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คาํสาํคญั:   มโนทศันท์างคณิตศาสตร์ / ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ / การจดัการเรียนรู้ 

                   แบบซิปปา 
 แสงเดือน  อาตมียนันท์:  การพฒันามโนทัศน์และความสามารถในการแกปั้ญหาทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา อาจารย์ทีปรึกษา
วิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.มาเรียม นิลพนัธ์ุ, ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม และ ดร.โชติมา หนูพริก. 345 หนา้. 
 

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research)  โดยมีวตัถุประสงค์การวิจยั
ดงันี 1) เพือเปรียบเทียบมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6  ก่อนและหลงัการ
จดัการเรียนรู้แบบซิปปา  2) เพือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 6  ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา   และ  3) เพือศึกษาความคิดเห็นทีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้แบบซิปปาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6    กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียน
ชนัมธัยมศึกษาปีที 6/7 จาํนวน 38 คน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั  อาํเภอ
เมือง จงัหวดันครปฐม    
 เครืองมือทีใช้ในการวิจยัประกอบดว้ย  แผนการจัดการเ รียนรู้ ทีจดัการเรียนรู้แบบซิปปา  
แบบทดสอบวดัมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์     แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์   แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา   สถิติทีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉลีย ( )  ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test ) แบบ 
dependent และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)  

 ผลการวิจยั พบวา่ 
 . มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์  ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6   ทีจดัการเรียนรู้แบบซิปปา 

หลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01       
 . ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ทีจดัการ

เรียนรู้แบบซิปปา หลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01     
 . ความคิดเห็นของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 6 ทีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา   อยู่ใน

ระดับเห็นด้วยมากทังสามด้าน คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านบรรยากาศการเรียนรู้  และ         
ดา้นประโยชนที์ไดรั้บจากการเรียนรู้ 
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 The  purposes of this experimental research were 1) to compare twelfth grade students’ 

mathematical concepts before and after being taught by CIPPA MODEL 2) to compare twelfth grade  

students  mathematics problem solving ability  before and after  being  taught  by CIPPA MODEL and   

3) to investigate the students’ opinions  toward  taught by CIPPA MODEL The sample consisted of  38 

twelfth grade students  of  Phrapathom Witthayalai. School, Muang Nakhon Pathom  District, Nakhon 

Pathom Province. The instruments were lesson plans, mathematical concepts test, mathematics problem 

solving ability test and  Students’ opinion questionnaire towards CIPPA MODEL. The statistical 

analysis employed were mean ( ), standard deviation (S.D.), t-test of dependent  and  content analysis.

   

 The results of this research were as follow: 

 1.  The mathematical concepts of twelfth grade students after being taught by CIPPA 

MODEL  were higher than before the instruction at the .01 level. 

    2.  The mathematics problem solving ability of twelfth grade students after being taught by 

CIPPA MODEL  were higher than before the instruction at the .01 level. 

 3.  Students’ opinions towards CIPPA MODEL were at a high agreement level in terms of  

learning activities management, learning climate and learning usefulness  respectively. 

 

 

 

 
 

Department of Curriculum and Instruction                                     Graduate School, Silpakorn University   

Student’s signature .....................................................................                                 Academic Year 2014 
Thesis Advisors’ signature  1.....................................  2................................... 3.................................. 




