
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปท่ี 1 
เร่ืองการบวก ลบจํานวนเต็ม โดยใชวิธีสอนแบบซิปปา (CIPPA) กับวิธีสอนแบบปกต ิ

A COMPARISON OF MATHEMATIC ACHIEVERMENT OF MATHAYOMSUKSA 1 
STUDENTS REGARDING THE ADDITION AND SUBSTRACTION OF INTEGERS BY USING 

CIPPA  AND NORMAL  LESSON  PLAN 
 

1)จินตนา  คําเงิน   2)ดร.อุษา  คงทอง  3)ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ 
1)Chintana  Kumngern   2) Dr.Usa  Kongthong  3) Dr. Boonrueng  Sriharun 

 

 
บทคัดยอ 

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร      

กอนเรียนของนักเรียนกลุมที่ใชวิธีสอนแบบซิปปาและกลุมที่ใชวิธีสอนแบบปกติ และเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน ที่ไดรับการสอนโดยใชวิธีสอนแบบ
ซิปปา (CIPPA) กับวิธีสอนแบบปกติ 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจง  อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2550 จํานวน 2 หองเรียน รวม 60 คน โดยใชวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน จากนั้นจับฉลาก
สุมหองเรียนเขากลุมทดลอง และกลุมควบคุม โดยใชวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวย  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบซิปปา 
และแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ืองการ
บวก ลบ จํานวนเต็ม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ หาคาเฉลี่ย ( X ) คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยใชสถิติ t – test  กรณีสองกลุมเปน
อิสระตอกัน 

 
 

1)     นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
      ในพระบรมราชูปถัมภ 
2), 3)   อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
      ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ผลการวิจัยพบวา     
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนเรียน ของนักเรียนในกลุมที่สอนโดยใช  

วิธีสอนแบบซิปปาและกลุมที่สอนโดยใชวิธีสอนแบบปกติ ไมแตกตางกัน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน หลังจากสอนโดยใชวิธีสอนแบบซิปปา 

สูงกวา  ที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to compare the mathematics learning achievement 

of Mattayom Suksa 1 students before being taught by CIPPA model and by the regular teaching 
approach and to compare the mathematics learning achievement of Mattayom Suksa 1 students 
after being taught by CIPPA model and by the regular teaching approach. 

The samples of the study were 60 students of two Mattayom Suksa 1 classes of Wat 
Jaeng Phrapariyattidhamma School, Division of General Education, Prachantakham District, 
Prachinburi Province in the first semester of the 2007 academic year. They were selected by the 
multi-stage random sampling then were divided into the experimental group and control group by 
the simple random sampling. The instruments used to collect the data were the course outline with 
CIPPA model, the course outline with the regular teaching approach, and the mathematics 
learning achievement test on addition of integers and subtraction of integers. The data was 
analyzed using a statistical program to generate mean, standard deviation, and t-test for 
independent data. 

The results were as follows: 
1. Mathematics learning achievement of Mattayom Suksa 1 students before being 

taught by CIPPA model and by the regular teaching approach were not different. 
2. The level of mathematics learning achievement of Mattayom Suksa 1 students after 

being taught by CIPPA model was higher than the level of mathematics learning achievement of 
the students after being taught by the regular teaching approach at a statistically significant level 
of 0.05. 
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ความสําคัญของปญหา 
             คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีประโยชนตองานของมนุษยในเกือบทุกสาขา และคณิตศาสตรมี
บทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมี
เหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวน
รอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
คณิตศาสตรเปนพื้นฐานการเรียนรู และเปนเครื่องมือในการพัฒนาความกาวหนาในสาขาวิชาตาง ๆ 
รวมทั้งเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการ
ดํารงชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข นอกจากนี้
คณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณ มีความสมดุลทั้งรางกายจิตใจ สติปญญา และอารมณ 
สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข จนอาจกลาว    
ไดวา วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร สังคมศาสตร และศาสตรอ่ืนๆ ลวนแลวแตอาศัยคณิตศาสตร
เปนพื้นฐานในการสรางความเจริญกาวหนาทั้งสิ้น  จากการศึกษาการจัดการศึกษาของไทยตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน หลักสูตรไดบรรจุวิชาคณิตศาสตรไวตลอดมา ทั้งนี้เพราะวิชาคณิตศาสตรเปน
วิชาที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดอยางมีเหตุผล และใชเหตุผลในการแสดงความคิดเปนอยางมี
ระเบียบ ชัดเจนและรัดกุม สงเสริมใหผูเรียนมีอิสระในการคิดดวยตนเอง เสริมสรางลักษณะหลายอยาง
ในตัวเอง เชน การสังเกต ความประณีต แมนยําการตัดสินใจ มีบทบาทในชีวิตประจําวันและงาน
อาชีพตางๆ และเปนเครื่องมือแสวงหาความรู (กรมวิชาการ,  2533 : 40)   ปจจุบันมีการพัฒนาวิชา
คณิตศาสตรมากขึ้น ทําใหคนรูจักคิด และใชเหตุผลเขาใจที่จะนําคณิตศาสตรไปใชในการแกปญหาตาง ๆ  
โดยเฉพาะในทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ดังจะเห็นไดจากการนําคณิตศาสตรไปใชในการศึกษา  เร่ือง
การสํารวจอวกาศ การสรางดาวเทียม การพยากรณดินฟาอากาศ การผลิตกระแสไฟฟา และการ
กอสรางอาคารบานเรือน เปนตน (เยาวมาลย  ละอองนวล,  2540 : 1)  แตหลักสูตรดังกลาวซึ่งใชมา
นานกวา  10  ป  มีขอจํากัดหลายประการในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรการเรียนรูคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  กลาวคือยังไมสามารถผลักดันใหประเทศไทยเปนผูนําทางดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  ซ่ึงจําเปนตองปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหคนไทยมีทักษะ
กระบวนการ และเจตคติที่ดีในวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
จึงไดจัดทําหลักสูตรขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  โดยกําหนดใหสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู  ที่
มุงเนนการฝกทักษะ กระบวนการคิด จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการ
ปฏิบัติใหทําได  คิดเปนรักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องเกิดการผสมผสานสาระความรูใน
ดานตาง ๆ ไดเปนอยางดี  
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 จากการรายงานการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาวิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ป
การศึกษา 2544  ของสํานักทดสอบการศึกษา  กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงปรากฏ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนสวนใหญอยูในระดับต่ํา  ควรปรับปรุงรอยละ  48.30 
(กรมวิชาการ,  2544 : 19 )  ผลการวิเคราะหขอสอบแสดงวา เด็กไทยทําขอสอบแบบทองจําเนื้อหา
ไดดี ในขณะที่ทําขอสอบที่ตองใชเหตุผล และความสามารถในการคิดวิเคราะหไมคอยได เด็กไทยขาด
ความสามารถ ในการคิด วิเคราะห การใชเหตุผล และการเรียนรูตลอดชีวิตดวยตนเอง (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545)  นอกจากนี้ ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร มีลักษณะเปนนามธรรม บางตอนก็ยากที่จะอธิบายใหเขาใจได  ทําใหเด็กเกิดความ          
เบื่อหนาย  ซ่ึงเปนหนาที่ของครูที่จะหาทางปรับปรุงการสอนใหนักเรียนไดเรียนคณิตศาสตร ดวย
ความรูสึกอยากที่จะเรียน และเรียนอยางสนุกสนานเพลิดเพลิน  นั่นคือจะตอง ทําใหนักเรียนเกิด     
ความสนใจที่จะเรียนคณิตศาสตร  
 
คําสําคัญ   
 วิธีสอนแบบซิปปา (CIPPA) การเรียนคณิตศาสตร  

 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
       การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่ใชวิธีสอนแบบซิปปา  เร่ืองการ
บวก ลบจํานวนเต็ม  และศกึษาประสิทธิภาพการใช แผนการจัดการเรยีนรูวาจะทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงขึ้นหรือไม 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรกอนเรียนของนกัเรียนกลุมที่ใช
วิธีสอนแบบซิปปา และกลุมที่ใชวิธีสอนแบบปกต ิ
 2. เพื่อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดย
ใชวิธีสอนแบบซิปปา กับวิธีสอนแบบปกต ิ
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรกอนเรียนของนักเรียนกลุมที่ใชวิธีสอนแบบซิปปา และกลุมที่ใชวิธีสอนแบบปกติ  
และ  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชวิธี
สอนแบบซิปปา กับวิธีสอนแบบปกติ ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ 12 จํานวน 10 โรงเรียน ที่สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา  
2550  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจง  อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  
จํานวน 2 หองเรียน  รวม 60  คน 
 1.   ประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่กําลัง
เรียนอยูในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2550 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจง  อําเภอ
ประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี  จํานวน  2  หองเรียน รวม  60  คน ที่ไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน 

   2. เนื้อหาท่ีใชในการทดลองเปนเนื้อหาจากสาระหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจง พุทธศักราช 2548   ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช  2544 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ค31101  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1(ชวงชั้นที่ 3)  
เร่ือง การบวก ลบจํานวนเต็ม  
 3.  ตัวแปรที่จะศึกษา   
  3.1 ตัวแปรอิสระไดแก วิธีการสอนประกอบดวยวิธีสอนแบบซิปปาและวิธีสอนแบบปกติ 
         3.2  ตัวแปรตาม   ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

  4.  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
         4.1 แผนการจัดการเรยีนรูโดยใชวิธีสอนแบบซิปปา และแผนการสอนแบบปกต ิ

4.2  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนคณิตศาสตร  เร่ืองการบวก ลบ จํานวนเตม็  
ที่ผูวิจัยสรางขึน้ 

5.  การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ   
       5.1  คะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลัง

เรียนของกลุมตัวอยาง  ทั้ง 2 กลุม คือ  กลุมทดลอง  และกลุมควบคุม  ผูวิจัยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย 
( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
         5.2  เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการ
ทดลองของกลุมทดลองกับกลุมควบคุม t – test  (Independent) 
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        5.3  เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ระหวางกลุมทดลองที่สอนโดยใชวิธีสอนแบบซิปปา  กับกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ 
       
ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 เร่ืองการบวก ลบจํานวนเต็มโดยใชวิธีสอนแบบซิปปา (CIPPA) กับวิธีสอนแบบปกติ  
สรุปดังนี้ 
   1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรกอนเรียนของนักเรียน ในกลุมที่สอนโดยใชวธีิสอน
แบบซิปปา  และกลุมที่สอนโดยใชวิธีสอนแบบปกติ ไมแตกตางกัน 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน   หลังจากไดรับการสอนโดยใชวิธีสอน  
แบบซิปปา (CIPPA) สูงกวา  ที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบปกต ิ
 
อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเร่ือง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 เร่ืองการบวก ลบจํานวนเต็ม  โดยใชวิธีสอนแบบซิปปากับวิธีสอนปกติ  ผูวิจัย    
มีประเด็นที่นาสนใจและควรนํามาอภิปราย ดังนี้ 

จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน เร่ืองการบวก ลบ 
จํานวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชวิธีสอนแบบซิปปา กับวิธีสอนตามปกติ ปรากฏวาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนในกลุมทดลอง และกลุมควบคุมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  โดยนักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบซิปปา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่เรียน โดยใชวิธีสอนแบบปกติ  ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว  สอดคลองกับผลการวิจัย
ของ  สุดารัตน  ไผพงศาวงศ  (2543 : 67) ไดศึกษา การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรที่ใชในการ
จัดการเรียนการสอน  แบบ CIPPA  MODEL  เร่ืองเสนทางขนานและ ความคลาย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  
ผลการศึกษา  พบวา  ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรที่ใชใน  การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา โมเดล             
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตรสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชาริณี  ตรีวรัญู (2544 : 66) ไดศึกษาผลของการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชโมเดลซิปปา ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิและเจตคติตอการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา  หลังจากทดลอง นกัเรยีนทีไ่ดรับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชโมเดลซิปปา  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร และคะแนน
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จากแบบวัดเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติอยาง               
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   

ดังนั้นการสอนโดยใชวิธีสอนแบบซิปปา  จึงเปนการสอนที่ใหนักเรียนที่เปนสามเณร และ
มีบางสวนที่นักเรียนมีอายุที่แตกตางกัน เนื่องจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา       
ไมจํากัดอายุในการเขาเรียน จึงทําใหการใชวิธีสอนแบบซิปปา สรางความสนใจในการจัดการเรียน  
การสอน  เพราะผู เ รียนสนใจ  ไดสรางความรูดวยตนเองจากความรูหรือประสบการณเดิม                     
โดยเชื่อมโยงกับความรูใหมจากการแสวงหาขอมูลที่หลากหลาย  ผานทางกระบวนการกลุมและ
การเรียนแบบรวมมือ  จากนั้นผูเรียนจึงวิเคราะหกระบวนการที่ไดเรียนรูออกมาตามความเขาใจของ
ตนเอง นอกจากนี้นักเรียนยังมีโอกาสไดทดลองความรูและกระบวนการที่ไดเรียนรูไปใช ใน
สถานการณอ่ืนที่หลากหลาย ทําใหเกิด ความสนุกสนานเห็นประโยชนและคุณคาของสิ่งที่เรียนรู
เกิดเปนการเรียนรูที่มีความหมาย 

การเรียนการสอนโดยใชวิธีสอนแบบซิปปา  แตกตางจาก การสอนแบบปกติ  ที่การสอน
แบบซิปปา มุงเนนทั้งตัวความรู  และกระบวนการ  อันไดแก กระบวนการคิด กระบวนการกลุม  
กระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคม  กระบวนการแสวงหาความรู  ฯลฯ โดยเนนการปฏิสัมพันธ        
กับแหลงความรูตางๆ ที่หลากหลาย และเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ อยางแทจริง  
ซ่ึงทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกมุงมั่น  กระตือรือรน  และเห็นคุณคาของการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  อันนําไปสู  การพัฒนาการเรียนรูของตนเองตอไป   
ขอเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยเร่ือง  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 เร่ืองการบวก ลบจํานวนเต็ม  โดยใชวิธีสอนแบบซิปปา กับวิธีสอนแบบปกติ  
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 1.  ผลการศึกษาคนควาพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่โดยใชวิธีสอน     
แบบซิปปา สูงกวา  ที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบปกติ  ดังนั้นครูผูสอนที่ทําการสอนกลุมสาระ       
การเรียนรูคณิตศาสตรเร่ืองการบวกลบ จํานวนเต็ม สามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได 

2.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครูผูสอนตองจัดกิจกรรมใหชัดเจนเนื่องจากรูปแบบการสอน 
วิธีนี้จะใชเวลาในการจัดกิจกรรมมากอาจมีผลกระทบตอการเรียนวิชาอื่น ๆ 
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