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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความคงทน
ในการเรียนรู วิชาเคมี เรื่อง ปริมาณสัมพันธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาและแบบปญหาเปนฐาน
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บทคัดยอ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบหนึ่งที่ใหความสําคัญ กับ
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานเปนวิธีการเรียนรูที่เนน
กระบวนการการแกปญหา โดยใหผูเรียนลงมือปฏิบัติดวยตนเอง การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู เพื่อ
เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรระหวางกอนและหลังเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
จํานวน 1 หอง นักเรียน 30 คน และโรงเรียนผาเทิบวิทยา จํานวน 1 หอง นักเรียน 30 คน ไดมาโดยการสุม
แบบกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก (1) แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานวิชาเคมี เรื่อง ปริมาณ
สัมพันธ แบบละ 7 แผน (2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง ปริมาณสัมพันธ เปนแบบชนิด
เลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอ ตั้งแต .30 ถึง .80 และคาความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเทากับ .94 (3) แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนแบบชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก
จํานวน 30 ขอ มีคาความยากตั้งแต .40 ถึง .80 คาอํานาจจําแนก ตั้งแต .20 ถึง .80 คาความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ (KR-20) เทากับ .92 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-test (Dependent Samples) และ One-way MANOVA
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน
เรื่อง ปริมาณสัมพันธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพ เทากับ 78.40/76.47 และ 84.03/83.81
ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 75/75 ที่กําหนดไวตามลําดับ
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2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาและแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบแบบปญหาเปนฐานที่วิเคราะหจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคาเทากับ 0.5636 และ
0.6819 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรอยละ 56.36 และ 68.19 ตามลําดับ
3. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ปญหาเปนฐานมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
4. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
5. นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาและแบบปญหาเปนฐาน มีความคงทน
ในการเรียนรูวิชาเคมี เรื่อง ปริมาณสัมพันธ ซึ่งมีคาเฉลี่ยของคะแนนความคงทนในการเรียนรูวิชาเคมี หลังการ
เรียนผานไปแลว 2 สัปดาห เฉลี่ยไมนอยกวาคาคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
คําสําคัญ : กิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา กิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ความคงทนในการเรียนรู
ABSTRACT
The CIPPA model and the problem-based learning is a learning model which
emphasizes the problem solving process and learning by doing. The purpose of this
research each were ; to study the effectiveness index of lesson plans using CIPPA
and Problem-based learning model in Matthayomsuksa 4 ; to find out effectiveness
indices of lesson plans using CIPPA learning model and problem-based learning model, ;
to compare learning achievement and scientific process skill of CIPPA learning model
and problem-based learning model before and after learning, and between model ;
to compare learning achievement and scientific process skill of CIPPA learning model
and problem-based learning model. ; to study retention in Stoichiometry of CIPPA
learning model and problem-based learning model The samples 30 of students
Matthayomsuksa 4 students Phosaiwittaya School and 30 Matthayomsuksa 4 students
Phatrebwittaya School were selected by a cluster random sampling. The instruments
used in this research were (1) 7 lesson plans using the CIPPA model, and 7 lesson plans
using problem-based learning; (2) a 40-item learning achievement test with item discrimination
power ranged from 0.30 to 0.80, and a reliability (rcc) 0f 0.94; and (3) a 30-item
scientific process skills test with difficulties (p) ranging 0.40 to 0.80, the discrimination
power ranging 0.20 to 0.80, and a reliability (KR-20) of 0.92. The statistics used in
this research were percentage, mean, standard deviation; and for testing hypotheses
the t-test (Independent Samples) and One-way MANOVA
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The results of this research were as follows :
1. The developed lesson plans using the CIPPA learning model and problembased learning model had efficiencies of 78.40/76.47 and 84.03/83.81, respectively.
2. The lesson plans using the CIPPA learning model and problem-based learning
model had the effectiveness indices of 0.5636 and 0.6819 respectively. Showing that the
students had learning progress at 56.36 percent and 68.19 percent respectively.
3. The students showed gain in achievement and scientific process skill learning
after learning by using the CIPPA learning model and the problem-based learning model
from after learning at the 0.05 level of significance.
4. The students who learned using the problem-based learning model both
groups of students did show learning achievement and scientific process skill towards higher
learning than. using CIPPA learning model.
5. Learning retention of the students on Chemistry Stoichiometry taught by
using CIPPA Model and Problem-based Learning model with learning cycle was higher than
the pretest.
Keyword : CIPPA learning model, Problem-Based learning model, learning achievement,
scientific process skills, Retention
บทนํา

ในการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาตองจัดเนื้อหาและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลจัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากการจัดประสบการณ
และการประยุกตความรูมาใช (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2548 : 5) การจัดการศึกษา
ที่ผูเรียนเปนผูที่สําคัญที่สุด ตองอาศัยการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง รูปแบบ วิธีสอน
และเทคนิคการสอนที่หลากหลายเขาไปชวย (ทิศนา แขมมณี. 2546 : 5) รูปแบบ วิธีสอน เทคนิคการสอน
เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีสวนสําคัญในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เพราะจะประกอบไปดวยแบบแผน
การดําเนินการสอนหรือลําดับขั้นตอนของการสอนอันจะนําผูเรียนไปสูจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา
การปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตรนั้นจําเปนตองอาศัยแนวคิดและวิธีการที่เหมาะสม
กับผูเรียนมาชวยในการจัดการเรียนการสอน โดยเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนและมี
บทบาทมากที่สุด ผูเรียนสามารถพัฒนาและสรางขอมูลที่เปนองคความรูไดดวยตนเองผสมผสานกับการจัดการ
เรียนรูตางๆ ใหมีการเชื่อมโยงระหวางประสบการณเดิมกับประสบการณใหม ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู คนคิด
สรางและสรุปความรูขึ้นดวยตนเองและสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง การที่ผูเรียนสรางองคความรู จึง
สอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนการ
จัดการเรียนการสอนวิธีหนึ่งที่สงเสริมการเรียนรูที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยประยุกตใชทั้งหลักการของการ
สรางองคความรูดวยตนเองบนฐานของประสบการณเดิมและใชปญหาที่จะพบไดในสถานการณจริงเปนสิ่ง
กระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะเรียนรูเพื่อแกปญหา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานเปนการนํา
วิธีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวิชาวิทยาศาสตร โดยมุงพัฒนานักเรียนใหมีโอกาสไดสราง
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ความรูดวยตนเอง ไดเผชิญกับสถานการณที่สัมพันธกับเนื้อหาของบทเรียนและสอดคลองกับชีวิตประจําวัน
ไดแกปญหาวิธีการที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนไดนําความรูเดิมมาเชื่อมโยงกับความรูใหมประกอบดวย
กิจกรรม 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การทบทวนความรูเดิม 2) การแสวงหาความรูใหม 3) การศึกษาทําความเขาใจ
ขอมูลความรูใหมและเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 4) การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจในกลุม 5) การ
สรุปและจัดระเบียบความรู 6) การปฏิบัติและหรือการแสดงความรูและผลงาน 7) การประยุกตใชความรู เปน
การบูรณาการความรูอยางหลากหลายทั้งทักษะที่ตองการใหเกิดและที่มีอยูในชีวิตจริงเขาดวยกันโดยเฉพาะ
การคิดวิเคราะหเปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรู เปนกระบวนการพื้นฐานสําหรับการสืบเสาะของวิทยาศาสตร
แกปญหาและสามารถเรียนรูไดโดยเริ่มจากกระบวนการที่งายไปจนถึงกระบวนการที่ยุงยากซับซอน (ณัฐยา
มูลศาสตร. 2542 : 21) พฤติกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติและฝกฝน ความนึกคิดอยางมีระบบ ซึ่งกอใหเกิดความ
งอกงามทางสติปญญาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เนนพฤติกรรม ไดแก การปฏิบัติและฝกฝน
ความคิดอยางเปนระบบโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร เชน การ
สังเกต การบันทึกขอมูล การตั้งสมมติฐานและการทดลอง (ภพ เลาหไพบูลย. 2540 : 14)
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ปริมาณสัมพันธดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 ตามเกณฑ 75/75
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ปริมาณสัมพันธ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาและกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน
3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียน
ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาและกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานระหวางกอนและหลังเรียน
4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางการจัดดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาและกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหา
เปนฐาน
5. เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู เรื่อง ปริมาณสัมพันธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาและแบบปญหาเปนฐาน
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาและเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบปญหาเปนฐาน เรื่อง ปริมาณสัมพันธ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาและเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบปญหาเปนฐาน เรื่อง ปริมาณสัมพันธ ทําใหมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรแตกตางกัน
3. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาและเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบปญหาเปนฐานมีความคงทนในการเรียนรู
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วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2555 กลุมอําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จํานวน
8 หอง รวมนักเรียนทั้งหมด 308 คน จาก 3 โรง ไดแก โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1 หอง จํานวน 30 คน โรงเรียน
ผาเทิบวิทยา 1 หอง จํานวน 30 คน และโรงเรียนดอนตาลวิทยา จํานวน 6 หอง จํานวน 248 คน โดยทั้ง 3 โรง
มีบริบทดังนี้ คือ ใชหลักสูตรเดียวกัน มีการจัดการเรียนการสอนเหมือนกัน มีการจัดคละความสามารถไวทุกหอง
และนักเรียนแตละหองมีความสามารถใกลเคียงกัน ซึ่งพิจารณาจากผลการทดสอบรายวิชาเคมีภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2555 ทําการวิเคราะหความแปรปรวนโดยใช One-way ANOVA พบวาผลการทดสอบรายวิชา
เคมีไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาความรูของนักเรียนทั้ง 8 หอง ไมแตกตางกันจึงใชหองเรียน เปนหนวยสุม
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา
และโรงเรียนผาเทิบวิทยา อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 2 หอง หองละ 30 คน รวม 60 คน ซึ่ง
นักเรียนทั้งสองหองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน โดยใชวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random
Sampling) และจับฉลากหองเรียนเปนกลุมทดลองสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาและแบบปญหา
เปนฐาน ปรากฏวา ไดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา เปนหองทดลอง 1 และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนผาเทิบวิทยา เปนหองทดลอง 2 สําหรับจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาและ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานตามลําดับ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาเคมี เรื่อง ปริมาณสัมพันธ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบซิปปาและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน แบบละ 7 แผน
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง ปริมาณสัมพันธ เปนแบบชนิดเลือกตอบ
5 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอมีคาอํานาจจําแนกรายขอ ตั้งแต .30 ถึง .80 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .94
3. แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนแบบชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน
30 ขอ มีคาความยาก ตั้งแต .40 ถึง .80 คาอํานาจจําแนก ตั้งแต .20 ถึง .80 คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (KR-20)
เทากับ .92
การดําเนินการวิจัย
1. กอนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูวิจัยไดปฐมนิเทศนักเรียนเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปาและแบบปญหาเปนฐานกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยาและชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนผาเทิบวิทยาทั้ง 2 กลุม
2. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น
3. จัดการเรียนรูดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาและจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหา
เปนฐานแกนักเรียนกลุมทดลองทั้งสองกลุม
4. ทดสอบหลังเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียน โดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรชุดเดิมกับทดสอบกอนเรียน

ปีที่ 22 ฉบับพิเศษ : กันยายน พ.ศ. 2559
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

241

5. นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ไปทดสอบอีกครั้งเมื่อระยะเวลาผานไป 14 วัน เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู
6. นําขอมูลที่ไดจากการทดลองกับนักเรียนทั้งสองกลุมไปทําการตรวจ วิเคราะหทางสถิติ เพื่อสรุปผล
การทดลองตามความมุงหมายการวิจัยตอไป
การวิเคราะหขอมูล
1. หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2. หาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และความคงทนในการเรียนรู
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่จัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาและแบบปญหาเปนฐานโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณทางเดียว
(One-way MANOVA)
ผลการวิจัย
ตาราง 1 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบซิปปาและแบบปญหาเปนฐานดวยการวิเคราะห One-way MANOVA
สถิติทดสอบ
คาสถิติ
Pillai’s Trace
0.903
Wilks’ Lambda
0.097
Hotelling’s Trace
9.261
Roy’s Largest Root
9.261
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Hypothesis df
2.00
2.00
2.00
2.00

Error df
57.00
57.00
57.00
57.00

F
263.94
263.94
263.94
263.94

p-value
.000*
.000*
.000*
.000*

จากตาราง 1 พบวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปากับการเรียนรูแบบปญหา
เปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ตามผูวิจัยกําหนด จึงไดทําการทดสอบ One-way MANOVA ปรากฏผลดังตาราง 2
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาและแบบปญหา
เปนฐาน
ตัวแปรตาม
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ผลสัมฤทธิ์
แบบซิปปา
ทางการเรียน
แบบปญหาเปนฐาน
ทักษะ
แบบซิปปา
กระบวนการทาง
แบบปญหาเปนฐาน
วิทยาศาสตร
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

X

30.33
31.23
23.20
27.43

df
1

SS MS
F
P
12.15 12.15 27.06 .000*

1

248.0 248.0 469.17 .000*

จากตาราง 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เรียนดวย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานสูงกวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
ตาราง 3 ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
หลังเรียน
ผานไป 14 วัน

N

30
30

X

S .D.

df

t

p

30.33
29.93

.48
1.01

29
29

1.989

.056

จากตาราง 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
30.33 คะแนน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเวลาผานไป 2 สัปดาห มีคะแนนเฉลี่ย 29.93 คะแนน
แสดงวานักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู
ตาราง 4 ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหา
เปนฐาน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
หลังเรียน
ผานไป 14 วัน

N

30
30

X

S .D.

df

t

p

31.23
31.13

.82
1.01

29
29

.487

.630

จากตาราง 4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน หลังเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย 31.23 คะแนน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเวลาผานไป 2 สัปดาห มีคะแนนเฉลี่ย 31.13
คะแนน แสดงวานักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู
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อภิปรายผล
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
จากการทดลองปรากฏว า ประสิ ทธิ ภ าพของแผนการจั ดกิ จ กรรมการเรี ย นรู วิ ช าเคมี เรื่ อ ง
ปริมาณสัมพันธ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปามีประสิทธิภาพ
เทากับ 78.40/76.47 เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว คือเกณฑ 75/75 และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ปญหาเปนฐาน มีประสิทธิภาพ 84.03/83.81 เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว คือเกณฑ 75/75 ทําใหการเรียน
มีประสิทธิภาพสูง การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา ไดมุงเนนใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวไดปฏิบัติกิจกรรมที่
เหมาะกับวัยวุฒิภาวะและความสนใจของผูเรียน เปนกิจกรรมที่ทาทายความคิดความสามารถทางสติปญญา
ของผูเรียน สามารถกระตุนใหผูเรียนใชความคิดไดอยางเต็มที่ รวมทั้งสนับสนุนใหผูเรียนใชการมีปฏิสัมพันธ
กับบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบตัวไดอยางกวางขวางและสงเสริมการนําความรูความเขาใจไปประยุกตใช จึง
สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี (ทิศนา แขมมณี. 2550 : 282) การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปามี
หลักการใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู ไดใชความคิด คิดสรางสรรค มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู
ทั้งทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคมมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนในกลุม การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ปญหาเปนฐานเปนวิธีการเรียนที่สนองตอบผูเรียนดานความแตกตางระหวางบุคคล มีสถานการณที่เปนปญหา
และเริ่มตนการจัดกระบวนการเรียนรูดวยการใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู ผูเรียนคนหา
และแสวงหาความรูคําตอบดวยตนเอง ผูเรียนเรียนรูเปนกลุมยอยเพื่อประโยชนในการคนหาความรูขอมูล
รวมกันเปนการพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุและผล (ทิศนา แขมมณี. 2548 : 137)
2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปามีคาเทากับ 0.5636 แสดงวา
นักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเปนรอยละ 56.36 และคาดัชนีประสิทธิผล
ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานมีคาเทากับ 0.6819 แสดงวานักเรียน มีความกาวหนา
ในการเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเปนรอยละ 68.19 การที่ผลวิจัยปรากฏเชนนี้ อาจเนื่องมาจาก
วิธีการสอนทั้งสองวิธีเปนวิธีการสอนที่เนนใหนักเรียนปฏิบัติจริงและปฏิบัติงานเปนกลุม การกิจกรรมการเรียนรู
แบบซิปปา เปนกิจกรรมที่ผูสอนจัดใหผูเรียนทําเพื่อไปสูการเรียนรูตามจุดประสงคที่ตั้งไวและเปนกิจกรรมที่
ชวยใหผูเรียน มีสวนรวมทั้งทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม จนทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
(ทิศนา แขมมณี. 2545 : 22-29)
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานประกอบดวย การกําหนดปญหา นักเรียน ทํา
ความเขาใจกับปญหา ออกแบบและดําเนินการศึกษาคนควาเกี่ยวกับปญหานั้น นําความรูที่ไดจากการศึกษา
คนความาสังเคราะหความรู เปนความรูใหม แลวนํามาสรุปและประเมินคาของคําตอบ จัดการนําเสนอและ
ประเมินผลงาน อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ ปญหาเปนฐานเปนการใชตัวปญหาเปนสาระหลัก
สําหรับผูเรียนที่จะไดเรียนรูทักษะการแกปญหา ปญหาจะเปนตัวกระตุนการเรียนรูที่จะนําไปสูการเกิดคําถาม
ที่ไมมีคําตอบ ซึ่งชี้นําใหผูเรียนไปสืบคนตอไป (พวงรัตน บุญญานุรักษ. 2544 : 42) ทําใหผูเรียนสรางความรูใหม
จากการใชปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบทของการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิด
วิเคราะหและคิดแกปญหา (มัณฑรา ธรรมบุศย. 2545 : 11-17) การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน
เปนการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของ การเรียนรูเกิดการเรียนรูจากกลุมผูเรียนที่มีขนาดเล็ก ครู
เปนผูอํานวยความสะดวกหรือผูใหคําแนะนํา ใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู ผูเรียนแกไขปญหา
โดยการแสวงหาขอมูลใหมๆ ดวยตนเอง
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3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาและแบบปญหาเปนฐาน
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คะแนน
ทั กษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร ห ลั งเรี ย นสู งกว าค า เฉลี่ ย ร อยละของคะแนนทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร กอนการเรียนทั้ง 2 วิธี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสอนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
และแบบปญหาเปนฐานนั้นผูวิจัยไดใหอิสระแกนักเรียนในการดําเนินกิจกรรมดวยฝกการใชทักษะตางๆ และ
กระบวนการกลุมเพื่อใหนักเรียนไดแนวคิด หลักการตางๆ จึงเปนแนวทางที่จะชวยพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรของนักเรียนใหสูงขึ้นสอดคลองกับงานวิจัยของ Haukooks และ Penick (1983 : 76) ที่
พบวานักศึกษาที่มีอิส ระในการคิ ดและการกระทํา กิจ กรรมตาง ๆ ด วยตนเองจะมี ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรสูงกวานักศึกษาที่เรียนแบบคนพบโดยครูเปนผูกําหนดแนวทางใหคิดและทํากิจกรรม
4. นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมากกวาการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบซิปปา .05 การที่ผลวิจัย
ปรากฏเชนนี้ อาจเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานเปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่
เริ่มตนจากปญหาที่เกิดขึ้นโดยสรางความรูจากกระบวนการทํางานกลุมเพื่อแกปญหาหรือสถานการณเกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวันและมีความสําคัญตอผูเรียน ตัวปญหาจะเปนจุดตั้งตนของกระบวนการเรียนรูและเปนตัวกระตุน
การพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผลและการสืบคนหาขอมูลเพื่อเขาใจกลไกของตัวปญหารวมทั้งวิธีการ
แกปญหา การเรีย นรูแบบมุ งเนนพัฒนาผูเรียนในดานทักษะและกระบวนการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนให
สามารถเรียนรูโดยการชี้นําตนเองซึ่งผูเรียนจะไดฝกฝนการสรางองคความรูโดยผานกระบวนการคิดดวยการ
แกปญหาอยางมีความหมาย (กลุมสงเสริมนวัตกรรมการเรียนรูของครูและบุคลากร ทางการศึกษา. 2554 :
1) ดังนั้นการสอนที่เนนใหนักเรียนทํากิจกรรมและใชเหตุผล ซึ่งสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดแก
โจทยปญหาในรายวิชาเคมี เรื่อง ปริมาณสัมพันธ ไดอยางเหมาะสม กิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน
มีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนอยางมีขั้นตอนและมีการสืบคนขอมูลประกอบองคความรูและการเก็บขอมูลที่ไม
ซับซอน จึงสงผลใหนักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร แตกตางจากการเรียนแบบซิปปาสอดคลองกับงานวิจัยของ
อดิศักดิ์ สิงหสีโว (2549 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องปริมาณสัมพันธที่เนน
การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาและการตัดสินใจ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
คะแนนจุดตัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
บูรณาการหลังเรียนสูงกวาคะแนนจุดตัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. การศึกษาความคงทนในการเรียนรูวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบซิปปาและแบบปญหาเปนฐาน พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
และแบบปญหาเปนฐาน มีคาเฉลี่ยของคะแนนความคงทนในการเรียนรูวิชาเคมีหลังการเรียนผานไปแลว 2
สัปดาห เฉลี่ยไมนอยกวาคาคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ดังที่ บาวดและเฟเรททิ
(Boud and Feletti. 1996 : 14) กลาววาการเรียนแบบใชปญหาเปนหลักเปนการเรียนที่ผูเรียนรูวา
เรียนอยางไร ผูเรียนมีสวนเกี่ยวของโดยตรง และเปนการเรียนที่เกิดจากความตองการ ความถนัดและความ
สนใจของผูเรียน ดังที่อัลบาเนสและมิทเชล (Albanese and Mitchell. 1993 : 63) กลาววา การเรียน
แบบใชปญหาเปนหลักเปนการเรียนที่ใหประสบการณการเรียนรู สรางความสนุกสนานไดดีกวาการนั่งฟงคํา
บรรยายเปนเวลานานๆ ในหองเรียนและทําใหเกิดความจดจําที่คงทน จากแนวคิดดังกลาวแสดงใหเห็นวา
การที่ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนทําใหผูเรียน ไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรตามขั้นตอนตางๆ
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การทบทวนเปนกระบวนการที่เกิดจากการทําซ้ํา ทบทวนไดงายไมวาจะเปนการคิด การเขียนเพื่อใหเกิดการ
จําได (มาลิณี จุโฑปะมา. 2554 : 131-133) จึงทําใหนักเรียนมีคะแนนความคงทนในการเรียนรูสูงขึ้น
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1. การจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรูแบบซิ ปปาและการจัด กิจ กรรมการเรี ย นรู แบบป ญ หาเป นฐาน
ครูผูสอนตองเอาใจใส แสดงความสนใจ ใหคําปรึกษา ใหการเสริมแรงและความเปนกันเองกับนักเรียน
แนะนําแกไขขอบกพรองที่พบในทันที จะชวยใหนักเรียนสามารถแกไขพฤติกรรมดานการเรียนไดอยางเต็ม
ความสามารถของแตละบุคคล และจะชวยลดความวิตกกังวลและความเครียดในการเรียนลงได
2. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แบบซิ ป ปาและแบบป ญ หาเป น ฐานควรจั ดให นั กเรี ย นปฏิ บั ติ
กิจกรรมเพื่อคนหาคําตอบอยางเปนขั้นตอนตามกระบวนการเรียนรูเพื่อเสริมสรางประสบการณในการเรียนรู
อยางเขาใจ ในสิ่งที่เรียนรูและสามารถคนควาหาคําตอบไดดวยตนเอง
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปากับแบบ
ปญหาเปนฐานและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ในแตละดานโดยละเอียดรวมทั้งขยายขอบเขตของตัว
แปรอื่นๆ เขาไปดวย เชน การคิดวิเคราะห การมีจิตสํานึกตอสิ่งแวดลอม ความสามารถในการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร
2. ควรทําการทดลองกับนักเรียนในระดับอื่นๆ เชน ประถมศึกษา มัธยมศึกษารวมทั้งทดลอง
กับบทเรียนอื่นๆ อาจจะมีการผนวกกิจกรรมการสอนอื่นๆ เขาไปดวย เชน การเลนเกม การใชเพลง การใช
ปริศนาคําทายเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาและแบบปญหาเปนฐานใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
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