
บทท่ี 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

จากการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพเลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning
Object) เรื่อง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส ในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการสรางเลิรนนิงอ็อบ-
เจกต แลวนําไปตรวจสอบแกไขหาประสิทธิภาพและทดสอบการใชงานกับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553
จํานวน 36 คน โดยนําผลการทดสอบการใชงานมาวิเคราะห ไดผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 3
ตอน ดังตอไปนี้

ตอนที่ 1 ผลการสรางและหาประสิทธิภาพเลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning Object )
เรื่อง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส

1. ผลการประเมินคุณภาพเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
2. ผลการประเมินคุณภาพการออกแบบ โดยผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ
3. ผลการทดลองกับนักเรียนรายบุคคลหรือกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 เพื่อ

ตรวจสอบแกไขเลิรนนิงอ็อบเจกต
4. ผลการทดลองกับนักเรียนกลุมเล็กหรือกับนักเรียนกลุมตัวอยางกลุมที่ 2

เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และนําไปปรับปรุงแกไขเลิรนนิงอ็อบเจกต
5. ผลการทดลองกับนักเรียนกลุมภาคสนามหรือกลุมตัวอยางกลุมที่ 3 เพื่อหา

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชเลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning

Object)  เรื่อง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส
ตอนที่ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอเลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning

Object ) เรื่อง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส
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ตอนท่ี 1 ผลการทดสอบการใชงานและปรับปรุงแกไขเลิรนนิงอ็อบเจกต(Learning Object)
เร่ือง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส

1. ผลการประเมินคุณภาพเน้ือหา โดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ไดผลดังนี้
ตาราง 3  แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการประเมินคุณภาพเน้ือหา

เลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning Object) เร่ือง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส
โดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา

n  =  3รายการประเมิน ระดับคุณภาพ

1. เนื้อหา กิจกรรม ถูกตอง ตรงตาม วัตถุประสงค 4.67 0.58 ดีมาก
2. การลําดับเนื้อหาถูกตอง เหมาะสม 4.33 1.15 ดี
3. การอธิบายคําตางๆ มีความชัดเจน 4.33 0.58 ดี
4. ปริมาณเนื้อหาและกิจกรรมที่นําเสนอมีความยาก 4.00 1.00 ดี
     งายเหมาะสมกับผูเรียน
5. การนําเสนอเนื้อหา กิจกรรมการทดลองมี 4.33 1.15 ดี
     ความนาสนใจ เรียนรูไดดวยตนเอง
6. รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาเขาใจงาย 4.00 1.00 ดี
7. รูปแบบกิจกรรมที่นําเสนอ ชวยใหผูเรียน 4.00 0.00 ดี
     เขาใจเรื่องการเกิดภาพจากกระจกและเลนสได
8. เนื้อหาและกิจกรรมมีความยึดหยุน 4.67 0.58 ดีมาก
     ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล
9. การใชภาษาถูกตองตามหลักวิชา 4.00 1.00 ดี
10. กราฟก ภาพ เสียง ประกอบเหมาะสมกับ 3.67 0.58 ดี
       เนื้อหาและกิจกรรม

เฉลี่ย 4.20 0.76 ดี

จากตาราง 3 พบวาผลการประเมินคุณภาพเนื้อหาเลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning
Object ) เรื่อง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส ตามรายการประเมิน ทั้ง 10 รายการ โดยรวมอยู
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ในระดับคุณภาพดี ( x = 4.20 , S.D.  = 0.76 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามี 2 รายการอยู
ในระดับคุณภาพดีมาก ไดแก 1)ในสวนเนื้อหา กิจกรรม ถูกตอง ตรงตาม วัตถุประสงค 2) เนื้อหา
กิจกรรมมีความยึดหยุนตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล และมี 8 รายการอยูในระดับ
คุณภาพดี  ไดแก 1) การลําดับเนื้อหาถูกตอง เหมาะสม 2)การอธิบายคําตางๆ มีความชัดเจน
3)ปริมาณเนื้อหาและกิจกรรมที่นําเสนอมีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 4)การนําเสนอเนื้อหา
กิจกรรมการทดลองมีความนาสนใจ เรียนรูไดดวยตนเอง 5)รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาเขาใจงาย
6) รูปแบบกิจกรรมที่นําเสนอ ชวยใหผูเรียนเขาใจเรื่องการเกิดภาพจากกระจกและเลนสได 7) การ
ใชภาษาถูกตองตามหลักวิชา 8) กราฟก ภาพ เสียง ประกอบเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม

2. ผลการประเมินคุณภาพการออกแบบ โดยผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ
ผลการประเมินคุณภาพการออกแบบ โดยผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ ไดผลดังนี้

ตาราง 4 แสดง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการประเมินคุณภาพการ
ออกแบบเลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning Object) เร่ือง การเกิดภาพจากกระจก
และเลนส  โดยผูเชี่ยวชาญการออกแบบ

n  =  3รายการประเมิน ระดับคุณภาพ

1. ดานการออกแบบหนาจอและมัลติมีเดีย 3.80 0.92 ดี

1.1 การเขาสูบทเรียนเราความสนใจ งายและสะดวกตอการ 3.67 1.53 ดี
ใชงาน

1.2 การจัดวางการจัดองคประกอบภาพ ตัวอักษร สี ปุม 4.33 0.58 ดี
ในแตละหนาจออยูใน ตําแหนงที่เหมาะสม  สวยงาม
งายตอ การใชงานและเหมาะสมกับระดับของ   ผูเรียน

1.3 มีระบบเนวิเกชั่น (Navigation) ที่ใชงาน งาย 3.67 0.58 ดี
1.4 กราฟก ภาพ สี เสียงและขนาดตัวอักษร ที่ใช 3.33 1.15 ปานกลาง

มีความชัดเจนเหมาะสม
1.5 การปฏิสัมพันธมีความเหมาะสม (การพิมพ การใชเมาส) 4.00 1.00 ดี
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ตารางท่ี 4 (ตอ)
n  =  3รายการประเมิน ระดับคุณภาพ

2. ดานการออกแบบการเรียนการสอน 3.83 0.83 ดี

2.1 การถายทอดเนื้อหาความรูมีความนาสนใจและตอเนื่อง 4.00 1.00 ดี
2.2 กิจกรรมการเรียนมีความนาสนใจ 4.00 1.00 ดี
2.3 กิจกรรมการทดลองสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการ

คิดได
3.33 0.58 ปานกลาง

2.4 สามารถควบคุมและมีสวนรวมในการฝกกิจกรรมดวย 4.00 1.00 ดี
ตนเองตามความแตกตางระหวางบุคคล

3. ดานคุณสมบัติของเลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning
Object ) 3.60 0.74 ดี

3.1 สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง 4.00 1.00 ดี
3.2 มีการปฏิสัมพันธกับผูเรียน 3.67 0.58 ดี
3.3 มีขอมูลยอนกลับที่เอ้ือใหผูเรียนไดวิเคราะหและ

แกปญหา
3.00 1.00 ปานกลาง

3.4 มีความนาสนใจ นาติดตาม สอดคลอง 3.67 0.58 ดี
กับเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค

3.5 ตัวสื่อมีความสมบูรณในตัวเอง 3.67 0.58 ดี

เฉลี่ย 3.80 0.91 ดี

จากตาราง 4 พบวาผลการประเมินคุณภาพการออกแบบเลิรนนิงอ็อบเจกต Learning
Object เรื่อง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส โดยรวมอยูในระดับคุณภาพดี ( x = 3.80 ,
S.D. = 0.76 ) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทั้ง 3 ดานอยูในระดับคุณภาพดี ไดแก 1) ดานการ
ออกแบบหนาจอและมัลติมีเดีย 2) ดานการออกแบบการเรียนการสอน 3)  ดานคุณสมบัติของ
เลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning Object ) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอทั้ง 14 รายการ พบวา มี 11
รายการมีคุณภาพอยูในระดับดี ไดแก 1) การเขาสูบทเรียนเราความสนใจ งายและสะดวกตอการ
ใชงาน 2) การจัดวางการจัดองคประกอบภาพ ตัวอักษร สี ปุมในแตละหนาจออยูใน ตําแหนงที่
เหมาะสม  สวยงามงายตอการใชงานและเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 3) มีระบบเนวิเกชั่น
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(Navigation) ที่ใชงานงาย 4) การปฏิสัมพันธมีความเหมาะสม (การพิมพ การใชเมาส) 5) การ
ถายทอดเนื้อหาความรูมีความนาสนใจและตอเนื่อง 6) กิจกรรมการเรียนมีความนาสนใจ
7) สามารถควบคุมและมีสวนรวมในการฝกกิจกรรมดวยตนเองตามความแตกตางระหวางบุคคล
8) สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง 9) มีการปฏิสัมพันธกับผูเรียน 10) มีความนาสนใจ นา
ติดตาม สอดคลองกับเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค 11) ตัวสื่อมีความสมบูรณในตัวเอง และ
พบวา มี 3 รายการมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง ไดแก 1) กราฟก ภาพ สี เสียงและขนาด
ตัวอักษร ที่ใชมีความชัดเจนเหมาะสม 2) กิจกรรมการทดลองสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดได  3) มีขอมูลยอนกลับที่เอ้ือใหผูเรียนไดวิเคราะหและแกปญหา

3. ผลการทดลองกับนักเรียนรายบุคคล เพ่ือตรวจสอบแกไขเลิรนนิงอ็อบเจกต
ผลการการทดลองใชเลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning Object) เรื่อง การเกิดภาพ

จากกระจกและเลนส  โดยการทดลองกับนักเรียนรายบุคคลพบปญหาวาควรแกไขเลิรนนิงอ็อบ
เจกต ดังนี้

5.1 เพิ่มการอธิบายในสวนของคําสั่ง  การทดลอง ใชชัดเจนวา
ตองการใหนักเรียนทําอะไร  อยางไร

5.2 แกไขคําบางคําที่พิมพผิด
5.3 เพิ่มขนาดตัวอักษรที่เล็กเกินไป
5.4 เพิ่มรูปภาพในสวนของการอธิบายคําศัพทเพื่อใหเห็นภาพเขาใจ

ไดงายขึ้น

4. ผลการทดลองกับนักเรียนกลุมเล็ก เพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
และนําไปปรับปรุงแกไขเลิรนนิงอ็อบเจกต

ผลการวิเคราะหการทดลองใชเลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning Object) เรื่อง การ
เกิดภาพจากกระจกและเลนส  โดยการทดลองกับนักเรียนกลุมเล็ก และใชโปรแกรมคํานวณคา
ประสิทธิภาพแบบ E1/E2 ที่พัฒนาโดย ดร.ปกรณ ประจัญบาน(2553) ไดผลดังนี้
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ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะหการหาประสิทธิภาพระหวางเรียนละหลังเรียนสื่อการ
เรียน(Learning Object)เร่ือง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส  โดยการทดลอง
กับนักเรียนกลุมเล็ก

n  =  9คะแนน
ประสิทธิภาพระหวางเรียน (E1) ประสิทธิภาพหลังเรียน(E2)

คะแนนเต็ม 25 20
คะแนนเฉลี่ย 19.56 15.67
เฉลี่ยรอยละ 78.22 78.33

จากตาราง 5 พบวาคะแนนเฉลี่ยรอยละระหวางเรียนละหลังเรียนของนักเรียนกลุม
ตัวอยางกลุมเล็กเทากับ 19.56 และ 15.56 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ระหวางเรียนกับหลังเรียน  เทากับ 78.22 / 78.33  ซึ่งตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดไวในสมมติฐาน คือ
80/80 จากการสอบถามนักเรียนพบวาควรแกไขดังนี้

1. นักเรียนไมรูวาเรื่องใดในเลิรนนิงอ็อบเจกตที่สําคัญและมีออกในขอสอบจึงควรมีการ
เนนขอความใหนาสนใจจดจําขึ้นและทําคูมือการใชงาน

2. เวลาที่ใหทดลองเร็วเกินไปควรเผื่อเวลาใหนักเรียนไดทบทวนมากขึ้น

5. ผลการทดลองกับนักเรียนกลุมภาคสนาม
ผลการวิเคราะหการทดลองใชเลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning Object) เรื่อง การ

เกิดภาพจากกระจกและเลนส  โดยการทดลองกับนักเรียนกลุมภาคสนามเพื่อหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 ไดผลดังนี้
ตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะหการหาประสิทธิภาพเลิรนนิงอ็อบเจกต(Learning Object)

เร่ืองการเกิดภาพจากกระจกและเลนส  โดยการทดลองกับนักเรียนกลุม
ภาคสนาม

n  =  37คะแนน
ประสิทธิภาพระหวางเรียน (E1) ประสิทธิภาพหลังเรียน(E2)

คะแนนเต็ม 25 20
คะแนนเฉลี่ย 20.43 16.59
เฉลี่ยรอยละ 81.73 82.97
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จากตาราง 6 พบวาคะแนนเฉลี่ยรอยละระหวางเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุม
ตัวอยางกลุมภาคสนามเทากับ 20.43 และ 16.59 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ระหวางเรียนกับหลังเรียน  เทากับ 81.73 / 82.97 ซึ่งเปนตามเกณฑที่กําหนดไวในสมมติฐาน คือ
80/80 แสดงใหเห็นวาเลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning Object) เรื่อง การเกิดภาพจากกระจกและ
เลนส มีประสิทธิภาพตามเกณฑ และสามารถนําไปใชเพื่อเรียนได

ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชเลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning
Object) เร่ือง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางกลุมที่ 4
ซึ่งเรียนโดยใชเลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning Object) เรื่อง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส ไดผล
ดังนี้

ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติของการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนสอบกอนและหลังเรียนของ
นักเรียนท่ีใชเลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning Object) เร่ือง การเกิดภาพจาก
กระจกและเลนส

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( t .05,35 =   2.03)

จากตาราง 7 พบวาการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชสื่อ
การเรียน (Learning Object) เรื่อง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 9.67
คะแนน  และ 16.36 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง
กอนเรียนและหลังเรียน พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การทดสอบ n S.D. t (t-test)
กอนเรียน 36 9.67 1.15
หลังเรียน 36 16.36 0.96

33.07*

X
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ตอนท่ี 3 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ เลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning
Object) เร่ือง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส
ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอเลิรนนิงอ็อบเจกต หลังใชเรียน ไดผลดังนี้

ตาราง 8 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีเรียนโดย
ใชเลิรนนิงอ็อบเจกต(Learning Object) เร่ือง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส

n  =  36 ระดับรายการประเมิน
ความคิดเห็น

1. การเขาสูบทเรียน มีความงายและสะดวกตอการใชงาน 5.00 0.00 ดีมาก
2. ภาพ สี เสียง และขนาดตัวอักษรที่ใชในมีความชัดเจนและ

อานงาย
4.14 0.49 ดี

3. การอธิบายคําตางๆ มีความชัดเจน 4.25 0.44 ดี
4. การนําเสนอเนื้อหา กิจกรรมการทดลองมีความนาสนใจ 4.97 0.17 ดีมาก
5. วิธีการนําเสนอกิจกรรม ชวยใหผูเรียน  นึกและมองเห็น
     ภาพ เขาใจงาย

4.97 0.17 ดีมาก

6. กิจกรรมการเรียนมีความสนุก ทาทายและ ไมนาเบ่ือ 5.00 0.00 ดีมาก
7. นักเรียนสามารถควบคุมและมีสวนรวมในการฝกกิจกรรม

ผาน สื่อไดดวยตัวของผูเรียนเอง
5.00 0.00 ดีมาก

8. นักเรียนสามารถเรียนและทบทวนบทเรียนไดดวยตนเอง 5.00 0.00 ดีมาก
9. นักเรียนไดรับความรู จากการเรียนและทํากิจกรรมผานสื่อ

การเรียน
4.89 0.32 ดีมาก

10. นักเรียนชอบการเรียนโดยการใชเลิรนนิงอ็อบเจกตนี้ 5.00 0.00 ดีมาก
เฉลี่ย 4.82 0.16 ดีมาก

จากตาราง 8 พบวาผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอเลิรนนิงอ็อบเจกต
(Learning Object) เรื่อง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส หลังใชเรียน โดยรวมอยูในระดับ ดีมาก
( x = 4.82 , S.D.   = 0.16 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอทั้ง 10 รายการ พบวา มี 8 รายการ อยูใน
ระดับคุณภาพดีมาก ไดแก 1)การเขาสูบทเรียน มีความงายและสะดวกตอการใชงาน 2) การ
นําเสนอเนื้อหา กิจกรรมการทดลองมีความนาสนใจ 3) วิธีการนําเสนอกิจกรรม ชวยใหผูเรียน

..DSX
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นึกและมองเห็นภาพ เขาใจงาย 4) กิจกรรมการเรียนมีความสนุก ทาทายและ ไมนาเบ่ือ
5) นักเรียนสามารถควบคุมและมีสวนรวมในการฝกกิจกรรมผาน สื่อไดดวยตัวของผูเรียนเอง
6) นักเรียนสามารถเรียนและทบทวนบทเรียนไดดวยตนเอง 7) นักเรียนไดรับความรู จากการเรียน
และทํากิจกรรมผานเลิรนนิงอ็อบเจกต 8) นักเรียนชอบการเรียนโดยการใชเลิรนนิงอ็อบเจกตนี้
และมี 2 รายการอยูในระดับคุณภาพดี ไดแก 1) ภาพ สี เสียง และขนาดตัวอักษรที่ใชในมีความ
ชัดเจนและอานงาย 2) การอธิบายคําตางๆ มีความชัดเจน


