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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาผลการเรียนรู้ตามรูปแบบ CIPPA ผ่าน
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/802) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 ตอ่กจิกรรมการจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบ CIPPA ทีผู่ว้จิยั
พฒันาขึน้ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื 1) แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมการ
เรียนรู้แบบ CIPPA จำานวน 4 แผน แผนละ 3 คาบ คาบละ 55 นาที 2) แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนสำาหรับวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบปรนัย 4 ตัว
เลือก จำานวน 4 เรื่อง เรื่องละ 10 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียน การอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ CIPPA เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s 5-level Rating Scales) จำานวน 20 ข้อ 4) แบบ
ทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 30 
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ข้อ และ 5) แบบสะท้อนผลการจัดกระบวนการเรียนการสอนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ อำาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำานวน 36 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling Technique) วิเคราะหข์้อมลูโดยใชส้ถิตริอ้ยละ คา่เฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
และสถิติทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการวิจัยพบว่า

1. กิจกรรมการจัดการเรียนตามรูปแบบ CIPPA ในการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5มปีระสิทธภิาพ (E1/E2) เทา่กบั 79.47/82.78 
เปน็ไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีตัง้ไว ้2. ผลสัมฤทธิท์กัษะการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หลังเรียนตามรูปแบบ CIPPA สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ CIPPA ในการพัฒนาทักษะ
การอ่านเพื่อความเข้าใจมีดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ .60 หมายความว่าการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ CIPPA ทำาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้คิด
เป็นร้อยละ 60 4. นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ผู้
วิจัยพัฒนาขึ้นตามรูปแบบ CIPPA อยู่ในระดับมาก (  = 4.08, S.D. = 0.14) โดยด้านที่มี
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านสื่อการเรียนรู้ซึ่งมีความ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(  = 4.18, S.D. = 0.11) ส่วนด้านที่คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำาสุดก็คือ ด้านเนื้อหา (
 = 3.94, S.D. = 0.04)

คำาสำาคัญ: การพัฒนา, ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ, ซิปปา โมเดล, 
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

Abstract

The purposes of the research were to 1) develop learning activities by 
using CIPPA MODEL through action research in order to develop English read-
ing comprehensive as the criteria 80/80. 2) compare English reading compre-
hensive skills of Mattayomsuksa 5 students after using CIPPA MODEL that the 
author had developed. 3) study the value of effective index of studying by using 
CIPPA MODEL that the author had developed. 4) study the satisfaction of Mat-
tayomsuksa 5 students after studying by using CIPPA MODEL that the author had 
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developed. The tools used in the research were 1) CIPPA MODEL lesson plans 
; 4 plans, 3 periods in each plan and 55 minutes in a period. 2) The pre-test  
and post-test for reading English Comprehensive skills ; 4 choices for an item 
and 10 items in each circle. 3) The satisfaction questionnaires for reading English  
comprehension by using CIPPA MODEL, it was Likert’s 5-level rating scales 
; 20 items. 4) The reading English comprehensive post-test ; 4 choices, 30 
items and 5) The reflection form of learning process. The sample group were 
36 Mattayomsuksa 5 students of Kosumwittayasan School, Kosumpisai District, 
MahaSarakham Province in 1st semester, 2012 by using Purposive Sampling 
Technique. The data was analyzed by using percentage, mean, S.D. and statistics 
hypothesis test by using t-test (Dependent Samples).

The results of the research were found that: 

1. Learning activities by using CIPPA MODEL to develop reading English 
comprehensive skills of Mattayomsuksa 5 students was effective (E1/E2) as 
79.47/82.78 met the criteria 80/80 which the author set. 2. The reading English 
comprehensive skills achievement post-test after using CIPPA MODEL o fMat-
tayomsuksa 5 students was higher than pre-test significantly at the statistics level 
0.01. 3. The learning activities by using CIPPA MODEL to develop reading English 
comprehensive skills ; the Effective Index (E.I.) was .60. It meant the learning 
by using CIPPA MODEL made the students progress in learning 60%. 4. The 
students satisfied with CIPPA MODEL learning that the author had developed 
in high level ( =4.08, S.D.=0.14). The highest satisfaction scores were learning 
medias ( =4.18, S.D.=0.11) and the lowest satisfaction scores were the texts (
=3.94, S.D.=0.04).

Keywords: The Development, Reading English Comprehensive skills,CIPPA 
MODEL,Action Research Process
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บทนำา

ภาษาองักฤษเปน็ภาษาทีช่นทกุชาติ
ทุกเผ่าพันธุ์ ต่างภาษาและต่างวัฒนธรรม
ยอมรับท่ีจะใช้สำาหรับเป็นภาษากลางหรือ
สื่อกลางในการติดต่อสื่อสารเพื่อกิจกรรม
ตา่งๆ ซึง่ปจัจบุนัมคีวามสะดวกรวดเรว็มาก
ในดา้นข่าวสารและขอ้มลู ดงันัน้ความสำาคญั
ของภาษาอังกฤษก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น สื่อต่างๆ 
รอบๆ ตัวเราล้วนมีภาษาอังกฤษปะปนอยู่
ด้วย โดยเฉพาะในรูปของสิ่งพิมพ์ทั้งในรูป
แบบของบทความ ขา่วสาร วารสาร จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ โฆษณา เป็นต้น เหล่านี้ยิ่ง
ตอ้งทำาใหเ้รานัน้พฒันาทกัษะในการใชภ้าษา
องักฤษมากยิง่ขึน้ ทำาใหก้ารพฒันาเทคนคิใน
กจิกรรมการเรยีนรูภ้าษาองักฤษไดม้คีวามตืน่
ตวัมากยิง่ โดยเฉพาะในทกัษะการอา่นภาษา
องักฤษ เพราะทกัษะการอา่นเปน็เครือ่งมอืที่
สำาคญัท่ีทำาใหบ้คุคลกา้วหนา้ทนัตอ่เหตกุารณ ์
ทักษะการอ่านควรเป็นทักษะที่ได้รับการส่ง
เสรมิเพราะเปน็ทกัษะทีค่งอยู่กับนกัเรียนได้
นานทีส่ดุ เปน็สิง่ท่ีสามารถนำาไปใชไ้ดต้ลอด
เวลาไมว่า่จะเปน็ในเรือ่งการสอบ การคน้ควา้
หาความรูต้า่งๆ ผา่นระบบเนต็เวริก์ (Network 
System) หรอืแมแ้ตก่ารบรโิภคอปุโภคในชวีติ
ประจำาวนั กระทรวงศกึษาธกิารตระหนกัถงึ
ความสำาคัญของการอ่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้
รณรงค์ให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านอย่าง
ถาวร กรมวิชาการ. (2551: ก)

อยา่งไรกต็ามถึงแมว้า่ภาษาองักฤษ
นัน้จะมคีวามสำาคญั แต่ในความเป็นจริงยงัพบ

วา่การสอนภาษาองักฤษของประเทศไทยใน
ปจัจุบนัยงัไมป่ระสบผลสำาเรจ็ ทัง้นีเ้นือ่งจาก
เกดิปญัหาทัง้ในดา้นตวัคร ูนกัเรยีน หลกัสตูร 
วธิสีอน และสภาพแวดลอ้มในการเรยีนการ
สอนที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
โดยจะเห็นไดจ้ากการรายงานผลประเมนิผล
สัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ประจำาปกีารศกึษา 2553 ซึง่ดำาเนนิการ
โดยสำานักทดสอบทางการศึกษา สำานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรากฏว่า
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนทั้ง 3 ระดับ คือ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 
5 เฉลี่ยแล้วคะแนนต่ำากว่าร้อยละ 50 โดย
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.29 (สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26. 2553: 
27) ซึ่งจะเห็นได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังฟัง
ภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่อง พูดภาษาอังกฤษได้
นอ้ย หรอืพดูไมไ่ดเ้ลย ความสามารถในดา้น
การอา่นอยูใ่นเกณฑต์่ำา และไมส่ามารถเขยีน
ภาษาองักฤษไดถ้กูตอ้งเทา่ทีค่วร ซึง่นบัไดว้า่
เป็นความล้อมเหลวของการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นอย่างยิ่ง วราภรณ์ อรรถ
ธรรมสุนทร. (2546: 130)

โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ตั้งอยู่ใน
อำาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามเป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่ง จากรายงานผลการ
ทดสอบในระดับชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปี
การศกึษา 2553 ทัง้ในระดบัมธัยมศกึษาตอน
ต้นและตอนปลายของโรงเรยีนโกสมุวทิยาสรรค์
มคีา่เฉลีย่ในระดบัต่ำา โดยคะแนนในรายวชิา



166

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 7 Number 1 January – April 2015

ภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ต้นอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 11.26 และ
มัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในระดับ 13.92: 
(สำานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
สทศ2553)

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำาวิจัยเชิงปฏิบัติ
การมาใชใ้นการพฒันาทกัษะการอา่นภาษา
อังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้รูปแบบ CIPPA MODEL สำาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียน
โกสมุวทิยาสรรคเ์พือ่แกป้ญัหาการอา่นภาษา
อังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ผูว้จิยัพจิารณาแล้วเหน็ว่าในการพฒันาทักษะ
ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้รูปแบบ CIPPA MODEL ผ่านการ
วจิยัเชงิปฏบิตักิารมาใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีน
และปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน จะ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีอีกท้ังจะทำาให้นักเรียนนั้น
เกิดความพงึพอใจในการจดักจิกรรม มคีวาม
กระตอืรอืรน้ในการใฝเ่รยีนรู ้เกดิกระบวนการ
คดิ และ มทัีกษะในการอา่น การสือ่สาร รูจ้กั
สรา้งองคค์วามรูด้้วยตนเอง และนำาองค์ความรู ้
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันและสังคม
โลกตามศักยภาพ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาแผนการกิจกรรมการ
จัดการเรียนการตามรูปแบบCIPPA ผ่าน
กระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารในการพฒันา
ทกัษะการอ่านเพือ่ความเขา้ใจของนกัเรยีนที่

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพือ่เปรียบเทยีบทกัษะทางการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียน
หลงัเรียนรู้ตามรูปแบบCIPPA กับก่อนเรียน

3. เพือ่ศกึษาคา่ดชันปีระสทิธผิลของ
นกัเรยีน ทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูต้าม
รูปแบบ CIPPA ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียน ต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบCIPPA ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร

ประชากร คอืนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปทีี ่5 ทีศ่กึษาอยูใ่นโรงเรยีนโกสมุวทิยาสรรค ์
อำาเภอโกสมุพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ในภาค
เรยีนที ่1 ประจำาปกีารศกึษา 2555 จำานวน 
9 ห้องเรียน จำานวน 323 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน
โกสุมวิทยาสรรค์ อำาเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ในภาคเรียนที่ 1 ประจำาปีการ
ศึกษา 2555 จำานวน 36 คน โดยได้จาก
เทคนิคการสุ่มอย่างง่าย (Simply Random 
Sample Technique) โดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยในการสุ่ม

2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
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เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเนื้อหา
ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 และ หลักสูตรสถาน
ศึกษา สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนโกสุม
วทิยาสรรค ์ขอบเขตใน สาระที ่1 ภาษาเพือ่
การสื่อสาร (Communication) มาตรฐาน 
ต 1.1 เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน 
สามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อ
ประเภทต่างๆ และนำาความรู้มาใช้อย่างมี
วิจารณญาณและ มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจ
ความเหมอืนและความแตกตา่งระหวา่งภาษา 
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา กับภาษา
และวัฒนธรรมไทยโดยทำาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
โดยแบ่งออกเป็น 4 หน่วย ดังต่อไปนี้

หนว่ยที ่1 หนว่ยการเรยีนรูT้he Thin 
Line for Beauty and Health

หน่วยที่ 2 หน่วยการเรียน A Cure 
for Aging?

หน่วยที่ 3หน่วยการเรียนรู้ Beijing

หน่วยที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ Learn-
ing in America

3. ตัวแปรในการวิจัย 

3.1 ตัวแปรต้น ไดแ้ก่ การจดักิจกรรม
การเรียนรู้ตามรูปแบบ CIPPA 

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 

 3.2.1 ทักษะการอ่านภาษา
อังกฤษเพื่อความเข้าใจ

 3.2.2 ความพงึพอใจตอ่กจิกรรม
การเรียนการสอนตามรูปแบบ CIPPA 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการดำาเนนิการวจิยั 
คือ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 ระหว่าง
เดือนมิถุนายน 2555 ถึงเดือนกันยายน 
2555 โดยแบ่งออกเป็น 4 แผนการเรียนรู้  
แผนการเรียนรู้ละ 3 คาบ รวม 12 คาบ 

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวจิัยปฏบิตัิการในครัง้นี้เป็นการ
วิจัยโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ  
One Group Pretest - Posttest Design  
มีรูปแบบของการวิจัยดังนี้

Pretest Posttest

T
1

X T
2

เมื่อ T
1
 หมายถงึการสอบกอ่นทีท่ำาการทดลอง  

  (Pretest)

 X หมายถึงการสอนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ 
  กลวิธีการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ CIPPA  
  MODEL

 T
2
 หมายถึงการสอบหลงัจากทำาการทดลอง 

  เสร็จสิ้นแล้ว (Posttest)

ในการวิจัยในคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ทำาการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทดลองสอนตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้
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1. จดัปฐมนเิทศกอ่นทำาการวดัทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเพื่อ
ที่จะได้ทำาความเข้าใจกับนักเรียนถึงวิธีการ
เรยีนบทบาทของนกัเรียนจดุประสงคข์องการ
เรียนและวิธีการประเมินผลของการเรียนรู้

2. ทำาการทดสอบวัดทักษะความ
เขา้ใจในการอา่นภาษาอังกฤษเพ่ือความเขา้ใจ
กอ่นเรยีนของนักเรยีนท้ังหมดจำานวน 38 คน
ทำาการทดสอบกอ่นเรยีนโดยใชแ้บบทดสอบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก (Multiple Choice) 
จำานวน 30 ขอ้ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เพือ่ทีจ่ะไดน้ำา
ผลของคะแนนทีไ่ดไ้ปเปรยีบเทยีบกบัผลของ
คะแนนทดสอบหลังเรียน

3. ทำาการทดลองสอนโดยใชแ้ผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ได้สร้างขึ้นจำานวน 4 แผน 
แผนละ 3 คาบรวม 12 คาบคาบละ 55 
นาที และการวิจัยปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ทำาเอกสาร
และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและตา่งประเทศ 
ทำาให้ได้ทราบหลักการและแนวทางในการ
วิจัย จึงได้กำาหนดกรอบแนวคดิของงานวจิยั
มี 4 วงจร 

วงจรที่ 1 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 1

ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบก่อนเรียน โดย
ใช้แบบวัดทักษะการอ่าน

ข้ันตอนท่ี 3 สังเกตและบันทึก
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน พฤติกรรม
การสอนของครู และสภาพแวดล้อมของ
ห้องเรียน

ขั้นตอนที่ 4 นำาข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกต มาวิเคราะห์เพื่อศึกษาปัญหา แล้ว
นำาไปปรับปรุงแก้ไข

วงจรที่ 2

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมแผนการจัดการ
เรยีนรูท้ี ่2 ซึง่ไดป้รบัปรงุและพฒันาขึน้ตาม
ข้อเสนอแนะและแนวคิดในการแก้ปัญหาท่ี
ได้จากวงจรที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบก่อนเรียน โดย
ใชแ้บบวดัทกัษะการอา่นจำานวน 10 ขอ้ เพือ่
ศึกษาทักษะการอ่านก่อนการทดลอง

ข้ันตอนท่ี 3 สังเกตและบันทึก
พฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีน พฤตกิรรมการ
สอนของคร ูและสภาพแวดลอ้มของหอ้งเรยีน
แบบไม่มีโครงสร้าง โดยการบันทึกวีดีโอ

ขั้นตอนที่ 4 หลังจากที่มีการปฏิบัติ
เพือ่แกไ้ขปรบัปรงุพฒันาตามแผนแลว้นำาขอ้มลู
ที่ได้ มาวิเคราะห์และสะท้อนผลการปฏิบัติ

วงจรที่ 3

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมแผนการจัดการ
เรยีนรูท้ี ่3โดยใชแ้บบวดัทกัษะการอา่นซึง่ได้
ปรบัปรงุและพฒันาขึน้ตามขอ้เสนอแนะและ
แนวคิดในการแก้ปัญหาที่ได้จากวงจรที่ 2

ขัน้ตอนที ่2 ทดสอบกอ่นเรยีน โดยใช้
แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษ
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เพือ่ความเขา้ใจจำานวน 10 ข้อ เพ่ือประเมนิ
ทักษะการอ่านก่อนการทดลองจากนัน้สอน
ตามแผนท่ีเตรยีมไว ้จำานวน 1 คาบ และเมือ่
สิ้นสุดการสอนจะมีแบบทดสอบหลังเรียน
เพื่อเปรียบเทียบ

ขั้นตอนที่ 3 สังเกตและบันทึก
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน พฤติกรรม
การสอนของครู และสภาพแวดล้อมของ
หอ้งเรยีนแบบไมม่โีครงสร้าง โดยการบันทกึ
วดีโีอ รวมถงึการบนัทึกการสนทนา การตรวจ
สอบงานเขียนของนักเรียน

ขั้นตอนที่ 4 หลังจากที่มีการปฏิบัติ
เพ่ือแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตามแผนแล้วนำา
ข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์และสะท้อนผลการ
ปฏบัิติวา่มสีิง่ใดเปลีย่นแปลงหรอืมกีารพฒันา
ไปบ้าง แล้วสรุปวางแผนปรับปรุงใหม่หรือ
หรือจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เพื่อ
ใช้ทดลองในวงจรที่ 4

วงจรที่ 4

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 4โดยใช้แบบวัดทักษะการอ่านซ่ึง
ได้ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นตามข้อเสนอแนะ
และแนวคิดในการแก้ปัญหาที่ได้จากวงจร
ที่ 3 แต่เนื้อหาสาระต่างกัน

ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบก่อนเรียน โดย
ใชแ้บบวัดทกัษะการอา่นจำานวน 10 ขอ้ เพือ่
ศึกษาทักษะการอ่านก่อนการทดลอง จาก
นั้นสอนตามแผนที่เตรียมไว้ จำานวน 1 คาบ 
และเมื่อสิ้นสุดการสอนจะมีแบบทดสอบ

การอ่านหลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบกับการ
อ่านก่อนเรียน

ข้ันตอนท่ี 3 สังเกตและบันทึก
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน พฤติกรรม
การสอนของครู และสภาพแวดล้อมของ
หอ้งเรยีนแบบไมม่โีครงสรา้ง โดยการบนัทกึ
วดีโีอ รวมถงึการบนัทกึการสนทนา การตรวจ
สอบงานเขียนของนักเรียน

ขั้นตอนที่ 4 หลังจากที่มีการปฏิบัติ
เพื่อแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตามแผนแล้วนำา
ขอ้มลูทีไ่ด ้มาวเิคราะหแ์ละอภปิรายผลตอ่ไป

4. เมื่อทำาการทดลองสอนครบ 4 
วงรอบแล้วจึงให้นักเรียนทำาแบบทดสอบวัด
ทกัษะการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจ
ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบก่อน
เรียนโดยที่ผู้ศึกษาได้สลับลำาดับข้อและตัว
เลือกของแบบทดสอบ

5. เมื่อทำาการทดลองสอน

ครบ 4 วงรอบแลว้จงึใหน้กัเรยีนตอบ
แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 5ของนักเรียนท่ีเรียนการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ CIPPA ที่ 
ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น

6. นำาคะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบกอ่น
เรยีนหลงัเรยีนและคะแนนจากแบบสอบถาม
พรอ้มทัง้นำาขอ้มลูมาวเิคราะหโ์ดยวธิกีารทาง
สถิติเพื่อที่จะทำาการตรวจสอบสมมติฐาน 
ต่อไป
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ผลการวิจัย

1. กจิกรรมการจดัการเรยีนการตาม
รปูแบบ CIPPA ในการพฒันาทกัษะการอา่น
เพือ่ความเขา้ใจของนกัเรยีน พบวา่กจิกรรม
การเรียนรู้ตามรูปแบบ CIPPA มีคะแนน
เฉลี่ยของประสิทธิภาพกระบวนการเท่ากับ 
46.33 (ร้อยละ 79.47) และมีคะแนน 
เฉลีย่ประสทิธภิาพของผลลพัธเ์ทา่กบั 32.02 
(ร้อยละ 82.78) ซึ่งหมายความว่ากิจกรรม
การเรยีนรูต้ามรูปแบบ CIPPA มปีระสทิธภิาพ 
(E

1
/E

2
) เท่ากับ 79.47/82.78 เป็นไปตาม

เกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ คือ ไม่เกินร้อยละ 5

2. ทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษ
เพือ่ความเขา้ใจ ของนกัเรียนหลังเรียนรู้ตาม
รูปแบบCIPPA กับก่อนเรียนพบว่า ทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนหลังเรียนตามรูปแบบ CIPPA สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01

3. ค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ CIPPA 
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีคะแนนจากการทำาแบบ
ทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขา้ใจหลังเรยีนสูงกวา่คะแนนกอ่นเรยีน 
รอ้ยละ .60 ซ่ึงแสดงว่านกัเรยีนมอัีตราความ
กา้วหนา้ทางการเรยีนโดยใชก้จิกรรมการเรยีน
รู้ตามรูปแบบ CIPPA ร้อยละ 60

4. ความพึงพอใจของนักเรียน ต่อ
กิจกรรมการจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบ CIPPA 

ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นพบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =4.08, 
S.D. = 0.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบ
วา่ ด้านทีนั่กเรยีนมีความพึงพอใจท่ีมีคะแนน
เฉลีย่สงูสดุคอื ดา้นสือ่การเรยีนรู ้( =4.18, 
S.D. = 0.11) รองลงมาคือด้านการปฏิบัติ
กจิกรรมการเรยีนรู ้( =4.17, S.D. = 0.15) 
ด้านการวัดและประเมินผล ( =4.02, S.D. 
= 0.08) และ ด้านเนื้อหา ( =3.94, S.D. 
= 0.04)

อภิปรายผล

1. ดา้นการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ
เรยีนรูค้รบทัง้ 4 แผนแลว้ผูว้จิยัได้ใหน้กัเรยีน
ทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พบว่านักเรียนมีทักษะทางการอ่านภาษา
อังกฤษเพื่อความเข้าใจในหลังเรียน สูงกว่า
กอ่นเรยีนในทกุวงจร ซึง่จากผลการประเมนิ
อาจสบืเนือ่งมาจากผูว้จิยัไดจ้ดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนโดยใช้รปูแบบการสอนแบบซิป
ปาซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญจัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
สรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตวัเองมกีารอภปิรายการ
แกป้ญัหาโดยกระบวนการกลุม่ซึง่ทำาใหผู้เ้รยีน
เกิดปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่มเป็นการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ทำาให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหา
ยิ่งขึ้นส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้นสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
สพุรรณนาคายิง่ (2549: 38-45) พวงพะยอม 
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นมขุนทด (2549: 32-41) ที่พบว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยซิปปาทำาให้ 
ผูเ้รยีนเขา้ใจเนือ้หาวชิาทีเ่รยีนนกัเรยีนมคีวาม
สนใจในการสรา้งความรูด้้วยตนเองและมสีว่น
รว่มอยา่งทัว่ถงึและมากท่ีสดุท้ังทางรา่งกาย
อารมณ์สังคมและสติปัญญาได้ลงมือปฏิบัติ
จริงนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและ
ครสูง่ผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ทีส่งูขึน้นอกจากนีใ้นการจดักจิกรรมการเรยีน
รู้ในครั้งนี้ผู้วิจัยและนักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การวางแผนและปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นร่วมกันทำาให้แผนการจัดการเรียน
รู้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนซึ่ง
สอดคลอ้งกบัคงศกัดิธ์าตทุอง (2542: 45-53) 
ทีก่ลา่วว่าการเปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่ม
ในการประเมินผลและสะท้อนผลการเรียน
การสอนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น
และการกระทำาอยา่งอสิระผูเ้รยีนจะเกดิการ
เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุและสนกุสนานกบัการ
ไดเ้รยีนรูจ้ากผลท่ีเกิดขึน้จริงท้ังยงัสอดคลอ้ง
กับสมศรีธรรมสารโสภณ (2545: 11-14) 
ที่ได้ทำาการวิจัยโดยการวางแผนร่วมกันพบ
ว่า การบันทึกความคิดเห็นจากการสังเกต
เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้แสดงความ
คิดเหน็เลอืกกจิกรรมการเรยีนการสอนและ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ร่วมกันช่วยให้การเรียนการสอนสนุกสนาน
เพลิดเพลินได้รับความรู้ให้ความสนใจและ
ความร่วมมือมากขึ้น

2. กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
CIPPA มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80ทัง้นี ้

เนื่องจากกระบวนการสอนตามรูปแบบ 
CIPPA มีกิจกรรมให้นักเรียนได้กระทำาร่วม
กนัในบทเรยีนทีห่ลากหลายผลการเรยีนของ
นกัเรยีนทีเ่รยีนตามรปูแบบ CIPPA จงึเกดิการ
พฒันาทัง้ในดา้นความรูแ้ละทกัษะดขีึน้ตาม
ลำาดับ สอดคลอ้งกบัผลการวจิัยของจิรนันท ์ 
บุญเรือน (2544: 98-99) ได้ทำาการวิจัย
เรือ่ง ผลการสอนโดยใชร้ปูแบบการสอนแบบ
ซิปปาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ทางภาษา ที่
มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อ
การเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย พบว่า คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการ
เรยีนภาษาไทย ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอน
โดยใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนซปิปาทีเ่น้น
กระบวนการเรยีนรูท้างภาษาสงูกวา่นกัเรยีน
ที่ได้รับการสอนตามปกติ อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

3. นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ CIPPA 
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการ
เรียนรู้รูปแบบ CIPPA เป็นกระบวนการที่
ทำาให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกับเพื่อนทำาให้มี
กำาลงัใจในการศกึษา อกีทัง้ยงัทำาใหน้กัเรยีน
มีความสุขในการเรียน มีกระบวนการเรียน
รู้ที่มีกิจกรรมร่วมกันที่หลากหลาย จึงทำาให้
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบ CIPPA อยูใ่นระดบั
ท่ีดีตามไปด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ฐาปนี วิชัยรัมย์ (2547: 89-90)ที่ 
พบว่านักเรียนมีทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
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หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากระบวนการเรียนรู้ตาม
รูปแบบ CIPPA จากก่อนเรียนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความพึง
พอใจตอ่การเรยีนรูต้ามแผนการจดัการเรยีน
รูอ้ยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก และสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจัยของ 

ข้อเสนอแนะ

1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลวิจัยไปใช้

1.1 กอ่นทีจ่ะจดัการเรยีนรูโ้ดยใชร้ปู
แบบ CIPPA ครผูู้สอนควรมีการปฐมนเิทศผู้
เรยีนเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดเกีย่วกบัลกัษณะ
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบ CIPPA 
และสร้างข้อตกลงร่วมกันกับผู้เรียนซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทบาทและ
ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี
ซึ่งจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบ 
CIPPA ดำาเนนิไปไดด้ว้ยดแีละมปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น

1.2 กจิกรรมทีเ่ปดิโอกาสใหน้กัเรยีน
ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมมากที่สุดและทั่วถึงทุกคนโดยใช้
ทักษะกระบวนการต่างๆ ในการแสวงหา
ความรู้ตลอดจนได้ลองประยุกต์และนำาไป
ใชจ้ะสามารถทำาใหนั้กเรยีนเขา้ใจเน้ือหาและ
เรียนรู้ได้ดีขึ้น

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป

2.1 ควรนำาชุดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA 
MODEL) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ไปใช้เป็นส่ือการสอน
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
หรอืนกัเรยีนระดบัชัน้อืน่หรอืโรงเรยีนอืน่ดว้ย
เพราะเป็นชุดกิจกรรมการเรียนมีประโยชน์
และมภีาพประกอบเปน็สือ่ดงึดดูความสนใจ
สำาหรับนักเรียนและการที่นักเรียนได้เรียนรู้
จะทำาใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจตอ่การเรยีน
วิชาภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบซปิปา (CIPPA MODEL) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษา
อังกฤษ) สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 สามารถนำาไปใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการเรยีน
รู้นอกเหนือจากชั่วโมงเรียนตามปกติได้ได้ 
ทัง้นีเ้นือ่งจากชดุกจิกรรมมทีัง้เนือ้หา แบบฝกึ
ทักษะและเฉลย พร้อมขั้นตอนและคำาชี้แจง
ต่างๆ สำาหรับนักเรียนปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

2.3 การสรา้งชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA 
MODEL) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำาหรับนักเรียนใน
ชั้นมัธยมศึกษาจะต้องคำานึงถึงลักษณะของ
เน้ือหาและเน้ือเร่ืองให้มีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียนแต่ละวัยเนื้อหาจะต้องเหมาะสมกับ
นกัเรยีนและเวลาในการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้
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