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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร

สําหรับนักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา เร่ืองทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน ท่ีเนนทักษะการ

เชื่อมโยงทางคณิตศาสตรสูสถานการณในโลกจริงกับนักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ 

โดยใชเกณฑผานรอยละ 50 ของคะแนนท่ีถูกหักออกจากการทดสอบกอนเรียน 2) เพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการของ

ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรสูสถานการณในโลกจริงสําหรับนักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนแบบซิปปา เร่ืองทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน ท่ีเนนทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรสูสถานการณในโลกจริงกับ

นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ โดยใชเกณฑผานรอยละ 50 ของคะแนนท่ีถูกหักออก

จากการทดสอบกอนเรียน  

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 และ 5/3 ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2557 โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster sampling) จาก
นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร จํานวน 3 หองเรียน (5/2, 5/3 และ 5/4) โดยกลุมทดลองเปน
นักเรียนหอง 5/2 มีจํานวน 41 คน ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา เร่ืองทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน ท่ี
เนนทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรสูสถานการณในโลกจริง และกลุมควบคุมเปนนักเรียนหอง 5/3 มีจํานวน 39 
คน ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู
แบบซิปปา เร่ืองทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน ท่ีเนนทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรสูสถานการณในโลกจริง แผนการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร   
 ผลการวิจัย พบวา 1) พัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวานักเรียนกลุม
ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) พัฒนาการของทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรนักเรียนกลุม
ทดลองสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยท่ีการเปรียบเทียบท้ังสองใชเกณฑผาน
รอยละ 50 ของคะแนนท่ีถูกหักออกจากการทดสอบกอนเรียน 
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to compare the development of student 

achievement between the group who studied by using CIPPA Model on topic Graph theory 

focusing on mathematical connection skill to real-world situations and students who studied by 

traditional teaching method, 2) to compare the development of mathematical connection skill 

between the group who studied by using CIPPA Model on topic Graph theory focusing on 

mathematical connection skill to real-world situations and students who studied by traditional 

teaching method. 

 The samples were two classrooms of Matthayomsuksa 5/2 and 5/3 enrolling in the 

second semester of 2014 academic year at Kantangpittayakorn School, Trang. The samples were 

selected randomly through cluster sampling technique from 3 classrooms, 5/2, 5/3 and 5/4. The 

experimental group was 41 students in Matthayomsuksa 5/2 who were taught by using CIPPA 

Model on topic Graph theory focusing on mathematical connection skill to real-world situations. 

The control group was 39 students in Matthayomsuksa 5/3 who were taught by using traditional 

teaching method. The research instruments were mathematics lesson plan using CIPPA Model on 

topic Graph theory focusing on mathematical connection skill to real-world situations, 

mathematics lesson plan using traditional teaching method, the achievement test and the 

mathematical connection skill test. 

 The results indicated that 1) the development of student achievement for students who 

studied by using CIPPA Model on topic Graph theory focusing on mathematical connection skill 

to real-world situations was significantly higher than that for students who studied by traditional 

teaching method with statistical significant .05, 2) the development of mathematical connection 

skill for students who studied by using CIPPA Model on topic Graph theory focusing on 

mathematical connection skill to real-world was significantly higher than that for students who 

studied by traditional teaching method with statistical significant .05. The development criterions 

was 50 percent of deducted scores from pre-test exam. 

Keyword: student achievement, Mathematical Connection skill, CIPPA Model 

 

บทนํา 
 สังคมปจจุบันน้ีมีความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีและการสื่อสารอยางรวดเร็ว เกิดการเรียนรู หรือ

แลกเปลี่ยนความรูกันอยางอิสระ เปนผลใหบุคคลากรแตละประเทศมีความรูความสามารถมากขึน้ จึงเกิดการแขงขัน

ทางการศึกษาระดับประเทศสูงขึ้น นักเรียนจึงจําเปนตองกาวทันโลกและเหตุการณในชีวิตประจําวัน รูจักคิด 

วิเคราะห ใหเหตุผลและ แกปญหาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ และการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดน้ัน 

จะชวยผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ แตเมื่อพิจารณาสภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ีผานมา แมวา
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นักเรียนจะมีความรูความเขาใจในเน้ือหาสาระเปนอยางดี แตนักเรียนจํานวนไมนอยยังดอยความสามารถเก่ียวกับ

การแกปญหา การแสดงหรืออางอิงเหตุผล การสื่อสารหรือการนําเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร การเชื่อมโยง

ระหวางเน้ือหาคณิตศาสตรกับสถานการณตาง ๆ และความคิดริเร่ิมสรางสรรค ปญหาเหลาน้ีทําใหนักเรียนไม

สามารถนําความรูคณิตศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและในการศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ (สถาบัน

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.), 2551, หนา 1) ซ่ึงสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ีกลาววา คนไทยไดรับโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตมากขึ้นแตยังไมสามารถ

เชื่อมโยงความรูสูการใชประโยชนไดเทาท่ีควร และสอดคลองกับอัมพร  มาคะนอง (2554, หนา 31) ท่ีกลาววา   

การเรียนการสอนคณิตศาสตรยังไมไดเนนเร่ืองของการคิดมากพอ นักเรียนจึงไมคุนเคยกับการคิดและไมชอบคิด 

นักเรียนจึงไมคุนเคยกับการคิดและไมชอบคิด ซึ่งนักการศึกษาคณิตศาสตรตางประเทศและในประเทศไทยยอมรับวา 

นักเรียนเกือบ 100 % ท่ีเรียนการดําเนินการเร่ืองบวกและการลบจํานวนเต็มแลว สามารถหาคําตอบโจทย        

“จงหาผลลัพธของ 575 - (174 + 90)” ไดถูกตอง เน่ืองจากคุนเคยกับการทํางานลักษณะน้ีในหองเรียน               

แตสําหรับโจทย “เด็กกลุมหน่ึงอานหนังสือรวม 174 เลม เด็กอีกกลุมหน่ึงอานรวม 90 เลม พวกเขาจะตองอาน

หนังสืออีกก่ีเลม จึงจะทําใหยอดรวมกันเปน 575 เลม ตามท่ีโรงเรียนตองการ” มีผูเรียนในกลุมเดียวกันจํานวนมาก

ท่ีไมเขาใจปญหาและไมสามารถหาคําตอบท่ีถูกตองได เน่ืองจากไมคุนเคยหรือขาดทักษะการเชื่อมโยงความรู    

เร่ืองการดําเนินการในหองเรียนกับปญหาในชีวิตจริง รวมท้ังโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA 

(Programme for International Student Assessment) (สสวท., 2554, หนา 103) เนนการประเมินสมรรถนะ

ของนักเรียนท่ีใชความรูและทักษะเพ่ือเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกวาการประเมินความรูท่ีไดเรียนตามหลักสูตรใน

โรงเรียน การรูเร่ืองคณิตศาสตรตามความหมายคือ คณิตศาสตรในชีวิตจริง หมายรวมไปถึงการใชคณิตศาสตรสอง

ทาง คือ รูคณติศาสตรและนําไปใชไดยังไมพอ แตตองรูจักโลกของความจริง สามารถนําปญหาจริง ๆ ท่ีพบในโลกมา

คิดในเชิงของคณิตศาสตร สามารถแกปญหาในเชิงของคณิตศาสตร โดยใชความรูคณิตศาสตรและแปลงการ

แกปญหาคณิตศาสตรไปตอบปญหาในโลกของความจริงอีกตอหน่ึง นอกจากน้ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวย      

การเรียนรูเร่ืองทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน รายวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมเติม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนกันตังพิทยากร 

จังหวัดตรัง ปการศึกษา 2555 พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเปน 13.8 คะแนน ซึ่งตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนหนวยการ

เรียนรู จะเห็นวาความรู ความสามารถของทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียนไมไดอยูในระดับท่ีสูงนัก 

เปาหมายของการสอนคณิตศาสตรเพ่ือพัฒนานักเรียนใหเปนผูท่ีมีความรูและทักษะทางคณิตศาสตร 

สามารถนําความรูและทักษะทางคณิตศาสตรไปใชในชีวิตจริงได ท้ังในการแกปญหาท่ีพบในชีวิตจริง ซึ่งจะเปน

ปญหาท่ีมีความซับซอนท่ีตองใชความรูท่ีมากกวาทักษะการคิดคํานวณ  การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรจะสงเสริมให

นักเรียนเห็นความสัมพันธของเน้ือหาตาง ๆ ในคณิตศาสตรและความสัมพันธระหวางแนวคิดทางคณิตศาสตรกับ

ศาสตรอื่น ๆ ทําใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาคณิตศาสตรไดลึกซ้ึงและยาวนานขึ้น การเชื่อมโยงมีความสําคัญและจําเปน

สําหรับการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีความหมาย (Meanigful learning) เปนการใชคณิตศาสตรตอบสนอง

สถานการณตาง ๆ ในโลก อยางคิดวิเคราะห มองหาความสัมพันธและแปรผันไดหลากหลาย ไมจํากัดอยูเพียงนิยาม 

ขอเท็จจริง และวิธีการแกโจทยคณิตศาสตร รวมท้ังไมใชการฝกทักษะทางคณิตศาสตรเพียงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หากแต

เก่ียวของกับการรวมเชื่อมโยงความรูตาง ๆ ท่ีมีอยูมาสรางเปนแนวคิด ตอบสนองสถานการณท่ีเกิดขึ้นในโลกจริง 

รวมท้ังสภาครูคณิตศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (The National Council of Teachers of Mathematics: 

NCTM, 2000, p. 64) ซ่ึงเปนองคกรท่ีมีบทบาทอยางมากตอการเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับโรงเรียนท้ังใน

สําหรับอเมริกาและท่ัวโลก ไดระบุหลักการและมาตรฐานสําหรับคณิตศาสตรระดับโรงเรียน (Principles and 
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Standards for School Mathematics) วา การเชื่อมโยงเปนจุดเนนท่ีสําคัญในการเรียนการสอนคณิตศาสตร   

เปนทักษะท่ีนักเรียนควรจะเรียนรู ฝกฝน และพัฒนาใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียน 

การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เปนรูปแบบท่ีพัฒนาโดย ทิศนา แขมณี (2553, 

หนา 282 - 284) เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีประสานแนวคิดหลัก 5 แนวคิด คือ 1) แนวคิดการสรางความรูดวย

ตนเอง (Construction of knowledge) 2) แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการกลุม (Interaction) 3) แนวคิดเก่ียวกับ

ความพรอมในการเรียนรู (Physical participation) 4) แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูกระบวนการ (Process skills) 

และ 5) แนวคิดเก่ียวกับการถายโอนการเรียนรู (Application) เปนรูปแบบท่ีมุงพัฒนานักเรียนไดใชกระบวนการ

ทางสติ ทําความเขาใจขอมูล เชื่อมโยงขอมูลท่ีเปนความรูเดิมกับความรูใหม เกิดการสรางความรูดวยตนเอง        

โดยอาศัยความรวมมือจากกลุม ทําใหเกิดความเขาใจและการคงความรูไดนานประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการ      

7 ขั้นตอน การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา นักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากท่ีสุด ไดเรียนรู

เชื่อมโยงจากประสบการณจริง ไดคิดเอง ไดลงมือปฏิบัติ มีปฏิสัมพันธกับบุคคลหรือแหลงเรียนรู ท่ีหลากหลาย    

จนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตได  

 ผูวิ จัยเห็นวาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรนั้นมีความสําคัญอยางมากตอการเรียนการสอน

คณิตศาสตร ดังน้ัน ผูวิจัยจึงเกิดแนวคิดท่ีจะนําวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา มาใชในการจัดการเรียนรูวิชา

คณิตศาสตร เร่ืองทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน ท่ีเนนทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรสูสถานการณโลกจริง เพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการเชื่อมโยงคณิตศาสตรสูสถานการณในโลกจริงของนักเรียน อีกท้ังจะเปนแนวทางหน่ึงท่ีจะชวย 

ในการปรับปรุงและแกปญหาทางการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใหมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนท่ีเรียนโดยการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา เร่ืองทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน ท่ีเนนทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร           

สูสถานการณในโลกจริงกับนักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ โดยใชเกณฑผาน       

รอยละ 50 ของคะแนนท่ีถูกหักออกจากการทดสอบกอนเรียน 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการของความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรสูสถานการณในโลกจริง

สําหรับนักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา เร่ืองทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน ท่ีเนนทักษะการ

เชื่อมโยงทางคณิตศาสตรสูสถานการณในโลกจริงกับนักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ 

โดยใชเกณฑผานรอยละ 50 ของคะแนนท่ีถูกหักออกจากการทดสอบกอนเรียน  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยสนใจศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา เร่ือง ทฤษฎีกราฟ

เบ้ืองตน ท่ีเนนทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรสูสถานการณโลกจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดย 

เปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ ใช

เกณฑผานรอยละ 50 ของคะแนนท่ีถูกหักออกจากการทดสอบกอนเรียน และใชสถิติทดสอบสมมติฐาน 

Independent t-test  
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีดําเนินการเก็บขอมูล/การทดลอง 

1. ขอความรวมมือจากโรงเรียนกันตังพิทยากร อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง  
2. สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะการ

เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร และแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติซ่ึงมีการจัดการเรียนรู 3 ขั้นตอน 1) ขั้นนํา 
2) ขั้นสอน และ 3) ขั้นสรุป 

3. สงแผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

4. เลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 2 หองเรียนจากจํานวน 3 หองเรียน (5/2, 5/3 และ 5/4)  
เพ่ือเปนกลุมตัวอยาง โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ซ่ึงไดนักเรียนหอง 5/2 เปนกลุมทดลอง 
และนักเรียนหอง 5/3 เปนกลุมควบคุม โดยท่ีผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนกลุมตัวอยางดวยตนเอง และไม
นําผลคะแนนจากแบบทดสอบท่ีไดจากการวิจัยมาคิดเปนสวนหน่ึงของผลการเรียน 

5. นําแผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบทดสอบวัดทักษะ
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรไปทดลองใชกับนักเรียนหอง 5/4 ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือปรับปรุง     

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา 
(CIPPA MODEL) 

รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของทิศนา 

แขมมณ ีมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู ดังน้ี 

ขั้นท่ี 1 การทบทวนความรูเดิม    
ขั้นท่ี 2 การแสวงหาความรูใหม  
ขั้นท่ี 3 การศึกษาทําความเขาใจขอมลู/ความรูใหม 
และการเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม  
ขั้นท่ี 4 การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม  
ขั้นท่ี 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู  
ขั้นท่ี 6 การปฏิบัติ และ/หรือการแสดงผลงาน  
ขั้นท่ี 7 การประยุกตใชความรู 

 
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
คณิตศาสตร 

ทักษะการ
เชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกต ิ
รูปแบบการจัดการเรียนรูตามคูมือของ สสวท. ยึดแนว
ของคูมอืครูสาระการเรียนรูเพ่ิมเติมคณติศาสตร  
มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู ดังน้ี 
ขั้นท่ี 1 ขั้นนํา : ทบทวนบทเรียน  
ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน : สอนเน้ือหาใหม 
ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุป : ชวยกันสรุป 
  

ตวัแปรตาม 

ตวัแปรตน 
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปาท่ีเนน
ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร 

ขั้นท่ี 1 การทบทวนความรูเดิม    
ขั้นท่ี 2 การแสวงหาความรูใหม  
ขั้นท่ี 3 การศึกษาทําความเขาใจขอมลู/ความรูใหม และ
การเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม  
- ทําความเขาใจปญหาสถานการณโลกจริง 
- เชื่อมโยงปญหาจากสถานการณจริงสูตัวแบบเชิง

คณิตศาสตร 
- เชื่อมโยงขอสรุปเชิงคณิตศาสตร 
- สรุปแนวคิดและเชื่อมโยงกลับเปนปญหา

สถานการณโลกจริง 
ขั้นท่ี 4 การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม  
ขั้นท่ี 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู  
ขั้นท่ี 6 การปฏิบัติ และ/หรือการแสดงผลงาน  
ขั้นท่ี 7 การประยุกตใชความรู 
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ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูในดานขั้นตอน ภาษาการสื่อสาร และเวลาท่ีใชในการสอน และ
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ และหาคาความเชื่อมั่นท้ังฉบับ 

6. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรมาทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนกอนเรียน 
กับกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม 

7. นําแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรสูสถานการณในโลกจริง มาทดสอบเพ่ือวัดทักษะ
การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอนเรียนกับกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม 

8. จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยท่ีกลุมทดลองใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา และกลุม
ควบคุมใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ 

9. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนหลังเรียนกับ        
กลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม 

10. นําแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรซ่ึงเปนชุดคูขนานกันกับท่ีใชทดสอบกอนเรียน      
มาทดสอบเพ่ือวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียนกบักลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม 

11. นําผลท่ีไดมาวิเคราะหสมมติฐานการทดลอง สรุปผลการทดลองและเขียนวิทยานิพนธ   

สรุปผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ย และคะแนนพัฒนาการของ
คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยของนักเรียนกลุมตัวอยาง ดวยสถิติ Independent t -test 
 

กลุมตัวอยาง n  x  
2
pxS  xt  d  

2
pdS  dt  

กลุมทดลอง 41 15.46 3.04 6.26 
 

3.85 2.78 6.65 
กลุมควบคุม 39 13.02  1.37   

 

จากการทดสอบความแปรปรวนของคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและ           
ความแปรปรวนของพัฒนาการของคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุมตัวอยาง พบวา     
ความแปรปรวนของท้ังสองไมมีความแตกตางกัน ซ่ึงใชสูตรสถิติ Independent t -test สําหรับกรณีท่ีมีความ
แปรปรวนไมแตกตางกัน ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ย  
x  และคะแนนพัฒนาการของคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ย d ของกลุมตัวอยาง โดยใช
เกณฑผานรอยละ 50 ของคะแนนท่ีถูกหักออกจากการทดสอบกอนเรียน และแสดงคาทีทดสอบสําหรับคะแนน 
สอบวัดผลสัมฤทธ์ิ xt  และคาทีทดสอบสําหรับคะแนนพัฒนาการของคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ dt  โดยไดคาที

ทดสอบ เทากับ 6.26 และ 6.65 ตามลําดับ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึง xt  และ dt  มีคามากกวา 

1 2, 2 .05,78n nt t      1.645 แสดงวา พัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวา

นักเรียนกลุมควบคุม ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัย  

ตารางท่ี 2  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนสอบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรหลังเรียนเฉลี่ย และคะแนน
พัฒนาการของคะแนนสอบทักษะการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรหลังเรียนเฉลี่ยของนักเรียนกลุมตัวอยาง ดวยสถิติ 
Independent t -test 

กลุมตัวอยาง n  x  2
pxS  xt  d  2

pdS  dt  

กลุมทดลอง 41 16.09 3.64 11.39 5.43 2.78 12.71 
กลุมควบคุม 39 11.23   1.93   
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จากการทดสอบความแปรปรวนของคะแนนสอบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรหลังเรียน และ
ความแปรปรวนของพัฒนาการของคะแนนสอบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรหลังเรียนของกลุมตัวอยาง 
พบวา ความแปรปรวนของท้ังสองไมมีความแตกตางกัน ซ่ึงใชสูตรสถิติ Independent t -test สําหรับกรณีท่ีมี
ความแปรปรวนไมแตกตางกัน ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนสอบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร
หลังเรียนเฉลี่ย x  และคะแนนพัฒนาการของคะแนนสอบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรหลังเรียนเฉลี่ย d  
ของกลุมตัวอยาง โดยใชเกณฑผานรอยละ 50 ของคะแนนท่ีถูกหักออกจากการทดสอบกอนเรียน และแสดงคาที
ทดสอบสําหรับคะแนนสอบทักษะการเชื่อมโยง xt  และคาทีทดสอบสําหรับคะแนนพัฒนาการของคะแนนสอบ

ทักษะการเชื่อมโยง dt  โดยไดคาทีทดสอบ เทากับ 11.39 และ 12.71 ตามลําดับ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึง 

xt  และ dt  มีคามากกวา 
1 2, 2 .05,78n nt t      1.645 แสดงวา พัฒนาการของทักษะการเชื่อมโยงทาง

คณิตศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัย 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนแบบซิปปา เร่ืองทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน ท่ีเนนทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรสูสถานการณใน
โลกจริง กับนักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ โดยใชเกณฑผานรอยละ 50 ของคะแนน       
ท่ีถูกหักออกจากการทดสอบกอนเรียนน้ัน สําหรับนักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา         
พบวาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทากับ 15.46 คะแนน ซึ่งสูงกวาเกณฑผาน (11.61 
คะแนน) โดยมีจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 100 ของนักเรียนท้ังหมด และมีคะแนนพัฒนาการของ
คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยเทากับ 3.85  สําหรับนักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบปกติ พบวาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทากับ 13.02 คะแนน ซ่ึงสูงกวาเกณฑ
ผาน (11.65 คะแนน) โดยมีจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 74.36 ของนักเรียนท้ังหมด และมีคะแนน
พัฒนาการของคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเทากับ 1.37  แสดงใหเห็นวานักเรียนท่ีเรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา เร่ืองทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน ท่ีเนนทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรสู
สถานการณในโลกจริง มีคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย มีพัฒนาการของคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉลี่ย และมีสัดสวนของนักเรียนท่ีผานเกณฑสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัย ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาเนนใหนักเรียนใชไดใชกระบวนการทางสติ ทําความเขาใจขอมูล มีการเชื่อมโยง
ความรูเดิมกับความรูใหม เนนใหนักเรียนสรางความรูดวยตนเองโดยอาศัยความรวมมือจากกลุม ไดลงมือปฏิบัติจริง
จึงทําใหนักเรียนเกิดความรูและความคงทนของความรูไดนาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของมยุรา รองหาญแกว 
(2553, หนา 74) ท่ีไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบซิปปาท่ีเนนทักษะ
การเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน เร่ืองการวัด และการจัดการเรียนรูแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนจันจวาวิทยาคม ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนจากแผนการจัดการเรียนรูโดย
ใชรูปแบบซิปปาท่ีเนนทักษะการเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน เร่ืองการวัด มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดย
แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการของทักษะการเชื่อมโยงทางคณติศาสตรสําหรับนักเรียนท่ีเรียนโดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา เร่ืองทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน ท่ีเนนทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรสู
สถานการณในโลกจริง กับนักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ โดยใชเกณฑผานรอยละ 
50 ของคะแนนท่ีถูกหักออกจากการทดสอบกอนเรียนน้ัน สําหรับนักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบซิปปา พบวาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรเทากับ 16.09 คะแนน ซ่ึง
สูงกวาเกณฑผาน (10.67 คะแนน) โดยมีจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 100 ของนักเรียนท้ังหมด และ
มีคะแนนเฉลี่ยของพัฒนาการของคะแนนสอบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรเทากับ 5.43  สําหรับนักเรียนท่ี
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เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ พบวาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตรเทากับ 11.23 คะแนน ซ่ึงสูงกวาเกณฑผาน (10.53 คะแนน) โดยมีจํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑ คิดเปน
รอยละ 74.36 ของนักเรียนท้ังหมด และมีคะแนนพัฒนาการของคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเทากับ 
1.93  แสดงใหเห็นวานักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา เร่ืองทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน ท่ี
เนนทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรสูสถานการณในโลกจริง มีคะแนนสอบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร
เฉลี่ย มีพัฒนาการของคะแนนสอบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรเฉลี่ย และมีสัดสวนของนักเรียนท่ีผานเกณฑ
สูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัย ท้ังน้ีเน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา เร่ืองทฤษฎีกราฟ
เบ้ืองตน ท่ีเนนทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรสูสถานการณในโลกจริงน้ัน ผูวิจัยไดสอดแทรกกิจกรรมท่ี
เชื่อมโยงกับสถานการณโลกจริง ท้ังยังเนนใหนักเรียนสามารถแกปญหาคณิตศาสตรจากสถานการณในโลกจริงได 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือแกปญหาคณิตศาสตรจากสถานการณโลกจริงเปน 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นทํา
ความเขาใจปญหาสถานการณโลกจริง ขั้นเชื่อมโยงปญหาจากสถานการณจริงสูตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ขั้นเชื่อมโยง
ขอสรุปเชิงคณิตศาสตร และขั้นสรุปแนวคิดและเชื่อมโยงกลับเปนปญหาสถานการณโลกจริง จึงทําใหนักเรียนมี
ลําดับการคิดอยางเปนขั้นตอน ทําใหงายตอการสรุปคําตอบ จึงเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการตาง ๆ โดยเฉพาะ
ทักษะการเชื่อมโยงสูสถานการณในโลกจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจริยาภรณ เจริญศรีเมือง (2556, หนา 72) 
ไดเปรียบเทียบทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหาเก่ียวกับอัตราสวนตรีโกณมิติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา และการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
ผลการวิจัยพบวา ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร เร่ืองโจทยปญหาเกี่ยวกับอัตราสวนตรีโกณมิติของนักเรียนท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา สูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยแผนการเรียนปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ขอเสนอแนะ 
1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา เร่ืองทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน ท่ีเนนทักษะการเชื่อมโยง

ทางคณิตศาสตรสูสถานการณในโลกจริง ปฏิบัติกิจกรรมโดยกระบวนการกลุม ครูตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับเวลาท่ีม ี

2. ครูควรใชสถานการณท่ีหลากหลายเพ่ือกระตุนใหนักเรียนคิด แสดงเหตุผล และมีการเชื่อมโยง       
สูสถานการณในโลกจริง เพ่ือพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรของนักเรียน   

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา เร่ืองทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน ท่ีเนนทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตรสูสถานการณในโลกจริง นอกจากจะเนนทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรแลว ยังชวยพัฒนาทักษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตรอื่นของนักเรียน และในการประเมินผลก็ควรประเมินอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง เพ่ือ
ตรวจสอบพัฒนาการของนักเรียนและไดขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนในคร้ังตอไป 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ดร.สมคิด อินเทพ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีไดกรุณาใหความรู 
คําแนะนํา และชวยเหลือแกไขขอบกพรองในการทําวิทยานิพนธดวยความเอาใจใสเสมอมา ขอขอบพระคุณ        
ดร.พิมพลักษณ วองอภิวัฒนกุล ดร.อรรถวุฒิ วงศประดิษฐ และอาจารยพรรณี  จันทรโถ ท่ีไดใหความกรุณาเปน
ผูเชี่ยวชาญ คุณคาและประโยชนของวิทยานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณ บิดา มารดา 
บูรพาจารยและผูมีพระคุณทุกทาน 
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