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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับการ
สอนแบบ MIAP 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับการ
สอนแบบ MIAP และ 3) เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย 
Scratch สําหรับการสอนแบบ MIAP  

ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch ประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 หนวย
การเรียนรู 2) บทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch มีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.80, 

S.D.= 0.27) และ 3) บทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับ 
มากที่สุด (  = 4.60, S.D. = 0.32)  

คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน การสอนแบบ MIAP โปรแกรม Scratch 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to develop the online lesson on programming with Scratch 

program for MIAP teaching, 2) to evaluate the quality of the content of an online lesson on programming 

with Scratch program for MIAP teaching, and 3) to evaluate the quality of technique and methodology of 

an online lesson on programming with Scratch program for MIAP teaching. 

The research results showed that 1) the online lesson on programming with Scratch program 

consisted of 3 units, 2) the online lesson on programming with Scratch program had the quality of the 

content at the highest level (  = 4.80, S.D.=0.27), and 3) the online lesson on programming with Scratch 

program had the quality of the technique and methodology at the highest level (  = 4.60, S.D. = 0.32). 

Keywords: Online Lesson, MIAP Teaching, Scratch Program 

1. บทนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  พบวา ประเทศไทยประสบปญหาในดาน

ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยที่ต่ํากวาเปาหมายและไมสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบน
ฐานความรู ปญหาที่สําคัญเชน ปญหาเร่ืองคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู เด็กวัยเรียนมีปญหาดานสติปญญา ขาดการแปลง
ความรูสูทักษะท่ีเพียงพอ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 จึงมีแนวทางที่จะพัฒนาเด็กวัยเรียนใหมีทักษะ
การคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค ทักษะการทํางานและใชชีวิตพรอมเขาสูตลาดงาน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) การนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน จะชวยใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ ชวยใหการจัดการศึกษาเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ตองการใหการจัด 
การศึกษายึดหลักวา ผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได โดยจัดใหผูเรียนไดเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ ตามสติปญญาและ 
ความสามารถของตน และในหมวดท่ี 9 ไดใหความสําคัญของเทคโนโลยีทางการศึกษาวา เปนสิ่งสําคัญในการชวยแกปญหา
ดานการศึกษาใหสําเร็จลุลวงไปได (วีรวัชร ทองสุข, 2562) 

หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไดกําหนด
สาระสําคัญในการเรียนวิทยาการคํานวณ ใหเรียนรูเกี่ยวกับ การคิดเชิงคํานวณ การคิดวิเคราะหแกปญหาเปนข้ันตอนและเปน
ระบบ ประยุกตใชความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแกปญหาที่พบในชีวิต
จริงไดอยางมีประสิทธิภาพ และเม่ือจบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูเรียนจะตองสามารถประยุกตใชความรู ทักษะ และทรัพยากร
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เพื่อออกแบบและสรางผลงาน โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม สามารถใชทักษะการคิดเชิงคํานวณในการแกปญหา
และเขียนโปรแกรมอยางงายเพ่ือชวยในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)  

โปรแกรม Scratch เปนโปรแกรมภาษา ที่สามารถสรางช้ินงานไดงาย เชน นิทานที่สามารถโตตอบกับผูอานได 
ภาพเคลื่อนไหว เกมดนตรี และศิลปะ และเมื่อสรางเปนช้ินงานเสร็จแลวสามารถนําช้ินงาน แสดง และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นรวมกับผูอืน่บนเว็บไซตได ทําใหผูเรียนไดเรียนรูหลักการทางคณิตศาสตร และแนวคิดการโปรแกรมไปพรอม ๆ กับการ
คิดอยางสรางสรรค มีเหตุผล เปนระบบ และเกิดการทํางานรวมกัน (สถาบันสงเสริมการ  สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 
2559) การเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 กําหนดใหผูเรียนไดเรียน
โปรแกรม Scratch เพื่อใหผูเรียนสามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงาย เพื่อแกปญหาทางคณิตศาสตรหรือ
วิทยาศาสตรได ตามตัวช้ีวัด ว 4.2 ม.1/2 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 จากการสอบถามครูที่สอนโปรแกรม Scratch นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 พบปญหาในการสอนปฏิบัติในประเด็นที่นักเรียนบางสวนยังเคยชินกับวิธีการเรียนและพฤติกรรมการ
เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ไมมีความสามารถในการจดบันทึกความรูดวยตนเองวามีขั้นตอนอยางไร ขาดทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง และความพยายามในการทํางานใหสําเร็จ   

กระบวนเรียนรูแบบ MIAP ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเปนการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ
เรียนรูเกิดแรงจูงใจในการเรียน ชวยใหผูสอนสรางความสนใจในการสอน เนื้อหาท่ีเตรียมไวครอบคลุมกับรายวิชาสอน นําไป
ประยุกตใชไดตรงกับเนื้อหาและมีการตรวจผลการเรียนรู อีกทั้งผูสอนบรรลุตามวัตถุประสงคการสอน ชวยใหการเรียนการ
สอนประสบความสําเร็จ (ชวลิต ศุภศักดิ์ธํารง, 2561) การสอนแบบ MIAP ประกอบดวย 4 ขั้นดังนี้ 1) M: Motivation การ
กระตุนใหสนใจปญหา 2) I: Information การศึกษาขอมูล 3) A: Application ขั้นพยายาม และ 4) P: Progress ขั้นสําเร็จผล 
การนํากระบวนการเรียนรูแบบ MIAP มาใชจะชวยสนับสนุนในการเรียนเขียนโปรแกรมดวย Scratch เนื่องจากในข้ันแรก
ผูเรียนจะไดเห็นผลงานท่ีสรางเสร็จแลวเปนการกระตุนใหผูเรียนอยากรู อยากทํา ในขั้นศึกษาขอมูล ผูเรียนจะไดศึกษาคําสั่ง
และวิธีการของโปรแกรม Scratch ขั้นพยายามผูเรียนจะไดฝกคิด ฝกเขียนโปรแกรมใหไดช้ินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย ในขั้น
สําเร็จผล ผูเรียนจะไดอภิปรายผลงานของตัวเองและผลงานของเพื่อน เพื่อนําไปสูการพัฒนาการเขียนโปรแกรมในคร้ังตอ ๆ ไป 

จากเหตุผลขางตนผูวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch เพื่อ
ใชสอนการเขียนโปรแกรมแบบบล็อก ซึ่งจะชวยสงเสริมกระบวนการคิดอยางเปนระบบ เสริมสรางจินตนาการใหแกผูเรียน ซึ่ง
เปนทักษะท่ีสําคัญในศตวรรษที่ 21 และผูวิจัยเลือกใชการสอนแบบ MIAP เพื่อกระตุนใหผูมีความตองการท่ีเรียนรู การใชการ
สอนแบบ MIAP จะชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (สโรชา บุเมิง และ ปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี, 
2563) เนื่องจากผูเรียนสามารถศึกษา ทบทวนความรูไดตลอดเวลาที่ตองการ 

2. วัตถุประสงคการวิจัย

 2.1 เพือ่พัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับการสอนแบบ MIAP  

2.2  เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับการสอน
แบบ MIAP  

2.3  เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับ
การสอนแบบ MIAP  

3. สมมติฐานงานวจิัย
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3.1  ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับการ
สอนแบบ MIAP มีคุณภาพอยูในระดับมาก 

3.2  ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch 

สําหรับการสอนแบบ MIAP มีคุณภาพอยูในระดับมาก 

4. ขอบเขตของการวิจัย

4.1 กลุมเปาหมาย 

 4.1.1 ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา เปนอาจารย ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี  สอนวิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch มาไมนอยกวา 5 ป จํานวน 5 ทาน ไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจง 

 4.1.2 ผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการ เปนอาจารยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี มีความ
เชี่ยวชาญในการจัดทําบทเรียนออนไลน มีประสบการณในการสอนไมนอยกวา 5 ป จํานวน 5 ทาน ไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง 

4.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 

4.2.1  บทเรียนออนไลน เรื่อง การเขยีนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับการสอนแบบ MIAP  

4.2.2  แบบประเมินคุณภาพบทเรยีนออนไลนดานเนื้อหา 
4.2.3  แบบประเมินคุณภาพบทเรยีนออนไลนดานเทคนิคและวิธีการ 

5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

5.1 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ 
   บทเรียนออนไลน (e-Learning) คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได ซึ่งการถายทอดเน้ือหา 

กระทําผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ซีดีรอม เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ ทราเน็ต ทางสัญญาณโทรทัศน 
หรือสัญญาณดาวเทียม เปนตน การเรียนการสอนในลักษณะของบทเรียนออนไลน เชน คอมพิวเตอรชวยสอนดวยซีดีรอม    

การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning) การเรียนออนไลน (On-line Learning) การเรียนทางไกลผานดาวเทียม 
หรือ การเรียนดวยวีดีโอผานออนไลน e-Learning มักจะใชกับการเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ใชเทคโนโลยีของเว็บ 
(Web Based Technology) ในการถายทอดเน้ือหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการจัดการหลักสูตร (Course Management 

System) ในการบริหารจัดการงานสอนดานตาง ๆ เนื้อหาตาง ๆ ของ e-Learning สามารถนําเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโตตอบ (Interactive Technology) (ชุติมา วรรณพงศ, 2559) 

 เทคนิคการสอน MIAP มีกระบวนการ 4 ขั้น ดังนี้ 1) M : Motivation คือ ขั้นสนใจปญหา อาจเปนคําถาม 
ปญหา ประกอบส่ือตาง ๆ ท่ีทาทายความคิด และนาสนใจใหคิดแกปญหา 2) I : Information ขั้นศึกษาขอมูล เปนชวงการให
เนื้อหา โดยการสอนดวยรูปแบบตาง ๆ หรือวิธีการตาง ๆ  3) A : Application ขั้นพยายาม เปนขั้นที่เปดโอกาสใหผูเรียนนํา
เนื้อหาและความรูที่ไดรับมาทดลองแกปญหา และ 4) P : Progress ขั้นสําเร็จผล เปนขั้นเฉลยใหผูเรียนไดทราบผลการ
แกปญหา วาสามารถแกปญหาไดมากนอยเพียงใด (สุราษฎร พรมจันทร, 2556) 

5.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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 คงศักดิ์ บุญเสม และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ (2562) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบจําลองสถานการณ เรื่อง การใชโปรแกรม Scratch สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสวนแตงวิทยา พบวา              
1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบจําลองสถานการณที่พัฒนาข้ึนมีคา 86.18/81.37 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
คือ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนที่มี
ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบจําลองสถานการณโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

 ธนชิต จิตหมั่น และมนัสนิต ใจดี (2561) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง Microsoft Excel 2013 ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP 
ผลการวิจัย พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพดานเน้ือหา และดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมากและคา
ประสิทธิภาพเทากับ 82.22/80.44 เปนไปตามเกณฑ 80/80 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนดวยเทคนิค MIAP อยูใน
ระดับมาก (  = 4.41, S.D. = 0.07) 

 เสาวลักษณ รักสอาด และมนัสนิต ใจดี (2564) ไดทํางานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลนในรายวิชา 
เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ MIAP เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนออนไลนประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 
3 หนวยการเรียนรู 2) บทเรียนออนไลนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ MIAP มีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมากท่ีสุด        
(  = 4.50, S.D. = 0.35) 3) บทเรียนออนไลนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ MIAP มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.63, S.D. = 0.20) และ 4) ขอสอบ จํานวน 6 ขอ มีคา IOC อยูระหวาง 0.6 – 0.8 และขอสอบ จํานวน 
39 ขอ มีคา IOC เทากับ 1 สามารถนําขอสอบทั้ง 45 ขอไปสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

6. วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับการสอนแบบ MIAP ผูวิจัย

ไดดําเนินการวิจัยตามแนวคิดของ ADDIE Model ดังนี ้

 6.1  ขั้นวิเคราะห (Analysis) 

6.1.1 ศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแผนการจัดการเรียนรู บทเรียนออนไลน และการจัดการ
เรียนรูแบบ MIAP 

6.1.2 ศึกษาเนื้อหาในรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1      
เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch  

6.1.3 วิเคราะหผูเรียนในเรื่องความรูและทักษะการใชคอมพิวเตอร 
6.1.4 ศึกษาการทําเว็บไซต โดยใชเว็บไซต Wix.com 

6.2 ขั้นการออกแบบ (Design) 

6.2.1  ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 หนวย ดังนี้  หนวยที่ 1 รูจักและเริ่มตนใชงานโปรแกรม 
Scratch หนวยท่ี 2 การสรางตัวแปรใน Scratch และหนวยที่ 3 เง่ือนไขการวนซ้ําแบบมีเง่ือนไข โดยในแตละหนวยจะมีการ
กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู ใบงาน และการวัดและประเมินผล ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูจะ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

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

1031 The 13th NPRU National Academic Conference

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



เริ่มตนดวยการช้ีแจงจุดประสงคการเรียน และใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จากนั้นจะ ใชเทคนิค MIAP ซึ่งมี
กระบวนการ 4 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นสนใจปญหา ครูจะถามคําถาม ใหดูผลงานที่สรางจากโปรแกรม Scratch เพื่อกระตุนความ
สนใจของนักเรียน  2) ขั้นศึกษาขอมูล ใหนักเรียนศึกษาเน้ือหาจากบนเรียนออนไลนที่จัดทําไว 3) ขั้นพยายาม นักเรียนทําใบ
งานเพ่ือตรวจสอบความรู และ 4) ขั้นสรุป ครูสุมใบงานมาตรวจเพ่ือตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน ครูเฉลยใบงานและ
อธิบายเพิ่มเติมหากมีนักเรียนที่ยังไมเขาใจ จากน้ันใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

6.2.2  ออกแบบหนาจอบทเรียนออนไลน การติดตอกับผูใชและการเช่ือมโยงในแตละหนา 
6.2.3  ออกแบบแบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนดานเนื้อหา แบบประเมินคุณภาพบทเรยีนออนไลนดาน

เทคนิคและวิธีการ เปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
จากนั้นนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยพิจารณาความถูกตอง ความเหมาะสมของขอคําถาม และผูวิจัยไดปรับปรุงตาม
คําแนะนํา  

6.3 ขั้นการพัฒนา (Development) 

6.3.1  พัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch โดยใชเว็บไซต Wix.com ตามที่ได
ออกแบบไวในขั้นตอนที่ 6.2.2 ทดสอบความถูกตองในเบื้องตนโดยตัวผูวิจัย จากนั้นนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัย
ตรวจสอบและผูวิจัยไดแกไขตามที่ไดรับคําแนะนํา 

6.3.2  สรางใบงานแบบอัตนัยโดยใช Google Document และสรางใบงานแบบจับคูและแบบแผนภาพมีปาย
กํากับโดยใชเว็บไซต wordwall.net 

6.3.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 35 ขอ โดยใช Google 

Forms 

6.3.4  สรางแบบประเมินบทเรียนออนไลนดานเน้ือหา และแบบประเมินบทเรียนออนไลนดานเทคนิคและวิธีการ 
โดยใช Google Forms 

6.4 การนําไปใช (Implementation) 

6.4.1  นําบทเรียนออนไลนไปใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนอาจารยในโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบคุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนออนไลน  

6.4.2  นําบทเรียนออนไลนไปใหผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนอาจารยในโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการในการพัฒนาบทเรียนออนไลน 

6.4.3  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาประเมินเพื่อหาความสอดคลอง
ของขอคําถามกับจุดประสงค  

6.5 การประเมินผล (Evaluation) 

6.5.1  คํานวณหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินดานเนื้อหาและดานเทคนิคและวิธีการ
6.5.2  คํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงค พบวา ขอสอบทั้ง 35 ขอ มีคา IOC = 1 

จึงคัดเลือกขอสอบ จํานวน 30 ขอ โดยคัดเลือกใหครบทุกจุดประสงคเพื่อนําไปสรางเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

7. ผลการวิจัย

 7.1  ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน เร่ือง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับการสอนแบบ MIAP  
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 บทเรียนออนไลน เร่ือง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับการสอนแบบ MIAP ประกอบดวยเนื้อหา 
จํานวน 3 หนวย คือ หนวยท่ี 1 รูจักและเริ่มตนใชงานโปรแกรม Scratch หนวยที่ 2 การสรางตัวแปรใน Scratch และหนวย
ที่ 3 เงื่อนไขการวนซํ้าแบบมีเงื่อนไข ตัวอยางบทเรียนแสดงดังภาพท่ี 1 – ภาพที่ 4 

ภาพท่ี 1 หนาหนวยท่ี 1           ภาพที่ 2 หนาหนวยท่ี 2 

ภาพท่ี 3 หนาหนวยที่ 3                                            ภาพที่ 4 หนาแบบฝกหัด 

จากภาพท่ี 1 – ภาพที่ 4 เปนภาพตัวอยางหนาจอบทเรียนออนไลนซึ่งในแตละบทเรียนประกอบดวยเน้ือหาท่ีเปน 

ขอความ ภาพประกอบ และวิดีโอ เพื่อชวยใหผูเรียนเขาใจไดมากขึ้น 

7.2 ผลการประเมินบทเรียนออนไลนดานเนื้อหา และดานเทคนิคและวิธีการ 

 ผูวิจัยนําบทเรียนออนไลนไปใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา  และผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการ ประเมิน
คุณภาพ ไดผลแสดงดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 : ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนดานเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ

รายการ  S.D. ความหมาย 
1. การแจงวัตถุประสงคใหผูเรียนทราบ 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ความสอดคลองระหวางเน้ือหากับวัตถุประสงค 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. ปริมาณของเน้ือหาในแตละบทเรียน 4.80 0.45 มากที่สุด 

4. ความถูกตองของเนื้อหา 4.80 0.45 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับของผูเรียน 4.80 0.45 มากที่สุด 

6. ความเหมาะสมในการจัดเรียงลําดับเนื้อหา 4.80 0.45 มากที่สุด 

7. ภาพประกอบสื่อความหมายตรงกับเนื้อหา 5.00 0.00 มากที่สุด 

8. ความเหมาะสมในการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรม
ดวย Scratch  รวมกับการสอนแบบ MIAP ในการสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

4.80 0.45 มากที่สุด 
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รายการ  S.D. ความหมาย 
รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 
9. ความเหมาะสมในการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรม
ดวย Scratch  รวมกับการสอนแบบ MIAP ในการสอนเนื้อหา หนวยการเรียนรูที่ 1 รูจัก
และเริ่มตนใชงานโปรแกรม Scratch 

4.80 0.45 มากที่สุด 

10. ความเหมาะสมในการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนออนไลนเรื่อง การเขียนโปรแกรม
ดวย Scratch  รวมกับการสอนแบบ MIAP ในการสอนเนื้อหา หนวยการเรียนรูที่ 2 การ
สรางตัวแปรใน Scratch  

4.80 0.45 มากที่สุด 

11. ความเหมาะสมในการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนออนไลนเรื่อง การเขียนโปรแกรม
ดวย Scratch  รวมกับการสอนแบบ MIAP ในการสอนเนื้อหา หนวยการเรียนรูที่ 3 
เงื่อนไขการวนซํ้าแบบมีเงื่อนไข 

4.80 0.45 มากที่สุด 

12. ความเหมาะสมของแบบฝกทักษะท่ี 1 4.60 0.55 มากที่สุด 

13. ความเหมาะสมของแบบฝกทักษะท่ี 2 4.60 0.55 มากที่สุด 

14. ความเหมาะสมของแบบฝกทักษะท่ี 3 4.60 0.55 มากที่สุด 

โดยรวม 4.80 0.27 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนโดยผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา พบวา ดานเน้ือหาของบทเรียน
ออนไลนโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.80, S.D. = 0.27) 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคณุภาพบทเรียนออนไลนดานเทคนิคและวิธีการโดยผูเชี่ยวชาญ 

รายการ  S.D. ความหมาย 
1. การนําเขาสูบทเรียนออนไลนมีความนาสนใจ 4.60 0.55 มากที่สุด 

2. การออกแบบเมนูใชงานงาย ไมสับสน 4.60 0.55 มากที่สุด 

3. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม 4.60 0.55 มากที่สุด 

4. การใชภาษาสามารถสื่อความหมายไดชัดเจน 4.60 0.55 มากที่สุด 

5. การยกตัวอยางปริมาณท่ีเหมาะสม 4.60 0.55 มากที่สุด 

6. การออกแบบหนาจอมีความสวยงาม 4.80 0.45 มากที่สุด 

7. รูปภาพประกอบมีความชัดเจน สื่อความหมายและสอดคลองกับเนื้อหา 4.80 0.45 มากที่สุด 

8. ตัวอักษรท่ีใชมีความเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 

9. วิดีโอที่ใชมีความเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 

โดยรวม 4.60 0.32 มากที่สุด 

จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนโดยผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการ พบวา บทเรียน
ออนไลนมีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.60, S.D. = 0.32) 
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8. สรุปผลการวิจัย

8.1 บทเรียนออนไลน เร่ือง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับการสอนแบบ MIAP ประกอบดวยเนื้อหา 
จํานวน 3 หนวย คือ หนวยท่ี 1 รูจักและเริ่มตนใชงานโปรแกรม Scratch หนวยที่ 2 การสรางตัวแปรใน Scratch และหนวย
ที่ 3 เงื่อนไขการวนซํ้าแบบมีเงื่อนไข 

 8.2 ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับการ
สอนแบบ MIAP โดยผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา พบวา มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80        
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.27 เปนไปตามสมติฐานขอท่ี 1 

8.3 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch 

สําหรับการสอนแบบ MIAP โดยผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการ พบวา มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.32 เปนไปตามสมติฐานขอท่ี 2 

9. อภิปราย

9.1  เนื้อหาของบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch ประกอบดวยขอความ ภาพ และวิดีโอ 
ที่จะนําเสนอใหผูเรียนเขาใจการเขียนโปรแกรมแบบบล็อก การทบทวนความรูโดยใหผูเรียนทําแบบฝกหัดที่สรางจากเว็บไซต 
wordwall.net ทําใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ มีสวนรวมกับบทเรียน เปนการดึงความสนใจของผูเรียนไวกับบทเรียนชวยใหผูเรียน
เขาใจเนื้อหาไดดีขึ้น สอดคลองกับ สุราษฎร สามโกเศศ (2563) ที่กลาววา การที่ผูสอนมีการจัดการความรูในบทเรียนออนไลน
ทีด่ีจะชวยใหเกิดผลลัพธการเรียนรูที่ดี  

9.2 บทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับการสอนแบบ MIAP มีคุณภาพดานเน้ือหา
โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.80, S.D. = 0.27) เน่ืองจากการนําเสนอเนื้อหามีการเรียงลําดับจากงายไปยาก 
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู เหมาะสมกับความรูความสามารถของผูเรยีน สอดคลองกับธนชิต จิตหมั่น และมนัสนิต ใจ
ดี (2561) ที่ทํางานวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง Microsoft Excel 

2013 ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพ
ดานเน้ือหาอยูในระดับดมีาก เนื่องจากการนําเสนอเนื้อหาตอเนื่องกันไปตามลําดับ และมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการ
เรียนรู    การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch รวมกับการสอนแบบ MIAP ในการ
สอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ในหนวยที่ 1 รูจักและเร่ิมตนใชงานโปรแกรม 
Scratch หนวยที่ 2 การสรางตัวแปรใน Scratch และหนวยที่ 3 เง่ือนไขการวนซ้ําแบบมีเง่ือนไข ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหามี
ความคิดเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.80, S.D. = 0.45) อาจเน่ืองมาจากการสอนแบบ MIAP มี
ขั้นตอนนอยไมยุงยาก เริ่มตนจากการกระตุนใหผูเรียนมีความตองการที่จะรู มีความตองการท่ีจะเรียน 
 9.3 บทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับการสอนแบบ MIAP มีคุณภาพดานเทคนิค
และวิธีการโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.60, S.D. = 0.32) เนื่องจากไดมีการพัฒนาอยางเปนขั้นตอนตามแบบของ 
ADDIE สอดคลองกับสโรชา บุเมิง และ ปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี (2563) ที่ทํางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับ
กระบวนการเรียนรูแบบ MIAP เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัย
วิทยา พบวา บทเรียนอีเลิรนนิงมีคุณภาพดานเทคนิคการผลิตในระดับมากที่สุด เนื่องจากมีการพัฒนาอยางเปนระบบ 
เริ่มตั้งแตการวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของ นําผลการวิเคราะหไปสูการออกแบบและพัฒนา 
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10. ขอเสนอแนะ

10.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  การนําวิธีการสอนแบบ MIAP ไปใช ผูสอนควรปฏิบัติตัวเปนเพียงผูสนับสนุนผูเรียน รอคอยและกระตุนให
ผูเรียนผานการเรียนรูไปทีละขั้น โดยเฉพาะขั้น Application 

 10.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  10.2.1 บทเรียนออนไลนควรเพ่ิมตัวอยางที่มีปฏิสัมพันธ ใหผูเรียนปอนขอมูลแลวแสดงผลลัพธที่ได 
  10.2.2  ควรเพิ่มแบบฝกหัดที่ใชในการทวนสอบความรูใหมีความหลากหลาย 

  10.2.3 ผูวิจัยจะนําบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch ไปใชสอนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 และใชการสอนแบบ MIAP เพื่อพัฒนาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชา
เขียนโปรแกรม 
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