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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารและสมบัติของสาร ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6   และเพื่อศึกษาความสามารถของสื่อมัลติมีเดียชวยสอน นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน กลุม
สาระวทิยาศาสตร      กลุมตัวอยางเปนครูผูสอน กลุมสาระวิทยาศาสตร  ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6  จํานวน 18 คน     ในโรงเรียน 
ในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ สื่อมัลติมีเดียชวยสอนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารและสมบัติของสาร 
ใบงาน แบบทดสอบหลังเรียน และ แบบประเมินความสามารถของสื่อมัลติมีเดียชวยสอน 

งานวิจัยนี้ไดพัฒนาสื่อมัลติมีเดียชวยสอน โดยการบันทึกการทดลองในหองปฏิบัติการ เปนสื่อวีดีโอ และมีการจําลองการ
ทดลองบางสวนเปนภาพเคลื่อนไหว เพื่อใชประกอบเนื้อหาการเรียนการสอน รวมถึงการทําใบงาน เพื่อเสริมประสิทธิผลของผูเรียน
และไดรับการประเมินความสามารถของสื่อมัลติมีเดีย โดยครูผูสอนและผูเช่ียวชาญ โดยใชแบบประเมินความสามารถที่ดจัดทําขึ้น
ผลการวิจัยพบวา  ความสามารถของสื่อมัลติมีเดียชวยสอน นําไปใชในการจัดการเรียน  การสอนของครูผูสอน มีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 
4.19  ซึ่งมีความสามารถอยูในระดับด ี

คําสําคัญ: สื่อมัลติมีเดียชวยสอนวิชาวิทยาศาสตร 

Abstract 
The purpose of this research is to develop learning multimedia for science of substance and properties of substance 

module for 6th Grade, and to study the achievement of multimedia as the tool of teaching. This research sample is 18 
persons of science teachers in school of Bangkok and around area, For tool this research is the multimedia program 
which be including with vdo ,animation of the experimental in Laboratory and the test of each lesson.This program is 
the additional learning tool for teacher to explain more about the detail of experimental.   

The research has been evaluated by science teacher and specialist for performance of program. The score of this 
research is at 4.19 that mean the multimedia program is effective as the tool of teaching.. 
Keyword: Develop learning multimedia for science. 
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1.  บทนํา 
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและ

อนาคต   เพราะวิทยาศาสตร เกี่ ยวของกับทุกคนทั้ ง ใน
ชีวิตประจําวัน และการงานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยี 
เครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตางๆ ที่มนุษยไดใชเพื่ออํานวย
ความสะดวกในชีวิตและการทํางาน  เหลานี้ลวนเปนผลของ
ความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและ
ศาสตรอื่นๆ วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด ทั้ง
ความคิดเปนเหตุ เปนผล  คิดสรางสรรคและศาสตรอื่นๆ 
วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเปนเหตุ
เปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห   วิจารณ มีทักษะสําคัญใน
การคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปน
ระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลายและมี
ประจักษพยานที่ตรวจสอบได  วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของ
โลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge-base 
society) ดังนั้นทุกคนจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยา
ศาตร เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยี
ที่มนุษยสรางสรรคขึ้นสามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล 
สรางสรรค และมีคุณธรรม   [1]  

จากการเรียนการสอนของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนจารุศรบํารุง  ที่ผานมา พบวา ในรายวิชาวิทยาศาสตร 
ซึ่งมีทั้งหมด 5 หนวย  ไดแก หนวยที่ 1 เรื่องรางกายของเรา  
หนวยที่ 2  เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม  หนวยที่ 3  เรื่องสาร
และสมบัติของสาร  หนวยที่ 4  เรื่องไฟฟา   และ หนวยที่ 5 
เรื่อง  ปรากฏการณโลกและเทคโนโลยีอวกาศ    มีผลคะแนน
การเรียนตามภาพที่ 1-1 

 
 

ภาพที่ 1 : ผลคะแนนวิชาวิทยาศาสตรแตละหนวยการเรียนรูตั้งแต 
ปการศึกษา 2551-2552  ของวิชาวิทยาศาสตร 

 

จากภาพที่ 1-1  จะเห็นวา ผลการเรียนของแตละหนวยการ
เรียนรูเมื่อนํามาเปรียบเทียบกันแลว หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง
สารและสมบัติของสาร    ผลการเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 32% อยู
ในระดับนอยกวาหนวยอื่นๆ และเมื่อไดสอบถามจากโรงเรียน
อื่นๆ ผลการเรียนของหนวยนี้ มีคะแนนอยูในระดับนอย 
เชนเดียวกัน สาเหตุหลักเกิดจากการขาดความเขาใจในเนื้อหา
รายวิชา ที่เปนลักษณะนามธรรมตองใชการสังเกต การทดลอง 
และการใชจินตนาการชวยเสริมเพื่อใหมองเห็นภาพมากยิ่งขึ้น   
รวมไปถึงการที่ โรงเรียนขาดหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
และการทดลองบางอยางที่ เปนอันตรายเกินไป   สําหรับ
นักเรยีนระดับประถมศึกษา  

บุญเกื้อ[2]  กลาววา เมื่อเทคโนโลยีเขามามีบทบาทตอชีวิต
และการศึกษาของมนุษยมากขึ้นทําใหแนวความคิดของการการ
เรียนรูเปลี่ยนไป ไมยึดติดกับรูปแบบการสอนเดิมในชั้นเรียนที่
ตองมีครูสอนดวยวิธีการเดิมอยางเดียว แตสามารถปรับระบบ
การเรียนการสอน วิธีสอน สื่อการสอน รวมทั้งระบบบริหาร
หรือจัดการสิ่งใหมๆ ที่เกิดขึ้น เปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งที่จะทํา
ใหเกิดการพัฒนากาวหนาไปสูสิ่งที่ดีกวา    ระบบการเรียนการ
สอนไดยกระดับการศึกษาของผูเรียนและผูสอนโดยการใชสื่อ
เทคโนโลยีเขามาชวย นวัตกรรมการศึกษาจึงถูกพัฒนาขึ้นมา
อยางตอเนื่อง  ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศถือเปนปยจัยสําคัญยิ่ง
ที่มีสวนทําใหประสิทธิภาพของสื่อการศึกษามีเพิ่มมากขึ้น  
โดยใชระยะเวลาในการพัฒนาสั้นลง  การเขาถึงจึงเปนไปดวย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

 ดวยเหตุนี้ทําใหผูวิจัยศึกษาแนวทางในการแกปญหา
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารและสมบัติของสาร  ซึ่งเนื้อหา
สวนใหญจะเปนเนื้อหาที่เปนนามธรรม การที่จะทําใหเด็ก
นักเรียนเรียนแบบมองเห็นภาพ ก็ตองอาศัยเทคนิคการสอน
หลายอยาง เชน การทําใหภาพน่ิง ใหกลายเปนภาพเคลื่อนไหว 
หรือ ภาพวิดีโอ  ดวยการนําเทคโนโลยีเขามาชวยเสริมในการ
เรียนการสอน หรือ สื่อมัลติมีเดียเสริมจะชวยดึงดูดความสนใจ
ในการเรียนของนักเรียน  เพราะสื่อมัลติมีเดียมีความสามารถ
ในการแสดงขอความ เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว   รวม
ไปถึงการที่มีปฎิสัมพันธกับผู ใชสื่ อได   การ เรี ยนดวย
สื่อคอมพิวเตอรจึงทําใหผูเรียนสามารถโตตอบกับเนื้อหาของ
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บทเรียนไดเปนอยางดี   ดังนั้นการนําสื่อมัลติมีเดียไปชวยสอน
ในการเรียนการสอนจึงนาจะเปนวิธีหนึ่งที่สามารถพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนของผูสอนและผูเรียนได 
2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
     2.1 เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียชวยสอนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง
สารและสมบัติของสาร นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6    
     2.2 เพื่อศึกษาความสามารถของสื่อมัลติมีเดียชวยสอนวิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง สารและสมบัติของสาร นําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนของครูผูสอน กลุมสาระวิทยาศาสตร 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
3.1กกสาระการเรียนรู ของกลุมวิทยาศาสตร 
         3.1.1กกสาระที่ 3  สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1 เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ

ระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง  และแรงยึดเหนี่ยว 
ระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยา
ศาสตร สื่อสาร    สิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

ตัวช้ีวัดช้ันป   
     1) ทดลองและอธิบายสมบัติของ  ของแข็ง  

ของเหลว และแกส 
                  2) จําแนกสารเปนกลุม  โดยใชสถานะหรือ

เกณฑอื่นที่กําหนดเอง 
            3) ทดลองและอธิบายวิธีการแยกสารบางชนิด

ที่ผสมกัน โดยการรอน การตกตะกอน การกรอง    การระเหิด 
การระเหยแหง 

                  4) สํารวจและจําแนกประเภทของสารตางๆ ที่
ใชในชีวิตประจําวัน โดยใชสมบัติและการใชประโยชนของ
สารเปนเกณฑ 

                  5) อภิปรายการเลือกใชสารแตละประเภทได
อยางถูกตองและปลอดภัย 

มาตรฐาน ว 3.2 เข าใจหลักการและธรรมชาติของการ
เปลี่ ยนแปลงสถานะของสาร  การเกิดสารสะลาย  การ
เกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยา
ศาตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

ตัวช้ีวัดช้ันป  

        1) ทดลองและอธิบายสมบัติของสาร เมื่อสารเกิดการ
ละลายและเปลี่ยนสถานะ 

        2) วิเคราะหและอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิด
สารใหมและมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไป 

        3) อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของสารที่กอใหเกิดผลตอ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

3.2  ความหมายของสื่อมัลติมีเดีย 
การใชคอมพิวเตอรรวมกับโปรแกรมซอฟตแวรในการสื่อ

ความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เชน ขอความ 
กราฟก (Graphic) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง 
(Sound)  และวีดิทัศน (Video) เปนตน และถาผูใชสามารถที่จะ
ควบคุมสื่อใหนําเสนอออกมาตามตองการ        ไดจะเรียกวา 
สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ  (Interactive Multimedia)  การ
ปฏิสัมพันธของผูใชสามารถจะกระทําไดโดยผานทางคียบอรด 
(Keyboard) เมาส (Mouse) หรือตัวช้ี (Pointer) เปนตน การใช
สื่อมัลติมีเดียในลักษณะปฏิสัมพันธก็เพื่อชวยใหผูใชสามารถ
เรียนรูหรือทํากิจกรรม รวมถึงดูสื่อตางๆ ดวยตนเองไดสื่อตางๆ 
ที่นํามารวมไวในสื่อมัลติมีเดีย เชน ภาพ เสียง วีดิทัศน     จะ
ชวยใหเกิดความหลากหลายในการใชคอมพิวเตอรอันเปน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในแนวทางใหมที่ทํ าใหการใช
คอมพิวเตอรนาสนใจ และเราความสนใจ เพิ่มความสนุกสนาน
ในการเรียนรูมากยิ่งขึ้น [3] 

3.3  กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนแบบ ADDIE   
ฉัตรพงศ [4] ไดสรุปกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน
แบบ ADDIE เปนขั้นตอน 5 ขั้น ดังนี้ 

              3.3.1  ขั้นการวิเคราะห (Analysis) ขั้นตอนการ
วิเคราะหเปนรากฐานสําหรับขั้นตอนการออกแบบการสอน
ขั้นตอนอื่นๆ ในระหวางขั้นตอนนี้ จะตองระบุปญหา ระบุ
แหลงของปญหา และวินิจฉัยคําตอบที่ทําได ขั้นตอนนี้อาจ
ประกอบดวยเทคนิคการวินิจฉัยเฉพาะ เชน        การวิเคราะห
ความตองการ (ความจําเปน) การวิเคราะหงาน การวิเคราะห
ภารกิจ ผลลัพธของขั้นตอนนี้มักประกอบดวย เปาหมาย และ
รายการภารกิจที่จะสอน ผลลัพธเหลานี้จะถูกนําเขาไปยัง
ขั้นตอนการออกแบบตอไป 
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3.3.2  ขั้นการออกแบบ (Design) ขั้นตอนการออกแบบ
เกี่ยวของกับการใชผลลัพธจากขั้นตอนการวิเคราะห เพื่อ
วางแผนกลยุทธสําหรับพัฒนาการสอน ในระหวางขั้นตอนนี้
จะตองกําหนดโครงรางวิธีการใหบรรลุถึงเปาหมายการสอน 
ซึ่งไดรับการวินิจฉัยในระหวางขั้นตอนการวิเคราะห และขยาย
ผลการสอน ประกอบดวย  การออกแบบบทเรียน  การ
ออกแบบผังงาน (Flowchart) และการออกแบบบทดําเนินเรื่อง 
(Storyboard)  การออกแบบหนาจอภาพ (Screen Design) 

3.3.3  ขั้นการพัฒนา (Development) (ขั้นตอนการสราง/
เขียนโปรแกรมและผลิตเอกสารประกอบการเรียน) ขั้นตอน
การพัฒนาสรางขึ้นบนบนขั้นตอนการวิ เคราะหและการ
ออกแบบ จุดมุงหมายของขั้นตอนนี้คือ สรางแผนการสอนและ
สื่อของบทเรียน ในระหวางขั้นตอนนี้จะตองพัฒนาการสอน 
และสื่อทั้งหมดที่ใชในการสอน และเอกสารสนับสนุนตางๆ 
สิ่งเหลานี้อาจจะประกอบดวย  ฮารดแวร  ( เชน  เครื่องมือ
สถานการณจําลอง) และซอฟตแวร (เชน บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน) 

3.3.4  ขั้นการนําไปใช (Implementation) จุดมุงหมายของ
ขั้นตอนนี้คือการนําสงการสอนอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ขั้นตอนนี้จะตองใหการสงเสริมความเขาใจของ
ผูเรียนในสารปจจัยตางๆ สนับสนุนการเรียนรอบรูของผูเรียน
ในวัตถุประสงคตางๆ และ เปนหลักประกันในการถายโอน
ความรูของผูเรียนจากสภาพแวดลอมการเรียนไปยังการงานได
เปนการนําบทเรียนคอมพิวเตอร ไปใช โดยใชกับกลุมตัวอยาง 
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรียนในขั้นตน หลังจาก
นั้ น     จึ งทํ าการปรับปรุ งแก ไขก อนที่ จ ะนํ าไปใชกั บ
กลุมเปาหมายจริง เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน และนําไป
ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพ  

3.3.5กกขั้นการประเมินผล (Evaluation) การประเมินผล คือ 
การประเมินผลเกิดขึ้นตลอดกระบวนการออกแบบการสอนทั้ง 
ภายในขั้นตอนตางๆ และระหวางขั้นตอนตางๆ และภายหลัง
การดําเนินการใหเปนผลแลว 

3.4  การประเมินสื่อมัลติมีเดีย 
 3.4.1กกการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย ตองกําหนดตัว

บงช้ี เกณฑ และมาตรฐาน ที่เหมาะสมกับสื่อมัลติมีเดีย และ

การกําหนดประเด็นองคประกอบ หรือหัวขอการประเมิน
จะตองพิจารณาจากสวนสําคัญ 3 สวน ไดแก คุณภาพดานการ
ออกแบบการสอน การออกแบบหนาจอและการใชงาน   

        3.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
รวิวรรณ [5] การวิจัยเรื่องการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียวิชาศิลปะ เรื่อง "การใชสี" สําหรับนักเรียนช้ัน 
ประถมศึ กษาปที่  5  โรง เ รี ยนอนุ บ าลสุ ร าษฎร ธ านี มี
วัตถุประสงค คือ 1) เพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอร มัลติมีเดีย 
2) เพื่อประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 3) เพื่อ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 4) ประเมินความ
พึงพอใจของผู เรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย       
ผลการศึกษาปรากฎวาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียดานเนื้อหาและสื่อสารการนําเสนอมีคา อยูในเกณฑ
ดี และคะแนนการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนสูงกวากอนเรียน
อยาง  มีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ  .05 แสดงวาผู เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและจากการประเมิน ความพึง
พอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มี
คาเทากับ 4.12 ซึ่งมีระดับ ความพึงพอใจอยูในเกณฑมาก สรุป
ไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวิชาศิลปะ เรื่อง "การใชสี" 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 สามารถนําไปใชสอน
ได    

จากงานวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีดานเนื้อหา
และสื่อสารการนําเสนออยูในเกณฑดี สามารถนําไปใชในการ
สอนได   

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

     4.1  ศึกษาขอมูล  วิเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนตาม
หลักการของ ADDIE  มีการวิเคราะหเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร 
เรื่องสารและสมบัติของสาร  จากนั้นออกแบบแผนผังเนื้อหา 
และรูปแบบการนําเสนอ เขาสูกระบวนการนําสื่อตางๆ เชน 
ขอความ ภาพ เสียงและ วีดีโอมารวมเปนสื่อมัลติมีเดียชวยสอน  
และเขาสูการประเมินผลทุกขั้นตอนโดยผูเช่ียวชาญ 

4.2   กําหนดหัวเรื่องและวัตถุประสงคของวิชาวิทยาศาสตร 
เรื่องสารและสมบัติของสาร  เพื่อใชในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
ชวยสอน  คือ หนวยที่ 1 สมบัติของของแข็ง ของเหลว และ
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แกส , หนวยที่ 2 การจําแนกประเภทของสาร , หนวยที่ 3  การ
แยกสารโดยการรอน การกรอง , หนวยที่ 4 การแยกสารโดย
การกลั่น การตกตะกอน การระเหยแหง , หนวยที่ 5  การแยก
สารโดยการตกผลึก การระเหิด การสกัดสาร , หนวยที่  6 สาร
ในชีวิตประจําวัน , หนวยที่ 7  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
และทางเคมีของสาร , หนวยที่  8  การเปลี่ยนแปลงของสารที่มี
ผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

4.3  กําหนดแบบแผนการทดลอง   การวิจัยครั้งนี้เปนการ
วิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  แบบแผนการทดลอง
วิธี One-Shot Case Study      ซึ่งมีกลุมทดลอง 1 กลุม 

4.4 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย  สื่อมัลติมีเดียชวยสอน วิชา
วิทยาศาสตร เรื่องสารและสมบัติของสาร ออกแบบและพัฒนา
หนาจอใหมีสีสันสดใส รวมไปถึงอนิเมชั่นการทํางานและ
วีดีโอการทดลอง เพ่ือลดจินตนาการ เสริมประสิทธิภาพของ
ผูเรียนดวยแบบทดสอบกอน-หลังเรียน และใบงาน การ
ประเมินความสามารถของสื่อมัลติมีเดียชวยสอนดวยแบบ
ประเมิน 

     4.5  การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล              
ขอความรวมมือจากผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่สอนวิชา
วิทยาศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาปที่  6 โดยสื่อมัลติมีเดีย
ชวยสอน ประกอบดวย แผนซีดีสื่อมัลติมีเดียชวยสอน จํานวน 
1 แผน , แบบประเมินความสามารถของสื่อมัลติมีเดียชวยสอน
ของ 8 หนวยการเรียนรูและภาพรวมทั้งหมด  จํานวน 9 แผน , 
ใบงานของ 8 หนวยการเรียนรู  จํานวน 8 แผน  , คูมือการใช
งานสื่อมัลติมีเดียชวยสอน 

5. ผลการดําเนินงาน 

ผลจากการดําเนินงานและการเก็บรวบรวมขอมูล  3 ดาน 
คือ  ดานเนื้อหาแบงเปนความยากงาย ความเหมาะสม การสื่อ
ความหมายของภาพ  การมีปฏิสัมพันธของผูเรียน   ดานใบงาน 
แบงเปนความสอดคลองกับวัตถุประสงค  จํานวนที่เหมาะสม
กับเนื้อหา ความยากงายเหมาะกับผู เรียน และ ดานเทคนิค
แบงเปน การอานงายและชัดเจน ความเหมาะสมของภาพ เสียง 
และการใชภาษา  ซึ่งไดผลรวมของการเก็บขอมูลดังตอไปนี้ 

 

 
ตารางที่  1 : ผลการประเมินความสามารถของสื่อมัลติมีเดีย 
ชวยสอนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองสารและสมบัติของสาร จํานวน  
8 หนวยการเรียน 

 
 จากตารางที่ 1 พบวา สื่อมัลติมีเดียชวยสอนวิชา

วิทยาศาสตร เรื่องสารและสมบัติของสาร มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ  
4.19 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.76  มีความสามารถอยู
ในระดับดี    โดยหนวยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับดีคือหนวย
ที่ 1 สมบัติของของแข็ง ของเหลว และแกส และหนวยที่ 2 การ
จําแนกประเภทของสาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26  และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.76  สําหรับหนวยที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดมี
ความสามารถระดับดี  คือหนวยที่ 5 การแยกสารโดย   การตก

ความสามารถของสื่อมัลติมีเดีย 
ชวยสอน 

 
รายการประเมิน 

คา x  คา SD ความหมาย 

1. หนวยที่ 1 สมบัติของ
ของแข็ง ของเหลว และแกส 

4.26 0.76 ดี 

2. หนวยที่ 2 การจําแนก
ประเภทของสาร 

4.17 0.78 ดี 

3. หนวยที่ 3  การแยกสาร
โดยการรอน การกรอง 

4.18 0.74 ดี 

4. หนวยที่ 4 การแยกสาร
โดยการกลั่น การตกตะกอน 
การระเหยแหง 

4.16 0.76 ดี 

5. หนวยที่ 5  การแยกสาร
โดยการตกผลึก การระเหิด 
การสกัดสาร 

4.10 0.78 ดี 

6. หนวยที่  6 สารใน
ชีวิตประจําวัน 

4.18 0.79 ดี 

7. หนวยที่ 7  การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
และทางเคมีของสาร 

4.20 0.75 ดี 

8. หนวยที่  8  การ
เปลี่ยนแปลงของสารที่มีผล
ตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 

4.12 0.72 ดี 

รวม 4.19 0.76 ดี 
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ผลึก การระเหิด การสกัดสาร    มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10  และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.78 

 

 
 

ภาพที่ 2 : หนาแรกของมัลติมีเดีย 
 

 
 

ภาพที่ 3 : หนาเนื้อหาของสื่อมัลติมีเดยี หนวยที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 4 : หนาเนื้อหารูปแบบวีดีโอของสื่อมัลติมีเดีย หนวยที่ 4 
 

6.  บทสรุป 
       สื่อมัลติมีเดียชวยสอนวิชาวิทยาศาสตร  เรื่องสารและ
สมบัติของสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  เพื่อสงเสริม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  
ครั้ งนี้  โดยกลุ ม ตัวอย าง  เปนครูผู สอน  กลุ มสาระวิชา
วิทยาศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6  จํานวน 18 คน  
พบว า   ความสามารถของสื่ อมั ล ติมี เ ดี ยช วยสอนวิช า
วิทยาศาสตร เรื่องสารและสมบัติของสาร       เมื่อคิดคาเฉลี่ย
รวมของทุกดาน มีคา 4.19  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 โดย
อยูในระดับดี  ซึ่งควรที่จะพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อ
มัลติมีเดียชวยสอนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องสารและสมบัติของ
สาร  เพื่อใหไดสื่อมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และใหมี
การทดลองกับกลุมผูเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระหวางการเรียนแบบปกติ และ การเรียนที่มีการใชสื่อ
มัลติมีเดีย   ในสวนของการวิจัยครั้งตอไปนี้ สื่อมัลติมีเดีย ควร
จะมีความหลากหลาย และเพิ่มเกมเพื่อเปนการสรางกิจกรรม 
และความนาสนใจใหกับสื่อมัลติมีเดีย  
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