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บทคัดยอ  
 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง การสรางเว็บเพจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่สามารถบูรณาการวิธีการสอนรูปแบบโมเดลซิปปาอยางมีประสิทธิภาพ 

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ

ของนักเรียน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการสุมอยางงาย จํานวน 30 คน โดยมีเครื่องมือใน

การวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่องการสรางเว็บเพจ ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (IOC) 

และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมิน

จากผูเชี่ยวชาญในระดับ 4.24 มีความเหมาะสมในการนําไปใชงาน 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน ในระดับ 4.60 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 จึงสรุปไดวา การเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร บูรณาการจัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจริง 
 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เว็บเพจ  กระบวนการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา  

 

Abstract 
 

This article is an experimental research that aimed to 1) Development computer assisted lesson 

about creating web pages for students in grade 8 integrated teaching CIPPA model, 2) Comparisons of 

student achievement in computer-assisted lesson. 3) Studying of student satisfaction from the research 

sample which was in grade 8. The researcher selected for 30 specific people. There are research tools 

include with the techniques of problem based, together with computer assisted lesson about creating 

web pages for students in grade 8 integrated teaching CIPPA model that got through from expert assessment 

by 3 people. A conformance index assessment form between the questions and the objectives of the 

achievement test form (IOC), and student satisfaction assessment form. The result of the research found 

that 1) The computer assisted lesson has been expertly assessed for 4.24 and appropriate. 2) Student 
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achievement in computer assisted lesson was significantly higher than .05. 3) The students were satisfied 

with the computer assisted lesson for 4.60 and the standard deviation was 0.68. It is concluded that, 

learning Creating Web Pages Integrated Teaching CIPPA Model with computer assisted lesson can increase 

the achievement of the actual learning. 
 

Keywords: computer-assisted instruction, web page, the teaching process with CIPPA model 

 

1. บทนํา  

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 23-24) ไดกลาวถึงส่ือการเรียนรูที่จําเปนในการนํามาใชในการจัดการ

เรียนรูวา ควรมีความหลากหลาย ทั้งส่ือธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือเทคโนโลยี และส่ืออ่ืน ๆ ซ่ึงชวยสงเสริมใหการเรียนรูเปนไป

อยางมีคุณคา นาสนใจ ชวนคิด เขาใจไดงายและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งกระตุนใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยาง

กวางขวาง และตอเน่ืองตลอดเวลา เพื่อใหการใชส่ือการเรียนรูเปนไปตามแนวการจัดการเรียนรู รวมถึงการพัฒนาใหเกิดการ

เรียนรูอยางแทจริง ซ่ึงหลักการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนรูดวยการปฏิบัติ และการเรียนรูดวยตนเองเปนวิธีการ

แสวงหาความรูอีกรูปแบบหน่ึง ที่ทําใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ การเรียนรูดวยตนเองจึงเปน

เครื่องมือที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับบุคคลในการเรียนรูตลอดชีวิต วิธีการสอนที่ประยุกตคุณสมบัติของคอมพิวเตอรมาใชกับหลัก

ทฤษฏีการเรียนรูตาง ๆ ตั้งแตการเตรียมเน้ือหาอยางเปนระบบการกระตุนความสนใจ การใหแรงเสริม การใหผูเรียนมีสวนรวม

ในชั้นเรียน สามารถตอบสนองตอความแตกตางเฉพาะบุคคล ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้น 

 จากการที่ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคอมคอมพิวเตอร เรื่อง การสรางเว็บเพจ เปนรายวิชาหน่ึงใน

หลักสูตรมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ใหผูเรียนไดเรียนรูและเขาใจ

หลักการเรียนในสภาพการปจจุบัน ในรูปแบบส่ือการสอนแบบตาง ๆ เพื่อนําไปประยุกตใชจริง สามารถนําความรูความเขาใจ

ในรายวิชาไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วิชาคอมพิวเตอร ม.2 เรื่อง การสรางเว็บเพจ         

มีเน้ือหาที่ซับซอนซ่ึงตองอาศัยส่ือที่มีความทันสมัยและสามารถทําใหผูเรียนเกิดกระบวนการมีจินตนาการในการใชเทคโนโลยี

ทั้งในปจจุบันและอนาคตได ยอมทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในเน้ือหาบทเรียนมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมมีการพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานการเรียนการสอนอยางรวดเร็ว การจัดการเรียนการ

สอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมุงเนนกระบวนการทางดานความคิดและการปฏิบัติ และการใชเทคโนโลยีสงเสริม

การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทางผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิโดยการนํา

นวัตกรรมบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนมาเปนแหลงเรียนรูและมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา เพื่อเปด

โอกาสใหเด็กแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทีผู่วิจัยเตรียมใหดวยตนเอง นําเสนอผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิดของผูเรียน 

โดยอาศัยกระบวนการทํางานกันเปนกลุม โดยมีผูวิจัยเปนผูดูแลและใหคําปรึกษา การเรียนเชนน้ีจะทําใหนักเรียนไมรูสึกเบื่อ

หนาย อีกทั้งตัวบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนถูกพัฒนาขึ้นเพื่อมุงเนนการใชงานที่เรียบงาย ไมยุงยากหรือ ซับซอน        

เหมาะสําหรับเด็กมัธยมศึกษา เพราะจะกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในเน้ือหาวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง การสรางเว็บเพจ 

มากขึ้น และตองใชทักษะและกระบวนการใชงานคอมพิวเตอรเพื่อใชสรางเว็บเพจของตนเอง หากนักเรียนที่ไมไดเรียนตาม

เน้ือหาวิชาที่กําหนดหรือขาดเรียนก็จะไมเขาใจในเน้ือหาบทเรียนน้ัน ๆ ดังน้ัน จึงตองการที่จะใหผูเรียนไดเรียนรูจากบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดจัดทําขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถใหกับผูเรียนที่เรียนไมเขาใจก็จะสามารถเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ 

และกระบวนการจัดการเรียนรู ของครูยังขาดการพัฒนาส่ือในรูปแบบตาง ๆ การที่จะทําใหนักเรียนเขาใจและสนใจเรียนน้ัน 

ครูผูสอนจะตองจัดกิจกรรมที่อาศยัส่ือการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สามารถทําให นักเรียนเปนรูปธรรมไดมากที่สุด 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่องการสรางเว็บเพจ สําหรับนักเรียน             

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่บูรณาการวิธีการสอนรูปแบบโมเดลซิปปาที่มีประสิทธิภาพ  

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ เรียนดวยเทคนิคโมเดลซิปปารวมกับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน  

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคโมเดลซิปปารวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

 

3. สมมติฐานการวิจัย 

 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา คอมพิวเตอร เรื่องการสรางเว็บเพจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคโมเดลซิปปา รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูง

กวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  

 3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิคโมเดลซิปปารวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับดี

ขึ้นไป 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

 ทิศนา แขมมณี (2543: 17-20) ไดกลาวถึง หลักในการจัดการเรียนการสอนที่แบบซิปปา ไววา การดําเนินการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนน้ัน ผูเรียนควรมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ทําความเขาใจ สรางความหมายของ

สาระขอควรรูใหแกตนเอง คนพบความรูดวยตนเอง ผูเรียนตองมีบทบาทที่สําคัญมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูมากที่สุด  

 การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา นอกจากจะเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแลวยังนําไปใชเปนตัวชี้วัด

หรือเครื่องตรวจสอบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดวา กิจกรรมน้ันเนนผูเรียนเปนสําคัญหรือไม โดยการนํากิจกรรมมา

ตรวจ ตามหลักซิปปา 

 วิมลรัตน สุนทรโรจน (2547: 22) ไดกลาวถึง หนักการในการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา โดยหลักการตัดการ

เรียนการสอนแบบซิปปา มีองคประกอบที่สําคัญ 5 ประการ ไดแก 1) การสรางความรู 2) การปฏิสัมพันธ 3) การมีสวนรวม

ทางกาย 4) การเรียนรูกระบวนการ 5) การนําความรูไปประยุกตใช 

 สรุปไดวา การเรียนการสอนตาม โมเดลซิปปา สามารถสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูทั้ง

ทางดานกาย สติปญญา และสังคม สวนการมีสวนรวมทางดานอารมณน้ัน ความจริงแลวมีเกิดขึ้นควบคูไปกับทุกดาน ซ่ึงหาก

ผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดตามหลักดังกลาวแลว การจัดการเรียนการสอนของครูก็จะมีลักษณะที่ผู เรียนเปน

ศูนยกลางอยางแทจริง  

 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 นววรรณ แกวหนู (2557: บทคัดยอ) ไดสรุปผลการใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา รวมกับคอมพิวเตอรชวยสอน ที่

มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไดผลการวิจัย

ดังน้ี บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพเทากับ 83.50/85.00 ซ่ึงสูงกวา

เกณฑที่กําหนด คือ 80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร จากการใชรูปแบบโมเดลซิปปารวมกับคอมพิวเตอรชวย

สอน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

 มลิวัลย สกุลโพน (2556: บทคัดยอ) ทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร วิชาเคมี เรื่องปริมาณสัมพันธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
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และแบบปญหาเปนฐาน ไดผลการวิจัยดังน้ี แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาและแบบปญหาเปนฐาน เรื่องปริมาณ

สัมพันธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพเทากับ 78.40/76.47 และ 84.03/83.81 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 

75/75 ที่กําหนดไวตามลําดับ ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการ เรียนรูแบบซิปปาและแบบปญหาเปนฐานที่

วิเคราะหจากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคาเทากับ 0.5636 และ 0.6819 ตามลำดับ นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบซิปปาและแบบปญหาเปนฐานมีทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทำใหสรุปไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาและแบบปญหาเปนฐาน สามารถนำไปใช

พัฒนาและเสริมสรางผูเรียนในดาน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เม่ือพิจารณาจากผลการ

เรียนแลวสามารถนำไปใช สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 วาสนา ดอนศิลา (2555: บทคัดยอ) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องเศษสวน โดยใชโมเดลซิปปา 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดผลการวิจัยดังน้ี การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชโมเดลซิปปา 7 

ขั้นตอนกับการใชหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ชวยใหนักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางทั่วถึง นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียรอยละ 79.17 และมีจํานวนนักเรียน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 83.33 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน ตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป ซ่ึงผานเกณฑที่กําหนดไว นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร 

เรื่องเศษสวน โดยใชโมเดลซิปปา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

 ศริษา จิตศรีพิทักษเลิศ (2556: บทคัดยอ) ทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องมนุษยกับส่ิงแวดลอม 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงหบุรี          

ไดผลการวิจัยดังน้ี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลองดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย สอนสูงกวาคะแนนทดสอบกอน

เรียนอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เทากับ 0.78 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน สามารถทำใหผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรู เพิ่มขึ้นรอยละ 78  

 อุนเรือน หมูแกว (2555: บทคัดยอ) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ขอมูลและแหลงขอมูลสำหรับ

นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดดานสำโรง ไดผลการวิจัยดังน้ี บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องขอมูลและ

แหลงขอมูล  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ 83.43/82.17 สอดคลองตามเกณฑที่ตั้งไว และมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาคะแนนสอบกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05  

 อัศวิน พุมมรินทร (2556: บทคัดยอ) ผลจากจัดการเรียนรูแบบซิปปา เรื่อง ลําดบัและอนุกรม ที่มีตอความสามารถ

ในการแกปญหาและความสามารถในการส่ือสารทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ไดผลการวิจัยดังน้ี 

ความสามารถในการแกไขปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สูงกวากวาไดรับการจัดการเรียนรูอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา สูงกวา

เกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 จึงสรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวมกับเทคนิคโมเดลซิปปา มีความเหมาะสมในการนํามาใชในการวิจัย 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 บูรณาการวิธีการสอน

รูปแบบโมเดลซิปปา 

 

5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ปการศึกษา 2560 

จํานวน 8 หอง รวมจํานวน 325 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2/5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน ที่ไดมาดวยการใชวิธีการสุมอยางงาย  



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 
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 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 5.2.1  เครื่องมือในการทดลอง คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การสรางเว็บเพจ รายวิชาคอมพิวเตอร 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ซ่ึงภายในประกอบดวย เน้ือหาในรูปแบบมัลติมีเดีย ประกอบดวยขอความ ภาพน่ิง 

ภาพเคล่ือนไหว และเสียงบรรยายเน้ือหา โดยแบงเน้ือหาออกเปน 3 หนวย ไดแก 1) การใชงานโปรแกรมเบื้องตน 2) การ

แทรกตารางและมัลติมีเดีย 3) การเชื่อมโยงเว็บเพจ กิจกรรมเพื่อเสริมทักษะผูเรียน ไดแก เกมจับคู เกมจ๊ิกซอวมหาสนุก และ

แบบทดสอบจํานวน 30 ขอ ที่ผานการประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน   

 5.2.2 เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การสรางเว็บเพจ 

รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนแบบปรนัยชนิด เลือกตอบ 4 

ตัวเลือก แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การสรางเว็บเพจ รายวิชา

คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  

 5.3 วิธีการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในวิธีการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 ผูวิจัยไดใชบทเรียนคอมพิวเตอรรวมกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา ซ่ึงมี

ทั้งหมด 7 ขั้นตอน (ทิศนา แขมมณี, 2558) ใชระยะเวลาในการทดลอง 3 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมงตอ 1 บท รวมทั้งหมด 

6 ชั่วโมง รายละเอียดแตละสัปดาหไดแก สัปดาหที่ 1 เรื่อง เรียนรูเรื่องการใชงานโปรแกรมเบื้องตน สัปดาหที่ 2 เรื่อง การ

แทรกตารางและมัลติมีเดีย และสัปดาหที่ 3 เรื่อง การเชื่อมโยงเว็บเพจ ซ่ึงมีขั้นตอนการทดลองในแตละครั้งดังน้ี 

 ขั้นที่ 1 การทบทวนความรูเดิม 

 1) ผูวิจัยไดทําการวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนกอนที่จะเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัด

กระบวนการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

 2) ผูวิจัยไดทําการพูดคุยและซักถามคําถามเก่ียวกับเรื่องที่จะสอน เพื่อกระตุนใหผูเรียนแสดงความรูเดิมของตน 

หลังจากที่ผูเรียนชวยกันตอบ ผูวิจัยจะเฉลยคําตอบพรอมอธิบายคําตอบใหผูเรียนเขาใจ 

 ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรูใหม 

 3) ผูวิจัยไดแนะนําวิธีการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใหกับผูเรียนกอนที่จะเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน 

 4) ผูวิจัยมอบหมายใหผูเรียนคนควาความรูเพิ่มเติมเก่ียวกับเรื่องที่จะสอนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 ขั้นที่ 3 การศึกษาทําความเขาใจขอมูล ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความเดิม 

 5) ผูเรียนเริ่มศึกษาเน้ือหาภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ รายวิชาคอมพิวเตอร

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะมีแบบทดสอบกอนเรียน บทเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน วิดีโอ ซ่ึงจะชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดกระบวนคิด และเชื่อมโยงความรูใหมกับความเดิมในการทํา

กิจกรรมดังภาพที่ 1   
 

      
 
 

 ภาพที่ 1 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมเปาหมาย 
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 ขั้นที่ 4 การแลกเปล่ียนความรูความเขาใจกับกลุม 

 6) ผูวิจัยใหผูเรียนจับกลุม กลุมละ 5-6 คน โดยใหผูเรียนนําความรูจากการศึกษาเน้ือหาภายในบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง สารรอบตัว มาเลาสูกันฟง และชวยกันสรุปในประเด็นที่สําคัญ โดยมีผูวิจัยคอยใหคําแนะนํา 

 ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู 

 7) ผูวิจัยใหผูเรียนภายในกลุมรวมกันสรุปความรูที่ไดรับจากขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 โดยเขียนเปนผังมโนทัศน  

 ขั้นที่ 6 การปฏิบัติหรือการแสดงผลงาน 

 8) ผูวิจัยสุมเลือกผูเรียนแตละกลุมออกมาหนาชั้นเรียน เพื่อนําเสนอผังมโนทัศน  

 ขั้นที่ 7 การประยุกตใชความรู 

 9) ผูวิจัยและผูเรียนรวมกันเสนอการนําความรูที่ไดเรียนไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและการเรียนในวิชาตางๆ 

เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจในบทเรียนน้ันใหมากยิ่งขึ้น 

 10) ผูวิจัยวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากผูเรียนไดเรียนรูจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัด

กระบวนการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 11) ผูเรียนแตละคนทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลังไดศึกษา

เน้ือหาภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและทํากิจกรรมตาง ๆ ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา  

 

6. ผลการศึกษา/การวิจัย  

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2    

มีรายละเอียดดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3 ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 
 

 

           (ก) หนาแรกบทเรียน      (ข) หนาตางเมนู       (ค) หนาตางบทเรียน 
 

ภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียนหนาแรกและเมนู 
 

 

 

 

 

 

 
 

          (ง) แบบทดสอบ         (จ) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน            (ฉ) กิจกรรมเกมจับคูมหาสนุก 
 

ภาพที่ 3 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียนเน้ือกิจกรรมและแบบทดสอบ 
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 จากภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย  หนาแรกของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การ

สรางเว็บเพจ (ก) หนาตางเมนู แบงออกเปน 5 เมนู ไดแก ผลการเรียนรูที่คาดหวัง แบบทดสอบกอนเรียน บทเรียน เกม 

แบบทดสอบหลังเรียน (ข) หนาตางของบทเรียนทั้ง 3 หนวย ไดแก 1) การใชงานโปรแกรมเบื้องตน 2) การแทรกตารางและ

มัลติมีเดีย 3) การเชื่อมโยงเว็บเพจ (ค) และภาพที่ 3 ตัวอยางแบบทดสอบ ซ่ึงมีทั้งแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลัง

เรียน ซ่ึงภายในหนาแบบทดสอบจะประกอบดวย แบบทดสอบ 30 ขอ 4 ตัวเลือก (ง) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียนโดยตัวอยางที่

ยกมาน้ีไดแก เรื่องการเชื่อมโยงเว็บเพจ (จ) และกิจกรรมเกมจับคูมหาสนุก (ฉ) โดยมีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนไดทบทวน

บทเรียน 

นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 มีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 81.44 และมีคาเฉล่ียคะแนน

แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 80.33 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.44/80.33 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด

คือ 80/80 

 

 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอน

เรียนและหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1 
 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

สภาพการเรียน N   퐷
 

2
 

T 

กอนเรียน 30 16.67 
289 3053 17.33* 

หลังเรียน 30 26.30 

      * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 1 สรุปไดวาการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร เรื่องการสรางเว็บเพจ รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบซิปปา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/5 มี

จํานวนนักเรียน 30 คน พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
  

 6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

 โดยหาคาเฉล่ีย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ  

 คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 

 คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 

 คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

 คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 

 คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
x̄  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.62 0.61 มากที่สุด 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.57 0.83 มากที่สุด 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.62 0.61 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.60 0.68 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 2 สรุปไดวาความพึงพอใจของผูเรียนหลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ

รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา มีคาเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ 4.60 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.68 นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

 

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย  

 7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา

คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  รวมกับแนวคิดโมเดลซิปปา มีประสิทธิภาพเทากับ 81.44/80.33 ซ่ึงสูง

กวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่องการสรางเว็บเพจ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับแนวคิดโมเดลซิปปา มีคาเทากับ 4.60 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 

ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย  

 8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา

คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับแนวคิดโมเดลซิปปา มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 81.44/80.33 

หมายความวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ ใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 

80/80 ที่ตั้งไว 

 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

สอน เรื่องการสรางเว็บเพจ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับ

แนวคิดโมเดลซิปปา ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง                                                                                                                                    

สถิติที่ระดับ .05  

 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการสรางเว็บเพจ พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับพึงพอใจมากที่สุด 
 

9. ขอเสนอแนะ 

 9.1 ขอเสนอแนะทางการวิจัย 

  1) นําแนวทางการวิจัยไปทดลองกับนักเรียนกลุมอ่ืน โดยใหเวลาในการเรียนรูเน้ือหาในบทเรียนใหมากกวาที่

ใชในการวิจัยครั้งน้ี เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสไดเรียนรูอยางละเอียดมากขึ้น 
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  2) สรางบทเรียนที่เพิ่มหัวขอเรื่องยอยของหนวยการเรียน ใหมากกวาที่ใชในงานวิจัยเพื่อจะใหผูเรียนมีความ

เขาในในเน้ือหามากขึ้น 

 9.2 ขอเสนอแนะในการนําไปใชงาน 

  1) กอนทําการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ครูควรจะชี้แจง และแนะนําการใชคอมพิวเตอร

เบื้องตนแกนักเรียน โดยครูอาจทําการแนะนําเองหรือใหนักเรียนอานวิธีการใชบทเรียนจากคูมือการใช โดยระหวางแนะนําครู

อาจจะทําการสาธิตวิธีการใชคอมพิวเตอรแกนักเรียนในกรณีที่นักเรียนใชคอมพิวเตอรไมคอยคลองเพื่อปองกันการเกิดปญหา

กับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  2) ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูสอนที่มีความม่ันใจจะสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน     

ควรจะนําความรูดานจิตวิทยาการเรียนรู ธรรมชาติของแตละสาระการเรียนรู ความรูดานเน้ือหา ในการสรางบทเรียนควรจะ

สรางใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของบทเรียนและใหสอดคลองกับเน้ือหาวิชาน้ัน ๆ ทั้งน้ีเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูในบทเรียน

ใหเขาใจและเกิดประโยชนแกนักเรียนมากที่สุด 
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