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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 
เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนวิชา 
เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010 และ 3) เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ
ในการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010  

ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง การใชโปรแกรม 
Microsoft Excel 2010 ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 3 หนวยการเรียนรู 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนวิชา 
เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010 มีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมาก (  = 4.15, 

S.D. = 0.37) 3) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft 

Excel 2010 มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.78, S.D. = 0.12)  
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to develop the online computer assisted instruction in 

technology subjects (computing science) on using Microsoft Excel 2010, 2) to evaluate the quality of the 

content of online computer assisted instruction in technology subjects (computing science) on using Microsoft 

Excel 2010, and 3) to evaluate the quality of the technique and methodology of the online computer 

assisted instruction in technology subjects (computing science) on using Microsoft Excel 2010.  

The research results showed that 1) the online computer assisted instruction in technology subjects 

(computing science) on using Microsoft Excel 2010 consisted of 3 units, 2) the online computer assisted 

instruction in technology subjects (computing science) on using Microsoft Excel 2010 had the quality of the 

content at a high level (  = 4.15, S.D. = 0.37), and 3) the online computer assisted instruction in technology 

subjects (computing science) on using Microsoft Excel 2010 had the quality of the technique and 

methodology at the highest level (  = 4.78, S.D. = 0.12). 

Keywords: Online Computer Assisted Instruction, Demonstration Teaching, Technology Subjects (computing science) 

1. บทนํา
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนทุกคนมี

ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและ
แกไขปญหาสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึง่ของกระบวนการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)  

การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อในการสอนจะชวยดึงดูดความสนใจของผูเรียน และกระตุนใหเกิดความ
ตองการท่ีจะเรียนรู คอมพิวเตอรชวยสอนเปนตัวอยางที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวตอตัวในการนําเสนอเนื้อหาเรื่องราวตาง ๆ 
มีลักษณะเปนการเรียนโดยตรง และเปนการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ คือสามารถโตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรได 
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เทคนิคการสอนแบบสาธิต (Demonstration technique) เปนกระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนดโดยการแสดงหรือทําสิ่งที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู ใหผูเรียนสังเกตดูแลวใหผูเรียนซักถาม 
อภิปราย และสรุปการเรียนรูที่ไดจากการสังเกตการสอนแบบสาธิต (ทิศนา แขมมณี, 2557) การสอนโดยใชวิธีการสาธิตเปนการ
แสดงแบบหน่ึงที่ผูเรียนไดเห็นและเขาใจจากเรื่องราวท่ีเปนจริง ทําใหผูเรียนเขาใจบทเรียนมากยิ่งข้ึน  

จากการสอบถามครูผูสอนโปรแกรม Microsoft Excel พบวานักเรียนช้ันประถมศึกษาบางคนเรียนตามไมทันที่ครูสอน 
เนื่องจากการเรียกใชสูตรในการคํานวณจะมีลําดับข้ันตอน นักเรียนจะตองทําตามใหถูกตองจึงจะไดผลลัพธตามตองการ อีกทั้ง
ฟงกชันท่ีเรียกใชเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งทําใหยากในการจดจํา  

จากเหตุผลดังขางตนผูวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่อง การใชงาน 
Microsoft Excel 2010 สําหรับการสอนแบบสาธิต เพื่อใหผูเรียนไดเห็นการสาธิตการทํางานทีละข้ันอยางละเอียด และเพ่ือให
ผูเรียนมีบทเรียนสําหรับทบทวนความรูไดทุกท่ี ทุกเวลา  

2. วตัถุประสงคการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคอมพิวเตอร) เรื่องการใชโปรแกรม 
Microsoft Excel 2010 สําหรับการสอนแบบสาธิต  

2.2 เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
เรื่องการใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010 สําหรับการสอนแบบสาธิต  

2.3 เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการ
คอมพิวเตอร)  เรื่องการใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010 สําหรับการสอนแบบสาธิต  

3. สมมติฐานการวิจัย

 3.1 คุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคอมพิวเตอร) เรื่องการใช
โปรแกรม Microsoft Excel 2010 อยูในระดับมาก 

 3.2 คุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
เรื่องการใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010 อยูในระดับมาก 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

ธัญญพัทธ รังสิธนิตศักดิ์ และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ (2562) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในรายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง 
Microsoft Excel สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80.22/81.67 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
.05 3) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก (  = 4.32, S.D. = 0.31) จึงสรุปไดวา
กระบวนการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนโดยใชททฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจริง 
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พีรพล เหลืองคงทอง และไกยสิทธ์ิ อภิระติง (2562) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่อง 
การใช Microsoft Excel สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนโสภณศิริราษฎรจังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่อง การใช Microsoft Excel สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ประกอบดวย
องคประกอบ 4 สวน คือ 1.1) หนาเริ่มตนบทเรียน 1.2) ความรูเบื้องตน Microsoft Excel 1.3) แถบเคร่ืองมือคําสั่ง Microsoft 

Excel และ 1.4) สวนประกอบท่ีสําคัญ Microsoft Excel และ 2) ผลการประเมินการยอมรับคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
ธนชิต จิตหมั่น และมนัสนิต ใจดี (2562) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่

2 เรื่อง Microsoft Excel 2013 ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP ผลการวิจัย พบวา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพดานเนื้อหา และดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมากและคาประสิทธิภาพเทากับ 82.22/80.44 
เปนไปตามเกณฑ 80/80 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจ
ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนดวยเทคนิค MIAP อยูในระดับมาก (  = 4.41, S.D. = 0.07) 

5. วิธีดําเนินการวิจัย

 5.1 กลุมเปาหมาย 

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

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

 5.2 ขั้นตอนการวิจัย 

ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนและเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ดังน้ี 

 5.2.1 ขั้นตอนการวิเคราะห (Analysis) ผูวิจัยทําการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาบทเรียนเร่ือง Microsoft Excel 

2010 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จากผลการศึกษาและการวิเคราะหเนื้อหาไดบทเรียนที่ใชในการสรางสื่อดังนี้ 1) มารูจักกับโปรแกรม
ตารางกันเถอะ 2) การทํางานกับเวิรคชีต และ 3) สูตรและฟงกชัน ศึกษากระบวนการสอนแบบสาธิต ศึกษาโปรแกรมท่ีใชในการ
พัฒนาส่ือ ไดแก เว็บไซต WIX.com, Photoshop และโปรแกรม Microsoft Excel 2010 

 5.2.2 ขั้นตอนการออกแบบ (Design) ผูวิจัยเขียนแผนการสอนของเน้ือหาท้ัง 3 เรื่อง จัดการเรียนการสอนดวยการ
สอนแบบสาธิต มีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการสอน เพื่อจัดเตรียมความพรอมตาง ๆ ช้ีแจงกระบวนการเรียนรู จุดประสงคและให
นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 2) ขั้นสาธิต นักเรียนศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน และทําใบงาน 3) 
ขั้นสรุป ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู และ 4) ขั้นวัดและประเมินผล โดยสุมนักเรียนออกมาสาธิตตามที่ไดลงมือปฏิบัติและให
นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน นอกจากการออกแบบแผนการสอนแลวผูวิจัยไดออกแบบใบงาน ออกแบบประเมินดานเทคนิค
และวิธีการ ออกแบบประเมินดานเน้ือหา ออกแบบหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน และการปฏิสัมพันธกับผูใช  

5.2.3 ขั้นตอนการพัฒนา (Develop)  
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 5.2.3.1 ผูวิจัยสรางแบบทดสอบใหตรงกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยมีจํานวนขอสอบทั้งหมด 60 ขอ ผูวิจัย
นําขอสอบใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนอาจารยในโรงเรียนประเมินเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับจุดประสงค จากผลการประเมิน พบวามีขอสอบ จํานวน 1 ขอ มีคา IOC เทากับ -0.60 และขอสอบจํานวน 59 ขอ มีคา 
IOC เทากับ 1 จึงนําขอสอบ 30 ขอท่ีผานเกณฑไปสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช Google Forms  

 5.2.3.2 สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนตามท่ีไดออกแบบไวในข้ันที่ 5.2.2 โดยใชเว็บไซต 
Wix.com 

5.2.4 ขั้นการนําไปใช (Implement) ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดทดสอบการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ออนไลนในเบ้ืองตนดวยตัวผูวิจัย จากน้ันนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตองของการ
ทํางาน จากนั้นแกไขขอบกพรองตามที่ไดรับคําแนะนํา 

5.2.5 ขั้นประเมินผล (Evaluation) ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนไปใหผูเช่ียวชาญดานเทคนิค
และวิธีการซ่ึงเปนอาจารยในสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 5 ทาน ประเมินคุณภาพดาน
เทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน  

6. ผลการวิจัย

6.1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เร่ือง การใช
โปรแกรม Microsoft Excel 2010 

  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Excel 

2010 ที่ผูวิจัยไดพัฒนาประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 หนวยการเรียนรู ไดแก หนวยการเรียนรูที่ 1 มารูจักกับโปรแกรมตารางกัน
เถอะ หนวยการเรียนรูที่ 2 การทํางานกับเวิรคชีต และหนวยการเรียนรูที่ 3 สูตรและฟงกชัน  ซึ่งผูวิจัยจะนําบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนออนไลนไปใชในการจัดการเรียนการสอนในขั้นสาธิต เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา ทําตามวิธีการและตัวอยางที่นําเสนอไว
นักเรียนจะสามารถเรียนรูไดตามความสามารถในการเรียนรูของตัวเอง และเรียนซ้ําไดตามตองการ ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนออนไลน แสดงดังภาพที่ 1 - 3 

 ภาพท่ี 1 หนาแรกของบทเรยีน       ภาพที่ 2 หนาวัตถุประสงคของบทเรียน          ภาพที่ 3 หนาบทเรยีน 

จากภาพท่ี 1-3 เปนตัวอยางหนาจอของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่อง  Microsoft Excel 2010 โดย
ในหนาแรกจะประกอบไปดวยเมนูดังนี้ 1) หนาแรก 2) หนวยการเรียนรูที่ 1 มารูจักกับโปรแกรมตารางกันเถอะ 3) หนวยการ
เรียนรูที่ 2 การทํางานกับเวิรคชีต 4) หนวยการเรียนรูที่ 3 สูตรและฟงกชัน  และ 5) ผูจัดทํา  
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6.2 ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ  

ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาประเมินคุณภาพ ไดผลดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพดานเนื้อหาของผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ดานเนื้อหา 4.00 0.57 มาก 
2. ดานรูปแบบการสอน 4.20 0.33 มาก 
3. ดานใบงานและแบบทดสอบ 4.25 0.34 มาก 

โดยรวม 4.15 0.37 มาก 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา พบวา โดยรวม
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.37 

6.3 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการโดยผูเชี่ยวชาญ 

ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ไปใหผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการประเมินคุณภาพ ไดผลดัง
ตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคณุภาพดานเทคนิคและวิธีการ 

รายการประเมิน  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดานตัวอักษร 4.68 0.18 มากที่สุด 

2. ดานภาพนิ่ง 4.84 0.17 มากที่สุด 

3. ดานการออกแบบ 4.70 0.21 มากที่สุด 

4. ดานปฏิสัมพันธ 4.90 0.22 มากที่สุด 

โดยรวม 4.78 0.12 มากที่สุด 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน โดย
ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ พบวา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.12 

7. สรุปผลการวิจัย

7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ประกอบดวยเน้ือหา 
จํานวน 3 หนวย ไดแก หนวยการเรียนรูที่ 1 มารูจักกับโปรแกรมตารางกันเถอะ หนวยการเรียนรูที่ 2 การทํางานกับเวิรคชีต และ
หนวยการเรียนรูที่ 3 สูตรและฟงกชัน ซึ่งในแตละบทเรียนประกอบดวยจุดประสงค แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 
เนื้อหาท่ีเปนขอความและภาพ การนําเสนอเนื้อหาตอเนื่องกันไปตามลําดับ และมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1016 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



7.2  ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรม 
Microsoft Excel 2010 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 โดยพบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.37 ทําให
คุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนโดยรวมอยูในระดับมาก 

 7.3 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่อง การใชงาน
โปรแกรม Microsoft Excel 2010 เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 โดยพบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.12 ทําใหคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนอยูในระดับมากที่สุด 

8. อภิปรายผลการวิจัย

8.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ในแตละบท
ประกอบดวยเน้ือหาท่ีเปนขอความ และภาพที่แสดงใหเห็นทีละข้ันตอนของการใสคําสั่ง และผลลัพธที่ได ซึ่งจะทําใหผูเรียนได
เรียนรูการใสคําสั่งและเห็นผลลัพธไดชัดเจน การยอนกลับเพื่อทบทวนเนื้อหาท่ีผานไปแลวก็ทําไดงาย การนําเสนอเนื้อหาโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองตามศักยภาพ ตามความสะดวกของตนเอง 
เกิดการเรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา (ปยะดา ปรารมภ, 2560) 

8.2 ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน พบวา มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.37 ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาท่ีจัดทํามีความเหมาะสม และสอดคลอง
กับวัตถุประสงคการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับพีรพล เหลืองคงทอง และไกยสิทธิ์ อภิระติง (2562) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่อง การใช Microsoft Excel สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนโสภณศิริ
ราษฎร จังหวัดราชบุรี พบวา ผลการประเมินการยอมรับคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนเรื่อง การใช 
Microsoft Excel สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  

8.3 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน โดยผูเช่ียวชาญดาน
เทคนิคและวิธีการ พบวา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.12 เนื่องจาก
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนไดมีการวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาอยางเปนระบบ สอดคลองกับธนชิต จิตหมั่น 
และ มนัสนิต ใจดี (2561) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง 
Microsoft Excel 2013 ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนมีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก เนื่องจากไดพัฒนาตามหลักการสรางท่ีมีการวางแผนเปนอยางดี  
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