บทที่ 4
ผลการศึกษาวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย
ดวยโปรแกรม MOODLE วิชาฟุตบอล 2 ใหมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 80/80 เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 2 โดยใชบทเรียนมัลติมีเดียดวยโปรแกรม
MOODLE วิชาฟุตบอล 2 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนดวยบทเรียน
มัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2 ผูว ิจัยไดเสนอผลการวิจยั เปนตารางประกอบคําบรรยาย ดังนี้
1. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2
แบงเปน 3 ครั้ง โดยนําเสนอผลการวิเคราะห ดังนี้
ผลการทดลองครั้งที่ 1
การทดลองในขั้นนี้พบขอบกพรอง คือ ปรับเสียงดนตรีประกอบ และปรับ
Timeline ใหเวลาเพิ่มขึ้นและลดลงใหเหมาะสมกับเนื้อหาในแตละ slide ซึ่งผูวิจัยไดนํามา
ปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองครั้งตอไป
ผลการทดลองครั้งที่ 2
ในการทดลองครั้งที่ 2 เปนการนําบทเรียนมัลติมีเดียทีไ่ ดปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองกับกลุม ตัวอยาง จํานวน 10 คน ปรากฏผลการทดลอง ดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียตามเกณฑ 80/80
จากการทดลองครั้งที่ 2
แบบฝกหัดระหวางเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย
E1 คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย
E2
80
64.50
80.62
140
112.20 80.14

ประสิทธิภาพ
E1/E2
80.62/80.14

จากตารางที่ 7 พบวา ผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน
E1 มีคาเฉลี่ยเทากับ 80.62 และผลคะแนนทีไ่ ดจากแบบทดสอบหลังเรียน E2 มีคาเฉลี่ย
เทากับ 80.14 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 สรุปไดวาบทเรียนมัลติมีเดียดวย
โปรแกรม MOODLE วิชาฟุตบอล 2 ทีส่ รางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด
(ดูรายละเอียดภาคผนวก ภาคผนวก ข-2 หนา 110 )
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ตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียตามเกณฑ 80.80
จากการทดลองครั้งที่ 3
แบบฝกหัดระหวางเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย
E1 คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย
E2
80
65.87
82.33
140
113.00 80.71

ประสิทธิภาพ
E1/E2
82.33/80.71

จากตารางที่ 8 พบวาคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน E1
มีคาเฉลี่ยเทากับ 82.33 และผลคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบหลังเรียน E2 มีคาเฉลี่ยเทากับ
80.71 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 สรุปไดวาบทเรียนมัลติมีเดียดวยโปรแกรม
MOODLE วิชาฟุตบอล 2 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว (ดูรายละเอียด
ภาคผนวก ภาคผนวก ฃ-3 หนา 112-113)
2. การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ดวยบทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2
ตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและ
หลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2
รายการ
กอนเรียน
หลังเรียน

n (คน)
32
32

Χ

40119
62.50

S.D.
7.137
6.872

t

df

Sig.

-19.870

31

.000*

* α = . 05
จากตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวาการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลีย่
สองกลุมที่มีความสัมพันธกนั โดยใชการทดสอบคาที (t - test) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2 ของนักศึกษาจํานวน 32 คน
คา t ที่คํานวณไดเทากับ -19.870 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนน
แบบทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 05
(ดูรายละเอียดภาคผนวก ภาคผนวก ข-4 หนา 115-116 )
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3. วิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย
วิชาฟุตบอล 2 ที่ http://www.Kru-rattana.net โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตารางที่ 10 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่เรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2 จําแนกเปนรายขอ
Χ

S.D.

ระดับความพึง
พอใจ

1. ดานการออกแบบเนื้อหาหลักสูตร

4.04

0.656

มาก

2. ดานเนื้อหาวิชาที่ใชในการเรียนการสอน

4.00

0.564

มาก

3. ดานเทคนิคการออกแบบ Website

3.84

0.648

มาก

4. ดานการปฏิสัมพันธในการเรียน

4.09

0.546

มาก

5. ดานการประเมินผลการเรียน

4.09

0.606

มาก

6. ดานประโยชนที่ไดรับ

4.08

0.560

มาก

4.03

0.523

มาก

รายการประเมิน

รวม

จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวา ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 2
ที่เรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย วิชาฟุตบอล 2 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการปฏิสัมพันธ
ในการเรียน ดานประโยชนทไี่ ดรับ ดานการออกแบบเนือ้ หาหลักสูตร ดานเนื้อหาวิชาที่ใช
ในการเรียนการสอน และดานเทคนิคการออกแบบ Website โดยรวมมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก คือ มีคา เฉลี่ยเทากับ 4.03 (ดูรายละเอียดภาคผนวก ฉ หนา 136-139)

