ชื่อวิทยานิพนธ การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียดวยโปรแกรม MOODLE วิชาฟุตบอล 2
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
ผูเขียน
นางรัตนา อนันตชนื่
สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปการศึกษา 2551
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียวิชาฟุตบอล 2
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียนี้ กลุม ตัวอยางที่ใช
ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียวิชาฟุตบอล 2 เปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 ซึ่งยังไมเคย
เรียนวิชาฟุตบอล 2 มากอน โดยแบงเปนกลุมทดลองในขั้นที่ 1 จํานวน 3 คน กลุมทดลอง
ในขั้นที่ 2 จํานวน 10 คน กลุมทดลองภาคสนาม จํานวน 30 คน และกลุมทดลองเพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 32 คน ดวยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก บทเรียนมัลติมีเดียวิชาฟุตบอล 2
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ีตอบทเรียน
มัลติมีเดีย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก E1/ E2 คา t - test คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. บทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ
82.33/80.71 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียวิชา
ฟุตบอล 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมุติฐานทีต่ งั้ ไว
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ การเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย วิชา
ฟุตบอล 2 มีดังนี้
3.1 ดานการออกแบบเนือ้ หาหลักสูตร
นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก มีคา เฉลี่ย เทากับ 4.04
3.2 ดานเนื้อหาวิชาที่ใชในการเรียนการสอน
นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.00
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3.3 ดานเทคนิคการออกแบบ Website
นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก มีคา เฉลี่ย เทากับ 3.84
3.4 ดานการปฏิสัมพันธในการเรียน
นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.09
3.5 ดานการประเมินผลการเรียน
นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก มีคา เฉลี่ย เทากับ 4.09
3.6 ดานประโยชนที่ไดรับ
นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก มีคา เฉลี่ย เทากับ 4.08
สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย
วิชาฟุตบอล 2 ทั้ง 6 ดาน อยูในระดับ มาก คือ มีคา เฉลี่ย เทากับ 4.03
4. ขอเสนอแนะที่นักศึกษาแสดงความคิดเห็น คือตองการใหมีการเพิ่มจํานวน
เครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพใหเพียงพอกับความตองการ และปรับระบบในการสืบคน
ทางอินเทอรเน็ตใหมคี วามเร็วสูง
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ABSTRACT
The purposes of this study were to develop multimedia lessons with
MOODLE program for the course of football II for undergraduate students to meet the
standard criterion of 80/80, to investigate the learning achievement, and to evaluate
student’s satisfaction after using multimedia lessons. The sample, derived by simple random
sampling into four groups, 3 for the step 1 study, 10 for the step 2 study, 30 for the field
study, and 32 for the learning achievement study. The instruments of this study were
multimedia lessons for Football II subject, learning achievement test, and satisfaction rating
questionnaire.
The statistics used for analyzing the data were E1/E2 values, t-test, mean,
and standard deviation.
The findings were as follows :
1. The efficiency of this developed multimedia lessons was 82.33/80.71
higher than the criteria set
2. The students’ learning achievement after learning with multimedia
lessons for Football II subject was higher than the previous significantly at the level . 05,
which based on the assumptions set
3. The satisfaction of students learned with multimedia lessons for Football
II subject:
3.1 Students’ satisfaction in course content designing was found to
be at the high level ( X = 4.04).
3.2 Students’ satisfaction in learning content was found to be at
the high level ( X = 4.00).
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3.3 Students’ satisfaction in website design technic was found to
be at the high level ( X = 3.84).
3.4 Students’ satisfaction in learning interaction was found to be at
the high level ( X = 4.09).
3.5 Students’ satisfaction in learning evaluation was found to be at
the high level ( X = 4.09).
3.6 Students’ satisfaction in multimedia learning benefit was found
to be at the high level ( X = 4.08).
Concluded that students’ satisfaction in multimedia lessons for Football II
subject in 6 areas was found to be at the high level ( X = 4.03).
4. Students had opinions that the Institute should increase amount of
efficiency computers adequately, and upgrade internet speed into high-speed Internet.
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