บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ไดบญ
ั ญัตวิ า
“การศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
โดยการถายทอดความรู การฝกอบรม การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรค
จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอ ันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม
การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบคุ คลเรียนรูอยางตอเนือ่ งตลอดชีวิต และในหมวด 4 มาตรา 22
ในเรื่องแนวการจัดการศึกษาบัญญัติวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัด
การศึกษา ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ สวนมาตรา
24 การจัดกระบวนการเรียนรูตอง ยึดหลักในเรื่องของการจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรม
ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ในปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและสงผลกระทบ
ตอวิถีชีวิตการดํารงชีวิตรวมทั้งการจัดการศึกษาดวย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ตางๆไดมกี ารปรับตัว
โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนใหมากขึ้น ระบบจัดการเรียนรู MOODLE ไดรับ
ความนิยมอยางมากในสถาบันการศึกษาทั่วโลกมากกวา 175 ประเทศ (ออนไลน สืบคนไดที่
www.academic.chula.ac.th)สาเหตุสําคัญคือ ประการแรกความงายในการใชงาน และมีเครื่องมือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย คลองตัวและมีประสิทธิภาพ ประการที่สอง
MOODLE LMS ไดรับการพัฒนาโดยชุมชนผูใช MOODLE โดยมีเครื่องมือและระบบใหมๆที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องประการที่สามและเปนประการสําคัญ คือ ระบบจัดการเรียนรู
MOODLE LMS เปน Open Source Application คือ ทุกคนสามารถนําไปใชไดโดยไมตองเสีย
คาใชจา ยแตประการใด และโปรแกรม MOODLE LMS ไดรับการแปลเมนูคําสั่งเปนภาษา
ทองถิ่นแลวกวา 75 ภาษา (ออนไลน สืบคนไดที่ www.academic.chula.ac.th ) ตัวอยางเชน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดจดั ระบบสนับสนุนสงเสริมใหมีการใชหอ งเรียนเสมือนในการเรียน
การสอนทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ไดใชระบบ MOODLE (Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment ) เปนระบบที่ใชในการจัดการ เรียนรูผา นเว็บ
(LMS : Learning Management System) (อางถึงใน ปราณี ทองคํา ออนไลน สืบคนไดที่
http://learners.in.th/file/classroom/sampleOne.doc)
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การเรียนการสอนในอดีตจะใชวิธีการยึดครูผูสอนเปนศูนยกลางการเรียนรู แต
ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีทําใหรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไปจากเดิม ผูเรียน
จึงจําเปนตองอาศัยเครื่องชวยสืบคนความรูจากแหลงตางๆ โดยมีครูเปนผูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน จัดสภาพแวดลอม และสื่อการเรียนรูดวยตนเอง (สุวิทย มูลคํา. 2544: 1) บทบาทของ
สื่อการเรียนการสอนจึงเปลี่ยนแปลงไปแทนที่จะเปนเพียงเครื่องชวยใหครูและนักศึกษาสื่อ
ความหมายไดตรงกัน (ลัดดา ศุขปรีดี. 2523: 6) การเลือกสื่อการเรียนการสอนนับวามี
ความสําคัญมาก สื่อการเรียนการสอนมีหลากหลาย การนํามาใชตองคํานึงถึงความเหมาะสมใน
หลายๆดานจึงจะเกิดประโยชนอยางแทจริง เปนหนาที่ของครูผูสอนที่จะตองพิจารณาตัดสินใจ
เนื่องจากเปนตัวกลางที่ชวยใหการสื่อสารระหวางครูผูสอนและผูเรียนดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพทําใหผูเรียนมีความเขาใจความหมายของเนื้อหาบทเรียนไดตรงกับที่ครูผูสอนตองการ
ไมวาสื่อนั้นจะเปนสื่อในรูปแบบใดก็ตามลวนแตเปนทรัพยากรที่สามารถอํานวยความสะดวก ใน
การเรียนรูไดทั้งสิ้น ในการใชสื่อการสอนนั้นผูสอนจําเปนตองศึกษาลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติ
สื่อแตละชนิดเพื่อเลือกใหตรงกับวัตถุประสงคการสอน และสามารถจัดประสบการณการเรียนรู
ใหแกผูเรียน สื่อมัลติมีเดียเปนสื่อใหมที่สําคัญมากในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนรู ซึ่งสามารถนําเสนอไดทั้งขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผานจอภาพ และ
ลําโพง ผสมผสานกัน รวมทั้งควบคุมการแสดงผลของสื่อเหลานั้นโดยโปรแกรม (program)
สั่งงานคอมพิวเตอร ทําใหสื่อเหลานั้นมีลักษณะพิเศษขึ้นมีพลังในการสื่อสารอยางมีชีวิตชีวา
(กิดานันท มลิทอง. 2536: 75) ทั้งนี้อยูที่ความพึงพอใจของผูเรียนและการที่บุคคลจะเกิด
ความพึงพอใจในสิ่งใด มักมีพื้นฐานจากการมีความตองการทางดานรางกายและจิตใจของบุคคล
ไดรับการตอบสนองซึ่งมาสโลว (Maslow, 1970) ไดอธิบายแนวคิดที่เกี่ยวกับความตองการและ
ความพึงพอใจของมนุษยไวในทฤษฎีแรงจูงใจวาลักษณะเฉพาะของชีวิตมนุษย คือการไดปฏิบัติ
เพื่อใหไดมาในสิ่งที่ปรารถนา เมื่อมีแรงขับหรือความปรารถนาเกิดขึ้น การกระทําก็จะถูกปลุกเรา
แลวความพึงพอใจก็จะมาจากการที่ไดบรรลุวัตถุประสงค
สภาพการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา พบวา
อุปกรณคอมพิวเตอรไมไดใชงานอยางคุม คา หนังสือบางเลมเกา เนื้อหาบางสวนชํารุด ขาด
นอกจากนี้นักศึกษาสวนใหญของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เปนนักกีฬาที่ตองเดินทาง
ไปเก็บตัวอยูเสมอ ไมสามารถเขาหองเรียนตามปกติได จากการสอบถามความคิดเห็นของอาจารย
ผูสอนมีความประสงคใหมีการนําสื่อการเรียนการสอนทีผ่ ูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเองก็จะ
ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาบทเรียนมัลติมีเดีย มีขอดี
ในแงของการนําเสนอเนื้อหาที่ฉับไว นําเสนอรูปภาพเคลื่อนไหวได  มีเสียงประกอบชวยเพิ่ม
ความนาสนใจ สามารถเก็บขอมูลไดมากกวาหนังสือหลายเทา ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนได
ในดานการประเมินผล สามารถบันทึกผลการเรียน ประเมินผลการเรียนซ้ําหลายๆครั้งไดโดยไม
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ทําใหผูใชมีความรูสึกรวมในการทํากิจกรรมการเรียนรู และผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนของ
ตนเองไดเสมือนอยูในชั้นเรียน
ดวยความสําคัญของบทเรียนมัลติมีเดีย และขอดีของโปรแกรม ผูวิจัยจึงสนใจ
ที่จะพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียดวยโปรแกรม MOODLE วิชาฟุตบอล 2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนมัลติมีเดีย ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
การเรียนผานระบบเครือขายดวยโปรแกรม MOODLE และนําผลการวิจัยที่ได มาใชใหเกิด
ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟุตบอล 2 ตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2 ใหมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ
80/80
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 2 โดยใชบทเรียน
มัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย
วิชาฟุตบอล 2
ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย
1. ไดบทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2 ทีม่ ีประสิทธิภาพสําหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
2. เปนแนวทางในการสรางบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาอื่นๆ
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ขอบเขตของการวิจัย
1) ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
(1) ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการหาคุณภาพของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เปนนักศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษา ชั้นปที่ 3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตยะลา ในภาคการเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 84 คน
(1.1) กลุมตัวอยางในการทดลองใชแบบทดสอบเพื่อหาคา
ความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (R) สุมแบบเจาะจงนักศึกษาปที่ 3/2 ที่เคยเรียน
วิชาฟุตบอล 2 จํานวน 30 คน
(1.2) กลุมตัวอยางที่ทดลองใชแบบทดสอบเพื่อหาคาความเชื่อมั่น
(Reliability) KR-20 โดยสุมอยางงายกับนักศึกษาปที่ 3 ที่เคยเรียนวิชาฟุตบอล 2
จํานวน 30 คน
(2) ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการหาประสิทธิภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2 คือนักศึกษาชั้นปที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 107 คน สุมกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมอยางงาย
(Simple Random Sampling) ดังนี้
(2.1) กลุมตัวอยาง จากนักศึกษาหอง 2/1 เปนกลุมทดลองใช
บทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2 ในขั้นที่ 1 จํานวน 3 คน ทดลองใช ขั้นที่ 2 จํานวน 10 คน
(2.2) กลุมตัวอยาง หอง 2/3 จํานวน 30 คน เปนกลุม ตัวอยาง
ที่ใชในการทดลองภาคสนาม
(2.3) กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งนี้
เปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่ผูวจิ ยั ใชวิธีการสุม อยางงาย (Simple Random Sampling) จากหอง 2/1
และหอง 2/2 จํานวน 32 คน
2) เนื้อหาที่ศึกษา เปนเนือ้ หาในวิชาฟุตบอล 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
(ศศ.บ.)โปรแกรมวิชาพลศึกษาชั้นปที่ 2 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา
3) ตัวแปรที่ศึกษา
(1) ตัวแปรตน ไดแก บทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2
(2) ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียน
ดวยบทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2
4) ระยะเวลาในการวิจัยภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
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5) เครื่องมือ ที่ใชในการวิจัย มีดังนี้
5.1 บทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2
5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.3 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2
5.4 แบบประเมินความพึงพอใจ
นิยามศัพทเฉพาะ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีนิยามศัพทเฉพาะของการวิจัยดังนี้
1. บทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2 หมายถึง บทเรียนที่นําเสนอเนื้อหา
วิชาฟุตบอล 2 ที่เสนอขอความ ภาพนิ่ง ภาพกราฟฟค ภาพเคลื่อนไหวและเสียงมาผสมผสานกัน
ซึ่งผูเรียนสามารถเลือกเรียนบทเรียนตางๆไดตามตองการผานระบบเครือขายที่
http://www.kru-rattana.net
2. ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย หมายถึง คุณภาพของบทเรียน
มัลติมีเดีย เมือ่ นักศึกษา ศึกษาจากบทเรียนมัลติมีเดีย แลว สามารถทํา แบบฝกหัดระหวางเรียน
และการทดสอบหลังเรียนไดถูกตองมากทีส่ ุด ตามเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80 โดย
80 ตัวแรก หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน
80 ตัวหลัง หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู ความเขาใจในเนื้อหา ซึ่งวัดจาก
คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนบทเรียนมัลติมีเดีย
วิชาฟุตบอล 2
4. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกพอใจ ชื่นชอบตอการเรียน
ดวยบทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น

