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ผลการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ทักษะการทํางาน
เปนทีม และเจตคติตอคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

The Results of Learning Management in the CIPPA Model toward Teamwork Skills and 

Attitude toward Mathematical for Grade 11. 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  
ระหวางกอนเรยีนและหลังการจัดการเรยีนรูโดยใช CIPPA Model เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังการจดัการเรียนรูโดยใช CIPPA Model และเพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังการจดัการเรียนรูโดยใช CIPPA Model จํานวน 41 คน โรงเรียนผดุงปญญา อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือวิจัย ไดแก 
แผนการจัดการเรียนรู แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนทางคณติศาสตร แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม และแบบวัดเจตคติ
ตอคณิตศาสตร การวิเคราะหขอมลู โดยใชคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และทดสอบคาที 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจดัการเรียนรูโดยใช CIPPA Model 
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีทักษะการทํางานเปนทีมหลังการจัดการเรยีนรูโดยใช CIPPA Model โดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีวางแผนไวและมีการเคารพกติกาของกลุมมี
คาเฉลี่ยสูงสดุ รองลงมา คือ มีการแบงหนาท่ีอยางเหมาะสมและสมาชิกทํางานตามหนาท่ี  และมีการใหความชวยเหลือกัน
ภายในกลุม ตามลําดับ 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจดัการเรียนรูโดยใช CIPPA Model โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาเรียนวิชาคณติศาสตรเขาใจในเน้ือหาท่ีเรยีนเกือบทุกช่ัวโมงท่ีเรียนงายและ
เน้ือหาในวิชาคณิตศาสตรใหประโยชนตอความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหมๆ  ในปจจุบัน รองลงมา คือ คณิตศาสตรเปนวิชาท่ี
สงเสริมความคิดรเิริ่มสรางสรรคในการสรางหรือประดิษฐช้ินงานท่ีแปลกใหม และคณติศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจามีความ
กระตือรือรนในการคนควาหาความรูอยูเสมอ ตามลําดับ 
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Abstract 
 The purpose of this research were to compare mathematics learning achievement of grade 11  

students before and after learning CIPPA model , to study the teamwork skills of grade 11  students after 

learning CIPPA model. And to study the attitude toward mathematics  of grade 11  students after 

learning CIPPA model for 41 students Phadungpanya School , Aumpure Muang , Tak, 2 Term,2560 .  

Cluster Random Sampling. Research Tools: Learning Management Plan Mathematics Achievement Test 

Teamwork Measurement and the attitude to mathematics. Data analysis Using mean, standard deviation 

and t- test Dependent  

 The research found that 

 1. Grade 11 students mathematics learning achievement after learning CIPPA model higher than 

before learning management. Significance at .01 level 

 2. Grade 11 students had teamwork skills after learning CIPPA model in high level. When 

considering a list of to that it was found follow the planned steps and respect the rules of the group in 

highest. Second is there is a proper division of functions and members function. And there is support 

within the group, than the previous 

 3. Grade 11 students had attitude toward mathematics after learning CIPPA model in high level. 

When considering a list of to that it was found I learned mathematics, understood the content, learned 

almost every hour, learned lessons, and content in mathematics, benefited from modern technological 

advances in highest. Second is Mathematics is a subject that promotes creativity in creating or inventing 

exotic works. And Mathematics is a subject that keeps me motivated in researching, than the previous 

 

Keywords: learning management in the CIPPA Model / math achievement / teamwork skills / 

    attitude to mathematics 

 
ความเปนมาและความสําคัญ 

สภาวการณการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีมีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของประเทศ 
ช้ีใหเห็นวาประเทศไทยยังตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว ซับซอนและ
คาดการณไดยาก ในขณะท่ีผลการจัดการศึกษาของประเทศในทุกระดับยังคงมีปญหา ท้ังในดานคุณภาพของคนไทยท่ีผูเรียน
และผูสําเร็จการศึกษาระดับตาง ๆ ท่ียังมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา คุณลักษณะ และทักษะอยูในระดับท่ียังไมนาพึงพอใจ และ
กําลังแรงงานของประเทศท่ีมีสมรรถนะไมสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว แมในภาพรวมคนไทยมีโอกาสเขาถึงการศึกษาและมีความเสมอภาคทางการศึกษา
มากข้ึนจากนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการเรียน 15 ปของรัฐ แตระบบบริหารจัดการศึกษาในปจจุบันก็ยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะรองรับสภาวการณการลดลงของประชากรและการเขาสูสังคมสูงวัยอยางรวดเร็วของประเทศ 
รวมถึงสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันอยางเสรีและไรพรมแดนในกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดดและไร
ขีดจํากัดของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสามารถเช่ือมท้ังโลกใหเปนหน่ึงเดียว การเรงปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตรชาติและการขับเคลื่อนประเทศไทยสูยุค 4.0 จึงเปนทางออกสําคัญของการจัดการศึกษาเพ่ือใหประชาชนไดรับ
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โอกาสในการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถใหเต็มตามศักยภาพ
ของแตละบุคคล การจัดการศึกษาในปจจุบันจึงตองปรับเปลี่ยนใหตอบสนองกับทิศทางการผลิตและการพัฒนากําลังคน
ดังกลาว โดยมุงเนนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหไดท้ังความรูและทักษะท่ี
จําเปนตองใชในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทามกลางกระแสแหงการ
เปลี่ยนแปลงทักษะสําคัญจําเปนในโลกศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวยทักษะท่ีเรียกตามคํายอวา 3Rs + 8Cs (แผนการศึกษา
แหงชาติ, 2560 – 2579) 
  การจัดการเรยีนการสอนคณติศาสตร นอกจากมุงเนนใหผูเรยีนมีความรู และทักษะและกระบวนการคณิตศาสตร
แลว สิ่งสําคญัท่ีตองพัฒนาควบคูไปดวย คือ การมีเจตคติท่ีดีตอคณติศาสตร เน่ืองจากเจตคตเิปนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมของผูเรียน เจตคตติอคณิตศาสตรจึงเก่ียวของโดยตรงกับพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตรของผูเรียน และมผีลตอ
ความสําเร็จในการเรียนรูคณิตศาสตรและนําความรูคณติศาสตรไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตจริง การวัดผลประเมินผลดาน
เจตคตติอคณติศาสตรของผูเรียนจะชวยใหไดขอมลูเก่ียวกับความรูสึกของผูเรียนตอวิชาคณติศาสตร ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (สสวท., 2555) อยางไรก็ตามเจตคตติอวิชามี
บทบาทสําคัญในอันท่ีจะชวยสงเสริมการเรียนรูกลาวคือ นักเรียนจะสามารถเรียนรูวิชาใด ๆ ไดดีข้ึนหากนักเรียนมเีจตคติท่ีดี
ตอวิชาน้ัน ๆ ดังน้ัน นักเรียนมีเจตคติท่ีไมดีตอวิชาใดยอมทําใหการเรียนวิชาน้ันไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร นักเรียนท่ีมเีจต
คติท่ีไมดีตอวิชาคณติศาสตรก็จะทําใหการเรยีนคณติศาสตรไมประสบผลสําเร็จ เพราะจะทําใหนักเรียนไมสนใจ ไมศึกษาหา
ความรูเพ่ิมเติม ไมชอบวิชาคณติศาสตร ไมเห็นคุณคาของวิชาคณิตศาสตร และเห็นวาคณิตศาสตร นาเบ่ือหนาย ลักษณะของ
นักเรียนท่ีเรียนออนคณติศาสตรมกัจะมีเจตคติทางลบตอวิชาคณติศาสตร คิดวาตนเปนผูลมเหลวเสมอ ไมชอบเขาช้ันเรียน 
ไมชอบทางาน ชอบรบกวนนักเรียนคนอ่ืน เบ่ือหนายการเรียนอยากหนีโรงเรยีน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีมผีลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ท้ังสิ้น ดังน้ัน การท่ีนักเรียนจะเรยีนคณิตศาสตรไดดีข้ึน นักเรียนจะตองมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร (บุปผา วิเศษศิร,ิ 
2555) นอกจากน้ีพฤติกรรมการทางานกลุมมีความสําคญัอยางยิ่งในการอยูรวมกันเปนสังคม ท่ีจาเปนตองพัฒนาควบคูไปกับ
การจัดการเรยีนการสอน ซึ่งมีนักการศึกษาไดระบุปญหาของนักเรยีนไว เชน (สิริพร ทิพยคง, 2545) ไดกลาววา นักเรียนท่ี
เรียนเกงมีความพยายามท่ีจะทาความเขาใจเน้ือหาใหมากท่ีสุดโดยไมสนใจเพ่ือน ทําใหระบบการเรียนเปนแบบแขงขัน  
เปนการเรียนโดยลาํพัง ไมมีการชวยเหลือกันระหวางเรยีน ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนต่ํา อีกท้ังเปนการ
ทําลายความสัมพันธ ความเอ้ือเฟอของนักเรียนท่ีมีตอกันซึ่งจะสงผลตอการหลอหลอมบุคลิกภาพและสรางลักษณะนิสัยของ
ผูเรยีนใหนึกถึงแตตนทําเพ่ือตนเอง ฝกนิสัย เห็นแกตัว ดังน้ัน การจดัการเรียนการสอนควรเนนใหสอดคลองกับธรรมชาติของ
คนซึ่งตองอยูรวมกันเปนสังคม และนอกจากน้ี จอหนสันและจอหนสนั (1994 อางถึงใน วัชรา เลาเรียน, 2553)  
ไดกลาววา ครูจําเปนตองสอนและฝกทักษะการทํางานกลุมใหเกิดข้ึนกับผูเรยีนโดยติดตามดูแลชวยเหลือ คอยแกไขปรับ
พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนอยูตลอดเวลา เพ่ือใหทุกคนไดมีการคนควาทักษะทางสังคมและกระบวนการกลุมอยาง
ตอเน่ืองจนติดเปนนิสัย  
  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA) เปนรูปแบบการจัดการเรยีนการสอนแบบหน่ึงท่ีสงเสรมิการคิดของ
นักเรียน โดยยดึผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหผูเรยีนไดคิด ไดสรางความรูดวยตนเอง  โดยใชกระบวนการท่ีสําคัญคือ ผูเรียนได
ทบทวนความรูเดมิ ผูเรียนไดรับ/แสวงหา/รวบรวม/ขอมูลประสบการณตางๆดวยตนเอง  ผูเรยีนไดศึกษาคิดวิเคราะห  และ
สรางความหมายขอมลู/ประสบการณดวยตนเองโดยใชทักษะกระบวนการตางๆอยางหลากหลายการจดัการเรียนรูโดยใช
รูปแบบซิปปาเปนวิธีการจัดการเรยีนรูท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายของการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร โดยมีกระบวนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคัญเพ่ือชวยใหผูเรียนไดมีการฝกคิดแกโจทยปญหา และสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหสรางองคความรูไดดวยตนเอง โดยมีหลักการในการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปาไววากิจกรรมการเรียน
การสอน (ทิศนา แขมมณ,ี 2555) นอกจากน้ี การจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคัญน้ัน ครจูะเปลีย่นบทบาทจาก
ผูใหความรูมาเปนผูอํานวยความสะดวกหรือสนับสนุนใหกําลังใจผูเรยีนไดสรางองคความรูข้ึนดวยตนเอง จากการใหเขาไดลง
มือปฏิบัติจริงทุกข้ันตอน ตามความถนัดและความสนใจของแตละบุคคล โดยท่ีการเรียนรูไมไดอยูท่ีตัวเน้ือหาเพียงอยางเดียว
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แตอยูท่ีกระบวนการเรยีนรู (Process) เปนการเรียนรู วิธีท่ีจะเรยีนเพ่ือใหเกิดการเรียนรู นอกจากน้ียังเปนการศึกษาเพ่ือชีวิต
ท่ีมิไดมุงใหผูเรยีนนําความรูไปใชในชีวิตอนาคตเพียงอยางเดียว แตเปนการดําเนินชีวิตจริงไปพรอมกับการเรยีนดวย โดยท่ี
ผูเรยีนไดเรียนรูและรูจักกันและกัน มีปฏิสัมพันธตอกัน มีบทบาทและมสีวนรวมในกระบวนการเรียนรูใหมากท่ีสดุ และนํา
ความรูไปใชปฏิบัติในชีวิตประจําวันได (ศิริพัฒน กันทะวงค ,2551) 
  การจัดการเรยีนการสอนของกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร โรงเรยีนผดุงปญญา จังหวัดตากปรากฏวา ป
การศึกษา 2559 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีคะแนนเฉลีย่รอยละ 61.34 ซึ่งต่ํา
กวาเกณฑท่ีโรงเรียนตั้งไว คือ รอยละ 70 เมื่อพิจารณาเปนหนวยการเรยีนรู พบวาหนวยการเรยีนรูท่ี 1 เรื่อง อนุกรม มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรต่ําท่ีสุด ดวยเหตผุลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 
เรื่อง อนุกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใชเทคนิค CIPPA Model เพ่ือพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร ทักษะการทํางานเปนทีม และเจตคตติอคณติศาสตรของนักเรียน เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจดัการ
เรียนรูตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ระหวางกอนและหลัง

การจัดการเรยีนรูโดยใช CIPPA Model 

2.  เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังการจดัการเรียนรูโดยใช CIPPA 

Model  

3.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังการจดัการเรียนรูโดยใช CIPPA Model 

 
สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังเรยีนสูงกวากอนการจดัการเรียนรูโดยใช 

CIPPA Model 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 เน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชในการศึกษา รายวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง อนุกรม ประกอบดวยการหาผลบวก n พจนแรกของอนุกรมเลขคณติ   และการหาผลบวก 
n พจนแรกของอนุกรมเรขาคณติ     
 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
  ตัวแปรตน ไดแก  การจัดการเรยีนรูโดยใช CIPPA Model 
  ตัวแปรตาม ไดแก - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร เรื่อง อนุกรม 

   - ทักษะการทํางานเปนทีม 

   - เจตคติตอคณิตศาสตร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนผดุงปญญา จังหวัดตาก ปการศึกษา 2560 
ท้ังหมด 9 หองจํานวน 279 คน 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/3 จํานวน 41 คน โรงเรียนผดุงปญญา จังหวัด
ตาก ปการศึกษา 2560 ไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling)  
  เครื่องมือวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรยีนรูโดยใช CIPPA Model เรื่อง อนุกรม จํานวน 8 แผน ซึ่งแตละแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูใน 
7 ข้ันตอน คือ  
  ข้ันท่ี 1 การทบทวนความรูเดิม ข้ันน้ีเปนการดึงความรูเดิมของผูเรียนในเรื่องท่ีจะเรียน เพ่ือชวยใหผูเรยีนมีความ
พรอมในการเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิมของตน ซึ่งผูสอนอาจใชวิธีการตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย  
  ข้ันท่ี 2 การแสวงหาความรูใหม ข้ันน้ีเปนการแสวงหาขอมลูความรูใหมของผูเรียนจากแหลงขอมูลหรอืแหลงการ
เรียนรูตาง ๆ ซึ่งครูอาจจดัเตรียมมาใหผูเรียนหรือใหคําแนะนําเก่ียวกับแหลงขอมูลตาง ๆ เพ่ือใหผูเรยีนไปแสวงหาก็ได  
  ข้ันท่ี 3 การศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหม และเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิม ข้ันน้ีเปนข้ันท่ีผูเรียน
จะตองศึกษาและทําความเขาใจกับขอมูล/ความรูท่ีหามาได ผูเรียนจะตองสรางความหมายของขอมูล/ประสบการณใหม ๆ 
โดยใชกระบวนการตาง ๆ ดวยตนเอง เชน กระบวนการคิด และกระบวนการกลุมในการอภิปรายและสรุปความเขาใจ
เก่ียวกับขอมูลน้ัน ๆ ซึ่งจําเปนตองอาศัยการเช่ือมโยงกับความรูเดิม  
  ข้ันท่ี 4 การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม ข้ันน้ีเปนข้ันท่ีผูเรียนอาศัยกลุมเปนเครื่องมือในการตรวจสอบ
ความรูความเขาใจของตน รวมท้ังขยายความรูความเขาใจของตนใหกวางข้ึน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดแบงปนความรูความเขาใจ
ของตนแกผูอ่ืนและไดรบัประโยชนจากความรู ความเขาใจของผูอ่ืนไปพรอม ๆ กัน  
  ข้ันท่ี 5 การสรุปจัดระเบียบความรู และวิเคราะหกระบวนการเรียนรู ข้ันน้ีเปนข้ันของการสรุปความรูท่ีไดรับ
ท้ังหมด ท้ังความรูเดมิและความรูใหม และจดัสิ่งท่ีเรียนใหเปนระบบระเบียบเพ่ือชวยใหผูเรียนจดจําสิ่งท่ีเรียนรูไดงาย รวมท้ัง
วิเคราะหกระบวนการเรยีนรูท้ังหลายท่ีเกิดข้ึน  
  ข้ันท่ี 6 การปฏิบัติ และ/หรือการแสดงผลงาน หากขอความรูท่ีไดเรยีนรูมาไมมีการปฏิบัติ ข้ันน้ีจะเปนข้ันท่ีชวย
ใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงานการสรางความรูของตนใหผูอ่ืนรับรู เปนการชวยใหผูเรียนไดตอกย้ําหรือตรวจสอบความ
เขาใจของตนและชวยสงเสรมิใหผูเรียนใชความคิดสรางสรรค แตหากตองมีการปฏิบัติตามขอความรูท่ีได ข้ันน้ีจะเปนข้ัน
ปฏิบัติ และมีการแสดงผลงานท่ีไดปฏิบัติดวย  
  ข้ันท่ี 7 การประยุกตใชความรู ข้ันน้ีเปนข้ันของการสงเสริมใหผูเรยีนไดฝกฝนการนําความรูความเขาใจของตนไป
ใชในสถานการณตาง ๆ ท่ีหลากหลายเพ่ือเพ่ิมความชํานาญ ความเขาใจ ความสามารถในการแกปญหาและความจําในเรื่อง
น้ันๆ 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร เรื่อง อนุกรม 

- ทักษะการทํางานเปนทีม 
- เจตคติตอคณิตศาสตร 
 

การจัดการเรยีนรูโดยใช CIPPA Model 
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 2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร เปนลักษณะของแบบทดสอบท่ีมีเปนแบบอัตนัย จํานวน 30 ขอ มคีา
ความเท่ียงตรงโดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00  คาความ
เช่ือมั่นโดยวิธีการของคูเดอรริชารดสัน (KR-20) พบวามีคาเทากับ 0.97 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.43-0.79  และคา
อํานาจจําแนก พบวา อยูระหวาง 0.21- 0.32 
 3.  แบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับตามแบบลเิคอรท (Likert scale) จํานวน 10 
ขอ มีคาความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00  และ
คาความเช่ือมั่นตามวิธีของคอนบราค (Cronbach’s alpha) เทากับ 0.88 
 4.  แบบวัดเจตคตติอคณติศาสตร เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดบัตามแบบลิเคอรท (Likert scale) จํานวน 10 
ขอ มีคาความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00  และ
คาความเช่ือมั่นตามวิธีของคอนบราค (Cronbach’s alpha) เทากับ 0.96 
  การเก็บรวบรวมขอมลู 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรกอนเรยีน เรื่อง อนุกรม 
 2.  การจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรูโดยใช CIPPA Model เรื่อง อนุกรม จํานวน 8 คาบ/ช่ัวโมง 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียน 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ทําแบบวัดทักษะการทํางานเปนทีม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร  
  การวิเคราะหขอมลู 
 1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ระหวางกอนเรียนและ
หลังการจดัการเรียนรูโดยใช CIPPA Model ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent) 
 2.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม และเจตคตติอคณติศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังการจดัการ
เรียนรูโดยใช CIPPA Model วิเคราะหขอคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
   4.50 - 5.00  หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรมากท่ีสุด 
   3.50 - 4.49  หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรมาก 
   2.50 - 3.49  หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรปานกลาง 
   1.50 - 2.49 หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรนอย 
   1.00 - 1.49  หมายถึง ทักษะการทําการเปนทีม/เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรนอยท่ีสุด 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนเรยีนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ระหวางกอนเรียนและหลังการจัดการเรยีนรูโดยใช 

CIPPA Model ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร n x  S.D. t Sig. 

กอนเรียน 41 14.27 1.90 
38.783** .000 

หลังเรียน 41 24.15 2.11 

 **p < .01 
  จากตารางท่ี 1 พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรยีนผดุงปญญา  จังหวัดตาก มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model สูงกวากอนการจัดการเรยีนรูโดยใช CIPPA Model อยางมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคา t = 38.783 และ Sig. = .000 



804 
 

 

 
 2.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังการจดัการเรียนรูโดยใช CIPPA 
Model  
 
ตารางท่ี 2  แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการทํางานเปนทีม ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 

5 หลังการจัดการเรยีนรูโดยใช CIPPA Model ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนผดุงปญญา 
 

ทักษะการทํางานเปนทีม x  S.D ความหมาย 

1) มีการปรึกษาและวางแผนรวมกันกอนทํางานอยางมีระบบ 3.41 0.51 ปานกลาง 
2) มีการแบงหนาท่ีอยางเหมาะสม และสมาชิกทํางานตามหนาท่ี 3.62 0.50 มาก 
3) มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีวางแผนไว 3.66 0.38 มาก 
4) มีการใหความชวยเหลือกันภายในกลุม 3.58 0.64 มาก 
5) มีการเคารพกติกาของกลุม 3.66 0.48 มาก 
6) ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 3.53 0.51 มาก 
7) แสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชนตอกลุม 3.57 0.51 มาก 
8) มีความเปนผูนําและผูตามท่ีด ี 3.43 0.44 ปานกลาง 
9) รวมมือกันแกไขปญหา และปรบัปรุงผลงานใหมปีระสิทธิภาพ 3.51 0.49 มาก 
10) ผลงานมคีวามถูกตองและเสรจ็ทันเวลากําหนด 3.47 0.44 ปานกลาง 

รวม 3.54 0.49 มาก 

  จากตารางท่ี 2 พบวา คะแนนเฉลีย่ทักษะการทํางานทีมหลังการจัดการเรยีนรูโดยใช CIPPA Model โดยรวมอยู
ในระดับมาก ( x  = 3.54 และ S.D. = 0.49) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีวางแผนไว
และมีการเคารพกติกาของกลุมมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.66 และ S.D. = 0.38) และ ( x  = 3.66 และ S.D. = 0.48)  
รองลงมา คือ มีการแบงหนาท่ีอยางเหมาะสม และสมาชิกทํางานตามหนาท่ี ( x  = 3.62 และ S.D. = 0.50) และมีการให
ความชวยเหลือกันภายในกลุม ( x  = 3.58 และ S.D. = 0.64) ตามลําดับ 
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  3.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรยีนรูโดยใช CIPPA Model 
 
ตารางท่ี 3  แสดงคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคตติอวิชาคณิตศาสตร หลังการจัดการเรยีนรูโดย

ใช CIPPA Model ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรยีนผดุงปญญา 

เจตคติตอคณิตศาสตร x  S.D. ความหมาย 
1.  ขาพเจาชอบเรยีนวิชาคณิตศาสตรมากกวาวิชาอ่ืนๆ 3.88 0.91 มาก 
2.  ขาพเจาเรียนวิชาคณติศาสตรเขาใจในเน้ือหาท่ีเรียนเกือบทุกช่ัวโมงท่ี
เรียนงาย 

4.18 0.63 มาก 

3.  วิชาคณิตศาสตรทําใหขาพเจามีความรอบคอบ มเีหตผุล และมีการ
วางแผนการแกปญหา 

2.60 0.49 ปานกลาง 

4. คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจามีความกระตือรือรนในการคนควา
หาความรูอยูเสมอ 

4.08 0.61 มาก 

5. คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีสงเสริมความคิดรเิริ่มสรางสรรคในการสรางหรือ
ประดิษฐช้ินงานท่ีแปลกใหม 

4.13 0.79 มาก 

6.  คณติศาสตรเปนวิชาท่ีเรียนสนุกและไมนาเบ่ือ 4.03 0.48 มาก 
7.  เมื่อขาพเจาเขาหองสมดุขาพเจาจะไปท่ีตูหนังสือคณิตศาสตร 2.93 1.09 ปานกลาง 
8.  ขาพเจาเรียนวิชาคณติศาสตรไมเขาใจเกือบทุกช่ัวโมงท่ีเรียน 2.60 0.49 ปานกลาง 
9.  คณติศาสตรเปนวิชาท่ีสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 2.65 0.53 ปานกลาง 
10. เน้ือหาในวิชาคณติศาสตรใหประโยชนตอความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีใหมๆ  ในปจจุบัน 

4.18 0.38 มาก 

รวม 3.52 0.64 มาก 

  จากตารางท่ี 3 พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีเจตคติตอคณติศาสตรหลังการจดัการเรียนรูโดยใช CIPPA 
Model โดยรวมอยูในระดับมาก  ( x  = 3.52 และ S.D. =0.64) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาเรียนวิชา
คณิตศาสตรเขาใจในเน้ือหาท่ีเรียนเกือบทุกช่ัวโมงท่ีเรียนงายและเน้ือหาในวิชาคณิตศาสตรใหประโยชนตอความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีใหมๆ  ในปจจุบัน ( x  = 4.18 และ S.D. =0.63) และ ( x  = 4.18 และ S.D. =0.38) รองลงมา คือ คณิตศาสตร
เปนวิชาท่ีสงเสรมิความคดิรเิริ่มสรางสรรคในการสรางหรือประดิษฐช้ินงานท่ีแปลกใหม ( x  = 4.13 และ S.D. =0.79)  และ 
คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจามีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูอยูเสมอ ( x  = 4.08 และ S.D. =0.61) 
ตามลาํดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนผดุงปญญา  จังหวัดตาก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนสูง
กวากอนการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีวางแผนไวและมีการเคารพกติกาของกลุมมีคาเฉลีย่สูงสดุ รองลงมา คือ มีการแบงหนาท่ีอยาง
เหมาะสม และสมาชิกทํางานตามหนาท่ี  และมีการใหความชวยเหลือกันภายในกลุม ตามลําดบั 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจดัการเรียนรูโดยใช CIPPA Model โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจาเรียนวิชาคณติศาสตรเขาใจในเน้ือหาท่ีเรยีนเกือบทุกช่ัวโมงท่ีเรียนงายและ
เน้ือหาในวิชาคณิตศาสตรใหประโยชนตอความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหมๆ  ในปจจุบัน รองลงมา คือ คณิตศาสตรเปนวิชาท่ี
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สงเสริมความคิดรเิริ่มสรางสรรคในการสรางหรือประดิษฐช้ินงานท่ีแปลกใหม และคณติศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจามีความ
กระตือรือรนในการคนควาหาความรูอยูเสมอ ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังการจดัการเรียนรูโดยใช CIPPA 
Model สูงกวากอนการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01  เน่ืองจากการจัดการ
เรียนรูโดยใช CIPPA Model ทําใหผูเรยีนมีการฝกการคิดแกปญหา และสามารถพัฒนาผูเรยีนใหสรางองคความรูไดดวย
ตนเอง และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพัตรา  หลอเถิน (2552) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง 
ของคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระคณติศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กอนและหลังการ
จัดการเรียนรูรูปแบบซิปปา พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจดัการเรียนรูสูงกวากอนเรียน และงานวิจัยของกัลยา  พัน
ป (2551) พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองจัดการเรียนรูแบบซปิปากับกลุมท่ีจดัการ
เรียนรูรูปแบบวัฏจักรการเรียนรูรปูแบบซิปปามีคะแนนเฉลีย่ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงกวากลุมท่ีจัดการเรียนรู
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีทักษะการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา มีการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีวางแผนไวและมีการเคารพกตกิาของกลุมมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมามีการแบงหนาท่ี
อยางเหมาะสม และสมาชิกทํางานตามหนาท่ี  และมีการใหความชวยเหลือกันภายในกลุม ตามลําดับ เน่ืองจากการจัดการ
เรียนรูโดยใช CIPPA Model ทําใหผูเรยีนมีการฝกการคิดแกปญหา และสามารถพัฒนาผูเรยีนใหสรางองคความรูไดดวย
ตนเอง ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของสคุนธ สินธพานนท และคณะ (2554) ไดกลาววา โมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) เปน
แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนของ ทิศนา แขมมณี ซึ่งมาจากแนวคิดทางการศึกษาของจอหน ดิวอ้ี (John Dewey) ซึ้ง
เปนผูคิดเรื่องการเรียนรูโดยการกระทํา (Learning by Doing) ผูเรยีนเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติ ผูสอนเปนผูจัด
ประสบการณ การเรียนรูใหแกผูเรยีน ผูเรยีนมีสวนรวม (Active Participation) โดยการมสีวนรวมอยางกระตือรือรนมีใจจด
จอผูกพันกับสิ่งท่ีทํา ศึกษา คนควา รวบรวมขอมลู แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณระหวางกัน ผูเรียนรูจักสรางองค
ความรูดวยตนเอง ไดเรียนรูกระบวนการคูกับการปฏิบัติ และสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมีประสทิธิภาพ 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจดัการเรียนรูโดยใช CIPPA Model โดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขาพเจาเรียนวิชาคณิตศาสตรเขาใจในเน้ือหาท่ีเรียนเกือบทุกช่ัวโมงท่ีเรียนงาย
และเน้ือหาในวิชาคณิตศาสตรใหประโยชนตอความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหมๆ ในปจจุบัน รองลงมาคือ คณิตศาสตรเปน
วิชาท่ีสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคในการสรางหรือประดิษฐช้ินงานท่ีแปลกใหม และคณติศาสตรเปนวิชาท่ีทําใหขาพเจามี
ความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูอยูเสมอ ตามลาํดับ เน่ืองจากการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model ทําใหผูเรียน
มีการฝกการคิดแกปญหา และสามารถพัฒนาผูเรียนใหสรางองคความรูไดดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริพัฒน 
กันทะวงค (2551) นักเรียนท่ีไดรบัการพัฒนาศักยภาพโดยรูปแบบการเรยีนการสอนแบบซิบปาโมเดล ในวิชาคณิตศาสตรมี
ผลการเรยีนรูท่ีสูงข้ึน มีพฤติกรรมการแสดงออกในช้ันเรียนท่ีพึงประสงคและมีเจตคติท่ีดตีอวิชาคณิตศาสตรมากข้ึน รวมท้ังมี
เจตคติท่ีดีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรแบบซิปปาโมเดล 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.  ในขณะการทํางานเปนทีมครูผูสอนควรเขาไปกระตุนใหนักเรยีนชวยเหลอืกันในกลุมอยูเสมอ เพ่ือใหนักเรียนทุก
คนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และคอยสังเกตพฤติกรรมการทํางานอยูตลอดเวลา 
 2. ครูควรแจงผลการทํากิจกรรม หรือการทดสอบใหนักเรียนทราบทันที เพ่ือใหนักเรียนทราบคะแนนของตนเอง
และคะแนนกลุม ซึ่งจะสงผลใหเกิดความกระตือรือรนและเปนแรงจูงใจในการทํากิจกรรมครั้งตอไป 
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 ขอเสนอแนะในทําวิจัยครั้งตอไป 
 ควรทําการศึกษาคนควาผลการจัดการเรียนรูโดยใช CIPPA Model กับตัวแปรอ่ืนๆ เชน ความคงทนในการเรียนรู
วิชาคณิตศาสตร ความสนใจในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตร เปนตน เพ่ือนํามา
พัฒนากิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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