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บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองมาตราตัวสะกด ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) และวิธีการสอน
ปกติ  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง มาตราตัวสะกด ของนักเรี ยน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) (3) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้ง น้ี  คือนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561  จ านวน 3 
ห้องเรียน  รวมท้ังสิ้น 105 คน  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี  เป็นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญ
ราษฎร์อุทิศ) ท่ีอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ซึ่งได้มาโดยการน าคะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในภาคเรียนท่ีผ่านมา  วิเคราะห์ ด้วยสถิติ Anova  พบว่ามีสองห้องเรียนท่ีมีคะแนนไม่แตกต่างกัน  จึงท าวิธีการ 
สุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลากเพื่อเลือกกลุ่มทดลอง 1 ห้อง และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง  ดังน้ี   นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3/2 จ านวน 35 คน เป็นกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา   นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3/1 จ านวน 35 คน เป็นกลุ่มควบคุมท่ีใช้วิธีการสอนแบบปกติ รวมท้ังสิ้นจ านวน 2 ห้องเรียน  
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จ านวน 70  คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้   โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้รูปแบบซิปปา  2) แผนการจัดการเรียนรู้  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบปกติ  3) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation)  และสถิติทดสอบที (t-test)    ผลการวิจัย  พบว่า  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) สูงกว่าการจัดกิจกรรมโดยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA 
MODEL)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนเร่ืองมาตราตัวสะกดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบปกติ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการสอนเร่ืองมาตราตัวสะกดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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Abstract 

 This research intends to (1) compare post-lesson result of CIPPA Model lesson plan in 
Prathomsueksa 3 level with regular plan, (2) compare the CIPPA Model post-lesson result with 
pre-lesson result in the topic of Spelling, and the last objective is to (3) compare the regular 
post-lesson result with pre-lesson result in the topic of Spelling. The target informants were 
Prathomsueksa 3 students of Buamon (Charoenrat-Uthid) School including 3 classes with 105 
students in total. Researcher used “Anova” to analyze the learning results before proceeded 
the simple random sampling for getting informants. Thirty-five Prathomsueksa 3/2 students were 
taught by using CIPPA Model lesson plans, and Prathomsueksa 3/1 with 35 students were gone 
for regular lesson plans. The total number of students were 70. 

The tools for this study were 1) CIPPA Model lesson plan, 2) regular lesson plan, and 3) 
examination papers. Several statistical elements were included in this study including Mean, T-
Test, and Standard Deviation. According to the data, students, who have been taught by using 
CIPPA Model, are having higher score with 0.5 statistical significance.    
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บทน า 

สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นการเรียนรู้ท่ีใช้ทักษะในการ
เรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่น ๆ  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมักพบปัญหาท่ี
ผู้เรียนอ่านออกเสียงพยัญชนะ  สระ  ค าควบกล้ าไม่ชัด  มีการใช้ค าไม่ถูก ต้องและใช้ภาษาถ่ินเป็นภาษาพูด  
ประสมพยัญชนะต้น  สระ  ตัวสะกด  ไม่ค่อยได้  เป็นต้น  ด้านเจตคติพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สนใจและไม่รับผิดชอบงานท่ีครูมอบหมาย  และครูก็มีภาระหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีต้องรับผิดชอบ
มาก ๆ  ท าให้ไม่มีเวลาเตรียมการสอน  ขาดเทคนิคการสอน มีประสบการณ์น้อย  ขาดความรับผิดชอบ  ไม่ต้ังใจ
ท างาน  ไม่มีความเข้าใจในเน้ือหาและหลักเกณฑ์การใช้ภาษา  ไม่รู้จิตวิทยาส าหรับเด็ก  การจัดช่ัวโมงไม่
เหมาะสมท าให้นักเรียนได้ฝึกฝนเป็นเวลาน้อย หลักสูตรมีเน้ือหาและเวลาเรียนไม่สัมพันธ์กัน  เน้ือหามากเวลา
น้อยครูจึงสอนไม่ทันและไม่มีเวลาในการฝึกทักษะต่าง ๆ  ให้แก่นักเรียน  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
แยกเป็นส่วนย่อย  ไม่สอนแบบองค์รวมท าให้เด็กขาดการเรียนรู่อย่างต่อเน่ือง  ส่งผลให้จ าเร่ืองราวเน้ือหาท่ีเรียน
มาก่อนหน้าน้ีไม่ได้ด้วย  (วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์ , 2554 , หน้า 178 - 179) 

ในการสอนภาษาไทยน้ัน  ครูเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อนักเรียน  เพราะนอกจากครูจะเป็นผู้ให้
ความรู้แก่นักเรียนแล้ว  ครูยังต้องมีบทบาทส าคัญท่ีจะเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียนในด้านการใช้ภาษาไทยให้
ถูกต้อง  รวมท้ังการเสริมสร้างเจตคติท่ีดีในการเรียนภาษาไทยให้แก่นักเรียนด้วยเมื่อเป็นเช่นน้ีครูภาษาไทยจึง
ควรมีลักษณะเฉพาะตัว  ซึ่งจ าแนกเป็นความสามารถในด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะความสามารถด้านการสอน  
ความสามารถในด้านการสอนน้ันหมายถึงความสามารถในการจัดประสบการณ์ในการเรียนการสอน  รู้จัก
ดัดแปลงกิจกรรมการสอน  ตลอดจนถึงรู้จักการน าหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้บรรลุจุดประสงค์ของการเรียนการสอน  ไม่ว่าจะจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับลักษณะนักเรียน  
สภาพแวดล้อม  จัดล าดับเน้ือหาวิชาได้เหมาะสมแก่การเรียน  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้อง
ตระหนักถึงความพร้อมของนักเรียน  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลรวมท้ังกิจกรรมการเรียนการสอน  
โดยน ากระบวนการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้  น าวิธีการสอนมาใช้อย่าง
หลากหลาย  เช่นการใช้เกมประกอบการสอน  การอภิปราย  การแสดงบทบาทสมมติ  ฯลฯ  การท่ีครูมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมรู้จักดัดแปลง  กิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจแล้ว  ก็จะท าให้นักเรียน
ได้รับความรู้อย่างเต็มท่ีโดยไม่เกิดความเบ่ือหน่าย  (อัจฉรา ชีวพันธุ , 2531 , หน้า 5 - 7) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้  น้ันก็คือการจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA 
MODEL  เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
(construction of knowledge)  ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะได้พึ่งตนเองแล้ว  ยังต้องพึ่งการปฏิสัมพันธ์ (interaction) 
กับเพื่อน ๆ  บุคคลอื่น ๆ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วย  รวมท้ังต้องอาศัยทักษะกระบวนการ (process skills) 
ต่าง ๆ จ านวนมากเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้  นอกจากน้ันการเรียนรู้จะเป็นไปอย่างต่อเน่ืองได้ดี  หาก
ผู้เรียนอยู่ในสภาพท่ีมีความพร้อมในการรับรู้  และเรียนรู้  มีประสาทการรับรู้ต่ืนตัว  ไม่เฉ่ือยชา  ซึ่งสิ่งท่ีสามารถ
ให้ผู้เรียนอยู่ในสภาพดังกล่าวได้คือ  การเคลื่อนไหวร่างกาย (physical participation)  อย่างเหมาะสม  



 

กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดี  เป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมายต่อตนเอง  และความรู้ความเข้าใจท่ี
เกิดข้ึน  จะมีความลึกซึ้งและอยู่คงทนมากข้ึน  หากผู้เรียนมีโอกาสน าความรู้น้ันไปประยุกต์ใช้ (application) ใน
สถานการท่ีหลากหลาย (ทิศนา แขมณี , 2545 , หน้า17) 

จากเหตุผลดังกล่าว  ท าให้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญในการเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกด ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญท่ีเราต้องช่วยกันพัฒนา   เน่ืองจากมาตราตัวสะกดเป็นพื้นฐานในการ
เรียนวิชาภาษาไทย  ถ้าขาดความรู้ในส่วนน้ีก็จะไม่สามารถประสมค าและอ่านหนังสือได้  เป็นหลักการท่ีต้อง
เรียนเริ่มต้นต่อจากการท่องพยัญชนะไทยและเสียงสระในภาษาไทยได้ อุปสรรคในการเรียนและส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ไม่มากก็น้อยเพราะต้องน าไปต่อยอดในการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนและยังส่งผลต่อการศึกษาวิชาอื่น ๆ 
ได้  ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกด  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL)  จะส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ท าความเข้าใจร่วมกัน  และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้  ซึ่งส่วนน้ีจะท าให้ผู้เ รียน
จดจ าได้เป็นอย่างดี  นักเรียนก็จะมีความกระตือรือร้นได้จัดการเรียนการสอนเอง  ไม่รู้สึกกดดัน  ไม่เกิดความเบื่อ
หน่าย  เพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ได้ดีกว่าการสอนโดยใช้วิธีการปกติ  อีกท้ังสามารถน ามาแนวทางในการพัฒนาเพื่อ
แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าและเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  ใช้วิธีการได้เหมาะสม เพื่อให้บรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายทางการเรียน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมและสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนต่อไปข้างหน้าได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) และวิธีการสอนปกติ 

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง มาตราตัวสะกด ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL)  

3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง มาตราตัวสะกด ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) สูงกว่าการ
จัดกิจกรรมโดยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL)  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนเรื่องมาตราตัวสะกดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 



 

3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบปกติ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสอนเร่ืองมาตราตัวสะกดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชาการ 
ประชาการท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  คือ  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์

อุทิศ)  ส านักงานเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561  จ านวน 3 ห้องเรียน  รวม
ท้ังสิ้น 105 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  เป็นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ส านักงาน

เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ท่ีอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ซึ่งได้มาโดยการน าคะแนนจากการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนท่ีผ่านมา  วิเคราะห์ ด้วยสถิติ Anova  พบว่ามีสองห้องเรียนท่ีมีคะแนนไม่
แตกต่างกัน  จึงท าวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลากเพื่อเลือกกลุ่มทดลอง 1 ห้อง และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง  
ดังน้ี   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2 จ านวน 35 คน เป็นกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา  
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/1 จ านวน 35 คน เป็นกลุ่มควบคุมท่ีใช้วิธีการสอนแบบปกติ รวมท้ังสิ้นจ านวน 2 
ห้องเรียน  จ านวน 70  คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1.  ตัวแปรอิสระได้แก่  การจัดกิจกรรมการเรียน  จ าแนกเป็น 

1.1  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา 
1.2  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 

2.  ตัวแปรตามได้แก่  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
3.  ตัวแปรควบคุมได้แก่  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ขอบเขตของเน้ือหา 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องมาตราตัวสะกด  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ด าเนินการตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระท่ี 4  หลัก
ภาษาไทย  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  คือ  มาตราตัวสะกดท้ัง 8 มาตรา  ได้แก่  แม่กง  แม่กม  แม่เกย  แม่
เกอว  แม่กก  แม่กด  แม่กน  แม่กบ  กิจกรรมละ 1 ช่ัวโมง  รวมท้ังสิ้น 8 ช่ัวโมง 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้  เร่ืองมาตราตัวสะกด  ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา  
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับเน้ือหาและระดับช้ันอื่นได้ 

2.  ได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา  เพื่อน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



 

3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดสูงข้ึน  ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องมาตรา
ตัวสะกด  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปากับวิธีการสอน
แบบปกติ 

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  อารีย์  วชิรวรากร (2542 , หน้า 143)  ได้กล่าวว่า  เป็นผล
ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียน  การสอน  การฝึกฝน  หรือประสบการณ์ต่าง ๆ  ท้ังท่ีโรงเรียน  ท่ีบ้าน และสิ่งแวดล้อมอื่น 
ๆ  แต่คนส่วนมากเข้าใจว่าผลสัมฤทธิ์เกิดข้ึนจากการเรียนการสอนภายในโรงเรียน  และมองลงในแง่ความรู้
ความสามารถทางสมองเท่าน้ัน  ในทางเป็นจริงแล้ว  ความรู้สึก  ค่านิยม  จริยธรรม  เป็นเป็นผลจากการฝึกสอน
และอบรม  ซึ่งก็นับเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย   

ข้อตกลงเบ้ืองต้นของการวัดผลสัมฤทธิ์  ศิริชัย  กาญจนวาสี (2548 , หน้า 163)  ได้กล่าวว่า  แบบ
สอบผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงท่ีออกแบบไว้ส าหรับวัดความรู้  หรือทักษะท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียนในช่วงเวลา
หน่ึง  อันเป็นผลการเรียนการสอนท่ีก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์และขอบเขตของเน้ือหาสาระอย่างชัดเจน  แต่
เน่ืองจากข้อจ ากัดหลายประการ  ท าให้ผู้สอนไม่สามารถท าการวัดความรู้และทักษะท่ีได้สอนไปแล้วท้ังหมดได้  
แบบสอบท่ีใช้จึงเป็นเพียงกลุ่มตัวอย่างของเน้ือหาสาระส่วนหน่ึงท่ีใช้เป็นตัวแทนมวลเน้ือหาหรือประสบการณ์ที่
เป็นไปได้ท้ังหมด  ดังน้ันการสร้างแบบสอบเพื่อใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  จึงต้ังอยู่บนข้อตกลง
เบ้ืองต้น 3 ประการดังน้ี 

1. มวลเน้ือเรื่อง หรือทักษะท่ีเป็นจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน  สามารถน ามาระบุได้อย่างชัดเจน 
(well defined)  ในเชิงพฤติกรรมหรือกลุ่มพฤติกรรม  น่ันคือผลลัพธ์อันเป็นเป้าหมายของการเรียนรู้ท่ีต้องการ
ให้เกิดกับผู้เรียนน้ันจะต้องสามาถน ามาใช้สื่อความหมายและความส าคัญให้เป็นท่ีเข้าใจกันโดยท่ัวไปได้ 

2. แบบสอบท่ีสร้างข้ึนได้ท าหน้าท่ีวัดพฤติกรรมส าคัญอันเป็นเป้าหมายของการเรียนรู้น่ันคือ  แบบสอบ
ได้สร้างข้ึนมาอย่างมีความตรงตามเน้ือเรื่อง 

3. ผู้สอบได้มีโอกาสเรียนรู้ครอบคลุมสิ่งท่ีแบบสอบมุ่งวัด  การวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  จะน ามาแปล
ผลได้อย่างมีความหมาย  เมื่อผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ (Opportunity  to learn)  ครอบคลุมสิ่งท่ีแบบสอบมุ่งวัด  

ความหมายของการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์ (2553 , หน้า79 ) ได้กล่าวว่า
เป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม  หมายถึง  เป็นกิจกรรมการสอนให้ผู้เรียนท าเพื่อไปสู่การเรียนรู้
ตามจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้  และเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมท้ังด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  
จนท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา ทิศนา แขมณี (2560 , หน้า 282) ได้กล่าวว่า  
รูปแบบน้ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในเร่ืองท่ีเรียนอย่างแท้จริงโดยการให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเองโดยอาศัยความร่วมมือจากกลุ่ม  นอกจากน้ันยังช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ  จ านวนมาก  อาทิ  



 

กระบวนการคิด  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  และกระบวนการแสวงหาความรู้  เป็น
ต้น 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา วัชรา  เล่าเรียนดี  ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง และอรพิณ  ศิริสัมพันธ์  
(2560 , หน้า 149) ได้อธิบายข้ันตอนการจัดกิจกรรมไว้ดังน้ี 

1. การทบทวนความรู้เดิมหรือทักษะเดิม 
2. การแสวงหาความรู้ใหม่จากแหล่งอื่น  ด้วยวิธีต่าง ๆ 
3. การศึกษาท าความเข้าใจกับข้อมูลใหม่  ความรู้ใหม่  และเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 
4. การแลกเปลี่ยนความรู้  ความเข้าใจกับเพื่อน 
5. การสรุป  จัดระเบียบความรู้น้ัน  เพื่อให้จ าได้ง่าย 
6. การแสดงผลงาน 
7. การประยุกต์ใช้ความรู้แต่ละข้ันตอนสามารถระบุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมซึ่งจะช่วยให้การ

ด าเนินการจัดการเรียนรู้ท่ีชัดเจน  เข้าใจง่าย  มองเห็นกิจกรรมของครูและนักเรียน  และปรับปรุงแก้ไขได้ด้วย 
การสอนปกติ  ทิศนา  แขมมณี (2545 , หน้า 475-476) ได้กล่าวว่าวิธีสอนคือข้ันตอนท่ีผู้สอน

ด าเนินการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ท่ีแตกต่างกันไปตามองค์ประกอบและข้ันตอนส าคัญอันเป็น
ลักษณะเด่นหรือลักษณะเฉพาะท่ีขาดไม่ได้ของวิธีการน้ัน ๆ  เช่น  วิธีสอนโดยใช้การบรรยาย  องค์ประกอบ
ส าคัญของการบรรยาย  คือ เน้ือหาสาระท่ีจะบรรยายและการบรรยายและข้ันตอนส าคัญคือ การเตรียมเน้ือหา
สาระ  การบรรยาย  (พูด บอก เล่า อธิบาย)  และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเกิดจากการบรรยาย  
ดังน้ันวิธีสอนโดยใช้การบรรยาย  ก็คือกระบวนการหรือข้ันตอนท่ีผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนด  โดยการเตรียมเน้ือหาสาระที่จะบรรยาย  แล้วบรรยายคือพูด  บอก  เล่า  อธิบาย  เน้ือหา
สาระหรือสิ่งท่ีต้องการสอนแก่ผู้เรียนและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีใดวิธีหน่ึง 

ล าดับขั้นการสอนแบบปกติ ชาญชัย อินทร์ประวงศ์ และ พวงเพ็ญ  อินทร์ประวงศ์ (2534 , หน้า 23) 
ได้กล่าวว่า  โดยปกติในการสอนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นในระดับต่าง ๆ  ผู้สอนมักมีล าดับข้ันการ
ด าเนินการดังน้ี 

1.  การวางแผนการสอน  ซึ่งเป็นการต้ังจุดมุ่งหมาย  พิจารณาเลือกกิจกรรมท่ีจะสอน  เทคนิควิธีสอน
และการเตรียมสื่อการสอน 

2.  การปฏิบัติการสอนในห้องเรียน  เมื่อรู้จุดมุ่งหมายและรู้ว่าจะต้องใช้เทคนิควิธีใดแล้ว  ต่อไปก็คือ
การปฏิบัติการสอนตามเทคนิควิธีน้ัน ๆ  เพื่อให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่เพียงใด 

3.  การประเมินผล  คือการท่ีครูรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  เพื่อใช้ในการพิจารณาว่าการเรียนการสอนท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วน้ันประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่เพียงใด 

การด าเนินการท้ัง 3  ข้ันตอนน้ีมีความเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอน  จะขาดจ านวนหน่ึงส่วนใดไปเสียไม่ได้   
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  วิลาวัณ  คูณเอก (2553 , หน้า 96)  ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเร่ือง อักษรน า  ระหว่างการใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปากับการสอนปกติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   



 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  โดยนักเรียนท่ีเรียนโดย
ใช้รูปแบบการสอนปกติ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 และนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปากับนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้การสอนปกติ  มีความพึง
พอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมาก  โดยนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา  มีระดับคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.38 นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนปกติ  มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 

 
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปาเพื่อใช้กับกลุ่มทดลอง โดย
ศึกษาข้ันตอนการสอนจาก วัชรา  เล่าเรียนดี  ปรณัฐ  กิจรุ่งเรือง และอรพิณ  ศิริสัมพันธ์  (2560 , หน้า 149) 
จ านวน 8 แผน  แผนละ 1 ช่ัวโมง  รวม 8 ช่ัวโมง  น าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ  
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า  ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence: 
IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.92 
 2.  การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบปกติเพื่อใช้กับกลุ่มควบคุม  
จ านวน 8 แผน  แผนละ 1 ช่ัวโมง  รวม 8 ช่ัวโมง น าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ  
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า  ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence: 
IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.84 
 3.  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง มาตราตัวสะกด  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็น
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  จ านวน 60 ข้อ  เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ  ตรวจสอบความถูกต้อง
ทางด้านเน้ือหา  แล้วปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า  ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 
0.50  คัดเลือกข้อสอบท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้  น ามาทดลองใช้ (Try Out) ใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3/3  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  น าคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ได้ 0.34 – 0.66  มีค่าอ านาจจ าแนก
ต้ังแต่ 0.22-0.56  ค่าความเช่ือมั่นตามสูตร KR-20 เท่ากับ 0.81  คัดเลือกข้อสอบท่ีอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้  
จ านวน 30 ข้อ  น าไปใช่กับกลุ่มตัวอย่าง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง  โดยใช้แบบแผนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยวัดก่อนและหลังการ
ทดลอง (Randomized Control – Group Pretest  Posttest  Design)  โดยผู้ วิจัยได้ด าเนินการทดลอง
ตามล าดับข้ันตอน  ดังน้ี 

1.  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองมาตราตัวสะกด  ทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3  ท้ังสองกลุ่ม 



 

2.  ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องมาตราตัวสะกด  กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ท้ังสอง
กลุ่ม  โดยกลุ่มทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา  กลุ่มควบคุมใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  
จ านวน 8 แผน  รวมท้ังสิ้น 8 ช่ัวโมง 

3.  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองมาตราตัวสะกด  ทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3  ท้ังสองกลุ่ม 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองมาตราตัวสะกด  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา กับวิธีการสอนแบบปกติ  โดยใช้ t-test Independent 

2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องมาตราตัวสะกด  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
ก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา  โดยใช้ t-test Independent 

3.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องมาตราตัวสะกด  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
ก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยการจัดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบปกติ  โดยใช้ t-test Independent 

 
ผลการวิจัย 

1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) สูงกว่าการ
จัดกิจกรรมโดยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา CIPPA MODEL) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเร่ืองมาตราตัวสะกดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบปกติ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เร่ืองมาตราตัวสะกดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ตาราง 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3      
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) และวิธีการสอนปกติ 

วิธีการสอน N คะแนนเต็ม X  S.D t sig 
วิธีการสอนรูปแบบซิปปา 35 30 24.06 2.49 

6.22 .000 
วิธีการสอนแบบปกติ 35 30 20.69 2.01 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตาราง 1  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองมาตราตัวสะกด  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี 
ท่ี 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา  สูงกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบปกติ   
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 
 
 



 

ตาราง 2   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง มาตราตัวสะกด ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา  

 วิธีการสอน N คะแนนเต็ม X  S.D t sig 
ก่อนเรียน 35 30 10.49 2.64 

-62.24 .000 
หลังเรียน 35 30 24.06 2.49 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3   
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตาราง 3   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง มาตราตัวสะกด ของ 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 

วิธีการสอน N คะแนนเต็ม X  S.D t sig 
ก่อนเรียน 35 30 10.34 2.26 

-30.39 .000 
หลังเรียน 35 30 20.69 2.01 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตาราง 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3   
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบปกติ  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 

1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) สูงกว่าการ
จัดกิจกรรมโดยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้  เห็น
ได้ว่าการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่าการจัดการเรียนรู้แบบท่ัวไป  
เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา  เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  เน้นให้ผู้เรียนพัฒนา
ศักยภาพของตนเองออกมาตามกระบวนการเรียนรู้ ท่ีผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการกิจกรรม  ไม่ว่าจะเป็น
กระบวนการคิด  การสื่อสาร  หรือแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวร่างกายในการร่วมกิจกรรม  สอดคล้องกับ วิลาวัลย์  
คูนาเอก (2553 : 100) ท่ีกล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปาจึงแตกต่างจาก
การจัดการเรียนการสอนปกติ  ท่ีไม่ได้มุ่งสร้างสรรค์ความรู้ของผู้เรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์กับแหล่งความรู้ต่าง 
ๆ  ท่ีหลากหลายและกิจกรรมท่ีหลากหลายยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอ  ท าให้เกิดการ
ต่ืนตัวไปกับการเรียนการได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ก็ท าให้เป็นประโยชน์ในการเรียนอันน าไปสู่การพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองต่อไป  สอดคล้องกับ  สุชาดา  ขันเช้ือ (2550 : 61-62) ท่ีกล่าวว่า  การสอนตามรูปแบบซิปปา
ท่ีใช้กับกลุ่มทดลองเป็นการฝึกให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  ครูเป็นผู้ช้ีแนะแนวทางเตรียมอุปกรณ์และ
ใบงาน  การเรียนรู้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับวัย  เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัว  ปฏิบัติงานด้วยตนเอง  มีการเรียนรู้
จากเพื่อน  การปฏิบัติงานเป็นกลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และกิจ กรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้



 

เคลื่อนไหวร่างกายท าให้ผู้เรียนสนุกสนานเห็นประโยชน์ในการเรียนเกิดความภาคภูมิในในผลงานความสามารถ
ของตนเอง  และของกลุ่มซึ่งสิ่งเหล่าน้ีท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกมุ่งมั่นกระตือรือร้นในการเรียนของตนเองต่อไป 
สอดคล้องกับ ส าเนียง  กัญญาค า (2556 : 124) กล่าวว่า  วิธีการสอนแบบซิปปาท าให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
เคลื่อนไหวร่างกายเพื่อช่วยให้ประสาทการรับรู้ของผู้เรียนต่ืนตัวพร้อมท่ีจะรับข้อมูลและการเรียนรู้ต่าง ๆ  ท าให้
ผู้เรียนมีความจดจ่อในการคิดสนุกท่ีจะคิด  ช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว
เป็นกิจกรรมท่ีส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้เรียน  ท าให้การเรียนรู้น้ันเกิดความหมายแก่ตนเอง  โดยเน้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนให้มากที่สุด 

 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL)  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนเรื่องมาตราตัวสะกดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05   เห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน  เน่ืองจาก
การจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา  เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  เน้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะ
ทางด้านอารมณ์  ร่างกายและสติปัญญาผสมผสานกัน  เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และมีความมั่นใจกล้าแสดงออกเพื่อท่ีจะน าเสนอผลงานของตนเองต่อเพื่อนร่วมช้ันเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับ  
บงกช  พลอยสวัสด์ิ (2557 : 97) ท่ีกล่าวว่า  วิธีการสอนแบบซิปปา  เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ความคิด  และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ  ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ด้วยตนเองในทุกด้านอย่างเหมาะสม  มีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตนเอง  ท าให้มีความมั่นใจในตนเอง  กล้า
แสดงออก  และยังน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนท้ัง
ร่างกาย  สติปัญญา  สังคมและอารมณ์  สอดคล้องกับ  รัชนีกร  ผิวสว่าง (2555 : 102)  ท่ีกล่าวว่า กิจกรรมการ
เรียนรู้รูปแบบซิปปา  เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นและจูงในให้ผู้เรียนคิดวางแผน  และลงมือปฏิบัติผ่าน
สถานการณ์ท่ีน่าสนใจ  สอดคล้องกับความต้องการ  ความสนใจ  และใช้กิจกรรมท่ีมีกลุ่มผู้เรียนเข้าช่วย  การ
เรียนเน้ือหาใหม่จะได้รับการออกแบบให้เช่ือมโยงต่อเน่ืองกับความรู้และประสบการณ์เดิมภายใต้สถานการณ์และ
บรรยากาศท่ีต่ืนตัวตลอดเวลา  ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการออกแบบและประยุกต์ใช้ความรู้ในบทเรียน  ไปใช้
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่  รวมท้ังใช้กิจกรรมการเรียนและเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู
ความเข้าใจในความคิดรวบยอดเพิ่มข้ึน  นอกจากน้ีบทเรียนยังเหมาะกับศักยภาพของผู้เรียน  ซึ่งให้ความส าคัญ
กับกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้ผ่านการสร้างองค์ความรู้  การมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้  การมีส่วนร่วม  การ
ปฏิบัติและการเคลื่อนไหวในสถานการณ์จริง  และการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดการถ่ายโอนในการเรียนรู้สิ่งใหม่ 

 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจัดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบปกติ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสอนเร่ืองมาตราตัวสะกดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เน่ืองจากการเรียน
การสอนเร่ือง มาตราตัวสะกด  เป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาภาษาไทยต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  และเป็นเร่ือง
ท่ีน่าสนใจ  ประกอบกับการสอนแบบปกติมีการสอนท่ีหลากหลายวิธี  ท่ีเห็นส่วนมากก็จะเป็นการสอนแบบ
บรรยายจากครูผู้สอน  การสอนวิธีน้ีครูผู้สอนมีส่วนส าคัญท่ีจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจมากน้อยแค่ใด  สื่อและสิ่งท่ี



 

อ านวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนก็มีผลต่อการจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้น  ถ้า
บรรยากาศในห้องเรียนผ่อนคลายนักเรียนก็จะมีความไว้วางใจ  เข้าใจและกล้าท่ีจะซักถามและท าให้ผู้เรียนไม่ตึง
เครียดและเป็นไปด้วยความสนุกสนาน  และการสร้างความช านาญในเร่ืองน้ัน ๆ  ต้องมีการสอนซ้ า ๆ อย่างเป็น
ประจ า อาจจะใช้กิจกรรมเกม  แบบฝึกทักษะ  สอดคล้องกับ วัลยา  อ่ าหนองโพธิ์ (2557 : 127)  กล่าวว่า  การ
พัฒนาพื้นฐานของคนต้องพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร  ท่ีต้องมีการฝึกซ้ า ๆ บ่อย ๆ  เพื่อให้เกิดความช านาญ  
สอดคล้องกับ ฉลวย  แสนค าหล่อ (2558 : 47) กล่าวว่า  แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยท่ีมีตัวสะกด  เน้นการฝึก
เสริมทักษะการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง  มีวิธีการฝึกจากง่ายไปหายากด้วยกิจกรรมแบบฝึกที่น่าสนใจ  เมื่อนักเรียน
ได้รับการฝึกท่ีผู้วิจัยจัดท าข้ึนน้ีส่งผลให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  
สามารถน าไปใช้ฝึกเสริมทักษะให้กับนักเรียนได้ 

ข้อเสนอแนะ 
จากการท าวิจัยในครั้งน้ี  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการสอน

ภาษาไทย  ดังน้ี 
1.  ข้อเสนอแนะและการน าการวิจัยไปใช้ 
     1.1  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา  ควรศึกษาข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการ 

สอน  องค์ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  บทบาทครูและนักเรียนให้เข้าใจ 
     1.2  ครูควรเตรียมการสอนด้านเน้ือหา  ทดสอบสื่อการสอนก่อนการใช้งาน  ให้พร้อมเพื่อใช้

ประกอบจัดกิจกรรมการเรียนสอนให้ทันท่วงที 
     1.3  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบซิปปามีข้ันตอนท่ีหลากหลาย  ท าให้ต้องใช้ 

เวลาท่ีนานกว่าท่ีก าหนด  ดังน้ันผู้ท่ีจัดกิจกรรมรูปแบบซิปปาไปใช้ควรยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสม 
     1.4 การน าเสนอผลงาน   ควรให้ทุกกลุ่มได้น าเสนอผลงานทุกกลุ่ม  เพราะจะได้ท าการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  และเป็นการสร้างความภาคภูมิในแก่ตัวผู้เรียนด้วย 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยครั้งต่อไป 
     2.1  ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา

กับนักเรียนช่วงช้ันอื่น 
     2.2  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา  ไปใช้จัดกิจกรรมการสอนใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในเร่ืองอื่น ๆ 
     2.3  ควรกระตุ้นและให้ก าลังใจนักเรียน  เพื่อท่ีนักเรียนจะได้มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกในการ

ออกมาน าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช้ันเรียน 
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