
บทท่ี 5

สรุป  อภิปราย  และขอเสนอแนะ

การศึกษาคนควาแบบอิสระในครั้งนี้ผูศึกษาไดสรางสื่อ เลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning
Object) เรื่อง การเกิดภาพจากกระจกและเลนสเพื่อ หาประสิทธิภาพ   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชเลิรนนิงอ็อบเจกต กอนเรียนและหลังเรียนและเพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนโดยใชเลิรนนิงอ็อบเจกต ผลการศึกษาสรุป อภิปราย และ
เสนอแนะไดดังนี้

สรุปผลการศึกษา

การศึกษาเลิรนนิงอ็อบเจกต(Learning Object) เรื่อง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส
ผลการศึกษาสรุปไดตามวัตถุประสงคของการศึกษาคนควา ดังนี้

1. เลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning Object) เรื่อง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส ที่สราง
ขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.73 / 82.97 ซึ่งเปนตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใชเลิรนนิงอ็อบเจกต( Learning
Object ) เรื่อง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนโดยใชเลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning Object )  เรื่อง
การเกิดภาพจากกระจกและเลนส อยูในระดับดีมาก ( x  = 4.82 , S.D. = 0.16 )

อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาเลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning Object)  เรื่อง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส

ผูศึกษาสามารถอภิปรายผล ไดดังนี้
1. เลิรนนิงอ็อบเจกต Learning Object เรื่อง การเกิดภาพจากกระจก ที่สรางขึ้นมี

ประสิทธิภาพ 81.73 / 82.97 สอดคลองกับเกณฑที่กําหนดไว  (80/80) ดังนั้น เลิรนนิงอ็อบเจกต
ที่สรางขึ้นในครั้งนี้ มีประสิทธิภาพเพียงพอสามารถนําไปใชเรียนได อาจเนื่องมาจากประเด็น
ดังตอไปนี้
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1.1 เลิรนนิงอ็อบเจกตที่สรางขึ้นผานการตรวจสอบแกไขในสวนของเนื้อหา
และการออกแบบจากผูเชี่ยวชาญทั้งทางดานเนื้อหาและการออกแบบ ตลอดจนการทดลองกับ
นักเรียนทั้งรายบุคคลเพื่อปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองซ้ํากับนักเรียนกลุมเล็กและกลุมภาคสนาม
จนไดสื่อที่มีประสิทธิภาพ

1.2 ผูศึกษาไดสรางและออกแบบเลิรนนิงอ็อบเจกต ตาม หลักการออกแบบ
หลักการออกแบบของ ADDIE model พนม  บุญญไพร (2551) และตามขั้นตอนในการออกแบบ
และพัฒนาเลิรนนิงอ็อบเจกต ของใจทิพย ณ สงขลา (2548 อางถึงใน บรรณสาร มศก.ท. 2551)
และ ออกแบบภาพประกอบการสอน ตาม องอาจ ชาญเชาว (2552) ที่สื่อมัลติมีเดียที่ดีตองมีการ
จัดองคประกอบดี การจัดตําแหนงและวางทิศทางของเสนตางๆ เพื่อใหภาพมีความสมดุล มีการให
สี แสง และเงาที่ดี มีจุดสนใจอยูภายในภาพ มีความตัดกันและคมชัด มีสีที่เห็นไดจริงจัง สื่อ
ความหมายไดชัดเจน ตลอดจนประกอบดวยภาพ ภาพเคลื่อนไหว  เสียง กราฟก จะทําใหนักเรียน
สามารถเรียนรูและจดจําไดดี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ที่สอดคลองกับงานวิจัยของศราวุธ
ใจจะดี (2551) และญาณิน ทองเพิ่ม (2551) ที่ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของเลิรนนิงอ็อบเจกต

2. ผลเปรียบการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใชเลิรน
นิงอ็อบเจกต (Learning Object)  เรื่อง การเกิดภาพจากกระจกและเลนส หลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ตามที่ผลการใชเลิรนนิงอ็อบเจกต กอนเรียน นักเรียน
ไดคะแนนเฉลี่ย 9.67 คะแนนหลังเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 16.36 คะแนน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ังไวเนื่องมาจาก  ผูศึกษาไดออกแบบเลิรนนิงอ็อบเจกตที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง อีก
ทั้งตัวสื่อมีความยืดหยุนในเรื่องของเวลาในการศึกษา นักเรียนสามารถควบคุมการเรียนและ
สามารถทบทวนเนื้อหา กิจกรรมไดดวยตนเอง อีกทั้งตัวสื่อยังมีความสมบูรณในตนเองอยูในระดับ
คุณภาพดีตามผลการประเมินคุณภาพการออกแบบของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ อีกทั้งผู
ศึกษายังออกแบบเลิรนนิงอ็อบเจกตที่จัดใหมีกระบวนการเรียนรูตามแนวคิดของกาเย โรเบิรต เอ็ม
กาเย (Robert M. Gagne’) มีการออกแบบดานกราฟกบนจอคอมพิวเตอร อางถึงใน Heinich, and
others (1999 หนา 81)ตลอดจนมีการปรับปรุงแกไขจากผูเชี่ยวชาญทั้งดานเนื้อหาและการ
ออกแบบ อีกทั้งยังไดทดลองใชกับนักเรียนทั้งราบบุคคล กลุมเล็กและภาคสนาม จึงทําใหนักเรียนที่
เรียนโดยใชเลิรนนิงอ็อบเจกต มีการจดจํา และเกิดการเรียนรู ได ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยเลิรน
นิงอ็อบเจกตหลังเรียนจึงสูงกวากอนเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ จิราพร แปนนอยและคณะ
(2552) ซึ่งไดทดลองหาประสิทธิภาพของสื่อแลวไดตามเกณฑ
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3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนโดยใชเลิรนนิงอ็อบเจกต (Learning Object) เรื่อง
การเกิดภาพจากกระจกและเลนส อยูในระดับ ดีมาก ( x = 4.82 , S.D. = 0.16 ) ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว เนื่องมาจากนักเรียนชอบเลิรนนิงอ็อบเจกต การเขาสูบทเรียน มีความงายและ
สะดวกตอการใชงาน การนําเสนอเนื้อหา กิจกรรมการทดลองมีความนาสนใจ    วิธีการนําเสนอ
กิจกรรม ชวยใหผูเรียน  นึกและมองเห็นภาพ เขาใจงาย กิจกรรมการเรียนมีความสนุก ทาทาย
และ ไมนาเบ่ือ นักเรียนสามารถควบคุมและมีสวนรวมในการฝกกิจกรรมผาน สื่อไดดวยตัวของ
ผูเรียนเอง นักเรียนสามารถเรียนและทบทวนบทเรียนไดดวยตนเอง นักเรียนไดรับความรู จากการ
เรียนและทํากิจกรรมผานเลิรนนิงอ็อบเจกต  ทําใหนักเรียนชอบการเรียนโดยการใชเลิรนนิงอ็อบ
เจกตนี้ ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอเลิรนนิงอ็อบเจกตจึงอยูในระดับดีมาก ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศราวุธ ใจจะดี(2551) และญาณิน ทองเพิ่ม (2551) คือ สีและขนาดตัวอักษรที่ใชใน
การออกแบบเลิรนนิงอ็อบเจกตที่มีความชัดเจนและอานงาย การจัดวางปุมในแตละหนาจออยูใน
ตําแหนงที่เหมาะสมและงายตอการใชงานรวมทั้งการนําภาพเคลื่อนไหวและภาพกราฟกมาใช
ประกอบเลิรนนิงอ็อบเจกตชวยใหผูเรียนมองเห็นภาพ มีความนาสนใจ ทําใหการเรียนรูเปนเรื่อง
สนุก และชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจได

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะท่ัวไป
   1. ควรทําการวิเคราะหเนื้อหารวมกับครูผูสอนในเรื่องนั้นๆ โดยละเอียด กอนจะทําการ

สรางเลิรนนิงอ็อบเจกต เพราะเนื้อหาที่จะนํามาสรางนั้นไมจําเปนตองนําเนื้อหามาสรางทั้งบทหรือ
ทั้งเรื่อง หากทําการวิเคราะหเนื้อหาโดยละเอียดและปรึกษารวมกับครูผูสอนแลว ผูศึกษาสามารถ
นําเนื้อหายอยๆ ของแตละบทมาสรางเปนสื่อเลิรนนิงอ็อบเจกตไดซึ่งเปนคุณสมบัติของเลิรนนิง-
อ็อบเจกต

2. ควรเนนและจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนมีการโตตอบกับบทเรียนใหมาก
3. ครูผูสอนควรอธิบายและแนะนําใหนักเรียนรูจักสื่อเลิรนนิงอ็อบเจกต ตลอดจน

วัตถุประสงคและขอตกลงในการเรียนโดยใชเลิรนนิงอ็อบเจกต เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใน
การเรียน
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ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคนควาตอไป
1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการใชเลิรนนิงอ็อบเจกต ที่สงผลกับการเรียน
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางสื่อเลิรนนิงอ็อบเจกตกับ

สื่ออ่ืน ๆ
3. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการรับรูเลิรนนิงอ็อบเจกต ในเรื่องนั้นๆ
4. ควรศึกษาซอฟแวรที่ใชในการพัฒนาเลิรนนิงอ็อบเจกตใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหม ๆ


