
วิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง คําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง (ฝ่ายประถม)               

ที่สอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล 

 (CIPPA MODEL) กบัวธีิสอนแบบปกติ 

มารีณีย์  สาแม  

บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ือง งานวิจยั การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง คาํท่ีมีตวัสะกดไม่

ตรงตามมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง (ฝ่ายประถม)  ท่ีสอน

ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL) กับวิธีสอนแบบปกติ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 

(experimental research) ดาํเนินการการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง คาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนดว้ยการ

จดัการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL) และวิธีการสอนแบบปกติ  (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง คาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนดว้ย

การจดัการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL) ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน      (3)  เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง คาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

ท่ีสอนดว้ยวิธีการสอนแบบปกติระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ นกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง (ฝ่ายประถม)   ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปี 

การศึกษา 2562 จาํนวน 72 คน จาก 2 ห้องเรียน กลุ่มทดลองดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล (CIPPA 

MODEL) และกลุ่มควบคุมด้วย การจดัการเรียนรู้แบบปกติเคร่ืองมือในการวิจยั ได้แก่   (1) แผนการจดัการ

เรียนรู้ซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL) และแผนการจดัการเรียนรู้ปกติ (2) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาภาษาไทย เร่ือง คาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ก่อนเรียน 1 ชุด และหลงัเรียน 1 ชุด ชุดละ 30 ขอ้ ซ่ึงเป็น

แบบทดสอบคู่ขนาน โดยผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญและหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) วิเคราะห์

ขอ้มูลโดยใชส้ถิติวิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย (X) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ทดสอบหาค่าเฉล่ียโดยใช้การทดสอบค่า t 

test แบบ Independent และ t test แบบ Dependent 

 

 

 



ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี ้

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง คาํท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL) สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง คาํท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL) หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง คาํท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2ท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี  ระดบั .05 

 

บทนํา 

มนุษยเ์ป็นสัตวส์งัคมท่ีจาํเป็นตอ้งมีการพูดคุยในการดาํรงชีวิต  ซ่ึงการส่ือสารก็เป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึง

ท่ีจะใชใ้นการติดต่อส่ือสารพูดคุยในชีวิตประจาํวนั หรือแมแ้ต่การดาํรงชีวิตในลกัษณะต่าง ๆ ก็ตอ้งใชก้าร

ติดต่อส่ือสารดงันั้นภาษาจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัยิง่สาํหรับมนุษย ์ท่ีจะนาํไปสู่การติดต่อส่ือสารกนัเพื่อท่ีจะทาํ

ใหม้นุษยไ์ดมี้ความเขา้ใจท่ีตรงกนั 

 ภาษาจึงเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงท่ีมนุษยใ์ช้ในการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงประเทศไทยก็มีภาษาไทยท่ีพ่อขุน

รามคาํแหงเป็นคนคิดคน้ขึ้นมาเป็นคนแรก จึงทาํให้ประเทศไทยมีภาษาใชเ้ป็นของตวัเอง  จึงทาํให้ภาษาไทยมี

ลกัษณะพิเศษท่ีไม่เหมือนกบัภาษาอ่ืน ๆ  เพราะในสมยัก่อนประเทศไทยไดมี้การติดต่อคา้ขายกบัต่างประเทศ 

ซ่ึงก็ทาํใหภ้าษาไทย มีคาํภาษาต่างประเทศมากมาย  บางคร้ังคนไทยใชจ้นคิดว่ามนัเป็นคาํไทยไปแลว้ ซ่ึงการนาํ

คาํยืมจากภาษาต่างประเทศมาใช้นั้น คนไทยเราก็ยงัคงรูปของภาษาเดิมไว ้  แต่ปรับการอ่านออกเสียงเพื่อให้

เหมาะสมกบัคนไทยมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นจึงทาํให้ภาษาไทย จึงมีหลกัภาษาเกิดขึ้นอย่างหน่ึงคือ คาํเขียนกบัคาํท่ีใช้

ในการออกเสียงจึงมีความแตกต่างกนั 

 ดงันั้นภาษาไทยจึงมีคาํท่ีใชเ้ขียนและพูดไม่เหมือนกนั  จึงทาํให้เกิดปัญหาในการใชภ้าษาไทย  ซ่ึงตอ้ง

เร่ิมปลุกฝังให้กบันักเรียนให้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกตอ้ง การท่ีนักเรียนจะใช้ภาษาไดถู้กตอ้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับ

ครูผูส้อนท่ีจะมีเทคนิคมาสอนอย่างไรท่ีจะทาํให้นักเรียนเกิดความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาไทยไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งได ้



 จากปัญหาท่ีนักเรียนมีความบกพร่องในการเขียนภาษาไทยทําให้ผูวิ้จัยสนใจท่ีจะหาวิธีการเพื่อ

แกปั้ญหาให้นกัเรียนมีความสนใจในการเขียนมากยิ่งขึ้นโดยผูวิ้จยัไดศึ้กษาการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล 

ดว้ยเหตุผลดงัน้ี 

 การจดัการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL) เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ียึดหลกัการ                  5 

หลกัการ คือการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น การให้นักเรียนไดเ้คล่ือนไหวร่างกาย การ

เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ และนําไปประยุกต์ใช้ทั้งยงัทาํให้นักเรียนมีความรู้ท่ีคงทนยาวนาน และทาํให้เกิด

ทกัษะการทาํงานกลุม่ไดดี้ 

 จากเหตุขา้งตน้ ทาํให้พบว่า การนําการจดัการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL) จะทาํให้

นักเรียนสนใจในเน้ือหาวิชาภาษาไทยมากขึ้นและจะทาํให้นักเรียนมีความรู้ท่ีคงทนท่ีจะส่งผลให้นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาไทยดียิ่งขึ้น  โดยท่ีผูวิ้จยัจะนาํการจดัการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล         (CIPPA 

MODEL) มาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกบัวิธีสอนแบบปกติ  เร่ือง การเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตาม

มาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง คาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL) และวิธีการ

สอนแบบปกติ 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง คาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL)ระหว่างก่อน

เรียนและหลงัเรียน 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง คาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนดว้ยวิธีการสอนแบบปกติระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

จากท่ีไดศึ้กษางานวิจยั   วิลาวณัย ์ คูนาเอก  (2553 ) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเร่ืองอกัษรนาํ ระหว่างการใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปากบัการสอนปกติ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 ผูวิ้จยัจึงตั้งสมมติฐานไวด้งัน้ี 



 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง คําท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน                 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL) สูงกว่าวิธีสอนแบบ

ปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง คําท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน                  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL) หลงัเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง คําท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน                  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2ท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา   2562  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง  (ฝ่ายประถม)  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร   จาํนวน  3  หอ้งเรียนรวม

นกัเรียน  107   คน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั

รามคาํแหง (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานครภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2562            จาํนวน 2 ห้องเรียน ซ่ึงผูวิ้จยั

ไดค้ดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากการนาํผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนท่ี 2 จาํนวน 

3 หอ้งวิเคราะห์หาค่า ANOVO ท่ีมีผลคะแนนไม่แตกต่างกนัจากนั้นแบบสุ่มอยา่งง่าย (simple random sampling)

โดยการจบัสลากเพื่อเลือก 2 ห้องเรียน ห้องหน่ึงเป็นกลุ่มทดลองท่ีสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล 

(CIPPA MODEL) และอีกหอ้งหน่ึงเป็นกลุ่มควบคุมท่ีสอนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ 

 

ตัวแปรท่ีศึกษาในการวิจัยคร้ังนีป้ระกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท คือ 

2.1 ตัวแปรอสิระ  

ไดแ้ก่ การสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL) และวิธีสอนแบบปกติ 

2.2 ตัวแปรตาม  

ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง คาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนกัเรียน  ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 

 



เน้ือหาท่ีใช้ 

เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นเน้ือหาจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา พ.ศ. 2551 เร่ือง คาํท่ีมี

ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึงมีเน้ือหาดงัน้ี 

มาตราแม่ กก ไดแ้ก่ ข  ค  ฆ 

  มาตราแม่ กบ ไดแ้ก่  ป  พ  ฟ  

มาตราแม่ กน ไดแ้ก่  ญ  ณ  ร  ล  ฬ  

มาตราแม่ กด ไดแ้ก่  จ  ช  ฎ  ฏ  ฐ  ต   ษ  ตุ  รถ  ถ  ท  ธ  ศ   ส  ซ  ติ  ตร  ฒ  ชร 

ระยะเวลาและพื้นท่ีในการทําวิจัย 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้าํหนดระยะเวลาในการทดลอง คือ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562จาํนวน  

12 คาบ โดยใชวิ้ธีการสอนแบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL) จาํนวน 6 คาบ และวิธีสอนแบบปกติจาํนวน 6 

คาบ คาบละ 1 ชัว่โมง รวมทั้งหมด  12  ชัว่โมง 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

การวิจัยคร้ังนีค้าดว่าจะได้รับประโยชน์ ดังนี ้

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลกัภาษาไทย เร่ือง การเขียนคาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา

สูงขึ้น 

2. เป็นแนวทางให้ครูไดจ้ดัการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้น 

3. เพื่อเป็นแนวทางให้ครูได้มีการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนสนใจในการเรียนวิชา

ภาษาไทยมากขึ้น 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

นพคุณ คุณาชีวะ และคณะ (2553, หนา้ 1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง (ฝ่ายประถม)  จดัทาํ

หลกัสูตรสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาจดัทาํสาระของหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ 

ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นกัเรียนมีความเป็นไทย เป็นพลเมืองท่ีดี

ของชาติ สามารถดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนสามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้ นได้ ทั้ งน้ี 

กาํหนดให้สถานศึกษาจดัการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของนกัเรียนแต่ละระดบั โดยมุ่งพฒันาคุณภาพนกัเรียน

ใหเ้หมาะสมแก่วยั และศกัยภาพ มุ่งพฒันานกัเรียนใหมี้ความสมดุลทั้งดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถ ความ

ดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม 



นพคุณ คุณาชีวะ และคณะ (2553, หน้า 6) โดยมีจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง (ฝ่ายประถม) มุ่งท่ีจะพฒันาคุณภาพของนักเรียนให้ไดรั้บความรู้ ทกัษะกระบวนการ

ด้านการคิด การแก้ปัญหาตามสาระการเรียนรู้ทั้ง 8กลุ่มสาระ ตลอดจนมุ่งพฒันาให้นักเรียนเป็นบุคคลท่ีมี

คุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม มีความเป็นผูน้าํและมีความเป็นไทยจึงไดก้าํหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะของโรงเรียนไว ้

10 ขอ้ซ่ึงจุดมุ่งหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนสะกดคาํ คือ เป็นผูมี้ทกัษะพื้นฐานท่ีดีในการฟังพูด อ่าน เขียนทั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

สรุปไดว้่า หลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง (ฝ่ายประถม) มีจุดมุ่งหมาย

เพื่อพฒันานกัเรียนทุกคนใหมี้ความรู้ ทกัษะภาษา การใชภ้าษาท่ีจาํเป็นต่อตนเองและสังคมในอนาคตโดยเฉพาะ

ทกัษะการเขียนสะกดคาํท่ีตอ้งมุ่งเนน้และพฒันาควบคู่ไปดว้ยกนัและการเขียนในระดบัสูงและยงัเป็นพื้นฐานใน

วิชาต่าง ๆ ไดอ้ยา่งดี  

 

การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 

ทิศนา แขมมณี. (2548: 87) ไดก้ล่าวว่าการจดักระบวนการเรียนการสอนตามหลกั “CIPPA MODEL”

สามารถใช้วิธีการและกระบวนการท่ีหลากหลาย ซ่ึงอาจจดัเป็นแบบแผนไดห้ลายรูปแบบ รูปแบบหน่ึงท่ีรอง

ศาสตราจารย ์ดร.ทิศนา แขมมณี ไดน้าํเสนอไวแ้ละไดมี้การนาํไปทดลองใชแ้ลว้ไดผ้ลดี 

ประกอบดว้ยขั้นตอนการดาํเนินการ 7 ขั้น ตอน ดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 การทบทวนความรู้เดิม 

ขั้นน้ีเป็นการดึงความรู้เดิมของผูเ้รียนในเร่ืองท่ีจะเรียนเพื่อช่วยให้ผูเ้รียน มีความพร้อมในการ

เช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิมของตน ซ่ึงผูส้อนอาจใชวิ้ธีการต่าง ๆ ไดอ้ยา่งหลากหลาย 

ขั้นท่ี 2 การแสวงหาความรู้ใหม ่

ขั้นน้ีเป็นการแสวงหาขอ้มูลความรู้ใหม่ของผูเ้รียนจากแหล่งขอ้มูลหรือแหล่งความรู้ต่าง ๆ ซ่ึง

ครูอาจจดัเตรียมมาใหผู้เ้รียนหรือใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อใหผู้เ้รียนไปแสวงหาก็ได ้

ขั้นท่ี 3 การศึกษาทาํความเขา้ใจขอ้มูล/ความรู้ใหม ่และเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม 

ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจกบัขอ้มูล/ความรู้ท่ีหามาไดผู้เ้รียนจะตอ้ง

สร้างความหมายของขอ้มูล/ประสบการณ์ใหม่ๆ โดยใชก้ระบวนการต่าง ๆ ดว้ยตนเองเช่น ใชก้ระบวนการคิด 

และกระบวนการกลุ่มในการอภิปรายและสรุปความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลนั้น ๆซ่ึงจาํเป็นตอ้งอาศยัการเช่ือมโยง

กบัความรู้เดิม 

 

 



ขั้นท่ี 4 การแลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจกบักลุ่ม 

ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีผูเ้รียนอาศยักลุ่มเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจของตนรวมทั้ง

ขยายความรู้ความเขา้ใจของตนให้กวา้งขึ้น ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนไดแ้บ่งปันความรู้ความเขา้ใจของตนแก่ผูอ่ื้นและ

ไดรั้บประโยชน์จากความรู้ ความเขา้ใจของผูอ่ื้นไปพร้อม ๆ กนั 

ขั้นท่ี 5 การสรุปจดัระเบียบความรู้ และวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นน้ีเป็นขั้นของการสรุปความรู้ท่ีไดรั้บทั้งหมด ทั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่และจดัส่งท่ีเรียน

ใหเ้ป็นระบบระเบียบเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนจดจาํส่ิงท่ีรู้ไดง้่ายรวมทั้งวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ทั้งหลายท่ีเกิดขึ้น 

ขั้นท่ี 6 การปฏิบติั และ/หรือการแสดงผลงาน 

หากขอ้ความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้มาไม่มีการปฏิบติั ขั้นน้ีจะเป็นขั้นท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสแสดงผล

งานการสร้างความรู้ของตนให้ผูอ่ื้นรับรู้ เป็นการช่วยให้ผูเ้รียนไดต้อกย ํ้าหรือตรวจสอบความเขา้ใจของตนและ

ช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนใชค้วามคิดสร้างสรรค ์แต่หากตอ้งมีการปฏิบติัตามขอ้ความรู้ท่ีได ้ขั้นน้ีจะเป็นขั้นปฏิบติั 

และมีการแสดงผลงานท่ีไดป้ฏิบติัดว้ย 

ขั้นท่ี 7 การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

ขั้นน้ีเป็นขั้นของการส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ฝึกฝนการนําความรู้ความเขา้ใจของตนไปใช้ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีหลากหลายเพื่อเพิ่มความชาํนาญ ความเขา้ใจ ความสามารถในการแกปั้ญหาและความจาํใน

เร่ืองนั้น ๆ หลงัจากการประยกุตใ์ชค้วามรู้อาจมีการนาํเสนอผลงานจากการประยกุตอี์กคร้ังก็ได ้หรืออาจไม่มีการ

นาํเสนอผลงานในขั้นท่ี 6 แต่นาํมารวมแสดงในตอนทา้ยหลงัขั้นการประยกุตใ์ชก้็ไดเ้ช่นกนั 

สรุปว่า กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบซิปปามีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดงัน้ี  ขั้นท่ี 1 การทบทวนความรู้เดิม 

ขั้นท่ี 2 การแสวงหาความรู้ใหม่  ขั้นท่ี 3 การศึกษาทาํความเขา้ใจขอ้มูล/ความรู้ใหม่ และเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบั

ความรู้เดิม  ขั้นท่ี 4 การแลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจกบักลุ่ม ขั้นท่ี 5 การสรุปจดัระเบียบความรู้ และวิเคราะห์

กระบวนการเรียนรู้  ขั้นท่ี 6 การปฏิบติั และ/หรือการแสดงผลงาน ขั้นท่ี 7 การประยกุตใ์ชค้วามรู้  

 

ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 นกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวเก่ียวกบัความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวด้งัน้ี 

สมสุข  ศรีสุข (2542, หนา้ 21) กล่าวถึงความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวว้่า หมายถึง ความสําเร็จ

หรือความสามารถในการกระทาํใด ๆ ท่ีตอ้งอาศยัทกัษะ หรือมิฉะนั้นก็ตอ้งอาศยัความรอบรู้ในวิชาหน่ึงวิชาใด 

ภพ  เลาหไพบูลย์  (2542, หน้า 389) กล่าวถึงความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว้ว่า หมายถึง

พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดจ้ากท่ีไม่เคยกระทาํไดห้รือกระทาํไดน้อ้ย 

ก่อนท่ีจะมีการเรียนการสอนและเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถวดัได ้



สรุปความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดว้า่เป็นความสามารถดา้นความรู้ของสมองท่ีเกิดจากการ

เรียนรู้ในวิชาใดวิชาหน่ึง ซ่ึงสามารถวดัความรู้นั้นไดห้ลงัจากท่ีไดเ้รียนวิชานั้น ๆ แลว้ 

 

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

สุภาพ  เวหา (2548) ศึกษาเร่ืองผลการจดัการเรียนรู้เร่ืองคาํควบกลํ้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดย

ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบว่า การจดัการเรียน

โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี ระดบั 

.01  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบการเรียนการสอนแบบซิปปา กบัการจดัการเรียนรู้

แบบปกติ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 และมีเจตคติต่อการเรียนแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 

สุชาดา  ขนัเช้ือ  (2550) ศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบผลการเรียนเร่ืองมาตราตวัสะกดกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการสอนตามรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) กบัการสอน

ตามคู่มือการจดัการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองมาตราตวัสะกด ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการสอนตามรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) กบัการสอนตามคู่มือการจดัการเรียนรู้ 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05  เจตคติทางการเรียน แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .01 และทกัษะการ

เขียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 

วิลาวณัย ์ คูนาเอก  (2553) ศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองอกัษรนาํ ระหวา่งการ

ใชรู้ปแบบการสอนแบบซิปปากบัการสอนปกติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจยั

พบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนปกติ        มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการ

สอนแบบซิปปากบันักเรียนท่ีเรียนโดยใชก้ารสอนปกติ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดับ .01 นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปากับนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้

รูปแบบการสอนปกติมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมาก การสอนแบบซิปปามีระดับคะแนนเฉล่ีย

เท่ากบั 4.38 และการสอนปกติ มีระดบัคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.80 

 

 

 



วธีิดําเนินการวจัิย 

  การวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง คาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตาม

มาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง (ฝ่ายประถม) ท่ีสอนดว้ยการ

จดัการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL) กบัวิธีสอนแบบปกติผูวิ้จยัดาํเนินการตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา   2562  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง  (ฝ่ายประถม)  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  จาํนวน  3  หอ้งเรียนรวม

นกัเรียน  107   คน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั

รามคาํแหง (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานครภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา   2562 จาํนวน 2 ห้องเรียน ซ่ึงผูวิ้จยัได้

คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างจากการนาํผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2561ภาคเรียนท่ี 2 จาํนวน 3 

ห้องวิเคราะห์หาค่า ANOVO ท่ีมีผลคะแนนไม่แตกต่างกนัจากนั้นแบบสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling)

โดยการจบัสลากเพื่อเลือก 2 ห้องเรียน ห้องหน่ึงเป็นกลุ่มทดลองท่ีสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล 

(CIPPA MODEL)และอีกหอ้งหน่ึงเป็นกลุ่มควบคุมท่ีสอนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ 

 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

1.แผนการจดัการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน  6  

แผน แผนละ 1 ชัว่โมง  รวม 6 ชัว่โมง โดยแบ่งเน้ือหาท่ีออก เร่ือง คาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราดงัน้ี  มาตรา

แม่ กก ไดแ้ก่ ข  ค  ฆ จาํนวน  1 ชัว่โมง  มาตราแม่ กบ ไดแ้ก่  ป  พ  ฟจาํนวน  1 ชัว่โมง  มาตราแม่ กน ไดแ้ก่  ญ  

ณ  ร  ล  ฬ จาํนวน  2 ชัว่โมง   มาตราแม่ กด ไดแ้ก่  จ  ช  ฎ  ฏ  ฐ  ต   ษ  ตุ  รถ  ถ  ท  ธ  ศ   ส  ซ  ติ  ตร  ฒ  

ชร   จาํนวน  2 ชัว่โมง   

2.แผนการจดัการจดัการเรียนรู้ปกติ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน  6  แผน แผนละ 1 ชัว่โมง  รวม 6 

ชัว่โมง โดยแบ่งเน้ือหาท่ีออก เร่ือง คาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราดงัน้ี  มาตราแม่ กก ไดแ้ก่ ข  ค  ฆ จาํนวน  

1 ชัว่โมง  มาตราแม่ กบ ไดแ้ก่  ป  พ  ฟจาํนวน  1 ชัว่โมง  มาตราแม่ กน ไดแ้ก่  ญ  ณ  ร  ล  ฬ จาํนวน  2 ชัว่โมง  

มาตราแม่ กด ไดแ้ก่  จ  ช  ฎ  ฏ  ฐ  ต   ษ  ตุ  รถ  ถ  ท  ธ  ศ   ส  ซ  ติ  ตร  ฒ  ชร   จาํนวน  2 ชัว่โมง   

3. นาํ.แผนการจดัการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL)และแผนการจดัการจดัการ

เรียนรู้ปกติใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3  ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  และค่าดชันี

ความสอดคลอ้ง (IOC) สูงกว่า 0.5 ขึ้นไปทุกประเด็น 



4.สร้างแบบทดสอบวดัความผลสัมฤทธ์ิการเรียนคาํท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แล้วนําเสนอ

ผูเ้ช่ียวชาญ  3 ท่าน  เพื่อตรวจดูความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) สูง

กว่า 0.5 ขึ้นไป  จากนั้นนาํแบบทดสอบท่ีแกไ้ขแลว้ไปทดลอง (try out) กบักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการ

ทดลอง เพื่อนาํคะแนนมาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p)  โดยคดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80  

หาค่าอาํนาจจาํแนก (r) โดยคดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าอาํนาจจาํแนกมากกว่า 0.20 ขึ้นไป และค่าความเช่ือมัน่ Kr -20 

เท่ากบั 0.81 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. หากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีฐานความรู้เท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนั โดยการทดสอบกลุ่มประชากรทั้งหมด แลว้นาํ

ผลคะแนนมาวิเคราะห์ (Anova) เลือกหอ้งท่ีมีผลคะแนนไม่ต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัท่ี 0.05 มาจบัฉลากเลือกกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคมุ 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง คาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ระหว่างก่อนและหลงั

การสอนด้วยวิธีแบบซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (t-test Dependent) โดยท่ี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คาํท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา หลังเรียนจะต้องสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัสาํคญัท่ี 0.05 

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ระหว่างก่อนและหลงั

จดัการเรียนรู้แบบปกติ ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (t-test Dependent) โดยท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง คาํ

ท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา หลงัเรียนจะตอ้งสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

4. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดี เร่ือง กาพยเ์ห่เรือ ระหวา่งการสอนดว้ยวิธีซิปปาโมเดล 

(CIPPA MODEL)  กบั การสอนแบบปกติ ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (t-test Independent) โดยท่ีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ือง คาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  กลุ่มท่ีสอนดว้ยวิธี ซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL)  จะตอ้ง

สูงกวา่การจดัการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูวิ้จยัขอเสนอตามลาํดบัดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง คําท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL) และวิธีการ

สอนแบบปกติ 

 

จากผลการวิเคราะห์ท่ีแสดงในตอนท่ี 1 แสดงให้เห็นได้ว่า กลุ่มท่ีสอนด้วยซิปปา โมเดล (CIPPA 

MODEL) กาํหนดให้เป็นกลุ่มทดลอง คือ ห้อง ป.2/2 มีค่าเฉล่ียของคะแนนในการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัเรียน ภาษาไทย เร่ือง คาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

เท่ากบั 16.74 คะแนน มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.926 และกลุ่มท่ีสอนแบบปกติ กาํหนดใหเ้ป็นกลุ่มควบคุม คือ

ห้อง ป.2/1 มีค่าเฉล่ียของคะแนนในการทําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เร่ือง คาํท่ีมี

ตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เท่ากบั 14.11คะแนน มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3.228 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า มีค่า T คือ 3.117และมีค่า Sig 0.015 ซ่ืงค่า Sig มีค่านอ้ยว่า 0.05 อธิบายไดว้่า 

ผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง คาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL) และวิธีการสอนแบบปกติ 

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติุฐานท่ีตั้งไว ้

 

 

 

 

กลุ่มตัวอย่าง N X S.D. T sig 

 (กลุ่มทดลอง) 34 16.74 3.926 

 

 

3.117 

 

0.015 

 (กลุ่มควบคุม)  38 14.11 3.228 



ตอนท่ี 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง คําท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL) ระหว่างก่อน

เรียนและหลงัเรียน 

 

จากผลการวิเคราะห์ท่ีแสดงในตอนท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มท่ีสอนดว้ยซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL) 

ก่อนเรียน มีคะแนนเฉล่ีย 9.97 คะแนน มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.398 และหลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 16.74 คะแนน 

มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.926 และจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า มีค่า T คือ -8.651และค่า Sig 0.00 ซ่ึงค่า Sig 

มีค่านอ้ยว่า 0.05 อธิบายไดว้่า ผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง คาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรง

ตามมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL)

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติุฐานท่ีตั้งไว ้

ตอนท่ี 3  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง คําท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2ท่ีสอนด้วยวิธีการสอนแบบปกติระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

จากผลการวิเคราะห์ท่ีแสดงในตอนท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มท่ีสอนปกติ ก่อนเรียน มีคะแนนเฉล่ีย 

10.61คะแนน มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.218 และหลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 14.11 คะแนน มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3.228 และจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลน้ีพบว่า มีค่า T คือ -11.533 และค่า Sig 0.00 ซ่ึงค่า Sig มีค่าน้อยว่า 0.05 

อธิบายไดว้่า ผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง คาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนดว้ยวิธีการสอนแบบปกติหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญท่ี 

0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

กลุ่มตัวอย่าง N X S.D. T sig 

ก่อนเรียน   (pre test) 34 9.97 3.398  

-8.651 

 

.000 หลงัเรียน (post test) 34 16.74 3.926 

กลุ่มตัวอย่าง N X S.D. T sig 

ก่อนเรียน  (pre test) 38 10.61 3.218  

-11.533 

 

.000 หลงัเรียน  (post test) 38 14.11 3.228 



ผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง คาํท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL) สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง คาํท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL) หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง คาํท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2ท่ีเรียนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

อภิปรายผล 

1 . การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ท่ีสอนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา 

โมเดล (CIPPA MODEL) และวิธีการสอนแบบปกติ พบว่า กลุ่มท่ีเรียน เร่ือง คาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  

ดว้ยวิธีสอนแบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL) มีจาํนวน (N)  34   คน มีค่าเฉล่ีย (X) เท่ากบั 16.74และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 3.926 และคะแนนผลสัมฤทธ์ิการเรียนหลงัเรียน ของกลุ่มท่ีรับการสอนดว้ยวิธี

ปกติ  มีจาํนวน (N)  38   มีค่าเฉล่ีย (X) เท่ากบั  14.11 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 3.228 ผลการ

ทดลองความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง คาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรง

ตามมาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL) 

สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เน่ืองจากผูวิ้จัยได้เลือกวิธีการ แก้ไขปัญหา

ดงักล่าว โดยวิธีการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ ท่ีครูผูส้อนจาํเป็นจะตอ้งเลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสมและนํา

วิธีการสอนนั้นมาจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุวตัถุประสงค ์และวิธีการสอนท่ีผูวิ้จยั

เลือก วิธีการสอนแบบแบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL)  มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้

ทบทวนความรู้เดิมเพื่อนาํไปเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ ขณะเดียวกนัยงัสามารถแลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจมี

การจดัการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียน และมีกิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม สอดคลอ้งกบั ทิศ

นาแขมมณี (2545, หนา้ 10) โดยสรุปวา่ ทกุคนมีเป้าหมายร่วมกนั มีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ติดต่อส่ือสารกนั

ในกลุ่ม ประสานงานกนัในกลุ่ม ตดัสินใจร่วมกนัและมีผลประโยชน์ร่วมกนั จึงทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของกลุ่มท่ีสอนดว้ยวิธี ซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL)  มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักเรียนหลงัเรียนสูงกว่าวิธี

ปกติ  



2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

ดว้ยจ๊ิกวิธีซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL) 2 พบวา่ กลุ่มก่อนเรียน ท่ีเรียน เร่ือง คาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 

ด้วยวิธีสอนแบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL)  มีจาํนวน (N)  34  คนมีค่าเฉล่ีย (X) เท่ากับ 9.97และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 3.398 และคะแนนผลสัมฤทธ์ิการเรียนหลงัเรียน ของกลุ่มท่ีรับการสอนรับการ

สอนด้วยวิธีการสอนแบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL)  มีค่าเฉล่ีย (X) เท่ากับ  16.74และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 3.926 ผลการทดลองความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย พบวา่ คะแนนผลสัมฤทธ์ิการเรียน

ก่อนเรียน ดว้ยวิธีการสอนแบบวิธีสอนแบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL)  มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิการเรียนสูง

กว่าหลงัเรียน อย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจาก การจดักิจกรรมการเรียนการสอนผูวิ้จยัไดเ้ลือกวิธีสอน

แบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL)  มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวยัผูเ้รียนและ

นกัเรียนมีความสนใจกบัการเรียนรู้มากขึ้น ซ่ึงการจดักิจกรรมการเรียนการสอนผูวิ้จยัไดศึ้กษาหลกัการสอนแบบ

ซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL)  มีการจดักิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ทบทวนความรู้เดิมเพื่อนําไป

เช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ ขณะเดียวกนัยงัสามารถแลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจ ซ่ึงทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิการเรียนหลงั

เรียนดว้ยวิธีสอนแบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL)  สูงกวา่ก่อนเรียน 

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ก่อนเรียนและหลงัเรียน  ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 ดว้ยวิธีการสอนแบบปกติ พบว่าคะแนนก่อนเรียน ดว้ยวิธีสอนแบบปกติ  มีจาํนวน (N)  38  

คนมีค่าเฉล่ีย (X) เท่ากบั 10.61 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 3.218 และคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลงั

เรียน ของกลุ่มท่ีรับการสอนแบบแบบปกติ มีค่าเฉล่ีย (X) เท่ากับ  14.11 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากบั 3.228 ผลการทดลองความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย พบว่า ผลสัมฤทธ์ิการเรียน ก่อนเรียน ดว้ยการสอน

แบบปกติ มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนวรรณคดี สูงกว่าหลังเรียน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 เน่ืองจาก การจดั

กิจกรรมการเรียนสอนสําหรับนักเรียนกลุ่มควบคุมนักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบติัมากขึ้น ถึงแมว้่าการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนจะเป็นแค่สามขั้น ขั้นนาํ ขั้นสอน และขั้นสรุป แต่ครูผูส้อนเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้

ปรึกษาและครูไดใ้ห้คาํแนะนาํในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง พร้อมทั้ง

ส่ือการเรียนรู้มีความเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูง

กวา่ก่อนเรียน 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. ครูควรมีความเขา้ใจของกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในทุกขั้นตอนเพื่อท่ีจะสอนในทุก

ขั้นตอนไดอ้ย่างถูกตอ้งและอธิบายกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้นกัเรียนเขา้ใจ เพื่อให้นกัเรียน

ปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  



2.ในขณะจดักิจกรรมการเรียนการสอนครูควรจดับรรยากาศในการเรียนให้น่าสนใจ และ ครูจะตอ้ง

จดัเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและสะดวกต่อการจดักิจกรรม และควบคุมปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นไม่ให้ต่างกัน

ระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม 

 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง คาํท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตาม

มาตราของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL) กบั

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีอ่ืน  ๆ 

2. ควรนาํวิธีการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล (CIPPA MODEL) ไปใชก้บัหลกัภาษาไทย เร่ืองอ่ืน ๆ 

เช่น อกัษรนาํ  คาํควบกลํ้า การผนัวรรณยกุต ์ เป็นตน้ 
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