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บทคดัย่อ  
การจดัการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เป็นการจดัการเรียนรู้แบบหน่ึงที่ใหค้วามส าคญั 

กับการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิธีการสอนแบบซิปปา วิชาการส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย เร่ืองเครือข่าย
คอมพวิเตอร์ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) 
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย เร่ืองเครือข่าย
คอมพวิเตอร์ของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 ระหว่างวิธีการสอนแบบซิปปา
กบัแบบปกติ (2) เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของผูเ้รียนหลงัการเรียนรู้โดยเทคนิคการสอนแบบซิปปา  

กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นประกาศนัยบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วทิยาลยัเทคโนโลยเีมืองชลพณิชยการ จ านวน 2 ห้อง นักเรียน 55 คน ไดม้า
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster RandomSampling) เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ (1) 
แผนการเรียนรู้แบบซิปปาและการเรียนรู้แบบปกติ วชิาการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย (2) แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย จ  านวน 30 ขอ้มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
(B) ตั้งแต่ .21 - .65 และค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั (rcc) เท่ากบั .88 (3) แบบวดัเจตคติต่อการเรียนวิชาการ
ส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั (∝)เท่ากบั .78 สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวจิยัปรากฏ ดงัน้ี 
1.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย ของนกัเรียนกลุ่มทีไ่ดรั้บการสอน

แบบซิปปาสูงกวา่นกัเรียนที่ไดรั้บการสอนแบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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2.ความพงึพอใจต่อวชิาการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายของนกัเรียนที่ไดรั้บการสอนแบบซิปปา
อยูใ่นระดบัมากที่สุด ( =4.63) 
 

ความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา 
พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้

สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้ง
กับความสนใจและความถนัดของผูเ้รียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหา จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตัิให้ท  าได้ คิดเป็นท าเป็น รัก
การอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่ง
ไดส้ัดส่วนสมดุลกนั รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุก
วิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ ภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอ านวยความ
สะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่ง
วทิยาการประเภทต่าง ๆ จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นไดทุ้กเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกบั
บิดามารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพือ่ร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

การจดัการเรียนการสอนและเทคนิคการสอนก็เป็นส่ิงที่จ  าเป็นอีกอยา่งหน่ึงที่จะช่วยใหก้าร 
เรียนและการสอนมีประสิทธิภาพ ถา้ผูส้อนมีเทคนิคการสอนที่ดีผูเ้รียนสามารถที่รับความรู้จากผูส้อน
ไปไดเ้ติมประสิทธิภาพ ผูว้จิยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการเทคนิคการสอนและวธีิการสอนทั้งสองแบบ 
ซ่ึงเป็นเทคนิคการสอนที่ก  าลงัเป็นที่ใชก้นัอยา่งแพร่หลาย นัน่ก็คือ การจดัการการสอนแบบซิปปา 

การจดัการเรียนรู้แบบซิปปา เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางโดยให้
ผูเ้รียนไดแ้สวงหาความรู้ ท าความเขา้ใจ คิดวเิคราะห์ ตีความ สร้างความหมายสงัเคราะห์ขอ้มูลและสรุป
ความรู้ ตลอดทั้งฝึกตนเองใหมี้วนิยัและความรับผดิชอบในการท างาน โดยเนน้ใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วม
ในกิจกรรมทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสงัคม ลงมือปฏิบติัจริงทุกขั้นตอน เพือ่ให้ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมและมีบทบาทในการเรียนรู้ใหม้ากที่สุด จนเกิดความรู้ดว้ยตนเอง สามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปใช้
ประโยชน์ได ้ (ทิศนา แขมมณี.2548 : 14-15) การจดัการเรียนรู้แบบซิปปา ซ่ึงมีทั้งหมด 7 ขั้น แต่ละขั้น
ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้เป็นไปตามขั้นตอนต่าง ๆ รูปแบบน้ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ือง
ที่เรียนอยา่งแทจ้ริง โดยการให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยอาศยัความร่วมมือจากกลุ่ม 
นอกจากนั้นยงัช่วยพฒันาทกัษะกระบวนการต่าง ๆ จ านวนมาก อาทิ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม
กระบวนการปฏิสมัพนัธท์างสงัคม และกระบวนการแสวงหาความรู้ เป็นตน้ 
 จากที่มาและความส าคญัของการจดัการเรียนการสอนที่ส่งผลใหผู้เ้รียนมีทกัษะในดา้นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ท าให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาวิจยัเร่ืองการศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดย
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วธีิการสอนแบบซิปปา วชิาการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายของนกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูงชั้นปีที่ 1 ทั้งน้ีผลที่คาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษาคือ ท าให้ผูเ้รียนที่เรียนวิชาการส่ือสารขอ้มูลและ
เครือข่ายมีแนวทางในการพฒันาตนเองตามศกัยภาพแห่งตน ผูส้อนไดแ้นวทางในการจดัการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมในการใชส้ าหรับการสอนในรายวิชาการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย และผูส้อนใน
รายวิชาคอมพิวเตอร์อ่ืนสามารถน าแนวทางในการศึกษาวิจยัไปใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนรู้ใน
รายวชิาของตนเองเพือ่ใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนต่อไปในอนาคต 
 

วตัถุประสงค์  
1. เพือ่ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย เร่ือง

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 ระหว่างวิธีการสอน
แบบซิปปา กบัการสอนปกติ 
 2.เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของผูเ้รียนหลงัการเรียนรู้โดยวธีิการสอนแบบซิปปา 
 

กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 
ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 

 

สมมุติฐานการวจิยั 
1.ผูเ้รียนที่เรียนดว้ยวธีิการสอนแบบซิปปา มีผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกวา่นกัเรียนนกัเรียนที่

เรียนดว้ยวิธีการสอนแบบปกติอยา่งมีระดบันยัส าคญัที่ .05 
2.ผูเ้รียนหลงัการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบซิปปามีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สุด 
 
 

วธีิการสอนแบบซิปปา 

     1.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
      2.ความพงึพอใจ 

วธีิการสอนแบบปกติ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา หมายถึง กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี

โอกาสเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเอง มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนใชก้ระบวนการเรียนแบบมีส่วนร่วม 
และมีการประยุกตใ์ชค้วามรู้กับสถานการณ์การเรียนรู้อ่ืนตามที่ตอ้งการให้บรรลุผลซ่ึงประกอบดว้ย
ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นที่ 1 การทบทวนความรู้เดิม ขั้นที่ 2 
การแสวงหาความรู้ใหม่ ขั้นที่ 3 การศึกษาท าความเขา้ใจขอ้มูลความรู้ใหม่ และเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบั
ความรู้เดิม ขั้นที่ 4 การแลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจกบักลุ่มขั้นที่ 5 การสรุปและจดัระเบียบความรู้ ขั้น
ที่ 6 การปฏิบตัิ หรือแสดงผลงาน ขั้นที่ 7 การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง การจดัการเรียนการสอนของผูส้อนดว้ยวิธีการสอนแบบซิปปา โดย
การน าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย เร่ือง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ก่อนเรียนและหลังเรียนมาพิจารณาความก้าวหน้าของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนอกจากน้ีด าเนินการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนระหว่างการจดัการเรียนการสอนแบบปกติและวิธีการ
สอนแบบซิปปา 
 การสอนแบบปกติ หมายถึง  การจดัการเรียนการสอนโดยวิธีการบรรยายซ่ึงผูส้อนด าเนินการ
สอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น และเป็นวิธีการสอนที่ผูส้อนกบัผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
กนันอ้ยกวา่การสอนในรูปแบบอ่ืน 
 นักเรียน หมายถึง นกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียน
วชิาการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ  านวน 55 คน 

 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
ทิศนา แขมมณี (2548 : 17-20) ไดใ้ชแ้นวคิดเหล่าน้ีในการจดัการเรียนการสอนโดยจดักิจกรรม

การเรียนรู้ในลักษณะที่ให้ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ด้วยตนเอง  (Construction of Knowledge) ซ่ึง
นอกจากผูเ้รียนจะตอ้งเรียนดว้ยตนเองและพึ่งตนเองแลว้  ยงัตอ้งพึ่งการปฏิสัมพนัธ์(Interaction) กับ
เพื่อน บุคคลอ่ืน ๆ และส่ิงแวดลอ้มรอบตวัดว้ย รวมทั้งตอ้งอาศยัทกัษะกระบวนการ (Process Skills) 
ต่าง ๆ จ านวนมากเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความรู้ นอกจากนั้นการเรียนรู้จะเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองไดดี้ 
หากผูเ้รียนอยูใ่นสภาพที่มีความพร้อมในการรับรู้และการเรียนรู้ มีประสาทการรับรู้ที่ตื่นตวั ไม่เฉ่ือยชา 
ซ่ึงส่ิงที่สามารถช่วยใหผู้เ้รียนอยูใ่นสภาพที่มีความพร้อมในการรับรู้ และการเรียนรู้ มีประสาทการรับรู้
ที่ตืน่ตวั ไม่เฉ่ือยชา ซ่ึงส่ิงที่สามารถช่วยใหผู้เ้รียนอยูใ่นสภาพดงักล่าวไดก้็คือ การให้มีความเคล่ือนไหว
ทางร่างกาย (Physical Participation) อยา่งเหมาะสม กิจกรรมที่มีลกัษณะดงักล่าวจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้ไดดี้เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อตนเอง และความรู้ความเขา้ใจที่เกิดขึ้น จะมีความลึกซ้ึง
และอยูค่งทนมากขึ้น หากผูเ้รียนมีโอกาสน าความรู้นั้นไปประยกุตใ์ช ้(Application) ในสถานการณ์ที่
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หลากหลาย ดว้ยแนวคิดดงักล่าว จึงเกิดแบบแผน “CIPPA” ขึ้น ซ่ึงผูส้อนสามารถน าแนวคิดทั้ง 5 
ดงักล่าวไปใชเ้ป็นหลกัในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางใหมี้คุณภาพได ้
พวงรัตน์ ทวรัีตน์ (2530: 27-28) ไดก้ล่าววา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง 
คุณลักษณะรวมถึงความรู้ความสามารถของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน หรือคือมวล
ประสบการณ์ทั้งปวงที่บุคคลไดรั้บจากการเรียนการสอน ท าใหบุ้คคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน
ดา้นต่าง ๆ ของสมรรถภาพสมองไชยยณัห์  ชาญปรีชารัตน์ (ธนพร  โมราบุตร .  2547 :48) ความพึง
พอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบติัในทางบวก คือ รู้สึกชอบ รัก พอใจ หรือเจตคติที่
ดีต่องาน ซ่ึงเกิดขึ้นจากการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทั้งดา้นวตัถุและดา้นจิตใจ เป็นความรู้สึก
ที่มีความสุขเม่ือไดรั้บความส าเร็จตามความตอ้งการหรือแรงจูงใจ 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
รชาดา  บวัไพร(2552) ศึกษาการจดัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ

โมเดลซิปปาที่มีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 1 
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  1  ห้องเรียนจ านวน  54 คน พบว่าค่าเฉล่ียของคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบซิปปา  โมเดล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 และค่าเฉล่ียของคะแนนเจตคติทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05   

การศึกษาวจิยัของ จ านง  ทองช่วย  พนูสุข  อุดมและอานอบ  คนัฑะชา(2551) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวทิยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์โดยใชก้ารสอนรูปแบบซิปปาร่วมกบัเทคนิคการ
ใชค้  าถามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวดัเขาวงก์  1 ห้อง  30 คนพบว่าผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและระดับเจตคติทาง
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดี 
 

ระเบียบวธีิการวจิัย 
ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีคือนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 ที่

เรียนวิชาการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 55 คน 
กลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่มโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ได้แก่ กลุ่มควบคุม ได้แก่นักเรียน

ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัสูงชั้นปีที่ 1 หอ้ง 2 จ  านวน 30 คน ที่เรียนดว้ยวธีิการจดัการเรียนการ
สอนแบบปกติ กลุ่มทดลอง ไดแ้ก่นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ห้อง 3 จ  านวน 25 
คน ที่เรียนดว้ยวธีิการจดัการเรียนการสอนแบบซิปปา 
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การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แผนการสอนวิชาการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย เร่ืองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นแผนการ

สอนที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นโดยยดึจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ความคิดรวบยอด หลกัการและเน้ือหาจากหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงที่สร้างขึ้นมาเป็นแผนการสอนโดยมีการล าดบัขั้นดงัต่อไปน้ี 

   1.1 ศึกษาคน้ควา้รูปแบบการสอนแบบซิปปา จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ 
   1.2 ศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงส าหรับการจดัการศึกษาตามหลกัสูตร 

ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ   
   1.3 ศึกษาคู่มือการสอนวิชาการใชโ้ปรแกรมส านักงานขั้นสูงระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูงของส านกัพมิพพ์ฒันาวชิาการ ตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
   1.4 เลือกเน้ือหาที่เหมาะสมที่น ามาใชใ้นการศึกษาวจิยัซ่ึงไดแ้ก่เร่ืองเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
   1.5 วเิคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้และเน้ือหาเร่ืองเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากคู่มือครูวิชาการ

ส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายออกเป็นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
   1.6 เขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ที่คาดหวงัเม่ือไดเ้รียนแลว้นกัศึกษาควรท าอะไรได ้
   1.7 เขียนแผนการสอนตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
   1.8 น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่เขียนขึ้นทั้งแผนปกติและแผนการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา

เสนอต่อที่ปรึกษาผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ (อาจารยน์างขวญัใจ  สอนศิริ)และอาจารยส์าขาวิชา
คอมพวิเตอร์ธุรกิจ (อาจารยณ์ัชชา  วชิถหตัถพงศ)์ ตรวจพจิารณาความสมบูรณ์ของแผนการสอน 

   1.9 น าแผนการสอนที่ผา่นการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปใชก้บักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซ่ึงก็
คือนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ที่เรียนวิชาการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 1.1 วเิคราะห์จุดประสงคเ์ร่ืองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงออกมา
ในรูปแบบจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.2 สร้างขอ้สอบตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ จ  านวน 30 ขอ้ แบบ 4ตวัเลือก 
 1.3 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นคณิตศาสตร์ดา้นหลกัสูตรและดา้นวิชาการ
ตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาว่าขอ้สอบที่ออกนั้นตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่ โดยมี
ผูเ้ช่ียวชาญมีรายช่ือดงัน้ี 

1.3.1 อาจารยภ์ารดี เนติเจียม ที่ปรึกษาผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
         1.3.2 อาจารยข์วญัใจ   สอนศิริ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
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          1.3.3 อาจารยว์าสนา  สตัถาวร อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นคณิตศาสตร์ 
แลว้ค  านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้(IOC) ซ่ึงเกณฑ์

การแปลความหมายวา่ขอ้สอบมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมหรือไม่นั้นใหพ้จิารณาจาก
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC ที่ไดจ้ะตอ้งมีค่ามากกว่า 0.6 ขึ้นไปแสดงว่าขอ้สอบนั้นใชไ้ดห้ากค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง IOC มีค่าน้อยกว่า 0.6 แสดงว่าขอ้สอบและแบบประเมินความพึงพอใจนั้นไม่ตรง
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ให้ตดัขอ้สอบขอ้นั้นทิ้งไปหรือท าการปรับปรุงขอ้สอบและความพึงพอใจให้มี
ความสอดคลอ้งมากขึ้นตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
 1.4 น าแบบทดสอบที่ไดรั้บการแกไ้ขแลว้ไปทดลองกบันกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง ปีที่ 1 จ านวน 55 คน  เพือ่หาคุณภาพของแบบทดสอบ 
 1.5 น าคะแนนที่ไดจ้ากแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย(P) และหาค่าจ  าแนก(r) 
แลว้คดัเลือกขอ้สอบที่มีค่าความยากง่าย(P) ระหวา่ง .20-.79 และหาค่าจ  าแนก(r) อยูร่ะหวา่ง .21-.65 
 1.6 น าแบบทดสอบที่คดัเลือกแล้ว จ  านวน 30ขอ้ มาหาค่าความเช่ือมั่น ใช้สูตร KR-20 ผล
ปรากฏวา่ไดค้่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เท่ากบั .83 
 2.แบบประเมินความพงึพอใจของผูเ้รียนหลงัการเรียนรู้โดยการสอนแบบซิปปา 
 2.1 สร้างแบบประเมินความพงึพอใจของผูเ้รียนหลงัการเรียนรู้โดยการสอนแบบซิปปา 
 2.2 น าแบบประเมินความพงึพอใจที่สร้างเสร็จแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน 

การรวบรวมข้อมูล 
1. ก่อนด าเนินการทดลองผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้

หอ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่มเพือ่แบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่มคอื กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
2. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

วชิาการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย 
3. ด าเนินการทดลองโดยผูว้จิยั ปฏิบติัการสอนทั้งสองกลุ่มดว้ยตนเองและใชเ้น้ือหาอยา่ง

เดียวกนั แต่วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนต่างกนั ใชเ้วลาในการทดลองสอนกลุ่มละ 6 ชัว่โมง รวม 2 
สปัดาห์ 

4. เม่ือส้ินสุดการทดลอง ผูว้จิยัท  าการทดสอบหลงัเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น และน ามาวเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน 

5.ด าเนินการแจกแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนหลงัการเรียนรู้โดยกสนสอนแบบซิป
ปา จ านวนทั้งหมด 25 ฉบบั 
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สถติิทีใ่ช้ในการวจิยั 
1. รวบรวมขอ้มูลโดยใชส้ถิตพิื้นฐานคือ ค่าเฉล่ีย ( X )     ค่าส่วนเบี่ยง (S.D.)  ร้อยละ  
2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างผูเ้รียนที่ไดรั้บการสอนแบบปกติกบัการ

สอนแบบซิปปาโดยใชส้ถิติ (t-test for Independent)  
3. วเิคราะห์ความพงึพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อการเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบซิปปา โดยหา

ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินระดบัความพงึพอใจตามค่าเฉล่ีย 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส าคญั 
 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยการจดัการเรียนการ
สอนเร่ือง การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ระหวา่ง
วธีิการสอนแบบซิปปา กบัการสอนปกติ 
 

 
ล าดับที ่

กลุ่มควบคุม(25) กลุ่มทดลอง(30) 

คะแนนก่อนเรียน 
(30) 

คะแนนหลังเรียน 
(30) 

คะแนนก่อนเรียน 
(30) 

คะแนนหลังเรียน 
(30) 

1 13 25 15 24 
2 11 20 12 25 
3 8 13 9 22 
4 10 24 8 23 
5 8 15 12 26 
6 9 17 12 28 
7 14 20 14 27 
8 13 21 8 27 
9 7 13 9 24 
10 11 21 15 25 
11 12 19 13 24 
12 8 15 14 29 
13 11 13 12 28 
14 10 22 13 26 
15 12 14 9 25 
16 7 14 8 27 
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ล าดับที ่

กลุ่มควบคุม(25) กลุ่มทดลอง(30) 
คะแนนก่อนเรียน 

(30) 
คะแนนหลังเรียน 

(30) 
คะแนนก่อนเรียน 

(30) 
คะแนนหลังเรียน 

(30) 
17 13 18 12 26 
18 9 16 13 28 
19 10 21 10 22 
20 9 17 8 24 
21 8 22 15 25 
22 9 20 9 26 
23 11 19 10 25 
24 14 24 15 26 
25 9 18 14 24 
26 8 16 - - 
27 12 22 - - 
28 13 18 - - 
29 10 21 - - 
30 10 23 - - 
รวม 322 561 289 636 

X  10.73 18.70 11.56 25.44 

S.D. 2.83 3.54 2.53 1.85 

ร้อยละ 35.78 62.34 38.54 84.80 
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จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นวา่ หลงัจากการจดัการสอนดว้ยวธีิการสอนแบบซิปปา  ท าใหน้กัเรียนที่
เรียนวิชาการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย เร่ืองเครือข่ายคอมพวิเตอร์ ก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 11.56 
และคะแนนหลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 25.44 คิดเป็นร้อยละ 84.80  
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย เร่ือง 
เครือขา่ยคอมพวิเตอร์ก่อนเรียนระหวา่งนกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนการสอนแบบซิปปากบัการสอน
แบบปกติ 
กลุ่ม N X  SD t df Sig 
ทดลอง 25 11.56 2.53 

2.03* 53.00 .047 
ควบคุม 30 10.70 2.83 
*< 0.05 
 
  จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นวา่คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย
ก่อนเรียนระหวา่งนกัเรียนกลุ่มทดลองกบันกัเรียนกลุ่มควบคุม คะแนนเตม็ 30 คะแนน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
11.56 และ 10.70 ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนของนกัเรียนทั้งสองกลุ่มดว้ยค่า  t-test 
independent พบวา่มีคะแนนเฉล่ียที่ไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย เร่ือง 
เครือข่ายคอมพวิเตอร์หลงัเรียนระหวา่งนกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนการสอนแบบซิปปากบัการสอนแบบ
ปกติ 
กลุ่ม N X  SD t df Sig 
ทดลอง 25 25.44 1.85 

8.57* 53.00 .000 
ควบคุม 30 18.70 3.54 
*< 0.05 
 

  จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นวา่คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย
ก่อนเรียนระหวา่งนกัเรียนกลุ่มทดลองกบันกัเรียนกลุ่มควบคุม คะแนนเตม็ 30 คะแนน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
25.44  และ 18.70 ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนของนกัเรียนทั้งสองกลุ่มดว้ยค่า t-test 
independent พบวา่นกัเรียนที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบซิปปามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่แตกต่างกนัจาก
การจดัการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลตามความพงึพอใจที่มีการต่อการเรียนรู้
โดยการสอนแบบซิปปา ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 

 

รายการ 
N=25 

ระดบั 
อนัดบั
ที่                SD 

1.การสอนแบบซิปปาท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหามากขึ้น 4.89 .59 มากที่สุด 1 

2.การสอนแบบซิปปาท าใหน้กัเรียนสนใจเรียนมากขึ้น 4.53 .51 มากที่สุด 5 

3.การสอนแบบซิปปากระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ 4.18 .22 มาก 10 

4.การสอนแบบซิปปาท าใหน้กัเรียนส่งงานทนัเวลา 4.54 .27 มากที่สุด 4 

5.การสอนแบบซิปปาท าใหน้กัเรียนมีความรู้มากขึ้น 4.74 .12 มากที่สุด 2 

6.ท าใหน้กัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรคมี์ส่วนร่วม 4.35 .53 มาก 8 

7.นกัเรียนไดมี้โอกาสฝึกตนเองใหมี้ทกัษะในการท างาน
ร่วมกบัคนอ่ืน 

4.51 .60 มากที่สุด 6 

8.ส่ือประกอบการเรียนการสอนมีความชดัเจน น่าสนใจ 4.25 .25 มาก 9 

9.ความรู้ที่ไดส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 4.42 .31 มาก 7 

10.การสอนแบบซิปปาท าใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิสูงขึ้น 4.63 .70 มากที่สุด 3 

รวม 4.50 .41 มากที่สุด  

  
จากตารางที่ 4 แสดงวา่ระดบัความพงึพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยการสอนแบบซิปาของนกัเรียน

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปีที่ 1โดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( =4.50)อยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพจิารณา
เป็นรายขอ้เรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ย  อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การสอนแบบซิปปาท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหา
มากขึ้น มีค่าเฉล่ีย ( =4.89) อยูใ่นระดบัมากที่สุด อนัดบัสอง ไดแ้ก่ การสอนแบบซิปปาท าใหน้กัเรียนมี
ความรู้มากขึ้นมีค่าเฉล่ีย ( =4.74) อยูใ่นระดบัมากที่สุด และการสอนแบบซิปปาท าใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
สูงขึ้นมีค่าเฉล่ีย ( =4.63) อยูใ่นระดบัมากที่สุด 
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สรุปผลการวจิยั 
 1. การจดัการสอนดว้ยวธีิการสอนแบบซิปปา  ท าใหน้กัเรียนที่เรียนวชิาการส่ือสารขอ้มูลและ
เครือข่าย เร่ืองเครือข่ายคอมพวิเตอร์ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่การจดัการเรียนการสอนแบบ
ปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 2.ระดบัความพงึพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยการสอนแบบซิปปาของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูงชั้นปีที่  เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้เรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ย  อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การ
สอนแบบซิปปาท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหามากขึ้น มีค่าเฉล่ีย ( =4.89) อยูใ่นระดบัมากที่สุด อนัดบัสอง ไดแ้ก่ การ
สอนแบบซิปปาท าใหน้กัเรียนมีความรู้มากขึ้นมีค่าเฉล่ีย ( =4.74) อยูใ่นระดบัมากที่สุด และการสอนแบบ
ซิปปาท าใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิสูงขึ้นมีค่าเฉล่ีย ( =4.63) อยูใ่นระดบัมากที่สุด 
 
การอภปิรายผล 

1.จากผลของการศึกษาวจิยัที่ผูว้จิยัใชว้ิธีการจดัการเรียนการสอนแบบซิปปาของนักเรียนที่เรียนใน
รายวชิาการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย จ  านวน 2 กลุ่ม โดยการแบ่งเป็นกลุ่มทดลองโดยใชว้ิธีการสอนแบบ
ซิปปา และกลุ่มควบคุมด้วยวิธีการสอนแบบปกตินั้นซ่ึงพบว่า วิธีการสอนแบบซิปปา เป็นวิธีที่ส่งผลให้
ผูเ้รียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าทั้งน้ีเน่ืองจากวิธีการสอนแบบซิปปา เป็นการเรียนที่ผูเ้รียนเกิด
ความสนใจในการเรียน ท าใหผู้เ้รียนไดมี้การพฒันาเตม็ตามศกัยภาพซ่ึงสอดคลอ้งกบั รชาดา  บวัไพร(2552) 
ศึกษาการจดัการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปาที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
สุนนัทา  1  หอ้งเรียนจ านวน  54 คน พบวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้
รูปแบบซิปปา  โมเดล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ.05 และค่าเฉล่ียของ
คะแนนเจตคติทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05  

2.ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยการสอนแบบซิปปาของนักเรียนที่เรียนใน
รายวชิาการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย จ  านวน 2 กลุ่ม โดยการแบ่งเป็นกลุ่มทดลองโดยใชว้ิธีการสอนแบบ
ซิปปา นั้นซ่ึงพบว่าโดยรวมความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยการสอนแบบซิปปาของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปีที่ 1โดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( =4.50)อยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้เรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ย  อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การสอนแบบซิปปาท าให้เขา้ใจเน้ือหามากขึ้น 
มีค่าเฉล่ีย ( =4.89) อยูใ่นระดบัมากที่สุด อนัดบัสอง ไดแ้ก่ การสอนแบบซิปปาท าให้นักเรียนมีความรู้มาก
ขึ้นมีค่าเฉล่ีย ( =4.74) อยู่ในระดับมากที่สุด และการสอนแบบซิปปาท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้นมี
ค่าเฉล่ีย ( =4.63) อยูใ่นระดบัมากที่สุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั การศึกษาวิจยัของ จ านง  ทองช่วย  พูนสุข  อุดม
และอานอบ  คนัฑะชา(2551) ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์โดยใช้
การสอนรูปแบบซิปปาร่วมกบัเทคนิคการใชค้  าถามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวดัเขาวงก ์ 
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1 ห้อง  30 คนพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนและระดบัเจตคติทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดี 
  

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 
1. ผูส้อนในรายวชิาการส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายสามารถน าแนวทางในการจดัการศึกษาไปใชเ้พื่อ

เป็นการเพิม่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนใหเ้พิม่สูงขึ้น 
 2. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้การจดัการศึกษาที่ผูส้อนใชรู้ปแบบการสอนดว้ยวธีิการใหม่ ๆ และมีความพงึ
พอใจในรูปแบบของการจดัการเรียนการสอน อนัจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนของผูเ้รียนที่เพิม่ขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป ผูว้จิยัควรมีการศึกษาถึงความพงึพอใจของผูเ้รียนต่อกระบวนการจดัการ

เรียนการสอน เพือ่น าผลที่ไดไ้ปใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพและรูปแบบการสอนใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียนและ
รายวชิามากยิง่ขึ้น 

2. ผูว้ิจยัอาจมีการเปรียบเทียบผลการจดัการเรียนการสอนดว้ยวธีิการอ่ืนๆ เช่น การจดัการเรียนการ
สอนแบบซิปปากบัการจดัการเรียนการสอนแบบอ่ืนๆเพือ่หาแนวทางในการจดัการเรียนการสอนที่ดีที่สุด 
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