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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปAที่ 3 โดยการจัดการเรียนรูDดDวยรูปแบบ CIPPA รวมกับระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo 2)
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน โดยการ
จัดการเรียนรูDดDวยรูปแบบ CIPPA รวมกับระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo 3) ศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูDดDวยรูปแบบ CIPPA รวมกับระบบการจัดการเรียนรูD
Edmodo กลุมตัวอยางที่ใชDในการวิจัย ไดDแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 3/3 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ภาค
เรี ยนที่ 1 ปA การศึกษา 2562 จํา นวน 28 คน ไดD มาโดยวิธี การสุมตั วอยางแบบงาย (Simple Random
Sampling) โดยใชDหDองเรียนเป\นหนวยสุม
เครื่องมือที่ใชDในการวิจัยประกอบดDวย 1) แผนการจัดการเรียนรูD เรื่อง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห จํานวน 30 ขDอ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน จํานวน 30 ขDอ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปAที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูDดDวยรูปแบบ CIPPA รวมกับระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo วิเคราะหขDอมูล
โดยใชDสถิติคารDอยละ (%) คาเฉลี่ย (M) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาทีแบบไมเป\นอิสระ
ตอกัน (T- Test Dependent)
ผลการวิจัยพบวา
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 3 ที่ไดDรับการจัดการเรียนรูDดDวย
รูปแบบ CIPPA รวมกับระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ที่ไดDรับการจัดการเรียนรูDดDวยรูปแบบ
CIPPA รวมกับระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูDดDวยรูปแบบ CIPPA รวมกับ
ระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: ความสามารถในการคิดวิเคราะห, การจัดการเรียนรูDดDวยรูปแบบ CIPPA, ระบบการจัดการเรียนรูD
Edmodo, เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
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Abstract
The Purposes of this experimental research were to: 1) compare of analytical thinking
ability on the economics in daily life using a CIPPA model with an Edmodo learning
management system. 2) compare the learning achievement on the economics in daily life of
Matthayomsuksa 3 students before and after the learning using a CIPPA model with an
Edmodo learning management system 3) study the opinions of Matthayomsuksa 3 students
about the learning using a CIPPA model with an Edmodo learning management system. The
sample of this research consisted of 28 Matthayomsuksa 3/3 students studying in the first
semester during the academic year 2019 at Joseph Upatham school. using Simple Random
Sampling technique with a classroom as a unit of measurement.
The instrument used to collect data were: 1) lesson plans with the content of the
economics in daily life. 2) an analytical ability test of 30 items. 3) a learning achievement
test of 30 items concerning the economics in daily life. 4) a questionnaire inquiring the
opinions of Matthayomsuksa 3/3 students about the learning using a CIPPA model with an
Edmodo learning management system. The collected data were analyzed by percentage (%)
Mean (M) Standard Deviation (S.D.) and T-Test Dependent.
The findings were as follows:
1. The analytical thinking ability of Matthayomsuksa 3 students after learning by a
CIPPA model with an Edmodo learning management system were higher than before at the
level of .05 significance.
2. The learning achievement on economics in daily life of Matthayomsuksa 3
students after learning by a CIPPA model with an Edmodo learning management system
were higher than before at the level of .05 significance.
3. The opinions of Matthayomsuksa 3 students about the learning using a CIPPA
model with an Edmodo learning management system were at the high level of agreement.
Keywords: Analytical Thinking Abilities, CIPPA Model, Edmodo Management System,
Economics in Daily Life
บทนํา
ความเจริญกDาวหนDาทางเทคโนโลยี ระบบขDอมูลขาวสารที่เผยแพรไปอยางรวดเร็วในปvจจุบันทําใหD
มนุษยตDองรูDจักการปรับตัวใหDเขDากับการเปลี่ยนแปลงอยางรูDเทาทัน และการพัฒนาคนใหDมีความรูDความสามารถ
นั้นจึงตDองเริ่มตDนดDวยการไดDรับการศึกษาเรียนรูD ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับ
แกDไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุไวDในมาตราที่ 22 วาการจัดการศึกษาจึงตDองยึดหลักวา ผูDเรียนทุกคน
สามารถเรียนรูDและพัฒนาตนเองไดD และถือวาผูDเรียนมีความสําคัญที่สุด (กรมวิชาการ, 2542: 3) และในมาตรา
24 ระบุวา สถานศึกษาตDองจัดกระบวนการเรียนรูDใหDสอดคลDองกับความสนใจและความถนัดของผูDเรียน โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝyกทักษะกระบวนการคิด ฝyกปฏิบัติใหDคิดเป\น ทําเป\น แกDปvญหาเป\นเกิด
การใฝ{รูDอยางตอเนื่อง ดังนั้นการจัดการเรียนรูDที่สงเสริมใหDนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห มีเหตุผล
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รูDเทาทันการเปลี่ยนแปลงจึงเป\นเรื่องสําคัญ ซึ่งจากการศึกษาพบวาการสงเสริมใหDนักเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะหยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร โดยจากขDอมูลรายงานของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย(สกว.) ระบุวา นักเรียนไทยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห อยูในระดับต่ํามาก เชนเดียวกับผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 3 โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ ปAการศึกษา
2557 – 2559 ซึ่งยังไมเป\นไปตามที่โรงเรียนกําหนดไวDที่รDอยละ 70 โดยเฉพาะสาระการเรียนรูDเศรษฐศาสตร
ซึ่งมีความจําเป\นที่จะตDองฝyกใหDนักเรียนรูDจักการคิดวิเคราะห เพื่อใหDนักเรียนตระหนักถึงการใชDเหตุและผล ฝyก
นักเรียนใหDมีความสามารถในการคิด เพื่อหาคําตอบดDวยตนเองและสามารถแกDปvญหาไดDดDวยตนเอง (พิมพพันธ
เดชะคุปตและพเยาว ยินดีสุข, 2550: 23-25) เพราะการคิดวิเคราะหเป\นรากฐานสําคัญของการเรียนรูD
(ประพันธศิริ สุเสารัจ, 2551: 9) อีกทั้งในการเรียนสาระการเรียนรูDเศรษฐศาสตร นักเรียนสวนใหญเห็นวาเป\น
เรื่องที่ทําความเขDาใจยาก และเป\นนามธรรม จึงควรมีสื่อการสอนที่เป\นรูปธรรม (วรลักษณ รัตติกาล, 2545:
118) และสามารถเขDาถึงแหลงเรียนรูDไดDงายในทุกที่ทุกเวลา
ดDวยเหตุดังกลาวผูDวิจัยจึงไดDนําการจัดการเรียนรูDดDวยรูปแบบ CIPPA ซึ่งมี 7 ขั้นตอน (ทิศนา แขมมณี,
2555: 282-283) โดยเป\นการจัดการเรียนรูDที่เนDนนักเรียนเป\นสําคัญ เพื่อใหDนักเรียนสรDางองคความรูDหรือ
คDนพบความรูDดDวยตนเอง จากการแสวงหาขDอมูลและเชื่อมโยงความรูDใหมเขDากับความรูDเดิม ดDวยการทํางาน
รวมกับผูDอื่นและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูDรวมกัน แตดDวยขDอจํากัดของการเรียนดDวยรูปแบบ CIPPA ซึ่งตDองใชD
เวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรูDมาก จึงจะทําใหDการคDนพบความรูDบรรลุเป~าหมายอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
ผูDวิจัยจึงไดDนําระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo ซึ่งเป\นเว็บโปรแกรม (Web Application) รูปแบบหนึ่งใน
เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) ที่ใชDงานไดDฟรี มาใชDในการจัดการเรียนรูDดDวยรูปแบบ CIPPA
รวมกับระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo ซึ่งทําใหDนักเรียนสามารถแสวงหาความรูDจากแหลงเรียนรูD ทํางาน
รวมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการสงขDอความ รับ - สงไฟลงานไดDสะดวกและรวดเร็ว ชวยใหDเกิดการ
เรียนรูDที่เชื่อมโยงกันและกัน โดยมีผูDวิจัยเป\นผูDอํานวยความสะดวกและใหDคําปรึกษาในการจัดการเรียนรูD เพื่อ
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้
1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 3 โดยการจัดการ
เรียนรูDดDวยรูปแบบ CIPPA รวมกับระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo
2) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกอนเรี ย นและหลั ง เรี ย น เรื่ อ ง เศรษฐศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน โดยการจัดการเรียนรูDดDวยรูปแบบ CIPPA รวมกับระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo
3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 3 ที่มีตอการจั ดการเรียนรูDดDว ยรูปแบบ
CIPPA รวมกับระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo
สมมติฐานของการวิจัย
ผูDวิจัยไดDตั้งสมมติฐานไวDดังนี้
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 3 โดยการจัดการเรียนรูDดDวย
รูปแบบ CIPPA รวมกับระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 3
โดยการจัดการเรียนรูDดDวยรูปแบบ CIPPA รวมกับระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยการจัดการเรียนรูDดDวยรูปแบบ CIPPA รวมกับ
ระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo
ผูDวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัยที่เกี่ยวขDองกับทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวปvญญาของ Vygotsky (สุรางค
โคDวตระกูล, 2556 : 48-64) แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูDและความสามารถในการคิดวิเคราะหของ Bloom
(1976), Anderson and Krathwohl (2001) และการกําหนดขอบเขตที่เกี่ยวขDองกับการจัดการเรียนรูDดDวย
รูปแบบ CIPPA ของ (ทิศนา แขมมณี, 2555: 282-283) ระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo เพื่อกําหนด
ขอบเขตของเนื้อหาและเครื่องมือที่ใชDในการดําเนินการวิจัย
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากรประชากรที่ ใชDในการวิ จั ยครั้งนี้ คื อ นั กเรีย นชั้น มั ธยมศึ กษาปAที่ 3 จํา นวน 7
หD อ งเรี ย นโรงเรี ย นยอแซฟอุ ป ถั มภ อํ า เภอสามพราน จั งหวั ด นครปฐม ที่ กํ า ลั งศึ ก ษาในภาคเรี ย นที่ 1 ปA
การศึกษา 2562 มีนักเรียนจํานวนทั้งหมด 229 คน
2.2 กลุ มตั ว อยาง ที่ ใชD ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ นั กเรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษาปA ที่ 3/3 จํ า นวน 28 คน
โรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ ที่กําลังศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปAการศึกษา 2562 จํานวน 1 หDองเรียน ที่ไดDมาโดย
วิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random sampling) โดยใชDหDองเรียนเป\นหนวยสุม
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรตDน ไดDแก การจัดการเรียนรูDดDวยรูปแบบ CIPPA รวมกับระบบการจัดการเรียนรูD
Edmodo
3.2 ตัวแปรตาม ไดDแก
3.2.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห
3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูDดDวยรูปแบบ CIPPA รวมกับระบบการ
จัดการเรียนรูD Edmodo
4. ระยะเวลาที่ใชDในการทดลอง ภาคเรียนที่ 1 ปAการศึกษา 2562 โดยใชDเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห
สัปดาหละ 2 คาบเรียน จํานวน 12 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป\นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูDวิจัยไดDดําเนินการทดลองตาม
แบบแผนการทดลองแบบหนึ่งกลุม สอบกอนเรียนและหลังเรียน (The One Group Pretest - Posttest
Design)
เครื่องมือที่ใช,ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชDในการวิจัย มีดังนี้
1. ขั้นตอนการสรDางแผนการจัดการเรียนรูDโดยการจัดการเรียนรูDดDวยรูปแบบ CIPPA รวมกับระบบการ
จัดการเรียนรูD Edmodo
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ เพื่อวิเคราะหหลักการจัดการเรียนรูD วิธีสอนและการวัดและประเมินผล
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1.2 สรDางแผนการจัดการเรียนรูD เรื่อง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน โดยการจัดการเรียนรูDดDวย
รูปแบบ CIPPA รวมกับระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo นําแผนการจัดการเรียนรูDที่สรDางขึ้น นําเสนอตอ
ผูDเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบดDานเนื้อหา ดDานการจัดการเรียนรูD ดDานการวัดและประเมินผล ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ดDวยการหาคาดัชนีความสอดคลDอง (IOC : Index of item objective Congruence) ซึ่ง
มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป โดยผลการวิเคราะหพบวามีคาเทากับ 1.00
1.3 สุมเลือกแผนการจัดการเรียนรูD จํานวน 2 แผนไปทดลองใชDกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปAที่
4/3 จํานวน 38 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อปรับปรุงใหDมีประสิทธิภาพกอนนําไปใชDจริงกับกลุมตัวอยาง คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 3/3 จํานวน 28 คน
2.ขั้นตอนการสรDางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห
2.1 ศึกษาหลักการแนวคิดของ Bloom (1976) แลDวสรDางตารางวิเคราะหขDอสอบวัดความสามารถ
ในการคิดวิ เคราะหโดยใหD ครอบคลุมทั้ง 3 ดDา น ไดD แก ดD านการคิด วิเคราะหองคประกอบ (Analysis of
element) ดDานการคิดวิเคราะหความสัมพันธ (Analysis of relationship)
และดDานการคิดวิเคราะหเชิงหลักการ (Analysis of organizational principles)
2.2 รางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 60
ขDอ เกณฑการใหDคะแนน คือ ตอบถูกใหD 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบ ใหD 0 คะแนน
2.3 นําแบบทดสอบที่สรDางขึ้น ไปใหDผูDเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยใหD
ประเมินขDอคําถามแตละขDอและพิจารณาความสอดคลDองของขDอคําถามกับเนื้อหา ดDวยการหาคาดัชนีความ
สอดคลDอง (IOC: Index of item Objective Congruence) จากนั้นคัดเลือกขDอสอบที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5
ขึ้นไป ไวDนําไปทําแบบทดสอบตอไป ซึ่งทุกขDอมีคาระหวาง 0.67 – 1.00
2.4 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหไปทดลองใชDกับกลุมตัวอยาง ไดDแก นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 4/3 จํานวน 38 คนที่ไมใชกลุมตัวอยาง แลDวนําผลที่ไดDมาวิเคราะหความยากงาย (p) และ
คาอํานาจจําแนก (r) ของขDอสอบแตละขDอ ซึ่งคาความยากงายที่ไดDมีคาอยูระหวาง 0.23 – 0.76 และคาอํานาจ
จําแนกมีคาอยูระหวาง 0.21 – 0.52 จึงเลือกขDอสอบที่มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20 – 0.80 และคา
อํานาจจําแนก (r) 0.20 ขึ้นไป ไวDจํานวน 30 ขDอ จากนั้นนําไปหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยการ
วิเคราะหคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชDสูตร KR-20 ของ Kuder - Richardson’s Method ซึ่งมีคา
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เทากับ 0.76 จากนั้นผูDวิจัยไดDนําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะหที่ไดDไปใชDสําหรับการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนกับกลุมตัวอยาง
3.ขั้นตอนการสรDางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3.1 ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรตามมาตรฐานการเรียนรูDตัวชี้วัด สาระการเรียนรูD จุดประสงคการ
เรียนรูD วิเคราะหเนื้ อหาในรายวิชาสังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส 23101 และการวัด ทักษะดDานพุทธิพิสัยของ
Bloom (1976) ที่ปรับปรุงโดย Anderson and Krathwohl (2001: 216) แลDวสรDางตารางการวิเคราะห
ขDอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตัวชี้วัด
3.2 รางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน โดยสรDาง
เป\นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขDอ เกณฑการใหDคะแนน คือ ตอบถูกใหD 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบ
ใหD 0 คะแนน
3.3 นําแบบทดสอบที่สรDางขึ้น ไปใหDผูDเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยใหD
ประเมินขDอคําถามแตละขDอและพิจารณาความสอดคลDองของขDอคําถามกับเนื้อหา ดDวยการหาคาดัชนีความ
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สอดคลDอง (IOC: Index of item Objective Congruence) จากนั้นคัดเลือกขDอสอบที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5
ขึ้นไป ไวDนําไปทําแบบทดสอบตอไป ซึ่งทุกขDอมีคาระหวาง 0.67 – 1.00
3.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปทดลองใชDกับกลุมตัวอยาง ไดDแก นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปAที่ 4/3 จํานวน 38 คนที่ไมใชกลุมตัวอยาง แลDวนําผลที่ไดDมาวิเคราะหความยากงาย (p) และคา
อํานาจจําแนก (r) ของขDอสอบแตละขDอ ซึ่งคาความยากงายที่ไดDมีคาอยูระหวาง 0.21 – 0.78 และคาอํานาจ
จําแนกมีคาอยูระหวาง 0.21 – 0.63 จึงเลือกขDอสอบที่มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20 – 0.80 และคา
อํานาจจําแนก (r) 0.20 ขึ้นไป ไวDจํานวน 30 ขDอ จากนั้นนําไปหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยการ
วิเคราะหคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชDสูตร KR-20 ของ Kuder - Richardson’s Method ซึ่งมีคา
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เทากับ 0.75 จากนั้นผูDวิจัยไดDนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ไดDไปใชDสําหรับการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนกับกลุมตัวอยาง 4. ขั้นตอนการสรDางแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูDดDวยรูปแบบ CIPPA
รวมกับระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo
4.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวขDองกับแบบสอบถามความคิดเห็น และกําหนดหัวขDอ
หลักที่จะสอบถาม กําหนดรายละเอียดของแบบประเมิน
4.2 รางแบบสอบถามความคิดเห็น ที่มีลักษณะเป\นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating
scale) ตามรูปแบบของ Best (1981) จํานวน 16 ขDอ ประกอบดDวย 4 ดDาน คือ ดDานการจัดกิจกรรมการเรียนรูD
ดDานบรรยากาศการเรียนรูD ดDานประโยชนของการจัดการเรียนรูD และดDานความสามารถในการคิดวิเคราะห โดย
มีการกําหนดคาคะแนนเป\น 5 หมายถึง เห็นดDวยมากที่สุด, 4 หมายถึง เห็นดDวยมาก, 3 หมายถึง เห็นดDวยปาน
กลาง, 2 หมายถึง เห็นดDวยนDอย,และ 1 หมายถึง เห็นดDวยนDอยที่สุด สวนเกณฑการประเมินผล กําหนดไวDดังนี้
4.50-5.00 หมายความวา เห็นดDวยมากที่สุด, 3.50-4.49 หมายความวา เห็นดDวยมาก, 2.50-3.49 หมายความ
วา เห็นดDวยปานกลาง, 1.50-2.49 หมายความวา เห็นดDวยนDอย 1.00-1.49 หมายความวา เห็นดDวยนDอยที่สุด
4.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรDางขึ้น ไปใหDผูDเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาโดยใหDประเมินขDอคําถามแตละขDอและพิจารณาความสอดคลDองของขDอคําถามกับเนื้อหาดDวยการหาคา
ดัชนีความสอดคลDอง (IOC: Index of item Objective Congruence) จากนั้นทําการเลือกขDอคําถามที่มีคา
IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป และนําไปทําแบบสอบถามความคิดเห็นตอไป ซึ่งทุกขDอมีคาเทากับ 1.00
4.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูDดDวยรูปแบบ CIPPA รวมกับ
ระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo ไปใชDจริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 3/3 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ซึ่ง
เป\นกลุมตัวอยาง
ขั้นตอนการวิจัยและเก็บรวบรวมข,อมูล
ผูDวิจัยไดDทําการทดลองและเก็บขDอมูล โดยผูDวิจัยแบงการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขDอมูล
ออกเป\น 3 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นการเตรียมการกอนการทดลองสอน
1.1 ผูDวิจัยชี้แจง ปฐมนิเทศ แนะนํา แบงกลุม ชี้แจงขDอตกลง วิธีการเรียนรวมกับระบบการจัดการ
เรียนรูD Edmodo เพื่อเตรียมความพรDอมกอนการดําเนินการทดลองจัดการเรียนรูD โดยใชDเวลาจํานวน 2 คาบ
เรียน
1.2 กลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความ
สามารถในการคิด วิ เคราะหกอนเรี ยนและทํ า แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นกอนเรี ย น เรื่ อง
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน โดยไมเฉลย
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2. ขั้นการทดลองสอน
ผูDวิจัยดําเนินการการจัดกิจกรรมการเรียนรูDดDวยรูปแบบ CIPPA รวมกับระบบการจัดการเรียนรูD
Edmodo ดDวยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรูDที่ไดDสรDางไวD โดยมีระยะเวลาทดลอง 6 สัปดาห สัปดาหละ 2
คาบเรียน รวมจํานวน 12 คาบเรียน
3. ขั้นสุดทDายหลังจากการทดลอง
หลังจากที่ผูD วิจัยไดDดําเนินการสอนจนครบทุกแผนการสอนแลDว ใหDนักเรียนทําแบบทดสอบวั ด
ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียน จํานวน 30 ขDอ ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียน จํานวน 30 ขD อ และทําแบบสอบถามความคิดเห็ นของนั กเรียนที่มีตอการจัดการเรีย นรูDดDวยรูปแบบ
CIPPA รวมกับระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo จากนั้นนําขDอมูลที่ไดDมาวิเคราะหขDอมูลทางสถิติ และแปลผล
การวิเคราะหขDอมูล
การวิเคราะหข,อมูล
1. การเปรี ย บเที ย บความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะหของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปA ที่ 3 จาก
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยการจัดการเรียนรูDดDวยรูปแบบ CIPPA รวมกับระบบการ
จัด การเรี ย นรูD Edmodo โดยวิ เ คราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ ย (M) คารD อยละ (%) สวนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) และใชDสถิติทดสอบคาทีแบบไมเป\นอิสระตอกัน (T - Test Dependent)
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียน โดยการจัดการเรี ยนรูDดD วยรู ปแบบ CIPPA รวมกั บระบบการจัด การเรียนรูD Edmodo เรื่อง
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 3 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ โดยการวิเคราะห
ความแตกตางระหวางคาคาเฉลี่ย (M) ดDวยสถิติทดสอบคาทีแบบไมเป\นอิสระตอกัน
(T - Test Dependent)
3. การศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้น มัธยมศึกษาปAที่ 3 ที่มีตอการจั ดการเรียนรูDดDวยรูปแบบ
CIPPA รวมกับระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo โดยวิเคราะหคาเฉลี่ย (M) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
ผลการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูDวิจัยไดDนําเสนอผลตามวัตถุประสงคดังนี้
ความสามารถในการคิด
จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนน
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การจัดการเรียนรู,

จํานวนนักเรียน
(N)

คะแนนเต็ม

กอนเรียน
หลังเรียน

28
28

30
30

คะแนน
เฉลี่ย
(M)
17.04
24.18

ส3วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
t
P
(S.D.)
2.83
.00
12.43
1.90

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 3 พบวา หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (M = 24.04, S.D. = 2.16) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
(M = 20.75, S.D. = 3.92) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปAที่ 3 พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (M = 24.18, S.D. = 1.90)
สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน (M = 17.04, S.D. = 2.83) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูDดDวยรูปแบบ
CIPPA รวมกับระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo จํานวน 28 คน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.32 และเมื่อจําแนกเป\นรายดDาน ปรากฏวาดDานความสามารถในการคิดวิเคราะห อยูในระดับมากเป\น
อันดับแรก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 และดDานบรรยากาศการเรียนรูD อยูในระดับมากเป\นอันดับสุดทDาย มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.16
อภิปรายผล
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 3 หลังเรียนโดยการจัดการเรียนรูD
ดDวยรูปแบบ CIPPA รวมกับระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เนื่องจากผูDวิจัยจัดการเรียนรูDดDวยการใหDนักเรียนรวมกันกําหนดประเด็นปvญหา เสริมเรDาดDวยคําถาม
จากภาพขาวและเกม My Quizzes ฝyกการคิดวิเคราะหใชDเหตุผลจากการอภิปรายหาคําตอบ เพื่อเชื่อมโยง
ความรูDเดิมกับความรูDใหมดDวยกระบวนการกลุม การรวมกันแสวงหาความรูD จําแนก แยกแยะ พิจารณาความ
นาเชื่อถือของขDอมูลจากแหลงเรียนรูDทั้งในระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo และแหลงเรียนรูDอื่น ๆ ใชDระบบ
การจัดการเรียนรูD Edmodo ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูDซึ่งกันและกัน เพื่อตรวจสอบความรูDความเขDาใจรวมกัน
จากการรวบรวมขDอมูล จัดระบบ โครงสรDาง หมวดหมู และสรุปเป\นความคิดรวบยอด พรDอมนําเสนอความรูD
จากการสรDางองคความรูDนั้นใหDเพื่อน ๆ และผูDสอนไดDรวมกันตรวจสอบความถูกตDองและประเมินชิ้นงาน กอน
นําไปเผยแพรความรูDไปสูผูDอื่นในระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo หรือสื่อออนไลนอื่น ๆ ซึ่งการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรูD ที่ห ลากหลายนี้ เนDน การพัฒ นาการคิ ด วิ เคราะหดD ว ยการใหD ความสํ า คัญ กั บ ศั กยภาพและความ
แตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน (Vygotsky, 1978: 34-40) เพื่อใหDนักเรียนไดDรับการพัฒนาอยางเต็มตาม
ศักยภาพ สอดคลDองกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2555: 284) ที่ไดDกลาวถึงผลที่นักเรียนจะไดDรับจากการ
จัดการเรียนรูDดDวยรูปแบบ CIPPA ไวDวา นักเรียนจะเกิดความเขDาใจในสิ่งที่เรียน ตอบคําถามไดDดี ไดDรับการ
พัฒนาการคิดวิเคราะห ทําใหDสามารถสื่อสาร อธิบาย ชี้แจง ทํางานกลุม รวมถึงเกิดความใฝ{รูDอีกดDวย และเมื่อ
นักเรียนไดDฝyกการวิเคราะห แยกแยะ ความนาเชื่อถือของขDอมูลที่ถูกตDอง ไดDฝyกการสื่อสารแลกเปลี่ยนรวมกัน
ภายในกลุม ซึ่งมีความสําคัญและสงตอความสามารถในการพัฒนาการคิดวิเ คราะหดDวยเชนเดียวกัน และ
สอดคลDองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548: 5-6) ที่ไดDระบุถึงความสามารถในการคิด
วิเคราะหวา บุคคลจะตDองมีความสามารถในการสื่อสาร เพราะการคิดวิเคราะหจะตDองรวมกับกระบวนการ
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สื่อสาร และการเรียนการสอนที่เนDนการสรDางความรูDดDวยตนเองนั้น เป~าหมายของการเรียนรูDจะตDองมาจากการ
ปฏิบัติงานจริง นักเรียนมีบทบาทในการเรียนรูDอยางตื่นตัว นักเรียนจะตDองมีการจัดกระทําขDอมูลหรือไดDรับ
ประสบการณตาง ๆ และจะตDองสรDางความหมายใหDสิ่งแวดลDอมนั้นดDวยตนเอง โดยไมจําเป\นตDองออกไปสถานที่
จริง แตอาจจัดเป\นกิจกรรมที่เป‹ดโอกาสใหDนักเรียน มีปฏิสัมพันธกับสื่อ วัสดุ อุปกรณ สิ่งของ หรือขDอมูลตาง ๆ
ที่เป\นของจริงและมีความสอดคลDองกับความสนใจของนักเรียนโดยนักเรียนสามารถจัดกระทํา ศึกษา สํารวจ
วิเคราะห ทดลอง ลองผิดลองถูก จนเกิดเป\น ความรูDความเขDาใจขึ้น และความเขDาใจนั้นเป\นสิ่งที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการคิด นอกจากนี้สมจิตร สวธนไพบูลย (2541: 38) ยังไดDกลาววา การคิดสามารถที่จะพัฒนาไดD การ
คิดและการเรียนรูDจะเกิดขึ้นไดDอยางลึกซึ่งก็ตอเมื่อ นักเรียนไดDมีโอกาสจัดกระทํากับวัตถุหรือปรากฏการณตาง
ๆ ดDวยตนเอง เนDนการระดมพลังสมอง และเรDาความสนใจของนักเรียนดDวยสถานการณ ซึ่งจะสงผลใหDนักเรียน
มีความสามารถในการคิดระดับสูงดDานการคิดวิเคราะหดีขึ้น สอดคลDองกับงานวิจัยของชลวษา ป‹ยนฤพัทธ
(2551: 80-87) ที่พบวาการจัดการเรียนรูDดDวยรูปแบบ CIPPA สงผลใหDความสามารถในการคิดวิเคราะหของ
นักเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดคือรDอยละ 50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของมินตรา
กันคํา (2559: 98) ที่พบวา นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 3 ที่
ไดDรับการจัดการเรียนรูDดDวยรูปแบบ CIPPA รวมกับระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo หลังเรียนสูงกวากอน
เรี ย น อยางมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ .05 ทั้ งนี้ เ นื่ อ งจากการจั ด การเรี ย นรูD ดD ว ยรู ป แบบ CIPPA ซึ่ ง
ประกอบดDวย 7 ขั้นตอนนั้น มุงเนDนใหDนักเรียนไดDนําความรูDเดิมหรือประสบการณเดิมมาเชื่อมโยงกับความรูDใหม
จากการสืบคDน การแสวงหาขDอมูล ดDวยการจําแยก แยกแยะ จัดกระทําขDอมูล และลงมือปฏิบัติ สรDางผลงาน
ดDวยกระบวนการกลุม มีการปฏิสัมพันธในการทํางานรวมกับผูDอื่นทั้งในหDองเรียนและในระบบการจัดการเรียนรูD
Edmodo มีการสรDางองคความรูDใหDเกิดกับตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรูD ตรวจสอบความรูDรวมกับเพื่อนในชั้น
เรียนและผูDสอนไดDทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน อีกทั้งยังสามารถเรียนรูDไดDเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูDใน
ระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo โดยมีผูDสอนอํานวยความสะดวกในการเรียนรูDและใหDคําปรึกษาในเรื่องที่
นักเรียนสงสัยหรือไมเขDาใจไดDอยางสะดวกรวดเร็ว ทําใหDนักเรียนเกิดการเรียนรูDอยางตอเนื่องโดยไมจํากัดเวลา
และสถานที่ จากการจัดการเรียนรูDดังกลาวสงผลใหDผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น สอดคลDองกับทิศ
นา แขมมณี (2547: 94-95) ที่กลาววา การสรDางความรูDจะตDองมาจากการปฏิบัติงานจริง มีการจัดกระทํา
ขDอมูลหรือไดDรับประสบการณตาง ๆ มีปฏิสัมพันธกับสื่อ วัสดุ อุปกรณ สิ่งของ หรือขDอมูลตาง ๆ ที่เป\นของจริง
โดยนักเรี ยนศึกษา สํ ารวจ วิ เคราะห ทดลองลองผิด ลองถู กจนเกิด เป\ นความเขD าใจจาการใชD กระบวนทาง
สติ ปv ญ ญาของตนในการกลั่ น กรองขD อ มู ล เชื่ อ มโยงขD อ มู ล ความรูD เ ดิ ม กั บ ความรูD ใ หม เกิ ด การเรี ย นรรูD ที่ มี
ความหมายตอตนเองอั นสงผลถึ งความเขDาใจและความคงทนของความรูD นั้ น และสอดคลDองกั บ Vygotsky
(1978: 34-40) ที่กลาววา การพัฒนานักเรียนใหDเกิดการเรียนรูD ผูDสอนจึงเป\นผูDที่มีบทบาทสําคัญในการใหDความ
ชวยเหลือและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน โดยการใหDนักเรียนไดDมีปฏิสัมพันธรวมกับผูDอื่น ทําใหDนักเรียนรูDจัก
ตนเองและไดDรับประสบการณ ซึ่งในการมีปฏิสัมพันธดังกลาวนี้จะทําใหDเกิดการพัฒนาการทางเชาวปvญญาไดD
(สุรางค โคDวตระกูล, 2556: 48-64) และสอดคลDองกับสุคนธ สินธพานนท (2558: 63) ที่กลาวถึง ประโยชนที่
ไดDรับจากการจัดการเรียนรูDดDวยรูปแบบ CIPPA วาทําใหDนักเรียนรูDจักการแสวงหาความรูD เชื่อมโยงความรูD รูDจัก
การทํางานรวมกับผูDอื่น และสามารถนําความรูDไปประยุกตใชDในชีวิตประจําวันไดD นอกจากนี้ผลการวิจัยยัง
สอดคลDองกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูDดDวยรูปแบบ CIPPA ของวิลาวรรณ ปvŒนหุน (2557: 105) ที่
พบวาผลการเรียนรูDหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลDองกับ
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งานวิจัยของกรรณิกา ศรีสมบัติ (2558: 29) ที่พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลDองกับงานวิจัยของอภิศักดิ์ คูกระสังข (2558: 29) ที่ไดD
ศึ กษาเรื่ อง การพั ฒ นาทั กษะการคิ ด เชิ งวิ เ คราะหและผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนั กเรี ย นที่ เ รี ย นรูD แบบ
เอกัตภาพทางเครือขายสังคมออนไลนชื่อ Edmodo โดยพบวา การจัดกิจกรรมดังกลาวสงผลใหDผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกดDวย
3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูDดDวยรูปแบบ CIPPA รวมกับ
ระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดDานความสามารถในการคิดวิเคราะห มี
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากและมีคะแนนเฉลี่ยเป\นลําดับแรก เนื่องจากการจัดการเรียนรูDดังกลาว
สงเสริมใหDนักเรียนไดDฝyกการคิดวิเคราะหอยางหลากหลายผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูDรวมกับเพื่อนและ
ผูDสอนทั้งภายในหDองเรียนและนอกหDองเรียน โดยระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo เป\นเครื่องมือที่ดีในการ
ชวยกระตุDนความสนใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนและกระตุDนความกระตือรือรDนในการเรียน อีกทั้งชวยใหDรูDสึก
สนุกกับการเรียนและไมรูDสึกเบื่อในการแสวงหาความรูD (Batsila, Tsihouridis, & Vavougios, 2014: 59) จึง
ชวยใหDนักเรียนไดDพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหรวมกัน ซึ่งสอดคลDองกับKommer ที่กลาวถึง การ
จัดการเรียนรูDรวมกับระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo วาชวยสรDางปฏิสัมพันธขDามมิติ (Inter Relationship)
และปฏิสัมพันธเชิงสังคม (Media for Social Interaction) ซึ่งเกิดจากการทํางานรวมกันในหDองเรียนและใน
ระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo อยางเชื่อมโยงตอเนื่องกันจึงเป\นสัมพันธภาพที่ดีตอกันทั้งระหวางนักเรียน
กับนักเรียนและนักเรียนกับผูDสอน สวนในดDานบรรยากาศการเรียนรูD มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากและมี
คะแนนเฉลี่ยเป\นลําดับสุดทDาย เนื่องจากในการการจัดการเรียนรูDดDวยรูปแบบ CIPPA ใหDบรรลุเป~าหมายไดD
อยางมีประสิทธิภาพนั้น นักเรียนจะตDองมีความพรDอมและรับผิดชอบในการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกับกลุม ซึ่ง
สอดคลDองกับสุคนธ สินธพานนท (2558: 63) ที่ไดDกลาวถึง ขDอจํากัดของการจัดการเรียนรูDดDวยรูปแบบ CIPPA
วาบรรยากาศการเรียนรูDนั้นจะเป\นไปตามศักยภาพและความสามารถของนักเรียนในการใหDความรวมมือของ
แตละกลุม ในการปฏิ บั ติ งานรวมกับ เพื่ อนในกลุ มและนอกกลุ มดD ว ยความรั บ ผิด ชอบตามกิ จ กรรมที่ ไดD รั บ
มอบหมาย จึงสงผลใหDมีคะแนนเฉลี่ยเป\นลําดับสุดทDาย
ข,อเสนอแนะ สําหรับการนําไปใช,
1. การจั ดกลุม ผูDส อนกํ า หนดนั กเรี ย นที่ มีความรูD ดีที่สุ ด (MKOs) ในแตละกลุ มและแบงกลุ มคละ
ความสามารถ เพื่อใหDการปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวD และเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
2. ครู ผูD ส อนควรใชD คํา ถามในการกระตุD น ความคิ ด อยางหลากหลายเหมาะสมกั บ ความสามารถที่
แตกตางกันโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ข,อเสนอแนะ ในการวิจัยครั้งต3อไป
ควรมีการนําการจัดการเรียนรูDดDวยรูปแบบ CIPPA รวมกับระบบการจัดการเรียนรูD Edmodo ไป
ประยุกตใชDกับสาระการเรียนรูDอื่น ๆ ของกลุมสาระการเรียนรูD สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เชน สาระ
ประวัติศาสตร สาระภูมิศาสตร สาระศาสนา และสาระหนDาที่พลเมือง
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