เปรียบเทียบผลการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา โมเดล กับการจัดการเรียน
การสอนแบบ 5 ขั้น ในการจัดการเรียนการสอนทักษะการเสิรฟลูกมือลาง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนางรอง
The Comparison of Teaching Model between CIPPA Model and Five
STEPS for Learning Management by Using the Upper-Hand Serving Skill
in Volleyball for Mathayom 3’s students of Nangrong School
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนวิจัยเชิงทดลอง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียน
การสอนแบบ 5 ขั้ น และการจั ด การเรี ย นการสอนแบบซิ ป ปา โมเดลเพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการ
พัฒนาการปฏิบัติทักษะการเสิรฟลูกมือลางในกีฬาวอลเลยบอล โดยไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทั้ง
2 รู ป แบบ ซึ่ ง พั ฒ นาขึ้ น จากการทบทวนวรรณกรรมนํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ ไ ดจั ด ทํ า ขึ้ น ไป
ตรวจสอบคาความตรงโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) จากผูทรงคุณวุฒิ มีคาเทากับ 1.00
จากนั้ น ทํ า การจั ด การเรี ย นการสอนใหนั ก เรี ยนกลุ มตั ว อยางจํ า นวน 40 คน เปนนั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนางรอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 2 หองเรียน หองละ 20 คน ซึ่งไดมาจากแบงกลุมตัวอยางโดย
การสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) และกําหนดใหแตละหองเปนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมโดยใชการจับสลากซึ่งกลุมทดลองคือ นักเรียนชั้น ม. 3/11 ไดรับการจัดการเรียนการสอน
แบบซิปปา โมเดลกลุมควบคุมคือ นักเรียนชั้น ม. 3/10 ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบ 5 ขั้น
ทําการทดลอง 1 วันตอสัปดาห วันละ 50 นาที เปนเวลา 2 สัปดาห ทั้งนี้กลุมตัวอยางทําการทดสอบ
กอนและหลังการทดลอง วิเคราะหคาสถิติดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองกลุมวัดสอง
ครั้ง (The Pretest-Posttest Design With Nonequivalent Groups) วิเคราะหความแตกตางของ
คาเฉลี่ยระหวางกลุมดวยคาสถิติ (t-test independent)
ผลการศึกษาพบวา หลังการฝก กลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา
โมเดล ไมแตกตางจากกลุมควบคุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบ 5 ขั้น ซึ่งสรุปไดวา การ
จัดการเรียนการสอนทั้ง 2 รูปแบบสามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีพัฒนาการที่ดี จึง
นําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเนื้อหาอื่น ๆ ได
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คําสําคัญ : การจัดการเรียนการสอน, การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา โมเดล, การ
จั ด การเรีย นการสอนแบบ 5 ขั้ น , การบูร ณาการ, ทัก ษะการเสิ ร ฟลู ก มือลางในกี ฬ า
วอลเลยบอล

Abstract
This study was a kind of experimental research, and aimed to investigate the
achievement of using the upper-hand skill in playing volleyball and to compare the
result between two teaching models: CIPPA, and the Five-Steps. The development of
lesson plans of both models was done by reviewing the literature with the validity and
reliability measurement from the Index of Consistency (IOC) checklist by the four
experts’ agreement at 1.00. 40 students were used as sampling in teaching and learning
instruction in second semester, academic year 2018. The students were Grade 9 (M.3)
from Nangrong School under The Secondary Educational Service Area Office 32.There
were two classrooms divided into two groups that are the experimental group and
control group with 20 students each from simple random sampling. The class of
experimental group (M.3/11) was instructed by CIPPA model. The class of control group
(M.3/10), on the other hand, was managed by Five-Step model. The experimental time
lasted 50 minutes each day for two weeks (once a week). The students were given pretest and post-test before the experiment. The pretest and posttest design with
nonequivalent groups were used as the instruments, and statistic analysis method used
to analyze the differences of the averages among the groups with t-test independent.
The finding showed that the experimental group instructed by CIPPA model
was not significantly different from those who instructed by Five-Step model at .05.
This study could be concluded that the two types of teaching and learning can
encourage students to learn and develop better. It was used in teaching activities in
other contents.
Keywords : teaching models, teaching models: CIPPA, teaching models the Five-Steps,
integration, the Upper-Hand Serving Skill in Volleyball
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1. บทนํา
ปจจุบันกีฬาวอลเลยบอลเปนกีฬาที่ไดรับความสนใจทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งจะ
เห็นไดจากการแขงขันในระดับตาง ๆ เชน กีฬาซีเกมส กีฬาเอเชียนเกมส กีฬาโอลิมปกเกมส และ
วอลเลยบอลชิงแชมปโลก(วิโรจน มุทุกันต, 2535)ซึ่งจะเห็นวารายการแขงขันดังกลาวไดมุงเนนให
เกิดการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลอยางตอเนื่อง ประเทศไทยกีฬาวอลเลยบอลไดรับการบรรจุเปนวิชา
เรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)ซึ่งการเลนกีฬา
วอลเลยบอลมีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตองใชสําหรับการเลนหลายทักษะ ประกอบดวยการอันเดอร
การเลนลูกมือบน การตบ การเสิรฟ และการสกัดกั้น ซึ่งในการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล การเริ่มเกม
ตองใชทั ก ษะการเสิ ร ฟเปนลํ า ดั บ แรก เพื่ อ สรางโอกาสใหที ม ไดคะแนน ทั ก ษะการเสิ ร ฟจึ ง มี
ความสําคัญเปนอยางมากการเสิรฟลูกบอล เปนทักษะที่มีความสําคัญตอการเลนทีม การเสิรฟเปน
การเริ่มเลนในทุกคะแนน เพื่อใหลูกบอลขามตาขายไปยังฝงตรงขาม และมีความสําคัญของการเปด
เกมรุกเพื่อทําคะแนนใหกับทีม ทีมใดมีความสามารถในการเสิรฟลูกบอล เชน ลูกบอลเคลื่อนที่มาดวย
ความเร็วแรงมีความแมนยํา หรือสามารถบังคับลูกบอลใหไปในทิศใดหรือจุดใดก็ไดในทีมตรงขามก็
ยอมไดเปรียบฝายตรงขามเสมอ (อภิศักดิ์ ขําสุข, 2548)
การเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาใชการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 5 ขั้น ซึ่ง
เปนรูปแบบที่ใชในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป ยังมีจุดบกพรองที่เปนปญหา จากการที่ผูวิจัยได
ลงพื้นที่สํารวจปญหาการจัดการเรียนการสอนจากครูที่สอนในวิชาพลศึกษา ในวิชาวอลเลยบอล
พบวามีนักเรียนบางคนที่ยังมีปญหาในการปฏิบัติทักษะกีฬาวอลเลยบอล ในการจัดการเรียนการสอน
ตางมุงเนนพัฒนานักเรียนที่ไมสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในกีฬาวอลเลยบอลได ซึ่งทักษะ
พื้นฐานที่ผูวิจัยจะนํามาแกปญหาคือทักษะการเสิรฟลูกมือลางไมไดของนักเรียนบางคน ซึ่งผูวิจัยมอง
วาปญหานี้ควรไดรับการแกไข หากไมพัฒนาทักษะการเสิรฟลูกมือลางของนัก เรียนก็จะเปนปญหาใน
การฝกทักษะอื่นตอไป และยังสงผลไปยังการจัดการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาเกี่ยวกับทักษะ
พื้นฐานกีฬาวอลเลยบอลอีกดวย
ปจจุบันการจัดการเรียนการสอน มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแตละรูปแบบมีความแตกตาง
กัน ทั้งขั้นตอนการจัดกิจกรรมและจุดเดนของแตละรู ปแบบ ซึ่งแตละรูปแบบตางก็ชวยใหนักเรียนมี
การพัฒนาการเรียนรู และรูปแบบที่มีจุดเดนที่มีความนาสนใจ ในการที่จะนํามาทดลองใชจัดการเรียน
การสอนเพื่อแกไขปญหา คือรูปแบบซิปปาโมเดล (ทิศนา แขมมณี, 2545) ซึ่งจุดเดนของรูปแบบนี้
คือ การเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งรูปแบนี้มีความแตกตางกับรูปแบบที่ สาระพลศึกษาใชคือรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบ5 ขั้นตอน ที่เนนผูสอนเปนศูนยกลาง (สุพรรนี พันธุสมศรี , 2556) ซึ่ง
อาจทําใหมีนักเรียนบางคนไมสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง ผูวิจัยจึงนํา การจัดการเรียนการสอน
แบบซิปปา โมเดลมาบูรณาการเพื่อใชในรายวิชาพลศึกษา ซึ่งหลักของซิปปา โมเดล คือการใหผูเรียน
สรางความรูดวยตนเอง (Construct)การใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน (Interaction) การใหผูเรียนมี

บทบาท มีสวนรวมในการเรียนรู (Participation) การใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการควบคู ไปกับ
ผลงาน (Process) การใหผูเรียนนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชน (Application) เพื่อใหผูเรียน
สามารถปฏิบัติทักษะการเสิรฟลูกมือลางได (ทิศนา แขมมณี, 2545)
จากที่กลาวมาขางตนนั้นผูวิจัยตองการศึกษาความแตกตางของการสอน 5 ขั้น และการ
สอนโดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปาโมเดลของนักเรียน เพื่อพัฒนาการเสิรฟ
ลูกมือลางใหขามตาขาย เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการเลนกีฬาวอลเลยบอลใหสามารถตอยอด
และนําไปใชในการเลนเปนทีมหรือในการทําการแขงขันได
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา โมเดล และการจัดการเรียน
การสอนแบบ 5 ขั้น
2.2 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ทั ก ษะการเสิ ร ฟลู ก เมื อ ลางในกี ฬ า
วอลเลยบอล จากการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปาโมเดล กับการจัดการเรียนการสอนแบบ 5 ขั้น
3. สมมติฐานของการวิจัย
ผลการปฏิบัติทักษะการเสิรฟลูกเมือลางในกีฬาวอลเลยบอล จากการจัดการเรียนการสอน
แบบซิปปาโมเดล กับการจัดการเรียนการสอนแบบ 5 ขั้นมีความแตกตางกัน
4. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
4.1 เครื่องมือที่ใชในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง
แบบบันทึกขอมูลสุขภาพทั่วไป
4.2 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
4.2.1 แผนการเรียนรูในรูปแบบซิปปา โมเดล เรื่อง ทักษะการเสิรฟลูกมือลางในกีฬา
วอลเลยบอล
4.2.2 แผนการเรี ย นรู ในรู ป แบบ 5 ขั้ น เรื่ อ งทั ก ษะการเสิ ร ฟลู ก มื อ ลางในกี ฬ า
วอลเลยบอล
4.3 เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล
แบบทดสอบทักษะการเสิรฟลูกมือลาง (กอนเรียนและหลังเรียน)
5. วิธีการดําเนินการวิจัย
เปรียบเทียบผลการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา โมเดล กับการจัดการเรียนการสอน
แบบ 5 ขั้น ในการจัดการเรียนการสอนทักษะการเสิรฟลูกมือลางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนนางรอง รายละเอียดมีดังนี้
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5.1 ทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางทีมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดและทําการสุมออกเปน
2 กลุม กลุมละ 20 คน ไดแก กลุมการจัดการเรียนการสอนแบบ 5 ขั้น และกลุมการจัดการเรียนการ
สอนแบบซิปปา โมเดล
5.2. ทดสอบกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมโดยใชแบบทดสอบทักษะการเสิรฟลูกมือลาง กอน
การทดลอง ดังนี้
แบบทดสอบทั ก ษะการเสิ ร ฟลู ก มื อ ลาง ใหลงในบริ เ วณสนาม ทดสอบโดยใช
แบบทดสอบทักษะการเสิรฟลูกมือลางใหลงในบริเวณสนามตามจํานวนที่กําหนด โดยดูทาทางการ
เสิรฟซึ่งประกอบดวย ตําแหนงการยืน การโยนลูกบอล การเหวี่ยงแขน และจุดที่มือกระทบลูกบอล
ประกอบกับจํานวนลูกที่ลงในบริเวณสนาม ทําการทดสอบโดยใหเสิร ฟคนละ 15 ลูก เกณฑการให
คะแนน ทาทางการเสิรฟ 5 คะแนน จํานวนลูกที่เสิรฟไดตอเนื่อง 15 ลูก ลูกละ 1 คะแนน รวม
ทั้งหมด 20 คะแนน
5.3 จัดการเรียนการสอนทักษะการเสิรฟลูกมือลาง แบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้
1) กลุมที่ 1 ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา โมเดล ครั้งละ 50 นาที
อบอุนรางกาย 5 นาที และผอนคลายรางกาย 5 นาที 1 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 2 สัปดาห
2) กลุมที่ 2 ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบ 5 ขั้น ครั้งละ 50 นาที อบอุน
รางกาย 5 นาที และผอนคลายรางกาย 5 นาที 1 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 2 สัปดาห
5.4 ทดสอบหลังการฝกในกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม โดยใชแบบทดสอบทักษะการเสิรฟ
ลูกมือลาง ดังนี้
แบบทดสอบทั ก ษะการเสิ ร ฟลู ก มื อ ลาง ใหลงในบริ เ วณสนาม ทดสอบโดยใช
แบบทดสอบทักษะการเสิรฟลูกมือลางใหลงในบริเวณสนามตามจํานวน ที่กําหนด โดยดูทาทางการ
เสิรฟซึ่งประกอบดวย ตําแหนงการยืน การโยนลูกบอล การเหวี่ยงแขน และจุดที่มือกระทบลูกบอล
ประกอบกับจํานวนลูกที่ลงในบริเวณสนาม ทําการทดสอบโดยใหเสิรฟคนละ 15 ลูก เกณฑการให
คะแนน ทาทางการเสิรฟ 5 คะแนน จํานวนลูกที่เสิรฟไดตอเนื่อง 15 ลูก ลูกละ 1 คะแนน รวม
ทั้งหมด 20 คะแนน
5.5 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกอนการฝก และหลังการฝกภายในกลุม และหลัง
การฝกระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
6. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ เพศ อายุ
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
ขอมูลทั่วไป
คน
รอยละ
คน
รอยละ
เพศ
ชาย
7
35
10
50
หญิง
13
65
10
50
รวม
20
100
20
100
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
อายุ (ป) 14
15
รวม

กลุมทดลอง
คน
รอยละ
11
55
9
45
20
100

กลุมควบคุม
คน
รอยละ
14
70
6
30
20
100

จากตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ กลุมทดลองเปนเพศชายรอยละ 35
เปนเพศหญิงรอยละ 65 และอายุของกลุมทดลอง มีอายุ 14 ป รอยละ 55 และมีอายุ 15 ป รอยละ
45
กลุมควบคุมเปนเพศชายเทาๆ กับเพศหญิง คือเปนเพศชายรอยละ 50 เปนเพศหญิงรอย
ละ 50 และอายุของกลุมควบคุม มีอายุ 14 ป รอยละ 70 และมีอายุ 15 ป รอยละ 30
ตารางที่ 2 ขอมูลทางสรีรวิทยาพื้นฐานของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ น้ําหนัก สวนสูง
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
(n = 20)
(n = 20)
ตัวแปร
S.D.
S.D.
x
x
น้ําหนัก (กิโลกรัม)
55.20
13.03
55.70
9.64
สวนสูง (เซนติเมตร)
163.70
8.29
163.70
7.44
จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนในกลุมทดลอง มีนําหนักเฉลี่ย 55.20 ± 13.03 กิโลกรัม และ
มีสวนสูงเฉลี่ย 163.70 ± 8.29 และนักเรียนในกลุมควบคุม มีนําหนักเฉลี่ย 55.70± 9.64 กิโลกรัม
และมีสวนสูงเฉลี่ย 163.70 ± 7.44
ตารางที่ 3 การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ของขอมูลแบบทดสอบทักษะ
การเสิรฟลูกมือลาง ใหลงในบริเวณสนาม Pre-test และPost-test วิธีของ ShapiroWilk ในกลุมทดลอง
กอนการฝก
หลังการฝก
แบบทดสอบ
Sig.
Sig.
x S.D.
x S.D.
ทักษะการเสิรฟลูกมือลาง ใหลงใน
3.75 1.74 .37
16.50 2.16 .47
บริเวณสนาม
*p-value ≤ .05
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จากตารางที่ 3 พบวาแบบทดสอบทักษะการเสิรฟลูกมือลาง ใหลงในบริเวณสนาม ในกอน
การฝกและหลังการฝกของกลุมทดลอง ขอมูลไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ดังนั้นขอมูลจึงมีการแจกแจงแบบปกติ
ตารางที่ 4 การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ของขอมูลแบบทดสอบทักษะ
การเสิรฟลูกมือลาง ใหลงในบริเวณสนาม Pre-test และPost-test วิธี ของ Shapiro Wilk ในกลุมควบคุม
กอนการฝก
หลังการฝก
แบบทดสอบ
Sig.
Sig.
S.D.
x
x S.D.
ทักษะการเสิรฟลูกมือลาง ใหลงใน
4.25 1.37
.21 16.00 2.03
.42
บริเวณสนาม
*p-value ≤ .05
จากตารางที่ 4 พบวาแบบทดสอบทักษะการเสิรฟลูกมือลาง ใหลงในบริเวณสนาม ในกอน
การฝกและหลังการฝกของกลุมควบคุม ขอมูลไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ดังนั้นขอมูลจึงมีการแจกแจงแบบปกติ
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกตางในผลของแบบทดสอบทักษะการเสิรฟลูกมือลาง ใหลงใน
บริเวณสนามระหวางกอนการฝกและหลังการฝก โดยการทดสอบคา t (dependent ttest) ในกลุมทดลอง
แบบทดสอบ

กอนการฝก
x S.D.

หลังการฝก
x S.D.

ทั ก ษะการเสิ ร ฟลู ก มื อ ลาง ใหลงในบริ เ วณ
3.75 1.74 16.50 2.16
สนาม
*p-value ≤ .05

Sig.
.00*

จากตารางที่ 5 พบวาผลการทดสอบคา t (dependent t-test) ระหวางกอนการฝกและ
หลังการฝก ในกลุมทดลองผลของแบบทดสอบทักษะการเสิรฟลูกมือลาง ใหลงในบริเวณสนามมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความแตกตางในผลของแบบทดสอบทักษะการเสิรฟลูกมือลาง ใหลงใน
บริเวณสนามระหวางกอนการฝกและหลังการฝก โดยการทดสอบคา t (dependent ttest) ในกลุมควบคุม
กอนการฝก หลังการฝก
แบบทดสอบ
Sig.
x S.D. x S.D.
ทั ก ษะการเสิ ร ฟลู ก มื อ ลาง ใหลงในบริ เ วณ
4.25 1.37 16.00 2.03
.00*
สนาม
*p-value ≤ .05
จากตารางที่ 6 พบวาผลการทดสอบคา t (dependent t-test) ระหวางกอนการฝกและ
หลังการฝก ในกลุมควบคุม ผลของแบบทดสอบทักษะการเสิรฟลูกมือลาง ใหลงในบริเวณสนามมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความแตกตางในผลของแบบทดสอบทักษะการเสิรฟลูกมือลาง ใหลงใน
บริเวณสนามระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยการทดสอบคา t (independent
t-test) ในกอนการฝก
แบบทดสอบ
กลุมทดลอง กลุมควบคุม
Sig.
x S.D. x S.D.
ทัก ษะการเสิ ร ฟลู ก มือลาง ใหลงในบริเวณ
3.75 1.74
สนาม
*p-value ≤ .05

4.25

1.37

.32

จากตารางที่ 7 พบวาผลการทดสอบคา t (independent t-test) กอนการฝกระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม ผลของแบบทดสอบทักษะการเสิรฟลูกมือลาง ใหลงในบริเวณสนามไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความแตกตางในผลของแบบทดสอบทักษะการเสิรฟลูกมือลาง ใหลงใน
บริเวณสนามระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยการทดสอบคา t (independent
t-test) ในหลังการฝก
แบบทดสอบ
กลุมทดลอง กลุมควบคุม
Sig.
x S.D. x S.D.
ทักษะการเสิรฟลูกมือลาง ใหลงในบริเวณ
16.50 2.16 16.00 2.03 .46
สนาม
*p-value ≤ .05
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จากตารางที่ 8 พบวาผลการทดสอบคา t (independent t-test) หลังการฝกระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม ผลของแบบทดสอบทักษะการเสิรฟลูกมือลาง ใหลงในบริเวณสนามไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. อภิปรายผล
1. การวิ เคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ ยระหวางกอนการฝก และหลั ง จากการฝก
ภายในแตละกลุมของการฝกในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังจากที่กลุมตัวอยางในกลุมที่ 1 ที่
ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา โมเดล มีการเพิ่มขึ้นในการทดสอบทักษะการเสิรฟลูกมือ
ลางใหลงในบริเวณสนาม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงวาเมื่อจัดการเรียนการสอน
ผานไป 2 สัปดาห ในการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา โมเดล สงผลทําใหนักเรียนมีการพัฒนา
ทักษะการเสิรฟลูกมือลางดีขึ้น เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา โมเดล เปนการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ผูเรียนมีสวนในการศึกษาไดดวยตนเอง มีการแลกเปลี่ยน
ความรูความคิดเห็น ทําใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น ชวยใหนักเรียนสามารถวิเคราะห สิ่งที่ครูสอน
และสามารถปฏิบัติออกมาไดอยางถูกตอง จากผลการทดลองในกลุมที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนการ
สอนแบบ 5 ขั้น มีการเพิ่มขึ้นในการทดสอบทักษะการเสิรฟลูกมือลางใหลงในบริเวณสนาม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงวาเมื่อจัดการเรียนการสอนผานไป 2 สัปดาห ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบ 5 ขั้น สงผลทําใหนักเรียนมีการพัฒนาทักษะการเสิรฟลูกมือลางขึ้น เนื่องจากการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 5 ขั้น เปนกระบวนการที่ตอเนื่องสัมพันธกันโดยตลอด และมีการเชื่อมโยง
ขั้นตอนแตละขั้น ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
2. การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยหลังจากการฝก ระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการ
เรียน การสอนแบบซิปปา โมเดล และกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบ 5 ขั้น หลังจากที่
กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม ไดรับการจัดการเรียนการสอน ผานไป 2 สัปดาห พบวาไมมีความแตกตาง
กันในการทดสอบทักษะการเสิรฟลูกมือลางใหลงในบริเวณสนาม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนทั้ง 2 รูปแบบ เปนกระบวนการที่มีการเชื่อมโยงขั้นตอนแตละ
ขั้นในขณะสอน ผูเรียนไดปฏิบัติและวิเคราะหความถูกตองไดดวยตนเอง มีปฏิสัมพันธกับผูอื่นดวย จึง
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีพัฒนาการที่ดี
8. สรุปผลการวิจัย
กลุ มทดลองที่ไ ดรับการจั ด การเรีย นการสอนแบบซิป ปา โมเดล ไมแตกตางจากกลุ ม
ควบคุ ม ที่ไ ดรับการจั ดการเรียนการสอนแบบ 5 ขั้ น ซึ่ง การจั ด การเรียนการสอนทั้ง 2 รูปแบบ
สามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีพัฒนาการที่ดี จึงนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในเนื้อหาอื่น ๆ ได
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9. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
1. ครูผูสอนควรเตรียมเนื้อหาและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูและอุปกรณตาง ๆ ให
พรอม กอนที่จะดําเนินการสอน เพื่อใหการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน เปนไปตามลําดับขั้นตอน และ
บรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว
2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละรูปแบบ ควรจัดกิจกรรมใหครบทุกขั้นตอน
เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนรู เกิดประโยชนสูงสุด
3. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบซิปปา โมเดล เปนทางเลือกในการจัดการเรียน
การสอนวิชาพลศึกษาได และควรศึ กษาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆดวย เนื่องจากแตละ
รูปแบบมีจุดเดนที่แตกตางกัน และเพื่อใหเกิดวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและทันสมัย
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การจั ด กิ จ กรรมการเรียนรูแบบซิปปา โมเดล ควรจะใชในการวิ จั ยในชั้นเรียนที่
ครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
2. ควรศึกษาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ ที่ใชกับวิชาสุขศึกษา
และ
พลศึ ก ษา เพื่ อ ศึ ก ษาการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ ห ลากหลาย และทั น สมั ย ที่ จ ะสามารถนํ า มา
ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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