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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 2010 
เบื้องตน 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 2010 
เบื้องตน และ 3) เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการในการจัดทําบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรม
ไมโครซอฟตเวิรด 2010 เบื้องตน กลุมเปาหมาย คือ ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 5 คน และ ผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการ 
จํานวน 5 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู บทเรียนมัลติมีเดียออนไลน 
แบบประเมินดานเน้ือหา และแบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ สถิติที่ใชในงานวิจัย คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนมัลติมี เดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 2010 เบื้องตน
ประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 หนวยการเรียนรู 2) บทเรียนมัลติมิเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 2010 
เบื้องตน มีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.54, S.D. = 0.38) และ 3) บทเรียนมัลติมิเดียออนไลน เรื่อง การใชงาน
โปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 2010 เบื้องตน มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.66, S.D. = 0.21)  

คําสําคัญ: บทเรียนมัลติมีเดียออนไลน, เทคนิค TGT โปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 2010 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to develop the online multimedia lesson about an 

introduction to using Microsoft Word 2010, 2) to evaluate the quality of the content of the online multimedia 

lesson about an introduction to using Microsoft Word 2010, and 3) to evaluate the quality of the technique 

and methodology of the online multimedia lesson about an introduction to using Microsoft Word 2010. 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 multimedia 

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 showed that 1) the online multimedia lesson about an introduction to using 

Microsoft Word 2010 consisted of 3 units, 2) the online multimedia lesson about an introduction to using 

Microsoft Word 2010 had the quality of the content at the highest level (  = 4.54, S.D. = 0.38), and 3) the 

online multimedia lesson about an introduction to using Microsoft Word 2010 had the quality of the 

technique and methodology at the highest level (  = 4.66, S.D. = 0.21). 

Keywords: Online Multimedia Lesson, TGT technique, Microsoft Word 2010 

1. บทนํา
ปจจุบันการแพรระบาดของ COVID 19 ไดสงผลกระทบอยางรุนแรงตอการศึกษาทุกระดับทั่วโลก ทําใหสถานศึกษา

เกือบทุกแหงทั่วโลกตองปดการเรียนการสอน และเกิดการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการศึกษา ที่เดนชัดที่สุด คือ การเรียนการสอน
ที่ตองดําเนินงานตอ มิใหหยุดชะงัก เพราะจะสงผลตอคุณภาพของนักเรียน จึงมีการปรับการเรียนสอนในหลายรูปแบบ เกิด
นวัตกรรมทางความคิด เปนความคิดกระทันหัน ไมมีการเตรียมการกอนลวงหนา มีรูปแบบใหมทางการเรียนการสอน นักเรียนไม
สามารถมาโรงเรียนได แตสามารถเรียนได แนวคิดทางการเรียนการสอนทางไกลโดยใชสื่อออนไลน จึ งระดมเขามาชวยแกปญหา
ทางการเรียนการสอน (เทื้อน ทองแกว, 2563) จึงทําใหเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนทางไกลเปนจํานวนมาก ครูไดปรับเปลี่ยน
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การเรียนการสอน คิดคนวิธีการท่ีดี ๆ หลายอยาง ทําใหรูวาการศึกษาไมใชเกิดขึ้นไดในหองเรียนเทานั้น แตเมื่อสถานการณจําเปน
ก็สามารถเกิดไดทุกท่ี ท้ังทางออนไลน หรือทางออฟไลน เชน การสงหนังสือ อุปกรณการเรียน พรอมคําแนะนําไปใหนักเรียน 

การนํามัลติมีเดียมาใชเพื่อการเรียนการสอนและการนําเสนอ ที่อาจเรียกวาชุดหรือชุดสื่อประสม การใชมัลติมีเดียผูใช
ตองสามารถควบคุมระบบและข้ันตอนการนําเสนอไดงายไมซับซอน ความสามารถในการปฏิสัมพันธกับผูใชเปนคุณสมบัติที่เพิ่ม
ขึ้นมาพรอม ๆ กับพัฒนาการดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรซึ่งชวยใหผูเรียนสามารถโตตอบกับคอมพิวเตอรในรูปแบบตาง ๆ (ธีรพงศ 
วชิรโกเมน, 2553) บทเรียนมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูเปนสื่อการเรียนรูที่สามารถสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่สามารถสรางสื่อมัลติมีเดียไดหลากหลายรูปแบบ เชน จับภาพหนาจอเพ่ือทํา สื่อการสอน 
สรางสื่อนําเสนอขอมูลตางๆ ประกอบดวยรูปภาพ วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว ขอความ สรางแบบทดสอบในรูปแบบตาง ๆ  

ผูวิจยัไดศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ TGT  (Teams – Games -Tournaments) พบวาการจัดการเรียน
แบบ TGT เปนรูปแบบการสอนแบบรวมมือ การนําเสนอมีลักษณะเปนการบรรยาย อภิปราย อาจจะมีสื่อการเรียนรูอื่น  ๆ 
ประกอบดวย ผูสอนตองเนนใหผูเรียนทราบวาจะตองใหความสนใจในเน้ือหาสาระ เพราะจะชวยใหทีมประสบความสําเร็จในการ
แขงขัน วิธีนี้เหมาะกับการเรียนรูในวิชาพ้ืนฐานท่ีคําถามมีคําตอบที่แนนอนตายตัว การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TGT ทําใหผูเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05 (สุรพร อุทุมพร และมนัสนิต ใจดี, 2562, สุริยา พันธุแตง และ 
ปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี, 2561) 

จากประเด็นดังท่ีกลาวมา ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 
2101 เบื้องตน สําหรับการจัดการเรียนรูแบบ TGT เพื่อใหผูเรียนไดรับความรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงข้ึน มีความสุข ไม
เครียดกับการเรียนเนื่องจากไดเลนเกมระหวางการเรียนรู  

2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมิเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 2010 เบื้องตน  
2.2 เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนมัลติมิเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 2010 

เบื้องตน 
2.3 เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการในการจัดทําบทเรียนมัลติมิเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรม

ไมโครซอฟตเวิรด 2010 เบื้องตน  

3. สมมติฐานการวิจัย

3.1 บทเรียนมัลติมิเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 2010 เบ้ืองตน  มีคุณภาพดานเนื้ออยูใน
ระดับมาก 

 3.2 บทเรียนมัลติมิเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 2010 เบื้องตน มีคุณภาพดานเทคนิคและ
วิธีการในการจัดทําอยูในระดับมาก 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 กลุมเปาหมาย 

 4.1.1 ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา จํานวน 5 ทาน เปนอาจารยที่สอนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ในระดับช้ัน
ประถมศึกษา มาไมนอยกวา 5 ป ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

 4.1.2 ผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 5 ทาน เปนอาจารยสอนวิชาทางดานคอมพิวเตอร  สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีประสบการณในการสอนไมนอยกวา 5 ป และมีความเช่ียวชาญในการจัดทํา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

 4.2 เคร่ืองมอืและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

  4.2.1 แผนการจัดการเรียนรู 

4.2.1.1 ศึกษาตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) และหนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  

 4.2.1.2  กําหนดจุดประสงคการเรียนรู ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูและใบงาน จํานวน 3 แผน ไดแก 
แผนท่ี 1 เริ่มตนใชงานโปรแกรม Microsoft Word 2010 แผนที่ 2 การสรางเอกสารดวย Microsoft Word 2010 และแผนที่ 3 
การตกแตงเอกสารดวย Microsoft Word 2010 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตามเทคนิค TGT คือ ใหผูเรียนศึกษาเน้ือหารวมกัน
จากบทเรียนมัลติมีเดียออนไลนที่พัฒนาข้ึน จากนั้นใหผูเรียนแยกยายกันไปแขงขันเลนเกมตามกลุมความสามารถของตน และ
ผูเรียนแตละคนนําคะแนนท่ีไดกลับมารวมเปนคะแนนของกลุม และกําหนดการวัดผลประเมินผล 

4.2.1.3 นําแผนการจัดการเรียนรูและใบงานเสนออาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 
 4.2.1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูและใบงานเสนอผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาเพื่อตรวจสอบคุณภาพดานเน้ือหา 

4.2.2 บทเรียนมัลติมิเดียออนไลน เร่ือง การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 2010 เบ้ืองตน 

การพัฒนาบทเรียนมัลติมิเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 2010 เบื้องตน สําหรับ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค TGT ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามแนวคิดของ ADDIE Model ดังนี ้

4.2.2.1  ขั้นที่ 1 Analysis (การวิเคราะห) วิเคราะหความรู ความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอรของ
ผูเรียน ศึกษาวิธีการสรางบทเรียนออนไลนโดยใชเว็บไซต Wix.com 

4.2.2.2 ขั้นที่ 2 Design (การออกแบบ) ออกแบบหนาจอบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน วิธีการนําเสนอ
เนื้อหา และการปฏิสัมพันธกับผูใช  

 4.2.2.3  ขั้นที่ 3 Development (การพัฒนา) พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียออนไลนตามที่ไดออกแบบไวในขั้น
ที่ 2 โดยใชเว็บไซต Wix.com 

4.2.2.4 ขั้นที่ 4 Implementation (การนําไปใช) ผูวิจัยทดลองใชบทเรียนมัลติมีเดียออนไลนดวยตัวผูวิจัย 
และไดปรับปรุงแกไขเบื้องตน นําบทเรียนมัลติมีเดียออนไลนที่พัฒนาขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัย ผูเช่ียวชาญดาน
เนื้อหา จํานวน 5 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการจัดทําบทเรียน จํานวน 5 ทาน เพื่อพิจารณาคุณภาพของบทเรียนฯ 
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4.2.2.5 ขั้นที่ 5 Evaluation (การประเมินผล) วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินคุณภาพดานเนื้อหา
และดานเทคนิคและวิธีการ โดยใชสถิติการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

4.2.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 4.2.3.1 ผูวิจัยออกขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ โดยออกใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค 
4.2.3.2 นําไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาพิจารณาความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงค พบวา มี

ขอสอบท่ีผานการประเมิน จํานวน 57 ขอ (มีคา IOC เทากับ 1.00 ) และไมผานการประเมิน จํานวน 3 ขอ (มีคา IOC เทากับ 
0.00) จึงนําขอสอบที่เลือกแลวจํานวน 30 ขอ ซึ่งครบทุกจุดประสงคไปใชสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช 
google forms 

4.2.4 แบบประเมินดานเนื้อหา แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ และแบบสอบถามเพ่ือหาคา IOC 

4.2.4.1 สรางแบบประเมินดานเน้ือหา แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับของลิเคริท (Likert) โดยที่ 5 หมายถึง คุณภาพในระดับดีมาก  4 หมายถึง คุณภาพระดับดี 3 หมายถึง คุณภาพระดับ
ปานกลาง 2 หมายถึง คุณภาพระดับพอใช และ 1 หมายถึง คุณภาพระดับควรปรับปรุง 

 4.2.4.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา เพื่อหาคาความสอดคลองของ
จุดประสงคกับแบบทดสอบ ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ โดยที่ +1 หมายถึง คําถามมีความสอดคลองกับ
จุดประสงค 0 หมายถึง ไมแนใจวาคําถามมีความสอดคลองกับจุดประสงค และ -1 หมายถึง แนใจวาคําถามไมมีความสอดคลองกับ
จุดประสงค 

4.2.4.3 นําแบบประเมินดานเนื้อหา แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ และแบบสอบถามเพื่อหาคา
ความสอดคลองของจุดประสงคกบัแบบทดสอบใหอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยตรวจสอบ และผูวจิัยแกไขตามคาํแนะนํา 

5. ผลการวิจัย

5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนมัลติมิเดียออนไลน เร่ือง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word 2010 เบื้องตน 
ประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 หนวยการเรียนรู ไดแก หนวยการเรียนรูที่ 1 เริ่มตนใชงานโปรแกรม Microsoft Word 2010 
หนวยการเรียนรูที่ 2 การสรางเอกสารดวย Microsoft Word 2010 และหนวยการเรียนรูที่ 3 การตกแตงเอกสารดวย Microsoft 

Word 2010 ดังภาพตัวอยาง 

  ภาพท่ี 1 หนาแรกของบทเรียน ภาพท่ี 2 หนาเขาสูแบบทดสอบ   ภาพท่ี 3 ตัวอยางหนาบทเรียน 
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จากภาพท่ี 1 เปนหนาแรกของบทเรียน นักเรียนสามารถเขาใชและเลือกเมนูดานบนไดตามที่ตองการ ซึ่งจะมีเมนู
ดังตอไปนี ้1) หนาแรก จะเปนการอธิบายความหมายของโปรแกรม Microsoft Word 2010 2) หนวยการเรียนรูที่ 1 3) หนวยการ
เรียนรูที่ 2  4) หนวยการเรียนรูที่ 3 ซึ่งท้ัง 3 หนวยจะประกอบไปดวยจุดประสงค แบบทดสอบกอนเรียน เนื้อหาบทเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน และรูปภาพที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในบทนั้น 5) วิดีโอ ในสวนนี้จะเปนการนําเสนอเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับ
บทเรียนทั้งหมดเปนวิดีโอใหนักเรียนดู และ 5) ผูจัดทํา จะแสดงขอมูลของผูจัดทํา ภาพที่ 2 เปนหนาแบบทดสอบสําหรับทดสอบ
ความรูของผูเรียน และภาพท่ี 3 เปนตัวอยางหนาบทเรียนหนวยที่ 1 

5.2 ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไปใหผูเช่ียวชาญดาน
เนื้อหา ประเมินคุณภาพ ไดผลดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาของผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน � S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดานเนื้อหา 4.60 0.36 มากที่สุด 

2. ดานรูปแบบการสอน 4.50 0.40 มากที่สุด 

3. ดานใบงานและแบบทดสอบ 4.53 0.47 มากที่สุด 

โดยรวม 4.54 0.38 มากที่สุด 

จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา พบวา โดยรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.38 

5.3 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการโดยผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไปให
ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการประเมินคุณภาพ ไดผลดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ 
รายการประเมิน � S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดานตัวอักษร 4.63 0.25 มากที่สุด 

2. ดานภาพน่ิง 4.68 0.23 มากที่สุด 

3. ดานวิดีทัศน 4.60 0.42 มากที่สุด 

4. ดานการออกแบบ 4.60 0.29 มากที่สุด 

5. ดานปฏิสัมพันธ 4.80 0.45 มากที่สุด 
โดยรวม 4.66 0.21 มากที่สุด 

จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูเช่ียวชาญดาน
เทคนิคและวิธีการ พบวา โดยรวมอยูระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.21 
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6. สรุปผลการวิจัย

6.1 บทเรียนมัลติมีเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word 2010 เบื้องตน ประกอบดวยเนื้อหา 
จํานวน 3 หนวย ไดแก หนวยการเรียนรูที่ 1 เริ่มตนใชงานโปรแกรม Microsoft Word 2010 2) หนวยการเรียนรูที่ 2 การสราง
เอกสารดวย Microsoft Word 2010 และ 3) หนวยการเรียนรูที่ 3 การตกแตงเอกสารดวย Microsoft Word 2010 ซึ่งในแตละ
บทเรียนประกอบดวยจุดประสงค แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน เนื้อหาท่ีเปนขอความและภาพ 

6.2 บทเรียนมัลติมีเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word 2010 เบื้องตน มีคุณภาพดานเน้ือหาอยู
ในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.38 เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 

6.3 บทเรียนมัลติมีเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word 2010 เบื้องตน มีคุณภาพดานเทคนิคและ
วิธีการอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.21 เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 

7. อภิปรายผล

7.1  บทเรียนมัลติมีเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word 2010 เบื้องตน ประกอบดวยเนื้อหา 
จํานวน 3 หนวย ในแตละหนวยนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบท่ีหลากหลายทั้งขอความ ภาพน่ิง และวิดีโอ เพื่อกระตุนใหผูเรียนสนใจที่
จะเรียนรู และเขาใจเนื้อหาไดมากขึ้น สอดคลองกับ ณัฐกร สงคราม (2557) ที่กลาววา การใชเทคนิคการนําเสนอที่หลากหลาย 
สวยงาม จะกระตุน ดึงดูดความสนใจของผูเรียน ชวยใหเกิดความคงทนในการจดจํา เพราะรับรูไดจากหลายชองทางทั้งภาพและเสียง  

7.2  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนมัลตมิีเดีย โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา พบวา มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
โดยมีคาเฉลี่ย 4.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.38 ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาท่ีจัดทํามีความเหมาะสม มีเน้ือหาท่ีเปนไปตามลําดับ 
มีการใชภาษาที่เขาใจงาย และสอดคลองกับตัวช้ีวัดรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของสุรพร อุทุมพร และมนัสนิต ใจดี (2562) ที่พบวา ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท่ีมีตอความเหมาะสมดานเนื้อหาของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เนื่องมาจากการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดกําหนด
วัตถุประสงคและเนื้อหาท่ีจะสอนโดยการศึกษาขอมูลจากกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  

7.3  ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนมัลติมีเดีย โดยผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการ พบวา 
โดยรวมอยูระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.21 เนื่องจากบทเรียนใชงานท่ีงายเหมาะสม
กับวัยของผูเรียน มีการพัฒนาอยางเปนระบบ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุริยา พันธุแตง และ ปถมาภรณ ไทยโพธ์ิศรี (2561) ที่
พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพดานเทคนิคในการผลิตอยูในระดับมากที่สุด เนื่องจากมีการพัฒนาอยางเปนระบบ  
และสอดคลองกับงานวิจัยของ รุจิกร บุญไทย (2562) พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 

2013 มีประสิทธิภาพ เทากับ 81.86/82.10 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  

8. ขอเสนอแนะ

8.1 การนําผลการวิจัยไปใช 
  ควรศึกษาบริบทของโรงเรียน สมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร ทักษะการใชคอมพิวเตอรของผูเรียน 
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8.2 การทําวิจัยคร้ังตอไป 

8.2.1 ควรจัดทํารูปแบบคําถามใหหลากหลายเพ่ือนําไปใชในการแขงขันกลุมเลนเกม 

8.2.2 ผูวิจัยจะนําบทเรียนมัลติมีเดียออนไลนที่พัฒนาข้ึน ไปใชสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดทา
ตําหนัก (เทพวิทยเสถียร) โดยจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค TGT เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ท่ีดีขึ้น 
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