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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัด  

การเรียนรูแบบซิปปารายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสนที่มี

ประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความ 

พึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน ดวยวิธีการเลือกแบบสุมอยางงาย 

โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 2) แบบ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) และ 4) แบบ

ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

คือ 81.11/86.56 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ      

3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมาก ( X = 4.6, S.D. = 0.40) จึงสรุปไดวา 

การเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจริง 

 

คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบซิปปา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
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Abstract 

 

This article is experimental research. The objectives of the study were 1) to improve Computer 

Assisted Instruction lesson principles of working and choosing a computer for primary high school (Grade 

11) that ability 2) to study learning achievement of students that study computer assisted instruction 

lesson 3) to study students satisfaction group example research is student of primary high school (Grade 

11) 30 people through choose at simple random sampling example have research tools such as           

1) Computer Assisted Instruction lesson, that the evaluation was carried by professional 3 people         

2) Evaluation form of achievement 3) objectives of study satisfaction (IOC) 4) students satisfaction from. 

The result were found that 1) computer assisted instruction lesson got evaluation specialist high level 

(81.11/86.56) 2) Students achievement that study computer assisted instruction lesson higher statistically 

significant at the .05 level 3) Students satisfaction with computer assisted instruction lesson high level 

( X = 4.60, S.D.= 0.68)  Can conclude that computer assisted instruction lesson can increase learning 

achievement thus confirming.   

 

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

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษามาตรา 22 ไดกําหนดไว  

วาการจัดการศึกษาตองยึดหลักเสมอวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเร ียน              

มีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ       

และมาตรา 24 ไดกลาวถึงการจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการจัดเน้ือหาสาระ    

และกิจกรรมใหสอดคลองกับความถนัดและสนใจของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลฝกทักษะกระบวนการคิด 

การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู

จากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง และจัดการเรียน     

การสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ

อันพึงประสงคไวในทุกวิชาสงเสริม สนับสนุน ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนและอํานวย    

ความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู 

ทั้งน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆจัดการเรียนรู        

ใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกัน

พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542: 12-14) 

ปญหาสําคัญประการหน่ึงของระบบการศึกษาไทย คือ ขาดกระบวนการเรียนรูที่ดี สภาพการเรียนการสอนโดยทั่วไป

ตั้งแตประถมศึกษาไปจนถึงมหาวิทยาลัย คือ การศึกษาเอาวิชาเปนตัวตั้งครูถายทอดเน้ือหา นักเรียนทองจําการเรียนที่เนน

การถายทอดและการทองจําเน้ือหาวิชาดังกลาวกอใหเกิดผลเสียหลายประการดังเชน ผูเรียนคิดไมเปน ทําไมเปน และสัมพันธ

กับคนอ่ืนและส่ิงแวดลอมไมเปน ทําใหผู เรียนเรียนรูไมเปนทําใหผู เรียนไมสามารถเรียนรูอยางตอเน่ืองไดตลอดชีวิต      

(ประเวศ วะสี, 2541: 40-47) จากการสอบถามครูในโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน รายวิชาคอมพิวเตอร เรื่องการติดตั้ง

ระบบปฏิบัติการ นักเรียนสวนมากมีปญหาจําขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการไมได และขาดส่ือที่ทันสมัย 

ซอฟตแวร (software) หมายถึงชุดคําส่ังหรือโปรแกรมที่ใชส่ังงานใหคอมพิวเตอรทํางาน ซอฟตแวรจึงหมายถึงลําดับ

ขั้นตอนการทํางานที่เขียนขึ้นดวยคําส่ังของคอมพิวเตอร คําส่ังเหลาน้ีเรียงกันเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร จากที่ทราบมาแลว  

วาคอมพิวเตอรทํางานตามคําส่ัง การทํางานพื้นฐานเปนเพียงการกระทํากับขอมูลที่เปนตัวเลขฐานสอง ซ่ึงใชแทนขอมูลที่เปน

ตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือแมแตเปนเสียงพูดก็ได  ซอฟตแวรจึงเปนสวนสําคัญของระบบคอมพิวเตอร หากขาดซอฟตแวร

คอมพิวเตอรก็ไมสามารถทํางานได ซอฟตแวรจึงเปนส่ิงที่จําเปนและมีความสําคัญมาก และเปนสวนประกอบหน่ึงที่ทําให

ระบบสารสนเทศเปนไปไดตามที่ตองการ นักเรียนทุกคนควรเรียนความรูเบื้องตนเก่ียวกับหลักการทํางานของซอฟตแวร    

และการติดตั้งระบบปฏิบัติการ 

คอมพิวเตอรชวยสอน เปนการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องชวยครูในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา

ตาง ๆ ดวยวิธีการเขียนโปรแกรมซ่ึงประกอบดวย เน้ือหาบทเรียน กิจกรรมและการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาก

คอมพิวเตอร ซ่ึงมีรูปแบบตัวหนังสือ ภาพกราฟกสวยงาม และเสียง ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองตามคําแนะนําในการใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรคือ การโตตอบกันระหวางนักเรียนกับคอมพิวเตอร      

และสามารถทราบผลการเรียนของนักเรียนวาบรรลุถึงเกณฑที่ตั้งหรือไม รวมทั้งมีการเสริมแรงจูงในการเรียนใหกับผูเรียน 

ซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL) เปนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางมีสวน

รวมในกิจกรรมการเรียนรูฝกคนควารวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูดวยตนเอง การมีสวนรวมในกิจกรรมของนักเรียนจะ

ชวยสงเสริมการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมในการสรางความรูมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนหรือส่ิงแวดลอมการเรียนรูกระบวนการ

ตาง ๆ และสามารถนําความรูไประยุกตใช กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช และคณะ (2550) 
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จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงเห็นสมควรที่จะจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อใชในการประกอบการ

เรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร ซ่ึงพัฒนาขึ้นจากโปรแกรม Camtasia Studio 8 โดยรวมการจัดการเรียนแบบซิปปา 

โดยบทเรียนสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนในเน้ือหามากยิ่งขึ้นและผูเรียนสามารถที่จะทบทวนความรูไดตลอดเวลา   

โดยรูปแบบการนําเสนอในลักษณะของมัลติมีเดียคือ การแสดงขอมูลเปนรูปภาพ กราฟก เสียง ภาพเคล่ือนไหว นําเสนอ

เน้ือหาใหงายตอการเขาใจผูเรียนสามารถที่จะมาทบทวนก่ีครั้งก็ได ผูจัดทําไดทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อทดสอบความรู

พื้นฐานเดิมกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดระดับพัฒนาการเรียนรู ในระบบการจัดการเรียนรู LMS ดังน้ันบทเรียน

สําเร็จรูปที่สรางขึ้นมาน้ีผูเรียนสามารถเรียนไดทุกเวลาและทุกสถานที่และยังอํานวยความสะดวกใหผูเรียนไดมากยิ่งขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบซิปปา รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ 80/80  

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 

 

3. สมมติฐานในการในการศึกษา 
 

3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบซิปปารายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

3.3 ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น อยูในระดับมาก 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

  4.1.1 แบบวิธีการสอนซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL) 

  กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช และคณะ (2550) เปนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียน     

เปนศูนยกลางมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูฝกคนควารวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูดวยตนเอง การมีสวนรวม       

ในกิจกรรมของนักเรียนจะชวยสงเสริมการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมในการสรางความรู มีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนหรือ

ส่ิงแวดลอมการเรียนรูกระบวนการตาง ๆ และสามารถนําความรูไประยุกตใช  

     4.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

      มนัสนันท พิมพินิจ (2555: 273) ไดกลาวไววา “คอมพิวเตอรชวยสอน” Computer Assisted Instruction 

เปนส่ือการเรียนการสอนที่มีการผสมผสานรูปแบบของการนําเสนอไดหลายรูปแบบและหลายสถานการณ ไมวาจะเปนการ

นําเสนอโดยใชภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ใชเสียงหรือแมแตตัวอักษรที่เปนขอความเพื่อใหผูเรียนสามารถเข าถึงบทเรียน         

ใหไดมากที่สุดและยังสามารถเรียนไดดวยตนเองและทบทวนไดตามตองการ  

 นัยนา เอกบูรณวัฒน (2539: 28-29) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนหรือโปรแกรมชวยสอน คือส่ือที่ใช        

ในการเรียนการสอนอันหน่ึง CAI คลายกับส่ือการสอนอ่ืน ๆ เชน วิดีโอชวยสอน บัตรคําชวยสอน โปสเตอร แตคอมพิวเตอร
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ชวยสอนจะดีกวาตรงที่ตัวส่ือการสอน ที่สามารถโตตอบกับผูเรียนได ไมวาจะเปนการรับคําส่ังเพื่อมาปฏิบัติ ตอบคําถาม    

หรือไมเชนน้ันคอมพิวเตอรก็จะเปนฝายปอนคําถามได 

 ดังน้ันจึงสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือ 

สรางใหเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใหผูเรียนนําไปเรียนดวยตนเองและเกิดการเรียนรู ในโปรแกรมประกอบไปดวย 

เน้ือหาวิชา แบบฝกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนอ อาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟกภาพเคล่ือนไหว สีหรือเสียง 

เพื่อดึงดูดใหผูเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น 

4.1.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2544: 98) กลาววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปน แบบทดสอบที่ใชวัดความรู 

ทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่ผูเรียนไดเรียนรูมาแลววาบรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงคที่กําหนดไวเพียงใด   

 ไพศาล หวังพานิช (2543: 89) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอัน

เกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรมหรือการสอบ 

จึงเปนการตรวจวัดระดับความสามารถของบุคคลวาเรียนแลวมีความรูเทาใด สามารถวัดไดโดยการใชแบบทดสอบตาง ๆ    

เชน ใชขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ขอสอบวัดภาคปฏิบัติ เปนตน 

 ดังน้ันจึงสรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู ความสามารถ ของผูเรียนซ่ึงเกิดจากการเรียน 

การสอนที่ไดรับ ทําใหพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปในดานตางๆ ซ่ึงพิจารณาจากความสามารถของผูเรียนจากคะแนนที่กําหนด 

ซ่ึงผูเรียนแตละคนอาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความสามารถของผูเรียนแตละคน 
  

 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

      ดาวรถา วีระพันธ (2559: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน             

วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1ผลการวิจัย พบวา 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น               

มีประสิทธิภาพ 86.22/84.02 ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนหลังเรียนเฉล่ียรอยละ 84.00 ของคะแนนเต็มสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว

รอยละ 80 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และ 3. ความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนวิชา ภาษาไทยอยูในระดับมาก ( X  = 4.30, S.D.= 0.62)  

    ภาสกร เรืองรอง (2559: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีรวมกับการจัด       

การเรียนรูแบบซิปปาโมเดลเรื่อง ดนตรีสากลเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1ผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียน         

บนแท็บเล็ตพีซีรวมกับการจัดการเรียนรูแบบซิปปาโมเดล เรื่อง ดนตรีสากลเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1               

มีประสิทธิภาพ 80.48/82.10 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 80/80 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซี        

มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก      

ดังน้ันจึงสรุปไดวา จากงานวิจัยที่เก่ียวของคอมพิวเตอรชวยสอนเปนส่ือการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถเรียนรู

ไดดวยตนเองจากโปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงบรรจุเน้ือหาวิชาตามขั้นตอนของการสอนใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวาง

บุคคล และคอมพิวเตอรชวยสอนจะทําหนาที่เปรียบเสมือนครูในการนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนในการเรียนใหกับผูเรียน  

ในลักษณะของการใหความรูเพิ่มเติมหรือทบทวนบทเรียน ตลอดจนการวัดและประเมินผล ทางผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดในการทํา

การวิจัยโดยใชรูปแบบการจัดการเตียนรูแบบซิปปารวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร           

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
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5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 5.1 ประชากรและกลุมเปาหมาย 

       ประชากร คือ คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4/5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนมัธยมฐานบิน

กําแพงแสน จํานวน 1 หองเรียน ทั้งหมด 45 คน 

  กลุมเปาหมายที่ใชในการทดลอง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4/5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียน

มัธยมฐานบินกําแพงแสน จํานวน 30 คนไดจากการสุมอยางงาย (Sample Random Sampling) 
 

 5.2 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 

 5.2.1 วิเคราะหหลักสูตรและเน้ือหา เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 5.2.2 ออกแบบและจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ สําหรับนักเรียน    

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 5.2.3 ทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อสํารวจปญหาของบทเรียนที่อาจเกิดขึ้นได 

 5.2.4 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องเรื่องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 ในดานเทคนิค ดานเน้ือหา ดานความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญ 

 5.2.5 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ ไปทดลอง โดยใชรูปแบบการจัด     

การเรียนรูแบบซิปปาตามที่กําหนดไว  

 ขั้นที่ 1 การทบทวนความรูเดิม เปนการดึงความรูของผูเรียนในเรื่องที่จะเรียน เพื่อชวยใหผูเรียน          

มีความพรอมในการเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมของตน ซ่ึงผูสอนอาจใชวิธีการตาง ๆไดอยางหลากหลาย  

 ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรูใหม เปนการแสวงหาขอมูลความรูใหมที่ผูเรียนยังไมมีจากแหลงขอมูล     

หรือแหลงความรูตาง ๆ ซ่ึงครูอาจเตรียมมาใหผูเรียนหรือใหคําแนะนําเก่ียวกับแหลงขอมูลตาง ๆเพื่อใหผูเรียนไปแสวงหาก็ได 

 ขั้นที่ 3 การศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหม และเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม ผูเรียนจะตอง

ศึกษาและทําความเขาใจกับขอมูล/ความรูที่หามาไดผูเรียนจะตองสรางความหมายของขอมูล/ประสบการณใหม ๆ โดยใช

กระบวนการตาง ๆ ดวยตนเอง  เชน ใชกระบวนการคิด และกระบวนการกลุมในการอภิปรายและสรุปความเขาใจเก่ียวกับ

ขอมูลน้ัน ๆ ซ่ึงอาจจําเปนตองอาศัยการเชื่อมโยงกับความรูเดิม 

 
ภาพที่1 ผูเรียนศึกษาเน้ือหาในบทเรียน 

 ขั้นที่ 4  การแลกเปล่ียนความรูความเขาใจกับกลุม ผูเรียนอาศัยกลุมเปนเครื่องมือบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนเรื่องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ ในการตรวจสอบความรูความเขาใจของตน รวมทั้งขยายความรูความเขาใจของตน 

แกผูอ่ืน และไดรับประโยชนจากความรูความเขาใจของผูอ่ืนไปพรอม ๆ กัน 

 ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู เปนการสรุปความรูที่ไดรับทั้งหมด ทั้งความรูเดิมและความรูใหม 

และจัดส่ิงที่เรียนใหมีระบบระเบียบ เพื่อชวยใหผูเรียนจดจําส่ิงที่เรียนรูไดงาย 

 ขั้นที่ 6 การปฏิบัติ และ/หรือการแสดงผลงาน หากขอความรูไดเรียนรูมาไมมีการปฏิบัติ ขั้นน้ีเปนขั้น    

ที่ชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงานการสรางความรูของตนใหผูอ่ืนรับรู เปนการชวยใหผูเรียนไดตอกย้ําหรือตรวจสอบ   
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ความเขาใจของตนและชวยสงเสริมใหผูเรียนใชความคิดสรางสรรค แตหากตองมีการปฏิบัติตามขอความรูที่ได ขั้นน้ีจะเปน   

ขั้นปฏิบัติ และมีการแสดงผลงานที่ไดปฏิบัติดวย 

 ขั้นที่ 7 การประยุกตใชความรู 

                  5.2.6 ผู วิจัยใหนักเรียนทําการทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลทางการเรียน เรื่องการติดตั้ง

ระบบปฏิบัติการ ซ่ึงเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ที่ผานประเมินดัชนีความสอดคลองระหวาง    

ขอคําถามกับวัตถุประสงคของแบบการวัดผมสัมฤทธ์ิทางการเรียน (IOC)   

                  5.2.7 ผูวิจัยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่ มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชา

คอมพิวเตอร เรื่องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4  

                  5.2.8 นําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอในงานวิจัยตอไป 

         5.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 5.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 5.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 5.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการติดตั้ง

ระบบปฏิบัติการ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   
 

6. ผลการศึกษา /การวิจัย  
  

6.1 ผลการการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบซิปปารายวิชาคอมพิวเตอร 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ มีรายละเอียดดังภาพ 2 – 4 ดังน้ี  

   

ภาพที่ 2 บทเรยีน ภาพที่ 3 วีดีโอ ภาพที่ 4 แบบทดสอบ 

 

 การวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

การทดสอบ คะแนนเต็ม X  S.D. รอยละของคะแนนเฉล่ีย 

1. คะแนนระหวางเรียน (E1) 30 24.33 1.94 81.11 

2. คะแนนหลังเรียน (E2) 30 25.97 3.20 86.56 
  

จากตารางที่ 1 พบวาผูเรียนมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 81.11 

( X = 24.33, S.D.= 1.94) และหลังเรียนคิดเปนรอยละ 86.56 ( X = 25.97, S.D.= 3.20) ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80 
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6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน แสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

สภาพการเรียน N X  S.D. 퐷  2  t 

กอนเรียน 30 14.17 2.78 
354 4466 20.48* 

หลังเรียน 30 25.97 3.20 

  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 2 พบวาคะแนนสอบกอนเรียน ( X = 14.17, S.D. = 2.78) และหลังเรียน ( X = 25.97, S.D. = 3.20) 

โดยสรุปไดวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น แสดงดังตารางที่ 3 
  

ตารางที ่3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
X  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.40 0.33 พึงพอใจ มาก 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.40 0.28 พึงพอใจ มาก 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.62 0.61 พึงพอใจ มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.47 0.40 พึงพอใจ มาก 
 

จากตารางที่ 3 พบวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจ ( X = 4.47, 

S.D. = 0.40) อยูในระดับมาก 

 

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 7.1 ผูเรียนมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 81.11 ( X = 24.33, S.D. 

= 1.94) และหลังเรียนคิดเปนรอยละ 86.56 ( X = 25.97, S.D. = 3.20) ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 7.2 คะแนนสอบกอนเรียน ( X = 14.17, S.D. = 3.20) และหลังเรียน ( X = 25.97, S.D. = 3.20) โดยสรุปไดวา

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจ ( X = 4.47, S.D. = 0.40) อยูใน

ระดับมาก 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย 

 

 8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบซิปปา มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 

เทากับ 81.11/86.56 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัย (ภาสกร เรืองรอง, 2559)  ไดทําการ

วิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีรวมกับการจัดการเรียนรูแบบซิปปาโมเดลเรื่อง ดนตรีสากลเบื้องตน สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 พบวา มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 80.48/82.10 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

428 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน ( X = 25.97 , S.D. = 3.20) สูงกวากอนเรียน ( X = 14.17, S.D. = 3.20) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัย (ดาวรถา วีระพันธ, 2559) ที่ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน 

( X = 25.03, S.D. = 2.31) สูงกวากอนเรียน ( X = 12.47, S.D. = 1.80) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดแสดงวานักเรียน

ความพึงพอใจมากที่สุดหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา

การจัดการเรียนรูแบบซิปปา โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมประสบการณ เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ไดคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียน ทั้งทางดานสติปญญา บุคลิกภาพ 

ความสนใจพื้นฐานความรูที่แตกตางกันทําใหบทเรียนมีความยืดหยุน ผูเรียนมีอิสระในการที่จะควบคุมบทเรียนไดดวยตนเอง 

เชน สามารถเรียนรูเองไดทุกที่ ทุกเวลา จนกวาผูเรียนจะเขาใจ 

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยที่ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น ควรนําแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ไปบูรณาการกับวิชาอ่ืน เพื่อใหเกิดการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหกับรายวิชา

อ่ืนตอไป  
 

10. เอกสารอางอิง 
 

กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช และคณะ. (2550). สุดยอดวิธีสอนวิทยาศาสตรนําไปสูการจัดการเรียนรูของครูยุคใหม. กรุงเทพฯ: 

บริษัทไทยรมเกลาจํากัด. 

ดาวรถา วีระพันธ ณัฎฐิรา ศุขไพบูลย. (2559). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภสาขามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร, 259-268. 

นัยนา เอกบูรณวัฒน. (2539). CAI ส่ือการสอนใหมในยุคไฮเทค. วารสาร WATTACHAK COMPUTER, 4 (174), 28-29. 

ประเวศ วะสี. (2541). บนเสนทางใหมการสงเสริมสุขภาพ อภิวัฒนชีวิตแลสังคม. หมอชาวบาน. กรุงเทพฯ. 

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ. (2545). หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เฮาส ออฟ เคอรมิสท. 

ไพศาล หวังพานิช. (2543). การวัดและประเมินผลระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: สํานักมาตรฐานอุดมศึกษาทบวงมหาวิทยาลัย. 

ภาสกร เรืองรอง กฤษณา ขํามี. (2559). การพัฒนาบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีรวมกับการจัดการเรียนรูแบบซิปปาโมเดลเรื่อง 

ดนตรีสากลเบื้องตน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1. วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 183-196. 

มนัสนันท พิมพินิจ. (2554). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง วันสําคัญทางพุทธศาสนา สําหรับ นักศึกษาที่มี

ความบกพรองทางการไดยินเสียง. มหาวิทยาลัยมหิดล. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2542). คูมือการปฏิรูปการศึกษาเพื่อศตวรรษใหม กระทรวงศึกษาธิการ          

 รัฐแคตเชวัน ประเทศแคนนาดา. กรุงเทพฯ: พี. พี. ปริ้น. 

 

 

 




