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บทคัดย่อ
	การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพ่ือ	1)	หาประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรู	้เรือ่งสถติ	ิชัน้

มัธยมศึกษาปีที่	3	ที่จัดการเรียนรู้แบบ	TAI	และจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	ตามเกณฑ์	75/75	2)	ศึกษา
ดชันปีระสทิธผิลของการจดัการเรยีนรูเ้รือ่งสถติิ	ชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่3	ทีจ่ดัการเรยีนรูแ้บบ	TAI	และจดัการ
เรียนรู้แบบ	CIPPA	3)	เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องสถิติ	ความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางคณติศาสตรแ์ละ	เจตคตติอ่การเรยีนคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่3	ระหวา่ง
การจัดการเรยีนรูแ้บบ	TAI	กบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ	CIPPA	กลุม่ตวัอยา่งคอื	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่
3	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2556	ของโรงเรียนขยายโอกาส	ในกลุ่มเครือข่ายเมืองพรหมเมืองหงส์โคก
ล่าม	 และกลุ่มเครือข่ายหนองผือลิ้นฟ้าดู่น้อย	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	
เขต	1	จำานวน	42	คนจาก	2	ห้องเรียน	ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	(cluster	random	sampling)	จับ
สลากได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)	จำานวน	16	คน	เป็นกลุ่ม
ทดลองโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบ	TAI	และนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่3	โรงเรยีนบา้นหนองแอก	จำานวน	
26	คน	เป็นกลุ่มทดลองโดยการจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่	1)	แผนการ
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จัดการเรียนรู้แบบ	TAI	และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	2)	แบบทดสอบ	2.1)	แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสถิติ	2.2)	แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	3)	
แบบวดัเจตคติตอ่การเรยีนคณติศาสตร	์สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู	ไดแ้ก	่รอ้ยละ	คา่เฉลีย่	สว่นเบีย่ง
เบนมาตรฐาน	และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติทดสอบ	F-test	(One-way	MANOVA)

ผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบ	TAI	และการจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	เรื่องสถิติ	ชั้น
มธัยมศกึษาปทีี	่3	มปีระสทิธภิาพเทา่กบั	81.04/78.33	และ	83.10/82.95	ตามลำาดบั	ดชันปีระสทิธผิล
ของการจัดการเรียนรู้แบบ	TAI	และการจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	มีค่าเท่ากับ	0.6820	และ	0.7268	
คดิเปน็รอ้ยละ	68.20	และ	72.68	ตามลำาดับ	และนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่3	ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีน
รู้แบบ	CIPPA	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสถิติ	ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	และ
เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียน	สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ	TAI	 อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

คำาสำาคัญ:	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสถิติ	ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	เจตคติ
ต่อการเรียนคณิตศาสตร์	การจัดการเรียนรู้แบบ	TAI	การจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	

 

Abstract
This	 research	 aimed	 to	 1)	 find	 the	 efficiency	 of	 learning	 plans	 in	 statistics	 of	 

Mathayomsuksa	3	students	taught	by	TAI	and	CIPPA	group	learning	methods	as	criteria	
75/75	2)	study	 the	effectiveness	 index	of	 learning	plans	 in	statistics	of	Mathayomsuksa	
3	 students	 taught	 by	 TAI	 and	CIPPA	group	 learning	methods	3)	 compare	 the	 learning	 
achievement	in	statistics,	mathematical	reasoning	ability,	and	attitude	toward	Mathematics	of	
Mathayomsuksa	3	students	between	TAI	and	CIPPA	group	learning	methods.	The	samples	of	
this	research	were	42	Mathayomsuksa	3	students	in	second	–	term	of	the	2556	academic	
year	from	educational	opportunity	expansion	school	in	the	Muangprommuanghongkoklarm	
network	and	the	Nongpuelinfadunoi	network	under	Roi	Et	Primary	Educational	Service	Area	
1	from	2	classroom	by	cluster	random	sampling	method,	16	of	Mathayomsuksa	3	students	
were	selected	from	Banmailao	school	(Gururatpatana)and	were	taught	by	TAI	group	learning	
method,	26	of	Mathayomsuksa	3	students	were	selected	from	Bannongack	school	and	were	
taught	by	CIPPA	group	learning	method.	The	research	tools	contain	1)	TAI	and	CIPPA	group	
studying	method	plans	2)	test	2.1)	achievement	test	2.2)	mathematical	reasoning	ability	test	
3)	questionnaire	of	attitude	toward	Mathematics.	The	statistics	used	in	this	research	were	
percentage,	mean,	standard	deviation	and	F-test	(One-way	MANOVA)	for	hypothesis	testing.

The	research	found	that	efficiency	of	TAI	and	CIPPA	group	learning	methods	in	sta-
tistics	of	Mathayomsuksa	3	students	were	81.04/78.33	and	83.10/82.95	respectively.	The	
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บทนำา
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	

เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งให้ประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน	 ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศกัยภาพ	มทีกัษะในการแสวงหาความรู	้จากแหลง่
เรียนรู้ที่หลากหลาย	 ผู้เรียนสามารถนำาวิธีการ
เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้	ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน	 (กรมวิชาการ,	 2544)	
ซ่ึงตัวบ่งชี้การจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญได้แก่การที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์
ตรง	 สัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ได้ฝึก
ปฏิบัติจนค้นพบความถนัด	และวิธีการของตนเอง	
ไดท้ำากจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากกลุม่	ได้ฝกึคดิ
อยา่งหลากหลายและสร้างสรรค์จนิตนาการ	ตลอด
จนได้แสดงผลอย่างชัดเจนและมีเหตุผล	 ผู้เรียน
ได้รับการเสริมแรงให้ค้นหาคำาตอบแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง	 และร่วมกันในกลุ่ม	 ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง	
ได้เลือกทำากิจกรรมตามความสามารถและความ
สนใจของตนเอง	รวมทัง้การฝกึตนเองให้มคีวามรบั
ผิดชอบในการทำางาน	 ฝึกประเมินปรับปรุงตนเอง	
และยอมรับผู้อื่นตลอดจนการสนใจใฝ่หาความ
รู้อย่างต่อเน่ือง	 (วิมลรัตน์	 สุนทรโรจน์,	 2545)	
TAI	เป็นการจัดกิจกรรมที่ใช้กับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์	 โดยเฉพาะในเรื่องที่ต้องการเน้น

การพัฒนาทักษะให้กับนักเรียน	 การจัดกิจกรรม
การเรียนแบบ	TAI	จะมีการจัดกลุ่มนักเรียน	เป็น	
2	 ลักษณะ	 คือ	 จัดนักเรียนเป็นกลุ่มคละความ
สามารถ	กลุ่มละ	4	คน	และจัดนักเรียนเป็นกลุ่ม
ที่มีระดับความสามารถใกล้เคียงกัน	 สำาหรับการ
ทำางานกลุ่มแบบ	 TAI	 นักเรียนในแต่ละกลุ่มจับคู่
กันทำางาน	และผลัดกันตรวจงานในคู่ของตน	เมื่อ
ทำางานที่ได้รับมอบหมาย	ครบหมดทุกชุดแล้ว	ให้
สมาชิกในกลุ่มทั้งสี่คน	 ต่างคนต่างทำาแบบฝึกหัด
ชุดร.ม	แล้วแลก

เปลีย่นกนัตรวจ	และตรวจดเูฉลยทีค่รจูดั
เตรียมไว้	 หากนักเรียนคนใดทำาได้ไม่ถึงเกณฑ์	 ก็
ต้องทำาแบบฝึกหัดเพิ่มเติม	สำาหรับนักเรียนที่สอบ
ไดถ้งึเกณฑ	์หลงัจากมารบัการทดสอบจากครแูลว้	
ครูจะจัดให้นักเรียนที่มีระดับความสามารถใกล้
เคียงกันมาจัดกลุ่มอยู่ด้วยกัน	 ครูอธิบายในเรื่อง
ที่ได้สอนไปแล้ว	 โดยใช้เวลา	5	–	10	นาที	แล้ว
ให้นักเรียนแยกย้ายกลับเข้ากลุ่มของตน	 แล้วไป
อธบิายชีแ้จงใหเ้พือ่นในกลุม่เขา้ใจอกีครัง้หนึง่	แลว้
ทำางานกบัคู	่ของตนตอ่ไปตามเดมิ	(สริพิร	ทพิยค์ง,	
2545)	และการจดัการเรยีนรูแ้บบ	CIPPA	เปน็รปู
แบบการจัดการเรียนที่ยึดกิจกรรมแบบประสาน	
5	แนวคิดหลักคือ	1)	แนวคิดการสร้างสรรค์สร้าง
ความรู	้(Constructivism)	2)	แนวคดิกระบวนการ
กลุ่มและการเรียนแบบร่วมมือ	(Group	Process	
and	 Co-operative	 Learning)	 3)	 แนวคิดเก่ียว

effectiveness	index	of	TAI	and	CIPPA	group	studying	methods	were	0.6820	and	0.7268	as	
68.20%	and	72.68%	respectively.	and	Mathayomsuksa	3	students	taught	by	CIPPA	group	
learning	method	 had	 higher	 learning	 achievement	 in	 statistics,	mathematical	 reasoning	 
ability,	 and	 attitude	 toward	 Mathematics	 than	 those	 taught	 by	 TAI	 group	 learning	 
method	with	.05	statistically	significant.

Keywords:	achievement	 in	 statistics,	 mathematical	 reasoning	 ability,	 attitude	 toward	 
Mathematics,	TAI	group	learning	methods,	CIPPA	group	learning	methods



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 162 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2558

กับความพร้อม	ในการเรียนรู้	 (Learning	Readi-
ness)	4)	แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้กระบวนการ	
(Process	Learning)	5)	แนวคิดเกี่ยวกับการถ่าย
โอนการเรียนรู้	 (Transfer	 of	 Learning)	 (ทิศนา	
แขมมณี,	2555)	

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.	 เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการ

จัดการเรียนรู้	 เรื่อง	 สถิติ	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	
ท่ีจัดการเรียนรู้แบบ	 TAI	 และจัดการเรียนรู้แบบ	
CIPPA	ตามเกณฑ์	75/75

2.	 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนรู้เรื่องสถิติ	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่
จัดการเรียนรู้แบบ	 TAI	 และจัดการเรียนรู้แบบ	
CIPPA	

3.	 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนเรือ่งสถติ	ิความสามารถในการใหเ้หตุผล	ทาง
คณิตศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ระหว่างการ
จัดการเรียนรู้แบบ	TAI	กับการจัดการเรียนรู้แบบ	
CIPPA

สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้แบบ	 TAI	 กับการจัดการเรียนรู้
แบบ	CIPPA	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสถิติ	
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	
และเจตคติต่อการเรยีนคณติศาสตรห์ลงัเรยีนแตก
ต่างกัน

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร	ได้แก่	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	3	ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2556	โรงเรียน
ขยายโอกาส	ในกลุม่เครอืขา่ยเมอืงพรหมเมอืงหงส์
โคกลา่ม	กลุม่เครอืขา่ยหนองผอืลิน้ฟา้ดูน่อ้ย	และ
กลุม่เครอืขา่ยดงแดงน้ำาใสปา่สงัข	์สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	 เขต	 1	
จำานวน	10	โรงเรยีน	จำานวน	192	คน	กลุม่ตวัอยา่ง
เปน็นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่3	ภาคเรยีนที	่2	ปี
การศึกษา	2556	จำานวน	42	คน	2	ห้องเรียน	ได้
มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม	 (cluster	 random	sam-
pling)	จับสลากได้นักเรียน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	
โรงเรยีนบา้นไมล้า่ว(ครุรุาษฎรพ์ฒันา)	จำานวน	16	
คน	เปน็กลุม่ทดลองโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบ	TAI	
และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียนบ้าน
หนองแอก	จำานวน	26	คน	 เป็นกลุ่มทดลองโดย
การจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA

1.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

แผนการจัดการเรียนรู้แบบ	 TAI	 และ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 แบบละ	 10	
แผน	แผนละ	2	ชั่วโมง	

2.	แบบทดสอบ	

2.1.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องสถิติ	แบบเลือกตอบ	4	ตัวเลือก	จำานวน	
30	ข้อ	มีค่าอำานาจจำาแนกรายตั้งแต่	.21	ถึง	.55	
และค่าความเชื่อมั่น	.89	

2.2	แบบทดสอบวดัความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	 แบบเลือกตอบ	4	ตัว
เลือก	จำานวน	20	ข้อ	มีค่าความยากตั้งแต่	.43	ถึง	
.72	มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่	.30	ถึง	.61	และค่า
ความเชื่อมั่น	.80	

3.	แบบวดัเจตคตติอ่การเรยีนคณติศาสตร	์
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	จำานวน	20	
ข้อ	มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่	.40	ถึง	.68	และค่า
ความเชื่อมั่น	.88	
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การดำาเนินการวิจัย

1.	 ทำาการทดสอบก่อนเรียนทั้งสองกลุ่ม	
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องสถิติ	แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้
เหตผุลทางคณติศาสตร	์และวดัเจตคติต่อการเรยีน
คณิตศาสตร์	 โดยใช้แบบวัดเจตคติต่อการเรียน
คณิตศาสตร์	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

2.	 ดำาเนินการสอนโดยกลุ่มทดลองที่	
1	จัดการเรียนรู้แบบ	TAI	และกลุ่มทดลอง	ที่	 2	
จัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	กลุ่มละ	10	แผน	แผน
ละ	2	ชั่วโมง	รวม	20	ชั่วโมง

3.	ทดสอบหลงัเรยีนและวดัเจตคติทัง้สอง
กลุม่ดว้ยแบบทดสอบและแบบวดั	ชดุเดยีวกบัทีใ่ช้
ทดสอบและวัดก่อนเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.	 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ทั้งสองแบบ	 ตามเกณฑ์	 75/75	
โดยการหาค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และ
ร้อยละ

2.	 วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนรู้ทั้งสองแบบ	 โดยใช้สูตรคำานวณหา
ค่าดัชนีประสิทธิผล

3.	 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องสถิติ	 ความสามารถในการให้

เหตุผลทางคณิตศาสตร์	 และเจตคติต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	
ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ	TAI	กับการจัดการ
เรียนรู้แบบ	CIPPA	ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติ
ทดสอบ	F-test	(One-way	MANOVA)

ผลการวิจัย
1.	 การจัดการเรียนรู้แบบ	 TAI	 และ

การจัดการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 เรื่องสถิติ	 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 	 3	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	
81.04/78.33	 และ	 83.10/82.95	 ตามลำาดับ	
เป็นไปตามเกณฑ์	75/75	ที่ตั้งไว้	(ตาราง	1	และ
ตาราง	2)

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียน
รู้แบบ	TAI	และการจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	มี
ค่าเท่ากับ	0.6820	และ	0.7268	คิดเป็นร้อยละ	
68.20	และ	72.68	ตามลำาดับ	 (ตาราง	3	และ
ตาราง	4)

3.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่ได้
รับการจัดการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องสถิติ	 ความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์	 และเจตคติต่อการเรียน
คณติศาสตร	์หลงัเรยีน	สงูกวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการ
จดัการเรยีนรูแ้บบ	TAI	อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิี่
ระดับ	.05	(ตาราง	5	และตาราง	6)
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ตาราง 1	 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ	TAI	เรื่องสถิติ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

คะแนน คะแนนเต็ม S.D. เฉลี่ยร้อยละ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ	(E
1
) 100 81.04 3.21 81.04

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์	(E
2
) 30 23.50 1.90 78.33

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ	TAI	(	E
1
/E

2
)	เท่ากับ	81.04/78.33

ตาราง 2	 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	เรื่องสถิติ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3

คะแนน คะแนนเต็ม S.D. เฉลี่ยร้อยละ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ	(E
1
) 100 83.10 3.05 83.10

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์	(E
2
) 30 24.88 2.14 82.95

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	(E
1
/E

2
)	เท่ากับ	83.10/82.95

ตาราง 3	 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้เรื่องสถิติ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่จัดการเรียนรู้แบบ	
TAI	

จำานวนนักเรียน คะแนนเต็ม
ผลรวมคะแนน

ดัชนีประสิทธิผล	(E.I)
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน

16 30 153 376 0.6820

ดัชนีประสิทธิผลของของการจัดการเรียนรู้แบบ	TAI	(E.I)	เท่ากับ	0.6820

ตาราง 4	 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้เรื่องสถิติ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่จัดการเรียนรู้แบบ	
CIPPA	

จำานวนนักเรียน คะแนนเต็ม
ผลรวมคะแนน

ดัชนีประสิทธิผล	(E.I)
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน

26 30 293 647 0.7268

ดัชนีประสิทธิผลของของการจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	(E.I)	เท่ากับ	0.7268
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ตาราง 5	 ค่าเฉลี่ย	( )	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง	
สถิติ	 ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	 และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์	
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ	 TAI	 กับการ
จัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	

การจัดการเรียนรู้
จำานวน
นักเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่อง	สถิติ	

ความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์

เจตคติต่อการเรียน	
คณิตศาสตร์

S.D. S.D. S.D.

แบบ	TAI 16 23.50 1.90 14.25 1.91 4.28 0.13

แบบ	CIPPA 26 24.88 2.14 16.31 1.64 4.42 0.17

ตาราง 6	 การเปรยีบเทยีบคะแนนทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรือ่ง	สถติคิวามสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์	และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์	หลังเรียน	(Univariate	Tests)	

ตัวแปรตาม SOV SS df Ms F p

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง	สถิติ -	Contrast
-	Error

18.989
168.654

1
40

18.989
4.216

4.504 .040

ความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์

-	Contrast
-	Error

41.938
122.538

1
40

41.938
3.063

13.690 .001

เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์	 -	Contrast
-	Error

3.710
2.501

1
40

3.710
.063

59.336 .000

อภิปรายผล
1.	ประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีน

รู้แบบ	 TAI	 และการจัดการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	
เรื่องสถิติ	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ	81.04/78.33	และ	83.10/82.95	ตาม
ลำาดับ	 เป็นไปตามเกณฑ์	 75/75	 ท่ีต้ังไว้	 ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองสถิติ	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่าน
กระบวนการดำาเนินการสร้างอย่างถูกต้อง	 และ
สร้างเปน็ตามลำาดับขัน้ตอน	TAI	(Team	Assisted	

Individualization)	เปน็การจดักจิกรรมทีใ่ชก้บัการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์	 โดยเฉพาะในเรื่องที่
ต้องการเน้นการพัฒนาทักษะให้กับนักเรียน	 การ
จัดกิจกรรมการเรียนแบบ	 TAI	 จะมีการจัดกลุ่ม
นักเรียนเป็น	 2	 ลักษณะ	 คือ	 จัดนักเรียนเป็นก
ลุ่มคละความสามารถ	 กลุ่มละ	 4	 คน	 และจัด
นกัเรยีนเปน็กลุม่ทีม่รีะดบัความสามารถใกลเ้คยีง
กัน	สำาหรับการทำางานกลุ่มแบบ	TAI	นักเรียนใน
แต่ละกลุ่มจับคู่กันทำางาน	 และผลัดกันตรวจงาน
ในคู่ของตน	 เมื่อทำางานที่ได้รับมอบหมาย	 ครบ
หมดทุกชุดแล้ว	ให้สมาชิกในกลุ่มทั้งสี่คน	ต่างคน
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ตา่งทำาแบบฝกึหดัชดุร.ม	แลว้แลกเปลีย่นกนัตรวจ	
และตรวจดูเฉลยที่ครูจัดเตรียมไว้	 หากนักเรียน
คนใดทำาได้ไม่ถึงเกณฑ์	 ก็ต้องทำาแบบฝึกหัดเพิ่ม
เติม	 สำาหรับนักเรียนที่สอบได้ถึงเกณฑ์	 หลังจาก
มารับการทดสอบจากครูแล้ว	ครูจะจัดให้นักเรียน
ที่มีระดับความสามารถใกล้เคียงกันมาจัดกลุ่มอยู่
ด้วยกัน	ครูอธิบายในเรื่องที่ได้สอนไปแล้ว	โดยใช้
เวลา	5	–	10	นาที	แล้วให้นักเรียนแยกย้ายกลับ
เข้ากลุ่มของตน	 แล้วไปอธิบายช้ีแจงให้เพ่ือนใน
กลุ่มเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง	แล้วทำางานกับคู่ของตนต่อ
ไปตามเดิม	 (สิริพร	 ทิพย์คง,	 2545)	 สอดคล้อง
กับการวิจัยของคณิตา	 สาลี	 (2555)	 ที่ได้ศึกษา
ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ความ
ฉลาดทางอารมณ์	และความสามารถในการเชื่อม
โยงคณติศาสตร	์ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี	่2	
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
พหุปัญญากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	TAI	
เรื่อง	 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส	 ผลการศึกษาพบว่า	
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ	 TAI	
มีค่าเท่ากับ	 81.34/74.17	 และงานวิจัยของวิไล
วรรณ	โกสาแสง	(2555)	ทีไ่ดศ้กึษาผลการเปรยีบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ความสามารถด้าน
การคิดวิเคราะห์	 และความคงทนในการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	STAD	กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค	 TAI	
ผลการศึกษาพบว่า	 ประสิทธิภาพของแผนการ
จดัการเรยีนรูแ้บบ	TAI	มคีา่เทา่กบั	84.36/83.67	
ในการจัดการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ	CIPPA	เป็นลักษณะที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้
สรา้งความรูด้ว้ยตนเอง	(Construction	of	Knowl-
edge)	ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะเรียนด้วยตนเองและ
พึ่งตนเองแล้ว	 ยังต้องพึ่งการปฏิสัมพันธ์	 (Inter-
action)	 กับเพื่อน	 บุคคลอื่นๆ	 และสิ่งแวดล้อม
รอบตัวด้วย	 รวมทั้งต้องอาศัยทักษะกระบวนการ	

(Process	Skills)	ตา่งๆ	จำานวนมากเปน็เครือ่งมอื
ในการสร้างความรู้	นอกจากนั้นการเรียนรู้จะเป็น
ไปอย่างต่อเนื่องได้ดี	 หากผู้เรียนอยู่ในสภาพที่มี
ความพร้อมในการรับรู้	 และเรียนรู้มีประสาทการ
รับรู้ที่ตื่นตัว	 ไม่เฉื่อยชา	 ซึ่งสิ่งที่สามารถช่วยให้ผู้
เรียนอยู่ในสภาพดังกล่าวได้	 ให้มีการเคลื่อนไหว
ทางกาย	(Physical	Participation)	อยา่งเหมาะสม	
สอดคลอ้งกบัการวิจยัของวชริาภรณ	์จตรุพรสวัสดิ	์
(2552)	 ที่ศึกษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 การคิดวิเคราะห์	 และความพึง
พอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์	เรื่อง	พื้นที่ผิวและ
ปรมิาตรของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่3	ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	กับแบบ	TGT	ผล
การศกึษาพบวา่	ประสทิธภิาพของแผนการจดัการ
เรียนรู้แบบ	 CIPPA	 มีค่าเท่ากับ	 78.02/76.93	
และการวิจยัของวัลภา	ปชัชาเขยีว	(2555)	ทีศ่กึษา
ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ความ
สามารถในการให้เหตุผล	และเจตคติต่อการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์	 เรื่อง	 ทฤษฎีบทพีทาโกรัสของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ระหว่างการจัดการ
เรยีนรูแ้บบซปิปา	กบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้มอง
เป็นฐาน	 ผลการศึกษาพบว่า	 ประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 มีค่าเท่ากับ	
81.12/83.79	ตามลำาดับ	

2.	 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียน
รู้แบบ	TAI	และการจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	มี
ค่าเท่ากับ	0.6820	และ	0.7268	คิดเป็นร้อยละ	
68.20	และ	72.68	ตามลำาดับ	แสดงว่านักเรียน
มคีวามกา้วหนา้ในการเรยีนเพิม่ขึน้	ทัง้นีอ้าจเนือ่ง
มาจากแผนการจัดการเรียนรู้แบบ	 TAI	 และแบบ	
CIPPA	ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ	มีกระบวนการ
จัดทำาอย่างเป็นขั้นตอน	 มีการวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริง	 มีกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย	 สอดคล้องกับการวิจัยของ
วิไลวรรณ	โกสาแสง	(2555)	ผลการศึกษาพบว่า	
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ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้แบบ	 TAI	 มีค่า
เท่ากับ	0.7745	สุนันทา	สายเหล็ก	(2555)	ผล
การศึกษาพบว่า	ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียน
รู้แบบ	TAI	มีค่าเท่ากับ	0.7780	มงคล	ศิริสวัสดิ์	
(2554)	 ผลการศึกษาพบว่า	 ค่าดัชนีประสิทธิผล
ของการจัดการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 มีค่าเท่ากับ	
0.5614	 และงานวิจัยของนภัสวรรณ	 จันภักดี	
(2555)	 ผลการศึกษาพบว่า	 ค่าดัชนีประสิทธิผล
ของการจัดการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 มีค่าเท่ากับ	
0.7234	

3.	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่ได้
รับการจัดการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องสถิติ	 ความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์	 และเจตคติต่อการเรียน
คณิตศาสตร์หลังเรียน	สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบ	TAI	อย่างมนียัสำาคัญทางสถติทิี่
ระดับ.05	การจัดการเรียนรู้แบบ	CIPPA	เป็นการ
จัดการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ลักษณะที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง	
(Construction	 of	 Knowledge)	 ซึ่งนอกจาก
ผู้เรียนจะเรียนด้วยตนเองและพ่ึงตนเองแล้วยัง
ต้องพึ่งการปฏิสัมพันธ์	 (Interaction)	 กับเพ่ือน	
บุคคลอื่นๆ	 และสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วย	 รวมทั้ง
ต้องอาศัยทักษะกระบวนการ	 (Process	 Skills)	
ตา่งๆ	จำานวนมากเปน็เครือ่งมอืในการสรา้งความรู	้ 
นอกจากน้ันการเรยีนรูจ้ะเปน็ไปอย่างตอ่เนือ่งได้ด	ี
หากผู้เรียนอยู่ในสภาพที่มีความพร้อมในการรับรู้	
และเรียนรู้มีประสาทการรับรู้ที่ตื่นตัว	 ไม่เฉื่อยชา	
ซึ่งสิ่งที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนอยู่ในสภาพดังกล่าว
ได	้ก็คอืการให้มีการเคลือ่นไหวทางกาย	(Physical	 
Participation)	 อย่างเหมาะสม	 กิจกรรมที่มี
ลักษณะดังกล่าว	 จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ดี	เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อตนเอง	และ
ความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้น	จะมีความลึกซึ้ง	และ
อยู่คงทนมากขึ้น	 หากผู้เรียนมีโอกาสนำาความรู้

นั้นไปประยุกต์ใช้	(Application)	ในสถานการณ์ที่
หลากหลาย	(ทศินา	แขมมณ,ี	2555)	ซึง่สอดคลอ้ง
กบัการวจิยัของวลัภา	ปชัชาเขยีว	(2555)	ทีศ่กึษา
ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ความ
สามารถในการให้เหตุผล	และเจตคติต่อการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์	 ผลการศึกษาพบว่า	 นักเรียนที่
เรยีนโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบซปิปา	มผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน	ความสามารถในการใหเ้หตผุล	และ
เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์	หลังเรียน	สูง
กว่านักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.017	และงานวิจัยของมงคล	ศิริสวัสดิ์	(2554)	ที่
ศกึษาผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	
ความสามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
ความสามารถการคิดวิเคราะห์	 ผลการศึกษาพบ
ว่า	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่เรียนโดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 มีความ
สามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	 แตกต่าง
จากนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบ	4	MAT	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.017	โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	CIPPA	
มีความสามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์	สูง
กว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ	4	MAT	

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัย

ไปใช้

1.	 การจัดการเรียนรู้แบบ	 TAI	 และ	
CIPPA	ครูผู้สอนควรทำาการศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจ	 เพื่อวางแผนการจัดการเรียน
รู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับเนื้อหา
วิชาและวัยของนักเรียน	2.	จากผลการวิจัยพบว่า	
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ	 TAI	 และ
การจัดการเรียนรู้แบบ	 CIPPA	 มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล	 สามารถนำาไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียน	 ความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์

3.	 นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียน
รู้แบบ	 CIPPA	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ความ
สามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูง
กว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ	 TAI	
ครูผู้สอนควรนำาเอาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ	
CIPPA	ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในระดับชั้นอื่นๆ	เพื่อเป็นการกระตุ้น
ให้ผู้เรยีนมีผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ความสามารถ

ในการให้เหตุผล	 ทางคณิตศาสตร์และเจตคติต่อ
การเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น	

2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยต่อไป

2.1	 ควรทำาการศึกษาเปรียบเทียบการ
จดัการเรยีนรูแ้บบ	TAI	และการจดัการเรยีนรูแ้บบ	
CIPPA	ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ	

2.2	 ควรทำาการศึกษาเปรียบเทียบตัว
แปรอ่ืนๆ	 เช่น	 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	
ความคดิสรา้งสรรค์	ความคงทนในการเรยีนรู้	แรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	เป็นต้น
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