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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ระหว่างก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นทีม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model และเพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model จ านวน 41 คน โรงเรียนผดุงปัญญา อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือวิจัย ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีม และแบบวัดเจตคติ
ต่อคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model 
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้และมีการเคารพกติกาของกลุ่มมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมามีการให้ความช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม และแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อกลุ่ม ตามล าดับ  
 3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ข้าพเจ้ามีความสุขเม่ือได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ทันสมัย ตามล าดับ 
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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 highest level. When 
considering a list of to that it was found that the planned procedures and respect for the rules in 
highest. Second is there is support within the group. And provide useful feedback to the groups in 
sequence, than the previous 
 3. Grade 11 students had attitude toward mathematics after learning CIPPA model in highest 
level. When considering a list of to that it was found Mathematics is a subject that can be used in 
everyday life in highest. Second is I was happy when I learned mathematics. And mathematics, than the 
previous 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของประเทศ 

ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซับซ้อนและ
คาดการณ์ได้ยาก ในขณะที่ผลการจัดการศึกษาของประเทศในทุกระดับยังคงมีปัญหา ทั้งในด้านคุณภาพของคนไทยที่ผู้เรียน
และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับต่าง ๆ ที่ยังมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา คุณลักษณะ และทักษะอยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพึงพอใจ และ
ก าลังแรงงานของประเทศที่มีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แม้ในภาพรวมคนไทยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและมีความเสมอภาคทางการศึกษา
มากขึ้นจากนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน 15 ปีของรัฐ แต่ระบบบริหารจัดการศึกษาในปัจจุบันก็ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับสภาวการณ์การลดลงของประชากรและการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วของประเทศ 
รวมถึงสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันอย่างเสรีและไร้พรมแดนในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดและไร้
ขีดจ ากัดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถเชื่อมทั้งโลกให้เป็นหน่ึงเดียว การเร่งปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 จึงเป็นทางออกส าคัญของการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนได้รับ
โอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถให้เต็มตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองกับทิศทางการผลิตและการพัฒนาก าลังคน
ดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ได้ทั้งความรู้และทักษะที่
จ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ามกลางกระแสแห่งการ
เปลี่ยนแปลงทักษะส าคัญจ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะที่เรียกตามค าย่อว่า 3Rs + 8Cs (แผนการศึกษา
แห่งชาติ,2560 – 2579) 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบหน่ึงที่ส่งเสริมการคิดของ
นักเรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนได้คิด ได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง  โดยใช้กระบวนการที่ส าคัญคือ ผู้เรียนได้
ทบทวนความรู้เดิม ผู้เรียนได้รับ/แสวงหา/รวบรวม/ข้อมูลประสบการณ์ต่างๆด้วยตนเอง  ผู้เรียนได้ศึกษาคิดวิเคราะห์  และ
สร้างความหมายข้อมูล/ประสบการณ์ด้วยตนเองโดยใช้ทักษะกระบวนการต่างๆอย่างหลากหลายการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบซิปปาเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ โดยมีกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้มีการฝึกคิดแก้โจทย์ปัญหา และสามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีหลักการในการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปาไว้ว่ากิจกรรมการเรียน
การสอน (ทิศนา แขมมณี, 2555) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญน้ัน ครูจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้ความรู้มา
เป็นผู้อ านวยความสะดวกหรือสนับสนุนให้ก าลังใจผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ขึ้นด้วยตนเอง จากการให้เขาได้ลงมือปฏิบัติจริง
ทุกขั้นตอน ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล โดยที่การเรียนรู้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเน้ือหาเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่
กระบวนการเรียนรู้ (Process) เป็นการเรียนรู้ วิธีที่จะเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ นอกจากน้ียังเป็นการศึกษาเพื่อชีวิตที่มิได้
มุ่งให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตอนาคตเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการด าเนินชีวิตจริงไปพร้อมกับการเรียนด้วย โดยที่ผู้เรียน
ได้เรียนรู้และรู้จักกันและกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ให้มากที่สุด และน าความรู้ไป
ใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ (ศิริพัฒน์ กันทะวงค์ ,2551) 
  การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตากปรากฏว่า ปี
การศึกษา 2559 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.30 ซ่ึงต่ า
กว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70 เม่ือพิจารณาเป็นหน่วยการเรียนรู้ พบว่าหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อนุกรม มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ าที่สุด ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง อนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิค CIPPA Model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ ทักษะการท างานเป็นทีม และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ต่อไป 



 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนและหลัง

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model 
2.  เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA 

Model  
3.  เพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model 

 
สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
CIPPA Model 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 เน้ือหา 
  เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษา รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง อนุกรม ประกอบด้วยการหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต   และการหาผลบวก 
n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต     
 ตัวแปร 
  ตัวแปรต้น ได้แก่  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  

   - ทักษะการท างานเป็นทีม 
   - เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 

 
 
กรอบแนวคดิการวิจัย 
           

   

    

 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2560 
ทั้งหมด 9 ห้องจ านวน 279 คน 
  
 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

- ทักษะการท างานเป็นทีม 

- เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 

 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model 



 
 

 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 จ านวน 41 คน โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัด
ตาก ปีการศึกษา 2560 ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model เรื่อง อนุกรม จ านวน 8 แผน ซ่ึงแต่ละแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน 
7 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นทบทวนความรู้เดิม ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่ ขั้นศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู้ ขั้นปฏิบัติหรือ
แสดงผลงาน และขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ 
 2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นลักษณะของแบบทดสอบที่มีเป็นแบบอัตนัย จ านวน 30 ข้อ มีค่า
ความเที่ยงตรงโดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00  ค่าความ
เชื่อม่ันโดยวิธีการของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (KR-20) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.97 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.43-0.79  และค่า
อ านาจจ าแนก พบว่า อยู่ระหว่าง 0.21- 0.32 
 3.  แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีม เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับตามแบบลิเคอร์ท (Likert scale) จ านวน 10 
ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00  และ
ค่าความเชื่อม่ันตามวิธีของคอนบราค (Cronbach’s alpha) เท่ากับ 0.88 
 4.  แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดบัตามแบบลิเคอร์ท (Likert scale) จ านวน 10 
ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00  และ
ค่าความเชื่อม่ันตามวิธีของคอนบราค (Cronbach’s alpha) เท่ากับ 0.96 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียน เรื่อง อนุกรม 
 2.  การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model เรื่อง อนุกรม จ านวน 8 คาบ/ชั่วโมง 
 3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียน 
 4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ท าแบบวัดทักษะการท างานเป็นทีม และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model ใช้การทดสอบค่าที (t-test Dependent) 
 2.  การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีม และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model วิเคราะห์ข้อค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
   4.50-5.00  หมายถึง ทักษะการท าการเป็นทีม/เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์มากที่สุด 
   3.50-4.49  หมายถึง ทักษะการท าการเป็นทีม/เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์มาก 
   2.50-3.49  หมายถึง ทักษะการท าการเป็นทีม/เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ปานกลาง 
   1.50- 2.49 หมายถึง ทักษะการท าการเป็นทีม/เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์น้อย 
   1.00-1.49  หมายถึง ทักษะการท าการเป็นทีม/เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์น้อยที่สุด 
 
 
 
 



 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model 
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 

CIPPA Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ n x  S.D. t 

ก่อนเรียน 41 14.27 1.90 
38.783** 

หลังเรียน 41 24.15 2.11 
 **p < .01 
  จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนผดุงปัญญา  จังหวัดตาก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า t = 38.783 
 2.  การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA 
Model  
ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการท างานเป็นทีม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

5 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนผดุงปัญญา 
 

ทักษะการท างานเป็นทีม x  S.D ความหมาย 

1) มีการปรึกษาและวางแผนร่วมกันก่อนท างานอย่างมีระบบ 3.41 0.51 ปานกลาง 
2) มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสม และสมาชิกท างานตามหน้าที่ 3.62 0.50 มาก 
3) มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ 3.66 0.38 มาก 
4) มีการให้ความช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม 3.58 0.64 มาก 
5) มีการเคารพกติกาของกลุ่ม 3.66 0.48 มาก 
6) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 3.53 0.51 มาก 
7) แสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อกลุ่ม 3.57 0.51 มาก 
8) มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 3.43 0.44 ปานกลาง 
9) ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา และปรับปรุงผลงานให้มีประสิทธิภาพ 3.51 0.49 มาก 
10) ผลงานมีความถูกต้องและเสร็จทันเวลาก าหนด 3.47 0.44 ปานกลาง 

รวม 3.54 0.49 มาก 
 
  จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยทักษะการท างานทีมหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( x  = 3.54 และ S.D. = 0.49) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้
และมีการเคารพกติกาของกลุ่มมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 3.66 และ S.D. = 0.38) และ ( x  = 3.66 และ S.D. = 0.48)  
รองลงมามีการให้ความช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม ( x  = 3.58 และ S.D. = 0.64) และแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อกลุ่ม 
( x  = 3.57 และ S.D. = 0.51) ตามล าดับ 
   
 
 
 



 
 

  3.  การศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model 
ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้ CIPPA Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนผดุงปัญญา 
เจตคติต่อคณิตศาสตร์ x  S.D. ความหมาย 

1.  ข้าพเจ้าชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าวิชาอ่ืนๆ 3.88 0.91 มาก 
2.  ข้าพเจ้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์เข้าใจในเน้ือหาที่เรียนเกือบทุกชั่วโมงที่
เรียนง่าย 

4.18 0.63 มาก 

3.  วิชาคณิตศาสตร์ท าให้ข้าพเจ้ามีความรอบคอบ มีเหตุผล และมีการ
วางแผนการแก้ปัญหา 

2.60 0.49 ปานกลาง 

4. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ท าให้ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการค้นคว้า
หาความรู้อยู่เสมอ 

4.08 0.61 มาก 

5. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างหรือ
ประดิษฐ์ชิ้นงานที่แปลกใหม่ 4.13 0.79 มาก 

6.  คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนสนุกและไม่น่าเบื่อ 4.03 0.48 มาก 
7.  เม่ือข้าพเจ้าเข้าห้องสมุดข้าพเจ้าจะไปที่ตู้หนังสือคณิตศาสตร์ 2.93 1.09 ปานกลาง 
8.  ข้าพเจ้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่เข้าใจเกือบทุกชั่วโมงที่เรียน 2.60 0.49 ปานกลาง 
9.  คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 2.65 0.53 ปานกลาง 
10. เน้ือหาในวิชาคณิตศาสตร์ให้ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในปัจจุบัน 

4.18 0.38 มาก 

รวม 3.52 0.64 มาก 
  
 จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA 
Model โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.84 และ S.D. =0.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.55 และ S.D. =0.70) รองลงมาคือ ข้าพเจ้ามีความสุขเม่ือได้
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ( x  = 4.47 และ S.D. =0.67)  และ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ทันสมัย  
( x  = 4.33 และ S.D. =0.69) ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรยีนผดุงปัญญา  จังหวัดตาก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะการท างานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามี
การปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้และมีการเคารพกติกาของกลุ่มมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมามีการให้ความช่วยเหลือกัน
ภายในกลุ่ม และแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อกลุ่ม ตามล าดับ 
 3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ข้าพเจ้ามีความสุขเม่ือได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ทันสมัย ตามล าดับ 
 
 
 



 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA 
Model สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เน่ืองจากการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model ท าให้ผู้เรียนมีการฝึกการคิดแก้ปัญหา และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา  หล่อเถิน (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง 
ของค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน และงานวิจัยของกัลยา  พัน
ปี (2551) พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองจัดการเรียนรู้แบบซิปปากับกลุ่มที่จัดการ
เรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้รูปแบบซิปปามีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่จัดการเรียนรู้
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 
 2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะการท างานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่ามีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้และมีการเคารพกติกาของกลุ่มมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมามีการให้ความ
ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม และแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อกลุ่ม ตามล าดับ เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA 
Model ท าให้ผู้เรียนมีการฝึกการคิดแก้ปัญหา และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับ
วิจัยของสุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2554) ได้กล่าวว่า โมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) เป็นแนวคิดในการจัดการเรียนการ
สอนของ ทิศนา แขมมณี ซ่ึงมาจากแนวคิดทางการศึกษาของจอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) ซ้ึงเป็นผู้คิดเรื่องการเรียนรู้โดยการ
กระท า (Learning by Doing) ผู้เรียนเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ ผู้สอนเป็นผู้จัดประสบการณ์ การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียน
มีส่วนร่วม (Active Participation) โดยการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นมีใจจดจ่อผูกพันกับสิ่งที่ท า ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม
ข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างกัน ผู้เรียนรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ได้เรียนรู้กระบวนการคู่กับ
การปฏิบัติ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ข้าพเจ้ามีความสุขเม่ือได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ทันสมัย ตามล าดับ เน่ืองจากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model ท าให้ผู้เรียนมีการฝึกการคิดแก้ปัญหา และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้สร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพัฒน์ กันทะวงค์ (2551) นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยรูปแบบการเรียน
การสอนแบบซิบปาโมเดล ในวิชาคณิตศาสตร์มีผลการเรียนรู้ที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียนที่พึงประสงค์และ
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบซิปปาโมเดล 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  ในขณะการท างานเป็นทีมครูผู้สอนควรเข้าไปกระตุ้นให้นักเรียนช่วยเหลือกันในกลุ่มอยู่เสมอ เพื่อให้นักเรียนทุก
คนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และคอยสังเกตพฤติกรรมการท างานอยู่ตลอดเวลา 
 2. ครูควรแจ้งผลการท ากิจกรรม หรือการทดสอบให้นักเรียนทราบทันที เพื่อให้นักเรียนทราบคะแนนของตนเอง
และคะแนนกลุ่ม ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้นและเป็นแรงจูงใจในการท ากิจกรรมครั้งต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
  ควรท าการศึกษาค้นคว้าผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model กับตัวแปรอ่ืนๆ เช่น ความคงทนในการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ความสนใจในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เป็นต้น เพื่อ
น ามาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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