ผลการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาที่มีตอผลการเรียนรู วิชาคณิตศาสตร
เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
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งานวิจัยในชั้นเรียนนี้เปนผลงานทางวิชาการ ของครูโรงเรียนเดชอุดม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

หัวขอวิจัย

ผลการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาทีม่ ีตอผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง
การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเดชอุดม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) เพื่ อ พั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นการสอนวิ ช า
คณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาตามเกณฑ
ประสิทธิภาพ 70/70 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตน โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปากับเกณฑที่กําหนด 3) เปรียบเทียบพฤติกรรม
การเรียนรูของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปากับเกณฑที่กําหนด
4) เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู
แบบซิปปา กับเกณฑที่กําหนด 5) ศึกษาความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โปรแกรมวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี
เขต 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 46 คน ที่ไดมาโดยวิธีการสุมแบบยกกลุม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย เครื่องมือที่ใชในการทดลองปฏิบัติ ไดแก แผนการจัดการ
เรียนรูที่ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา รายวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
จํานวน 11 แผน และเครื่องมือที่ใชประเมินผลการวิจัยไดแก 1) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนที่มีคาความเชื่อถือไดเทากับ 0.87 2)
แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู 3) แบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา ที่มีคาความเชื่อถือไดเทากับ .82
การวิจัยครั้งนี้ใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียวมีการวัดผลกอนและหลังการทดลอง
การเก็บรวบรวมขอมูล ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ระยะเวลา 11 ชั่วโมง การวิเคราะหขอมูล
ใชสถิติพื้นฐาน ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที

ผลการวิจัย พบวา
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน มีประสิทธิภาพ 76.85/71.47 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 70/70
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร เรื่ อ ง การวิ เ คราะห ข อ มู ล เบื้ อ งต น
นักเรียนที่ผานเกณฑ จํานวน 33 คนคิดเปนรอยละ 71.70 สูงกวาเกณฑที่กําหนด และนักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนรู หลังเรียนผานเกณฑ จํานวน 46 คน
คิดเปนรอยละ 100.00 ของนักเรียนทั้งหมด สูงกวาเกณฑที่กําหนด และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการเรียนรู สูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะที่พึงประสงค หลังเรียนผานเกณฑ จํานวน 46 คน
คิดเปนรอยละ 100.00 ของนักเรียนทั้งหมด สูงกวาเกณฑที่กําหนด และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
คุณลักษณะที่พึงประสงค สูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
5. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา รวมอยูในระดับ
มาก โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3 ประเด็น เรียงจากมากไปนอยดังนี้ การที่ครู
ทบทวนความรูเดิมเพื่อเตรียมความพรอมในการเชื่อมโยงความรูใหม การที่ครูใหคําแนะนําและ
เปนที่ปรึกษาเมื่อนักเรียนมีปญหาขณะปฏิบัติงานหรือทํางานกลุม และการที่นักเรียนไดศึกษา
คนควาจากแหลงความรูตาง ๆ ทั้งของจริง และสื่อเอกสาร
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ABSTRACT

The purpose of this study was to:1) improve Mathematics learning activities,
2) examine whether the CIPPA Model learning activities could help improve the students’
achievement test scores, 3) investigate whether the CIPPA Model learning activities could affect
students’ learning behaviors, 4) compare students’ morality in learning, and 5) survey students’
attitude towards the CIPPA Model learning activities. Forty-six random students in
Mattayomsuksa 5 studied in Science- Mathematics program of Det Udom School which is under
supervision of Ubon Ratchathani Educational Service Area Office 5. They participated in the
study which was conducted during the second semester of academic year 2549. The instruments
used in the study were 11 CIPPA teaching plans on Basic Data Analysis and the research
instruments consisted of: 1) an achievement test on Basic Data Analysis which the P-value was
greater than or equal to 0.87, 2) questionnaires for examining the students’ learning behaviors,
3) questionnaires for investigating the students’ morality in learning, and 4) questionnaires for
surveying the students’ attitude towards learning activities which the P-value is greater than or
equal to 0.82.
The subjects had both the pre-test and the post-test. The data were statistically
analyzed for frequency, percentage, means and standard deviation. And the study took 11 hours
during semester 2 of academic year 2549.

The results of the study revealed that:
1. The CIPPA Model learning activities on Basic Data Analysis’ effectiveness
were 76.85/ 71.47 higher than the set criteria 70/ 70.
2. Thirty-three subjects or 71.70 percent of the group earned higher achievement
test scores. All student had got the average scores higher than the set criteria, 70 percent, and
statistically differed by 0.05
3. Forty-six subjects or 100 percent of the group were investigated in better
learning behaviors, higher than the set criteria, 70 percent, and statistically differed by 0.05
4. The average points of 100 for students’morality could be earned by the fortysix subjects or 100 percent of the group. They all gained higher than the set criteria, 70 percent,
and statistically differed by 0.05
5. The students’ attitude towards the CIPPA Model learning activities was in
level 3 or good. The teacher reviewed the background knowledge before the new lessons. The
students consulted during they were solving the problems and working in groups. The students
also discovered from both real material and printed material.
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