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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ
ซิปปา 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่องการตกแตงเว็บเพจ
ดวยภาพกราฟก ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีมี 2 
ชนิด ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 30 ขอ และแบบวัดความพึงใจในการเรียน แบบ 
Rubric Score ชนิด 5 อันดับ จํานวน 10 ขอ การดําเนินการวิจัยมี 3 ข้ันตอนดังน้ี ทดสอบกอนเรียน ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอน เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา จํานวน 4 แผน 
รวม 8 ช่ัวโมง และทดสอบหลังเรียน 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 14.03 สวนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 

22.94 เมื่อนําคะแนนมาเปรียบเทียบพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่องการ
ตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู  เ รื่ องการตกแตงเ ว็บเพจดวยภาพกราฟก  
ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา อยูในระดับมาก โดยขอท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 
กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําใหนักเรียนในกลุมเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกันและมีความผูกพันกันมากข้ึน รองลงมา 
คือ กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาชวยใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาในบทเรียนไดดีข้ึน และขอท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจ
นอยท่ีสุด คือ กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําใหนักเรียนกลาซักถามในขอสงสัยมากข้ึน 
คําสําคัญ การจัดการเรียนรูแบบซปิปา / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to 1. compare learning achievement before and 
after learning in webpage design with graphics by CIPPA learning management for Grade 10 
students. 2. study satisfaction in webpage design with graphics by CIPPA learning management for 
Grade 10 students. The instruments used in this research were 30 items of achievement test and 
10 items of satisfaction test in rubric score. The research methodologies were consisted of pre-
test, learning in webpage design with graphics by CIPPA learning management and post-test. 
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        The results of the study were as follows: 
  1. The mean level of learning achievement in webpage design with graphics by CIPPA 
learning management before learning at 14.03 and after learning at 22.94. the mean level after 
learning was higher than before learning at the .05 level of significance. 
   2. The students’ satisfaction level in webpage design with graphics by CIPPA learning 
management was at the highest level which was in a better relationship in each other aspect, the 
understanding of content and the less satisfaction was in aspect of the students can ask any 
questions respectively.  
 
Keywords: CIPPA Learning Management, learning achievement, satisfaction      
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเขามามีบทบาทกับชีวิตประจําวันของผูคนมากยิ่งข้ึนอีกท้ังมีวิวัฒนาการท่ี
เจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว การยกระดับความรูเพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลงยอมเปนสิ่งท่ีไดเปรียบผูอ่ืนอยูมาก 
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเปนวิชาพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการจัดการเรียนการสอนตามสถาบันการศึกษา
ท่ัวไป (วศิน เพ่ิมทรัพย. 2548 : 4) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไววา การ
จัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด 
ฉะน้ัน ครู ผูสอน และผูจัดการศึกษาจะตองเปลี่ยนแปลงจากการเปนผูช้ีนํา ผูถายทอดความรู ไปเปนผูชวยเหลือ 
สงเสริมและสนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงเรียนรูตาง ๆ และใหขอมูลท่ีถูกตองแกผูเรียน 
เพ่ือนําขอมูลเหลาน้ันไปใชสรางสรรคความรูดวยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 3) ธรรมชาติ และ
ลักษณะเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเปนสาระการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทักษะการทํางาน สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีตาง ๆ มาใชอยางถูกตองเหมาะสม คุมคา และมีคุณธรรม สรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม
สามารถทํางานเปนหมูคณะ มีนิสัย รักการทํางาน เห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตองานตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมท่ีเปนพ้ืนฐาน อันจะนําไปสูการใหผูเรียนสามารถชวยเหลือตนเอง และพ่ึงตนไดตามพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมมือและแขงขันในระดับสากลในบริบทของ
สังคมไทย (กรมวิชาการ. 2545 : 1) 

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบซปิปา (CIPPA Model) เปนหลักการซึ่งสามารถนําไปใชเปนหลักใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ใหแกผูเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลัก “CIPPA” น้ีสามารถใช
วิธีการและกระบวนการท่ีหลากหลาย ซึ่งอาจจัดเปนแบบแผนไดหลายรูปแบบ และไดมีการนําไปทดสอบใชแลว
ไดผลดี ประกอบดวยข้ันตอนการดําเนินการ 7 ข้ันตอนคือ การทบทวนความรูเดิมการแสวงหาความรูใหม การศึกษา
ทําความเขาใจขอมูลหรืความรูใหม และเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิม การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับ
กลุมการสรุปและจัดระเบียบความรู การปฏิบัติ หรือการแสดงผลงานหากขอความรูท่ีไดเรียนรูมาไมมีการปฏิบัติ 
และการประยุกตใชความรู (ทิศนา แขมมณี. 2548 : 17) 

จากการท่ีผูวิจัยไดรับมอบหมายใหสอนวิชาการสรางเว็บไซตเบ้ืองตน2 ซึ่งเปนวิชาท่ีตองมีการใชทักษะการ
ปฏิบัติ ทักษะดานคํานวณในการหาคาตอบ ทักษะกระบวนการกลุม ทําใหนักเรียนรูสึกเบ่ือหนายไดงาย ไม
สนุกสนาน และผูวิจัยไดสังเกตการเรียนการสอน พบวา จากการท่ีครูผูสอนไดถายทอดความรูใหนักเรียนในช้ัน 
หลังจากการสอนครูไดประเมินผล โดยการมอบหมายใหทําใบงานแบบฝกหัด และแบบทดสอบ พบวานักเรียนบาง
คนไมสามารถทําใบงาน แบบฝกหัด และทําขอสอบไดผานเกณฑท่ีกาหนด ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจากการท่ีนักเรียนมี
ความสามารถในการเรียนรูไมเทากัน นักเรียนบางคนเรียนรูไดเร็ว บางคนเรียนรูไดชา ทําใหสงผลกระทบตอ
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทําใหนักเรียนเกิดเจตคติท่ีไมดีตอการเรียน การเรียนแบบซิปปาเปนวิธีหน่ึงท่ีสงเสริมให
ผูเรียน ไดเรียนรูแบบมีสวนรวมซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณท่ีสัมพันธกับชีวิตจริงไดรับการฝกฝนทักษะ
กระบวนการแสวงหาความรู ทักษะการบันทึกความรู ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับความรู ทักษะการ
แสดงออก ทักษะการสรางความรูใหม และทักษะการทางานเปนกลุมจัดวาเปนวิธีเรียนท่ีสามารถนามาประยุกตให
เหมาะสมกับการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพไดอีกวิธีหน่ึง จึงนับวาเปนวิธีเรียนท่ีควรนํามาใชไดดีกับการเรียนการสอน
ปจจุบันเพ่ือใหการเรียนรูของนักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

จากความจําเปนท่ีไดกลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการของ
นักเรียน เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูแบบซิปปา เพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง มีโอกาสไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ การแลกเปลี่ยนความรู
ความเขาใจกับกลุม การทํางานรวมกัน เพ่ือสรางบรรยายท่ีดีตอการเรียน และกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจ มีความ
กระตือรือรนในการเรียนมากข้ึน พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหดีข้ึน และใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียน 
เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก วิชาวิชาการสรางเว็บไซตเบ้ืองตน 2 มากยิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่องการตกแตงเว็บ
เพจดวยภาพกราฟก ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา 

 
สมมุติฐานของการวิจัย 

นักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ดานเน้ือหา 
      เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย ไดแก เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก วิชาการสรางเว็บไซตเบ้ืองตน2 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
ดานตัวแปร 
     ตัวแปรตน ไดแก    การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา  

                 ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก 
       - ความพึงพอใจตอการเรียน เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรม 
การการเรียนรูแบบซิปปา 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการ

ตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก 

- ความพึงพอใจตอการเรียน เรื่องการ

ตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     ประชากร คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 3 หอง จํานวน
นักเรียน 96 คน  
    กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนองคการ
บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด กํ า แ พ ง เ พ ช ร  อํ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด กํ า แ พ ง เ พ ช ร  ช้ั น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า 
ปท่ี 4/2 จํานวนนักเรียน 34 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling )  โดยใช
การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีมี 2 ชนิด 
  1. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
  2. แบบวัดความพึงใจการเรยีน เรือ่งการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 แบบ Rating Scale ชนิด 5 อันดับ จํานวน 10 ขอ 
 
ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยก่ึงทดลองผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองดวยตนเองใชเวลาในการทดลองภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โดยใชเวลาสอน 8 ช่ัวโมง ไมรวมเวลาทดสอบกอนและหลังเรียนมีรายละเอียดใน
การศึกษาคนควา ดังน้ี 
  1. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุมตัวอยาง ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือ
นําผลไปวิเคราะหขอมลูข้ันตอไป 
  2. ดําเนินการทดลอง โดยใชแผนการเรยีนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการตกแตงเว็บ
เพจดวยภาพกราฟก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชกิจกรรมการเรียนรู แบบซิปปา จํานวน 4 แผน รวม 8 
ช่ัวโมง ในระหวางการจัดกิจกรรมผูวิจัยไดทําการประเมิน กิจกรรมกลุม ประเมินใบงาน และทดสอบยอยนักเรียน 
โดยใชแบบประเมินท่ีสรางข้ึนประกอบแผน 
  3. ทดสอบหลังเรียน (Post – test) กับนักเรียนกลุมตัวอยางเดิมดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ฉบับเดียวกับท่ีทดสอบกอนเรียน ตรวจใหคะแนน แลวนําไปวิเคราะหผลทางสถิติ 
  
การวิเคราะหขอมูล  
  การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหผลการวิจัยตามความมุงหมาย ดังน้ี 
  1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา มีดังน้ี 
     1.1 ตรวจแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก 
     1.2 นําผลท่ีไดจากการตรวจแบบทดสอบกอนเรยีนและหลังเรียน นํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงค  
โดยใชคา คา t - test แบบ dependent 

2.  ศึ กษาความ พึงพอใจตอการจั ดการ เ รี ยนรู  เ รื่ อ งการตกแต ง เ ว็บ เพจด วยภาพกราฟ ก  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา วิเคราะหขอมูลโดยการหา
คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลความหมายคาเฉลี่ยดังน้ี 
     4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
     3.50 - 4.59 หมายถึง ระดับมาก 
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     2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง 
     1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับนอย 
     1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับนอยท่ีสุด 
 
สรุปผลการวิจัย 

 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 
เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา พบผลดังตารางท่ี 1  
ตา ร า ง ท่ี  1 ก า ร เ ป รี ยบ เ ที ยบ ผล สั ม ฤท ธ์ิ ท า งก า ร เ รี ย น ก อน เ รี ย น แล ะห ลั ง เ รี ย น  ขอ ง นั ก เ รี ย น 
               ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 4 เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก ท่ีเรียนโดยใช กิจกรรม 
               การจัดการเรียนรูแบบซิปปา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N X S.D. t df p 

กอนเรียน 34 14.03 6.39 
14.99 33 0.00 

หลังเรียน 34 22.94 4.24 

*p < .05 
  จากตารางท่ี 1  พบวาผลสัมฤทธทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่องการตกแตงเว็บเพจ
ดวยภาพกราฟก ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 

2. การศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่องการตกแตงเว็บ
เพจดวยภาพกราฟก ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา พบผล ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 การศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรื่องการ 
             ตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา 
ขอ ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบซิปปา X S.D. ระดับคุณภาพ 
1 กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาชวยใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาใน

บทเรียนไดดีข้ึน 
4.65 .596 

มากท่ีสุด 

2 กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําใหนักศึกษาไดมีความพยายาม
ชวยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุม 

4.33 .623 
มาก 

3 กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําให นักเรียนมีโอกาสเรียนรู
กระบวนการกลุม 
 

4.45 .647 
มาก 

ขอ ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบซิปปา X S.D. ระดับคุณภาพ 
4 กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําใหนักเรียนในกลุมเกิด

ความสัมพันธท่ีดตีอกันและมีความผูกพันกันมากข้ึน 
4.78 .613 

มากท่ีสุด 

5 กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําใหบรรยากาศในหองเรียน 
สนุกสนาน ไมนาเบ่ือ 

4.62 .677 
มากท่ีสุด 

6 กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาสงเสริมใหนักเรียนกลา 
ตัดสินใจและใชเหตุผลรวมกันในการดําเนินกิจกรรม 

4.27 .603 
มาก 

7 กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาชวยสงเสริมทักษะการสื่อสาร 4.41 .614 มาก 
8 กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําใหนักเรียนกลาซักถามใน 

ขอสงสัยมากข้ึน 
4.17 .637 

มาก 
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9 กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําใหนักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเองได 

4.35 .718 
มาก 

10 กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําใหนักเรียนมีทักษะในการนํา
ความรูไปประยุกตใชได 

4.40 .596 
มาก 

รวม 4.44 .632 มาก 
 

จากตารางท่ี 2  พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวย
ภาพกราฟก ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา อยูในระดับมาก โดยขอท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด คือ กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําใหนักเรียนในกลุมเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกันและมีความผูกพันกันมาก
ข้ึน รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาชวยใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาในบทเรียนไดดีข้ึน และขอท่ีนักเรียนมี
ความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ กิจกรรมการเรียนแบบซิปปาทําใหนักเรียนกลาซักถามในขอสงสัยมากข้ึน 

 
อภิปรายผล 

จากการวิจัย สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 14.03 สวนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 

22.94 เมื่อนําคะแนนมาเปรียนเทียบพบวาผลสัมฤทธทางการเรียน เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบซิปปา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ท่ีเปน
เชนน้ีเน่ืองจาก วิธีการสอนเปนวิธีการสอนท่ีเนนใหนักเรียนปฏิบัติจริงและปฏิบัติงานเปนกลุมซึ่งทําใหนักเรียนมี
ความสนใจในเน้ือหาท่ีผูสอนจัดการเรียนการสอนให และมีความกาวหนาทางการเรียนเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับ นิลบล 
เครื่องจันทร (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการแกโจทย
ปญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีทําการสอนโดยวิธีสอนแบบ CIPPA MODEL ผลการศึกษาพบวา 
นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบ CIPPA MODEL มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสงูกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู เรื่องการตกแตงเว็บเพจดวยภาพกราฟก ท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูแบบซิปปา อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของวิภา เพ็ชรเจริญรัตน (2555) ท่ีไดศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือในรายวิชาจิตวิทยาการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ ทางการ
เรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยช้ันปท่ี 1 พบวา 1) การศึกษางานวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหกับนักศึกษาปท่ี 1 โดยใชรูปแบบการมีสวนรวมมือท่ีเนนโดยครูมีสวนรวม พบวา หลังการจัด
กิจกรรมนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนซึ่งผลการทดสอบกอนเรียนมีผลคาคะแนนคิดเปนรอยละ 49.06 
และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือท่ีเนนโดยครมูีสวนรวมมีคะแนนโดยคิดเปนรอยละ 82.73 สงผลใหผล
ความตางของคะแนนระหวางกอนและหลังมีความเปลี่ยนแปลงเพ่ิมมากข้ึนกวากอนการจัดกิจกรรมโดยคิดเปนรอย
ละ 23.59 ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว 2) ผลความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือท่ีเนนโดยครูมีสวนรวม พบวา ภาพรวมของทุกขอท่ีทําการประเมินนักศึกษามีผลความพึงพอใจโดยคิด
เปนคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.20 ซึ่งจัดอยูในระดับมากโดยมีความสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
   1. ควรจัดเวลาเรียนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากเวลาสอน เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนเน้ือหาบางสวนท่ีเรียนไมทัน 

  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
     1. ควรทําการวิจัยเ พ่ือเปรียบเทียบตัวแปรอ่ืนในการเรียนโดยใช กิจกรรมการเรียนรู 
วิธีดังกลาวเพ่ิมเติม เชน ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความฉลาดทางอารมณ หรือพฤติกรรมการเรียนแบบนําตนเอง 
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     2. ควรศึกษาคนควาในลักษณะเชนน้ีกับนักเรียนในระดับช้ันอ่ืน และเน้ือหาอ่ืนเพ่ือจะไดทราบวา
กิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับชวงช้ันใด เน้ือหาใด 
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