
ชื่อผลงาน  การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าประกอบการสอนโดยใช้ 
   รูปแบบการสอนโมเดลซิปปา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุดารัตน์  กล่ินบุบผา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
โรงเรียน  อนุบาลนครนายก  
สาเหตุปัญหา / ที่มา / วัตถุประสงค์การวิจัยในชั้นเรียน  
   ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
มีหลากหลายวิธีการ ท้ังเทคนิควิธีการต่างๆ รวมถึงการใช้ส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อช่วย
พัฒนาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ผู้รายงานจึงได้ศึกษาค้นคว้าผลงานวิจัย ศึกษาทฤษฎีการจัดการ
เรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้ หลักการสอน แนวการสอน เทคนิควิธีและการใช้ส่ือนวัตกรรมต่างๆ เพื่อ
มาเป็นส่วนส าคัญในการแก้ปัญหาด้านการเขียนสะกดค า โดยมีแนวคิดท่ีจะน าแบบฝึกมาใช้เนื่องจาก
พิจารณาเห็นว่า การสอนโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดค าเปนการจัดกิจกรรมท่ีสนองความ
แตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนตองลงมือท ากิจกรรมดวยตนเองตามความสามารถ ซึ่งวิธีการเหลานี้  
จะท าใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลาและมีความเช่ือมั่นในตนเอง นอกจากนี้ยังปลูกฝงให
นักเรียน รจัูกการท างานอยางมีระบบระเบียบและท างานเปนขั้นเปนตอน ปฏิบัติตามค าแนะน าและ  
ขอตกลงของแบบฝกอยางเครงครัด เนื่องจากการเรียนการสอนสะกดค านั้นตองอาศัยการฝกฝน       
อยางถูกวิธี ฝกบอยๆ อยางสม่าเสมอ จึงจะท าใหเกิดความแมนย าความช านาญ และความคลอง   
แคลวสามารถ น าความรูและทักษะจากการเรียนไปใชในชีวิตประจ าวันได ซึ่งอย่างไรก็ตามการใช้แบบ
ฝึกดังกล่าวอาจมีข้อจ ากัดในการเรียนรู้ท่ีนักเรียนจะต้องได้เรียนรู้รว่มกันและมีปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction) กับเพื่อนนักเรียน ดังนั้นผู้รายงานพิจารณาเห็นว่าโมเดลซิปปาเป็นรูปแบบการจัดการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ภายใต้การท างานของกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาและค้นพบค าตอบในบทเรียน 
โดยมีหลักการ 5 ประการ คือ 1) การให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Construct) 2) การให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (Interaction) 3) การให้ผู้เรียนมีบทบาทและส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้มาก
ท่ีสุด (Participation) 4) การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการ (Process) และ 5) การให้ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (Application) (ทิศนา  แขมมณี. 2545 : 280)     
   วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  การศึกษาครั้งนี้ ผู้รายงานได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ ดังนี้ 
  1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค า โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐาน  80 / 80 
  2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดค าภาษาไทย ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าประกอบการสอน
แบบซิปปาโมเดล 



 กระบวนการพัฒนา / สร้างนวัตกรรม 
  การศึกษาครั้งนี้ได้จัดท าเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาจ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 
  1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค า การสร้างและหาคุณภาพของแบบฝึก
การเขียนสะกดค า ด าเนินการดังนี้ 
   1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดย
วิเคราะห์หลักสูตร สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
  1.2 ศึกษาปัญหาการอ่านและการเขียนสะกดค า ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดย
บันทึกค าท่ีนักเรียนเขียนผิด จากการเรียนในปีการศึกษา 2559 แล้วน ามาแจกแจงคัดค าท่ีเป็นปัญหา
ท่ีนักเรียนเขียนผิด แล้วจัดหมวดหมู่เพื่อน ามาจัดท าแบบฝึกการเขียนสะกดค า ดังนี้ 
   1.2.1 ค าท่ีสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด 
   1.2.2 ค าควบแท้ 
   1.2.3 ค าควบไม่แท้ 
   1.2.4 ค าอักษรน า 
   1.2.5 ค าท่ีมีประวิสรรชนีย์และไม่มีประวิสรรชนีย์ 
   1.2.6 ค าท่ีมีไม้ทัณฑฆาตก ากับ 
   1.2.7 ค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 
  1.3 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึกเสริมทักษา
การอ่านและการเขียนสะกดค า 
  1.4 จัดท าแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 7 ชุด ชุดละ 10 แบบฝึก  
  1.5 น าแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค า ไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความ
สอดคล้อง และความเหมาะสมของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค า รายช่ือ
ผู้เช่ียวชาญมีดังนี้ 
   1.5.1 นางมัณฑนา  บ ารุงจิตต์  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครนายก         
   1.5.2 นางธัณติยา  พรหมประเสริฐ  อดีตข้าราชการครูช านาญการพิเศษโรงเรียน
อนุบาลนครนายก 
    1.5.3  นางบัวเรศ  พูลศรี  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 
ผลการประเมินแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค าของผู้เช่ียวชาญ พบว่าแบบฝึกเสริม
ทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.54 แสดงว่าแบบฝึกมีความเหมาะสมมาก
ท่ีสุด นอกจากนั้นผู้เช่ียวยังให้ค าแนะน าเพื่อปรับปรุงแก้ไขแบบฝึก 



 1.6 น าแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค า ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ

ผู้เช่ียวชาญ ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลนครนายก ท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้

หมาย โดยด าเนินดังนี ้

   1.6.1 การทดลองแบบเด่ียว (1:1) ทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4

โรงเรียนอนุบาลนครนายก ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โดยทดลองกับนักเรียน 3 คน ท่ีคละ

ความสามารถ คือ เด็กอ่อน 1 คน ปานกลาง 1 คน และเด็กหญิง 1 คน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการ

อ่านและการเขียนสะกดค า จ านวน 7 ชุด เพื่อปรับปรุงในเรื่องภาษา เนื้อหาและเวลาท่ีใช้ โดยใช้เวลา

ช่ัวโมงซ่อมเสริมและหลังเลิกเรียน แล้วปรับแก้ไขข้อบกพร่องท่ีพบก่อนน าไปทดลองใช้ครั้งต่อไป 

   1.6.2 การทดลองแบบกลุ่ม (1:10) ทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4

โรงเรียนอนุบาลนครนายก ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โดยทดลองใช้กับนักเรียน 10 คน ท่ีมี

ความสามารถแตกต่างกัน คือ เด็กอ่อน 3 คน ปานกลาง 4 คน และเด็กเก่ง 3 คน โดยใช้แบบฝึกเสริม

ทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค าจ านวน 7 ชุด แล้วหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการ

เขียนสะกดค า ผลปรากฏว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.75/81.70 

   1.6.3 การทดลองภาคสนาม (Field Study) ใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนอนุบาลนครนายก ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 35 

คน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค า จ านวน 7 ชุด แล้วด าเนินการหา

ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค า ผลปรากฏว่าแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน

สะกดค ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.25/81.50 

  1.7 น าแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค า ท่ีผ่านการทดลองใช้ และมี

ประสิทธิภาพไปใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  ซึ่งเป็น

กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดค าบกพร่องจ านวน 22 คน เพื่อพัฒนา

นักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินการครั้งนี้ และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

  2.แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดค าภาษาไทย 

  แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสะกดค าภาษาไทย ท่ีพัฒนาขึ้นเป็นแบบทดสอบ

ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อประกอบไปด้วยข้อค าถามท่ีวัดความสามารถในการ

เขียนสะกดค าภาษาไทย มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ ถ้าตอบถูกให้ข้อละ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดหรือไม่

ตอบให้ข้อละ 0 คะแนน โดยมีวิธีด าเนินการสร้างดังนี ้



   2.1 ศึกษาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนสะกดค าท่ีก าหนดไว้ในแบบฝึก

เสริมทักษาการอ่านและการเขียนสะกดค า  

   2.2 สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ โดยจัดท าตารางวิเคราะห์ข้อสอบเป็นตาราง 100 

แล้วปรับเป็นตารางวิเคราะห์ข้อสอบท่ีก าหนดจ านวนข้อสอบ จ านวน 30 ข้อ 

   2.3 สร้างข้อสอบตามโครงสร้างในตารางวิเคราะห์ข้อสอบ โดยจ านวนข้อสอบเป็น

สองเท่าของจ านวนท่ีก าหนดไว้ สร้างข้อมูลไว้จ านวน 60 ข้อ  

   2.4 น าข้อสอบไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบคือ 

   1) นางมัณฑนา  บ ารุงจิตต์  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

   2) นางบัวเรศ  พูลศรี  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 

   3) นางธัณติยา  พรหมประเสริฐ อดีตข้าราชการครูช านาญการพิเศษ โรงเรียน

อนุบาลนครนายก เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) ความเหมาะสมของค าท่ีใช้ และตรวจพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ

จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 

   ให้คะแนน     +1     ส าหรับข้อสอบท่ีแน่ใจว่าวัดตรงตามจุดประสงค์ 

   ให้คะแนน      0      ส าหรับข้อสอบท่ีไม่แน่ใจ 

   ให้คะแนน     -1      ส าหรับข้อสอบท่ีแน่ใจว่าวัดไม่ตรงตามจุดประสงค์ 

  2.5 น าผลการพิจารณาความเห็นของเช่ียวชาญแต่ละคนในแต่ละข้อไปหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (Item Objective Congruence : IOC) ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และ

เลือกข้อสอบท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป จากการค านวณ พบว่าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้น60 ข้อ มีค่า 

IOC อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 

  2.6 น าแบบทดสอบท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ แล้วแยกข้อสอบ

เป็นข้อสอบคู่ขนาน ฉบับละ 30 ข้อ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนอนุบาลนครนายก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2660 จ านวน 2 ห้อง มีนักเรียน 86 คน เพื่อ

หาความยากง่าย และอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบรายข้อ 

  2.7  น าค าตอบท่ีได้มาจากการท าแบบทดสอบ ตรวจให้คะแนนเพื่อวิเคราะห์หาความยาก

ง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows แล้วคัดเลือกข้อสอบท่ีมี

ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .20 - .80 และค่าอ านาจจ าแนก ( r ) อยู่ระหว่าง .20 - 1.00 



  2.8  น าข้อสอบท่ีมีค่าสถิติตามเกณฑ์มาคัดเลือกตามตารางวิเคราะห์หลักสูตรไว้จ านวน 30 

ข้อ จัดท าเป็นข้อสอบฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการพัฒนา 

  2.9 น าแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนอนุบาลนครนายก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2660 จ านวน 2 ห้อง มีนักเรียน 87 คน (ไม่ใช่

นักเรียนท่ีใช้ในข้อ 2.6) เพื่อหาความยากง่าย และอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบรายข้อ และค่า

ความเช่ือมั่นของข้อสอบ (Reliability)  

  2.10 น าค าตอบท่ีได้มาจากการท าแบบทดสอบ ตรวจให้คะแนนเพื่อวิเคราะห์หาความยาก

ง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows ได้ค่าความยากง่าย (p) 

ระหว่าง .41 - .71 และค่าอ านาจจ าแนก ( r ) อยู่ระหว่าง .34 - .78 ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 

เท่ากับ .9417 

  3. แผนการจัดการเรียนรู้ 

  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้น เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกเสริม

ทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค าภาษาไทย จ านวน 28 แผน ก าหนดเวลาในการจัดการเรียนรู้ 28 

ครั้ง ๆ ละ 1 ช่ัวโมง การจัดการเรียนรู้ประยุกต์ใช้กระบวนการสอนแบบ CIPPA มีกระบวนการสร้าง

ดังนี ้

  3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA  

  3.2 วิเคราะห์เนื้อหาสาระในแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค าประกอบด้วย

ขั้นตอนการด าเนินการจัดการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ดังนี ้

  3.2.1 ขั้นทบทวนความรู้เดิม ขั้นนี้เป็นการดึงความรู้ของผู้เรียนในเรื่องท่ีเรียน เพื่อ

ช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของตน 

  3.2.2 ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่ ขั้นนี้เป็นการแสวงหาข้อมูล ความรู้ใหม่ ท่ีผู้เรียนยังไม่

มีจากแหล่งข้อมูลหรือแหล่งความรู้ต่าง ๆ ซึ่งครูอาจเตรียมมาให้ผู้เรียนหรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อผู้เรียนไปแสวงหาก็ได้ 

  3.2.3 ขั้นการศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่และเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับ

ความรู้เดิม ขั้นนี้เป็น ขั้นที่ผู้เรียนจะต้องศึกษา และท าความเข้าใจกับข้อมูล/ความรู้ท่ีหามาได้ผู้เรียน

จะต้องสร้างความหมายของข้อมูล/ประสบการณ์ใหม่ๆ โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่นใช้

กระบวนการคิดและกระบวนการกลุ่มในการอภิปรายและสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลนั้น ซึ่งอาจ

จ าเป็นต้องอาศัยการเช่ือมโยงกับความรู้เดิม 



  3.2.4 ขั้นแลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนอาศัยกลุ่มเป็น

เครื่องมือ ในการตรวจสอบ ความรู้ความเข้าใจของตนเองกับผู้อื่น และได้รับประโยชน์จากความรู้

ความเข้าใจกับผู้อื่นไปพร้อม ๆกัน  

  3.2.5 ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู้ ขั้นนี้เป็นขั้นการสรุปความรู้ท่ีได้รับท้ังหมดท้ัง

ความรู้เดิมและความรู้ใหม่และจัดส่ิงท่ีเรียนรู้ให้มีระบบระเบียบเพื่อช่วยให้ผู้เรียนจดจ าส่ิงท่ีเรียนรู้ได้

ง่าย 

  3.2.6 ขั้นการแสดงผลงาน ขั้นนี้เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานการ

สร้างความรู้ของตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนตอกย้ าหรือตรวจสอบความเข้าใจของตน 

และช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์  

  3.2.7 ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้ ข้ันนี้เป็นขั้นของการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการ

น าความรู้ความเข้าใจของตนไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีหลากหลายเพื่อเพิ่มความช านาญ ความ

เข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาและความจ าเป็นในเรื่องนั้น ๆ 

  3.3 จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ จ านวน 28 แผนดังนี้ 

  แผนจัดการเรียนรู้ท่ี 1-4  ใช้กับแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค า เรื่อง  ค าท่ีสะกดไม่

ตรงตามมาตราตัวสะกด 

  แผนจัดการเรียนรู้ท่ี 5-8  ใช้กับแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค า เรื่อง ค าควบแท้ 

  แผนจัดการเรียนรู้ท่ี 9-12 ใช้กับแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค า เรื่อง ค าควบไม่แท้       

  แผนจัดการเรียนรู้ท่ี 13-16 ใช้กับแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค า เรื่อง ค าอักษรน า  

  แผนจัดการเรียนรู้ท่ี 17-20 ใช้กับแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค า เรื่อง ค าท่ีมีประ

วิสรรชนีย์และไม่มีประวิสรรชนีย์ 

  แผนจัดการเรียนรู้ท่ี 21-24 ใช้กับแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค า เรื่อง ค าท่ีมี         

ไม้ฑัณฑฆาตก ากับ 

  แผนจัดการเรียนรู้ท่ี 25-28 ใช้กับแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค า เรื่อง ค าท่ีมาจาก

ภาษาต่างประเทศ 

  3.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้น ไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบและ

ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ชนิด

มาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert) เกณฑ์ในการพิจารณามีดังนี้ 

   5     หมายถึง     ความเหมาะสมมากท่ีสุด 



   4     หมายถึง     ความเหมาะสมมาก 

    3     หมายถึง     ความเหมาะสมปานกลาง 

    2     หมายถึง     ความเหมาะสมน้อย 

    1     หมายถึง     ความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ คือ 

   3.4.1 นายสมชาย  พุ่มพิมล อดีตศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

   3.4.2 นายสุรศักดิ์  ดิษฐสุวรรณ รองผู้อ านวยการเช่ียวชาญ โรงเรียนอนุบาล

นครนายก  

   3.4.3 นางธัณติยา  พรหมประเสริฐ อดีตครูช านาญพิเศษ โรงเรียนอนุบาล

นครนายก 

  3.5 วิเคราะห์คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยน าผลประเมินของผู้เช่ียวชาญมาหา

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยใช้เกณฑ์การแปลความ (บุญชม ศรีสะอาด. 2543 : 100) ดังนี  

    4.51 - 5.00     หมายถึงเหมาะสมมากท่ีสุด 

    3.51 - 4.50     หมายถึงเหมาะสมมาก 

    2.51 - 3.50     หมายถึงเหมาะสมปานกลาง 

    1.51 - 2.50     หมายถึงเหมาะสมน้อย 

    0.00 - 1.50     หมายถึงเหมาะสมน้อยท่ีสุด 

โดยก าหนดเกณฑ์ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ มีต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานไม่เกิน 1.00 ถือว่าองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมสอดคล้องกัน 

ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เช่ียวชาญ พบว่า แผนจัดการเรียนรู้มีผลการประเมินของ

ผู้เช่ียวชาญเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

  3.6  ปรับปรุงรายละเอียดของแผนจัดการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ต่อไป 

สรุปผลการวิจัยในชั้นเรียน 

  จากผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  ตาม

เกณฑ์ 80/80 ขึ้นไป เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1 ท้ังนี้เป็นเพราะว่า การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกด

ค าเป็นไปตามหลักวิชาและผ่านการตรวจโดยผู้เช่ียวชาญ นอกจากนั้นยังได้ผ่าน การทดลองก่อน



น าไปใช้ โดยการทดลองแบบเด่ียว (1:1) การทดลองแบบกลุ่ม (1:10) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

82.75/81.70 และการทดลองภาคสนาม (Field Study) ผลปรากฏว่าแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน

สะกดค ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.25/81.50 ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะน าไปใช้ในการพัฒนาได้ 

ดังนั้นเมื่อน าไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเป้าหมายในการพัฒนาครั้งนี้เมื่อน าข้อมูลมาหาค่า

ประสิทธิภาพพบว่ามีค่าเฉล่ียรวมคะแนนระหว่างเรียน เท่ากับร้อยละ 84.40 และมีค่าเฉล่ียคะแนน

หลังเรียน ร้อยละ 82.47 ดังนั้นแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

84.13/82.22 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1   

  อย่างไรก็ตามยังมีข้อสังเกตท่ีพบว่า ค่าประสิทธิภาพจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  การเขียน

สะกดค าหลังการพัฒนามีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.13/82.22 ซึ่งสูงกว่า  ค่าประสิทธิภาพในการ

ทดลองภาคสนามก่อนน าไปใช้ คือ มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.25/81.50 ท้ังนี้อาจเป็น

เพราะว่า ในการบันทึกผลประสิทธิภาพหลังการใช้จริงนั้นผู้รายงานได้น ามาใช้ประกอบการจัดการ

เรียนรู้แบบซิปปาโมเดล ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวส่งเสริมให้  การจัดการเรียนรู้เป็นไปด้วย

บรรยากาศท่ีดี ส่งเสริมการเรียนเป็นกลุ่มนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกนั ท้ังนี้อาจส่งผลให้นักเรียนสามารถ

ท าแบบฝึกได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในการบันทึกค่าประสิทธิภาพของแบบฝึก E1/E2 นั้น  ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 

(2555 : online) ได้เสนอว่าควรบันทึกค่าประสิทธิภาพจากการใช้จริง  

 คุณภาพของแบบฝึกนั้น นอกจากจะพิจารณาจากค่าประสิทธิภาพด้านกระบวนการและด้าน

ผลลัพธ์แล้ว ควรพิจารณาจากองค์ประกอบอื่นท่ีจะท าให้การน าไปใช้ได้สะดวก ซึ่งแบบฝึกเสริมทักษะ     

การเขียนสะกดค า ท่ีจัดท าขึ้นมีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน สอดคล้องกับ มานิตยา ทรงธรรมสกุล     

(2553 : 89- 80) ท่ีได้สร้างแบบฝึกการเขียนสะกดค า ซึ่งมีองค์ประกอบสอดคล้องกันคือประกอบด้วย ค า

ช้ีแจงส าหรับครู ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน จุดประสงค์ของซาร่าท่ีจะเรียนรู้ใบความรู้ กิจกรรม ของแบบฝึก 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน และใบเฉลยแบบฝึกเสริม

ทักษะการเขียนสะกดค าทุกกิจกรรม กิจกรรมใดท่ีเป็นค าตอบปลายเปิดผู้รายงาน ขอให้อยู่ในดุลพินิจ

ของครูผู้สอน แต่ก็ยังคงเฉลยแนวการเขียนตอบไว้เพื่อให้เกิดแนวทางการเขียนค าตอบ  ท่ีหลากหลาย 

นอกจากนั้นการท าแบบฝึกแต่ละแบบฝึกก็ใช้เวลาท าไม่มาก กิจกรรมในแบบฝึกแต่ละชุดมีหลายแบบ

ด้วยกัน เช่น เขียนค าลงในแผนท่ีความคิด ขีดเส้นใต้ระบายสี จับคู่ค ากับความหมาย หาความหมาย

ของค า เรียงค าใหม่ เขียนพยัญชนะแทนภาพ เติมค าลงในส านวนไทย เขียนค าจากค าอ่าน เขียนค า

อ่านจากค า แต่งประโยค และเขียนเรื่องตามจินตนาการจากค าท่ีก าหนดให้ กิจกรรมท่ีหลากหลาย

ดังกล่าวท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ เรียนรู้อย่างต้ังใจ มีความสุขขณะ  ท าแบบฝึก 

ต้องการท าแบบฝึกเพิ่มเติมมากกว่าท่ีก าหนดให้ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้น  



  จากผลการศึกษาพบว่านักเรียนท่ีใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าประกอบ      การ

สอนแบบซิปปาโมเดล มีความสามารถในการเขียนสะกดค าภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จาง หญิงหญิง (2559 : 466-478) ละมุล 

จันทร์แป้น (2555 : 105-117) อุทัยวรรณ  ปิ่นประชาสรร (2559 : 205 - 212) ค านึง  จันทะนัง (2554 : 

35 - 45) และ พนารัตน์ จินดากูล และคณะ (2557 : 1 - 12) ซึ่งได้สร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการเขียนสะกดค าของนักเรียนต่างได้ผลสอดคล้องกันคือสามารถพัฒนาให้นักเรียนมี

ความสามารถในการเขียนสะกดค าสูงขึ้นได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากแบบฝึก

ดังกล่าวสร้างขึ้นอย่างมีคุณภาพตามหลักจิตวิทยาและมีการทดลองใช้จนค่าประสิทธิภาพเป็นไปตาม

เกณฑ์  

 นอกจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค าส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา     ปีท่ี 

4 ดังกล่าวในครั้งนี้ ผู้รายงานยังได้ประยุกต์ใช้แบบฝึกประกอบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธิดารัตน์ พานพ่วง และคณะ (2556 : 49 - 63) ได้การศึกษา

ความสามารถในการเขียนค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมี

ความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูตึง จากการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ร่วมกับส่ือบทเรียน

นิทานภาพ พบว่า ความสามารถในการเขียนค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูตึง หลังจากได้รับการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) 

ร่วมกับส่ือบทเรียนนิทานภาพอยู่ในระดับดีมาก และความสามารถในการเขียนค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรง

ตามมาตราของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูตึง หลังจาก

ได้รับการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ร่วมกับส่ือบทเรียนนิทานภาพสูงขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการ

สอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เมื่อน ามาประกอบกับการใช้แบบฝึกและส่ือการสอนอื่นจะช่วยให้

การเรียนรู้ของนกัเรียนดียิ่งขึ้นแม้ในวิชาอื่น เช่น ส าลี ดวงบุปผา และ ชาญชัย สุกใส (2558 : 135 - 

148) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

รูปแบบซิปปา เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามรูปแบบซิปปา เรื่อง ระบบจ านวนเต็มช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 


