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การสร้างแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน แบบโมเดลซิปปา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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Abstract

 The purposes of this study were (1) to construct analytical reading exercises using CIPPA to enhance Thai 

Language instruction for students in Prathomsuksa 4, (2) to apply an effectiveness index to Thai language learning 

for students in Prathomsuksa 4, (3) to compare the relative levels of student achievement in Thai language learning 

in Prathomsuksa 4, and (4) to assess student knowledge retention after two weeks. The subjects were 30 students 

in Prathomsuksa 4 in the first semester of the academic year 2012. The study tools were the CIPPA Model Student 

Management Plan,exercises for analytical reading, and an achievement test. Statistical measurements were mean, 

standard deviation, t-test. Results were as follows: 

 1.  Exercises for analytical reading were effective at 87.98/85.11 higher than the reference criterion.

 2.  The value of effectiveness index was 0.7967 (79.67%).

 3.  As a result of exercises for analytical reading, performance for student in Prathomsuksa 4 on criterion-

reference measurs(>80%) was superior to standard (p=.05)

 4.  Mean scores of student knowledge retention after two-week study was not statistically significant.
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บทคัดย่อ
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโมเดลซิปปากลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการอ่าน 

เชิงวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโมเดลซิปปากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) เปรียบเทียบ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโมเดลซิปปาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กับเกณฑ ์

ร้อยละ 80 4) ศึกษาความคงทนในการเรียนของนักเรียนเมื่อเรียนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียน

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนหนิกอง (พบิลูอนสุรณ์) จ�านวน 30 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ได้แก่ แผนการจดัการ

เรียนรู้แบบโมเดลซิปปา แบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และแบบทด สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  
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 ผลการวิจัยพบว่า

 1) แบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.98/ 85.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 

 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 0.7967 คิดเป็นร้อยละ 79.67

 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการสอนโมเดลซิปปากับเกณฑ์ร้อยละ 80 พบว่า

ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 85.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4) ความคงทนในการเรียนของนักเรียน พบว่าคะแนนหลังการเรียนและคะแนน หลังการเรียนเมื่อเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ ไม่แตก

ต่างกันแสดงว่านักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้

ค�าส�าคัญ : ซิปปาโมเดล, การอ่านเชิงวิเคราะห์

ความส�าคัญและความเป็นมาของปัญหา
 ภาษาไทยเป ็นเอกลักษณ์ประจ�าชาติเป ็นสมบัติทาง

วฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสรมิสร้างบคุลกิภาพ

ของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร

เพือ่ความเข้าใจ และความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกัน ท�าให้สามารถประกอบ

กิจธุรการงาน และด�ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่าง

สนัตสิขุ และเป็นเครือ่งมอืในการแสวงหาความรู ้ประสบการณ์จาก

แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด

วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนน�า

ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้

ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี 

สุนทรียภาพเป็นสมบัติล�้าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสาน

ให้คงอยูคู่ช่าติไทยตลอดไป (ส�านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 

2552, หน้า 1)

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

ได้ก�าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีมาตรฐานการเรียนรู้ท้ังหมด 5 

มาตรฐาน คอื การอ่าน การเขียน การฟังการด ูและการพดูหลกัการ

ใช้ภาษา วรรณคดแีละวรรณกรรม บรรดาทกัษะต่างๆ ในภาษาไทย

การอ่านเป็นทักษะหนึ่งที่ส�าคัญมากส�าหรับการสื่อสารเนื่องจากมี

ความส�าคญัต่อการเรยีนรู ้เป็นเครือ่งมอืพืน้ฐานในการสร้างความคดิ

ความเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ท่ีจ�าเป็นอย่างยิ่งในการด�าเนินชีวิต 

ประจ�าวัน ทั้งนี้เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้

ต่างๆ ท�าให้เป็นคนรอบรูป้รบัตวัและด�ารงชวีติอยูใ่นสังคมได้อย่างมี

ความสุขส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก�าหนด

กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อเร่งรัด ส่งเสริม 

และพัฒนาในหลายๆ ด้าน รวมทัง้พัฒนาการอ่านและการเขยีน และ

การยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทย ส่งเสริม ให้นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 อ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

เป็นต้นไป อ่านคล่อง เขียนคล่อง ใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อการเรียนรู้สาระอื่น เพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และ 

เพื่อการสื่อสารสื่อความคิดได้ตามเจตนารมณ์ภาษาไทยเป็นทักษะ

ที่ต้องฝึกฝนให้เกิดความช�านาญ เพื่อการส่ือสารและส�าหรับการ

เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดการน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน  

การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นการอ่านที่ฝึกให้ผู้อ่านรู้จักใช้ความคิด 

สติปัญญา และความรอบรู้ต่อส่ิงที่ได้อ่าน การฝึกแสดงความคิด

เห็นจะช่วยให้ผู ้อ่านรู้จักคิดเป็น มีความรู้กว้างขวางและเป็น 

การเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถในการใช้ทักษะทางปัญญา  

เพือ่แสดงออกมาเป็นความคดิเหน็ของตนเอง การถ่ายทอดความคดิ

เห็นของตนเองออกมาได้จ�าเป็นจะต้องแสวงหาความรู้ต่างๆ น�ามา

เปรียบเทียบและน�าไปพัฒนาความสามารถของตนเองและประสบ

ความส�าเร็จในการท�างานและชีวิตครอบครัว (ส�านักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา, 2546, หน้า 10) ดังเช่นการอ่านบทสนทนา 

พระบรมราโชวาท ข่าว โฆษณา บทความ บทร้อยกรอง และบทเพลง

ล้วนแล้วแต่ต้องใช้การอ่าน เชิงวิเคราะห์ทั้งสิ้น

 ดังนั้น ผู้เรียนจะเกิดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ได้จะต้อง

อ่านอย่างละเอียดและรอบคอบ รวมทั้งเข้าใจเนื้อหาสาระของเรื่อง

เป็นอย่างด ีอ่านแล้วสามารถแยกแยะได้ว่า เรือ่งนัน้ๆ เป็นเร่ืองเก่ียว

กับอะไร ที่มาของเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างไร แนวคิดและมุมมองของ 

ผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องนั้น เป็นอย่างไร โดยอาศัยการพิจารณาหาเหตุ

ผลประกอบและรูจ้กัการเปรยีบเทยีบจงึจะช่วยให้ผูอ่้านสามารถสรปุ

เรือ่งและสรปุแนวคดิหรอืมมุมองของผูเ้ขยีนได้ (วชัร ีบรูณสงิห์ และ

นิรมล ศตวุฒิ, 2542, หน้า 45)

 การพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ได้นั้น ต้องพัฒนาควบคู่ไป

กับกระบวนการคิดวิเคราะห์คือความคิดในการจ�าแนกแยกแยะ

ข้อมูลองค์ประกอบของสิง่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวตัถ ุเรือ่งราว เหตกุารณ์

ต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อค้นหาความจริง ความส�าคัญ  

แก่นแท้ องค์ประกอบหรอืหลกัการของเรือ่งนัน้ๆ ทัง้ทีอ่าจแฝงซ่อน
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อยู่ภายในส่ิงต่างๆ หรือปรากฏได้อย่างชัดเจนรวมทั้งหาความ

สัมพันธ์และความเชื่อมโยงของสิ่งต ่างๆ ว่าเกี่ยวกันอย่างไร  

อาศัยหลักการใดจนได้ความคิดเพ่ือน�าไปสู่การสรุปการประยุกต์ใช้ 

การท�านายหรือการคาดการณ์สิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง (ประพันธ์

ศิริ สุเสารัจ, 2551, หน้า 48) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  

รุง่ แก้วแดง ทีไ่ด้กล่าวว่าการเรยีนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรยีนรูจ้กัคดิ

วิเคราะห์ รู้จักเชื่อมโยงความคิดรู้จักใช้ความคิด รู้จักใช้และพัฒนา 

ภมูปัิญญาไทย ปรบัค่านยิมให้เหมาะกบัสถานการณ์พฒันาคุณธรรม

และจริยธรรมที่พึงประสงค์ (รุ่ง แก้วแดง, 2540, หน้า60-79)

 ทั้งนี้ ความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์จะเกิดขึ้นกับ

ตัวเด็กได้นั้นต้องจัดระบบการศึกษาเป็นระบบที่สอนให้คิดเป็น

วิเคราะห์เป็นและประยุกต์ใช้เป็น และต้องอาศัยครูเป็นผู้จัดการ

เรียนการสอนด้วยการสร้างปัญญาวิถีให้กับเด็กเพื่อให้เติบโตเป็น

ผู้น�าทางปัญญาได้ ต้องมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่เอื้อให้เด็ก

อยากรู้ เนื่องจากในอนาคตสื่อมวลชนและสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเข้า

มามีบทบาทส�าคัญในชีวิตประจ�าวันของมนุษย์ เด็กจะได้รับข้อมูล

ข่าวสารความรู้มากมายเด็กจึงควรได้รับการชี้แนะและสอนให้รู้จัก

พิจารณา วิเคราะห์ แยกแยะ สิ่งดี ไม่ดี และเลือกรับในสิ่งที่เป็น

ประโยชน์ต่อชีวิต (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2543, หน้า 153)

 โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) เป็นโรงเรียนระดับประถม

ศกึษา (ขยายโอกาส) ตัง้อยูท่ีต่�าบลห้วยขมิน้ อ�าเภอแก่งคอย จงัหวดั

สระบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 

เขต 2 จัดเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดท�าการสอนระดับชั้นอนุบาล

ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553-2554 ชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดังนี้ ปีการศึกษา 2553 ผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) 

มคีะแนนเฉลีย่โดยรวม 35.00 ในปีการศกึษา 2554 พบว่า มีผลการ

ทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตข้ัินพืน้ฐานลดลงโดยมคีะแนนเฉลีย่ 

30.49 มีค่าเฉลี่ยเรื่องการอ่าน 34.28 ผลคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 

60 ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก�าหนดไว้ โดยเนื้อหาที่เป็นปัญหาต่อการ

จัดการเรียนรู้คือ การอ่าน นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการอ่าน

วิเคราะห์ อ่านแล้ว ไม่สามารถวิเคราะห์เน้ือหาได้ว่าต้องการส่ือถึง

เรื่องอะไร ไม่สามารถแยกแยะความคิดของข้อความที่อ่านและ 

น�ามาจัดล�าดับ ไม่สามารถแยกแยะประเด็นส�าคัญอย่างละเอียด  

เพื่อแยกแยะข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็น รวมถึงไม่สามารถ

แยกแยะให้ได้ว่าส่วนต่างๆ น้ันมีความหมายและความส�าคัญ 

อย่างไร เป็นเหตใุห้ผลการทดสอบในเนือ้หานี ้ยงัไม่ประสบผลส�าเรจ็ 

เท่าที่ควร ครูผู ้สอนควรปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยยึด 

ผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลางจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพ่ือให้ผูเ้รยีนเกิด

ความสนใจ เกดิพฒันาการทางสมองเพือ่การคิด (ศิรนิชุ รตันประสบ, 

2550, หน้า 2) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรม

การเรียนรู ้ในลักษณะให้ผู ้เรียนเป็นผู ้สร้างความรู ้ด ้วยตนเอง  

ซ่ึงนอกจากผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเองและพึ่งพาตนเองแล้ว  

ยงัต้องพ่ึงปฏสิมัพนัธ์กบัเพือ่น และบคุคลอืน่ๆ และสิง่แวดล้อมรอบ

ตัวด้วย รวมทั้งต้องอาศัยทักษะกระบวนการต่างๆ จ�านวนมากเป็น

เครื่องมือในการสร้างความรู้ นอกจากนั้นการเรียนรู้จะเป็นไปอย่าง

ต่อเนื่องได้ดี หากผู้เรียนอยู่ในสภาพที่มีความพร้อมในการรับรู้  

และเรียนรู้ มีประสาทการรับรู้ที่ตื่นตัว ไม่เฉื่อยชา ซึ่งสิ่งที่สามารถ

ช่วยให้ผู้เรียนอยู่ในสภาพดังกล่าวได้ก็คือ การให้มีการเคลื่อนไหว

ร่างกายอย่างเหมาะสม กจิกรรมทีม่ลีกัษณะดงักล่าวจะช่วยให้ผูเ้รยีน

เกิดการเรียนรู้ได้ดี เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อตนเอง และ

ความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้น จะมีความลึกซึ้งและอยู่คงทนมากขึ้น 

หากผู้เรียนมีโอกาสน�าความรู ้น้ันไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์  

ที่หลากหลาย (ทิศนา แขมมณี, 2552, หน้า 282 )

 บางครั้งความช�านาญของครูผู้สอน ท�าให้สอนเร็วเกินไป  

ผู้เรียนแต่ละคนมีปัญหาในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน อาจเน่ืองจากสติ

ปัญญาของคนเราไม่เท่ากัน ครูผู้สอน ควรปรับเปลี่ยนกระบวนการ

สอนใหม่ โดยในระหว่างท�าการสอนนั้น ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติทุก

ขั้นตอนและควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับ

ความรู้เดิมของตนโดยผ่านกระบวนการที่หลากหลาย

 รูปแบบการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โมเดล

ซิปปารูปแบบนี้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่

เรยีนอย่างแท้จรงิ โดยการให้ผู้เรยีนสร้างความรูด้้วยตนเองโดยอาศยั

ความร่วมมอืจากกลุม่ นอกจากนัน้ยงัช่วยพฒันาทกัษะกระบวนการ

ต่างๆ จ�านวนมาก อาทิ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ ่ม 

กระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และกระบวนการแสวงหา 

ความรู้ ซิปปา เป็นหลักการซึ่งสามารถน�าไปใช้เป็นหลักในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน ตามแนวคิดของ ทิศนา  

แขมมณี ได้กล่าวว่าการสอนตามหลักซิปปา ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน

เกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียน สามารถอธิบายชี้แจง ตอบค�าถามได้ดี 

นอกจากนั้นยังได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ 

การท�างานเป็นกลุ่ม การสื่อสาร รวมทั้งเกิดการใฝ่รู้ด้วย โดยน�า

แนวคิดเหล่านั้นมาประสานกัน ท�าให้เกิดเป็นแบบแผนขึ้น แนวคิด

ดงักล่าวได้แก่ แนวคดิการสร้างความรู ้แนวคดิเกีย่วกบักระบวนการ

กลุ่มและการเรียนรู้แบบร่วมมือ แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมในการ

เรยีนรู ้แนวคดิเกีย่วกบัการเรยีนรูก้ระบวนการ แนวคิดเกีย่วกบัการ

ถ่ายโอนความรู ้(ทศินา แขมมณ,ี 2552, หน้า 282-283) การจดัการ

เรียนการสอนแบบซิปปาจึงมีความส�าคัญกับผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง 
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เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง  

การจัดกิจกรรมการเรียนที่ช่วยให้ผู ้เรียนได้มีโอกาสเคล่ือนไหว

ร่างกาย เพือ่ช่วยให้ประสาทการรบัรูข้องผูเ้รยีนตืน่ตวัพร้อมทีจ่ะรบั

รูข้้อมลูและการเรยีนรูต่้างๆ ทีจ่ะเกดิ ช่วยให้ผูเ้รยีนมคีวามจดจ่อใน

การคิด สนุกที่จะคิด มุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นพบความรู้และสร้างความ

รูด้้วยตวัเอง ท�าให้เกดิการเรยีนรูท้ีมี่ความหมายต่อตนเอง เปิดโอกาส

ให้ผูเ้รยีนได้มปีฏสิมัพนัธ์กบัผูส้อน เพือ่น แหล่งความรูส้ือ่การเรยีนรู้ 

หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวส่งผลต่ออารมณ์ความรู ้สึกของผู้เรียน  

และเน้นการมีส่วนร่วมทางสังคมเพื่อฝึกฝนทักษะทางสังคมแก่ผู้

เรียน การปฏิบัติจริง การใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การพฒันาทกัษะทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชีวติของผูเ้รยีน เช่น กระบวน  

การคิดวิเคราะห์ การใช้วิจารณญาณ กระบวนการแก้ปัญหา 

กระบวนการแสวงหาความรู้ การน�าความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เป็นการเชื่อมโยงทฤษฎีความรู้ 

สู่การปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิตของผู้เรียนแต่ละคน  

จะเหน็ว่าการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบซิปปา ผูส้อนสามารถเลอืก

ใช้วธิสีอนและเทคนคิต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย โดยเน้นการทบทวน

ความรูก้ารสร้างความรูใ้หม่ การท�าความเข้าใจ การแลกเปลีย่นความ

รู้ในกลุ่ม การสรุปความคิดรวบยอดการแสดงผลการเรียนรู้และ 

การประยกุต์ใช้ความรูใ้ห้ผสมผสานกนัไปตามสภาพของผูเ้รยีน และ

เป้าหมายของการเรียนรู้เป็นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบ 

องค์รวม ท�าให้ผูเ้รยีนเป็นบคุคลทีส่มบรูณ์และมคีวามสุข (เอกรนิทร์  

สี่มหาศาล, 2545, หน้า 36-37)

 ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส�าคัญของรูปแบบการเรียนการสอน

แบบโมเดลซิปปาเพื่อน�ามาใช้ในการสร้างแบบฝึกการอ่านเชิง

วิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปี

ที ่4 เพือ่พฒันาผูเ้รยีนให้เกดิความรู ้ความเข้าใจในเรือ่งทีเ่รยีนอย่าง

แท้จริง แล้วผู้วิจัยยังสนใจท่ีจะศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของ

นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ ทั้งน้ี 

ผู้วิจัยได้ใช้เน้ือเรื่องใกล้ตัวนักเรียนตลอดจนเน้ือหาส่วนใหญ่มุ่ง 

ส่งเสริมทักษะกระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์ ซึ่งผลการวิจัยจะเป็น

ประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนตามเป้าหมาย 

ของการจัดการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1.  เพือ่สร้างแบบฝึกการอ่านเชิงวเิคราะห์โดยใช้รปูแบบการ

เรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

80/80

 2.  เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการอ่านเชิง

วิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่าน

เชงิวเิคราะห์โดยใช้รปูแบบการเรยีนการสอนแบบโมเดล ซปิปาของ

นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 80 

 4.  เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนของนักเรียน ชั้น

ประถมศกึษาปีที ่4 จากการเรยีนด้วยแบบฝึกการอ่าน เชงิวเิคราะห์

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ขอบเขตของการวิจัย
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 

4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จ�านวน  

2 ห้อง รวมทั้งสิ้น 61 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 

โรงเรยีนหนิกอง (พิบลูอนสุรณ์) ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถม

ศึกษาสระบุรี เขต 2 จ�านวน 1 ห้อง รวมทั้งสิ้น 30 คนซึ่งได้มาจาก

การเลือกตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) 

โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มเน่ืองจากนักเรียนทั้งสองห้องมี

ลักษณะพื้นฐานความรู้ความสามารถใกล้เคียงกัน

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยการหาค่าร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการอ่านเชิง

วิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 4 โดยการหาค่า E.I. 

 3. การหาค่าความคงทนในการเรียนของนักเรียน จากการ

เรียนด้วยแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ไทยส�าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 หลงัจากทดสอบหลงัเรียน

ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านเชิง

วิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 4 ชุดเดิมโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง แบนมาตรฐาน และน�า

ผลการทดสอบที่ได้มาวิเคราะห์ โดยการทดสอบค่าที (t-test) 
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สรุปผลการวิจัย
 1.  แบบฝึกการอ่านเชงิวเิคราะห์โดยใช้รปูแบบการเรยีนการ

สอนแบบโมเดลซิปปากลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 

87.98/85.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห ์

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา กลุ่มสาระการ

เรยีนรูภ้าษาไทย ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปทีี ่4 มค่ีาเท่ากบั 

0.7967 คิดเป็นร้อยละ 79.67

 3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนกลุ่มสาระการเรียน

รู้ภาษาไทยเรือ่งการสร้างแบบฝึกการอ่านเชงิวเิคราะห์โดยใช้รปูแบบ

การเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าค่าเฉล่ียแบบทดสอบ

หลังเรียน 25.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.11 และผลสัมฤทธ์ิ 

หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 85.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด (ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80)

 4.  ความคงทนในการเรียนของนักเรียนจากการเรียนด้วย

แบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ

โมเดลซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่าคะแนนหลังการเรียนและคะแนนหลัง 

เรียน 2 สปัดาห์ ไม่แตกต่างกนัแสดงว่านกัเรยีน มคีวามคงทนในการ

เรยีนรู้ จากการเรยีนด้วยแบบฝึก การอ่านเชงิวเิคราะห์โดยใช้รปูแบบ

การเรียนการสอน แบบโมเดลซิปปา 

อภิปรายผล
 1.  แบบฝึกการอ่านเชงิวเิคราะห์โดยใช้รปูแบบการเรยีนการ

สอนแบบโมเดลซิปปากลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ  

87.98 / 85.11 (E
1
/E

2
) แสดงว่าแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ที ่

ผู ้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะน�าไปใช้ในการเรียน 

การสอน ซึ่งทั้งนี้เนื่องมาจาก

  1) การสร้างแบบฝึกอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบ 

การเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีรูปแบบของเนื้อหาที่หลากหลาย 

ได้แก่ บทสนทนา พระบรมราโชวาท ข่าว โฆษณา บทความ นิทาน 

บทร้อยกรองและบทเพลง ซ่ึงลักษณะเนื้อหาเป็นข้อความส้ันๆ  

มีลักษณะเฉพาะและค�าท่ีปรากฏในเน้ือหา ท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นค�าที่

พบใช้ชวิีตประจ�าวนั ซึง่เป็นเนือ้หาทีไ่ม่ซบัซ้อนเข้าใจง่ายสนกุสนาน 

น่าติดตาม ดังที่ จันทรา ปรีชา (2548,หน้า 106 – 107) ได้พัฒนา

แผนการจัดกิจกรรม การอ่านวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เสนอว่าแบบฝึกที่ดีต้องเป็นแบบฝึกสั้นๆ  

เรียงจากง่ายไปยาก กิจกรรมสนุกสนาน เร้าความสนใจของเด็ก  

เวลาฝึกพอเหมาะ ไม่นานเกินไป   

  2) การสร้างแบบฝึกอ่านเชงิวเิคราะห์โดยใช้รปูแบบการ

เรียนการสอนแบบโมเดล ซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างอย่างเป็น

ระบบและตามขั้นตอนตามระเบียบวิธีวิจัย โดยได้ศึกษารวบรวม

ข้อมูลจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

และได้รวบรวมความรู ้ท�าความเข้าใจ เกีย่วกับการอ่านเชงิวเิคราะห์

การสอนแบบโมเดลซิปปา ซึ่งศึกษาจากทฤษฎีทางจิตวิทยา ทฤษฏี

การสอน ประสบการณ์ วิเคราะห์เนื้อหาจากหลักสูตรแกนกลาง 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ด�าเนนิการสร้างแบบฝึกหดั

แล้วน�าไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  

รูปแบบของแบบฝึก ภาษาที่ใช้ไม่วกวนเข้าใจยาก ในแบบฝึกหัด 

มีรูปภาพน�ามาประกอบ เมื่อผ่านผู้เชี่ยวชาญแล้วจึงน�าไปปรับปรุง

แก้ไข แล้วน�าไปทดลองใช้กับนักเรียนเพื่อตรวจสอบความยากง่าย 

และระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง น�าแบบฝึกมาปรับปรุงอีกครั้ง  

จากนั้นน�าแบบฝึกที่มีความสมบรูณ์ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหินกอง (พิบูลนุสรณ์) เพื่อเปรียบเทียบ

กบัประสิทธภิาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และสอดคล้องกบังาน

วิจัยของ ฉันทนา การสะอาด (2547, หน้า 100) ซ่ึงได้ศึกษาการ

สร้างแบบฝึกการอ่านที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดไทย  

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยได้สร้างเครื่องมือตาม 

รูปแบบการวิจัยแล้วน�าไปเก็บข้อมูล พบว่า ผู้เรียนที่เรียนโดยใช ้

แบบฝึกแต่ละชุดผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 87.40 และ

ผูเ้รยีนสามารถท�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน

ด้วยแบบฝึกผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดคิดไว้เป็นร้อยละ 86.66 ซึ่งสูงกว่า

มาตรฐานที่ตั้งไว้

 2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห ์

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา กลุ่มสาระการ

เรยีนรูภ้าษาไทย ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปทีี ่4 มค่ีาเท่ากบั 

0.7967 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้า ในการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 

79.67 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วงเดือน ภัณฑประทีป (2550, 

หน้า 75) ซึ่งได้ท�าการศึกษาค้นคว้า เรื่องผลการอ่านเชิงวิเคราะห์

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ด้วยกลุม่ร่วม

มอืทีใ่ช้แผนผงัความคดิของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรยีน

บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) จ�านวน 20 คน ผลการศึกษาค้นคว้า

พบว่า แผนการจัดการเรียนรู ้การอ่านเชิงวิเคราะห์ที่สร้างขึ้น  

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.17/83.83 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล

เท่ากบั 0.6135 แสดงว่านกัเรียนมีความก้าวหน้าในการเรยีนร้อยละ 
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61.35 สาเหตคุวามก้าวหน้าในการเรยีนของนกัเรยีนเพิม่ขึน้จากเดมิ

และผู้วิจัยมีกลวิธีในการฝึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้

  1)  การฝึกต่อเนือ่งทกุๆ วนั วนัละหนึง่ชัว่โมงเป็นจ�านวน 

15 ครั้งซึ่งหลักของการฝึกจะต้องฝึกซ�้าและต่อเนื่อง เป็นเวลานาน

พอจึงจะได้ผลการฝึกซ�้าในที่นี้หมายถึงฝึกซ�้าในเรื่องของการอ่าน 

คิดวิเคราะห์แม้ว่าแบบฝึกท่ีสร้างขึ้นจะมีความหลากหลายแต่ทุก

แบบฝึกจะมจีดุมุง่หมายอย่างเดยีวกนัคอืฝึกให้นกัเรยีนเข้าใจวธิกีาร

อ่านแล้วจับประเด็นส�าคัญของเรื่องได้ดังท่ีกฎแห่งการฝึก (law of 

exercise) ตามทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ (ทิศนา แขมมณี, 

2547, หน้า 51-52) ที่กล่าวว่าสิ่งใดก็ตามที่มีการฝึกหรือกระท�า

บ่อยๆ ย่อมท�าให้ผู้ฝึกมีความคล่องและสามารถท�าได้ดี

   2)  วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่ต้องใช้ทักษะในการฝึกฝน

บ่อยๆ จึงจะเรียนได้ดี แบบฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์ของผู้วิจัยได้

ออกแบบให้นกัเรียนได้ฝึกฝนกันอ่านอย่างสนกุมรีปูการ์ตนู ซึง่ท�าให้

นักเรียนชอบและอ่านหลายๆ รอบ อีกทั้งยังมีหลากหลายเรื่อง  

โดยนักเรียนจะได้ฝึกอ่าน ไม่เกิดความเบื่อหน่วยในการฝึกฝน ยังได้

ศกึษาความหมายจากภาพ ความหมายในแต่ละเรือ่ง ความหมายใน

แต่ละประโยคอีกด้วย ท�าให้เมื่อนักเรียนฝึกอ่านครบทั้ง 15  

แบบฝึก นักเรียนสามารถฝึกอ่านคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผลและ

มปีระสทิธภิาพอกีด้วยซ่ึงตรงกบังานวจิยัของ เอมอร สงวนด ี(2547, 

หน้า 52) ที่ได้สร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านสะกดค�าตามมาตรา

ตวัสะกดไทยของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนวดับางเล็ก 

ซึง่ได้พฒันาแบบฝึกพฒันาการอ่านสะกดค�าตามมาตราตัวสะกดไทย 

จ�านวน 8 มาตร มาตราละ 10 ค�า รวม 80 ค�า โดยใช้เวลาทดลอง

แบบฝึกชุดละ 5 วัน วันละ 1 ชั่วโมงรวมระยะทดลองทั้งหมด  

40 ชั่วโมง

  3) การจัดการเรยีนรู้โดยใช้กระบวนการเรยีนแบบกลุม่

เพือ่ให้นกัเรยีนได้มโีอกาสท�ากจิกรรมร่วมกนัจดัแบ่งหน้าทีค่วามรบั

ผิดชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ได้ช่วยเหลือซ่ึงกัน

และกนั นกัเรยีนท่ีเรยีนเก่ง อ่านคล่อง จะช่วยเหลอืเพือ่นท่ีเรยีนอ่อน

ท�าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันดังที่ บุญโฉม ทองผา (2547,  

หน้า 29) กล่าวว่ากระบวนการกลุ่มจะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสาร

การปฏิสัมพันธ์ความรู้ความคิดระดับสูงของผู้เรียนช่วยเพิ่มความ

ตระหนักในบทบาทหน้าท่ีในฐานะสมาชิกกลุ่มและอิสระในการ

ท�างาน นอกจากนั้น สามารถส่งเสริมวินัยในตนเองและลดปัญหา 

การจัดการ ในชั้นเรียนได้ด้วย

  4) การใช้สื่อและกิจกรรมที่หลากหลายในข้ันตอนของ

การฝึกมีแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเพลง  

ข่าว โฆษณา นิทาน เพลง บทร้อยกรอง และกิจกรรมที่ใช้แบบ

ทดสอบความเข้าใจเนื้อเรื่องมีหลายรูปแบบ ได้แก่ การตอบค�าถาม 

การตั้งชื่อเรื่อง การวิเคราะห์เหตุการณ์การวิเคราะห์เชิงความ

สัมพันธ์ การอ่านเชิงวิเคราะห์แล้วน�าไปเขียนเป็นแผนผังความคิด 

การเขียนวิเคราะห์เชิงแผนภาพโครงเรื่อง และการเขียนสรุปเรื่อง 

เป็นต้น กิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้าใจเนื้อหาเป็นการกระตุ้นให้

นักเรียนคิด มีความสนใจในการท�ากิจกรรม ท�าให้จับใจความได้เร็ว

ขึ้นดังที่ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2544, หน้า112) กล่าวว่า การจัดการ

เรียนรู้แบบกลุ่ม และการใช้สื่อและกิจกรรมที่หลากหลายท�าให้

นักเรียนไม่เบื่อหน่ายเกิดความสนใจและตั้งใจฝึกเป็นอย่างดี

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ ่มสาระการ 

เรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการสร้างแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าค่าเฉลี่ย 

แบบทดสอบหลังเรียน 25.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.11 และ 

ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีค่าเท่ากับ 85.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด  

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภินันท์ อรกุล 

(2544, หน้า 65) ซึง่ได้ท�าการศกึษาค้นคว้า การพฒันาแผนการเรยีน

รู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ส�าหรับนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ของนกัเรียนโรงเรยีน

ศรีไผทสมันต์ จ�านวน 3 คน โดยเนื้อหาที่น�ามาสร้างแบบฝึกทักษะ

การอ่าน เชิงวิเคราะห์ ได้แก่ ข่าวการเกษตร ข่าวการศึกษาและ

เทคโนโลยี ข ่าวการเมือง ข ่าวอาชญากรรมข่าวเศรษฐกิจ  

ข่าวกีฬาและสุขภาพ ข่าวปัญหาสังคม และข่าวบุคคลดีเด่น ผลการ

ศึกษาพบว่าแผนการเรียนรู ้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิง

วเิคราะห์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 81.07/82.83 

และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6366 และงานวิจัยของ  

ฉนัทนา การสะอาด (2547, หน้า 100) ได้ท�าการศกึษาค้นคว้า เรือ่ง 

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านทักษะการอ่าน 

เชงิวเิคราะห์ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ด้วยการเรยีนรูแ้บบกลุม่ร่วมมอื

ที่ประสบผลส�าเร็จเป็นทีม จ�านวน 33 คน โดยแบบฝึกทักษะการ

อ่านเชงิวเิคราะห์สร้างจากเนือ้หาจากบทเรยีน บทสนทนา บทความ 

ข่าว โฆษณา นทิาน บทร้อยกรอง และปรศินา ผลปรากฏว่า แผนการ

จดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาภาษาไทยด้านทกัษะการอ่านเชงิวเิคราะห์

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.26/80.60 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการ

จัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 

0.71 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 71.00

 4. ความคงทนในการเรียนของนักเรียน จากการเรียนด้วย

แบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ

โมเดลซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปีที ่4 พบว่า คะแนนหลงัการเรยีนรูห้ลงัเรยีน 2 สปัดาห์ 

ไม่แตกต่างกนัแสดงว่านกัเรยีน มคีวามคงทนในการเรยีนรูเ้นือ่งจาก
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ผู้วิจัยมีกลยุทธ์และยุทธวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย 

ใช้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์

ความรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด ฝึกการคิด การวิเคราะห์ กล้าแสดง

ความคิดเห็น และกล้าแสดงออก อีกท้ังการจัดกลุ่มการเรียนรู ้  

เป็นกลุ่มที่คละความสามารถ มีคนเก่ง ปานกลางและอ่อน ซ่ึง 

แตกต่างกับการแบ่งกลุ่มเรียนรู้ธรรมดาที่นักเรียนส่วนใหญ่มักจะ 

อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เรียนเก่ง ส่วนนักเรียนที่เรียนอ่อนมักไม่มีใคร

ต้องการให้เข้ากลุ่มด้วย การสอนแบบโมเดลซิปปายงัเน้นปฏสัิมพนัธ์

ภายในกลุ่มปฏิสัมพันธ์ภายนอกกลุ่มและการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

ถ้านกัเรียนไม่ปฏบิติัอาจส่งผลต่อการเรยีนของนกัเรยีนได้ ผูว้จิยัเอง

ได้กระตุ้นและฝึกให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มกล้าแสดงออก และทุกคน

มีความส�าคัญต่อกลุ่มเท่าเทียมกัน และการปฏิบัติตนของสมาชิก

ภายในกลุ่มสามารถปรับเปลี่ยนหน้าท่ีได้ตามความสามารถและ

ความเหมาะสม ดังเช่น ทิศนา แขมมณี (2547, หน้า 348) ได้กล่าว

ว่า จ�านวนสมาชิกในกลุ่มย่อย จ�านวนที่เหมาะที่สุดคือ 4-6 คน 

เพราะถ้ากลุ่มเล็กเกินไป กลุ่มจะไม่ได้ความคิดท่ีหลากหลายเพียง

พอ ถ้ากลุม่ใหญ่เกนิไปสมาชกิกลุม่จะมโีอกาสแสดงความคดิเหน็ได้

น้อยหรือไม่และการจัดการเรียนรู ้แบบกลุ ่มและการใช้ส่ือและ

กิจกรรม ที่หลากหลายท�าให้นักเรียนไม่เบ่ือหน่ายเกิดความสนใจ

และตั้งใจฝึกเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. แบบฝึกที่มีใบงานส�าหรับให้นักเรียนอ่าน ควรให้ตัว

อักษรมีขนาดตัวใหญ่เพื่อให้นักเรียนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

 2. ครูผู้สอนควรศึกษาข้ันตอนในการใช้แบบฝึกให้ชัดเจน

พร้อมเตรียมสื่อและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในแบบฝึกให้ครบถ้วนก่อนน�า

ไปใช้

 3. ครูผู ้สอนควรบันทึกปัญหาหรือข ้อบกพร่องที่พบ  

ในการทดลองโดยการสงัเกตขณะทดลองหรอืเปิดโอกาสให้นกัเรยีน

เขยีนแสดงความคดิเหน็ ความรูส้กึ ตลอดจนข้อเสนอแนะทีเ่กีย่วข้อง 

เพื่อน�ามาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

 4. กิจกรรมในการอ่านเชิงวิเคราะห์ครูผู ้สอนสามารถ

ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์

 5. ระยะเวลาในการฝึกอ่านเนื่องจากเด็กในวัยน้ี มีความ

สนใจน้อยมากหากให้ฝึกอ่านนานเกินไปเด็กอาจจะเกิดความเบ่ือ

หน่ายไม่อยากอ่านหนังสืออีกเพราะรู้สึกไม่สนุกกับการท�ากิจกรรม

ควรจัดเวลาในการท�ากิจกกรรมให้เหมาะสมกับเวลา

 6. ครูผู้สอนควรใช้การเสริมแรง เช่น ค�าชมเชย การยิ้ม  

การสัมผัส และการให้รางวัลเป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียน

เหน็คณุค่าของตนเองและผูอ้ืน่ เพือ่ให้นกัเรยีนเกดิความเชือ่มัน่ และ

มีแรงจูงใจซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้

 7. ส่ือประเภทนิทานเป็นส่ือท่ีได้รับความสนใจสนุกสนาน 

เนื่องจากมีภาพประกอบ เนื้อหาอ่านง่าย วิเคราะห์เนื้อหาได้ง่าย  

ต่างกับสื่อประเภทบทเพลงที่มีเนื้อหายาว การวิเคราะห์เนื้อหาจาก

เพลงจึงท�าได้ช้า ดังนั้นครูผู้สอนควรเลือกสื่อที่มีความเหมาะสม

 ข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจัย

 1.  ควรท�าการวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและ

เจตคตใินการเรยีนจดักจิกรรมการอ่านเชิงวเิคราะห์ด้วยกลุม่ร่วมมอื 

ทีใ่ช้แผนผงัความคดิกบัวธิกีารจดักจิกรรมการอ่านเชงิวเิคราะห์ด้วย

วิธีอื่น เป็นต้น

 2. น�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาไปท�าการวิจัย

เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบผลของตวัแปรตามด้านอืน่ๆ เช่น เจตคติ

ต่อการเรียนคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะด้านการยอมรับนับถือ

ตนเอง ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดสร้างสรรค์ การแก้

ปัญหา การเขยีนเชงิสร้างสรรค์และการอ่านเชงิวิเคราะห์ และความ

คงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน

 3.  ควรมีการท�าวิจัยในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

แบบซปิปาทีศ่กึษาผลทีเ่กดิข้ึนในด้านการฟังและการพดูของนกัเรยีน

 4.  ควรมีการวิจัยในระดับชั้นอื่นด้วย เพื่อจะได้แบบฝึก

พัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความได้เหมาะสมกับระดับชั้น
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