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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบมโนมติ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ และศึกษา
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมโนมติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 
เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหนองหมู อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
จ านวนนักเรียน 31 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม ด าเนินการวิจัยโดยใช้แบบแผนวิจัยแบบกลุ่มเดียว 
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เสริม
ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ แบบวัดมโนมติแบบ 2 ระดับ วิเคราะห์คะแนนมโนมติตามเกณฑ์ของ Haidar 
(1997) คือ 1) แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ (SU, 3 คะแนน) 2) แนวคิดทางวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ (PU, 2 
คะแนน) 3) แนวคิดทางวิทยาศาสตร์บางส่วนและแนวคิดคลาดเคลื่อน (PS, 1 คะแนน) 4) แนวคิดคลาดเคลื่อน 
(MU, 0 คะแนน) 5) ไม่มีแนวคิด (NU, 0 คะแนน) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงตารางไขว้ (Crosstab), ไคส
แควร์แบบแมคนีมาร์ (McNemar) และการทดสอบทีแบบไม่อิสระ 
 ผลการวิจัยพบว่า  1)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีมโนมติลม ฟ้า อากาศ หลังเรียน ( X  = 
15.26) สูงกว่าก่อนเรียน (X= 6.19) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  2)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลงมโนมติเรื่อง ลม 
ฟ้า อากาศ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงมโนมติหลังเรียนในระดับ SU และ 
PU ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงมโนมติเชิงบวก 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ , มโนมติ ลม ฟ้า อากาศ,  
การเปลี่ยนแปลงมโนมติ 
   

 
1นักศึกษาหลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี  
2,3มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
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Abstract 
 The purposes of this research were to study and compare the wind sky air concepts; 
study trend of conception change before and after using learning CIPPA supplemented with 
activity packages science. The samples consisted of 31 Prathomsuksa 5 students during the 
2nd semester of academic year 2016 at Bannongmoo School, Mueangbuengkan District, 
Buengkan. The samples were selected by using a cluster random sampling technique. The 
research desings was one-group pretest-posttest. The research instruments were the lesson 
plans and a two-tier diagnostic test on wind sky air concepts. The student responses to each 
two-tier test item were classified due to the criteria by Haidar (1997) scientific understanding 
(SU, 3 points), partial understanding (PU, 2 points), partial understanding with specific 
misconception (PS, 1 points), misunderstanding (MU, 0 points), and no understanding (NU, 0 
points), Crosstab frequencies, the McNemar test and t-test for Dependent Samples were 
employed for data analysis. 
 The results indicated that: 1) The proportion of Prathomsuksa 5 students had a wind 
sky air concepts after learning (X= 15.26) than before learning (X= 6.19) at the .01 level of 
significance; 2) The proportion of Prathomsuksa 5 students who had low levels of 
understanding before learning significantly decreased after learning through the learning 
CIPPA supplemented with  activities  packages science in all conceptual test items. The 
distributions of level of students, understanding of wind sky air after learning are at only SU 
and PU levels which illustrated positive concept. 
 
Keywords : learning CIPPA supplemented with  activities  packages science, wind sky air 
concepts, conception change 
 
1.  บทน า 
 ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุก
คนทั้งในชีวิตประจ าวันและในการท างานอาชีพ
ต่างๆวิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่
ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge Based 
Society) ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy for All) 

เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นและน าความรู้ไป
ใช้อย่างมีเหตุผลสร้างสรรค์มีคุณธรรมความรู้
วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่น ามาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีแต่ยังช่วยให้คนมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์การดูแล
รั กษาตลอดจนการ พัฒนาสิ่ ง แ วดล้ อมและ
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ทรัพยากรธรรมชาติ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546) ความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลง
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศเห็นได้ว่าประเทศ
ที่เจริญแล้วมีการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
อย่างต่อเนื่องโดยมีบทเริ่มต้นของการพัฒนานี้มา
จากการศึกษา (กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช , 2550) 
วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ ได้ พัฒนาวิธีคิดทั้ ง
ความคิดเป็นเหตุเป็นผลคิดสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์
วิจารณ์มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมี
ประจั กษ์พยานที่ ต รวจสอบได้  ( ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551) 
 จุดมุ่งหมายของการสอนวิทยาศาสตร์คือ
เพ่ือพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้
มี ค ว ามส ามา รถ ใ นกา ร เ ข้ า ใ จ แล ะอธิ บ า ย
ปรากฏการณ์ต่างๆได้อย่างมี เหตุผลนั่นคือมี
ความสามารถในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้สามารถน าความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบการ
คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์
และจิตวิทยาศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นักเรียนจะต้อง
เข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
ถูกต้อง ไม่ ว่ าจะเป็นหลักการทฤษฎีลักษณะ
ขอบเขตข้อจ ากัดตลอดจนทักษะกระบวนการที่ให้
ได้มาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้และความเข้าใจอย่าง
ถูกต้องต่อสิ่งเหล่านี้จะเป็นพ้ืนฐานส าหรับการ
เรียนรู้ของนักเรียนในระดับที่สูงขึ้นแต่ความเป็น

จริงแล้วในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
บางครั้งนักเรียนไม่ได้เกิดมโนมติที่ถูกต้องตามที่ครู
คาดหวังแต่กลับมีแนวคิดและความเข้าใจแตกต่าง
ไปจากความรู้ที่ยอมรับกัน 
 ในสังคมของนักวิทยาศาสตร์ในขณะนั้น
หรือที่เรียกว่าความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อน 
(Alternative conceptions) (วรรณจรีย์ มังสิงห์, 
2536) ซึ่งส่งผลเสียต่อนักเรียนท าให้ยากต่อการ
เข้าใจในเนื้อหาวิทยาศาสตร์เนื่องจากนักเรียนมี
แนวคิดและอธิบายปรากฏการณ์เหล่านั้น ตาม
ความรู้สึกของตนเอง ซึ่งมโนมติที่ผิดพลาดนี้อาจมี
ความทนทานและยากต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยการ
ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม (Griffiths & 
Preston, 1988) และควรแก้ไขด้วยการสอนให้
นักเรียนลงมือปฏิบัติ  
 (สุวิมล เขี้ยวแก้ว, 2540) โดยครู
จ าเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียน
เข้าใจที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมโนมติ
ที่ถูกต้อง จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับประเทศใน 8 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองหมู อ าเภอ
เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ปีการศึกษา 
2557-2558 พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ ยรายวิชา
วิทยาศาสตร์ต่ ากว่าระดับประเทศคือ 39.63 และ 
37.05 ตามล าดับ โดยเฉพาะเมื่อแยกตามสาระการ
เรียนรู้พบว่าสาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก นัก เ รี ยนมีผลคะแนนเฉลี่ ยต่ ากว่ า
ระดับประเทศมากคือ 26.09 และ 33.33 
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ตามล าดับ และในประเด็นเกี่ยวกับปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ นักเรียนบางคนยังมีความเชื่อใน
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ เกิดขึ้นและอธิบาย
ปรากฏการณ์เหล่านั้นตามความรู้สึกของตนเอง 
นอกจากนี้ยังมีปัญหาทั้งครูและนักเรียน คือ วิธีที่
ครูใช้สอนส่วนใหญ่เป็นวิธีการสอนแบบบรรยาย 
ขาดสื่ อประกอบการ เ รี ยนการสอน  อีกทั้ ง
เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ค่อนข้างยากต้องมีการ
ทดลอง เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นนามธรรมซึ่งเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้นักเรียนประสบปัญหาในการ
เรียนและเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการเรียนรู้พ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ในขั้นสูงต่อไป อีกทั้งเป็นสิ่งที่จ า
ฝังใจแก้ไขได้ยากในภายหลัง ตลอดจนส่งผล
ต่อเนื่องถึงการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ท า
ให้นักเรียนมีมโนมติที่คลาดเคลื่อน จากการจัดการ
เรียนรู้ที่ผ่านมาของผู้วิจัย พบว่าการจัดการเรียน
การสอนเรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้เรียนประสบปัญหาในการเรียน 
และจากการสังเกตในระหว่างการจัดการเรียนการ
สอน ผู้วิจัยพบว่าผู้เรียนยังมีมโนมติที่คลาดเคลื่อน
ใน เรื่ องนี้  และจากการส ารวจมโนมติ เ รื่ อ ง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกของนักเรียนที่ได้
เรียนรู้มโนมติเรื่องนี้มาแล้ว พบว่าผู้เรียนยังมีมโน
มติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ได้แก่ ลม ฟ้า อากาศ เช่น เมฆคือละออง
น้ าขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศเหนือพ้ืนดิน แต่
นักเรียนบางคนเชื่อว่าเมฆเกิดจากหมอกที่ลอยขึ้น
ไปบนท้องฟ้า เมฆเกิดจากควันรถ เมฆเกิดจากการ
เผาขยะ หมอกเกิดหลังฝนตก 
 การสร้างมโนมติใหม่โดยการให้นักเรียน
มีการเชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์เดิมได้

นั้น ต้องอาศัยการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับ
นักเรียน คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด 
การวิเคราะห์ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
ทางร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ความรู้และชิ้นงาน
ของตนก่อให้เกิดความภาคภูมิใจของตนเอง และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้เรียนรู้
ไปประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปาเป็น
วิธีการหนึ่งที่มีลักษณะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งทางร่างกายทาง
อารมณ์ทางสังคมและทางสติปัญญา (ทิศนา แขม
มณี, 2543) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะที่
ให้ผู้ เ รี ยน เป็นผู้ สร้ า งองค์ความรู้ ด้ วยตนเอง 
(Construction of Knowledge) ต้องพ่ึงการมี
ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับเพ่ือนบุคคลอ่ืนๆและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยรวมทั้งต้องอาศัยทักษะ
กระบวนการ (Process Skills) ต่างๆจ านวนมาก
เป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้และมีการกระตุ้น
ให้ผู้ เรียนได้เคลื่อนไหวทางกาย  (Physical 
Participation) อย่างเหมาะสมกิจกรรมที่มี
ลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
ดีเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อตนเองและ
ความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจะมีความลึกซึ้งและอยู่
คงทนมากหากผู้ เรียนมีโอกาสน าความรู้นั้นไป
ประยุกต์ใช้ (Application) ในสถานการณ์ที่
หลากหลาย ซึ่ งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใน
ลักษณะนี้อยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดหลัก 5 แนวคิดที่
เป็นพ้ืนฐานของการจัดการเรียนการสอนโดยยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบซิปปา คือแนวคิดการ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ (Constructivism) แนวคิด
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เรื่องกระบวนการกลุ่มและการเรียนแบบร่วมมือ 
(Group Process and Cooperative Learning) 
แนวคิ ด เ กี่ ย วกั บคว ามพร้ อม ในการ เ รี ยนรู้ 
(Learning Readiness) แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้
กระบวนการ (Process Learning) แนวคิด
เกี่ยวกับการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of 
Learning) ซึ่งครูสามารถน าแนวคิดดังกล่าว ไปใช้
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
ทิศนา แขมมณี (2542) ได้พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนที่ ใช้แนวคิดทั้ ง 5 ดังกล่าวขึ้น 
ประกอบด้วย ขั้นตอนส าคัญ 7 ขั้น ประกอบด้วย 
ขั้นผู้สอนส ารวจความรู้เดิม/ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ใหม่ ขั้นผู้เรียนแสวงหาความรู้ 
ขั้นผู้เรียนศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ 
และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม ขั้นผู้เรียน
แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม ขั้นผู้เรียน
สรุปและจัดระเบียบความรู้  ขั้นผู้ เรียนแสดง
ความรู้/ผลงาน ขั้นผู้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยพบว่าการน าการจัดการ
เรียนรู้แบบซิปปามาใช้ ในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น (บุญฤดี  แซ่ล้อ, 2545; กาญจนา   
กาฬภักดี, 2550; รชาดา บัวไพร, 2552; วิไล รัต
นพลที, 2548)  
 นอกจากนวัตกรรมด้านวิธีการ การใช้
กระบวนการเรียนการสอนที่มีขั้นตอนที่เหมาะสม
ต่ อการส่ ง เส ริ มกา ร เ รี ยนรู้ ข อ งผู้ เ รี ยนแล้ ว 
นวัตกรรมด้านสื่อก็มีความส าคัญเช่นเดียวกัน 
เนื่องจากเป็นการน าสื่อประสมต่างๆ มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ประสบการณ์ ในแต่ ละหน่ วย  เ พ่ือน ามา ใช้

เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมการ เรี ยนรู้ ให้บร รลุ
จุ ดประสงค์ที่ ก าหนดไว้ ในหลั กสู ตรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพราะนักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เป็นนวัตกรรมชนิดหนึ่งที่เป็นสื่อการ
สอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื้ อหา และ
กิจกรรมส าหรับการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
แก่นักเรียน ซึ่งมีลักษณะเป็นสื่อประสม ที่สามารถ
ช่วยให้ครูและนักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการ
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (จันทร์นภา รอดพ้น, 
2550 อ้าง อิงจาก อารมณ์  เบสู ง เนิน ,  2541) 
นอกจากนี้ชุดกิจกรรมยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครู
ด าเนินการสอนเป็นไปตามล าดับขั้นตอนช่วยให้
ผู้เรียนเรียนรู้ได้ในระยะเวลาสั้น ท าให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (บุญเกื้อ ควรหาเวช, 
2542) ซึ่ งจากงานวิ จัย ได้มีผู้ น าชุดกิจกรรม
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
วิทยาศาสตร์แล้วพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น (กิตติยา  ตันติรักษ์โรจน์ , 
2547; จันทร์นภา รอดพ้น, 2550; วันดา นันตา, 
2538)   
 จากการที่ได้ศึกษาปัญหา หลักการและ
แนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและ
เปรียบเทียบมโนมติเรื่อง ลม ฟ้า อากาศ ระหว่าง
ก่ อน เ รี ยนและหลั ง เ รี ยน  ของนั ก เ รี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบซิปปา เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือให้ทราบว่านักเรียนจะมีมโนมติอะไรบ้างที่
คลาดเคลื่อนไปจากความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตามมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ในเรื่อง ลม ฟ้า 
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อากาศ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์
ที่ถูกต้อง และสมบูรณ์ ซึ่งจะท าให้นักเรียนสามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อในขั้นที่สูงข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  ศึกษาและเปรียบเทียบมโนมติลม 
ฟ้า อากาศ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบซิปปา เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  
 2.  ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมโน
มติ ลม ฟ้า อากาศ ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ เรียนโดยการ
จัดการเรียนรู้แบบซิปปา เสริมด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ 
 
3.  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
 2.  การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 
 3.  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
 4.  มโนมติทางวิทยาศาสตร์  
 5.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 6.  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 
เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ต่อมโนมติ ลม 
ฟ้า อากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 
4.  วิธีด าเนินการ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา
ตามรูปแบบการทดลอง ใช้รูปแบบการทดลองกลุ่ม

เดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One 
Group Pretest-Posttest Design) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มโรงเรียนหอค า 
- หนองเลิง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 11 
โรงเรียน รวม 11 ห้องเรียน จ านวน 178 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้าน 
หนองหมู อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 31 คน จาก 
1 ห้องเรียน ที่ ได้มา โดยวิธีสุ่ มตั วอย่ างแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจ าแนกตาม
ลักษณะของการใช้มีทั้งหมด 2ชนิด ดังนี้ 
   1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิป
ปาเสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง ลม ฟ้า 
อากาศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 
7 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลา 14 ชั่วโมง 
   2. แบบวัดมโนมติวิทยาศาสตร์
เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ เป็นแบบปรนัย 2 ระดับ (2-
Tier Multiple Choice Conceptual Test) โดย
ระดับที่ 1 เป็นค าถามชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
และระดับที่  2 เป็นการให้ เหตุผลประกอบที่
เลือกตอบในระดับที่ 1 จ านวน 7 ข้อ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ซึ่งมีค่าความ
ยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.43-0.57 และมีค่า
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อ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.35-0.45 มีค่า
ความเชื่อมั่น 0.84 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
   1. ก่อนการทดลองให้นักเรียน
กลุ่มตัวอย่างทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดมโนมติ 
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ เพ่ือน าค าตอบ
มาจัดกลุ่มมโนมติวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ของ 
Haidar (1997) 
   2. ผู้วิจัยด าเนินการสอนนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิป
ปาเสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง ลม ฟ้า 
อากาศ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 7 แผน เป็นเวลา 7 
สัปดาห์ๆ ละ 2ชั่วโมง แผนละ 2ชั่วโมง รวม 14
ชั่วโมง โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
   3. หลังจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทุกครั้งผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์นักเรียนที่ยัง
ตอบค าถามไม่ชัดเจน หรือไม่ตอบค าถามเพ่ิมเติม  
   4. เมื่อสิ้นสุดการทดลองตาม
ก าหนดแล้วน าแบบวัดมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
ลม ฟ้า อากาศซึ่งเป็นแบบวัดชุดเดียวกันกับแบบ
วัดก่อนเรียน ท าการทดสอบหลังเรียน จากนั้นน า
ค าตอบของนักเรียนมาจัดกลุ่มมโนมติวิทยาศาสตร์
ตามเกณฑ์ของ Haidar (1997) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการ
เ รี ย น รู้ แ บ บ ซิ ป ป า เ ส ริ ม ด้ ว ย ชุ ด กิ จ ก ร ร ม
วิทยาศาสตร์ ต่อมโนมติ ลม ฟ้า อากาศ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยด าเนินการ

โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับข้อมูล
ทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for 
Social Science : SPSS for Window) ในการ
วิจัยครั้งนี้มีการใช้เกณฑ์ที่ปรับมาจากงานวิจัยของ 
Haidar (1997) ที่แบ่งมโนมติ เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 
1) กลุ่มที่มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Understanding, SU) หมายถึง ผู้ตอบตอบได้
สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันครบทุกแนวคิด 2) กลุ่มที่มี
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ (Partial 
Understanding, PU) หมายถึง ผู้ตอบตอบได้
สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 
แนวคิดแต่ไม่มีส่วนผิด 3) กลุ่มที่มีแนวคิดมีแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์บางส่วนและแนวคิดคลาดเคลื่อน 
(Partial Understanding with Specific 
Misunderstanding, PS) หมายถึง ผู้ตอบตอบได้
สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน
บางส่วนและมีบางส่วนที่ไม่สอดคล้อง 4) กลุ่มที่มี
แนวคิดคลาดเคลื่อน (Misunderstanding, MU) 
หมายถึง ผู้ตอบตอบไม่สอดคล้องกับแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน 5) กลุ่มที่ไม่มีแนวคิด (No 
Understanding, NU) หมายถึง ผู้ตอบไม่ได้ตอบ
ค าถามหรือตอบว่าไม่เข้าใจหรือจ าไม่ได้ เนื่องจาก
แบบวัดมโนมติท าเป็น 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เป็น
แบบปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับที่ 2 เป็นการเขียน
เหตุผลอธิบายประกอบค าตอบในระดับที่ 1 ซึ่ง
ผู้ วิจัยและผู้ช่วยวิจัยได้วิ เคราะห์ค าตอบของ
นักเรียนจากแบบวัดมโนมติ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ 
โดยอ่านค าตอบของนักเรียนไปพร้อมกัน แล้วลง
ความเห็นให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ได้จัดท าขึ้นซึ่งมี
เกณฑ์ดังตารางที่ 1 



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
ปีท่ี  7  ฉบับพิเศษ  (เดือนตุลาคม  2560) 

 

87 

ตารางท่ี 1 เกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดมโนมติ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ 
มโนมติ คะแนน ตัวเลือก เหตุผล 

SU 3 คะแนน ถูกต้อง เขียนแสดงเหตุผลถูกต้องสมบูรณ์ 

PU 2 คะแนน 
ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 
ไม่เขียนเหตุผล/เขียนผิด  
เขียนแสดงเหตุผลถูกต้อง  

PS 1 คะแนน 
ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 
เขียนแสดงเหตุผลผิดหรือคลาดเคลื่อน  
เขียนแสดงเหตุผลถูกต้องบางส่วน 

MU 0 คะแนน ไม่ถูกต้อง เขียนแสดงเหตุผลผิดหรือคลาดเคลื่อน  

NU 0 คะแนน ไม่ถูกต้อง ไม่เขียนเหตุผล/ตอบไม่ตรง  
 
 แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ได้จัดท าขึ้น 
แล้วรวมคะแนนของนักเรียนแต่ละคนมาหาร้อยละ
ของคะแนนนักเรียนแต่ละคน ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วเปรียบเทียบคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบทีแบบไม่
อิสระ (t-test dependent)  
 
5.  ผลการศึกษา 
 1.  ผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยของมโน
มติเรื่อง ลม ฟ้า อากาศ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการ

จัดการเรียนรู้แบบซิปปา เสริมด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ 
  ในการวิจัยครั้งนี้ท าการวัดมโนมติ
เรื่อง ลม ฟ้า อากาศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบวัดมโนมติ
ก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยได้ผลของคะแนน
จากการทดสอบของนักเรียนรายบุคคลทั้งจากผล
การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และผู้วิจัยได้
น าผลการทดสอบของนักเรียนรายบุคคลก่อนเรียน
และหลังเรียนมาวิเคราะห์จากคะแนนเต็ม 21 
คะแนน โดยหาค่าเฉลี่ ยค่า ร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 ผลการศึกษามโนมติ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

X  ร้อยละ S.D. X  ร้อยละ S.D. 

6.19 29.49 2.71 15.26 72.66 3.31 
  
 จากตารางท่ี 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยมโน
มติ เ รื่ อ ง  ลม  ฟ้ า  อากาศ  ของนั ก เ รี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซิป

ปา เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและ
หลังเรียนพบว่าก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนมโนมติ
เฉลี่ยเท่ากับ 6.19 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
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2.71 คิดเป็นร้อยละ 29.49 และมีคะแนนมโนมติ
เฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 15.26 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.31 คิดเป็นร้อยละ 72.66 
 2.  ผลการเปรียบเทียบมโนมติ เรื่อง ลม 
ฟ้า อากาศ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ซิปปา เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

  การเปรียบเทียบคะแนนมโนมติ เรื่อง 
ลม ฟ้า อากาศก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบซิปปา เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
ผู้วิจัยได้น าคะแนนจากผลการทดสอบก่อนเรียน
และหลั ง เ รียนมาหาค่า เฉลี่ ย  ส่ วน เบี่ ย ง เบน
มาตรฐาน และค่าร้อยละโดยการทดสอบ t-test 
for Dependent Samples ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบมโนมติ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อน       
      เรียนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เสริมด้วยชุดกิจกรรม               
วิทยาศาสตร์ 

การทดลอง X  S.D. ร้อยละ t-test 
ก่อนเรียน 6.19 2.71 29.49 

14.49** 
หลังเรียน 15.26 3.31 72.66 

  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
 
  จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบคะแนนมโนมติ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ
ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เสริมด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 
6.19 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 29.49 เฉลี่ยหลัง
เรียนเท่ากับ 15.26 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.66 
เมื่อน ามาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการ
ทดสอบทีแบบไม่อิสระ สรุปได้ว่า นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ซิปปา เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีมโนมติ 

เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
6.  การอภิปรายผล 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน
โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เสริมด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีความเข้าใจสมบูรณ์ (SU) 
และความเข้าใจบางส่วน (PU) เพ่ิมขึ้น และมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อน (PS) และมีความเข้าใจผิด 
(MU) ลดลงกว่าก่อนเรียนทั้งนี้เนื่องมาจาก 
  1.1  การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 
เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เป็นรูปแบบการ
สอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง จัดการเรียนการ
สอนโดยให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ เป็นการ
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เปลี่ยนบทบาทในการเรียนรู้ของนักเรียนจากการ
เป็น ผู้รับ มาเป็น ผู้เรียน และเปลี่ยนบทบาทของ
ครูจาก ผู้สอน  หรือผู้ถ่ายทอดข้อมูลความรู้  มา
เป็น ผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้นักเรียน 
ดังนั้นนักเรียนจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการเรียน
การสอน เพราะบทบาทในการเรียนรู้ส่วนใหญ่อยู่ที่
ตัวนักเรียนเป็นส าคัญ การสอนโดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบซิปปาเป็นการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลางประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นที่ 1 
ผู้สอนส ารวจความรู้เดิม/ความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ ใหม่ เพ่ือให้ ผู้ เรียนระลึกถึง
ความรู้เดิม/ตรวจสอบความพร้อมในการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ขั้นที่ 2 ผู้เรียนแสวงหาข้อมูล เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
โดยเชื่อมโยงค าถามจากขั้นที่ 1 โดยให้นักเรียนมี
ส่วนร่วม ผ่านชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพ่ือน าไปสู่
ขั้นที่ 3 ผู้เรียนศึกษาข้อมูล สร้างความเข้าใจด้วย
ตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง ขั้นที่  4 ผู้ เรียนแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิด ช่วยให้ผู้เรียนขยายขอบเขตความรู้
ความเข้าใจ ได้มุมมองที่แตกต่างไปจากตน ขั้นที่ 5 
ผู้เรียนจัดระเบียบความรู้และวิเคราะห์การเรียนรู้ 
ช่วยให้ผู้เรียนเห็นองค์รวม ภาพรวมของสิ่งที่เรียนรู้ 
ขั้นนี้เป็นขั้นการสรุปความรู้ที่ได้รับทั้งหมด ขั้นที่ 6 
ผู้เรียนแสดงความรู้/ผลงาน เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
แสดงความรู้ความสามารถของตนเอง อันจะช่วยให้
ผู้เรียนได้ใช้และพัฒนาความสามารถหลายด้าน 
(พหุปัญญา) ของตน และท าให้ผู้เรียนเกิดความ
มั่นใจในสิ่งที่เรียนรู้และภูมิใจในการเรียนรู้ของตน 
ขั้นที่ 7 ผู้ เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ช่วยให้
ผู้เรียนได้น าความรู้ไปใช้ เห็นประโยชน์ต่อการ

ด ารงชีวิต ช่วยให้ความรู้มีความหมายมากขึ้น 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาเป็น
กระบวนการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้สร้างองค์
ความรู้จากการรวบรวมข้อมูลท าให้ผู้เรียนมีมโนมติ
วิทยาศาสตร์ที่ ชัดเจนเ พ่ิมขึ้น  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุญฤดี แซ่ล้อ (2545) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนซิปปา พบว่า หลังเรียนนักเรียนมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยสูงกว่า
นั ก เ รี ยนที่ ไ ด้ รั บกา รจั ด การ เ รี ย นกา รสอน
วิทยาศาสตร์ตามปกติ วรางคณา ผิวหูม (2552) ได้
ศึ ก ษ า ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น  ร า ย วิ ช า
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA 
Model) พบว่าหลังเรียนนักเรียนมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยสูงขึ้น รชาดา บัว
ไพร (2552) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิป
ปา พบว่าหลังเรียนคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์โดยเฉลี่ยสูงขึ้น 
   1.2  นอกจากการจัดการเรียนรู้แบบ
ซิปปา การน าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มาช่วยเสริม
ในการเรียนการสอนยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
การเปลี่ ยนแปลงมโนมติ  เพราะชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์เป็นสื่อหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่
สร้างขึ้น เ พ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้  มี
รายละเอียดระบุชัดเจน ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาได้
ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้แนะน าหรือให้ค าปรึกษา 
ซึ่ งชุดกิจกรรมช่วยเปลี่ ยนแปลงมโนมติทาง
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วิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจันทร์นภา รอดพ้น (2550) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ พบว่า หลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นัยนา ไชยรัตน์ 
( 2 550 )  ได้ ศึ กษาผลสั มฤทธิ์ ท า งการ เ รี ยน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
เรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  พบว่า 
นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 ซึ่งผลจากการศึกษางานวิจัยต่างๆ ข้างต้น
พบว่าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เป็นนวัตกรรมที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์ที่
ก าหนด ร่วมกันวิเคราะห์ผลจากการทดลองในชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
และเปลี่ยนแปลงมโนมติด้านต่างๆ 
 
7.  สรุปและข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลการวิจัย 
  1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มี
มโนมติลม ฟ้า อากาศ หลังเรียน ( X  = 15.26) สูง
กว่าก่อนเรียน ( X= 6.19) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เสริมด้วย
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลงมโนมติ
เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
และมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงมโนมติหลัง

เรียนในระดับ SU และ PU ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงมโนมติเชิงบวก 
 ข้อเสนอแนะ 
  1.  ข้อเสนอแนะส าหรับการน า
ผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1  ในการจัดการเรียนรู้แบบซิป
ปา เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ก่อนที่จะให้
นักเรียนใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในขั้นที่ 2 การ
สร้างความรู้ใหม่ ครูผู้สอนต้องชี้แจงจุดประสงค์
และอธิบายถึงข้ันตอน วิธีการทดลองในชุดกิจกรรม
ให้ถูกต้องให้นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจนก่อน เพราะ
ถ้าอธิบายไม่ชัดเจนจะท าให้ผลการทดลองที่ได้ไม่
ถูกต้องและต้องใช้เวลาในการทดลองเพ่ิมข้ึน   
  2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการ
ศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1  การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 
เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรม 
ครูผู้สอนควรยืดหยุ่นเวลาในการจัดการเรียนรู้ 
    2.2  ควรน าการจัดการเรียนรู้
แบบซิปปา เสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ไปใช้
กับนักเรียนชั้นอ่ืนๆ แต่ครูผู้สอนควรศึกษารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา และการใช้ชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้ เข้าใจและจัดเตรียม
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
พร้อม และครูผู้สอนควรปฏิบัติการทดลองก่อน
น าไปใช้กับนักเรียนเพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและ
เสียเวลาในขณะสอน 
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