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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ให้มีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างเว็บเพจ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง การ
สร้างเว็บเพจ ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปากับเกณฑ์ร้อยละ 50 
และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนเร่ือง การสร้างเว็บเพจ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบซิปปา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จํานวน 38 คน โดยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการสอนแบบซิปปา 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 

ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบด้วยเนื้อหา จํานวน 3 เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
มีคุณภาพด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและวิธีการอยู่ในระดับดีมาก และค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 87.89/80.35 เป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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Abstract 
 

The purposes of this research were 1) to develop the CAI in creating webpages based on the 
efficiency criteria 80/80, 2) to compare the learning achievement in creating webpages before and after 
learning of the students who studied with the CAI cooperated with CIPPA model, 3) to compare the 
learning achievement after learning in creating webpages of the students who studied with the CAI 
cooperated with CIPPA model with 50% criterion, and 4) to study the satisfaction of the students who 
studied in creating webpages with the CAI cooperated with CIPPA Model. The sample group of this 
research was 38 students in grade 8 of Saithammachan School by the simple random sampling using the 
classroom unit-based sampling. The research tools consisted of the CIPPA lesson plan, the CAI, the 
achievement test, and the students’ satisfaction questionnaire. Analyzed data by mean, standard deviation, 
percentage, and t-test dependent. 

The research findings showed that the CAI consisted of 3 units. The CAI had a quality of the 
content, and technique and methodology at the highest level, and the efficiency of the CAI was 
87.89/80.35 according to the criteria 80/80. The learning achievement after learning was higher than 
before learning at the significance level of .05. The learning achievement after learning was higher than 
50% criterion at the significance level of .05, and the students had the satisfactions with the CAI 
cooperated with CIPPA Model at the highest level.     
 

Keywords: CIPPA model, computer assisted instruction, learning achievement 
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1. บทนํา  
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วย

พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนํา
ความรู้เกี่ยวกับการดํารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการทํางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันใน
สังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติท่ีดีต่อการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551, 2551)  

ในปัจจุบันบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีลักษณะเป็นสื่อมัลติมีเดีย คือให้ท้ังภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก 
เสียงบรรยาย ประกอบกันเป็นเรื่องราว ได้กลายมาเป็นเคร่ืองมือสําคัญสําหรับผู้สอนท่ีจะช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ลดข้อจํากัดในการเรียนการสอน โดยเฉพาะบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีเร้าความสนใจ 
และดึงดูดความสนใจให้กับผู้เรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีคุณภาพนอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ยังจะสามารถ
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะต่าง ๆ ด้วย เช่น ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะการทํางานร่วมกัน และทักษะการสื่อสาร 

รูปแบบการสอนโมเดลซิปปา  เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง (construction 
of knowledge) ซ่ึงนอกจากผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเองและพ่ึงตนเองแล้วยังต้องพ่ึงการมีปฏิสัมพันธ์ (interaction) กับ
เพ่ือน ๆ บุคคลอ่ืน ๆ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวรวมท้ังต้องอาศัยทักษะกระบวนการ (process skills) ต่าง ๆ จํานวนมากเป็น

เครื่องมือในการสร้างความรู้โดยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับรู้และเรียนรู้อย่างตื่นตัว ผู้เรียนได้มีการเคลื่อนไหวทางกาย

อย่างเหมาะสม และจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี เข้าใจลึกซ้ึงและอยู่คงทนมากข้ึนหากผู้เรียนมีโอกาสนําความรู้มา

ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย (ทิศนา แขมมณี, 2545) 
จากการสอบถามครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ทําให้ทราบถึงสภาพปัญหาของการเรียนการสอน คือ เป็นเนื้อหาท่ีค่อนข้างยากสําหรับผู้เรียน 
เนื่องจากมีคําสั่งท่ีซับซ้อนยากแก่การจดจํา ต้องทวนซํ้า ประกอบกับการสอนเป็นการสอนแบบสาธิตบางคร้ังนักเรียนอาจตาม

ไม่ทัน จําไม่ได้ จึงทําให้ผู้เรียนท้อแท้ เกิดความเบื่อหน่ายส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได้ 
ผู้วิจัยจึงสนใจนํารูปแบบซิปปามาใช้ในการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนมี

โอกาสได้ทบทวนเร่ืองราวท่ีเคยเรียนมาก่อนเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มบทเรียนใหม่ ท้ังสามารถทําให้ผู้สอนได้ประเมิน

พ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียนด้วย เพ่ือจะได้วางแผนการสอนได้ถูกต้องเหมาะสม และเป็นการลงมือปฏิบัติจริง โดยนํารูปแบบซิปปา

มาใช้ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างเว็บเพจ สําหรับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีบ้าน ท่ีโรงเรียนในช่วงเวลาว่าง หรือชั่วโมงซ่อมเสริม 
ผู้เรียนสามารถดูซํ้า ๆ ได้ในส่วนท่ีไม่เข้าใจ หรือในส่วนที่ฟังครูผู้สอนไม่ทัน ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา/การวิจัย 
 

2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างเว็บเพจ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 
2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง การสร้างเว็บเพจ ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปากับเกณฑ์ร้อยละ 50 
2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนเร่ือง การสร้างเว็บเพจ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา  
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3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

3.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาเรื่อง การสร้างเว็บเพจ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการ

เรียนรู้แบบซิปปาเรื่อง การสร้างเว็บเพจ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการ

เรียนรู้แบบซิปปาเรื่อง การสร้างเว็บเพจ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
3.4 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาเร่ือง การ

สร้างเว็บเพจ ด้วยอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.50 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 

4.1 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
 

     4.1.1 การสอนแบบซิปปา 
  กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช และคณะ (2550) กล่าวว่า ซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL) เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน

การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ฝึกค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียนจะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน

หรือสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
 ฆนัท ธาตุทอง (2559) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้แสวงหา

ความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ ผู้เรียนจะเป็นผู้ออกไปสังเกตสิ่งท่ีตนอยากรู้ มาร่วมกันอภิปราย 
แปลความหมาย สรุปผลการค้นพบ แล้วนําไปศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเอกสารวิชาการ หรือแหล่งความรู้ท่ีหามาได้

ตีความหมายจากข้อมูลท่ีแท้จริงเพ่ือตรวจความรู้ท่ีได้มา เป็นการสอนเนื้อหาสาระต่าง ๆ โดยพยายามส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา

ลักษณะการคิดแบบต่าง ๆ รวมท้ังทักษะการคิดพ้ืนฐานผสมผสานในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมเติมเป็นองค์ความรู้ท่ี

สมบูรณ์ต่อไป 
     สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมอย่าง

กระตือรือร้น โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต เช่น กระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู้ 
กระบวนการกลุ่ม ซ่ึงจะทําให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ท้ังทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมไปถึงทักษะ

กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต จนทําให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองจนนําความรู้นั้นไป

ประยุกต์ใช้ได้ 
 

      4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
    ณัฐกร สงคราม (2554) ได้สรุปความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่า หมายถึง การนําคอมพิวเตอร์มาเป็น

เคร่ืองมือสร้างให้เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ผู้เรียนนําไปเรียนด้วยตนเองและเกิดการเรียนรู้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ประกอบด้วย เนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนออาจมีท้ังตัวหนังสือ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว 
สีหรือเสียงเพ่ือดึงดูดให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการแสดงผลการเรียนให้ทราบทันทีด้วยข้อมูลย้อนกลับแก่

ผู้เรียน 
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 กฤษณภัศ เอียบสกุล (2556) กล่าวว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์มา

ช่วยจัดการเรียนการสอน โดยใช้การจัดลําดับเนื้อหาในการสอน การทบทวนการเรียนรู้ รวมไปถึงการเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้ท่ีดีขึ้น ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ และสามารถเรียนได้ทุกเวลา 
 จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปความหมายของ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI หมายถึง วิธีการเรียนการสอน

ท่ีใช้บทเรียนท่ีสร้างจากคอมพิวเตอร์ ซ่ึงออกแบบไว้เพ่ือนําเสนอบทเรียนแทนผู้สอน และผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง

ตามลําดับข้ันตอนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมีการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ และผู้เรียนจะได้รับข้อมูล

ย้อนกลับทันที 
 

               4.1.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2548) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ขนาดของ

ความสําเร็จท่ีได้จากกระบวนการเรียนการสอน 
 ไพศาล หวังพานิช (2543) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิด

จากการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกอบรมหรือการสอบ จึง
เป็นการตรวจวัดระดับความสามารถของบุคคลว่าเรียนแล้วมีความรู้เท่าใด สามารถวัดได้โดยการใช้แบบทดสอบต่าง ๆ
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความสามารถของผู้เรียนซ่ึงเกิดจากการเรียนการ

สอนท่ีได้รับ ทําให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในด้านต่าง ๆ ซ่ึงพิจารณาจากความสามารถของผู้เรียนจากคะแนนท่ีกําหนด ซ่ึง
ผู้เรียนแต่ละคนอาจแตกต่างกันข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน 
  

4.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
รัตนาวลี ศรีเครือ และภานุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ (2561) ได้ทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับ

การจัดการเรียนรู้แบบซิปปารายวิชาคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้น ม. 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน พบว่า บทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ คือ 81.11/86.56 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก   

เดโชชัย ทองยอดเกร่ือง และอารีรัตน์ แก้วประดิษฐ์ (2561: บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้ตาม

ทฤษฎีของ Bloom โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ คือ  
80.00/82.02 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี 
นัยสําคัญท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดี  
 
5. วิธีการดําเนินการวิจัย   
 

5.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
                 5.1.1 ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อําเภอดําเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 9 ห้อง โดยมีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 307 คน    
    5.1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อําเภอ

ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 1 ห้อง โดยมีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 38 คน ได้มาโดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
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5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
                 5.2.1 แผนการสอนรูปแบบซิปปา 
                 5.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจ  
                 5.2.3 แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 
                 5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน   
                 5.2.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและวิธีการ  
    5.2.6 แบบสอบถามหาค่าความสอดคล้องของข้อคําถามในแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
 

5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 

 5.3.1 ระยะที่ 1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเครื่องมือ  
 ผู้วิจัยดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังน้ี 
 5.3.1.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) ผู้วิจัยศึกษาจุดมุ่งหมายของกลุ่มสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และวิเคราะห์เนื้อหาบทเรียนเร่ือง การสร้างเว็บเพจ จากตําราต่าง ๆ ผลการศึกษาและการ

วิเคราะห์เนื้อหาได้บทเรียนท่ีใช้ในการสร้างสื่อดังนี้ 1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver 2) การ
แทรกตาราง และ 3) การเชื่อมโยงเว็บเพจ และผู้วิจัยศึกษาวิธีการสอนแบบซิปปา ศึกษาโปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนาสื่อ ได้แก่ 
โปรแกรม Camtasia Studio, Adobe Captivate, Adobe Photoshop และโปรแกรม Adobe Dreamweaver 
         5.3.1.2 ขั้นตอนการออกแบบ (Design) ผู้วิจัยออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของเนื้อหาท้ัง 3 
เร่ือง โดยจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา ออกแบบประเมินด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคในการจัดทําบทเรียน ออก

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน และออกแบบหน้าจอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 5.3.1.3 ขั้นตอนการพัฒนา (Develop) ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบให้ตรงกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีได้

ตั้งไว้ โดยมีจํานวนแบบทดสอบท้ังหมด 30 ข้อ ผู้วิจัยนําแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จํานวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นอาจารย์

ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสายธรรมจันทร์ โรงเรียนวัดอุบลวรรณา และโรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก ประเมิน

เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ จากผลการประเมิน พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ

คําถามกับวัตถุประสงค์ท่ีได้เท่ากับ 0.67-1.00 สามารถนําแบบทดสอบไปใช้ได้ท้ัง 30 ข้อ และในข้ันนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามท่ีได้ออกแบบไว้เพ่ือนําไปใช้ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 
 5.3.1.4 ขั้นการนําไปใช้ (Implement) ในข้ันตอนนี้ผู้วิจัยทดลองใช้บทเรียนด้วยตัวผู้วิจัยเพ่ือทดสอบ

ความถูกต้องของการทํางานในเบื้องต้น และได้นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการทําวิจัยตรวจสอบ

ความเหมาะสมและความถูกต้อง จากนั้นนําข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข        
 5.3.1.5 ขั้นประเมินผล (Evaluation) ผู้วิจัยนําแผนการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีได้จัดทําไว้ให้

ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จํานวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และนําบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการซ่ึงเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
จํานวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  
 

 5.3.2 ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.3.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest 
Design โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามความสมัครใจ จากน้ันให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาเนื้อหาจาก

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การสร้างเว็บเพจ และทํากิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา ดังนี้ ขั้นการทบทวนความรู้

เดิม โดยให้นักเรียนตอบคําถามเพื่อฟ้ืนความรู้เดิม ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่ จะให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
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ช่วยสอนที่ได้จัดทําไว้ ขั้นศึกษาทําความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมจะให้นักเรียนจดบันทึก

ข้อมูล ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม ในข้ันนี้สมาชิกในกลุ่มจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กัน ขั้นสรุปและจัดระเบียบ

ความรู้ นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบคําถามของครู ขั้นปฏิบัติหรือการแสดงผลงาน จะให้นักเรียนนําเสนอความรู้หน้าชั้นเรียน 
และข้ันการประยุกต์ใช้ความรู้ จะให้นักเรียนทําใบงาน จากนั้นให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน และเม่ือเรียนเน้ือหาครบ 3 
เรื่อง ให้นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจ  
 5.3.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล นําคะแนนท่ีได้จากการทําใบงาน แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบ

หลังเรียน มาคํานวณหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกันเพ่ือทดสอบสอบสมมติฐานข้อ 3.1 3.2 
และ 3.3 และนําข้อมูลท่ีได้จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนมาหาค่าเฉลี่ยแล้วนําไปเทียบกับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้และ

คํานวณหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อทดสอบสมมติฐานข้อ 3.4 โดยกําหนดเกณฑ์การให้ความหมายของค่าเฉลี่ย ตามเกณฑ์

ของบุญชม ศรีสะอาด (2541) ดังน้ี 
  คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
   คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 
6. ผลการวิจัย  
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน     
 

      6.1.1 เนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
               ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ประกอบด้วยเนื้อหา จํานวน 3 เรื่อง คือ 1) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver 2) การแทรกตาราง และ 3) การเชื่อมโยงเว็บเพจ ตัวอย่างหน้าจอ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แสดงดังภาพท่ี 1 – 5 
 เม่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยได้นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปให้

ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและวิธีการ ประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้ผลการประเมินดังตารางท่ี 1   
 

        
          ภาพท่ี 1 หน้าเข้าสู่บทเรียน                  ภาพท่ี 2 หน้าเมนู                  ภาพท่ี 3 หน้าเนื้อหาบทเรียน 
 

  
                           ภาพท่ี 4 เกมเสริมทักษะ               ภาพท่ี 5 แบบทดสอบ 
      

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและวิธีการ 
รายการ X  S.D. ความหมาย 

ด้านเนื้อหา 4.90 0.05 ดีมาก 
ด้านเทคนิคและวิธีการ 4.68 0.31 ดีมาก 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การสร้างเว็บเพจ มีคุณภาพด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ใน

ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.05 และด้านเทคนิคและวิธีการโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31   
 

 6.1.2 ผลการหาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ผู้วิจัยคํานวณหาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยการคํานวณหาค่า E1/E2 ได้ค่า

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยการหาค่า E1/E2  
รายการ คะแนนเต็ม จํานวนคน คะแนนรวมท้ังหมด ค่าประสิทธิภาพ 

ใบงาน 3 เรื่อง (E1) 20 38 668 87.89 
แบบทดสอบหลังเรียน (E2) 30 38 916 80.35 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 87.89/80.35 เป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 ท่ีกําหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเหมาะสมสามารถนําไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนได้ 
 

 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  
     ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
การสร้างเว็บเพจ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา แสดงดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
การทดสอบ จํานวน (คน) คะแนนเต็ม X  S.D. tคํานวณ tตาราง 

ทดสอบก่อนเรียน 38 30 13.39 2.72 
21.35* 1.69 

ทดสอบหลังเรียน 38 30 24.11 2.63 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   

จากตารางท่ี 3 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง การสร้างเว็บเพจร่วมกับการจัดการเรียนรู้

แบบซิปปา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 50  
 ผู้วิจัยนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างเว็บเพจของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาไปเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 50 ตามเกณฑ์ของโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ได้ผลดังตารางท่ี 4   
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ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 50  
คะแนน จํานวน (คน) คะแนนเต็ม X  S.D. (50%) tคํานวณ tตาราง 

หลังการทดลอง 38 30 24.11 2.63 15 21.36* 1.69 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การสร้างเว็บเพจของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด (ร้อยละ 50) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

6.4 ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  
    ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนเรื่อง การสร้างเว็บเพจ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับ

การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา แสดงดังตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5 ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

ความพึงพอใจ 
ผลการสอบถาม ระดับความ

พึงพอใจ X  S.D. 
1. ความสะดวกในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.80 0.48 มากท่ีสุด 
2. วิธีการนําเสนอเนื้อหา 4.67 0.55 มากท่ีสุด 
3. คําอธิบายเนื้อหา 4.63 0.49 มากท่ีสุด 
4. ความชัดเจนของตัวอักษร 4.70 0.53 มากท่ีสุด 
5. ปุ่มและข้อความบนปุ่มในแต่ละหน้าจอ 4.60 0.81 มากท่ีสุด 
6. ภาพที่ใช้ประกอบบทเรียน 4.83 0.38 มากท่ีสุด 
7. การทําใบงานเพ่ือทบทวนความรู้  4.43 0.90 มาก 
8. พอใจและสนุกท่ีได้เรียนตามวิธีการสอนแบบน้ี (แบบซิปปา) 4.77 0.50 มากท่ีสุด 
9. การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.97 0.18 มากท่ีสุด 
10. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยทําให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น 4.83 0.38 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.72 0.34 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 5 พบว่านักเรียนท่ีเรียนเร่ือง การสร้างเว็บเพจด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้

แบบซิปปามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 
  

7. สรุปผลการวิจัย  
 

7.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การสร้างเว็บเพจ ประกอบด้วยเนื้อหา จํานวน 3 หน่วย คือ 1) ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver 2) การแทรกตาราง และ 3) การเชื่อมโยงเว็บเพจ บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนมีคุณภาพด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและวิธีการอยู่ในระดับดีมาก มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 87.89/80.35 เป็นไป

ตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีกําหนดไว้ 
7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ท่ีเรียนเร่ือง การสร้างเว็บเพจด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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7.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการเรียนเรื่อง การสร้างเว็บเพจโดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด (ร้อยละ 50) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
7.4 นักเรียนมีความพึงพอใจท่ีได้เรียนเรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้

แบบซิปปาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

8. อภิปรายผลการวิจัย  
 

8.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การสร้างเว็บเพจ ประกอบด้วยเนื้อหา จํานวน 3 เร่ือง คือ 1) ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver 2) การแทรกตาราง และ 3) การเชื่อมโยงเว็บเพจ ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคและวิธีการโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
87.89/80.35 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว้ เนื่องจากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีการวางแผนและ

ออกแบบเป็นอย่างดี บทเรียนมีความน่าสนใจ การนําเสนอเนื้อหาต่อเนื่องกันไปตามลําดับ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

เรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับกุลนิดา คล้ายมณี และอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา (2560) ท่ีทํางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 บูรณาการวิธีการสอนรูปแบบโมเดลซิปปา 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.44/80.33 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ คณิตา สาโส๊ะ (2555) 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML สําหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ปีท่ี 3 พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML สําหรับผู้เรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 3 เท่ากับ 83.10/ 85.00 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีกําหนดไว้ เนื่องจากได้พัฒนาดําเนินการตาม

หลักการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ Alessi & Trollip 7 ขั้น ซ่ึงเป็นหลักการออกแบบและพัฒนา

อย่างมีระบบ  
8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การสร้างเว็บเพจของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การสร้างเว็บเพจของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา สูงกว่าเกณฑ์ท่ี

กําหนด (ร้อยละ 50) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เนื่องจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการ

เรียนรู้แบบซิปปาได้มีการวางแผนการสอนอย่างดี ทําให้การสอนเนื้อหาไม่ตกหล่น และนักเรียนได้เรียนตามวัตถุประสงค์การ

เรียนรู้ท่ีตั้งไว้ และการเรียนแบบซิปปาเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ นักเรียนได้ช่วยเหลือกันเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ

ธิดารัตน์ เงินวิลัย  และสมจิต จันทร์ฉาย (2557) ได้ทําวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการ

ทํางานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน

โมเดลซิปปา ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจ
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีมี

กระบวนการและข้ันตอนท่ีสามารถฝึกให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นรินทร์ อินทรี และคณะ (2558) ได้ทําวิจัย เร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การสร้างเว็บเพจ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 โดยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ท่ี
นํามาใช้สอนน้ันเนื้อหาสาระตรงตามหลักสูตร ให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ มีเนื้อหาถูกต้องตามลําดับข้ันตอน เนื้อเร่ืองมีความ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนสนใจและตั้งใจเรียนมากข้ึน จึงทําให้ผลการเรียนสูงข้ึน 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

414 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019 

442 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society 

8.3 นักเรียนท่ีเรียนเร่ืองการสร้างเว็บเพจด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด แสดงว่านักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนเรื่อง การสร้างเว็บเพจ เนื่องจากมีภาพประกอบการบรรยายมีเกมให้

เล่นทบทวนความรู้ และพอใจท่ีได้เรียนด้วยการสอนแบบซิปปา สอดคล้องกับ ศิริรัตน์ กระจาดทอง (2555) ได้ทําวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีเกม วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เร่ือง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า นักเรียนชอบท่ีจะเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เนื่องจากบทเรียนมีรูปภาพ มีภาพเคล่ือนไหว มีเสียงประกอบ มีเกม ทําให้นักเรียนสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน เข้าใจและจดจําเนื้อหาบทเรียนได้มากขึ้น เพราะเป็นสื่อท่ีทันสมัยและเปลี่ยนบรรยากาศในห้องเรียน 

 
9. ข้อเสนอแนะ 
 

9.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการวิจัย     
     9.1.1 งานวิจัยนี้ควรมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา

ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพ่ือจะได้นําไปปรับปรุงการสอน

ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากย่ิงข้ึน 
    9.1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้สอนควรให้คําแนะนําก่อนทุกคร้ังเพ่ือให้

ทราบถึงขั้นตอนวิธีการท่ีถูกต้อง ซ่ึงช่วยลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอยให้คําแนะนํา

ช่วยเหลือ แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างเรียน และควรแนะนําผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้แบบซิปปา 
 

9.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมว่าการเรียนรู้แบบซิปปานอกจากจะเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแล้วจะสามารถเพ่ิมทักษะอ่ืน  ๆ 

ให้กับผู้เรียนได้อีกหรือไม่ 
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