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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาบทเรียนบนเว็บท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  2) ทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา 3) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ  
ซิปปา 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรยีนบนเว็บท่ีจัดการเรียนรูโ้ดยใช้รูปแบบซิปปา กลุ่มเป้าหมายเปน็
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 
1 จ านวน 20 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ บทเรียนบนเว็บ แบบประเมินคุณภาพบทเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test (Dependent Sample) 
  ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนบนเว็บที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 7 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นทบทวนความรู้เดิม 2) ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่ 3) การศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล ความรู้ใหม่และเช่ือมโยง
ความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 4) ข้ันแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 5) ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู้ 6) ข้ันการแสดงผลงาน  
7) ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ ซึ่งบทเรียนบนเว็บมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ มีค่าเท่ากับ 1.13 และท าให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวมทั้งผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
บนเว็บอยู่ในระดับมากที่สุด  (   = 4.58, S.D. = 0.55) ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า บทเรียนบนเว็บที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา 
มีประสิทธิภาพที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 
ค าส าคัญ: บทเรียนบนเว็บ  การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

Abstract 
  The objectives of this research were 1) to develop the web-based instruction by using CIPPA model, 

the Occupation and Technology Learning Substance Group for Prathomsuksa 6 students; 2) to examine 
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efficiency of web-based instruction by using CIPPA model; 3) to compare the students’ pre-test score to post- 

test score, web-based instruction by using CIPPA model; and 4) to study the satisfaction of the students 

towards studying with the developed web-based instruction by using CIPPA model. In the study, the data 

were collected from a class of 20 students who studied in Prathomsuksa 6 in Ban Nongwanonthong School, 

under the District Office of Mahasarakham Elementary Educational School Service Area1, which were selected 

by Purposive Sampling. The tools of research were web-based instruction, a quality evaluation survey, a 

learning performance achievement test, and a satisfaction questionnaire. The statistical data was analyzed 

using, percentage, mean, standard deviation, and t-test (Dependent Sample) were employed for analysis.    

  The results of this study indicated that web-based instruction by using CIPPA model consists of 7 

steps of instructional activity management which included: 1) activating prior knowledge 2) seeking new 

knowledge 3) studying and understanding new knowledge; and integrating new knowledge with knowledge 

that is already understood 4) sharing knowledge 5) conclusion and knowledge organization 6) showing tasks 7) 

knowledge application. These steps brought 1.13 degree level of Meguigans Efficiency Criterion, and the 

achievement after learning of the students was increased with statistical significance at .01 level. Moreover, 

their satisfaction towards the web-based instruction was in the highest level (  = 4.58, S.D. = 0.55). In 

conclusion, the web-based instruction by using CIPPA model provides optimal efficiency which can affect an 

enhancement of learning achievement and can be applied in learning activities’ management for more 

knowledge in students to solve the problems and improve the learners for quality, in order to reach the 

targets of the curriculum.  

 

Keywords:  Web-Based Instruction, CIPPA Model, learning achievement  

 

บทน า 
  เทคโนโลยีปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
คอมพิวเตอร์เข้าไปมีบทบาทในทุกองค์กร ประกอบกับการ
พัฒนาศักยภาพของระบบข้อมูลข่าวที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค
สารสนเทศ ท าให้แนวคิดในการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในทาง
การศึกษาเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในหลายๆ ประเทศในส่วน
ของสถาบันการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการในด้าน
ต่ างๆ  ท าให้ การค้ นคว้ าข้ อมู ลและการแลกเปลี่ ยน
แนวความคิด ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีความสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 ระบุไว้

ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักการว่าผู้ เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
(คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2543: 7) 
   โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง อ าเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ในโรงเรียนมีการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ในด้าน
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
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ความสามารถด้านทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี  ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของโรงเรียนบ้านหนอง
หว้าโนนทอง ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร จะเห็นได้จาก
การรายงานผลการทดสอบระดับชาติ (Ordinary National 
Educational Test: O-NET) ของโรงเรียนบ้านหนองหว้า
โนนทอง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555 ได้
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 44.27 (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม 2556) ซึ่งเป็นคะแนนที่ควรเร่ง
ปรับปรุงจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอน  (วีระชัย ยังสี 2555: 
สัมภาษณ์ ) กลุ่ มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โนนทอง สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนในเนื้อหา เรื่อง 
การน าเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์
พอยต์ ยังขาดสื่อที่ใช้ประกอบในการเรียนการสอนที่จะ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนหรือนอกเวลา
เรียน  ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา 
เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันได้ กระบวนการการจัดการเรียนการ
สอนยังขาดการจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อน ที่จะท าให้ผู้เรียนรู้จัก
พึ่งพาอาศัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งส่งผลท า
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามที่มุ่งหวังไว้ ทั้งนี้ยัง
ขาดกระบวนการที่จะท าให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมน้อย ผู้เรียนไม่สามารถทบทวน
ความรู้ที่ผ่านมาได้  ไม่มีความกระตือรือร้น ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง   
  การจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริง คือ 
การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ซึ่งได้สอดคล้องกับ ทิศนา  
แขมมณี (2547: 113) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบซิป
ปา เป็นอีกวิธีหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษารวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การมีส่วน
ร่วมในการสร้างองค์ความรู้ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เช่น เกิดกระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหาร่วมกัน  
  การจัดการเรียนการสอนจึ งเป็นต้องน า เอา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีการ
มอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต มีการ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และ
ผู้เรียนกับผู้สอนผ่านกระดานเรียนรู้ (Web board) หรือนัด
หมายเวลาเพื่อนสนทนาออนไลน์ (Chat) ผู้เรียนสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้สอนหรือส่งงานที่ได้รับมอบหมายผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ผู้เรียนแต่ละคนและผู้สอน
ไม่ต้องอยู่ในสถานที่และเวลาเดียวกัน (ไชยยศ เรืองสุวรรณ  
2546: 13-14) บทเรียนบนเว็บสามารถน าสื่อประสม อัน
ได้แก่  ข้อความ ภาพน่ิง กราฟิก แผนภูมิ ภาพเคลื่อนไหว วี
ดีทัศน์และเสียงมาถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้
ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด 
(มนต์ชัย  เทียนทอง 2554: 67) บทเรียนบนเว็บเป็นการใช้
เว็บในการเรียนการสอนโดยอาจใช้เว็บเพื่อน าเสนอบทเรียน
ในลักษณะสื่อหลายมิติของวิชาทั้งหมด ตามหลักสูตร หรือใช้
เพียงการเสนอข้อมูลบางอย่างเพื่อประกอบการสอนก็ได้ 
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะต่าง ๆ ของการสื่อสารที่
มีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
(กิดานันท์ มลิทอง 2548: 273)  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนา
บทเรียนบนเว็บที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา กลุ่ม
ส า ร ะ ก า ร เรี ย น รู้ ก า ร ง า น อ า ชี พ แ ล ะ เท ค โน โล ยี  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งประกอบด้วยบทเรียนบนเว็บที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา 
โดยไม่จ ากัดสถานที่ และบทเรียนบนเว็บยังมีเทคนิควิธีใน
การเรียนการสอนที่หลากหลาย และมีเนื้อหาสมบูรณ์
ครบถ้วน ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญต่าง ๆ จะสร้าง
ความพึงพอใจให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานกับการเรียน ท าให้
ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ส่งผลให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่จัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บที่
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา โดยใช้สูตรเมกุยแกนส์ 
(Meguigans) 
  3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ
เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีจัดการเรยีนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา 
 
สมมติฐานการวิจัย 
   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วย
บทเรียนบนเว็บท่ีจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ .01 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ตัวแปรที่ใช้วิจัย 
   1.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ บทเรียนบนเว็บที่จัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
   1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
  1.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 1.2.2 ความพึงพอใจของผู้เรียน   
  2. ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การ
น าเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมาย  
  เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2556 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 20 คน โดยวิธีเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)  
เคร่ืองมือการวิจัย 
 1. บทเรียนบนเว็บที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 
ซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  
 2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บที่จัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม
ส าระการเรี ยน รู้ ก ารงานอาชีพและ เทค โน โลยี  ช้ั น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายแบบทดสอบ
ตั้งแต่ 0.35 ถึง 0.65 และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.30 ถึง 
1.00 และมีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.88   
  4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี่อ
บทเรียนบนเว็บ โดยสร้างขึ้นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 21 ข้อ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ปฐมนิ เทศ  เพื่ อ ช้ี แจงให้ ผู้ เรี ยนทราบถึ ง
กระบวนการจัดการเรียนรู้บทเรียนบนเว็บที่จัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบซิปปา  
  2. ท ด ส อ บ ก่ อ น เ รี ย น  (Pre-test) โ ด ย ใ ช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทีผู่้วิจัยพัฒนาขึ้น  
  3. ด าเนินการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนบนเว็บท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา  
  4. ท ด ส อ บ ห ลั ง เ รี ย น  (Post-test) โ ด ย ใ ช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นชุดเดียวกัน
กับแบบทดสอบก่อนเรียน  
  5. ผู้เรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ
บทเรียนบนเว็บ  
  6. รวบรวมข้อมูลน าไปวิเคราะห์ผล 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. วิเคราะห์หาคุณภาพบทเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  2. วิ เคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของบทเรียน 

บนเว็บที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา โดยใช้สูตร 
เมกุยแกนส์ (Meguigans) 

  3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนบนเว็บที่จัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา โดยการทดสอบ t-test แบบ 
Dependent Sample 
  4. วิเคราะห์หาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
บทเรียนบนเว็บที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัยมีดังนี ้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บ 

รายการประเมิน 
 

S.D. การแปลผล 
1. ด้านส่วนน าของ
บทเรียน 

4.58 0.55 เหมาะสมมากที่สุด 

2. ด้านเน้ือหาบทเรียน
และการด าเนินเรื่อง 

4.42 0.55 เหมาะสมมาก 

3. ด้านแบบทดสอบ 4.39 0.55 เหมาะสมมาก 
4. ด้านตัวอักษรและส ี 4.50 0.55 เหมาะสมมากที่สุด 

5. ด้านการออกแบบ
ปฏิสัมพันธ ์

4.38 0.54 เหมาะสมมาก 

6. ด้านการจัดการ
บทเรียน 

4.34 0.53 เหมาะสมมาก 

7. ด้านความสอดคล้อง
กับการเรียนรู้แบบซิปปา 

4.71 0.23 เหมาะสมมากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.46 0.49 เหมาะสมมาก 

  จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็น

ต่อบทเรียนบนเว็บท่ีพัฒนาขึ้น อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ 

  จากตารางที่ 2 พบว่า บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ มีค่า
เท่ากับ 1.13 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1.00 
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

   * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรยีนหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บท่ีจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
รูปแบบซิปปา สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .01 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียน 

รายการประเมิน 
 

S.D. การแปลผล 
1. ด้านการสร้างองค์
ความรู้ 

4.61 0.51 พึงพอใจมากที่สุด 

2. ด้านการมีปฏิสัมพันธ ์ 4.58 0.55 พึงพอใจมากที่สุด 
3. ด้านการมีส่วนรว่ม  4.54 0.59 พึงพอใจมากที่สุด 
4. ด้านการเรียนรู้ทักษะ
กระบวนการ  

4.56 0.54 พึงพอใจมากที่สุด 

5. ด้านการประยุกต์ใช้
ความรู้  

4.45 0.49 พึงพอใจมาก 

6. ด้านอื่น ๆ  4.66 0.55 พึงพอใจมากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.58 0.55 พึงพอใจมากที่สุด 

  จากตารางที่ 4 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
บนเว็บท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา โดยรวมในระดับ
มากที่สุด 
ผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. คุณภาพบทเรียนบนเว็บที่จัดการเรียนรู้โดยใช้

รูปแบบซิปปา พบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อบทเรียน

การ
ทดสอบ 

N 
คะแนน

เต็ม  S.D. 
ประสิทธภิาพ  
(เมกุยแกนส์) 

ก่อนเรียน 20 40 17.60 3.83 
1.13 

หลังเรียน 20 40 33.85 1.53 

การ
ทดสอบ 

N 
คะแนน 

เต็ม  S.D. df t 

ก่อนเรียน 20 40 17.60 3.83 
19 15.68 

หลังเรียน 20 40 33.85 1.53 
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บนเว็บที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับเหมาะสมมาก เนื่องจาก

ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ

ตามรูปแบบของ ADDIE (มนต์ชัย  เทียนทอง. 2554 : 91) 

ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ วิเคราะห์ ขั้นออกแบบ 

ขั้นพัฒนา ขั้นทดลองใช้และขั้นประเมินผล โดยบทเรียนบน

เว็บที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาที่พัฒนาขึ้นยัง

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจด้วยตนเองและการมีปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้อื่นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ นฤมล อินทิรักษ์ (2555 : 107) ผลการวิจัย

พบว่า คุณภาพบทเรียนที่ผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับในระดับ

เหมาะสมมาก เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียน

บรรลุ ผลส าเร็จได้ดีกว่าการเรียนรู้ในช้ันเรียนที่มีผู้สอนเป็น

ผู้น า  

 2. บทเรียนบนเว็บมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานของเมกุยแกนส์ มีค่าเท่ากับ 1.13  ซึ่งมีค่ามากกว่า 

1.00  เนื่องจากการพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่จัดการเรียนรู้

โดยใช้รูปแบบซิปปา ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน

การสอน และกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในการเรียน ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึง

ส่งผลให้บทเรียนบนเว็บที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา 

มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา 

แขมมณี (2542 : 1-17) กล่าวว่าหลักการจัดการเรียนรู้แบบ

ซิปปาเป็นจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ซึ่งมีจุดเน้นอยู่ที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิด

โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งทางด้านร่างกาย 

สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ณิชนันทน์  ช่ าชอง (2555 : 108-116) กล่าวว่า การจัดการ

เรียนการสอนด้วยรูปแบบการสอนแบบซิปปา มีบทบาท

ส าคัญในการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งทาง

ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ฤติมา เขียวเกิด (2554 : 128-130)  กล่าวว่า  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนอาศัยรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ รูปแบบซิปปา ที่ ท าให้ ผู้ เรี ยน เกิด

กระบวนการคิด และการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับ

กลุ่ม ท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานการสร้างความรู้

ของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบ

ความเข้าใจของตน  

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียน

ด้วยบทเรียนบนเว็บที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา สูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า 

การสอนโดยใช้บทเรียนบนเว็บที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นท าให้

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เนื่องจากบทเรียนบน

เว็บมีการแสดงผลแบบมัลติมี เดี ย  ข้อความ ภาพนิ่ ง 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดีทัศน์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด

ความสนใจและมีความเข้ าใจบทเรียนมากยิ่ งขึ้น  ซึ่ ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541 : 

22) กล่าวว่า บทเรียนบนเว็บสามารถน าเสนอบทเรียนด้วย 

ข้อความ ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว 

และเสียง ช่วยเร้าใจท าให้ผู้เรียนสนใจบทเรียนและมีความ

เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตรทราย 

สมถะธัญกรณ์ (2553 : 71-73) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ วรนารถ แสงนคร (2555 : 57-59) ผลการวิจัยพบว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  

  4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนบนเว็บ

ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้
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การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 

ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากการ

น าเสนอบทเรียนที่น่าสนใจและเป็นขั้นตอน จึงท าให้เกิด

แรงจูงใจในการเรียน ท าให้ผู้เรียนสนุกสนาน และมีความพึง

พอใจที่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน สอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow (1970 : 

15-22) กล่าวว่า หากความต้องการของมนุษย์ได้รับการ

ตอบสนองอย่างเพียงพอแล้วจะเกิดความพึงพอใจในระดับ

หนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุลีพร พินิจพล 

(2554 : 123-130) กล่าวว่า ผู้เรียนสนุกสนานในการเรียน 

ผู้เรียนมีความพึงพอใจมากที่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน โดยมีครูคอยเสริมแรงจูงใจกระตุ้น

ให้ค าชมเชย และก าลังใจ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจ

ของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ อยู่ใน

ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

คุณากร คนสัตย์ (2552 : 88-91) กล่าวว่า ผู้เรียนได้สัมผัส

วิธีการเรียนและสื่อการเรียนที่แปลกใหม่มีการกระตุ้นความ

สนใจ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน และผู้เรียนได้

ปฏิบัติด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรีบเร่งหรือรอผู้อื่น ไม่จ ากัด

เวลา และสถานที่ และสถานที่ที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน

บนเครือข่ายอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. คุณภาพบทเรียนบนเว็บที่จัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบซิปปา พบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อบทเรียน
บนเว็บท่ีพัฒนาขึ้น อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
 2. ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บที่จัดการ
เรียนรู้ โดยใช้รูปแบบซิปปา พบว่า บทเรียนบนเว็บที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุย

แกนส์ มีค่าเท่ากับ 1.13 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1.00  

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียน
ด้วยบทเรียนบนเว็บที่จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  4. ผู้ เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเว็บที่

จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา โดยรวมในระดับมากทีสุ่ด 

 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรส ารวจและแนะน าการใช้บทเรียนบนเว็บ

แก่ผู้เรียนให้เข้าใจอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้เรียนทราบวิธีการใช้

งานอย่างถูกต้อง จะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้น

ระหว่างเรียนและช่วยให้เรียนรู้รวดเร็วและได้ผลดียิ่งขึ้น  

  2. ควรศึกษาเทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ ควบคู่กับ

การสอนโดยใช้บทเรียนบนเว็บท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ

ซิปปา แล้วศึกษาดูว่าเทคนิคการสอนแบบใด ที่จะเหมาะสม

กับการเรียนที่สุด  

 

กิตติกรรมประกาศ 

  งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีจากความกรุณาและ
การอนุเคราะห์อย่างยิ่งจาก ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท และ 
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้
ค าปรึกษา ตรวจสอบ และแก้ ไขข้อบกพร่อง ผู้ วิจั ย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
กิดานันท์  มลิทอง. ไอซีทีเพ่ือการศึกษา. กรุงเทพฯ:  ห้าง    
            หุ้นส่วนจ ากัด อรุณการพิมพ์, 2548. 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. การปฏิรูปการเรียนรู้      
            ผู้ เรียนส าคัญ ที่ สุ ด . กรุ งเทพฯ : ส านั กงาน   
            คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543. 
คุณากร  คนสัตย์. การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย กลุ่ม    
            สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
            5 เร่ือง ค านาม. การศึกษาค้นคว้าอิสระ ค.ม. 



206 
 

 มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม , 
 2552. 
ชุลีพร  พินิจพล. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา 

โดยใช้แบบฝึกทักษะ การอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. 
วิทยานิพนธ์ ค.ม. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม, 2554. 

ไชยยศ  เรือสุวรรณ. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์. 
มหาสารคาม: ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาคณ ะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม, 2546. 

ณิชนันทน์  ช่ าชอง. การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ 
ประกอบการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบซิปปา 
เร่ือง หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4. การศึกษาค้นคว้าอิสระ ค.ม. 
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 
2555. 

ถนอมพร  เลาหจรัสแสง. คอม พิวเตอ ร์ช่ วยสอน .  
กรุงเทพฯ: บริษัทวงกลมโพรดักช่ัน, 2541. 

ทิ ศ น า   แ ข ม ม ณี .  ศ าส ต ร์ ก า รส อ น .  ก รุ ง เท พ ฯ :  
ไทยวัฒนาพานิช, 2542. 

ทิศนา  แขมมณี . ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพ่ือจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. 

นฤมล  อินทิรักษ์. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้บนเว็บโดย
ใช้สถานการณ์ปัญหา เร่ือง การสร้างภาพนิ่ง
ส าห รับ งานมั ล ติมี เดี ย . วิท ยานิ พนธ์  ค .ม . 
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม , 
2555. 

เน ต รท ราย   สมถะธัญ กรณ์ . การพั ฒ นาบ ท เรีย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมี เดียแบบ
ทบทวน วิชา คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  5 โดยใช้เทคนิคการจัดการ
เ รี ย น รู้ แ บ บ เ พ่ื อ น คู่ คิ ด .  ปั ญ ห า พิ เศ ษ  

ค.อ.ม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553. 

มนต์ชัย  เทียนทอง. การออกแบบและพัฒนาบทเรียน 
คอมพิวเตอร์.  พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554. 

ฤติมา  เขียวเกิด . การพัฒนาบทเรียนบน เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต เร่ือง หลักการเขียนโปรแกรม
ภาษาซีเบื้องต้นร่วมกับการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
กศ.ม. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554. 

วรนารถ  แสงนคร. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนผ่านเว็บ โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ เร่ือง 
การอ่ าน เชิ งวิ เคราะห์ วิ ช าภ าษ าไทย  ชั้ น
มั ธ ยม ศึ กษ าปี ที่  2. ปั ญ ห าพิ เศ ษ  ค .อ .ม . 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2555. 

วีระชัย  ยังสี. เป็นผู้ให้สัมภาษณ์. ศิริวัฒนา ทองนุช. เป็น 
ผู้สัมภาษณ์ , ที่โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 
เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2555. 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม. 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2555.มหาสารคาม: ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม, 2556.  

Maslow, Abraham Harold. Motivation and 
Personality. 2 ed. New York: Harper and 
Row  Inc, 1970. 


