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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
โมเดลซิปปา เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  จำนวน  1  ห้อง  จำนวน 30 คน  ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  
(Cluster  Random  Sampling)   เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู ้ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ    การวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ   t-test dependent 
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 ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา เร่ือง สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 8 2.00/82.17 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
น ัก เร ี ยนช ั ้ นม ัธยมศ ึกษาป ีท ี ่  1  ท ี ่ ได ้ ร ับการจ ัดการเร ียนร ู ้  เ ร ื ่ อ ง  สมการเช ิ ง เส ้นต ัวแปรเด ียว                                  
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์, สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว, รูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา 
 
Abstract 
 This research aims to develop the learning Mathematics lesson plan on linear equation  
using the CIPPA model for Mathayomsuka 1 students according to the efficiency criteria of 80/80, 
to compare achievements before and after using the CIPPA Model for Mathayomsuksa 1 
students and to study Mathayomsuksa 1 students' satisfaction towards the CIPPA model. 

 The sample group in this research is 30 students of Mathayomsuksa 1 of Bodindecha 
(Singha Singhaseni) school 2 in the second semester of the academic year 2020,  collected by 
cluster random sampling. The research tools include learning lesson plans for learnig and 
teaching by using the CIPPA model  achievement test, in-class quizzes and the student’s 
satisfaction assessment.  The analysis of data used in data analysis: percentage, average, 
standard deviation, and t-test dependent. 

The research results showed that the Mathematics lesson plan on linear equation using 
the CIPPA model. Of Mathayomsuksa 1 students was 82.00 / 82.17. The results of 
Mathayomsuksa 1 students have a higher post-test score than the pre-test score, statistically 
significantly higher than the .05 level. Mathayomsuksa 1 students had satisfaction of learning 
through CIPPA model activities on linear equation in the very high level. 
 
Keyword:  Mathemetics achievement;  Linear Equation; CIPPA Model   
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บทนำ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ. 2553 มีความมุ่งหมายพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมได้อย่างมีความสุข  แนวการจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือ ว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มตามศักยภาพเน้น
ความสำคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560)  ระบุไว้ว่าวิชาคณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 
เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  คิดอย่ างมีเหตุผล  เป็นระบบ    มีแบบแผน  
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน  ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน  ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  อันเป็นรากฐานในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพ  และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกั บนานาชาติ  
การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 
ส ังคม และความรู ้ทำงว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท ี ่ เจร ิญก้าวหน้าอย่างรวดเร ็ว  ในยุคโลกาภิวัตน์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยพบว่า มีปัญหาในด้านการ
จัดการเรียนการสอนหลายประการ เช่น ปัญหาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน  ปัญหาเร่ือง การอ่าน  
อีกทั้งคณิตศาสตร์มีเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นนามธรรม  ซึ่งต้องใช้ความเรื่องพื้นฐานด้านการบวก การลบ การคูณ  
และการหารระหว่างจำนวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ซึ่ง
จำเป็นใช้ความคิดอย่างสมเหตุสมผล  ต้องอาศัยการฝึกฝน ทำแบบฝึกทักษะมาก ๆ จนกว่าจะเกิดความเคยชิน
กับวิธีการนั ้น  จ ึงมีความจำเป็นอย่างยิ ่งที ่ครูผู ้สอนจะต้องหาเทคนิควิธีการสอน  หรือนวัตกรรมมาใช้                
ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ทิศนา แขมมณี (2557, หน้า 282) กล่าวว่า การที่ผู ้เรียนจะเรียน
คณิตศาสตร์ดีนั้น ครูต้องจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจในเร่ืองท่ีเรียนอย่างแท้จริง  โดย
การให้ผู้เรียนสร้างด้วยตนเอง  หรืออาศัยความร่วมมือจากกลุ่ม  ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนโดย
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมเดลซิปปา (CIPPA Model) 

รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมเดลซิปปา (CIPPA Model) ได้ถูกพัฒนาข้ึน
จากรูปแบบการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางข้ึน โดย ทิศนา   แขมมณี ซึ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะให้
ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองและมีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน  และสิ่งแวดล้อมรอบตัวหลาย ๆด้าน โดยใช้
ทักษะกระบวนการต่าง ๆจำนวนมากเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ซึ่ง  จะเกิดข้ึนได้  หากผู้เรียนอยู่ในสภาพท่ี
มีความพร้อมในการรับรู้และเรียนรู้  มีประสาทการรับรู้ที่ตื่นตัว ไม่เฉื่อยชา ให้ผู้เรียนมีการเคลื่อนไหวทางกาย
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อย่างเหมาะสม จึงสามารถช่วยให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ได้ดี แต่การเรียนรู้นั้นจะมี ความหมายต่อตนเองและ
ความรู้ความเข้าใจ  จะมีความลึกซึ้งและอยู่คงทนมากเพียงใดนั้นต้องอาศัยการถ่ายโอนการเรียนรู้ หากผู้เรียนมี
โอกาสนำความรู ้น ั ้นไปประยุกต์ใช ้ในสถานการณ์ที ่หลากหลาย ความรู ้น ั ้นก ็จะมีความหมายมากข้ึน                
(ทิศนา แขมมณี, 2557) ที ่มาของแนวคิดของ “CIPPA” ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปายึดหลัก
แนวคิดที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด โดยประกอบด้วย  5 แนวคิด คือ 1)  โดยการให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง C (Construction of knowledge)  2) การมีปฏิสัมพันธ์ I (Interaction)  การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน 
หร ือบ ุคคลอ ื ่นและส ิ ่ งแวดล ้อมรอบต ัวหลาย ๆ  ด ้ าน   3 )  ท ักษะกระบวนการ P (Process skills)                    
ทักษะกระบวนการต่าง ๆ เป็นเครื ่องมือในการสร้างความรู ้ เช่น กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เป็นขั้นตอน 4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้กระทำ/ ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ        
P (Physical participation) และ 5) การนําความรู ้ที ่ได้รับไปประยุกต์ใช้ A (Application) ในสถานการณ์ท่ี
หลากหลายด้วยแนวคิดดังกล่าวไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางให้มี
คุณภาพ  และรูปแบบนี้ยังมุ่งพัฒนาผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีเรียนอยางแท้จริง โดยการให้ผู้เรียน
สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยความร่วมมือจากกลุ่ม นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ
จำนวนมากอาทิเช่น กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และกระบวน การ
แสวงหาความรู ้ เป็นต้น โดยรูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปาประกอบด้วย ขั ้นการสอน 7 ขั ้นตอน คือ       
ข้ันท่ี 1 การทบทวนความรู้เดิม   ข้ันท่ี 2 การแสวงหาความรู้ใหม่  ข้ันท่ี 3 การศึกษาทำความเข้าใจ/ความรู้ใหม่
และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม  ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่ม  ขั้นที่ 5 การสรุป   
จัดระเบียบความรู ้ และวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู ้   ขั ้นที ่ 6 การปฏิบัติ และ/ หรือแสดงผลงาน  และ              
ข้ันท่ี 7 การประยุกต์ใช้ความรู้ ซึ่งแต่ละข้ันตอนต่าง ๆของรูปแบบนี้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองท่ีเรียนอย่างแท้จริง  ซึ่งสอดคล้องกับอาภรณ์  ใจเท่ียง (2553, หน้า 109) ได้กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบการสอนแบบซิปปา  เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น โดยการ
ใช้กระบวนการต่าง ๆ  ที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น กระบวนแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการ
แก้ปัญหา เป็นต้น จนสามารถเชื่อมโยงความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  และสามารถศึกษาได้จาก
งานวิจัยของอัศวิน พุมมรินทร์ (2556) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง ลำดับและอนุกรม ที่มีต่อ
ความสามารถ  ในการแก้ปัญหา  และความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ผลงานวิจัยพบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบซิปปา เร่ือง ลำดับ และอนุกรมสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  หลังการจัดการ
เรียนรู ้แบบซิปปา เรื ่อง ลำดับ และอนุกรมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 
สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ มุกดา  ใสวารี (2552) ที ่ได้พ ัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้โมเดลซิปปา                 



5 
 

ในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 เรื ่อง กำหนดสมการเชิงเส ้น พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์        
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75  

จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยข้างต้น ผู ้วิจัยเห็นว่าเนื ้อหาเรื ่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว            
มีเนื้อหาท่ีค่อนข้างยาก มุ่งเน้นกระบวนการแก้ปัญหา  และยังต้องมีการใช้ความรู้เร่ือง การแก้สมการในระดับท่ี
สูง ดังนั้นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตั วแปรเดียว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนโมเดลซิปปา อีกทั้งคาดหวังว่าการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จะช่วยให้นักเรียน  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา เร่ือง สมการเชิงเส้น

ตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
3.  เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที ่ม ีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื ่อง สมการเชิงเส้น            

ตัวแปรเดียว โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1.  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา  เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียว  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
3.  มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้รูปแบบการเรียนการ

สอนโมเดลซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อยู่ในระดับมาก 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชาการที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ซึ่งมีจำนวน 15 ห้อง รวมมี

นักเรียนท้ังสิ้น 627  คน ท่ีกำลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีกำลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบดินทรเดชา 

(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ จำนวน 1 ห้อง รวมทั้งสิ้น 30 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  
Sampling)   

ตัวแปรที่ศึกษา  สำหรับการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปร  2  ประเภท  คือ  
1. ตัวแปรอิสระ  (Independent Variables)  ได้แก่  

รูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
2. ตัวแปรตาม  (Dependent Variables)  ได้แก่  

    2.1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เร่ือง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  

    2.2.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ         
การเรียนการสอนโมเดลซิปปา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  

เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย  คือ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่  1   ตามที ่กำหนดไว้ในจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551            
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)   ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ  

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  คือ  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563   โดยใช้เวลาในจัดการเรียนการ
สอน 8 ชั่วโมง ระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม  2563 ถึง 11 ธันวาคม  2563   

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 
1.  เพื่อนำผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอื่น  ๆ  

โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา 
2.  เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้สนใจนำรูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา ไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 รูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา (CIPPA Model)  
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ทฤษฎีหรือหลักการแนวคิด ของรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมเดลซิปปา 
(CIPPA  Model) หรือรูปแบบการประสานห้าแนวคิด  ได้พัฒนาข้ึนโดยทิศนา  แขมมณี รองศาสตราจารย์ประจำ
คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งได้พัฒนารูปแบบจากประสบการณ์ในการสอนมากว่า 30 ปี และ
พบว่าแนวคิดจำนวนหนึ่งสามารถใช้ได้ผลดีตลอดมา จึงได้นำแนวคิดเหล่านั้นมาประสานกันเกิดเป็นแบบแผนข้ึน 
แนวคิดดังกล่าวได้แก่   

1. แนวคิดการสร้างความรู้  
2. แนวคิดกระบวนการกลุ่มและการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
3. แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนรู้ 
4. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ 
5. แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโอนความรู้ 
เมื่อนำแนวคิดดังกล่าวมาจัดการเรียนการสอนพบว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ครบทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็น

ด้านร่างกาย  อารมณ์  สติปัญญาและสังคม โดยหลักการของโมเดลซิปปา ได้ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ในตัวหลักการคือการช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  ช่วยให้ผู้เรียน มีบทบาท
และมีส ่วนร่วมในกระบวนการเร ียนรู ้ ให้มากที ่ส ุด  มีปฏิส ัมพันธ์ต ่อกันและได้เร ียนรู ้จากกันและกัน                    
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ร่วมกับการ
ผลิตผลงานซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้นักเรียนเป็น
ผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตามแนวคิด  Constructivism  (ทิศนา  แขมมณี, 2557 ) แนวคิดทั้ง 5 เป็นที่มา
ของแนวคิด "CIPPA" ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด โดยการให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง จากแนวคิดข้างต้น สรุปเป็นหลักซิปปา (CIPPA) ได้ดังนี้ 

1. C มาจากคำว่า Construction of knowledge 
หลักการสร้างความรู้ หมายถึง การให้ผู้เรียนสร้างความรู้ตามแนวคิดของ Constructivism ซึ่งเชื่อว่า   

การเรียนรู้เป็นประสบการณ์เฉพาะตนในการสร้างความหมายของสิ่งท่ีเรียนรู้ด้วยตนเอง กล่าวคือ กิจกรรม การ
เรียนรู้ท่ีดีควรเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและ  เกิด
การเรียนรู้ที่มีความหมายต่อตนเอง ซึ่งการที่ผู้เรียนมี โอกาสได้สร้างความรู้ด้วยตนเองนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 

2. I มาจากคำว่า Interaction 
หลักการปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งตามทฤษฎี 

Constructivism และ Cooperative Learning เชื ่อว่าการเรียนรู ้เป็นกระบวนการทางสังคมที่บุคคลจะต้อง
อาศัยและพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกัน กล่าวคือ กิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีดีจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคล และแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการช่วย
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสังคม 
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3. P มาจากคำว่า Process Learning 
หลักการเรียนรู้กระบวนการ หมายถึง การเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ เพราะทักษะกระบวนการ เป็น

เครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ ซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ ่งหย่อนไปกว่าสาระ (Content) ของการเรียนรู ้ กล่าวคือ 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ เช่น กระบวนการคิด กระบวนการ
ทำงาน กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม ฯลฯ ซึ่งเป็นทักษะท่ีจำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิต และเป็นสิ่งท่ีผู้เรียนจำเป็นต้องใช้ตลอดชีวิต รวมท้ังเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางด้านสติปัญญา
อีกทางหนึ่ง 

4. P มาจากคำว่า Physical participation / Involvement 
หลักการมีส่วนร่วมทางร่างกาย หมายถึง การให้ผู ้เรียนมีโอกาสได้เคลื ่อนไหวร่างกาย โดยการทำ

กิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางกาย กล่าวคือ การเรียนรู้ต้องอาศัยการเรียนรู้  
การเคลื่อนไหวทางกายจะช่วยให้ประสาทการรับรู ้ "active" และรับรู ้ได้ดีดังนั ้นในการสอนจึงจาเป็นต้องมี
กิจกรรมให้ผู้เรียนต้องเคลื่อนไหวท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียน
มีความพร้อมในการรับรู้และเรียนรู้ 

5. A มาจากคำว่า Application 
หลักการประยุกต์ใช้ความรู้ หมายถึง การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ กล่าวคือ การนำความรู้ไปใช้ในชีวิต

จริงหรือการปฏิบัติจริง จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียน ทำให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นเรื่อย ๆ 
และเกิดการเรียนรู้ที ่ลึกซึ้งขึ ้น กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีแต่เพียงการสอนเนื้อหาสาระให้ผู้เรียนเข้าใจ โดยขาด
กิจกรรม   การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ จะทำให้ผู้เรียนขาดการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้
การเรียนรู้ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร การจัด กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้นี้ เท่ากับ
เป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายๆ ด้านแล้วแต่ลักษณะของ
สาระและกิจกรรมท่ีจัดนอกจากนี้ การนำความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต เป็นเป้าหมายสำคัญของการ
จัดการศึกษาและการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา 
          รูปแบบนี้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนอย่างแท้จริงโดยการให้ผู้เรียนสรา้ง
ความรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยความร่วมมือจากกลุ่ม นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ จำนวน
มาก อาทิ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม การปฏิสัมพันธ์สังคม และกระบวนการแสวงหาความรู้ เป็นต้น 

กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา 
          ซิปปา (CIPPA) เป็นการหลักซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ  ให้แก่ผู้เรียน 
การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลัก “CIPPA” นี้สามารถใช้วิธีการและกระบวนการท่ีหลากหลาย ซึ่งอาจ
จัดเป็นแบบแผนได้หลายรูปแบบ รูปแบบหนึ่งที่ผู้เขียนได้นำเสนอไว้และได้มีการนำไปทดล องใช้แล้วได้ผลดี 
ประกอบด้วยข้ันตอนการดำเนินการ 7 ข้ันตอนดังนี้ 
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ข้ันท่ี 1 การทบทวนความรู้เดิม 
ข้ันนี้เป็นการดึงความรู้เดิมของผู้เรียนในเร่ืองท่ีจะเรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเชื่อมโยง

ความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของตน ซึ่งผู้สอนอาจใช้วิธีการต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย 
ข้ันท่ี 2 การแสวงหาความรู้ใหม่ 
ขั้นนี้เป็นการแสวงหาข้อมูลความรู้ใหม่ของผู้เรียนจากแหล่งข้อมูลหรือแหล่งความรู้ต่าง ๆ ซึ่งครูอาจ

จัดเตรียมมาให้ผู้เรียนหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนไปแสวงหาก็ได้ 
ข้ันท่ี 3 การศึกษาทำความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความเดิม 
ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับข้อมูล/ความรู้ที่หามาได้ ผู้เรียนจะต้องสรา้ง

ความหมายของข้อมูล/ประสบการณ์ใหม่ๆ โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ  ด้วยตนเอง เช่น ใช้กระบวนการคิด และ
กระบวนการกลุ่มในการอภิปรายและสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการเชื่อมโยงกับ
ความรู้เดิม 

ข้ันท่ี 4 การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 
ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนอาศัยกลุ่มเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตน รวมทั้งขยาย

ความรู้ความเข้าใจของตนเองให้กว้างขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้แบ่งปันความรู้ความเข้าใจของตนแก่ผู้อื่น และ
ได้รับประโยชน์จากความรู้ ความเข้าใจของผู้อื่นไปพร้อม ๆ กัน 

ข้ันท่ี 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู้ 
ขั้นนี้เป็นขั้นของการสรุปความรู้ที่ได้รับทั้งหมด ทั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่ และสิ่งที่เรียนให้เป็น

ระบบระเบียบเพื่อช่วยให้ผู้เรียนจดจำสิ่งท่ีเรียนรู้ได้ง่าย 
ข้ันท่ี 6 การปฏิบัติ และ/หรือการแสดงผลงาน 
หากข้อความรู้ที่ได้เรียนรู้มาไม่มีการปฏิบัติ ข้ันนั้นจะเป็นข้ันท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานการ

สร้างความรู้ของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้ตอกย้ำหรือตรวจสอบความเข้าใจของตนเองและช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์แต่หากต้องมีการปฏิบัติตามข้อความรู้ท่ีได้ ข้ันนี้จะเป็นข้ันปฏิบัติ  และมี
การแสดงผลงานท่ีได้ปฏิบัติด้วย 

ข้ันท่ี 7 การประยุกต์ใช้ความรู้ 
ขั้นนี้เป็นขั้นของการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการนำความรู้ความเข้าใจของตนไปใช้ในสถานการณ์    

ต่าง ๆ ท่ีหลากหลายเพื่อเพิ่มความชำนาญ ความเข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาและความจำในเรื่องนั้น ๆ 
หลังจากการประยุกต์ใช้ในความรู้ อาจจะมีการนำเสนอผลงานจากการประยุกต์อีกครั้งก็ได้ หรืออาจไม่มีการ
นำเสนอผลงานในข้ันท่ี 6 แต่นำมารวมแสดงในข้ันตอนท้ายหลังข้ันการประยุกต์ใช้ก็ได้เช่นกัน 
          ขั้นตอนตั้งแต่ขั้นที่ 1-6 เป็นกระบวนการของการสร้างความรู้ (construction of knowledge) ซึ่งครู
สามารถจัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้กัน ( interaction) และฝึกฝนทักษะ
กระบวนการต่างๆ (process learning) อย่างต่อเนื ่อง เนื ่องจากขั้นตอนแต่ละขั้นตอนช่วยให้ผู ้เรียนได้ทำ
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กิจกรรมหลากหลายท่ีมีลักษณะให้ผู้เรียนได้มีการเคลื่อนไหวทางกาย ทางสติปัญญา ทางอารมณ์ และทางสังคม 
อย่างเหมาะสม 6 ทีคุณสมบัติตามหลักการ CIPPA ส่วนขั้นตอนที่ 7 เป็นขั้นตอนที่ช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ 
(application) จึงทำให้เป็นรูปแบบนี้มีคุณสมบัติครบตามหลัก CIPPA 

ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา 
ผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจในสิ่งท่ีเรียน สามารถอธิบาย ชี้แจง ตอบคำถามได้ดี นอกจากนั้นยังได้พัฒนา

ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นกลุ่ม การสื่อสาร รวมทั้งเกิดความใฝ่รู้ด้วย CIPPA 
Model นอกจากจะเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแล้ว ยังสามารถนำไปใช้เป็นตัวชี้วัด หรือเป็นเครื่อง
ตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ว่า กิจกรรมนั้นเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือไม่ โดยนำเอ า
กิจกรรมในแผนการสอนมาตรวจสอบตามหลัก CIPPA การจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPA การจัดการเรียน
การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้นก็คือ การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมนั้น ท้ังทางร่างกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมนั้น มิใช่หมายความแต่เพียงว่าให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมอะไรๆ ก็ได้ที่ผู้เรียนชอบ กิจกรรมที่ครูจัดให้
ผู้เรียนจะต้องเป็นกิจกรรมท่ีนำไปสู่การเรียนรู้ตามจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ และเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ จึงจะสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ดังนั้นครูที่จะ
สอนผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  

สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนตาม CIPPA Model สามารถส่งเสริมให้ผู ้เรียนมี ส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ท้ังทางด้านกาย สติปัญญา และสังคม ส่วนการมีส่วนร่วมทางด้านอารมณ์นั้น ความจริงแล้วมี
เกิดขึ้นควบคู่ไปกับทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกาย สติปัญญา และสังคม ซึ่งหากครูสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ตามหลักดังกล่าวแล้ว การจัด การเรียนการสอนของครูก็จะมีลักษณะที่ผู้เรียน เป็นศูนยก์ลาง
อย่างแท้จริง วิธีการที่จะจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ CIPPA Model สามารถทำได้โดยครูอาจเริ่มต้น
จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้ว และนำแผนดังกล่าวมาพิจารณาตาม CIPPA Model หากกิจกรรมตาม
แผนการสอนขาดลักษณะใดไป ก็พยายามคิดหากิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มลักษณะดังกล่าวลงไป หากแผนเดิมมอียู่
บ้างแล้ว ก็ควรพยายามเพิ่มให้มากขึ้น เพื่อกิจกรรมจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อทำเช่นนี้ได้จนเริ่มชำนาญ
แล้ว ต่อไปครูก็จะสามารถวางแผนตาม CIPPA Model ได้ไม่ยากนัก 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จำแนกตามลักษณะการใช้ดังนี้ 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้

รูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 แผน 
แผนละ 50 นาที ดังนี้ 
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 1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การหาค่าของนิพจน์ และการเขียนนิพจน์พีชคณิต 
 1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สมการและคำตอบของสมการ 
 1.3 แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง สมบัติของการเท่ากัน 
 1.4 แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 1.5 แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้  
     2.1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที ่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ยึดเนื ้อหาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560) 

     2.2. แบบทดสอบระหว่างเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เป็นแบบอัตนัย จำนวน 3 
ชุด ได้แก่ ชุดท่ี 1 เร่ือง การหาค่าของนิพจน์ และการเขียนนิพจน์พีชคณิต ชุดท่ี 2 เร่ือง  สมการและคำตอบของ
สมการ และสมบัติของการเท่ากัน ชุดที่ 3 เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

    2.3. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนตามรูปแบบการ
เรียนการสอนโมเดลซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ        
จำนวน 10 ข้อ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็น การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลอง
และเก็บข้อมูลด้วยตนเองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 30 คน โรงเรียนบดินทรเดชา   (สิงห์ สิงหเสน)ี 
๒ เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จำนวน 8 ชั่วโมง ซึ่งผู้วิจัยดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. การปฐมนิเทศก่อนการดำเนินการทดลอง  เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา  

2. ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน จำนวน 20 ข้อ เพื่อวัด
ความรู้พื้นฐานของนักเรียน แล้วบันทึกคะแนนการทดสอบก่อนเรียน 

3. ดำเนินการทดลองตามข้ันตอนในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา 
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จำนวน 5 แผน โดยใช้เวลาในการสอน 5 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม  
2563 ถึง 11 ธันวาคม  2563 ดังนี ้

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 การเตรียมความพร้อมก่อนรู้จักสมการ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 สมการ และคำตอบของสมการ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 สมบัติของการเท่า 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
4. เมื ่อสิ ้นสุดการสอนแผนการจัดการเรียนรู ้ที ่ 1 แล้วผู ้วิจัยทำการทดสอบระหว่างเรียน   ชุดที่ 1  

จำนวน 2 ข้อ และเมื่อสิ้นสุดการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 – 3 ผู้วิจัยทำการทดสอบระหว่างเรียนชุดที่ 2        
จำนวน 3 ข้อ และเมื่อสิ้นสุดการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 – 5 ผู้วิจัยทำการทดสอบระหว่างเรียนชุดที่ 3 
จำนวน 3 ข้อ 

5. ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน จำนวน 20 ข้อ ซึ่งเป็น
ฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้หลังจากเรียนจบ เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการ
เรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา แล้วบันทึกคะแนนที่ได้เป็นคะแนนการทดสอบหลัง
เรียน 

6. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิป
ปา ด้วยแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
           ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
           1. หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา เร่ือง สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร 1 2E E ท่ีนำคะแนนของนักเรียนทุกคน

ท่ีได้จากคะแนนจากการทำแบบทดสอบย่อยมาหาค่า 1E  และนำคะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนมาหา
ค่า 2E  

2. วิเคราะห์หาค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง

เรียน โดยใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบ t-test ท่ีระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติ .05  

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา เรื่อง 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

( X )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนโมเดลซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
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1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 81.67/82.17 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว ้80/80 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิป
ปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท่ีเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้รูปแบบการเรียน    
การสอนโมเดลซิปปา มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
การอภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ” พบว่า 

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 82.00/82.17 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักเรียนได้
คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียนและคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมากกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ คือ 80/80 ดังนั้น 
แผนการจัดการเรียนรู ้โดยรูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา เรื ่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด
ไว้ ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจ ันของ เรณู อุพร (2558) ได้ศึกษาผลของการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA Model เร่ือง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็มสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ พบว่า กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบCIPPA Model ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/ E2 = 82.17/80.17        
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 75/75  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีผู้วิจัยต้ังไว้  

2. นักเรียนท่ีเรียนโดยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา เร่ือง สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชนกกานต์ สหัสทัศน์ (2561)      ได้ศึกษาการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุกูลนารี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model) พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยแผนการจัดการเรียนรู้ 
เร่ืองฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้วิธีการสอนแบบซิปปา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีผู้วิจัยต้ังไว้  

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง สมการเชิงเส้น      
ตัวแปรเดียว โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เรณู อุพร (2558) ได้ศึกษาผลของการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบการจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้แบบ CIPPA Model เร่ือง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน

ศรีโคตร-บูรณ์ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.56,         
S.D. = 0.73) และนพดล โพธิ์ดง (2560) พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5 ที ่มีต่อ          
การจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการเรียนรู ้แบบซิปปา เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีผู้วิจัยต้ังไว้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 
1. ครูผู้สอนควรทำความเข้าใจบทบาทต่อการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา กล่าวคือ ครูควรเตรียม

ตัว วางแผนการจัดกิจกรรมตามข้ันตอนการสอนแบบซิปปาที่จะส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามแนวคิดของซิปปา
อย่างเต็มท่ี และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปา เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ครูผู้สอนควรปฐมนิเทศนักเรียนให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีและข้ันตอนการจัดกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาการใช้การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปากับเนื้อหา

คณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ 
2. การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโมเดลซิปปาใช้เวลาในการจัด

กิจกรรมค่อนข้างมาก ครคูวรมีการปรับกิจกรรมให้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
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