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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญวิชา
ภาษาไทยของนักเรียน ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการเรียนด้วยวิธีสอนแบบ CIPPA MODEL กับวิธีสอน
แบบปกต ิ(2)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจบัใจความส าคัญวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ระหวา่งก่อนและหลังเรียน ดว้ยวิธีสอนแบบปกติ (3)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการ
อ่านจับใจความส าคัญวิชาภาษาไทยของนักเรียน  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ระหวา่งก่อนและหลงัเรียน ด้วยวิธี
สอนแบบ CIPPA MODEL กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 โรงเรียนวัด
ตะกล่ า ส านักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 2 ห้องเรียน ได้มา
จากการสุ่มอย่างงา่ยสถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างโดยใช้การทดสอบค่า t-test 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ความสามารถการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ CIPPA MODEL สูงกว่าวธิีสอนแบบปกติ อย่างมนีัยส าคัญที่ระดบั .05 (2) 
ความสามารถการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีสอน แบบ 
CIPPA MODEL หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 (3) ความสามารถการอ่านจับใจความ
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วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดบั .05 
ค าส าคัญ : ความสามารถการอ่านจบัใจความ; วิธีสอนแบบ CIPPA MODEL; วิธีสอนแบบปกติ 
 
Abstract 

Objective of this research (1) is to compare the reading ability and comprehend the 
importance of students in Thai language. Grade 4 during the teaching method CIPPA MODEL 
and normal teaching method. (2) to compare the reading ability to comprehend the 
importance of Thai language subjects Of 4th grade students during before and after class 
With a normal teaching method (3) to compare the students' reading ability to comprehend 
the importance of Thai language subjects 4th grade between before and after class With 
teaching method CIPPA MODEL. The sample used for this study was Grade 4 students at Wat 
Taklam School. Prawet District Office Bangkok Semester 2, Academic Year 2020, 2 classrooms. 
The 34 students in Grade 4/4 organized teaching and learning activities using CIPPA MODEL 
method.  And 34 students in grade 4/2 organized teaching and learning activities using 
normal teaching methods. The statistics used for data analysis were mean, standard 
deviation. And compare the differences using t-test. 
 The research results were found that (1) reading comprehension and comprehension 
of Thai language subjects. Of the 4th grade students studying using CIPPA MODEL teaching 
method higher than normal teaching method. Significantly at the .05 level. 2) Reading 
comprehension and comprehension of Thai language subjects Of the 4th grade students who 
learn by teaching method. CIPPA MODEL after studying higher than before studying 
Significantly at the .05 level. (3) Reading comprehension and comprehension of Thai 
language subjects Of the 4th grade students who learn using the normal teaching method 
After study higher than before study Significantly at the .05 level. 
Keywords: Reading comprehension ability; CIPPA MODEL Method; Normal Teaching Method 
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บทน า 
 ภาษาไทยเปน็เครื่องมือสื่อสารในชีวิตประจ าวันเราได้รับข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
ตลอดเวลาคนไทยในสังคมจึงตอ้งปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ด้วยการศึกษาค้นควา้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึง่
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ต้องอาศัยการใช้ภาษาไทยเพื่อการอ่านท าความเข้าใจ การอ่านจงึเป็นทักษะที่มีความจ าเป็นและมีความส าคัญ
ในการติดต่อสื่อสารของมนุษย์ หากอ่านภาษาไทยได้ถูกต้อง ชดัเจนจะท าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและ
ประสบผลส าเร็จได้มากข้ึนดัง วมิลรัตน์  สนุทรโรจน์ (2553 หน้า 5) ได้กลา่วว่า คนไทยจ าเปน็ต้องตระหนักถึง
ความส าคัญของภาษาไทย  ต้องท าความเข้าใจศึกษาหลักเกณฑข์องภาษา  และฝึกฝนให้เกิดทักษะการฟัง  การ
ดู  การพูด  การอ่าน  และการเขียนภาษาไทยได้อย่างมปีระสทิธิภาพเพื่อน าไปใช้ในการสื่อสาร  การเรียนรู้การ
แสวงหาความรู้การเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันการสร้างความเป็นเอกภาพของชาติ  และความจรรโลงใจ
เพื่อเกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ชมุชน  สงัคม  และประเทศชาติ   

ถึงแม้การอ่านจะเปน็สาระส าคญัที่มีการก าหนดไว้ในทุกระดับชั้น แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยสาระที่ 1 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ในปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 พบว่า นักเรียนได้
คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ทีโ่รงเรียนก าหนด ซึ่งเก่ียวข้องกับทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ซึ่งนักเรียนบางคนอ่าน
หนังสือได้แต่ยังไม่เข้าใจเรื่องราวที่อ่าน สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนยังขาดทักษะในการอ่านจับใจความส าคัญ 
เป็นปัญหาที่ครูผู้สอนจะต้องร่วมกันแก้ไขเพื่อท าให้นักเรียนมีผลการเรียนเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญสูงขึ้น
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้

จากข้อมูลความส าคัญและปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาเห็นวา่การอ่านจับใจความควรได้รบัการฝึกฝนให้มี
ทักษะเพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และเกิดความเข้าใจเรื่องราวที่อ่านได้ถูกต้องและสามารถจับใจความ
ส าคัญของเร่ืองได้ในเวลาที่รวดเร็ว นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะหลายด้านประกอบกนั ซึ่งผู้ศึกษา
ค้นคว้าได้ศึกษารูปแบบการสอนต่างๆหลายรูปแบบและพบว่า รูปแบบการสอนแบบซปิปา  (CIPPA Model) 
เป็นรูปแบบการสอนทีน่่าสนใจและเป็นการสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญอีกรูปแบบหนึ่งดงัที่ ทิศนา  แขมณี 
(2551, หน้า 284) ได้กล่าวว่า การสอนแบบซปิปา  (CIPPA  Model) เป็นวิธีสอนภายใต้การท างานกลุ่มและ
การค้นหาค าตอบจากบทเรียนเป็นการจัดการเรียนรู้ทีส่ามารถพัฒนาผู้เรียน  ทั้งในด้านร่างกาย  สติปัญญา  
สังคม  และการมีสว่นร่วมทางดา้นอารมณ์  และได้กลา่วถึงผลทีผู่้เรียนได้จากการเรียนรู้ถึงรูปแบบการสอน
แบบซิปปาวา่ผู้เรียน จะเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียน  สามารถอธิบายชี้แจงตอบค าถามไดด้ี  นอกจากนั้นยังได้
พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์  การคิดสร้างสรรค์  การสื่อสารรวมทั้งเกิดการใฝ่รู้  โดยอาศัยความร่วมมือ
จากกลุ่มซึ่งสามารถน าหลักการดังกล่าวไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย จากการวิจัยของ 
ฐิติรัตน์ โกศล (2560)  ได้ท าการศึกษาเร่ืองการพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามรปูแบบ CIPPA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ผลการศึกษาพบวา่ แบบฝึกทักษะการอ่านจบัใจความส าคัญประกอบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
CIPPA มีประสทิธิภาพเทา่กับ 84.47/81.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน
จับใจความส าคัญหลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน จบัใจความสูงกว่าก่อนใช้อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

จากการศึกษาและส ารวจสภาพปัญหาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดตะกล่ า 
ผู้วิจัยได้เลง็เห็นถึงความส าคัญของการอ่านจับใจความส าคัญจงึสนใจที่จะน าวิธีการสอนแบบ CIPPA MODEL 
มาใช้ในการสอนจับใจความส าคญัโดยเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญวชิาภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 ด้วยวิธีสอนแบบ CIPPA MODELกับวิธีสอนแบบปกติ เพื่อพัฒนาความสามารถ
การอ่านจับใจความส าคัญให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้นและนักเรียนจะได้รับประโยชนส์ูงสุดจากการอ่าน นอกจากนี้
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ยังเป็นแนวทางในการพัฒนาวธิกีารสอนที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและมีประสิทธิภาพช่วยให้
นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนเร่ืองการอ่านจับใจความส าคัญ  สามารถเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญวชิาภาษาไทยของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการเรียนด้วยวิธีสอนแบบ CIPPA MODEL กับวิธีสอนแบบปกต ิ

2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญวชิาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังเรียน ดว้ยวิธีสอนแบบปกติ 

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญวชิาภาษาไทยของนักเรียน   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังเรียน ด้วยวิธสีอนแบบ CIPPA MODEL 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยของ ฐิติรัตน์ โกศล (2560)  ได้ท าการศึกษาเร่ืองการพัฒนาการอ่านจับใจความ
ส าคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ CIPPA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยจึงขอตั้งสมมติฐาน ดังนี ้

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ CIPPA MODEL มีความสามารถการอ่าน
จับใจความส าคัญวิชาภาษาไทยสูงกว่าวิธสีอนแบบปกติอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติมคีวามสามารถในการอ่านจบัใจความ
ส าคัญสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมนียัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ CIPPA MODEL  มีความสามารถในการ
อ่านจับใจความส าคัญสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร 
      1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดตะกล่ า 

ส านักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 5 ห้องเรียน รวม 182 คน  
          1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวดัตะกล่ า 
ส านักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 2 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยน า
คะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2563 จ านวน 5 ห้องเรียน มา
วิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA ทั้งหมด 5 ห้องเรียน โดยเลือกจาก 2 ห้องเรียนที่มีผลคะแนนไม่แตกต่างกัน 
จากนั้นน ามาก าหนดประเภทวิธสีอนของกลุ่มตัวอย่างโดยการสุม่อย่างง่าย (random cluster sampling) ด้วย
วิธีจับฉลาก เพื่อเลือก 1 ห้องเรียนเป็นกลุ่มทดลอง และ 1 ห้องเรียนเป็นกลุ่มควบคุม โดยนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4/4 จ านวน 34 คนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีสอนแบบ CIPPA MODEL และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4/2 จ านวน 34 คนจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable)  คือ วิธีสอน 2 วิธี 
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      2.1.1 วิธีสอนแบบ CIPPA MODEL 
      2.1.2 วิธีวิธีสอนแบบปกต ิ
  2.2  ตัวแปรตาม(dependent variable) คือ ความสามารถทางการการอ่านจับใจความส าคญั 

วิชาภาษาไทย  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
    1. ความสามารถในการจับใจความ หมายถึง นักเรียนสามารถระบุจุดมุ่งหมายของผู้เขียน ระบุ
ใจความส าคัญของเร่ือง ตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน ระบลุ าดบัเหตุการณ์และระบปุระโยชน์ทีไ่ด้รับ ซึ่งในการ
วิจัยครั้งนี้ไดส้ร้างแบบทดสอบเพื่อวัดความสารถในการอ่านโดยวัดจากแบบทดสอบแบบปรนยั ชนิด 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ  

2.  การสอนแบบ CIPPA MODEL หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็น
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองมีส่วนร่วม
ในการสร้างองค์ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ มีโอกาสได้เคลื่อนไหวร่างกาย ได้เรียนรู้
กระบวนการต่างๆ  

   ขั้นที่ 1 การทบทวนความรู้เดิมขั้นนี้เป็นการดึงความรู้เดิมของผู้เรียนในเร่ืองที่จะเรียน  เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนมีความพร้อมในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของตนซึ่งครูผู้สอนอาจใช้วิธีการต่าง  ๆ ได้อย่าง
หลากหลายเช่น ผู้สอนอาจใช้การสนทนาซักถามให้ผู้เรียนเล่าประสบการณ์เดิม หรือให้ผู้เรียนแสดงโครงความรู้
เดิม (Graphic Organizer) ของตน 

  ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม่  ขั้นนี้เป็นการแสวงหาความรู้ใหม่ของผู้เรียนจากแหล่งข้อมูล หรือ
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ซึ่งผู้สอนอาจจัดเตรียมมาให้ผู้เรียน หรือให้ค า แนะน า เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้
ผู้เรียนไปแสวงหาก็ได้ 

  ขั้นที่ 3 การศึกษาหา ความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมขั้นนี้เป็น
ขั้นที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจกับข้อมูลและความรู้ที่หามาได้ ผู้เรียนจะต้องสร้างความหมายของ
ข้อมูลและประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น ใช้กระบวนการคิด และกระบวนการ
กลุ่มในการอภิปรายและสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลนั้น ๆซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการเชื่อมโยงกับความรู้เดิม 

  ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม  ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนอาศัยกลุ่มเป็นเครื่องมือใน
การตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนรวมทั้งขยายความรู้ความเข้าใจของตนให้กว้างขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
ได้แบ่งปันความรู้ความเข้าใจของตนแก่ผู้อื่นและได้รับประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจของผู้อ่ืนไปพร้อม ๆ กัน 

  ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู้ เป็นขั้นของการสรุปความรู้ที่ได้รับทั้งหมดทั้งความรู้เดิมและ
ความรู้ใหม่ และสิ่งที่เรียนให้เป็นระบบระเบียบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนจดจ าสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่าย 

  ขั้นที่ 6 การปฏิบัติหรือการแสดงผลงานขั้นนี้จะเป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานการ
สร้างความรู้ของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้ตอกย้ า หรือตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง และ
ช่วยให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ แต่หากต้องมีการปฏิบัติตามข้อความรู้ที่ได้ขั้นนี้จะเป็นขั้นปฏิบัติ และได้มี
การแสดงผลงานที่ได้ปฏิบัติด้วย 

  ขั้นที่ 7 การประยุกต์ใช้ความรู้  ขั้นนี้เป็นขั้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการน า ความรู้ความเข้าใจของ
ตน ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายเพิ่มความช านาญ ความเข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาและ
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ความจ า ในเร่ืองนั้น ๆ หลังจากการประยุกต์ใช้ความรู้ อาจจะมีการน า เสนอผลงานจากการประยุกต์อีกครั้งก็
ได้ หรืออาจไม่มีการน าเสนอผลงานในขั้นที่ 6 แต่น ามารวมแสดงในขั้นตอนท้ายหลังขั้นการประยุกต์ใช้ก็ได้
เช่นกัน 

3. วิธีการสอนแบบปกติ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีทั้งการบรรยาย อธิบาย การใช้สื่อ
ประกอบการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี
สอนแบบปกติได้ดังนี้ 

   1. ขั้นน า ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความพร้อม และความสนใจในการเรียนด้วยใช้ค าถาม 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้มาอยู่ที่การสอนและ
พร้อมที่จะเริ่มเรียน เช่นเกม เพลง รูปภาพ บทบาทสมมติ นิทาน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียน
ทราบ 

   2. ขั้นสอน ครูด าเนินการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ในเนื้อหา โดยเน้นนักเรียนเป็น 
ส าคัญในการสอนอาจจะใช้กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอภิปราย การอธิบาย การสนทนาซักถาม การแสดงละคร 
เป็นต้น ประกอบกับการใช้สื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ใช้สื่อการเรียนรู้  ใบความรู้ ใบงาน หรือหนังสือ
เรียน บัตรภาพ Power  Point  Youtube เพื่อช่วยให้การสอนน่าสนใจส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ตลอดเวลา และให้นักเรียนมีบทบาทในการสอน รวมทั้งท าให้การสอนมีประสิทธิภาพโดยให้นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมตามขั้นตอนที่ครูวางแผนไว้ตามล าดับขั้น 

   3. ขั้นสรุป นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เก่ียวกับเนื้อหาที่ตนเองได้เรียนไป เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
เข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น และเห็นความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่าง ๆ ของเนื้อหาที่ได้เรียนมาแล้ว และยัง
เป็นการเน้นย้ าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ดียิ่งขึ้น โดยการอภิปราย ซักถาม หรือมอบหมายภาระงานให้นักเรียนฝึก
ปฏิบัติเพิ่มเติม เป็นต้น  
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1. เพื่อพัฒนานักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดตะกล่ ามีความสามารถการอ่านจับใจความ
ส าคัญสูงขึน้ 

2. เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดตะกล่ าได้เรียนรู้และท ากิจกรรมที่หลากหลาย
และมีความสุขในการเรียนรู้ 

3. เพื่อเป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อนในการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL เพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่านจับใจความของนักเรียน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นวจิัยเชิงทดลอง (Experimental group Pretest Posttest design) 
ระยะเวลาในการทดลอง 
ด าเนินการทดลองสอน เร่ือง การอ่านจับใจความ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4/4 จ านวน 8 

ชั่วโมง ด้วยวิธีสอนแบบ CIPPA MODEL และของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4/2 จ านวน 8 ชั่วโมง ด้วยวิธี
สอนแบบปกติ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดตะกล่ าส านักงานเขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
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      1. แผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง การอ่านจับใจความส าคัญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 กลุ่ม
ละ 4 แผน รวมเปน็จ านวน 8 แผน ใช้เวลาสอน แผนละ 2 ชั่วโมง  ดังนี้     
                    1.1 แผนการจดัการเรียนรู้ วิธีสอนแบบ CIPPA MODEL จ านวน 4 แผน  
แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง น าแผนการสอนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย น ามาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไป
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา (IOC) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการ
อ่านจับใจความส าคัญจากนทิาน ประเมินคา่ความสอดคล้องของแผนการสอนมีค่าเฉลี่ยเทา่กบั 0.98 แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการอ่านจับใจความส าคัญจากเรื่องสั้นและต านานประเมนิค่าความสอดคล้องของ
แผนการสอนมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ืองการอ่านจับใจความส าคัญจากวรรณดีประเมิน
ค่าความสอดคล้องของแผนการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.98 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เร่ืองการอ่านจับ
ใจความส าคัญจากบทร้อยกรอง ประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการสอนมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 0.98 จัดเป็น
แผนการสอนที่เหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการทดลองได้   
                   1.2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมงน า
แผนการสอนเสนอต่ออาจารย์ทีป่รึกษาวิจัย น ามาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา (IOC) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการอ่านจับใจความส าคัญจากนทิาน 
ประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการสอนมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 0.96 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการอ่านจับ
ใจความส าคัญจากเรื่องสั้นและต านานประเมนิค่าความสอดคลอ้งของแผนการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.98 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการอ่านจับใจความส าคัญจากวรรณดีประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการ
สอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.98 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการอ่านจับใจความส าคัญจากบทร้อยกรอง 
ประเมินค่าความสอดคล้องของแผนการสอนมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 0.98 จัดเป็นแผนการสอนที่เหมาะสม สามารถ
น าไปใช้ในการทดลองได้   

     2. แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญ จ านวน 1 ฉบับ ใช้ทดสอบ
ความสามารถด้านการอ่านจบัใจความส าคัญก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 
30 ข้อ โดยวิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ จัดท าตารางวิเคราะห์แบบทดสอบจ านวน 60 ข้อ เสนอ
แบบทดสอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษา ปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า จากนั้นเสนอแบบทดสอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้
ภาษา ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า จากนัน้น าไปเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และความสอดคล้องของข้อค าถาม โดยน ามาหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจดุประสงค์การ
เรียนรู้ (IOC) และคัดเลือกค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.67 – 1.00 ซึ่งผา่นเกณฑ์ที่ระบุไว้ ได้จ านวน
ข้อสอบทั้งสิ้น 30 ข้อ จากนั้นน าข้อสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3  
จ านวน 34 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มทดลอง น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาประสิทธิภาพรายข้อ โดยหา
ค่าความยากงา่ย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ผลการพิจารณาเลือกข้อสอบ 30 ข้อ พบว่า มีค่าความยากง่าย 
(p) ระหว่าง 0.20 – 0.80  และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.20 – 0.60  จากนัน้คัดเลือกข้อที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมไปใช้จริง 30 ข้อ จากนั้นน าไปทดลองอกีครั้งและน าแบบทดสอบมาวิเคราะห์ความ
เชื่อมั่น(Reliability) ตามสูตร KR – 20 ของ คูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson) พบวา่แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์างการอ่านจบัใจความมีค่าความเชื่อมัน่เท่ากับ 0.916 
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วิธีด าเนินการทดลอง 
1. ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบก่อนเรียน โดยให้กลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม ท าแบบทดสอบวัดความสามารถ

วิชาภาษาไทย เร่ือง การอ่านจบัใจความส าคัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 ข้อ ด้วยข้อสอบชุดเดียวกัน 
2. ด าเนนิการทดลอง โดยใช้เนือ้หาสาระเดียวกันและระยะเวลาในการสอนเทา่กัน คือ กลุ่มละ 4 

แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง แต่ใชว้ิธีการสอนที่แตกตา่งกัน  
3. กลุ่มทดลองทัง้ 2 กลุ่ม ท าแบบทดสอบหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถหลังเรียน เร่ือง 

การอ่านจับใจความส าคัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบปรนัย จ านวน 30 ข้อ ก าหนดเวลา 60 นาที  
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
1. เปรียบเทียบความสามารถวชิาภาษาไทย เร่ือง การอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 4 ระหว่างกลุ่มที่สอนแบบ CIPPA MODEL กับกลุ่มที่สอนแบบปกติ ด้วยสถิติ t-test Independent 
2. เปรียบเทียบความสามารถวชิาภาษาไทย เร่ือง การอ่านจับใจความส าคัญ ก่อนเรียนและหลงัเรียน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 กลุ่มที่สอนแบบ CIPPA MODEL  ด้วยสถิติ t-test Dependent 
3. เปรียบเทียบความสามารถวชิาภาษาไทย เร่ือง การอ่านจับใจความ ก่อนเรียนและหลังเรียนของ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 กลุ่มที่สอนแบบปกติ ด้วยสถิติ t-test Dependent 
ผลการวิจัย 
1. ความสามารถการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วย 

วิธีสอนแบบ CIPPA MODEL สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ อย่างมนียัส าคัญที่ระดบั .05  
ตาราง 1  การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความวชิาภาษาไทย ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 
ระหว่างการเรียนด้วยวิธสีอนแบบ CIPPA MODEL กับวิธีสอนแบบปกต ิ

การสอน N X S.D. t Sig. 

แบบ CIPPA MODEL  
แบบปกติ 

34 
34 

26.59 
23.32 

2.047 
2.358 

3.499 0.001 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบ CIPPA 
MODEL  มีความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญวิชาภาษาไทยสูงกว่าวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่สอนแบบ CIPPA MODEL  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.59 คะแนน และกลุ่มที่สอนแบบ
ปกติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.32 คะแนน 

2. ความสามารถการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วย 
วิธีสอนแบบ CIPPA MODEL  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดบั .05  
ตาราง 2 การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความวชิาภาษาไทย ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 
ระหว่างก่อนและหลังเรียนดว้ยวิธีสอนแบบ CIPPA MODEL  
การสอนแบบ CIPPA MODEL  N X S.D. t Sig. 

                   ก่อนเรียน 
                   หลังเรียน 

34 
34 

17.03 
26.59 

3.555 
2.047 

-16.374 
 

0.000 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบ CIPPA 
MODEL  มีความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 17.03  คะแนน และค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 26.59 
คะแนน 
  3. ความสามารถการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วย 
วิธีสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคัญทีร่ะดับ .05 (ดูตาราง 3) 
ตารางที่ 4.3 การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจบัใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปี
ที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ 

การสอนแบบปกติ N X S.D. t Sig. 

                   ก่อนเรียน 
                   หลังเรียน 

34 
34 

16.65 
23.32 

3.171 
2.358 

-12.851 0.000 

 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่เรียนโดยวธิีการสอนแบบปกติ มี 
ความสามารถการอ่านจบัใจความส าคัญวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่
ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 16.65 คะแนน และค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 23.32 คะแนน 

 
สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญวิชาภาษาไทยของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวัดตะกล่ า โดยวิธีสอนแบบ CIPPA MODEL  กับวิธีสอนแบบปกติ พบว่า 
1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการเรียนด้วยวิธีสอนแบบ CIPPA MODEL  กับวิธีสอนแบบปกติ พบว่า นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบ CIPPA MODEL  มีความสามารถการอ่านจับใจความ
ส าคัญวิชาภาษาไทย สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  4  ระหว่างก่อนและหลังเรียน ด้วยวิธีสอนแบบ CIPPA MODEL  พบว่า นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบ CIPPA MODEL   มีความสามารถการอ่านจับใจความ
ส าคัญวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญวิชาภาษาไทย  ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  ระหว่างก่อนและหลังเรียน ด้วยวิธีสอนแบบปกติ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้รับสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ มีความสามารถ   การอ่านจับใจความส าคัญวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
อภิปรายผล 
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จากการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญวิชาภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวัดตะกล่ า โดยวิธีสอนแบบ CIPPA MODEL  กับวิธีสอนแบบปกติ ผู้วิจัย
อภิปรายผลจากการค้นพบดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญวิชาภาษาไทยของนักเรียน ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 ระหวา่งการเรียนด้วยวิธีสอนแบบ CIPPA MODEL  กับวิธีสอนแบบปกติ พบว่า นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทีไ่ด้รับการสอนโดยวธิีสอนแบบ CIPPA MODEL  มีความสามารถการอ่านจบัใจความ
ส าคัญวิชาภาษาไทย สงูกว่าการสอนแบบปกติอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  ทัง้นี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ CIPPA MODEL  เป็นการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เมื่อนักเรียนปฏิบัติตามขัน้ตอนทลีะขั้นจะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และความ
เข้าใจในเร่ืองที่อ่านได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากข้ึน สามารถกระตุ้นความคิดนักเรียนให้รู้จักตั้งค าถามและคน้หา
ค าตอบด้วยตนเองท าให้การอ่านเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมายจนสามารถจับใจความส าคัญและบอกข้อคิดจากเรื่อง
ที่อ่านได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กนกวรรณ ภูศรีฐาน (2554) ได้ท าการศึกษา
เร่ืองการเปรียบเทียบการอ่านจบัใจความส าคัญ การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหวา่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปากบัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
พบว่า ความสามรถการอ่านจับใจความส าคัญวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 หลังการสอน
โดยวิธีแบบ CIPPA MODEL  สูงกว่าวิธีสอนตามคู่มือครู อย่างมนีัยส าคัญทางงสถิติที่ระดบั .05  
 นอกจากนี้ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยการให้นักเรียนศึกษาเรื่องที่อ่านด้วยตนเอง มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปตาม
ขั้นตอนด้วยการฝึกปฏิบัติจริง  การท างานเป็นกลุ่ม ท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ จึงท าให้
ความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบ CIPPA 
MODEL  สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติ 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญวิชาภาษาไทย ของนักเรียน              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ระหว่างก่อนและหลังเรียน ด้วยวิธีสอนแบบ CIPPA MODEL  พบว่า นักเรียน  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบ CIPPA MODEL   มีความสามารถการอ่านจับใจความ
ส าคัญวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ จากการทดลองดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL  มีความเหมาะสมใน
การใช้ในการเรียนการสอนอ่านจับใจความ เพราะท าให้ความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญสูงขึ้น ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการอ่านจับใจความส าคัญเป็นทักษะที่ต้องอาศัยการฝึกฝนด้วยตนเองจนเกิดความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองที่อ่าน เม่ือนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่มีล าดับขั้นตอนที่เก่ียวเนื่องกันท าให้สามารถจัดความคิดให้เปน็
ระบบจนเข้าใจเร่ืองราวและจุดมุ่งหมายของการอ่านได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กนกวรรณ ภู
ศรีฐาน (2554)  ได้ท าการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบการอ่านจับใจความส าคัญ การคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปากับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ผลการศึกษาพบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปากับแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 89.42/87.16 และ 82.06/81.23 ตามล าดับ ดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เท่ากับ 
0.7174 และ 0.5813 ตามล าดับ นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 กิจกรรม มีความสามารถ
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ด้านการอ่านจับใจความส าคัญ การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา มี
ความสามารถด้านการอ่านจับใจความส าคัญ และเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้ มากกว่านักเรียนที่เรียนโดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p ≤ .008) แต่ในด้านการคิดวิเคราะห์ไม่แตกต่างกัน 

3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญวิชาภาษาไทย ของนักเรียน              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ระหว่างก่อนและหลังเรียน ด้วยวิธีสอนแบบ CIPPA MODEL  พบว่า นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ได้รับสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ มีความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญวิชาภาษาไทย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากการทดลอง
ดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า การสอนแบบปกติเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง
เช่นเดียวกันจึงท าให้คะแนนความสามารถด้านการอ่าน จับใจความสูงขึ้น โดยเป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาเป็นส าคัญ มีรูปแบบ การสอนเป็นขั้นตอนชัดเจน สามารถสอดแทรกกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจนักเรียนได้อย่างหลากหลาย โดยครูควรเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของเด็กแต่ละวัย เปิดโอกาสให้นักเรียนรู้จักคิด ฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
และด าเนิน   การสอนให้ครบทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนานาความสามารถของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วนิดา ศิริวัฒน์ (2559)  ได้ท าการศึกษาเร่ืองรายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ส าคัญร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบซิปปา (CIPPA MODEL) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่ามีประสิทธิภาพ 82.70/82.44 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนด 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย แบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความส าคัญร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิป
ปา (CIPPA MODEL) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ข้อเสนอแนะ 

1. ครูผู้สอนควรบันทึกปัญหาหรือข้อบกพร่องในการวิจัยโดยสังเกตขณะทดลองหรือเปิดโอกาสให้ 
นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกและข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องเพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

2. การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ CIPPA MODEL  สามารถน าไปพัฒนาทักษะอ่ืนๆ 
และประยุกต์ใช้กับนักเรียนระดับอ่ืนๆ หรือครูน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับ
การสอนอ่านให้กับนักเรียนโดยเลือกเนื้อหาและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับชั้นเรียนของตนเอง 

3. การเลือกเนื้อหาเพื่อประกอบกิจกรรมการอ่านควรมีความเหมาะสมกับนักเรียนโดยพิจารณา  
ระดับความยากง่าย ความยาวของเร่ือง ความหลากหลายของเรื่อง และสอดคล้องกับความสนใจในแต่ละช่วง
วัยของนักเรียน 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรท าการวิจัย การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้วิธีสอน        แบบ 
CIPPA MODEL  กับการสอนในรูปแบบอ่ืน เพื่อ เปรียบเทียบผลการวิจัยว่าเหมือนหรือแตกต่างกันกับ
ผลการวิจัยคร้ังนี้ 
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2. ควรน าการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL  ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านอ่ืน 

3. ควรน าการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL  ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนใน
ระดับชั้นอ่ืนๆ  
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