
บทท่ี 1

บทนํา

แนวคิดท่ีมาและความสําคัญของปญหา

ในยุคแหงปฏิรูปการศึกษาทําใหนักวิชาการทุกฝายที่เก่ียวของกับการศึกษา ตางก็ต่ืนตัว
ที่จะชวยกันพัฒนางานดานการศึกษา โดยเฉพาะครูผูสอนในทุกชวงชั้น ทุกกลุมสาระการเรียนรูตาง
ก็พยามจะปฏิรูปการเรียนรู อีกทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานยัง   มีโครงสรางหลักสูตร
ที่ยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู
และประสบการณ มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา มีความสุข   มีศักยภาพในการศึกษาตอ
และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กระทรวงศึกษาธิการ ,2544) แตกอนที่จะมีการปฏิรูปการเรียนรูนั้น ครูผูสอนซึ่งถือเปนบุคคล
สําคัญอยางย่ิงในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนจําเปนตองปฏิรูปการสอนของตนเองเสียกอน
ดังนั้นครูผูสอนจึงตองพยายามที่จะคิดคนนวัตกรรมตางๆ เพื่อนํามาใชกับระบบการจัดการเรียนรู
ใหกับผูเรียนโดยเฉพาะอยางย่ิงการสื่อดานอิเล็กทรอนิกสจะชวยใหผูเรียนสามารถรับเนื้อหาสาระ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งปจจุบันสื่อบทเรียนมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียไดแพรหลายเขามาในวงการศึกษาเปนอยางมาก นับไดวาเปนสื่อการเรียนการสอนชนิด
หนึ่งที่สรางความสนใจแกผูเรียน เพราะมีสีสัน ภาพ  เสียง  ผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน
ไดทันทีทันใด  อีกทั้งยังเปนประโยชนตอบทเรียนที่สลับซับซอนเขาใจยากทําใหผูเรียนเขาใจ
บทเรียนกระจางชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถศึกษาดวยตนเองไดทั้งในและนอกเวลา
เรียน ผูเรียนที่เรียนชาก็สามารถทบทวนความรูความเขาใจของตนได การนําคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
เขาไปใชในบทเรียนจะทําใหผูเรียนไดเรียนรูจากสื่อที่หลากหลาย ทันสมัยนาสนใจ สงผลดีตอการ
เรียนรูในเรื่องนั้นๆ เพื่อเปนการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องที่เรียน
ไดฝกทักษะการเรียนรูหลายๆ ดาน สงผลใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู ทําใหผูเรียนบรรลุ
จุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามเกณฑการประเมินของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สุคนธ  สินธพานนท , 2552)

เลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning Object) คือ สื่อการเรียนรู สื่อดิจิตัล มัลติมีเดีย ออกแบบ
มาเพื่อผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยมีวัตถุประสงคที่เฉพาะและสามารถนํามาใชใหม (ใชซ้ํา) ไดทําให
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ผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ โดยแตละเรื่องจะนําเสนอแนวคิด
หลักยอยๆ และจบในตัวเองในแตละหนวยยอย ใหผูเรียนไดเลือกที่จะเรียนรู เพื่อใหผูเรียนบรรลุผล
การเรียนรูอยางสมบูรณ ชวยแกปญหาความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียนประกอบกับการเปน
สื่อที่ดึงดูดความสนใจของผูเรียน ใหสนใจในเนื้อหาบทเรียน ชวยลดปญหาการสอนของครูผูสอนที่
มีปญหาและอุปสรรคเรื่องการใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (ญาณิน ทองเพิ่ม,2551)
ผูสอนสามารถเลือกใชเลิรนนิงอ็อบเจกต ผสมผสานกับการจัดการเรียนการสอนแบบอ่ืนๆไดอยาง
หลากหลาย(สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ,2549) ซึ่ง
ขอดีของสื่อดิจิตัล คือ เปนวัสดุขนาดเล็ก มีความคงทน ในในการใชงาน มีความเที่ยงตรงของ
ขอมูลไมมีสิ่งรบกวนแทรกไดงายและที่ไดเปรียบสําหรับการสอนหรือฝกอบรมคือ สามารถใชใน
หองเรียนขนาดใหญได อบรมทางไกลผานเครือขายครอบคลุมพื้นที่กวางไกลทั่วโลก อีกทั้งยังอิสระ
กับผูเรียนโดยไมจํากัดสถานที่และเวลา (กิดานันท  มลิทอง ,2548)

  วิชาวิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญย่ิงในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร
เก่ียวของกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวัน และใน งานอาชีพตาง ๆ เพื่ออํานวย
ความสะดวก ทั้งเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนผลผลิตตาง ๆ ก็ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร
ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืน ๆ ความรู วิทยาศาสตรชวยใหเกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีอยางมาก ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็สําคัญมากที่จะใหมีการศึกษาคนควาความรูทาง
วิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดย้ัง วิทยาศาสตรทําใหคนไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิด เปนเหตุเปน
ผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะที่สําคัญในการ คนควาหาความรู มีความสามารถ
ในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถ ตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลายประกอบที่ตรวจสอบได
วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม ซึ่งเปนสังคมแหงความรู (knowledge based
society) ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนา ใหรูวิทยาศาสตร (scientific literacy for all)
เพื่อที่จะมีความรู ความเขาใจ โลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย  สรางสรรคขึ้น และนําความรูไป
ใชอยาง มีเหตุผล สรางสรรค มีคุณธรรม ความรูวิทยาศาสตรไมเพียงแตนํามาใชในการ พัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี แตยังชวยใหคนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับ การใชประโยชน การดูแล
รักษา ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดลอมและทรัพยากร ธรรมชาติอยางสมดุลและย่ังยืน และที่สําคัญ
อยางย่ิงคือ ความรูวิทยาศาสตร ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแขงขัน
กับนานา ประเทศ และดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมโลกไดอยางมีความสุข (สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , 2551) และตามธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตรเปนวิชาที่ตองใช
ทักษะกระบวนการ ตองอธิบายเปนรูปธรรม ทั้งที่เนื้อหาตลอดจนการทดลองสวนใหญเปน
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นามธรรมยากที่จะอธิบายและเสนอตอผูเรียนใหเปนรูปธรรมเพื่อความเขาใจของผูเรียนได  และ
เนื้อหา เรื่อง การเกิดภาพจากเกระจกและเลนส ก็เปนเนื้อหาอีกเรื่องหนึ่งที่นักเรียนสวนใหญมักจะ
เกิดความเขาใจผิดเก่ียวกับการเกิดภาพจากเลนสนูนและเลนสเวา เพราะ จากการออกแบบการ
ทดลองเก่ียวกับแสง แสงที่ใชในการทดลองควรมาจากแหลงกําเนิดแสงที่กําหนดเทานั้นจึงจะเห็น
ผลการทดลองที่ชัดเจน แตภายในหองปฏิบัติการของโรงเรียนไมสามารถควบคุมแสงจากภายนอก
ได ทั้งแสงสวางจากดวงอาทิตย  แสงสะทอนจากผนังหอง  แหลงกําเนิดแสงที่ใชจึงเกิดการกระจาย
แสงทําใหเห็นภาพจากการเกิดภาพจากเลนสไมชัดเจน อีกทั้งการเกิดภาพบางตําแหนงก็ไมเกิดขึ้น
จริงในการทดลองเพียงเปนไปตามทฤษฎีผูเรียนตองจินตนาการภาพเอง ผูเรียนจึงอาจเกิดความ
เบ่ือหนายและจําภาพที่ควรจะไดเห็นจากการทดลองจริงผิดไป  ตลอดจนมีขอจํากัดในเรื่องของ
เวลาเรียน  ดวยเหตุนี้ผู ศึกษาจึงสนใจในการสรางสื่อการเรียนในรูปแบบเลิรนนิงอ็อบเจกต
(Learning Object) ซึ่งมีลักษณะสําคัญ คือเปนสื่อประสม (Multimedia) ที่ออกแบบเพื่อใหผูเรียน
บรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง และเหมาะสมสําหรับจัดทําเปนสื่อการเรียน การทดลองทาง
วิทยาศาสตร เพราะการทดลองบางเรื่อง ตองใชเวลาในการทดลองนาน และการทดลองบางเรื่อง
เปนอันตรายตอผูทดลองเอง ผูสอนจึงจําเปนตองตัดการทดลองออกจากแผนการสอน ทําให
นักเรียนขาดประสบการณตรงในการรับความรู ฉะนั้น เลิรนนิงอ็อบเจกต จะชวยแกปญหาดังกลาว
ได

วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา
1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของเลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning Object ) เรื่อง การ

เกิดภาพจากกระจกและเลนส ใหไดตามเกณฑ 80/80
2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชเลิรนนิงอ็อบเจกต

เรื่อง การเกิดภาพจากกระจกและเลนสกอนเรียนและหลังเรียน
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนโดยใชเลิรนนิงอ็อบเจกต เรื่อง การเกิดภาพ

จากกระจกและเลนส

ความสําคัญของการศึกษาคนควา
1. ไดเลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning Object) เรื่อง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส

สําหรับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่อง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส
2. เปนแนวทางการพัฒนาเลิรนนิงอ็อบเจกต หรับวิชาที่ใชทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ในเรื่องอ่ืนๆ ตอไป
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3. เปนแหลงขอมูลในการศึกษาเพิ่มเติม ทบทวนบทเรียน ในรายวิชาวิทยาศาสตรและ
สามารถนําความรูที่ไดไปใชไดอยางดี

สมมติฐานของการศึกษาคนควา
1. เลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning Object) รื่อง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส ที่

สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชเลิรนนิงอ็อบเจกต เรื่อง การเกิดภาพ

จากกระจกและเลนส หลังเรียนสูงวากอนเรียน
3. นักเรียนมีความคิดเห็นตอเลิรนนิงอ็อบเจกต เรื่อง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส

อยูในระดับดีมาก

ตัวแปรท่ีศึกษา
1. การเรียนดวยเลิรนนิงอ็อบเจกต ( Learning Object) เรื่อง การเกิดภาพจากกระจก

และเลนส
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชเลิรนนิงอ็อบเจกต เรื่อง การเกิดภาพ

จากกระจกและเลนส
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอเลิรนนิงอ็อบเจกต เรื่อง การเกิดภาพจากกระจกและ

เลนส

นิยามศัพทเฉพาะ
1. เลิรนนิงอ็อบเจกต ( Learning Object ) เร่ือง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส

หมายถึง สื่อดิจิตัล มัลติมีดเดีย  ขนาดเล็ก ที่ใชในการนําเสนอเนื้อหาและการทดลองทาง
วิทยาศาสตร ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีรูปแบบเปนหนวยยอยที่จบภายในตัว
เก่ียวกับการเกิดภาพจากการเกิดภาพจากกระจกและเลนส สามารถใชซ้ํากับบทเรียนระดับชั้นอ่ืนที่
มีเนื้อหาเก่ียวกับการเกิดภาพจากกระจกและเลนสได

2. ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอเลิรนนิงอ็อบเจกต หมายถึง การแสดงออกของ
นักเรียนในดานความเชื่อและความรูสึกการตัดสินใจ ความรูสึกประทับใจของแตละบุคคล ที่มีตอ
เลิรนนิงอ็อบเจกต เรื่อง การเกิดภาพจากเลนส หลังจากใชเรียน ซึ่งแบบสอบถามเปน
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา (Rating  Scale) มีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ
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3. ประสิทธิภาพของเลิรนนิงอ็อบเจกต เร่ือง การเกิดภาพจากเลนส ประเมินจาก
กระบวนการระหวางเรียนและหลังเรียนเลิรนนิงอ็อบเจกต เรื่อง การเกิดภาพจากเลนส โดยใช
เกณฑ 80/80

80 ตัวแรก หมายถึง  คาเฉลี่ยรอยละของคะแนนกิจกรรมระหวางเรียนดวย
เลิรนนิงอ็อบเจกต

80 ตัวหลัง หมายถึง คาเฉลี่ยรอยละของคะแนนสอบหลังเรียนดวยเลิรนนิงอ็อบเจกต

ขอบเขตการศึกษาคนควา
1. ขอบเขตดานเน้ือหา

เนื้อหาการทดลอง เรื่องการเกิดภาพจากกระจกและเลนสตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(กระทรวงศึกษาธิการ,2551)

2. ขอบเขตดานประชากร
ประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปการศึกษา 2553
3. ขอบเขตดานตัวแปร

1. ตัวแปรตน  ไดแก การเรียนดวยเลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning Object) เรื่อง การ
เกิดภาพจากกระจกและเลนส ที่ผูศึกษาสรางขึ้น

2. ตัวแปรตาม ไดแก
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ เรียนโดยใช เลิรนนิงอ็อบเจกต

(Learning Object ) เรื่อง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส ที่ผูศึกษาสรางขึ้น
2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนตอเลิรนนิงอ็อบเจกต เรื่อง การเกิดภาพจากกระจก

และเลนสที่ผูศึกษาสรางขึ้น

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ไดเลิรนนิงอ็อบเจกต เรื่อง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส ที่ผูศึกษาสรางขึ้น ที่มี

ประสิทธิภาพ
2. ไดแนวทางในการสรางเลิรนนิงอ็อบเจกต ที่มีคุณภาพสําหรับทักษะอ่ืนๆ ของทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน


