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ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ  ผลการจัดการเรียนรูแบบซิปปา  เร่ือง  ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ  สําหรับนักเรยีนชวงชั้นที่  4  โรงเรียน 
จุฬาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย 

 
ผูเขียน     นางสาวกาญจนา  คําจีนะ 
 
ปริญญา     ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (หลักสูตรและการสอน) 
 
อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ ผูชวยศาสตราจารย  ดร. พงษศักดิ ์ แปนแกว 
 
 
     บทคัดยอ 

 
 
การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบซิปปา  

เร่ือง  ความหลากหลายทางชีวภาพ  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4  โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย
เชียงราย   กลุมตัวอยางการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ไดมาโดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ 
กลุมเจาะจงเพือ่เปนตัวแทนของประชากร คือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  4 /1  ภาคเรียนที่  2     
ปการศึกษา  2549   จํานวน  31  คน  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย   

1.  แผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา  เร่ือง  ความหลากหลายทางชีวภาพ   
2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  เร่ือง  ความหลากหลายทางชีวภาพ   
3.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน   
4.  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน   
5.  แบบวัดเจตคติของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูแบบซปิปา  เร่ือง  ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ  
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t-test  

นําเสนอขอมูลโดยใชตารางประกอบคําบรรยายและสรปุเปนความเรยีง   
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ผลการศึกษาพบวา  
1.  นักเรียนที่เรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบซิปปา  เร่ือง  ความหลากหลายทางชวีภาพ  

มีคาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ือง  ความหลากหลายทางชีวภาพ  หลังเรียนสูงขึ้นกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

2.  นักเรียนมีคาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนตามหลกัการจัดการเรยีนรูแบบซิปปา 
เร่ือง  ความหลากหลายทางชีวภาพ  อยูในระดับดี     

3.   นักเรียนมคีาคะแนนเฉลี่ยเจตคติของนกัเรียนตอการจัดการเรียนรูแบบซิปปา   
เร่ือง  ความหลากหลายทางชีวภาพ  อยูในระดับดี   

จ 
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     ABSTRACT 
 
    

The  purpose  of  this  independent  study  was  to  study  the  effects  of  organizing  
learning  through  CIPPA  model  on  the  topic  of  biodiversity  for  grade  level 4  students at  
Princess  Chulabhorn’s  College,  Chiang  Rai.  The  samples  of  this  study  were  31  specified  
students who  were  studying  in  semester  2 of  M. S.  4/1  Princess  Chulabhorn’s  College,  
Chiang  Rai,  academic  year  2006. 

Tools  applicable  in  the  study  were  as  follows: 
1.  The  lesson  plans  based  on  the  CIPPA Model  in  Biodiversity 
2.  The  learning  achievement  test  for  Biodiversity 
3.  The  students’ behavior  observation  form 
4.   The  students’ learning  behavior  questionnaire  
5.  The  students’ attitude  test  for  The  CIPPA  Model  in  Biodiversity  

 The  data  of  this  study  was  analyzed  by  using  arithmetic  mean, standard  deviation  
and  t- test,  presented  the  data  by  describing  on  the  table  and  essay. 
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The  finding :  
1.  The  students  of  organizing  learning  through  CIPPA  Model  on  the  topic  of  biodiversity 
showed  their  learning  achievement  score  average  of  post  test  higher than  pre  test  at  the  
.05  level  of  significance. 
2.  The  students’ learning  behavior  average  score  based  on  the  CIPPA  model  in  
biodiversity  was  at  good  level. 
3.  The  students’ attitude  average  score  toward  the  CIPPA  model   in  biodiversity  was  at  
good  level. 
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