
 

 

เร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั ของ 
 นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1/1 โรงเรียนบ้านกระสัง อ าเภอสังขะ จังหวดัสุรินทร์ 
 ปีการศึกษา 2551 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา 
 

ปีทีท่ าวจิัย  2551 
สาขาวชิา  การวจิยัและประเมินผลการศึกษา 
ผู้วจิัย   นางสาวอจัฉราวรรณ  เจริญเมือง 
อาจารย์ทีป่รึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทองสุข  วนัแสน 
 

บทคดัย่อ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้เร่ืองเลขยกก าลงั  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของ
นกัเรียนชั้น ม .1/1 โรงเรียนบา้นกระสัง อ.สังขะ จ .สุรินทร์ โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบซิปปา ใน
ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะการท างานกลุ่ม ความมีวนิยั และความพึงพอใจ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ืองเลขยกก าลงั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของ
นกัเรียนชั้น ม.1/1 โรงเรียนบา้นกระสัง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบซิปปา  ก่อน
และหลงัเรียนในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย  การวจิยัในคร้ังน้ีมีกลุ่มเป้าหมาย  คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1/1 
โรงเรียนบา้นกระสัง ต าบลพระแกว้ อ าเภอสังขะ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 20 คน ไดม้า 
โดยการเลือกแบบเจาะจง 
 2. การออกแบบการวจิยั การออกแบบการวจิยัเป็นการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนกบั
นกัเรียนกลุ่มเดียวมีการประเมินก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การวจิยัคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือในการวจิยัดงัน้ี 
  3.1 แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั จ านวน 
6 แผน คือ 
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   แผนท่ี 1  เร่ือง ความหมายของเลขยกก าลงั 
   แผนท่ี 2  เร่ือง การหาค่าของเลขยกก าลงั 
   แผนท่ี 3  เร่ือง การเขียนเลขยกก าลงัแทนจ านวนท่ีก าหนดให้ 
   แผนท่ี 4  เร่ือง การคูณเลขยกก าลงัเม่ือเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเตม็ 
   แผนท่ี 5  เร่ือง การหารเลขยกก าลงัเม่ือเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนเตม็ 
   แผนท่ี 6  เร่ือง โจทยปั์ญหาเลขยกก าลงั 
  3.2 นวตักรรมท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ รูปแบบการสอนแบบซิปปา มีขั้นตอนการ
สอน โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบซิปปา การจดัการเรียนรู้ ครูและนกัเรียนร่วมกนัในการปฏิบติั
กิจกรรมซ่ึงประกอบดว้ย ขั้นน า ขั้นสอน ขั้นสรุป โดยมีล าดบัของรูปแบบการสอนแบบซิปปา แทรก 
อยูใ่นการปฏิบติักิจกรรมดงัน้ี  
   ขั้นน า  ทบทวนความรู้เดิมโดยการถามตอบกบันกัเรียน   
   ขั้นสอน  นกัเรียนศึกษาเอกสาร ใบความรู้เพื่อหาสรุปดว้ยตนเอง (การสร้าง
องคค์วามรู้ (C)) ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนใหน้กัเรียนท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม (การมีปฏิสัมพนัธ์ (I)) นกัเรียน 
น าขอ้สรุปจากกลุ่มมาน าเสนอและอภิปรายร่วมกนัทั้งชั้น เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกันจากนั้นครูสรุป
เพิ่มเติม (การมีส่วนร่วม (P)) นกัเรียนน าองคค์วามรู้จากการสรุปร่วมกนัทั้งชั้น ไปปฏิบติัดว้ยตนเอง
รายบุคคล เช่น ท าแบบฝึกหดั (การเรียนรู้กระบวนการ (P)) นกัเรียนน าความรู้ไปประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหา 
ไดด้ว้ยตนเอง (การน าความรู้ไปประยกุตใ์ช้(A))  
   ขั้นสรุป  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั ครูเนน้ย  ้าเร่ืองการท างานกลุ่ม 
และความมีวนิยั   
  3.3 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลมีดงัน้ี 
   3.3.1 แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั  จ านวน 2  ขอ้ แบ่งเป็นขอ้สอบปรนยั  16 ขอ้ และขอ้สอบ
อตันยั 4 ขอ้ 

   3.3.2 แบบประเมินการท างานกลุ่ม ในการเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์  เร่ืองเลข
ยกก าลงั โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบซิปปา 1 ฉบบั 

   3.3.3 แบบประเมินความมีวนิยั การเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั 
โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบซิปปา 1 ฉบบั 
   3.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจ ในการเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์เร่ืองเลข
ยกก าลงั โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบซิปปา จ านวน 1 ฉบบั 
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 4. การทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูท้  าวจิยัด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลนกัเรี ยนกลุ่มเดียว  โดยมี
การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  ระหวา่งวนัท่ี  19 สิงหาคม 2551 ถึงวนัท่ี 3 กนัยายน 2551 ซ่ึงมี
ขั้นตอนการการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
  4.1 ท าการทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัผล สัมฤทธ์ิท่ีสร้างข้ึนโดยใชเ้วลา 
1 ชัว่โมง ในวนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 เวลา 11.00 น.-12.00 น.   
  4.2 ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีก าหนดโดยใชร้ะยะเวลาทดลอง  6 
ชัว่โมง และประเมินความมีวนิยัและทกัษะการท างานกลุ่มกบันกัเรียนระหวา่งวนัท่ี 20 สิงหาคม 2551 
ถึงวนัท่ี 2 กนัยายน 2551 
  4.3 เม่ือด าเนินการทดลองแลว้เสร็จตามท่ีก าหนด  ท าการทดสอบหลงัเรียนดว้ย
แบบทดสอบฉบบัเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน ในวนัท่ี 3 กนัยายน 2551 
  4.4 วดัความพึงพอใจหลงัจากทดสอบหลงัเรียนแลว้ในวนัท่ี  3 กนัยายน 2551 เวลา
13.00 น.-14.00 น. 
 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  5.1 หาค่าร้อยละโดยน าคะแนนผลการเรียนรู้ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดา้น
ความมีวนิยั ดา้นทกัษะการท างานกลุ่ม มาแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละของนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ์
และไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ร้อยละ 60 และน าคะแนนดา้นความพึงพอใจมาแจกแจงความถ่ีและ
หาค่าร้อยละ ของนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑแ์ละไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้คือระดบั 3.51 
  5.2 หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการเรียนรู้ดา้นผลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรียน ดา้นทกัษะการท างานกลุ่ม ดา้นความมีวนิยั และดา้นความพึงพอใจ 
  5.3 เปรียบเทียบผลการเรี ยนรู้ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะการท างานกลุ่ม  
ความมีวนิยั และความพึงพอใจ กบัเกณฑท่ี์ก าหนดไวโ้ดยใช ้t-test กรณีกลุ่มตวัอยา่งเดียว 
  5.4 หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบ ก่อนและหลงัเรียน
และความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลงัเรียน 
  5.5 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและ 
หลงัเรียน โดยใชส้ถิติ t-test ในกรณีกลุ่มตวัอยา่งไม่อิสระต่อกนั 
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สรุปผลการวจิัย 
 1. ผลการศึกษาผลการเรียนรู้รายวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงัโดยใชรู้ปแบบการสอน 
แบบซิปปา สรุปไดด้งัน้ี 
  1.1 ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กรณีก่อนเรียนพบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงัโดยใชรู้ปแบบการสอนแบบซิปปา ไม่ผา่นเกณฑ ์ 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 โดยผลการเรียนอยูใ่นระดบัต ่า ( X = 4.10 , S.D.=1.68) เม่ือทดสอบแลว้ต ่ากวา่เกณฑ์ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และกรณีหลงัเรียนนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑ์
20 คน คิดเป็นร้อยละ  100 โดยมีมีผลการเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( X =23.45 , S.D.=0.81) เม่ือ
ทดสอบแลว้สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  1.2 ทกัษะการท างานกลุ่ม พบวา่ นกัเรียนมีทกัษะการท างานกลุ่มในการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงัโดยใชรู้ปแบบการสอนแบบซิปปา ผา่นเกณฑ ์20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
และไม่มีผูไ้ม่ผา่นเกณฑ์ โดยทกัษะการท างานกลุ่มอยูใ่นระดบัสูง ( X = 52.75 , S.D.=3.21) เม่ือ
ทดสอบแลว้สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  1.3 ดา้นความมีวนิยั พบวา่ นกัเรียนมีวนิยัในการเรียนวชิาคณิตสาสตร์  เร่ืองเลขยก
ก าลงั โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบซิปปา ผา่นเกณฑ ์20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และไม่มีผูไ้ม่ผา่นเกณฑ์
โดยนกัเรียนมีวนิยัในการเรียน อยูใ่นระดบัสูง ( X =45.55 , S.D.=2.65) เม่ือทดสอบแลว้สูงกวา่เกณฑ์ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  1.4 ดา้นความพึงพอใจ พบวา่ ในภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกก าลงั โดยใชก้ารสอนแบบซิปปาผา่นเกณฑ ์19 คน คิดเป็นร้อยละ 95 ไม่ผา่น 
เกณฑ ์1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 โดยมีนกัเรียนพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.91 , S.D.=0.30) ทดสอบ 
แลว้พึงพอใจสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ นกัเรียน 
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 10 ขอ้ ไดแ้ก่ เน้ือหาน่าสนใจ การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนเหมาะสมกบัเวลา  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  บรรยากาศในหอ้ง  
เรียนและการจดักิจกรรมสนุกสนานน่าเรียน ส่ือการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเน้ือหา ส่ือการเรียน
การสอนมีความหลากหลาย  ครูใชว้ธีิการประเมินผลการเรียนท่ีเหมาะสม ครูใชห้ลกัเกณฑใ์นการ
ประเมินผลการเรียนท่ีมีความเป็นธรรม นกัเรียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั นกัเรียนใช ้
เป็นพื้นฐานทางการเรียนวชิาอ่ืนได้ เม่ือทดสอบแลว้สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
(t =  2.38*, 4.62*, 1.95*, 3.67*, 3.67*, 1.91*, 4.40*, 4.09*, 3.45*, 2.59* , P= 0.014, 0.000, 0.033, 
0.001, 0.001, 0.000, 0.000, 0.001, 0.009) นกัเรียนพึงพอใจอยูใ่จอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 
เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลา , ผูส้อนเป็นกนัเองกบันกัเรียน , บรรยากาศในหอ้งเรียนและสภาพ  
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แวดลอ้มเอ้ือต่อการจดักิจกรรม, ส่ือการเรียนการสอนแปลกใหม่, นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 
ทดสอบแลว้สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 1.53, 1.24, 0.93, 1.46, 1.49 , 
P= 0.153, 0.115, 0.181, 0.080, 0.075) นกัเรียนมีความพึงพอใจ ปานกลาง  จ านวน 2 ขอ้ คือ เน้ือหา
เขา้ใจง่าย และสมาชิกในกลุ่มใหค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรม ทดสอบแลว้ต ่ากวา่เกณฑอ์ยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = -0.087, -1.20 , P= 0.466, 0.122)   
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ือง เลขยกก าลงั  ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1/1 โรงเรียนบา้นกระสัง  อ าเภอสังขะ  จงัหวดัสุรินทร์  โดยใชรู้ปแบบ
การสอนแบบซิปปา ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 
สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


