บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 เปนกฎหมายวาดวยการศึกษาของชาติ
ฉบับแรก ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2542 เปนตนมาโดยมุงจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานใหสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาทาง
วิทยาการ เนนการสรางกลยุทธใหมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของบุคคล และสังคมไทย เพื่อใหผูเรียนมีศักยภาพในการแขงขันรวมมืออยางสรางสรรค
ในสังคมโลก และกําหนดใหการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล และ
สังคม โดยการถายทอดความรู การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรค
ความกาวหนาทางวิชาการ
การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมทางสังคมแหง
การเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยมีสาระสําคัญที่ใช
เปนหลักในการปฏิรูปการศึกษาของชาติรวม 9 หมวดกับ 1 บทเฉพาะกาล ประกอบดวยความมุงหมาย
และหลักการของการจัดการศึกษา สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางการจัด
การศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษามาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาครูคณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ซึ่งสาระสําคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาดังกลาวหมวด 4 มาตรา 22 ถึงมาตรา 30 เปนสาระที่
กลาวถึงแนวทางการจัดการศึกษา ซึ่งเปนทิศทางของกระบวนการจัดการศึกษาของชาติทุ กระดับ
สํ า หรั บ เป น แนวทางในการจั ด ทํ า หลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นรู ที่ ถื อ ว า ผู เ รี ย นมี ค วามสํ า คั ญ ที่ สุ ด
การจัดการศึกษามุงเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู โดยมีความเชื่อวาผูเรียนทุกคนสามารถ
เรียนรูและพัฒนาได ดังนั้นการศึกษาตองเปนกระบวนการที่สงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ จากแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ดังกลาว ไดกําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยยึดหลักความ
มีเอกภาพด านนโยบายและมี ความหลากหลายในการปฏิบัติ กลา วคือเป น หลั กสู ตรแกนกลางที่มี
โครงสรางหลักสูตรยืดหยุน กําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูในภาพรวม 12 ป สาระ
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การเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นเปนชวงชั้นละ 3 ป จัดเฉพาะสวนที่ 2 จําเปนสําหรับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ ใหสถานศึกษาจัดทําสาระในรายละเอียดเปนรายปการศึกษาหรือ
รายภาคเรียนใหสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติรวมถึงจัดใหสอดคลองกับ
ความสามารถ ความถนัด และ ความสนใจของผูเรียนแตละกลุมเปาหมายคณิตศาสตรเปนสาระการ
เรียนรูกลุมหนึ่งที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ 2544 : 5) ไดกําหนดไววาเปน
สาระการเรียนรูพื้นฐานที่สําคัญที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสราง
พื้นฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและวิกฤติของชาติ คุณภาพผูเรียนคณิตศาสตรเมื่อจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปแลว ผูเรียนตองมีความรูความเขาใจในเนื้อหาคณิตศาสตร มีทักษะ
กระบวนการ และเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร ตระหนักในคุณคาคณิตศาสตร และสามารถนําความรูทาง
คณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปเปนเครื่องมือในการ
เรียนรูสิ่งตาง ๆ และเปนพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิด
สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผลเปนระบบมีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหา และสถานการณไดอยางถี่ถวน
รอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณวางแผน ตัดสินใจและแกปญหา นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปน
เครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของคณิตศาสตรเปนประโยชน
ตอการดํารงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ทําใหเปนมนุษยที่สมบูรณ คิดเปน ทําเปน แกปญหา
เปน มี ความสมดุ ลทั้ งทางร า งกายจิ ตใจสติป ญญาและอารมณ สามารถอยูรว มกับผู อื่น ไดอย า ง
มีความสุข(กระทรวงศึกษาธิการ 2544 : 1) จากเหตุผลดังกลาว ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2542 : 11)
กลาววา การเรียนการสอนตอจากนี้ไปจะตองเนนการแกปญหาใหมากขึ้น โดยเฉพาะปญหาที่มาจาก
ชีวิตจริง วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญกับนักเรียนทุกคน เพราะนักเรียนสามารถนําความรู
ไปใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน และเปนพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่น ๆ นอกจากนี้ยังชวย
เสริมสรางความมีเหตุผล ความเปนคนชางคิด มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีระบบระเบียบในการคิดมีการ
วางแผน ในการทํ า งานและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ งานที่ ไ ด รั บ มอบหมายซึ่ ง สั ม พั น ธ กั บ บรรพต
สุวรรณประเสริฐ (2544 : 83) กลาววาวิชาคณิตศาสตรเปนเครื่องมือสําคัญในการปลูกฝงอบรมให
ผูเรียนมีความรูทักษะในการคิดคํานวณ และสามารถวิเคราะหปญหาตาง ๆ อยางมีเหตุผล ดังนั้น
เพื่ อ ให ผูเรี ย นเกิ ดการเรียนรู ทางคณิ ตศาสตรอยางมีคุ ณภาพตามเจตนารมณ ของหลั ก สู ตรดัง กลาว
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จากงานวิจัยของ อํานวย สุกใส (2542 : 74) ไดทําการวิจัยเพื่อวิเคราะหความไมประสบผลสําเร็จใน
การเรียนคณิตศาสตรของนักศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) พบวา สาเหตุที่ทําใหการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ไมประสบผลสําเร็จนั้นเนื่องมาจากการเรียนของนักศึกษาและการ
สอนของครูคือ นักศึกษาทําแบบฝกหัดไมคอยได นักศึกษาไมมีเวลาทําการบาน ไมมีเวลาดูหนังสือ
ไมกลาซักถาม ฟงคําอธิบายของครูไมทัน ครูไมคอยตรวจแบบฝกหัด ไมคอยทําการวัดผลทายชั่วโมง
สอน ครูใหการบานไมพอเหมาะ ไมคอยใหผูเรียนชวยสรุปบทเรียนที่สอนในแตละครั้ง และครูไม
คอยใหผูเรียนทําแบบฝกหัดในหองเรียน ชาญชัย สุกใส (2533 : 47-48) ไดศึกษาองคประกอบ
นอกเหนือสติปญญาที่สงผลมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา พบวา กลุมโรงเรียนขนาดใหญ ตัวแปรพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติคือ การสงเสริมการเรียนของผูปกครอง
ผูวิจัยฐานะที่มีประสบการณดานการสอนวิชาคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษามาเปนเวลา
มากกวา 20 ป ไดพบปญหาในการจัดการเรียนการสอนดานทักษะการแกโจทยปญหาที่สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และจากการตรวจสอบพบวา ดานทักษะคณิตศาสตรเมื่อ
เปรียบเทียบกับ ดานอื่น ๆ นักเรียนจะไดคะแนนต่ําสุด ดังจะเห็นไดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนเดชอุดม ปการศึกษา 2547 – 2548 ไดคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 1.93 และ 2.04 ตามลําดับ (งานวัดผล โรงเรียนเดชอุดม) ซึ่งเปนคะแนนเฉลี่ยที่ต่ํากวา
เกณฑขั้นต่ําที่ทางโรงเรียนกําหนดไว คือรอยละ 70 และผลการทดสอบ O – Net นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 25.08 และเมื่อพิจารณารายสมรรถภาพพบวา ทักษะการแกโจทยปญหามีคะแนนต่ํากวา
ทักษะอื่น
จากสภาพของการศึกษาไทยในปจจุบันพบวา การศึกษาในดานคณิตศาสตรมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยูในระดับต่ํา และพบวาหัวใจของงานทางดานหลักสูตรและการสอน คือ การพัฒนา
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น เพื่ อ ให ก ารจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รนี้ ป ระสบผลสํ า เร็ จ
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา “ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด” การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา (ทิศนา แขมณี และคนอื่น ๆ 2540 :
28 ) เปนแนวทางที่อาจชวยครูในการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เปนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมนั้น ทั้งทางรางกาย สติปญญา
สังคมและอารมณ มีขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอนไดดังนี้ (ทิศนา แขมณี และคนอื่น ๆ 2542 : 19 20) 1) ขั้นการทบทวนความรูเดิม ขั้นนี้เปนการดึงดูดความรูของผูเรียนในเรื่องที่เรียน เพื่อชวยให
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ผูเรียนมีความพรอมในการเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมของตนเอง 2) ขั้นแสวงหาความรูใหม
ขั้นนี้เปนการแสวงหาขอมูล ความรูใหมที่ผูเรียนยังไมมีจากแหลงขอมูลหรือแหลงความรูตาง ๆ ซึ่งครู
อาจเตรียมมาใหผูเรียนหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนไปแสวงหาก็ได 3) ขั้น
การศึกษาและทําความเขาใจขอมูล/ ความรูใหมและเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม ขั้นนี้เปนขั้นที่
ผูเรียนจะตองศึกษา และทําความเขาใจกับขอมูล/ความรูที่หามาไดผูเรียนตองสรางความหมายของ
ข อ มู ล /ประสบการณ ใ หม ๆ โดยใช ก ระบวนการต า ง ๆ ด ว ยตนเอง เช น ใช ก ระบวนการคิ ด และ
กระบวนการกลุมในการอภิปรายและสรุปความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลนั้นซึ่งอาจจําเปนตองอาศัยเชือ่ มโยง
กับความรูเดิม 4 ) ขั้นการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม ผูเรียนอาศัยกลุมเปนเครื่องมือในการ
ตรวจสอบความรูความเขาใจของตนเอง รวมทั้งเปนการขยายความรูความเขาใจของตนเองใหกวางขึ้น
ซึ่งอาจจะชวยใหผูเรียนไดแบงปนความรูความเขาใจของตนแกผูอื่น และไดรับประโยชนจากความรู
ความเขาใจของผูอื่นไป พรอม ๆ กัน 5) ขั้นการสรุปและการจัดระเบียบความรู เปนการสรุปความรูที่
ไดรับทั้งหมดจากการทํากิจกรรม ทั้งความรูเดิม และความรูใหม ควรจัดสิ่งที่เรียนรูใหเปนระบบ
ระเบียบ เพื่อชวยใหนักเรียนจดจําสิ่งที่เรียนรูไดงายขึ้น 6) ขั้นการแสดงผลงาน ขั้นนี้เปนขั้นที่ชวยให
ผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงาน แสดงความรูของตนใหกับผูอื่นไดรับรู เปนการชวยใหผูเรียน ตอกย้ํา
หรือตรวจสอบความเขาใจของตน และยังชวยสงเสริมใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 7) ขั้นการ
ประยุกตใชความรู เปนขั้นตอน การสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนการนําความรูความเขาใจของตนไปใช
ในสถานการณตาง ๆ เพื่อเพิ่มความชํานาญ ความเขาใจความสามารถในการแกปญหา และความจําใน
เรื่องนั้น ๆ มีงานวิจัยของ ดอกคูณ วงศวรรณวัฒนา (2544 : 68 - 69) นภาวรรณ ประดับคํา (2548 :
51-53) พบวา กิจกรรม การเรียนรูโมเดลซิปปา ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาฟสิกส
สูงขึ้นกวาเกณฑ
ที่กําหนดไว ผองศรี หวานเสียง (2544 : 93) ปกาศิต ปลั่งกลาง (2545 : 75 79) พบวา กิจกรรม การเรียนรูโมเดลซิปปา ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
สูงขึ้น
จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงไดเลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา ซึ่งถือวา
เปนรูปแบบที่ยึดถือวาผูเรียนมีความสําคัญ เปนกิจกรรมที่ทําใหนักเรียนมีสวนรวมทั้งทางรางกาย
สติปญญา อารมณ มาเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรในโรงเรียนเดชอุด ม
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีเฉพาะโปรแกรมวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร ระดับชั้นละ 5
หองเรียน และนักเรียนสวนใหญมีเปาหมายที่จะศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นการเรียนของ
นักเรียนสวนใหญตองการใหครูเปนผูสอนใหความรู และนักเรียนเปนผูรับความรู เปนผลใหนักเรียน
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ขาดทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง และขาดทักษะกระบวนการทางสังคม ซึ่งทักษะเหลานี้จะหลอ
หลอมใหนักเรียนเปนคนที่ดี เกง และมีความสุขซึ่งเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ จึงถือวาเปนปญหาจําเปนเรงดวนที่ผูเกี่ยวของจําตองเรงพิจารณาหาทางแกไข
ดังนั้นผูวิจัยจึงหาทางแกไขปญหาดังกลาวโดยนํากิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปามาจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิชาคณิตศาสตร เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนตอไป

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.2.1 เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหขอมูล
เบื้องตน โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา ตามเกณฑประสิทธิภาพ 70/70
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหขอมูล
เบื้องตน โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปากับเกณฑที่กําหนด
1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรม
การเรียนรูแบบซิปปากับเกณฑที่กําหนด
1.2.4 เพื่ อเปรี ย บเที ย บคุณ ลัก ษณะที่พึ ง ประสงค ของนัก เรีย นที่ ไ ดรับ การสอนโดยใช
กิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปากับเกณฑที่กําหนด
1.2.5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตอกิจกรรมการเรียนรู
แบบซิปปา

1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1.3.1 นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร เรื่ อ ง การวิ เ คราะห ข อ มู ล
เบื้องตน ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนด
1.3.2 พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ซิปปาสูงกวาเกณฑที่กําหนด
1.3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู
แบบ ซิปปาสูงกวาเกณฑที่กําหนด
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โปรแกรม
วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 3 หองเรียน จํานวน 134 คน
1.4.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
5 โปรแกรมวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี
เขต 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 46 คน มีขั้นตอนการสุมตัวอยาง
ดังนี้
1) ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โปรแกรม
วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร มีลักษณะทั้งนักเรียนกลุมเกง นักเรียนกลุมปานกลาง และนักเรียนกลุมต่ํา
คลายคลึงกัน จํานวน 3 หองเรียนไดแกหอง 5.1 จํานวน 46 คน หอง 5.3 จํานวน 44 คนและหอง 5.5
จํานวน 44 คน รวมทั้งสิ้น 134 คน
2) กําหนดขนาดตัวอยางใชเกณฑประชากรหลักรอย ใชกลุมตัวอยางรอยละ 30
(บุญชม ศรีสะอาด 2545: 41) ไดขนาดตัวอยางประมาณ 41 คน หรือ 1 หองเรียน
3) สุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) (บุญชม
ศรีสะอาด 2545: 48) เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5.1 จํานวน 46 คน
1.4.3 ระยะเวลาในการวิจัย
ระยะเวลาในการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู 11 แผน รวม 11 ชั่วโมง โดยทํา
การทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549
1.4.4 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
เนื้อหาบทเรี ยนวิ ชาคณิตศาสตร เรื่อง การวิเ คราะหขอมู ลเบื้ องตน ตามหลักสู ตร
สถานศึกษาโรงเรียนเดชอุดม พุทธศักราช 2545

7
1.4.5 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน ไดแก กิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
ตัวแปรตาม ไดแก ผลการเรียนรูประกอบดวย
1.4.5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
1.4.5.2 พฤติกรรมการเรียนรู
1.4.5.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค
1.4.5.4 ความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา

1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจ ัย ครั ้ง นี ้ผู ว ิจ ัย สนใจที ่จ ะศึก ษาผลสัม ฤทธิ ์ท างการเรีย นวิช าคณิต ศาสตร เรื ่อ ง
การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน พฤติกรรมการเรียนรู คุณลักษณะที่พึงประสงค และความพึงพอใจตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา ซึ่งสามารถสรุปไดเปนดังแผนภาพที่ 1
การสอนวิชาคณิตศาสตรโดยใชกจิ กรรม
การเรียนรูแบบซิปปา
ขั้นที่ 1 ขั้นการทบทวนความรูเดิม
ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาความรูใหม
ขั้นที่ 3 ขั้นการศึกษาและทําความเขาใจขอมูล
ขั้นที่ 4 ขั้นการแลกเปลี่ยนความรู
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู
ขั้นที่ 6 ขั้นแสดงผลงาน
ขั้นที่ 7 ขั้นการประยุกตใชความรู
ภาพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร
พฤติกรรมการเรียน
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค
ความพึงพอใจตอกิจกรรม
การเรียนรูแบบซิปปา
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1.6 นิยามคําศัพทเฉพาะ
1.6.1 การเรียนการสอนแบบซิปปา หมายถึง รูปแบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
รูปแบบหนึ่งไดพัฒนาขึ้นโดย ทิศนา แขมณี ซึ่งมีกิจกรรการเรียนการสอนเปดโอกาสใหนักเรียนมี
สวนรวมทั้งทางดานรางกาย อารมณ สติปญญา และสังคม แนวความคิดจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตาม แบบซิปปามีความหมายดังนี้
C มาจากคําวา Construct หมายถึง การสรางองคความรูตามแนวความคิดของทฤษฎี
การสรางองคความรู (Constructivism) กลาวคือ กิจกรรมการเรียนรูที่ดี ที่ชวยใหผูเรียนมีกระบวน
การเรียนรู ใหผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง ทําความเขาใจ สรางความหมายเนื้อหาสาระของ
ความรูใหแกตนเอง และคนพบความรูดวยตนเอง ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางสติปญญา
I มาจากคําวา Interaction หมายถึง การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น สิ่งแวดลอมรอบตัว
กิจกรรมการเรีย นรู ที่ ดี จะต องช วยใหผูเ รียนมีปฏิสัมพัน ธตอกัน และกัน ไดรูจัก กัน ไดแ ลกเปลี่ย น
ความคิดประสบการณแกกันและกันใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางสังคม
P มาจากคําวา Physical Participation หมายถึง การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
การเรียนการสอนทางกาย กิจกรรมการเรียนรูที่ดีตองชวยเหลือใหผูเรียนมีบทบาท และมีสวนรวม
ทางดานกระบวนการเรียนรูใหมากที่สุด
P มาจากคําวา Process Learning หมายถึง การเรียนรูกระบวนการตาง ๆ ซึ่งกิจกรรม
ที่ดี ตองชวยใหผูเรียนรูจักการเรียนรู “กระบวนการ” ตาง ๆ ของการเรียนรูที่ดี ซึ่งเปนทักษะที่จําเปน
ตอการดํารงชีวิต เชน ทักษะการแสวงหาความรู กระบวนการคิด กระบวนการแกไขปญหา เปนตน
A มาจากคําวา Application หมายถึง การนําความรูที่ไดไปประยุกตใช ซึ่งชวยให
ผูเรียนไดรับประโยชนจาการเรียนรู เปนการชวยผูเรียนนําความรูไปใชในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ในสังคม และชีวิตประจําวัน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพิ่มเติมขึ้นเรื่อย ๆ
1.6.2 แผนการจัดการเรียนรู หมายถึง แผนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยสอนตามรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบซิปปามาใชออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร
เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ซึ่งสามารถเขียนเปนขั้นตอนในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนไดดังนี้
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ขั้นการทบทวนความรูเดิม หมายถึง ขั้นการดึงดูดความรูของผูเรียนในเรื่องที่เรียน เพื่อ
ชวยใหผูเรียนมีความพรอมในการเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมของตนเอง
ขั้นแสวงหาความรูใหม หมายถึง ขั้นการแสวงหาขอมูลความรูใหมที่ผูเรียนยังไมมีจาก
แหลงขอมูลหรือแหลงความรูตาง ๆ ซึ่งครูอาจเตรียมมาใหผูเรียนหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับแหลงขอมูล
ตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนไปแสวงหาก็ได
ขั้นการศึกษาและทําความเขาใจขอมูล/ ความรูใหมและเชื่อมโยงความรูใหมกับความรู
เดิม หมายถึง ขั้นที่ผูเรียนจะตองศึกษา และทําความเขาใจกับขอมูล/ความรูที่หามาได ผูเรียนตอง
สรางความหมายของขอมูล/ประสบการณใหม ๆ โดยใชกระบวนการตาง ๆ ดวยตนเอง เชน
ใช
กระบวนการคิดและกระบวนการกลุมในการอภิปรายและสรุปความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลนั้น ซึ่งอาจ
จําเปนตองอาศัยเชื่อมโยงกับความรูเดิม
ขั้นการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม หมายถึง ขั้นที่ผูเรียนอาศัยกลุมเปน
เครื่องมือในการตรวจสอบความรูความเขาใจของตนเอง รวมทั้งเปนการขยายความรูความเขาใจของ
ตนเองใหกวางขึ้น ซึ่งอาจจะชวยใหผูเรียนไดแบงปนความรูความเขาใจของตนแกผูอื่น และไดรับ
ประโยชนจากความรูความเขาใจของผูอื่นไปพรอม ๆ กัน
ขั้นการสรุปและการจัดระเบียบความรู หมายถึง ขั้นการสรุปความรูที่ไดรับทั้งหมด
จากการทํากิจกรรม ทั้งความรูเดิม และความรูใหม ควรจัดสิ่งที่เรียนรูใหเปนระบบระเบียบ เพื่อชวย
ใหนักเรียนจดจําสิ่งที่เรียนรูไดงายขึ้น
ขั้น การแสดงผลงาน หมายถึง ขั้น ตอนที่ผูเ รียนไดมี โอกาสแสดงผลงาน แสดง
ความรูของตนใหกับผูอื่นไดรับรู เปนการชวยใหผูเรียนตอกย้ําหรือตรวจสอบความเขาใจของตน และ
ยังชวยสงเสริมใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ขั้นการประยุกตใชความรู หมายถึง ขั้นตอนการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนการนํา
ความรู ความเขาใจของตนไปใชในสถานการณตาง ๆ เพื่อเพิ่มความชํานาญ ความเขาใจ ความสามารถ
ในการแกปญหา และความจําในเรื่องนั้น ๆ
นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549
โรงเรียนเดชอุดม
นักเรียนกลุมเกง หมายถึง นักเรียนที่มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร ประจําภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2549 ไดระดับผลการเรียนตั้งแต 3.0 ขึ้นไป
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นักเรียนกลุมปานกลาง หมายถึง นักเรียนที่มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร ประจํา
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ไดระดับผลการเรียน 1.5 – 2.5
นักเรียนกลุมต่ํา หมายถึง นักเรียนที่มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร ประจําภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2549 ไดระดับผลการเรียน ไมเกิน 1.0
แบบทดสอบรายจุดประสงค หมายถึง แบบทดสอบที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นจากจุดประสงค
การเรียนรู เพื่อนําไปทดสอบนักเรียนเมื่อนักเรียนไดผานกระบวนการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรู
แบบซิปปาในแตละเรื่องแลวนําผลการทดสอบที่ไดมาสะทอนผลและแกไขปญหา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หมายถึง เครื่องมือที่ใชวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
จํานวน 1 ฉบับ 40 ขอ โดยกําหนดจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหาของแบบทดสอบตามผลการ
เรียนรูที่คาดหวังและเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นโดยแบบทดสอบนี้ผานการตรวจสอบ
หาคา IOC จากผูเชี่ยวชาญ หาคาความยาก อํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่น
แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู หมายถึง เครื่องมือที่ใชสังเกตพฤติกรรมการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยกําหนดกรอบ
การสั ง เกตตามผลการเรี ย นรู ที่ค าดหวั ง ของแผนการจั ด การเรี ย นรูที่ พัฒ นาขึ้น โดยแบบสั ง เกตนี้
ผานการตรวจสอบ จากผูเชี่ยวชาญ กําหนดเกณฑการประเมิน 4 ระดับไดแก ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก
ใชสังเกตพฤติกรรม 6 ดาน ไดแก การวางแผนกอนปฏิบัติกิจกรรม การเขารวมกิจกรรม การ
ตรวจสอบความถูกตองของผลงาน การจัดระบบในการทํางาน ความเรียบรอยในการทํางาน และการ
แสดงความคิดเห็น
แบบวัด คุณ ลั กษณะที่พึ ง ประสงค หมายถึ ง เครื่อ งมื อที่ใ ชสั ง เกตคุ ณ ลั ก ษณะที่พึ ง
ประสงค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยกําหนดกรอบการสังเกตจากคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเดชอุดม พุทธศักราช 2545 โดยแบบสังเกตนี้ผานการตรวจสอบจาก
ผูเชี่ยวชาญ กําหนดเกณฑการประเมิน 4 ระดับไดแก ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก ใชสังเกตคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค 5 ดาน ไดแก ความสนใจในการเรียน ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร ความมี
ระเบียบวินัย และความละเอียดรอบคอบในการทํางาน
เกณฑการผาน หมายถึง คะแนนจากการทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรหลังเรียน คะแนนจากการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู และ คะแนนจากการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงคกับเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม
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เกณฑ หมายถึง นักเรียนไมนอยกวารอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมดที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร คะแนนจากการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู และคะแนนจากการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงคหลังเรียน ตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป
แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร
โดยใชรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
หมายถึง เครื่องมือที่ใชสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ตามแบบลิเคิรทสอบถามครอบคลุมขั้นตอนของกิจกรรม 7 ขั้นตอน จํานวน
16 ขอโดยแบบสอบถามนี้ผานการตรวจสอบหาคา IOC จากผูเชี่ยวชาญ หาอํานาจจําแนก และคา
ความเชื่อมั่น
ผลการใช หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรู คุณลักษณะที่พึงประสงค ความพึงพอใจ
ในการจัดการเรียนรูแบบซิปปา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมเปาหมายที่เปนผลจาก
กิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา

1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1.7.1 ไดกิจกรรมที่พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหขอมูล
เบื้องตน โดยใชรูปแบบกิจกรรมการเรียนแบบซิปปา
เพื่อเปนประโยชนตอครูผูสอนวิชา
คณิตศาสตรในการนําไปใชใหเหมาะสมกับสภาพชั้นเรียนของตน
1.7.2 เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนในทุกรายวิชา ในการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเปนสําคัญตามรูปแบบการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา

