
บทท่ี 3

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา

ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพเลิรนนิงอ็อบเจกต
(Learning Object ) เรื่อง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส ซึ่งผูศึกษาไดมีวิธีดําเนินการศึกษา
คนควา เพื่อสรางและประสิทธิภาพเลิรนนิงอ็อบเจกต ดังนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล

1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควา
ประชากร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปการศึกษา 2553  จํานวน 173 คน
1.1 กลุมตัวอยางกลุมที่ 1 เพื่อตรวจสอบแกไขเลิรนนิงอ็อบเจกต  ไดแก นักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ปการศึกษา  2553 จํานวน
3 กลุม แบง เปนกลุมเกง 1 คน กลุมปานกลาง 1 คน และกลุมออน 1 คน   รวมจํานวน 3 คน โดย
เลือกแบบเจาะจง ( อรุณี  ออนสวัสด์ิ,2546 หนา 73 )

1.2 กลุมตัวอยางกลุมที่ 2 เพื่อทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องมือตามเกณฑ 80/80
เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
พิษณุโลก ปการศึกษา  2553 จํานวน 3 กลุม แบงเปนกลุมเกง 3 คน กลุมปานกลาง 3 คน และ
กลุมออน 3 คน   รวมจํานวน 9 คน โดยเลือกแบบเจาะจง ( อรุณี  ออนสวัสด์ิ,2546 หนา 73 )

1.3 กลุมตัวอยางกลุมที่ 3  เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือตามเกณฑ 80/80 ไดแก
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกป จํานวน 37 คน (ชั้น
ม. 2/1)โดยโดยเลือกแบบเจาะจง ( อรุณี  ออนสวัสด์ิ,2546 หนา 73 )

1.4 กลุมตัวอยางกลุมที่ 4  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอเลิรนนิงอ็อบเจกต ( Learning Object )  เรื่อง การเกิดภาพจาก
กระจกและเลนส  ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราช วิทยาลัย
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พิษณุโลก ปการศึกษา  2553 จํานวน 36 คน (ชั้น ม. 2/3)โดยไดจากการสุมแบบยกกลุม( Cluter
or  Area  Random  Samping ) ดวยวิธีการสุมอยางงาย( อรุณี  ออนสวัสด์ิ,2546 หนา 70 )

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา

2.1 เลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning Object )เร่ือง การเกิดภาพจากกระจกและ
เลนส

ในการสรางและหาประสิทธิภาพเลิรนนิงอ็อบเจกต เรื่อง การเกิดภาพจากกระจกและ
เลนส ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นการออกแบบสื่อดวยหลักการออกแบบของ ADDIE model
(พนม  บุญญไพร , 2552) มีขั้นตอนดังนี้

2.1.1 ขั้นการวิเคราะห ( Analysis)
2.1.1.1 วิเคราะหเนื้อหา ผูศึกษาคนควาเลือกเนื้อหาวิชา

วิทยาศาสตร 4 รหสัวิชา ว22102   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง การเกิดภาพจากกระจก และ
เลนส ประกอบดวยกระจกราบ  กระจกโคง  เลนสเวาและเลนสนูน  ซึ่งเปนเรื่องที่นักเรียนมักสับสน
ภาพที่เกิดจากกระจกและเลนส เนื่องจากในการทดลองนักเรียนไมสามารถเห็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อ
ตําแหนงวัตถุเกินระยะที่กําหนดไวตามทฤษฎีได ตลอดจนศึกษาเอกสารเก่ียวกับการสรางเลิรน -
นิงอ็อบเจกต สําหรับใชในหองเรียน รวมศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ

2.1.1.2 วิเคราะหและกําหนดจุดประสงคการเรียนรู ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง มาตรฐานการเรียนรูชั้นปที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร 4 รหัสวิชา ว22102 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 เรื่อง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส ตามหลักสูตรของกลุมโรงเรียนจุฬาภรณ โดยยึด
ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แตเนนวิทยาศาสตรดังนั้น นักเรียนเมื่อเรียนเรื่องใด
แลวจะตองมีทักษะกระบวนการในเรื่องนั้น ๆ

2.1.1.3 วิเคราะหผูเรียน พบวานักเรียนมีทักษะพื้นฐานการใช
คอมพิวเตอร สามารถที่จะคิดแบบนักวิทยาศาสตร  สามารถที่จะต้ังสมมุติฐานและทฤษฎี  และเห็น
วาความเปนจริงที่เห็นดวยการรับรูที่สําคัญเทากับความคิดกับสิ่งที่อาจจะเปนไปได ( ทฤษฎี
พัฒนาความคิดของ เพียเจต, 2551 )

2.1.1.4 วิเคราะหทรัพยากรที่เก่ียวของ พบวาโรงเรียนมีคอมพิวเตอร
จํานวน 3 หองเรียน เพียงพอสําหรับนักเรียนทุกคนดวย ระบบปฏิบัติการ Window XP สามารถ
อานแผน CD ได และสามารถใชในการเรียนการสอนโดยใชเลิรนนิงอ็อบเจกตซึ่งเปนสื่อที่มีขนาด
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เล็กและไมจําเปนตองลงโปรแกรมเพิ่มเติมใหกับคอมพิวเตอรแพราะโปรแกรมแฟรชสามารถบันทึก
เปนไฟลที่คอมพิวเตอรระบบปฏิบัติการ Window XP อานได

2.1.2 ขั้นการออกแบบ ( Design )
2.1.2.1 การออกแบบ เลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning Object) เรื่อง

การเกิดภาพจากกระจกและเลนส โดยศึกษาและรวบรวมขอมูล จากหนังสือ อินเตอรเน็ต และการ
สราง Learning Objects โดยใชโปรแกรม Macromedia Flash, ,Adobe Photoshop

2.1.2.2 การออกแบบบทดําเนินเรื่อง (Storyboard)
2.1.2.3 การออกแบบหนาจอภาพ (Screen Design) โดยการจัด

พื้นที่ของจอภาพเพื่อใชในการนําเสนอเนื้อหา ภาพ และสวนประกอบอ่ืนๆ สิ่งที่ตองพิจารณามี
ไดแก การกําหนดความละเอียดภาพ การจัดพื้นที่แตละหนาจอภาพในการนําเสนอ การเลือก
รูปแบบและขนาดของตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   การกําหนดสี ไดแก สีของ
ตัวอักษร  ,สีของฉากหลัง (Background) ,สีของสวนอ่ืนๆ ตลอดจนกําหนดสวนอ่ืนๆ ที่เปนสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการใชบทเรียน

รูปแสดง หนาจอหนาแรกของ เลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning Object)
เรื่อง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส
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2.1.3 ขั้นการพัฒนา ( Development )
ประกอบดวยรายละเอียดแตละสวน ดังนี้

2.1.3.1 การเตรียมการ การเตรียมการ เก่ียวกับองคประกอบ
ไดแก การเตรียมขอความ การเตรียมภาพ การเตรียมเสียง และเตรียมโปรแกรมจัดการ
บทเรียน

2.1.3.2 การสรางเลิรนนิงอ็อบเจกตหลังจากไดเตรียมขอความ ภาพ
เสียง และสวนอ่ืน เรียบรอยแลว ขั้นตอไปเปนการสรางบทเรียนโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
จัดการ เพื่อเปลี่ยนสตอรี่บอรด ใหเปนสื่อเลิรนนิงอ็อบเจกต

2.1.3.3 การสรางเอกสารประกอบการเรียน แบบทดสอบ  ใบ
กิจกรรมระหวางเรียน แบบประเมินคุณภาพสื่อสําหรับผูเชี่ยวชาญ  แบบประเมินความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอเลิรนนิงอ็อบเจกต

หลังจากสรางบทเรียนเสร็จสิ้นแลว ในขั้นตอไปเปนการตรวจสอบและทดสอบความ
สมบูรณขั้นตนของบทเรียน

2.1.3.4 นําเลิรนนิงอ็อบเจกตไปตรวจสอบเพื่อปรับปรงุแกไขและ
ประเมินคุณภาพดานเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาพบวาตองแกไขปรับปรุงทั้งในสวนของ
เนื้อหาที่ผิด  ขนาดตัวอักษรเล็ก และยังขาดความชัดเจนของเนื้อหาบางสวนอยูดังตารางที่ 1
ตาราง 1  แสดงผลการทดสอบการใชงานและการปรับปรุงแกไขเลิรนนิงอ็อบเจกต
               (Learning Object) เร่ือง การเกิดภาพจากกระจกและเลนสโดยผูเชี่ยวชาญ

ดานเน้ือหา

ลําดับท่ี ปญหาท่ีพบ การปรับปรุงแกไข
1 ความคิดรวบยอดของการเกิดภาพ

(Concept)
เพิ่มในสวนของเนื้อหาอยางชัดเจนวา
ภาพที่เกิดจากกระจกเปนการสะทอนสวน
ภาพที่เกิดจากเลนสเกิดจากการหักเห
และภาพจริงเกิดจากการที่รังสีตัดกันจริง
สวนภาพเสมือนเกิดจากการตอรังสี

2 ไมมีการอธิบายการเขียนเสนรังสี
ของแสง

เพิ่มสวนของการอธิบายการเขียนรังสีของ
แสงที่จะทําใหเกิดภาพจากกระจก และ
เลนส



56

ตาราง 1  (ตอ)

สวนผลการประเมิน ผลการประเมินคุณภาพเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
ไดผล พบวา การเกิดภาพจากกระจกและเลนส ตามรายการประเมิน ทั้ง 10 รายการ โดยรวมอยู
ในระดับคุณภาพดี ( x    = 4.20 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามี 2 รายการอยูในระดับคุณภาพ
ดีมาก ไดแก 1)ในสวนเนื้อหา กิจกรรม ถูกตอง ตรงตาม วัตถุประสงค 2) เนื้อหากิจกรรมมีความ
ยึดหยุนตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล และมี 8 รายการอยูในระดับคุณภาพดี  ไดแก 1)

ลําดับท่ี ปญหาท่ีพบ การปรับปรุงแกไข
3 ตัวหนังสือมีขนาดเล็กเกินไป เชน ที่

หนาการทดลองที่ 1 ตรงสวนของ
จุดประสงค/วิธีทํา

ปรับขนาดตัวอักษรใหมีขนาดใหญขึ้นตาม
ความเหมาะสมกับหนาจอ

4 หนาที่อธิบายสวนตางๆ ของเลนสควรมี
การลิงคอักษรไปที่เนื้อหา เชน เมื่อคลิก
ที่ C มีเนื้อหาคําอธิบายวาคืออะไร

เพิ่มการอธิบายคําใหครอบคลุมขึ้น

5 มีเนื้อหาผิด
- ภาพที่เกิดจากเลนสนูนสวนที่ 2.2

มีจุดที่เนื้อหาผิดตรงจุด O
- คําศัพทกระจกเวาขอที่ 6

แกไขใหถูกตอง

6 คําอธิบายบางคํามองไมเห็นภาพ ใสภาพประกอบ , ใชมาตรวัดระยะเปน
ตัวเลข ขนาด แทนคํา

7 .ในสวนของการทดลองควรมีคําสั่ง
อธิบายวาใหทําอยางไร เชน ใหเลื่อน
เลนสเปลี่ยนเลนสอยางไร

เพิ่มคําสั่งอธิบายวิธีการทดลองใหชัดเจน
ขึ้น

8 ควรมีสัญลักษณบอกวากําลังเรียนอยู
เรื่องอะไร

แกไขเพิ่มเติมใหรูวากําลังเรียนในเรื่อง
อะไรอยู

9 เพิ่มเติมการอธิบายรูปภาพ
- การสะทอนภาพจากกระจก
- การหักเหแสงผานเลนส

เพิ่มเติมการอธิบายใหชัดเจน

10 สวนของกระจกเวาเนื้อหานอยเกินไป
ไมมีการบอกระยะการเกิดภาพ

เพิ่มเติมเนื้อหาแลแสดงระยะการเกิดภาพ
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การลําดับเนื้อหาถูกตอง เหมาะสม  2)การอธิบายคําตางๆ มีความชัดเจน     3)ปริมาณเนื้อหาและ
กิจกรรมที่นําเสนอมีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน  4)การนําเสนอเนื้อหา กิจกรรมการทดลอง
มีความนาสนใจ เรียนรูไดดวยตนเอง 5)รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาเขาใจงาย 6) รูปแบบกิจกรรมที่
นําเสนอ ชวยใหผูเรียนเขาใจเรื่องการเกิดภาพจากกระจกและเลนสได  7) การใชภาษาถูกตองตาม
หลักวิชา 8) กราฟก ภาพ เสียง ประกอบเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม

2.1.3.5 นําเลิรนนิงอ็อบเจกต ไปตรวจสอบเพื่อปรับปรงุแกไขโดยและประเมิน
คุณภาพดานโดยผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบพบวาตองปรังปรุงแกไข ในสวนของ เสียง  การเพิ่ม
และจัดวางรูปภาพ เพิ่มการเสริมแรงและควรจัดทําคูมือการใชงานดังตารางที่ 2
ตาราง 2 แสดงผลการทดสอบการใชงานและการปรับปรุงแกไขเลิรนนิงอ็อบเจกต

โดยผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ

สวนผลการประเมินคุณภาพการออกแบบ โดยผู เชี่ยวชาญดานการออกแบบ
พบวา โดยรวมอยูในระดับคุณภาพดี ( x = 3.80 ) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทั้ง 3 ดาน
อยูในระดับคุณภาพดี ไดแก 1) ดานการออกแบบหนาจอและมัลติมีเดีย 2) ดานการออกแบบการ

ลําดับ
ท่ี ปญหาท่ีพบ การปรับปรุงแกไข

1 ควรมีเสียงบรรยาย  เสียงประกอบให
นาสนใจ

เพิ่มเสียงดนตรีประกอบเพื่อใหนาสนใจ
ขึ้น

2 ควรใสคําสั่งในการทํากิจกรรมใหชัดเจน
และบอกไววาสวนนี้จะมีแบบฝกหัด

เพิ่มคําสั่งในการทํากิจกรรม  ใชชัดเจน
บอกใหนักเรียนเตรียมทําใบกิจกรรมเรื่อง
ใดที่เทาไร

3 ควรเพิ่มรูปภาพประกอบการอธิบายและ
จัดวางใหเหมาะสม

เพิ่มรูปภาพประกอบการอธิบายและจัด
วางใหเหมาะสม

4 ควรมีคูมือการใชงานสําหรับเลิรนนิงอ็อบ
เจกต

จัดทําคูมือการใชงานใหนักเรียน

5 ควรเพิ่มความนาสนใจในการทดลองเพิ่ม
มากขึ้นใหมีหลากหลายกวานี้

เพิ่มกิจกรรมการทดลอง

6 ควรเพิ่มการเสริมแรง เพิ่มเฉลยการตอบแบบบันทึกผลการ
ทดลอง
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เรียนการสอน 3)  ดานคุณสมบัติของเลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning Object ) และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอทั้ง 14 รายการ พบวา มี 11 รายการมีคุณภาพอยูในระดับดี ไดแก 1) การเขาสูบทเรียน
เราความสนใจ งายและสะดวกตอการใชงาน 2) การจัดวางการจัดองคประกอบภาพ ตัวอักษร สี
ปุมในแตละหนาจออยูใน ตําแหนงที่เหมาะสม  สวยงามงายตอการใชงานและเหมาะสมกับระดับ
ของผูเรียน 3) มีระบบเนวิ-เกชั่น (Navigation) ที่ใชงานงาย 4) การปฏิสัมพันธมีความเหมาะสม
(การพิมพ การใชเมาส) 5) การถายทอดเนื้อหาความรูมีความนาสนใจและตอเนื่อง 6) กิจกรรมการ
เรียนมีความนาสนใจ 7) สามารถควบคุมและมีสวนรวมในการฝกกิจกรรมดวยตนเองตามความ
แตกตางระหวางบุคคล 8) สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง 9) มีการปฏิสัมพันธกับผูเรียน
10) มีความนาสนใจ นาติดตาม สอดคลองกับเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค 11) ตัวสื่อมีความ
สมบูรณในตัวเอง และ พบวา มี 3 รายการมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง ไดแก 1) กราฟก ภาพ
สี เสียงและขนาดตัวอักษร ที่ใชมีความชัดเจนเหมาะสม 2) กิจกรรมการทดลองสามารถพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดได  3) มีขอมูลยอนกลับที่เอ้ือใหผูเรียนไดวิเคราะหและแกปญหา

2.1.3.5 นําเลิรนนิงอ็อบเจกตที่ผานการประเมินคุณภาพดานเนื้อหา
และการออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญแลวมาหาประสิทธิภาพใหไดตามเกณฑ 80/80 โดยทดลองใชกับ
นักเรียนกลุมตัวอยาง ดังนี้

ครั้งที่ 1 ทดลองแบบเด่ียว  (One to  one test) โดยให
นักเรียนทดลองใช 3 คน ซึ่งแบงเปนเด็กที่มีผลการเรียนดี  ปานกลาง และออน อยางละ 1 คนดวย
การเลือกแบบเจาะจง  เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขโดยใชวิธีการสัมภาษณ  ผลการทดลอง คือ นักเรียน
ยังไมรูลําดับเนื้อหาวาควรศึกษาเรื่องใดกอน , ไมรูวิธีการใชเมาสสําหรับการทดลอง , นักเรียนไม
เขาใจความหมายของสมการ และสัญลักษณบางตัวซึ่งควรมีภาพประกอบเพื่อความเขาใจที่ชัดเจน
ย่ิงขึ้น  และตัวหนังสือเล็กเกินไปบางคํายังพิมพตกหลน

ครั้งที่ 2 ทดลองกลุมเล็ก (Small group testing ) โดยให
นักเรียนทดลองใช 9 คน ซึ่งแบงเปนเด็กที่มีผลการเรียนดี  ปานกลาง และออน อยางละ 3 คนดวย
การเลือกแบบเจาะจง เพื่อหาประสิทธิภาพ (E1 / E2) ของเลิรนนิงอ็อบเจกตใหไดตามเกณฑ 80/80
โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกิจกรรมระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ผลปรากฏวาเลิรนนิงอ็
อบเจกตมีประสิทธิภาพ เทากับ 78.22 / 78.33   ซึ่งตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดไว

ครั้งที่ 3 ทดลองภาคสนาม  (Field testing ) โดยให
นักเรียนทดลองใช  37 คน(ชั้น ม.2/1) ดวยการเลือกแบบเจาะจง เพื่อหาประสิทธิภาพ(E1 / E2)
ของเลิรนนิงอ็อบเจกตใหไดตามเกณฑ 80/80 โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกิจกรรมระหวางเรียนและ
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แบบทดสอบหลังเรียน ผลปรากฏวาเลิรนนิงอ็อบเจกตมีประสิทธิภาพ เทากับ 81.73  และ 82.97
ซึ่งสอดคลองกับเกณฑที่กําหนดไว

 2.1.4 ขั้นการนําไปใช  Implementation
2.1.4.1 การทดลองใช เลิรนนิงอ็อบเจกต กับกลุมตัวอยาง จํานวน

36 คน ซึ่งวัดผลโดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน (ภาคผนวก ง )
2.1.4.5 การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสื่อเลิรนนิงอ็อบ

เจกตหลังจากใชเรียน (ภาคผนวก ค)
2.1.4.6 วิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และ

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนโดยใชเลิรนนิงอ็อบเจกต
2.1.5 ขั้นการประเมินผล ( Evaluation )

โดยนําขอมูลที่บันทึกไว ไดแก  คะแนนการประเมินคุณภาพสื่อโดย
ผูเชี่ยวชาญ คะแนนกิจกรรมระหวางเรียน  คะแนนแบบทดสอบกอนเรียน   คะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียน  และคะแนนแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนโดยใชเลิรนนิงอ็อบเจกต มา
วิเคราะหประเมินผล โดยใชระดับ ใชคาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต ( X ) โดย JOHN  W.BEST ,
1983 อางถึงใน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (2550)กําหนดเกณฑการพิจารณา ดังนี้

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง  ควรปรับปรุง

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง  พอใช

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง  ปานกลาง

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง  ดี

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง  ดีมาก

2.2 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและการออกแบบในการ
ประเมินคุณภาพเลิรนนิงอ็อบเจกต  Learning Object เร่ือง การเกิดภาพจากกระจกและ
เลนส ปรับปรุงจาก ศราวุธ ใจจะดี ( 2551 ) และญาณิน ทองเพิ่ม ( 2551 )

2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอเลิรนนิงอ็อบเจกต
( Learning Object ) เร่ือง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส ปรับปรุงจาก ฐานิตย  เนคมานุ
รักษและคณะ(2552 )
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2. 4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผูศึกษาคนควาไดดําเนินการ

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ตามลําดับขั้นตอนดังนี้
2.4.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยศึกษามาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรูและผลการ
เรียนรูที่คาดหวังเก่ียวกับวิทยาศาสตร  (กรมวิชาการ. 2551  )

2.4.2 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู  เพื่อวางโครงสราง  และ
กําหนดพฤติกรรมที่ตองการวัดของแบบทดสอบ

2.4.3 สรางแบบทดสอบตามจุดประสงคการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวังให
ครอบคลุมเนื้อหาตามพฤติกรรมที่ตองการ จํานวน 40  ขอ แลวนําไปหาคาความยาก(P)และ คา
อํานาจจําแนก(r) โดยเลือกใชขอสอบที่มาความยาก อยูในชวง .20 ถึง .80 และอํานาจจําแนก
ต้ังแต .20 ขึ้นไป(อรุณี ออนสวัสด์ิ , 2544 หนา 110 ) กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 ซึ่ง
ผานการเรียนในเรื่องการเกิดภาพจากกระจกและเลนสมาแลว เพื่อใหไดขอสอบจํานวน 20 ขอ
สําหรับใชในการทดสอบนักเรียน

2.4.4 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning
Object) เรื่อง การเกิดภาพจากระจกและเลนส โดยปรับปรุงจาก ศราวุธ ใจจะดี ( 2551 )
และญาณิน ทองเพิ่ม ( 2551 )

3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษานําเลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning  Object) เรื่อง การเกิดภาพจากระจกและเลนส

ไปดําเนินการทดลองใชกับกลุมตัวอยาง เพื่อหาประสิทธิภาพและเปรียบเทียบผลสําฤทธิ์ทางการ
เรียน กับนักเรียนกลุมตัวอยางที่ 3 และ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2553 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ดังนี้

3.1 จากการใหนักเรียนทําการทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง  การเกิดภาพจากกระจกและเลนส (ภาคผนวก ง)

3.2 นําเลิรนนิงอ็อบเจกต ใหนักเรียนทําการศึกษา พรอมทั้งทํากิจกรรมและแบบทดสอบ
ระหวางเรียนที่มีภายในตัวเลิรนนิงอ็อบเจกต และในกิจกรรมที่ครูผูสอนแจกให ซึ่งใชเวลาในการ
เรียนการสอนตามแผนการเรียนรูทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง
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3.3 ทดสอบหลังเรียน เมื่อนักเรียนทําการศึกษาเลิรนนิงอ็อบเจกตเรียบรอยแลว โดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เกิดภาพจากกระจกและเลนส

3.4 เมื่อนักเรียนเรียนเสร็จใหนักเรียนตอบแบบสอบถามคิดเห็นที่มีตอเลิรนนิงอ็อบเจกต
เพื่อนํามาวิเคราะหโดยวิธีทางสถิติ

4. การวิเคราะหขอมูล
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการวิเคราะห

แบบสอบความพึงพอใจของนักเรียนใชคาเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต ( x ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)
โดยใชในการศึกษาคนควาใชสถิติในการวิเคราะห(อรุณี  ออนสวัสด์ิ,2546 หนา 1O2)ดังตอไปนี้

4.1  คารอยละ (Percentage)  ดวยโปรแกรมที่พัฒนาโดย อาจารย ดร.ปกรณ
ประจัญบาน (2553)

4.2 คาเฉลี่ย ( x ) ดวยโปรแกรมที่พัฒนาโดย อาจารย ดร.ปกรณ ประจัญบาน
(2553)

4.3  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)

4.4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนโดยใช  สถิติทดสอบ
t-test ดวยโปรแกรมที่พัฒนาโดย อาจารย ดร.ปกรณ ประจัญบาน (2553)

4.5 การหาประสิทธิภาพของเลิรนนิงอ็อบเจกต จะใชสูตร E1/E2 ของ ดวย
โปรแกรมที่พัฒนาโดย อาจารย ดร.ปกรณ  ประจันบาน (2553)
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