บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียดวยโปรแกรม MOODLE
วิชาฟุตบอล 2 โดยผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย ดังนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2 ใหมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ
80/80
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 2 โดยใชบทเรียน
มัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย
วิชาฟุตบอล 2
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
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(2.2) กลุมตัวอยาง หอง 2/3 จํานวน 30 คน เปนกลุม ตัวอยาง
ที่ใชในการทดลองภาคสนาม
(2.3) กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งนี้
เปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่ผูวจิ ัยใชวิธีการสุม อยางงาย (Simple Random Sampling) จากหอง 2/1
และหอง 2/2 จํานวน 32 คน
2) เนื้อหาที่ศึกษา เปนเนื้อหาในวิชาฟุตบอล 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
(ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาพลศึกษาชั้นปที่ 2 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา
3) ตัวแปรที่ศึกษา
(1) ตัวแปรตน ไดแก บทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2
(2) ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวย
บทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2
4) ระยะเวลาในการวิจัยภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550
5) เครื่องมือ ที่ใชในการวิจัย มีดังนี้
5.1 บทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2
5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.3 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2
5.4 แบบประเมินความพึงพอใจ
การดําเนินการทดลอง
ในการดําเนินการทดลอง ผูว ิจัย มีการเก็บรวบรวมขอมูลการหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2 ตามลําดับ ดังนี้
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย
1) การทดลองครั้งที่ 1(1 : 1) ดําเนินการกับนักเรียนชั้นปที่ 2/1 จํานวน 3 คน
ทําการทดลอง 1 เครื่อง ตอ 1 คน เพื่อหาขอบกพรอง จากนั้นนําขอบกพรองมาแกไขปรับปรุง
2) การทดลองครั้งที่ 2 นําบทเรียนมัลติมีเดีย ที่ไดปรับปรุงแกไขแลว มาทดลอง
แบบกลุมเล็ก (1 : 10) โดยใชกับนักศึกษาชั้นปที่ 2/1 จํานวน 10 ทําการทดลอง 1 เครื่อง
ตอ 1 คน จากนั้น จึงใหนักศึกษาศึกษาบทเรียน ทําแบบฝกหัดระหวางเรียนเมื่อเรียนจนจบ แลว
นําผลทีไ่ ดมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพและนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข
3) การทดลองภาคสนาม โดยนําบทเรียน มัลติมีเดียทีไ่ ดรับการปรับปรุงแกไข
แลว มาทดลองใชกับนักศึกษา ชัน้ ปที่ 2/3 จํานวน 30 คนโดยทําการทดลอง 1 เครื่อง ตอ 1 คน
แลวนําผลทีไ่ ดมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนโดยเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว
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4) เมื่อเสร็จสิ้นการเรียน ผูวิจัยใหนักศึกษาทําแบบสอบถามความพึงพอใจการ
เรียนการสอนผานคอมพิวเตอรระบบเครือขายดวยโปรแกรม MOODLE ที่ผูวิจัยสรางขึ้น แลวนํา
ผลที่ไดมาวิเคราะห
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยการนําบทเรียนมัลติมีเดียดวยโปรแกรม MOODLE วิชาฟุตบอล 2 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑมาใชกับนักศึกษา จํานวน 32 คน ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
1) นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 80 ขอ ผูวิจัยบันทึกคะแนนผล
การสอบไว
2) นักศึกษาศึกษาเนื้อหาของบทเรียนและทําแบบฝกหัดระหวางเรียนโดยผูวิจัย
บันทึกคะแนนไว
3) นักศึกษาทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังจากเรียนดวย
บทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2 จํานวน 80 ขอ จากนั้นผูวิจัยบันทึกคะแนนไว
4) นักศึกษาทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนมัลติมีเดียดวย
โปรแกรม MOODLE วิชาฟุตบอล 2
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรตามรายละเอียด
ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการนําขอมูลของคะแนนจากการทําแบบ
ฝกหัดระหวางเรียน คะแนนจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน คะแนนการวัด ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มาวิเคราะห สถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย ( X ) E1 / E2 และคา t-test
2. วิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ีตอการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย
วิชาฟุตบอล 2 โดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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สรุปผลการวิจัย
จากการดําเนินการวิจัยการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียดวยโปรแกรม MOODLE
วิชาฟุตบอล 2 สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2
ผลการวิจัยพบวา บทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2 ทีส่ รางขึ้นมี
ประสิทธิภาพเทากับ 82.33/80.71
2. การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียน
มัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย วิชา
ฟุตบอล 2 มีดงั นี้
3.1 ดานการออกแบบเนื้อหาหลักสูตร
นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.04
3.2 ดานเนื้อหาวิชาที่ใชในการเรียนการสอน
นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.00
3.3 ดานเทคนิคการออกแบบ Website
นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.84
3.4 ดานการปฏิสัมพันธในการเรียน
นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.09
3.5 ดานการประเมินผลการเรียน
นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.09
3.6 ดานประโยชนที่ไดรับ
นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.08
สรุปไดวา นักศึกษาที่เรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2 มีความ
พึงพอใจตอบทเรียนมัลติมีเดีย ทั้ง 6 ดาน อยูในระดับ มาก คือ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.03
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อภิปรายผล
จากผลการวิจยั การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียดวยโปรแกรม MOODLE
วิชาฟุตบอล 2 ครั้งนี้ มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. จากผลการวิจัยที่พบวา บทเรียนมัลติมีเดียวิชาฟุตบอล 2 มีประสิทธิภาพ
82.33/80.71 หมายความวา บทเรียนมัลติมีเดียเกิดกระบวนการเรียนรูรอยละ 82.33 และ
สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนเฉลี่ยรอยละ 80.71 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว อาจเปนเพราะ
บทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2 ถูกสรางและพัฒนาขึ้นเปนที่ไดรับการพัฒนาใหถูกตอง
ครบถวนตามกระบวนการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ ซึ่งผานขั้นตอนการตรวจสอบ ทดลองใช และ
ประเมินประสิทธิภาพหลายขั้นตอนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้นทั้งนี้สอดคลอง
กับผลงานวิจัยของวัฒนชัย พิริยะศรีแกว (2551 : บทคัดยอ) พบวา บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย เรือ่ งการพยาบาลเบื้องตนในระยะตั้งครรภ สําหรับนิสติ หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูชวยพยาบาล มหาวิทยาลัยศรีนคีรินทรวิโรฒมีประสิทธิภาพเทากับ 89.16/89.15 ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่ตั้งไว
2. ผลคะแนนของนักศึกษาที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่เปนเชนนี้
มีเหตุผลสนับสนุนคือ บทเรียนมัลติมีเดีย ดวยโปรแกรม MOODLE วิชาฟุตบอล 2
มีการนําเสนอหลายรูปแบบไมวาจะเปนภาพ ตัวอักษร เสียง ภาพเคลื่อนไหว และการปฏิสัมพันธ
กับผูเรียนในรูปแบบตาง ๆ ไมวาเทคนิคการเฉลยคําตอบดวยภาพประกอบเสียง ซึง่ ตรงจุดนี้
ถือวาเปนจุดเดนที่สําคัญของระบบมัลติมีเดียที่สื่อประเภทอื่นไมสามารถทําได สอดคลองกับ
มนตชัย เทียนทอง (2545 : 85) กลาววา การปฏิสัมพันธ (Interaction) เปนการโตตอบกับ
ระบบงานมัลติมีเดียแมวาจะไมอยูในรูปแบบของสื่อ แตเปนสวนที่ทาํ ใหบทเรียนมัลติมีเดีย
สมบูรณขึ้น จนกลาวไดวาการปฏิสัมพันธเปนสวนสําคัญที่ทําใหผูใชเกิดความพึงพอใจตอบทเรียน
ดังนั้นจะเห็นวาการปฏิสัมพันธมีสวนชวยใหผูเรียนทําความเขาใจกับเนือ้ หาของ
บทเรียนไดมาก โดยเฉพาะเนื้อหาที่มีความสัมพันธ ความซับซอน การนําเสนอในรูปของเนื้อ
ทําใหผูเรียนเขาใจไดยาก แตหากนําเสนอในรูปของกิจกรรมการปฏิสัมพันธที่นา สนใจ ผูเรียนก็จะ
ทําความเขาใจไดงา ยกวา และยังชวยใหเกิดความสนุกสนาน นาสนใจ นาติดตามอีกดวย ซึ่ง
จุดนี้เปนหนาที่สําคัญของนักออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียที่จําเปนตองใหความสําคัญ
3. จากผลการวิจัยที่ปรากฏวา ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี อการเรียนดวย
บทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการปฏิสมั พันธในการ
เรียน ดานประโยชนที่ไดรับ ดานการออกแบบเนื้อหาหลักสูตร ดานเนื้อหาวิชาทีใ่ ชในการเรียน
การสอน และดานเทคนิคการออกแบบ Website โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ
มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.03 อาจเปนเพราะวา บทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2 มีเนื้อหาวิชาและ
กิจกรรมการเรียนที่นาสนใจ สามารถนําไปประยุกตใหเกิดประโยชนทักษะดานการปฏิบัติจริงซึ่ง
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรสงเสริมใหมีการสรางบทเรียนมัลติมีเดียดวยโปรแกรม MOODLE
สําหรับใชในการเรียนในเนื้อหาอื่นๆและรายวิชาอื่นๆ
2. ควรศึกษารูปแบบและวิธีการนําเสนอบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
รูปแบบตาง ๆ เพื่อนํามาปรับใหเหมาะกับเนื้อหาและระดับความรูของผูเรียน
3. ควรมีการจัดเตรียมความพรอมดานอุปกรณ และระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน
4. ผูบริหารในสถาบันการพลศึกษาควรใชการเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตใน
การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเปดโอกาสการเรียนรูใหกับนักศึกษาไดเรียนรูหลายดาน
0

