่ ูวิจัยสอนในโรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา จํานวน 2 หอง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ที่เปนกลุม
ตัวอยาง จํานวน 68 คน ทําการประเมินผลเพื่อการวิเคราะหโดยใชในกิจกรรมการเรียน
การสอน ดังนี้
3.1 ใชในการสอนซอมเสริมนักเรียน
3.2 ใหนักเรียนยืมเพื่อศึกษาคนควาดวยตนเอง
ตอนที่ 2 ขั้นใชบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

การใชบทเรียนสําเร็จรูปวิชาฟสิกส เรื่องแบบจําลองอะตอม ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 มี
ลําดับการใชดงั นี้
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

การทดลองใชครั้งนี้ใชรูปแบบการทดลองเปนแบบ Pretest – Posttest
Control Group Dessign โดยมีรูปแบบดังนี้

R
R

O1
O3

X
-

O2
O4

เนื้อหาวิชาและระยะเวลาที่ใชในการทดลอง
เนื้อหาวิชาที่ใชในการทดลองเพื่อศึกษาผลการใช คือ บทเรียนสําเร็จรูป
วิชาฟสิกส เรือ่ ง แบบจําลองอะตอม กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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 สมมติฐานของเดอบรอยล และหลักความไมแนนอนและโครงสราง
อะตอมตามแนวคิดกลศาสตรควอนตัม
3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการทดลอง

เครื่องมือที่ใชในการทดลองครั้งนี้ประกอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
3.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบจากเอกสารและตําราทางวิชาการ
ตาง ๆ พรอมทั้งขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญดานการสรางแบบทดสอบ จากนั้นดําเนินการ
สรางโดยศึกษาเนื้อหาในเรื่องที่จะทําบทเรียนสําเร็จรูป กําหนดจุดประสงคการเรียนรูให
ตรงตามหลักสูตรและดําเนินการออกขอสอบ 60 ขอ เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก แลวนําแบบทดสอบไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา คือ ผูชวยศาสตราจารย
สุวิทย จักษุจนิ ดา ดร.ทศวรรษ สีตะวัน ดร.อมรา เขียวรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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เพื่อตรวจดูขอบกพรองตางๆ 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 โดยพิจารณาจากความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูทตี่ ั้งไว และครอบคลุม
เนื้อหาโดยสวนรวมเปนสําคัญ จากนั้นทําการวิเคราะหคาความยากงาย (Difficulty Index)
และคาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดลองใชสตู ร คือ
H+L
P =
2n
และ

r

เมื่อ

P
r
H
L
n

=

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

H−L
n

(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2531)

คาความยากงาย
คาอํานาจจําแนก
จํานวนคนในกลุมสูงที่ตอบถูก
จํานวนคนในกลุมต่ําทีต่ อบถูก
จํานวนคนแตละกลุม

3.3 นําแบบทดสอบทีค่ ัดเลือกไดไปทําการสอบนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง
แลวนําผลที่ไดมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตร KR-20 ของ
คูเดอร ริชารดสัน (Kuder – Richardson) ปรากฏวาแบบทดสอบมีคาความเที่ยงตรง
เทากับ 0.51
rtt

k ⎡ Σpq ⎤
1− 2 ⎥
k − 1 ⎢⎣
st ⎦

=

(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2531)
เมื่อ

rtt
k
p

แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
แทน จํานวนขอสอบของแบบทดสอบ
แทน สัดสวนของผูต อบถูก
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q
s12

แทน สัดสวนของผูต อบผิด หรือ (1-P)
แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ

4. การทดลองใช

ในขั้นการทดลองใชนี้เปนการตรวจสอบประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป
วิชาฟสิกส เรือ่ ง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่สรางขึ้น โดยใชคูกับเครื่องมือ
วิจัยที่สรางขึน้ มาคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิชาฟสิกส เรื่อง แบบจําลอง
อะตอม นําแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หอง 1 และ หอง 2
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จํานวน 68 คน
5. เก็บการรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1.5.1 ไดทําการทดสอบกอนการทดลอง (Pre test) โดยใชเวลา 2 คาบ
1.5.2 ผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนดวยตนเองทั้ง 2 กลุม โดยใหกลุม
ทดลองเรียนดวยการสอนที่ใชบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสกิ ส เรื่อง แบบจําลองอะตอม ชั้น
มัธยมศึกษา ปที่ 6 ประกอบที่สรางขึ้น และกลุมควบคุมเรียนดวยการสอนที่ไมใชบทเรียน
สําเร็จรูปวิชาฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 6
1.5.3 หลังจากนักเรียนเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปวิชาฟสิกส เรื่อง
แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 6 ประกอบแลว ไดดําเนินการสอบทันที ใชเวลา
2 คาบ
6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยไดแยกออกเปน 2 ขั้นตอน คือ
6.1 ขั้นสรางและพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เรื่อง แบบจําลอง
อะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
6.2 ขั้นใชบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
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การวิเคราะหขอมูลแตละขัน้ ตอนดังกลาว มีรายละเอียดของการดําเนินการ
ดังนี้
1. ขั้นตรวจสอบและประเมินบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เรื่อง
แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สถิติทใี่ ชวเิ คราะหขอมูลในขั้นตอนนี้ คือ
การคํานวณคาเฉลี่ย (Mean) ใชสูตร
ΣX
X =
N
X คือ คาเฉลี่ย
เมื่อ
ΣX คือ ผลรวมของคะแนน
N
คือ ขนาดของกลุม ตัวอยาง
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เรื่อง
แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ( E1 E 2 ) ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ใชสูตร

N
A

ΣX × 100
N× A
หมายถึง คาประสิทธิภาพของกระบวนการคิดเปนรอยละ
ของคะแนนที่นักเรียนไดรบั โดยเฉลี่ยจากการ
ทําแบบฝกหัดและกิจกรรม
หมายถึง คะแนนรวมของกลุมตัวอยางจากการทํา
แบบฝกหัดหรือกิจกรรมที่มอบหมาย
หมายถึง จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด
หมายถึง คะแนนเต็มของแบบฝกหัดและกิจกรรม

E2

=

E2

หมายถึง คาประสิทธิภาพของผลลัพธของบทเรียน
สําเร็จรูปวิชาฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม
ในการเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
หมายถึง คะแนนรวมแบบทดสอบหลังเรียน
หมายถึง จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด
หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2531)

E1

เมื่อ

E1
ΣX

เมื่อ

ΣF
N
B

=

ΣF × 100
N×B
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ขั้นใชบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สถิตทิ ี่ใชวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนนี้ คือ
1.3.1 การคํานวณคาเฉลี่ย (Mean) ใชสตู ร
X

เมื่อ

=

ΣX
N

X คือ คาเฉลี่ย
ΣX คือ ผลรวมของคะแนน
N คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง

ทดลองความแตกตางระหวางคะแนนกอนใชและหลังใช
บทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสกิ ส เรื่อง แบบจําลองอะตอม โดยใชสูตร t-test
t =

X1 − X 2
nΣD 2 − ( ΣD) 2
n × n(n − 1)

(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2531)
เมื่อ X1 , X 2 = คาเฉลี่ยของคะแนนผลตางระหวางคะแนนหลังเรียนและกอนเรียน
ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
S12 , S 22 = คาความแปรปรวนของคะแนนผลตางระหวางคะแนนหลังเรียน
และกอนเรียนของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
N1 , N 2 = จํานวนนักเรียนในกลุม ควบคุมและกลุมทดลอง
เปรียบเทียบคารอยละของนักเรียนที่ระดับคะแนนตางๆ ระหวาง
ปการศึกษา 2547 และ ปการศึกษา 2548

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนสําเร็จรูป
วิชาฟสิกส เรือ่ ง แบบจําลองอะตอมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส
เรื่อง แบบจําลองอะตอมที่พัฒนาขึ้นสามารถแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 6 ได จากการเรียนการสอนในสถานการณจริง ผูวิจยั ไดแบงผลการ
วิเคราะหแบงออกเปน 2 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป จากการสรางและพัฒนาบทเรียน
สําเร็จรูป วิชา ฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
2. ประเมินผลการใชบทเรียนสําเร็จรูป วิชา ฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกเลมโดยวิเคราะหจากคะแนนทดสอบกอนเรียน หลังเรียน จากนั้น
เปรียบเทียบคารอยละของนักเรียนที่ไดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในปการศึกษา 2547 และป
การศึกษา 2548
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป จากการสรางและพัฒนาบทเรียน
สําเร็จรูป วิชา ฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

บทเรียนสําเร็จรูปที่ผวู ิจัยสรางขึ้น ไดหาประสิทธิภาพดังนี้
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปในครั้งนีไ้ ดทํา 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป แบบ 1 : 1 เปนการหา
ขอบกพรองตาง ๆ ของบทเรียนสําเร็จรูป วิชา ฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม ชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อที่จะนําขอบกพรองที่พบไปปรับปรุงแกไข กอนที่จะนําบทเรียน
สําเร็จรูป วิชา ฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 นั้นไปใชในการทดลอง
กับกลุมเล็ก ในขัน้ ตอนนี้ไดเกณฑมาตรฐานของบทเรียนสําเร็จรูป วิชา ฟสิกส
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เรื่อง แบบจําลองอะตอม ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 เทากับ 81.67/80
ขั้นที่ 2 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป แบบกลุมเล็ก เปนการหา
ขอบกพรองตาง ๆ ของบทเรียนสําเร็จรูป วิชา ฟสิกส เรือ่ ง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 เพื่อที่จะนําขอบกพรองที่พบไปปรับปรุงแกไข กอนที่จะนําบทเรียนสําเร็จรูป วิชา ฟสิกส
เรื่อง แบบจําลองอะตอม ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 นั้นไปใชในการทดลองภาคสนาม ในขั้นตอน
นี้ไดเกณฑมาตรฐานของบทเรียนสําเร็จรูป วิชา ฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม ชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 6 เทากับ 83.44/81.30
ขั้นที่ 3 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปในการทดลองภาคสนาม
ซึ่งไดเกณฑมาตรฐานของบทเรียนสําเร็จรูป วิชา ฟสกิ ส เรื่อง แบบจําลองอะตอม ชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 6 เทากับ 82.86/81.38
จะเห็นไดวา ในการทดลองทั้ง 3 ขั้นตอน จะ ไดบทเรียนสําเร็จรูป วิชา ฟสิกส เรื่อง
แบบจําลองอะตอม ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐานทีไ่ ดกําหนด
ไว คือ 80/80 ดังแสดงไวในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป วิชา ฟสิกส เรือ่ ง แบบจําลองอะตอม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในการทดลอง แบบ 1:1 แบบกลุม เล็ก และแบบ
ภาคสนาม แสดงคาเกณฑมาตรฐานโดยรวม
การทดลอง

จํานวน (คน)

E1

E2

1:1
กลุมเล็ก
ภาคสนาม

1
9
30

81.67
83.44
82.86

80
81.30
81.38

การผานเกณฑ
มาตรฐาน 80/80
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 1 จะเห็นวา ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป วิชา ฟสิกส เรื่อง
แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในการทดลอง แบบ 1:1 มีคา
เทากับ 81.67/80 แบบกลุม เล็ก มีคาเทากับ 83.44/81.30 และแบบภาคสนาม
เทากับ 82.86/81.38
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ตารางที่ 2 แสดงประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป วิชา ฟสิกส เรือ่ ง แบบจําลองอะตอม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในการทดลองแบบ 1:1 แสดงคาเกณฑมาตรฐาน
ของบทเรียนสําเร็จรูป (12 เลม)
เลมที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม 12 เลม

E1

E2

E1 E 2

80
86.67
83.33
76.67
75
75
96.67
93.33
76.67
76.67
83.33
76.67
81.67

90
75
70
90
70
80
80
80
80
85
75
85
80

80/90
86.67/75
83.33/70
76.67/90
75 /70
75 /80
96.67/80
93.33/80
76.67/80
76.67/85
83.33/75
76.67/85
81.67/80

การผานเกณฑ
มาตรฐาน 80/80
ผานเกณฑ
ไมผานเกณฑ
ไมผานเกณฑ
ไมผานเกณฑ
ไมผานเกณฑ
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ไมผานเกณฑ
ไมผานเกณฑ
ไมผานเกณฑ
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 2 จะเห็นวา ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป วิชา ฟสกิ ส เรื่อง แบบจําลอง
อะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยรวมทัง้ 12 เลม มีคาเทากับ 81.67/80
เมื่อพิจารณารายเลม เลมทีผ่ านเกณฑมาตรฐานมี 3 เลมคือ เลมที่ 1 มีคา
เทากับ 80/90 เลมที่ 7 มีคาเทากับ 96.67/80 และ เลมที่ 8 มีคาเทากับ
93.33/80 และเลมที่ยังไมผา นเกณฑมาตรฐานมี 9 เลมคือ เลมที่ 2, 3, 4,
5, 6, 9, 10, 11 และ เลมที่ 12 ตองปรับปรุงแกไขกอนแลวจึงนําไปทดลอง
กับกลุมเล็กเพื่อหาคาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป วิชา ฟสกิ ส เรื่อง
แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตอไป
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ตารางที่ 3 แสดงประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป วิชา ฟสิกส เรือ่ ง แบบจําลองอะตอม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในการทดลองแบบกลุมเล็ก แสดงคาเกณฑมาตรฐานของ
บทเรียนสําเร็จรูป (12 เลม)
เลมที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม 12 เลม

E1

E2

E1 E 2

85.93
84.07
83.15
83.33
82.04
85.93
83.15
83.52
80.74
82.96
82.59
83.89
83.44

81.11
82.78
80
81.11
80.56
82.22
83.33
82.22
81.11
80
81.11
80
81.30

85.93/81.11
84.07/82.78
83.15/80
83.33/81.11
82.04/80.56
85.93/82.22
83.15/83.33
83.52/82.22
80.74/81.11
82.96/80
82.59/81.11
83.89/80
83.44/81.30

การผานเกณฑ
80/80
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 3 จะเห็นวา ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป วิชา ฟสกิ ส เรื่อง แบบจําลอง
อะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยรวมทัง้ 12 เลม มีคาเทากับ 83.44/81.30
เมื่อพิจารณารายเลม ทุกเลมผานเกณฑมาตรฐาน โดย
เลมที่ 1 มีคาเทากับ 85.93/81.11 เลมที่ 2 มีคาเทากับ 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 มีคาเทากับ 85.93/82.22
เลมที่ 7 มีคาเทากับ 83.15/83.33 เลมที่ 8 มีคาเทากับ 83.52/82.22
เลมที่ 9 มีคาเทากับ 80.74/81.11 เลมที่ 10 มีคาเทากับ 82.96/80
เลมที่ 11 มีคา เทากับ 82.59/81.11 และ เลมที่ 12 มีคาเทากับ 83.89/80
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ตารางที่ 4 แสดงประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป วิชา ฟสิกส เรือ่ ง แบบจําลองอะตอม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในการทดลองภาคสนาม แสดงคาเกณฑมาตรฐาน
ของบทเรียนสําเร็จรูป (12 เลม)
เลมที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม 12 เลม

E1

E2

E1 E 2

84.11
82
83.78
83.56
82.11
81.94
83.94
82.22
81.67
83.89
83.50
81.56
82.86

84.83
80.5
81
80.33
81
82.0
82.17
80
80
82
82.33
82.17
81.38

84.11/84.83
82/80.50
83.78/81
83.56/80.33
82.11/81
81.94/82.0
83.94/82.17
82.22/80
81.67/80
83.89/82
83.50/82.33
81.56/82.17
82.86/81.38

การผานเกณฑ
80/80
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ผานเกณฑ

จากตารางที่ 4 จะเห็นวา ประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูป วิชา ฟสกิ ส เรื่อง แบบจําลอง
อะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยรวมทัง้ 12 เลม มีคาเทากับ 82.86/81.38
เมื่อพิจารณารายเลม ทุกเลมผานเกณฑมาตรฐาน โดย
เลมที่ 1 มีคาเทากับ 84.11/84.83 เลมที่ 2 มีคาเทากับ 82/80.50
เลมที่ 3 มีคาเทากับ 83.78/81 เลมที่ 4 มีคาเทากับ 83.56/80.33
เลมที่ 5 มีคาเทากับ 82.11/81 เลมที่ 6 มีคาเทากับ 81.94/82.0
เลมที่ 7 มีคาเทากับ 83.94/82.17 เลมที่ 8 มีคาเทากับ 82.22/80
เลมที่ 9 มีคาเทากับ 81.67/80 เลมที่ 10 มีคาเทากับ 83.89/82
เลมที่ 11 มีคา เทากับ 83.50/82.33 และ เลมที่ 12 มีคาเทากับ 81.56/82.17
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2. ประเมินผลการใชบทเรียนสําเร็จรูป วิชา ฟสิกส เรื่อง แบบจําลอง
อะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกเลมโดยวิเคราะหจากคะแนนทดสอบกอนเรียน
หลังเรียน จากนั้นเปรียบเทียบคารอยละของนักเรียนที่ไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในป
การศึกษา 2547 และปการศึกษา 2548

2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนกอน
เรียนและหลังเรียนในการใชบทเรียนสําเร็จรูป วิชา ฟสกิ ส เรื่อง แบบจําลองอะตอม ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 หอง 1 และ หอง 2 จํานวน 68 คน ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 คะแนนกอนเรียนหลังเรียน t-test
เลมที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

จํานวนคน (N)
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68

t-test
24.69
34.18
17.79
7.72
20.56
21.18
22.22
20.98
21.20
7.73
16.44
18.96
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2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิว์ ิชาฟสิกส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา
2547 กับปการศึกษา 2548
ตารางที่ 6 การ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิว์ ชิ าฟสิกส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา
2547 กับปการศึกษา 2548
ระดับผลการเรียน
0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
ระดับผลการเรียนเฉลีย่
(X)

ปการศึกษา 2547
จํานวนคน
รอยละ
0
0
22
29.73
0
0
33
44.59
0
0
17
22.97
0
0
2
2.70

ปการศึกษา 2548
จํานวนคน
รอยละ
0
0
1
1.47
5
7.35
8
11.76
26
38.24
23
33.82
3
4.41
2
2.94

1.99

2.60

ที่มา. งานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
1. วัตถุประสงคของการวิจัย
1.1 เพื่อสรางและพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1.2 เพื่อศึกษาผลการใชบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

2. สมมุติฐานของการวิจัย
ไดบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพและผานเกณฑมาตรฐาน 80/80
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปประกอบ วิชา
ฟสิกส เรื่องแบบจําลองอะตอม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3. วิธีดําเนินการวิจัย
การสรางและพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงคเพื่อสรางและพัฒนา
บทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสกิ ส เรื่อง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อใช
ประกอบการเรียนการสอน ใชในการสอนซอมเสริมนักเรียน ใหนักเรียนยืมเพื่อศึกษา
คนควาดวยตนเอง เพื่อแกปญหาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาฟสิกสต่ํา ขอสรุปผลการ
ดําเนินงาน ซึง่ ผูวิจัยไดดําเนินการเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 ขั้นสรางและพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส เรื่องแบบจําลอง
อะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แบงไดเปน 3 ขั้นตอนยอยไดดังนี้
3.1.1 ขั้นการวิจัย โดยจัดสรางและพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป วิชา
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ฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แบบเสนตรง และทดลองใชเพื่อหา
ประสิทธิภาพแบบเดี่ยว แบบกลุมเล็ก และแบบภาคสนาม ในปการศึกษา 2548 โดยตั้ง
เกณฑมาตรฐานประสิทธิภาพไวที่ระดับ 80/80
3.1.2 ขั้นพัฒนา โดยการนําบทเรียนสําเร็จรูปไปใชจริงในการจัด
การเรียนการสอนประกอบการเรียนซอมเสริม และใหนักเรียนไดใชศึกษาดวยตนเอง
เพิ่มเติม จํานวน 2 หอง นักเรียน 68 คน
3.1.3 ขั้นประเมินและเผยแพร หลังจากนําบทเรียนสําเร็จรูป วิชา
ฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไปใชจริงแลวใน 1 ภาคเรียน ได
ประเมินผลรวมเพื่อตรวจสอบความกาวหนาจากระดับคะแนนของนักเรียนที่ใชบทเรียน
สําเร็จรูปและจัดลงใน website เพื่อเผยแพร

4. สรุปผลการวิจัย
4.1 บทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสกิ ส เรื่อง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.86/81.38 สูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว คือ 80/80
4.2 การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน พบวา บทเรียนสําเร็จรูป
วิชาฟสิกส เรือ่ งแบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกเลมมีคะแนนทดสอบหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเปนผลยืนยันไดวาบทเรียน
สําเร็จรูปที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนในสถานการณจริง
ไดโดยดูไดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปการศึกษา 2548 มีระดับผล การเรียนเฉลี่ยสูง
กวา ปการศึกษา 2547 เปน 2.60 จาก 1.99 และผูไดรับระดับผลการเรียน 0 และ 1 ลดลง

5. อภิปรายผลการวิจยั
5.1 บทเรียนสําเร็จรูป วิชา ฟสิกส เรื่อง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ในการทดลอง แบบ 1:1 มีคา เทากับ 81.67/80 แบบกลุมเล็ก มีคาเทากับ 83.44/81.30 และ
แบบภาคสนาม เทากับ 82.86/81.38 โดยรวมแลวจะเห็นวาบทเรียนสําเร็จรูป วิชาฟสิกส
เรื่อง แบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.86/81.38 สูง
กวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว คือ 80/80 เปนไปตามสมมุตฐิ าน สอดคลองกับผลการวิจยั
ของ กาญจนา เทนอิสสระ ซึ่งไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางบทเรียนโปรแกรมวิชาเคมี เรื่อง
การจัดจําแนกสารสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ทีส่ รางขึน้ มีประสิทธิภาพ 89.38/80.36
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คมเพชร โพธิปสสา ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางบทเรียนโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง
เครื่องใชไฟฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สรางขึ้นแบบเสนตรงมีประสิทธิภาพ
92.10/92.10 วีระพงศ วรพงศทรัพย ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางบทเรียนสําเร็จรูป
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.03/82.65
สูงกวาเกณฑที่กําหนด นุตประวีร ประไพพิศ ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน
สําเร็จรูป เรื่อง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีคาประสิทธิภาพ
81.00/82.23 และ ยงยุทธ สุวรรณนัง ไดทําการวิจัยเรือ่ ง การวิจัยเรื่อง การสรางบทเรียน
สําเร็จรูป เรื่อง การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา
บทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึน้ มีคาประสิทธิภาพ 86.13/80.00
แตอยางไรก็ตามประสิทธิภาพดังกลาวอาจมีความคลาดเคลื่อนอยูบางเนื่องจากสาเหตุ
5.1.1 เปนไปไดที่นกั เรียนบางคนไมทําตามลําดับขัน้ และไมมีความซื่อสัตย
ตอตนเอง อาจเปดดูคําตอบกอนลงมือทํา
5.1.2 เมื่อพบวาคําตอบไมตรงกับคําเฉลยอาจมีการแกไข
5.2 การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน พบวา บทเรียน
สําเร็จรูป วิชาฟสิกส เรื่องแบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกเลมมีคะแนนทดสอบ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 จะเห็นวา เมื่อนําบทเรียน
สําเร็จรูป วิชาฟสิกส เรื่องแบบจําลองอะตอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ประกอบการเรียนการสอน
การสอนซอมเสริม และการใหนักเรียนยืมไปศึกษาดวยตนเองของนักเรียน สามารถแกปญหา
นักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนต่ําไดเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว นักเรียน มี
ความกาวหนาในการเรียนไดจริง ซึ่งยืนยันไดจากผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในปการศึกษา 2548
มีระดับผลการเรียนเฉลีย่ สูงกวา ปการศึกษา 2547 เปน 2.60 จาก 1.99 ตามลําดับ และผู
ไดรับระดับผลการเรียน 0 และ 1 ลดลง เปนไปตามสมมุติฐาน สอดคลองกับผลการวิจัยของ
พัชรี ภัทรมูล ไดทําการทดลองและประเมินผลการใชบทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง สัตว
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการทดสอบระหวางคะแนนกอนการทดลองและหลัง
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ซึ่งเปนผลที่สามารถยืนยันไดวาบทเรียน
โปรแกรมทีส่ รางขึ้นสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนในสถานการณจริงได เกษรา สุชิรัมย
ไดทําการวิจยั เรื่อง การใชบทเรียนสําเร็จรูปแบบสาขา ในการเรียนสาระวิทยาศาสตรหนวย
การเรียนรู บรรยากาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 พิเชษฐ หาดี ไดทําการ
วิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอุปกรณปองกันไฟฟาแรงสูง
ระหวางการเรียนการสอนดวยบทเรียนสําเร็จรูปกับการสอนบรรยายประกอบการใชสื่อ
ผลการวิจัยสรุปวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนดวยบทเรียนสําเร็จรูปสูงกวาการสอน
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บรรยายประกอบการใชสื่อ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 วีระพงศ วรพงศทรัพย ไดทําการ
วิจัยเรื่อง การสรางบทเรียนสําเร็จรูปคอมพิวเตอรชว ยสอน เรื่อง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
สามารถทําใหผูเรียนมีประสิทธิภาพทางการเรียนเพิ่มขึน้ (50.73) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
อยูที่ระดับ 0.01 สามารถนําไปใชในการเรียนดวยตนเองได นุตประวีร ประไพพิศ ไดทํา
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง พระไตรปฎก สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา บทเรียนสําเร็จรูปเรื่อง พระไตรปฎก ทําใหนักเรียนมีผลการเรียนรู
ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
และ สุภชัย ศรีมันตะ ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ความคิดเห็น
และความคงทนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลําดับเลขคณิต ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 โดยการสอนเสริมดวยบทเรียนโปรแกรม พบวา คะแนนเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 วิชาคณิตศาสตร เรื่องลําดับเลข
คณิตหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ 0.05

6. ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน
6.1.1 ควรนําบทเรียนสําเร็จรูปที่พัฒนาขึ้น นําไปใชในการเรียนการสอนเพื่อ
แกปญหาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนต่ํา ทั้งยังเปนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ในเรื่อง ความ
ซื่อสัตย ความมีวินัยในตนเอง ใหนักเรียนเขาใจและปฏิบัตติ าม
6.1.2 บทเรียนสําเร็จรูป เปนบทเรียนที่ใชซอมเสริมและศึกษาคนควาดวย
ตนเอง ดังนั้นจะใชไดผลดีกับนักเรียนทีม่ ีทักษะดานการอาน มีสมาธิ และมีความตั้งใจ
และเปนการสงเสริมการรักการอาน
6.1.3 บทเรียนสําเร็จรูป สามารถแกปญหานักเรียนที่สอบไมผานจุดประสงค
ใหผานจุดประสงคการเรียนรูนั้น
ใชแบบเรียนสําเร็จรูปในเวลาที่ครูไมสามารถเขาสอนแทนได หรือใชใน
การแกปญ
 หาการขาดแคลนครูโดยนักเรียนสามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง
บทเรียนสําเร็จรูป จะทําใหนักเรียนที่ไมมีความมั่นใจในการเรียน เกิด
ความมั่นใจ เมื่อตอบผิดก็ไมตองเกรงวาจะมีผูเยาะเยย สามารถแกไขดวยตนเองได
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6.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป
6.2.1 ควรมีการสรางบทเรียนสําเร็จรูปในเนื้อหาวิชาอื่นๆ ที่ครูผูสอนประสบ
ปญหาการขาดการเรียนซอมเสริม หรือเวลาเรียนไมพอ
6.2.2 บทเรียนสําเร็จรูปใชเปนสื่อซอมเสริมและแกปญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ําที่ดีมาก ดังนั้นควรมีการสรางและพัฒนา และศึกษาผลการสอนโดยใช
บทเรียนสําเร็จรูป ในทุกรายวิชาอื่น ๆ
6.2.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาครูผสู อนในการสรางและพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปเปนสื่อ

