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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้โมเดลซิปปา (2) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โมเดลซิปปา และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โมเดลซิปปา กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง จังหวัดสุ พรรณบุรี จานวน 42 คน ที่ได้มา
โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้
โมเดลซิปปา จานวน 10 แผน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (3) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ (4) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรี ยนรู ้โดยใช้โมเดลซิปปา
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
แบบ dependent
ผลการวิจยั ปรากฏว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้รับการจัด
การเรี ยนรู ้โดยใช้โมเดลซิปปาหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (2)
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้โมเดลซิปปาหลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ (3) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้
โมเดลซิปปาในระดับพึงพอใจมากที่สุด
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ABSTRACT
The purpose of this study were to (1) compare the learning achievement of
the students before and after applying the CIPPA Model (2) compare the analytical thinking of
the students before and after applying the CIPPA Model and (3) study the satisfaction of the
students , that had been applied the CIPPA Model. The 42 students from Matthauyomsuksa 1
academic year 2015 , were simply selected by cluster sampling. Research consisted of these
instruments (1) 10 lessons plans of CIPPA Model (2) a learning achievement Test (3) an analytical
thinking test (4) the satisfaction toward the CIPPA Model Test . The statistical procedures ,
t- test dependent , average , and standard deviation , were applied in order to support data
analysis.
Research findings revealed that (1) the students’ learning achievement after
being taught by applying the CIPPA Model was significantly higher than their pre-learning at
the level of .01 (2) the students’ analytical thinking after being taught by adopting the CIPPA
Model was considerably greater than their pre-learning at the level of .01 and (3 ) the students
rated the CIPPA Model as the highest level of satisfaction
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