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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม Scratch สําหรับการจัดการ
เรียนรูแบบ 5E 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนออนไลน เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม Scratch สําหรับการ
จัดการเรียนรูแบบ 5E และ 3) เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการในการจัดทําบทเรียนออนไลน เรื่อง คูมือการใชงาน
โปรแกรม Scratch สําหรับการจัดการเรียนรูแบบ 5E กลุมเปาหมาย คือ ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา จํานวน 5 คน และ ผูเช่ียวชาญ
ดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 5 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู 
บทเรียนออนไลน แบบประเมินดานเน้ือหา และแบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ สถิติที่ใชในงานวิจัย คือ คาเฉลี่ย และ        
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนออนไลน เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม Scratch ประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 หนวย
การเรียนรู 2) บทเรียนออนไลน เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม Scratch มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.74, 

S.D. = 0.14) และ 3) บทเรียนออนไลน เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม Scratch มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับมากที่สุด 
(  = 4.57, S.D. = 0.26)  

คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน การเรียนรูแบบ 5E โปรแกรม Scratch 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to develop an online lesson on the manual of using Scratch 

Program for 5E learning management, 2) to evaluate the quality of the content of an online lesson on the 

manual of using Scratch Program for 5E learning management, and 3) to evaluate the quality of the technique 

and methodology of an online lesson on the manual of using Scratch Program for 5E learning management. 
The target groups were 5 experts of the content, and 5 experts of the technique and methodology by the 

purposive sampling technique. The tools used in this research were the lesson plan, the online lesson, the 

content quality assessment form, and the technique and method assessment form. The statistics used in this 

research were mean and standard deviation. 
 The research results found that 1) the online lesson on the manual of using Scratch Program 

consisted of 3 units, 2) the online lesson on the manual of using Scratch Program had the quality of the 

content at the highest level (  = 4.74, S.D. = 0.14), and 3) the online lesson on the manual of using Scratch 

Program had the quality of the technique and methodology at the highest level (  = 4.57, S.D. = 0.26). 

Keywords: Online Lesson, 5E Learning, Scratch Program 

1. บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 66 อธิบายวา ผูเรียนมีสิทธ์ิ

ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2542) 
ประกอบกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ไดกลาวถึง การยกระดับของระบบสื่อสารและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรูของผูเรียนวา การบูรณาการการเรียนการสอนกับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู มี
ผลทําใหเกิดทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีความจําเปนตอการพัฒนาผูเรียน ดังนั้น นวัตกรรมเพ่ือการศึกษาจึงเขา
มามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น สงผลใหเกิดการสรางนวัตกรรมหลากหลายรูปแบบเพ่ือใชเปนสื่อสําหรับการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) 
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บทเรียนออนไลน เปนสื่อการสอนที่มีการถายทอดเน้ือหาผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร 
เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต สัญญาณโทรทัศน หรือ สัญญาณดาวเทียม การเขาถึงบทเรียนออนไลนไมจํากัด
เวลาและสถานท่ี ผูเรียนและผูสอนไมตองมาพบกันในหองเรียน สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน และผูสอนที่ไมพรอม
ดานเวลา ระยะทางในการเรียนไดเปนอยางดี ชวยใหผูเรียนที่ไมมีความมั่นใจ กลัวการตอบคําถามในหองเรียน มีความกลามากขึ้น 
โดยอาศัยเครื่องมือในการสื่อสาร เชน e-Mail, web board, chat การใชบทเรียนออนไลนชวยทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พรเจตน จําปาศรี และ วมิาน ใจดี (2561) 

โปรแกรม Scratch เปนโปรแกรมท่ีสงเสริมทักษะดานความคิดสรางสรรคและทักษะดานคอมพิวเตอร โดยเปนการ
ปลูกฝงดานกระบวนการ ทักษะในการพัฒนาความคิดสรางสรรคซึ่งนําไปสูการคิดแกปญหาที่แปลกใหม โดยการใชโปรแกรมภาษา
ที่งายไมซับซอน กระตุนใหผูเรียนมีความตองการในการเรียนวิชาโปรแกรมในขั้นสูงและเหมาะสําหรับการสรางผลงานตาง ๆ เชน 
นิทานท่ีสามารถโตตอบกับผูอานได ภาพเคลื่อนไหว เกม ดนตรี และศิลปะ การสรางสื่อแบบมีปฏิสัมพันธ โดยมีวิธีการโปรแกรมท่ี
ไมตองมีการพิมพคําสั่งที่ยุงยากซับซอนเหมาะกับการสอนหลกัการโปรแกรมที่สงเสริมความคิดริเริม่สรางสรรค การคิดอยางมีระบบ 
และการทํางานรวมกันโดยการเผยแพรและแลกเปลี่ยนผลงานผานทางเว็บไซต 

จากการที่ผูวิจัยไดไปสังเกตการสอนที่โรงเรียนวัดทาตําหนัก (เทพวิทยเสถียร)  และไดทําการสัมภาษณครูผูสอน ที่สอน
วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับออนถึงปานกลาง 
และยังไมใหความสําคัญกับการเรียนวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เทาที่ควร ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาบทเรียน
ออนไลนในการเรียนรูเกี่ยวกับโปรแกรม Scratch เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยมุงหวังวาผูเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีดีขึ้น และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนในรายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 

2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1  เพือ่พัฒนาบทเรียนออนไลน  วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)  เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม Scratch สําหรับ
การจัดการเรียนรูแบบ 5E  

2.2 เพื่อประเมินคุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนออนไลน  วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)  เรื่อง คูมือการใชงาน
โปรแกรม Scratch สําหรับการจัดการเรียนรูแบบ 5E  

2.3 เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิค และวิธีการในการจัดทําบทเรียนออนไลน  วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)  
เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม Scratch สําหรับการจัดการเรียนรูแบบ 5E 

3. สมมติฐานการวิจัย

3.1  คุณภาพดานเน้ือหา ของบทเรียนออนไลน วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม 
Scratch สําหรับการจัดการเรียนรูแบบ 5E อยูในระดับมากที่สุด 

3.2  คุณภาพดานเทคนิค และวิธีการ ของบทเรียนออนไลน วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง คูมือการใชงาน
โปรแกรม Scratch สําหรับการจัดการเรียนรูแบบ 5E อยูในระดับมากที่สุด 
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4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
สุพรรษา อยูสถิตย และ ภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ (2563) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลนผานเว็บ โดยอาศัยการเรียนรู

แบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ ขอมูลและการประมวลผล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัย
พบวา 1) บทเรียนออนไลนผานเว็บโดยอาศัยการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD มีผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน 
อยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด (  = 4.83, S.D = 0.37) 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนผานเว็บตามรูปแบบ
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพที่ 80.11/80.46 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด คือ 80/80 3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน (  = 21.83, S.D = 1.04) สูงกวากอนเรียน (  = 10.55, S.D = 3.78) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 
4) ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอบทเรียนออนไลนตามรูปแบบที่พัฒนาข้ึน อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.69, S.D = 0.72)

วัฒนา พลาชัย และวินัย เพ็งภิญโญ (2562) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน Mobile Learning โดยใชปญหา
เปนฐานรวมกับเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ ในรายวิชา การเขียนเว็บไซต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนศรีประจันต 
“เมธีประมุข” ผลการวิจัยพบวา 1) ไดบทเรียนออนไลน Mobile Learning โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคการเรียนแบบ
รวมมือ ในรายวิชา การเขียนเว็บไซต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 2) ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน  Mobile 

Learning       ที่พัฒนาข้ึนมีคาเทากับ 82.00/82.11 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนท่ีเรียนโดยใชบทเรียนออนไลน Mobile Learning หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) 
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนออนไลน Mobile Learning โดยรวมอยูในระดับมาก 

สุกัญญา โพชะไว , พณณา ตั้งวรรณวิทย และไพศาล สุธีบรรเจิด (2558) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียตาม
แนว 5Es MODEL โดยใช MOODLE วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องตน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา 
1) บทเรียนมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาตามแนว 5Es MODEL วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องตน สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
ที่เรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีพัฒนาตามแนว 5Es MODEL วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องตน สูงกวา
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ที่จัดการเรียนการสอนดวยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญ และ 3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 มีความพึงพอใจ
ตอการใชบทเรียนมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาตามแนว 5Es MODEL วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องตน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในระดับดีมาก 

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 กลุมเปาหมาย 

 5.1.1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนคุณครูที่สอนในรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร วิชา เทคโนโลยี 
(วิทยาการคํานวณ) ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 มีประสบการณในการสอนไมนอยกวา 5 ป ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

 5.1.2 ผูเ ช่ียวชาญดานเทคนิค และวิธีการ จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนอาจารยในสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนผูมีประสบการณในการสอนไมนอยกวา 5 ป และมีความเชี่ยวชาญในการจัดทําบทเรียนออนไลน 
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

5.2 เคร่ืองมือการวิจัย 

 5.2.1 แผนการจัดการเรียนรู 
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5.2.2  บทเรียนออนไลน เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม Scratch  

 5.2.3  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนดานเนื้อหา  
 5.2.4  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนดานเทคนิคและวิธีการ 
 5.2.5 แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามและจุดประสงค 

5.3 การพัฒนาเคร่ืองมือการวิจัย ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

 5.3.1 วิเคราะห (Analysis) ผูวิจัยไดวิเคราะหเนื้อหารายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง คูมือการใชงาน
โปรแกรม Scratch โดยศึกษาคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค และเน้ือหา จํานวน 3 หนวยการเรียนรู ไดแก หนวยการเรียนรูที่ 1 
เรื่อง รูจักโปรแกรม Scratch หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง กลุมบล็อกตาง ๆ ของโปรแกรม Scratch และหนวยการเรียนรูที่ 3 เร่ือง 
วิธีการทํางานของโปรแกรม Scratch และวิเคราะหตัวผูเรียนเก่ียวกับความสามารถในการใชคอมพิวเตอร ศึกษาการสรางเว็บไซต
โดยใชเว็บไซต Wix.com 

 5.3.2 ออกแบบ (Design) ผูวิจัยออกแบบบทเรียนจากผลการวิเคราะหในข้ันตอนท่ี 1 ไดแก หนาจอนําเสนอ
เนื้อหา ใบงาน แบบทดสอบ และออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) กระตุนความสนใจ (Engage) 
ดวยการถามคําถาม 2) สํารวจคนหา (Explore) ใหผูเรียนศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนออนไลนที่ผูวิจัยไดจัดทําไว และใหนักเรียนทํา
กิจกรรมทบทวนความรู 3) อธิบายความรู (Explain) โดยสุมถามผูเรียน 4) ขยายความเขาใจ (Elaborate) ครูและผูเรียนรวมกัน
สรุปความรู และใหผูเรียนทําใบงาน และ 5) ตรวจสอบผล (Evaluate) โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 5.3.3 พัฒนาเคร่ืองมือ (Development) 1) จัดทําแผนการจัดการเรียนรู ใบงาน และเสนอใหผูเช่ียวชาญดาน
เนื้อหา จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนคุณครูที่สอนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ตรวจสอบคุณภาพ 2) จัดทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 39 ขอ และนําไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา จํานวน 5 ทาน ประเมินเพื่อ
หาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค พบวา มีขอสอบท่ีผานการประเมิน จํานวน 39 ขอ ซึ่งขอสอบทุกคามีคา IOC 

เทากับ 1.00 จึงคัดเลือกขอสอบ จํานวน 30 ขอ ซึ่งครบทุกวัตถุประสงคไปสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ 3) 
พัฒนาบทเรียนออนไลนตามที่ไดออกแบบไวในขั้นตอนท่ีผานมา การพัฒนาบทเรียนออนไลนประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก 3.1) 
การเตรียมการ เปนการเตรียมสวนประกอบตาง ๆ ทีใ่ชในการสรางบทเรียนออนไลน เชน ขอความ ภาพนิ่ง วิดีโอ 3.2) สรางใบงาน
เพื่อใชทวนสอบความรูของนกัเรียน และ 3.3) พัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชเว็บไซต Wix.com  

 5.3.4 ทดลองใช (Implementation) ผูวิจัยดําเนินการทดลองใชบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้น ดวยตัวผูวิจัย
จากนั้น นําบทเรียนออนไลน ไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนคุณครูที่สอนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 
ตรวจสอบคุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนออนไลน และนําบทเรียนออนไลน ไปใหผูเช่ียวชาญดานเทคนิค และวิธีการ จํานวน 5 
ทาน ซึ่งเปนอาจารยในสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเทคนิคและวิธีการในการพัฒนาบทเรียนออนไลน 

 5.3.5 ประเมินผล (Evaluation) ผูวิจัยรวบรวมขอมูลที่ไดจากการประเมินคณุภาพบทเรียนดานเนื้อหา ดานเทคนคิ 
และวิธีการ และขอมูลจากการประเมินความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงค นํามาวิเคราะหหาคาทางสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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6. ผลการวิจัย

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เร่ือง คูมือการใชงานโปรแกรม Scratch  

บทเรียนออนไลน เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม Scratch ที่พัฒนาข้ึน ประกอบดวยเน้ือหาจํานวน 3 หนวยการ
เรียนรู ไดแก หนวยการเรียนรูที่ 1 รูจักโปรแกรม Scratch หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง กลุมบล็อกตาง ๆ ของโปรแกรม Scratch 
และหนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง วิธีการทํางานของโปรแกรม Scratch ตัวอยางหนาจอบทเรียนออนไลนที่พัฒนาข้ึน แสดงดังภาพที่ 1–2 

 ภาพท่ี 1 หนาแรก ภาพท่ี 2 หนานําเสนอเน้ือหา 

จากภาพท่ี 1-2 เปนภาพตัวอยางหนาจอบทเรียนออนไลน ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาท่ีเปนขอความ ภาพ และวิดีโอเพ่ิมเติม 
ชวยใหผูเรียนเขาใจเน้ือหาไดมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังเปนการกระตุนความสนใจของผูเรียน ใหสนใจที่จะเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ 

 6.2 ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยนําบทเรียนออนไลน ใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาประเมิน 
ไดผลดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหา 

รายการประเมิน � S.D. ความหมาย 

1. ดานเนื้อหาและการดาํเนินเรื่อง 4.70 0.07 มากที่สุด 
2. ดานรูปแบบการสอน 4.80 0.21 มากที่สุด 
3. ดานใบงานและแบบทดสอบ 4.71 0.23 มากที่สุด 

โดยรวม 4.74 0.14 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนโดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา พบวา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.14 

 6.3 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการโดยผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยนําบทเรียนออนไลน ใหผูเช่ียวชาญดาน
เทคนิคและวิธีการประเมิน ไดผลดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ 

รายการประเมิน � S.D. ความหมาย 

1. ดานตัวอกัษร 4.48 0.27       มาก 
2. ดานภาพและวิดีโอ 4.67 0.24 มากที่สุด 
3. ดานการออกแบบ 4.47 0.38       มาก 
4. ดานปฏิสมัพันธ 4.67 0.41 มากที่สุด 

โดยรวม 4.57 0.26   มากที่สุด 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนออนไลน โดยผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและ
วิธีการ พบวา โดยรวมอยูระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.26 

7. สรปุผลการวิจัย

7.1 บทเรียนออนไลน วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม Scratch สําหรับการจัดการ
เรียนรูแบบ 5E ประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 หนวย คือ 1) รูจักโปรแกรม Scratch 2) กลุมบล็อกตาง ๆ ของโปรแกรม Scratch 
และ 3) วิธีการทํางานของโปรแกรม Scratch       

7.2  คุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลน วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม 
Scratch สําหรับการจัดการเรียนรูแบบ 5E โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.74, S.D. = 0.14) เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 

7.3  คุณภาพดานเทคนิค และวิธีการของบทเรียนออนไลน วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง คูมือการใชงาน
โปรแกรม Scratch สําหรับการจัดการเรียนรูแบบ 5E โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.57, S.D. = 0.26) เปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 2 

8. อภปิรายผลการวิจัย

8.1 บทเรียนออนไลน เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม Scratch ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 3 หนวย ไดแก 1) รูจัก
โปรแกรม Scratch 2) กลุมบล็อกตาง ๆ ของโปรแกรม Scratch และ 3) วิธีการทํางานของโปรแกรม Scratch ซึ่งในแตละบทเรียน
ประกอบดวยแบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน เนื้อหาท่ีเปนขอความ ภาพและวิดีโอ ทําใหผูเรียนศึกษาเน้ือหา 
ทบทวน เนื้อหา ตรวจสอบความรูดวยตัวเองไดตลอดเวลา เปนการเรียนสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง สอดคลองกับ
พีรนันท วิศาลสกุลวงษ, สุมิตตา สวางทุกข และมณีรัตน พราหมณี (2563) ทํางานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
เสริมผานสื่อออนไลนเฟซบุกกรุป วิชาการพยาบาลผดุงครรภ 2 ผลการวิจัยพบวา สื่อการสอนออนไลนที่ดี มีความหลากหลาย มี
วิธีการสื่อสารท่ีดี จะสงเสริมใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพ และผูเรียนมีความตระหนักในการเรียนรูดวยตนเองเพ่ิมขึ้น 

8.2  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนโดยผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา พบวา มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
โดยมีคาเฉลี่ย 4.74 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.14 เนื่องจากเน้ือหาท่ีจัดทําสอดคลองกับตัวช้ีวัดรายวิชา  เทคโนโลยี 
(วิทยาการคํานวณ)  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 และมีการเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปยาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วัฒนา พลาชัย 
และวินัย เพ็งภิญโญ (2562) ทีพ่บวา บทเรียนออนไลนดานเนื้อหามีคุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด 
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8.3 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนออนไลน โดยผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการ พบวา 
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.26 เนื่องจากการนําเสนอเนื้อหาเปน
ลําดับขั้น มีการใชภาษาท่ีเขาใจงายกระชับ เหมาะสมกับวัยของผูเรียน การปฏิสัมพันธมีความเหมาะสมใชงานงาย  สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุพรรษา อยูสถิตย และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ (2563) พบวา คุณภาพของบทเรียนออนไลนผานเว็บอยูในระดับมากที่สุด 

9. ขอเสนอแนะ

9.1 การนําผลการวิจัยไปใช 
ควรศึกษาบริบทของโรงเรียน สมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร ทักษะการใชคอมพิวเตอรของผูเรียน 

9.2 การทําวิจัยคร้ังตอไป

 9.2.1  การพัฒนาบทเรียนออนไลน ควรสรางใหมีการโตตอบ มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอร
ในระหวางที่ผูเรียนดูวิดีโอ เพื่อสรางความสนใจใหกับผูเรียนในการติดตามดูวิดีโอ 

 9.2.2 การพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ควรคํานึงถึงแหลงขอมูลเพิ่มเติมที่มีความ
สอดคลองกับเนื้อหา และระดับของผูเรียน  

 9.2.3  ผูวิจัยจะนําบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้น ไปใชสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทาตําหนัก 
(เทพวิทยเสถียร) โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 5E เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดขีึ้นในรายวิชา เทคโนโลยี 
(วิทยาการคํานวณ)  
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สุกัญญา โพชะไว, พณณา ตั้งวรรณวิทย และไพศาล สุธีบรรเจิด. (2558). การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียตามแนว 5Es MODEL  

โดยใช MOODLE วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องตน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6. ใน การประชุมสัมมนา 
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เทคนิค STAD เรื่อง ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ ขอมูลและการประมวลผล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1. ใน งาน
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