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การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model) เร่ือง ไมโครบิท 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนทวารวดี 
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model) เรื่อง ไมโครบิท 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนทวารวดี 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต 3) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับการเรียนรู แบบ 
ซิปปา (CIPPA Model) และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียน กลุมตัวอยางของงานวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนทวารวดี ไดจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย บทเรียนอีเลิรนนิง  
แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ                
การวิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาสถิติ (Dependent  t-test) 

ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนอีเลิรนนิง ประกอบดวยเนื้อหาจํานวน 3 ตอน ไดแก 1.1) รูจักกับ Micro:bit 

1.2) สรางเกมดวย Micro:bit และ 1.3) การสื่อสารผานคลื่นวิทยุ 2) ผูเช่ียวชาญประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิรนนิง พบวา 
ดานเน้ือหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( x =4.93, S.D.=0.12) และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับ  
มากที่สุด ( x =4.85, S.D.=0.18) 3) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ      
ที่ระดับ .05 และ 4) ผูเรียนมีความพึงพอใจหลังเรียนรูดวยบทเรียนอีเลิรนนิง อยูในระดับมากที่สุด ( x =4.53, S.D.=0.53) 

คําสําคัญ: บทเรียนอีเลิรนนิง การเรียนรูแบบซิปปา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Abstract 

The purposes of this research study were: 1) to develop e-Learning with CIPPA model on 

Micro:bit for grade 10 students of Tawarawadee school, 2) to evaluate quality of content and 

production techniques, 3) to compare pretest and posttest score, and 4) to study students’ satisfaction. 

The sample in this research study consisted of 30 students in grade 10 of Tawarawadee school. The 

purposive selection method was used. The research instruments included e-Learning, quality of content 

and production techniques evaluation from, learning achievement test, and satisfaction questionnaire. 

Data were analyzed using mean ( x ), standard deviation (S.D.) and dependent t-test.  

 The research findings were as follows: 1) the e-Learning was comprised of three parts:          

1.1) Introduction to Micro:bit, 1.2) Create game by Micro:bit, and 1.3) Communication via radio wave, 

2) the experts agreed on the e-Learning quality of content at highest level ( x =4.93, S.D.=0.12) and

the e-Learning quality of production techniques at highest level ( x =4.85, S.D.=0.18), 3) the posttest score 

was significantly higher than the pretest score at .05 level, and 4) students were satisfied after learning 

with the e-Learning at highest level ( x = 4.53, S.D. = 0.53).  

Keywords: e-Learning, CIPPA model, learning achievement 

1. บทนํา

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบันท่ีเรียกวา ไทยแลนด 4.0 นั้น มีเปาหมายหลัก คือ ลดการพ่ึงพา
เทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยมุงขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค และเปลี่ยนจาก   

ภาคการผลิตสินคามาสูภาคบริการมากขึ้น โดยปจจัยเหลานี้จะนําไปสูความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาในกลุม
ดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ฮารดแวร ปญญาประดิษฐ และเทคโนโลยีสมองกลฝงตัวเปนหน่ึงในกลุมเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเปาหมายของไทยแลนด 4.0 (สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2560)   

กระทรวงศึกษาธิการไดรวมขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด 4.0 ดวยการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหมีความทันสมัย 
สอดคลองกับนโยบายของประเทศและสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ในการนี้ไดกําหนดใหรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร 
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เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) อยูในกลุมสาระวิทยาศาสตร มีเปาหมายเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดเชิงคํานวณ สามารถ
คิด วิเคราะห แกปญหา อยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ สามารถคนหาขอมูล ประยุกตใชความรูในการแกไขปญหาในชีวิตจริง
และทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , 2560) 
การจัดการเรียนรูที่สามารถตอบโจทยดังกลาวได ตองอาศัยสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพและกลยุทธการสอนที่เหมาะสม  

ไมโครบิท  (Micro:bit) เปนบอรดไมโครคอนโทรเลอรสํ าหรับการศึกษาจากโครงการของ BBC (British 

Broadcasting Company) หรือบริษัทแพรภาพกระจายเสียงของอังกฤษ ที่รวมมือกับบริษัทหุนสวน ผลิตบอรดคอมพิวเตอร
เพื่อสนับสนุนการเรียนรูในยุคดิจิตอลแจกจายใหแกเด็กในประเทศอังกฤษ เพื่อใหเด็ก ๆ ไดเริ่มตนเรียนรูการใชงานคอมพิวเตอร 
บอรดไมโครบิทถูกออกแบบใหเขียนโคดโดยการเรียงบล็อกคําสั่งและคอมไพลผานทางเว็บบราวเซอร สามารถใชงานไดบน
หลายแพลตฟอรม เชน วินโดวส แอนดรอยด และไอโอเอส อีกท้ังยังมีเซ็นเซอรพื้นฐานสําหรับการเรียนรู เชน เซ็นเซอรวดัแสง 
เซ็นเซอรวัดความเรง เซ็นเซอรเข็มทิศ รวมทั้งปุมกด และหนาจอ LED แสดงผล ติดตั้งมาใหเรียบรอยแลว ทําใหตัวบอรด
เรียกใชเซ็นเซอรแตละชนิดไดงายไมจําเปนตองหาเซ็นเซอรมาตอเพิ่มเติม (เบนยามิน วงษประเสริฐ, 2562) ไมโครบิทเปน
อุปกรณที่ฝกใหเด็กสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณไดงาย ๆ เหมาะแกการเรียนรูเน่ืองจากออกแบบมาเพ่ื อการศึกษา
โดยเฉพาะ 

อีเลิรนนิง (e-Learning) เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนใชเทคโนโลยีสารสนเทศ      

เพื่อศึกษาหาความรูดวยตนเอง เกิดการเรียนรูไดโดยวิธีการท่ีหลากหลายและเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลา สอดคลองกับหลักพ้ืนฐาน
ของการเรียนรูที่เช่ือวา ผูเรียนที่แสวงหาความรูดวยตนเองจะเกิดการเรียนรูที่ลึกซึ้งกวาการเรียนโดยการถายทอดความรูจาก
ผูสอนเพียงอยางเดียว อีเลิรนนิงเปนการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนสามารถเขามา
ศึกษา ทบทวนเนื้อหา ทําแบบฝกหัด ไดตามศักยภาพของผูเรียนเอง (วีรวัชร ทองสุข ดิเรก ธีระภูธร และปยมนัส วรวิทยรัตนกุล, 

2562) 
โมเดลซิปปา (CIPPA Model) หรือรูปแบบการประสานหาแนวคิด เปนหลักการท่ีสามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางใหมีคุณภาพได แนวคิดดังกลาวไดแก 1) แนวคิดการสรางความรู 2) แนวคิด
เกี่ยวกับกระบวนการกลุมและการเรยีนรูแบบรวมมอื 3) แนวคิดเก่ียวกับความพรอมในการเรียนรู 4) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู
กระบวนการ และ 5) แนวคิดเก่ียวกับการถายโอนการเรียนรู โมเดลซิปปามุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูความเขาใจในเร่ืองที่
เรียนอยางแทจริง โดยการใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง โดยอาศัยความรวมมือจากสมาชิกในกลุม (ทิศนา แขมมณี, 2555) 
นักวิจัยพบวาการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับโมเดลซิปปาสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น และ
ชวยใหผูเรียนมีความคงทนในการเรียนรู (สมเกตุ ตวนโต ไพศาล สุธีบรรเจิด และพณณา ตั้งวรรณวิทย, 2559) 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับการเรียนรูแบบ
ซิปปา (CIPPA Model) เรื่อง ไมโครบิท สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนทวารวดี เพื่อใหไดสื่อการเรียนรูที่มี
คุณภาพ เมื่อนําไปใชในการเรียนการสอนจรงิจะชวยใหผูเรยีนเกิดความรูความเขาใจในเน้ือหาและสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง 
หากมีขอสงสัยก็สามารถทบทวนเนื้อหาไดตลอดเวลาตามความตองการ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริงและบรรลุผล
ตามจุดประสงคการเรียนรูที่ตั้งไว 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง ไมโครบิท สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนทวารวดี 

2.2 เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตของบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง ไมโครบิท สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนทวารวดี 

2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับ
การเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model)  เรื่อง ไมโครบิท สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนทวารวดี 

2.4 เพือ่ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง ไมโครบิท สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนทวารวดี 
 

3. สมมติฐานในการวิจัย  
 

3.1 บทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง ไมโครบิท สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนทวารวดี มีคุณภาพดานเนื้อหา
และดานเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด  

3.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model) เรื่อง ไมโครบิท สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนทวารวดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    
ที่ระดับ .05 

3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง ไมโครบิท สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนทวารวดี 
โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด    
 

4. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ  
 

4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ  
กฤษณา สิกขมาน (2554) กลาววา อีเลิรนนิงเปนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีการออกแบบไวอยางเปนระบบ มีการ

กําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจน จัดการเรียนการสอนตามหลักทฤษฎีทางการศึกษา หลักการเรียนการรู และจิตวิทยา
การศึกษา การนําเสนอเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนเคร่ืองมือ    
ในปจจุบันเนนไปที่การใชอินเทอรเน็ต จึงทําใหผูเรียนสามารถเขาถึงและเรียนรูโดยไมจํากัดสถานที่และเวลา เนื้อหาบทเรียน
ของอีเลิรนนิงจะอยูในรูปแบบมัลติมีเดีย ไดแก ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และผูเรียนสามารถโตตอบกับบทเรียนได 

ทิศนา แขมมณี (2555) กลาววา การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง หมายถึง การจัดการเรียนการสอนท่ียึด
ผูเรียนเปนตัวตั้ง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับผูเรียนและประโยชนสูงสุดท่ีผูเรียนจะไดรับ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เปดโอกาสใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู ไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางตื่นตัว และไดใชกระบวนการเรียนรู
ตาง ๆ อันจะนําผูเรียนไปสูการเรียนรูที่แทจริง 

ทิศนา แขมมณี (2555) กลาววา การจัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เปนแนวคิดที่ใชในการจัดการเรียน
การสอน เปนกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะที่ใหผู เรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง (Construction of Knowledge) ซึ่ง
นอกจากผูเรียนจะตองเรียนดวยตนเองและพ่ึงตนเองแลว ยังตองพึ่งการปฏิสัมพันธ ( Interaction) กับเพื่อนหรือบุคคลอื่น ๆ 
และสิ่งแวดลอมรอบตัวดวย รวมทั้งตองอาศัยทักษะกระบวนการ (Process Skills) ตาง ๆ เปนเครื่องมือในการสรางความรู 
นอกจากน้ันการเรียนรูจะเปนไปอยางตอเนื่องไดดีหากผูเรียนอยูในสภาพท่ีมีความพรอมในการรับรู มีประสาทการรับรูที่ตื่นตัว 
ไมเฉื่อยชา ซึ่งสิ่งที่สามารถชวยใหผู เรียนอยู ในสภาพดังกลาวไดก็คือการใหมีการเคลื่อนไหวทางรางกาย (Physical 

Participation) อยางเหมาะสม กิจกรรมที่มีลักษณะดังกลาวจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี เปนการเรียนรูที่มีความหมาย
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ตอตนเองและความรูความเขาใจท่ีเกิดขึ้นจะมีความลึกซึ้งและอยูคงทนนาน ทําใหผูเรียนมีโอกาสนําความรูนั้นไปประยุกตใช 
(Application) ในสถานการณที่หลากหลาย 

4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
จตุพร เที่ยงอยู (2558) ไดพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง องคประกอบคอมพิวเตอร  โดยใชการ

จัดการเรียนรูแบบซิปปา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตมี
ประสิทธิภาพเทากับ 81.45/80.10 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 2) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.55)  

สมเกตุ ตวนโต ไพศาล สุธีบรรเจิด และพณณา ตั้งวรรณวิทย (2559) ไดพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง การสรางเว็บเพจ
ดวยภาษา HTML5 แบบผสมผสานตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบซิปปา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
บานสะแกงาม จังหวัดเพชรบูรณ ผลการวิจัยพบวา 1) คุณภาพของบทเรียนที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ มีคาเฉลี่ย 3.99 อยูใน
ระดับดี 2) บทเรียนมีประสิทธิภาพ 85.52/83.88 สูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ 80/80 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน    
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผูเรียนมีความคงทนในการเรียนรูไมนอยกวารอยละ 30 

นาถวดี นันทาภินัย (2561) ไดทําการวิจัยและพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเพื่อการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนอีเลิรนนิงที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 85/82 2) ผลการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะหและการคิดแกปญหาพบวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงมีคะแนนการคิดวิเคราะหและ        
คิดแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงมี
คะแนนการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหาสูงกวานักเรียนท่ีเรียนในช้ันเรียนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จิตรลดา เฮงชัยโย และอินทิรา รอบรู (2562) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิและเจตคติทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปาสูงกวาการเรียนการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ      
ที่ระดับ .05 2) เจตคติทางการเรียนวิทยาศาสตรที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปาสูงกวาการเรียนการสอนแบบ
ปกติ 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
5.1.1 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2562 

จํานวน 96 คน 

5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนทวารวดี จังหวัด
นครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 30 คน ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

5.2 เคร่ืองมอืที่ใชในการวิจัย 
5.2.1 บทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model) เรื่อง ไมโครบิท สําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนทวารวดี ผูวิจัยพัฒนาตาม ADDIE Model มีลําดับข้ันตอนดังน้ี  
5.2.1.1 ขั้นวิเคราะห ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหา และจุดมุงหมายของรายวิชา  
5.2.1.2 ขัน้ออกแบบ ผูวิจัยออกแบบแผนการสอน บทเรียนอีเลิรนนิง และเครื่องมือประเมินผล  
5.2.1.3 ขั้นพัฒนา ผูวิจัยพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง โดยใช Google Sites  

      5.2.1.4 ขั้นนําไปใช ผูวิจัยทดลองใชบทเรียนอีเลิรนนิงกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาแบบหน่ึงตอหนึ่ง 
และแบบกลุมเล็ก เพื่อหาขอผิดพลาดของบทเรียน ทําการแกไขปรับปรุงกอนจะนําไปใชจริง 
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      5.2.1.5 ขั้นประเมิน ผูวิจัยนําบทเรียนอีเลิรนนิงไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพ
ดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิต นําขอเสนอแนะท่ีไดมาปรับปรุงบทเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน   
  5.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคการผลิต ผูวิจัยจัดทําแบบประเมินฉบับราง มีลักษณะ
เปนคําถามปลายปด ใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
โดยผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ทั้งนี้มีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเช่ียวชาญเสนอแนะเพ่ิมเติมได จากนั้นนํา
แบบประเมินฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและ
จัดพิมพแบบประเมินฉบับจริง 

5.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบทดสอบฉบับราง มีลักษณะเปนขอคําถาม 
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ นําขอคําถามที่สรางขึ้นไปใหผูเช่ียวชาญ 3 ทานพิจารณาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 
พิจารณาวาขอสอบแตละขอวัดตามจุดประสงคที่ระบุไวหรือไม โดยใชแบบวัดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แลวคัดเลือก    
ขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองอยางนอย 0.5 ขึ้นไปไวสรางเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมิน
พบวาขอคําถามทั้ง 30 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-1 สามารถนําไปใชได จากน้ันผูวิจัยจัดพิมพ
แบบทดสอบฉบับจริง  

5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถามฉบับราง มีลักษณะเปนคําถาม
ปลายเปดใชมาตราสวนประมาณคาที่ 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยผูตอบ
เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ท้ังน้ีมีคําถามปลายเปดจํานวน 1 ขอ เพื่อใหผูเรียนเสนอแนะเพิ่มเติมได จากนั้นนําแบบสอบถาม
ฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและการใชภาษา ผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดพิมพ
แบบสอบถามฉบับจริง 

5.3 วิธีการเก็บขอมูล 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ one group pretest-posttest design โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model)     
เมื่อเรียนครบทุกเนื้อหาแลวใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ 

5.4 การวิเคราะหขอมูล 

5.4.1 การวิเคราะหขอมูลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและเทคนิคการผลิต ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

5.4.2 การวิเคราะหขอมูลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชสถิติเ ชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

5.4.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรี ยนและหลังเรียนใชการ
เปรียบเทียบคาสถิติ (Dependent t-test)  

5.4.4 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และ        
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิง 
บทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง ไมโครบิต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนทวารวดี ประกอบดวยเน้ือหา

จํานวน 3 ตอน ไดแก 1) รูจักกับ Micro:bit 2) สรางเกมดวย Micro:bit และ 3) การสื่อสารผานคลื่นวิทยุ ตัวอยางหนาจอ
บทเรียนอีเลิรนนิง แสดงดังภาพท่ี 1 

(ก) หนาแรก (ข) เนื้อหา 

(ค) แบบทดสอบ 
ภาพท่ี 1 ตัวอยางหนาจอบทเรียนอีเลิรนนิง 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิรนนิง ดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลรินนิง 
รายการประเมิน x S.D. ความเหมาะสม 

ดานเน้ือหา 4.93 0.12 มากท่ีสุด 

ดานเทคนิคการผลิต 4.85 0.18 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ในภาพรวมดานเนื้อหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  ( x =4.93, 
S.D.=0.12) และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( x =4.85, S.D.=0.18) 

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง
รวมกับการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model) 

ผูวิจัยนําบทเรียนอีเลิรนนิงท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง แสดงดังภาพที่ 2 และสรุปผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แสดงผลดังตารางที่ 2 
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ภาพท่ี 2 การทดลองใชบทเรียนอีเลิรนนิง 

ตารางที่ 2 ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกอนเรยีนและหลังเรียน 

คะแนน N x S.D. df t p 

กอนเรียน 30 3.10 1.52 29 30.03 .000* 
หลังเรียน 30 24.80 3.77 

*p < .05

จากตารางท่ี 2 พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ( x =24.80, S.D.=3.77) สูงกวากอนเรียน           
( x =3.10, S.D.=1.52) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอีเลิรนนิง 
รายการประเมิน x S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความงายในการใชบทเรียนอีเลรินนิง 4.53 0.51 มากทีสุ่ด 
2. วิธีการนําเสนอ 4.50 0.51 มากที่สุด 

3. คําอธิบายเนื้อหา 4.57 0.57 มากที่สุด 

4. ความชัดเจนของตัวอักษร 4.63 0.49 มากที่สุด 

5. สีของบทเรียนอีเลรินนิง 4.60 0.50 มากที่สุด 

6. ภาพท่ีใชประกอบบทเรียน 4.47 0.57 มาก 

7. ปุมในแตละหนาจอ 4.50 0.51 มากทีสุ่ด 

8. การจัดลําดับเนื้อหา 4.43 0.57 มาก 

9. การโตตอบกับบทเรียน 4.57 0.50 มากท่ีสุด 

10. ความสนุกและความเพลิดเพลินในการเรียน 4.47 0.57 มาก 

สรุป 4.53 0.53 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3 พบวา ในภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนอีเลิรนนิงอยูในระดับมากท่ีสุด ( x =4.53, 
S.D.=0.53) โดยหัวขอท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด คือ ความชัดเจนของตัวอักษร รองลงมา คือ สีของบทเรียนอีเลิรนนิง 

7. สรปุผลการวิจัย

7.1 บทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง ไมโครบิท สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนทวารวดี มีคุณภาพดานเนื้อหา
และดานเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด  
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7.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model) เรื่อง ไมโครบิท สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนทวารวดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05  

7.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนอีเลิรนนิง เรื่อง ไมโครบิท สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนทวารวดี 
โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

8.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิรนนิงดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิต มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
ทั้งนี้เนื่องจาก บทเรียนอีเลิรนนิงผานกระบวนการข้ันตอนในการจัดทําอยางเปนระบบและมีวิธีการท่ีเหมาะสม สอดคลองกับ 

สายใจ ทองเนียม (2560) ที่กลาววา บทเรียนอีเลิรนนิงมีประสิทธิภาพเนื่องจากไดรับการพัฒนาและปรับปรุงอยางเปนระบบ 
เริ่มจากการกําหนดขอบเขตของเน้ือหาตามจุดประสงคการเรียนรู การเก็บขอมูลอยางละเอียด และดําเนินการทดสอบจนได
ประสิทธิภาพตามเกณฑ แลวจึงนําไปทดสอบภาคสนามกับกลุมตัวอยาง 

8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนิง
รวมกับการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model) พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเนื่องจาก การใชบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA) ชวยใหผูเรียน
เรียนดวยความสนใจ เกิดการเรียนรู แสวงหาความรูใหม เชื่อมโยงกับความรูเดิม มีการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม 
ตลอดจนสามารถประยุกตใชความรูได สอดคลองกับ จิตรลดา เฮงชัยโย และอินทิรา รอบรู (2562) ที่กลาววา ผูเรียนที่ไดรับ
การสอนดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนเน่ืองจากกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA) 

เนนใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู เปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีการใชกระบวนการดานสติปญญา 
ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู ท้ังดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม 

8.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนอีเลิรนนิง พบวา ในภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจตอ
บทเรียนอีเลิรนนิง อยูในระดับมากท่ีสุด ทั้งน้ีเนื่องจาก ผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนบนเว็บ และเห็นวาการเรียนบนเว็บชวย
พัฒนาทักษะความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร ผูเรียนสวนมากมีประสบการณและความรูสึกท่ีดีในการใชอินเทอรเน็ต และ
การเรียนผานอีเลิรนนิง สอดคลองกับ นาถวดี นันทาภินัย (2561) ที่กลาววา ผูเรียนที่เรียนดวยอีเลิรนนิงมีทัศนคติในเชิงบวก 
ผูเรียนรูสึกมีความสุขที่ไดเปดเว็บไซต โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเสนอเน้ือหาดวยสื่อมัลติมีเดียทําใหผูเรียนมีความเขาใจใน
เนื้อหามากยิ่งข้ึน 

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

9.1 การนําบทเรียนอีเลิรนนิงไปใชรวมกับการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model) ผูสอนควรอธิบายขั้นตอนและ
กระบวนการเรียนรูใหผูเรียนเขาใจ เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง โดยมีผูสอนทําหนาที่อํานวยความสะดวกให
คําแนะนําแกผูเรียน 

9.2 การเรียนรูโดยใชบทเรียนอีเลิรนนิง ผูเรียนจะตองมีความรูพื้นฐานในการใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
ผูสอนควรวิเคราะหผูเรียนกอนเริ่มการเรียนรู หากพบปญหาใหเตรียมความพรอมผูเรียนดวยการอบรมระยะสั้น 

9.3 ควรมีการพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงเพ่ือสอนการใชงานโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่สงเสริมการเรียนรูดานวิทยาการคํานวณ 
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