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บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวจิยัเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

วทิยาศาสตร์  เร่ืองแรงโนม้ถ่วงของโลก  ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี3 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล 2) สร้างและหา

ประสิทธิภาพของชุด กิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  เร่ืองแรงโนม้ถ่วงของโลกโดยใชรู้ปแบบ

ซิปปา  โมเดลของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี  2     

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์  เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร  จาํนวน  2 

หอ้งเรียน รวม 60 คน ไดม้าจากการเลือกแบบ เจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงไดรั้บการเรียน

การสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบซิปปา โมเดล  เร่ืองแรงโนม้ถ่วงของโลก  ระยะเวลา

ท่ีใชใ้นการวจิยั 10 ชัว่โมง การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง โดยใชแ้บบแผนการวจิยั      

One Group Pretest Posttest Design  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ยชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ แบบซิปปา โมเดล เร่ือง แรงโนม้ถ่วงของโลก  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

วทิยาศาสตร์  เร่ืองแรงโนม้ถ่วงของโลก ซ่ึงเป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบ ชนิด  4 ตวัเลือก  จาํนวน 

20 ขอ้   สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน   และการทดสอบค่าที t – test for Dependent Sample 



ผลการวจิยัพบวา่  1.ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ ดว้ยชุดกิจกรรมแบบซิปปา โมเดล       

เร่ือง  แรงโนม้ถ่วงของโลก  หลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

2.ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบซิปปา โมเดล  พบวา่การ 

ทดสอบระหวา่งเรียน  คิดเป็นร้อยละ  82.77   และผลทดสอบหลงัส้ินสุดการเรียน  คิดเป็นร้อย

ละ 84.58   แสดงวา่ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบซิปปา โมเดล มีประสิทธิภาพ 

82.77/84.58   ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ 80/80 

ABSTRACT 

The  purposes of this study were 1) to improve students learning achievements of 3th 

grade students (compare average of pretest –posttest base on CIPPA model on gravity of the 

earth) 2) to performance the packages of science learning activities on gravity of the earth of 

3th grade students based on 80/80  

The sample were 60 students of 3th grade Khaemasiri Memorial school. They were 

selected by Purposive Sampling in 2 semesters. They used the package in 10 hours.  

This research was experimental research by using one group pretest – posttest desigh. 

The tool of the research consisted of CIPPA model package on gravity of the earth and 

achievement test. The statistics used in data analysis were arithmetic mean , standard deviation 

and t-test. 

The  result of this research found that : 1. After teaching , the mean score of learning 

achievement of 3th grade students (compare average of pretest –posttest base on CIPPA model 

on gravity of the earth) was higher than before at the .05 level of significance. 2. After 

teaching , the result of the study were the instructional package on gravity of the earth of 3th 

grade students resources attained the efficiency index at 82.77/84.58 was higher than 80. 

 

 



บทนํา 

ประเทศไทยกาํลงัอยูใ่นยคุของการปฏิรูปการศึกษาซ่ึงถือเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังสาํคญั

ของประเทศและประชาชนคนไทย  การเปล่ียนแปลงของยคุสมยัก่อใหเ้กิดแรงกดดนัในทุกๆ

ดา้นของสงัคมไทย ทั้งน้ีเพราะปัญหาในอดีตท่ีสัง่สมมาอยา่งยาวนานลว้นมีตน้เหตุมาจากความ

ลา้ในหลงัการศึกษา (ถวลัย ์มาศจรัส. 2544)การปฏิรูปการเรียนรู้ใหม่จะช่วยพฒันาคนไทยให้

เป็นคนท่ีมีความรู้  คู่คุณธรรม ตระหนกัในคุณค่าของตนเอง  ผูอ่ื้น   และสรรพส่ิงทั้งหลาย

(คณะอนุกรรมการปฏิรูป การ เรียนรู้. 2544: 6) อนาคตของประเทศไทยข้ึนอยูก่บัเดก็และ

เยาวชน เพราะในโลกยคุใหม่การแข่งขนัข้ึนอยูก่บัความรู้ และความสามารถของคนในชาติจึง

จาํเป็นตอ้งปฏิรูปการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพของเยาวชนใหส้ามารถคิดเป็น ทาํเป็น มี

ทกัษะในการจดัการ มีคุณธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม และรักการแสวงหาความรู้ อยา่งต่อเน่ือง   

(รุ่งแกว้แดง. 2544: 11) หวัใจของการปฏิรูปการศึกษาคือ การปฏิรูปการเรียนรู้ หวัใจของการ

ปฏิรูปการเรียนรู้คือ การปฏิรูปจากการยดึเน้ือหาวชิามายดึนกัเรียนเป็นตวัตั้ง  หรือท่ีเรียกวา่

นกัเรียนเป็นสาํคญัท่ีสุด(ประเวศวะสี. 2544: 5) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติพทุธศกัราช 2542 หมวดท่ี 4 มาตราท่ี 2 ท่ีระบุวา่  การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่

นกัเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ และถือวา่นกัเรียนสาํคญัท่ีสุด  

กระบวนการจดัการศึกษา ตอ้งส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ 

การเรียนการสอนวทิยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนเป็นผูล้งมือกระทาํการทดลองและฝึกคิด

ดว้ยตนเอง การศึกษาวทิยาศาสตร์เป็น การจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ใหค้นไทยเป็นนกัคิดมี

ความสามารถคิดวเิคราะห์หาเหตุผล และมีความต่ืนตวั ท่ีจะหาความรู้ ขอ้เทจ็จริงในเชิง

วทิยาศาสตร์รวมทั้งสามารถท่ีจะนาํวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมในชีวติ

และความเป็นอยู ่ ตลอดจนมีส่วนช่วยในการพฒันาประเทศ(รัตติยารัตนอุดม. ม.ป.ป.; อา้งอิง

จาก  สิปปนนท ์     เกตุทตั. 2535: 57-58) 

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2539 – 2550 ไดก้ล่าวถึงหลกัการสาํคญัประการหน่ึง

ของการจดัการศึกษาในปัจจุบนัวา่ มุ่งเนน้ใหเ้ห็นถึงการจดักระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนได้

เรียนรู้อยา่งเป็นระบบและเนน้การปฏิบติัมากกวา่ท่องจาํ รวมไปถึงการแสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเองจนเป็นนิสยั ทาํใหมี้ความคิดกวา้งขวางสามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้เพ่ือเป็น

พ้ืนฐานในการเรียนรู้โลกอนาคตไดดี้ยิง่ข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2538: 60)   แนวคิดในเร่ือง



ของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางไดรั้บการยอมรับและมีการส่งเสริมมา

โดยตลอด ตั้งแต่มีการเปล่ียนแปลงหลกัสูตร พทุธศกัราช 2503 จนกระทัง่ถึงหลกัสูตรฉบบั

ปรับปรุง พ.ศ. 2533 และยงัมีกระแสผลกัดนัหลายประการ เช่น นโยบายการปฏิรูปการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ กก็าํหนดยทุธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาท่ีเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง 

นโยบายการพฒันาครูของคณะกรรมการขา้ราชการครูกไ็ดก้าํหนดระบบพฒันาครู โดยนาํระบบ

คุณภาพของครูท่ีคุรุสภาไดพ้ฒันาข้ึน มาใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดระดบัคุณภาพของครูโดย

ใหค้รูจดัการเรียนการสอนใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากๆ (หน่วย

ศึกษานิเทศก.์สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัหนองบวัลาํภู. 2543: 65-71)    จะเห็นวา่ทุก

หน่วยงานของรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการจดัการเรียนการ

สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางโดย วารี ถิระจิตร (อา้งถึงใน สุรีรัตน์ เนียมสลุต. 2541: 43) 

กล่าวถึงวธีิสอนโดยยดึนกัเรียนเป็นศูนยก์ลางวา่ เป็นวธีิการท่ีครูมีบทบาทนอ้ยลงแต่จะเพ่ิม

บทบาทใหน้กัเรียนมากข้ึน ครูจะเป็นผูค้อยยอมรับการแสดงออกของนกัเรียน นกัเรียนจะเกิด

ประสบการณ์ดา้นต่างๆ จากการทาํงานร่วมกนั ไดมี้โอกาสอภิปราย และขณะเดียวกนัไดมี้

โอกาสประเมินผลความกา้วหนา้ของตนเอง สาํหรับการสอนโดยใหน้กัเรียนเป็นศูนยก์ลางของ

การเรียนน้ีจะช่วยใหก้ารสอนบรรลุวตัถุประสงคข์องการศึกษา นอกเหนือจากการไดรั้บแต่

เน้ือหาเพียงอยา่งเดียว แต่เน่ืองจากความเป็นจริงในขอ้ท่ีวา่ ไม่มีรูปแบบการสอนใดท่ีดีท่ีสุดแต่

เพียงอยา่งเดียวท่ีครูจะนาํมาสอนใหบ้รรลุทุกจุดประสงค ์และในทุกสถานการณ์ได ้ซ่ึง ภพ เลาห

ไพบลูย ์(อา้งใน มงคลเสนามนตรี. 2542: 78) ใหค้วามเห็นวา่ครูวทิยาศาสตร์จาํเป็นตอ้งทราบวธีิ

สอนแบบต่างๆ และตระหนกัวา่ถา้จะสอนใหบ้รรลุหลายๆ จุดประสงคใ์นหลายๆ สถานการณ์ 

ครูกต็อ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัเน้ือหาวชิาความสามารถของนกัเรียน วตัถุประสงคข์องการ

สอนใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Joyce and Weil (อา้งใน มงคล เสนามนตรี. 

2542: 96) ท่ีใหค้วามเห็นวา่  ไม่มีวธีิสอนใดท่ีสร้างข้ึนมาแลว้เหมาะกบัการเรียนทุกแบบ อีกทั้ง

นกัเรียนทุกคนมีความแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

มาตรา 24 ในขอ้ท่ี1 ท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ควรใชว้ธีิสอนหลายๆ แบบ เพ่ือสนองความตอ้งการความ

สนใจ จะทาํใหน้กัเรียนไม่เกิดความเบ่ือหน่าย และยงัทาํใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนอีก

ดว้ยการพิจารณาหาวธีิการเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงจาํเป็นใน

การพฒันาคุณภาพดา้นกระบวนการแสวงหาความรู้ การคิด และการแกปั้ญหาในการเรียนการ

สอนวทิยาศาสตร์ ซ่ึงหลกัการหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจอยา่งกวา้งขวางคือ การจดัการเรียนการ



สอนตามแนวคิดการจดัการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางแบบซิปปา(CIPPA) ท่ี

พฒันาโดยรองศาสตราจารย ์ดร.ทิศนา แขมมณี ซ่ึงเป็นวธีิการสอนท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้

ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากข้ึน ซ่ึงผูเ้รียนจะมีส่วนร่วมดว้ยความกระตือรือร้น รู้สึก

ต่ืนตวั ต่ืนใจ มีความจดจ่อ ผกูพนักบัส่ิงท่ีทาํและผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง แนวคิดหลกั 5 

แนวคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานของการจดัการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางแบบซิปปา ไดแ้ก่   

1) แนวคิดการสรรคส์ร้างองคค์วามรู้ (Constructivism)   2) แนวคิดเร่ืองกระบวนการกลุ่มและ

การเรียนแบบร่วมมือ (Group Process and Cooperative Learning)   3) แนวคิดเก่ียวกบัความ

พร้อมในการเรียนรู้ (Learning Readiness)    4) แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้กระบวนการ (Process 

Learning)    5) แนวคิดเก่ียวกบัการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of Learning) แนวคิดดงักล่าว

เป็นท่ีมาของหลกัซิปปา (CIPPA) ซ่ึงมีหลกัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงัน้ี 

C มาจากคาํวา่ Construction หมายถึง การสร้างความรู้ดว้ยตนเองตามแนวคิด 

constructivism  

I มาจากคาํวา่ Interaction หมายถึง การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นหรือส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 

P มาจากคาํวา่ Physical Participation หมายถึง การใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดเ้คล่ือนไหว

ร่างกายโดยการทาํกิจกรรมในลกัษณะต่าง ๆ ช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมทางกาย 

P มาจากคาํวา่ Process Learning หมายถึง การเรียนรู้กระบวนการต่างๆ ช่วยใหผู้เ้รียนมี

ส่วนร่วมทางดา้นสติปัญญา 

A มาจากคาํวา่ Application หมายถึง การนาํความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้ไปประยกุตใ์ช ้ช่วยให้

ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในดา้นใดดา้นหน่ึงหรือหลายๆดา้น 

ครูสามารถนาํแนวคิดดงักล่าวไปใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยา่งหลากหลายทิศ

นา แขมมณี (2542: 57) ไดน้าํเสนอรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชแ้นวคิดทั้ง 5ดงักล่าวข้ึนเป็น

ตวัอยา่ง 1 รูปแบบซ่ึงประกอบดว้ย ขั้นตอนสาํคญั 7 ขั้น ดงัน้ี1) ขั้นทบทวนความรู้เดิม2) ขั้นการ

แสวงหาความรู้ 3) ขั้นการศึกษาทาํความเขา้ใจขอ้มลู/ความรู้ใหม่และเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบั

ความรู้เดิม 4) ขั้นแลกเปล่ียนความรู้ความเขา้ใจกบักลุ่ม 5) ขั้นการสรุปและจดัระเบียบความรู้   

6) ขั้นแสดงผลงาน 7) ขั้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้ความสาํคญัและความจาํเป็นในการพฒันาการ

เรียนการสอนวทิยาศาสตร์นั้น คือ การสอนใหเ้ดก็รู้จกัคิด สามารถสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง มี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้นและนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั  



จากการศึกษางานวจิยัของเยาวลกัษณ์  ช่ืนอารมณ์  ( 2549,หนา้ 2)  กล่าววา่  ชุดกิจกรรม

เป็นอีกวธีิการหน่ึงท่ีนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์  เพราะชุดกิจกรรมเป็นนวตักรรม

ทางการศึกษารูปแบบหน่ึงของการพฒันาการเรียนการสอนท่ีสามารถช่วยแกปั้ญหาเก่ียวกบัเวลา

ท่ีมีจาํกดั  ครูมีชัว่โมงการสอนและหนา้ท่ีพิเศษมาก  จึงไม่มีเวลาเตรียมการสอน  ดงันั้นชุด

กิจกรรมจึงเป็นส่ือทางการศึกษาท่ีสามารถจดัมวลประสบการณ์ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ย

ตวัเองตามความสามารถและตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล  ช่วยลดเวลาในการเรียน  ผูเ้รียนมี

อิสระสามารถดาํเนินการศึกษาไดด้ว้ยตนเอง ทุกคนมีอิสระในการคิดอยา่งเตม็ท่ี  และมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมการเรียนรู้  สามารถศึกษาซํ้ าๆไดจ้นกวา่จะเขา้ใจ  และสามารถสรุปองคค์วามรู้ได้

ดว้ยตนเอง  ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  สามารถ

พฒันาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยกีารสืบเสาะแสวงหาความรู้  และนาํเสนอความรู้ได้

อยา่งเหมาะสม  ซ่ึงสมัพนัธ์กบัแนวคิดของบลูม ( Bloom  Benjamin S,1976, P.72-74)   ท่ีกล่าว

วา่  การจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัตามท่ีตนตอ้งการ  ยอ่มกระทาํกิจกรรมนั้นดว้ยความ

กระตือรือร้น ทาํใหเ้กิดความมัน่ใจ  เกิดการเรียนรู้ไดร้วดเร็วและประสบความสาํเร็จสูง  ทาํให้

เกิดความพึงพอใจในตนเองไดใ้นท่ีสุด  จะเห็นไดว้า่การสอนวทิยาศาสตร์ดว้ยชุดกิจกรรมนั้นจะ

ทาํใหน้กัเรียนคน้ควา้หาความรู้และคาํตอบของปัญหาไดด้ว้ยตนเอง รู้จกัคิด  วเิคราะห์  พิจารณา

หาเหตุผลและแสวงหาความรู้เพ่ือเช่ือมโยงความคิดไปสู่แนวทางท่ีจะแกปั้ญหา ซ่ึงจะทาํให้

นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์สูงกวา่การสอนตามปกติ 

จากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในรายวชิาวทิยาศาสตร์พ้ืนฐานท่ีผา่นมา พบวา่

ผลสมัฤทธ์ิทางดา้นการเรียนรายวชิาวทิยาศาสตร์พ้ืนฐานของนกัเรียนอยูใ่นเกณฑต์ํ่าทั้งน้ีถา้

วเิคราะห์จากสภาพปัจจุบนั พบวา่สาเหตุมาจากปัจจยัต่าง ๆ พอสรุปได ้ดงัน้ีคือ 1) ดา้นตวัครู 

พบวา่ การจดัการเรียนรู้ของครูยงัไม่สอดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน มุ่งเนน้สอน

เน้ือหามากกวา่กระบวนการคิด ขาดเทคนิควธีิในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน อนัไดแ้ก่ 

การเตรียมการสอน การเลือกใชส่ื้อการสอน เลือกวธีิสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาและสภาพการ

เรียนการสอน 2) ดา้นตวัผูเ้รียน พบวา่ นกัเรียนยงัขาดความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน 

มีความกระตือรือร้นนอ้ย มองไม่เห็นความสมัพนัธ์ของเน้ือหา ขาดทกัษะการคิด และทกัษะ

กระบวนการกลุ่มส่งผลใหน้กัเรียนส่วนมากมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า 3) ดา้นตวัหลกัสูตร 

เน้ือหาบางส่วนซบัซอ้นยากแก่การเขา้ใจ(รชาดา บวัไพร.2552:ระบบออนไลน์) จากเหตุผลและ

การศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะสร้างชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้



วทิยาศาสตร์และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์แบบซิปปา  โมเดลมาใชใ้นการวจิยั 

เร่ืองแรงโนม้ถ่วงของโลก  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โดยมุ่งใหผู้เ้รียนไดฝึ้ก

กระบวนการเรียนรู้การคน้ควา้ดว้ยตนเอง เกิดการพฒันาความรู้ และสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ย

ตนเอง สามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ในระดบัท่ีสูงข้ึนไปได้

อยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์เร่ืองแรงโนม้ถ่วงของโลกก่อน

เรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบซิปปา โมเดล  

2. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  เร่ืองแรงโนม้

ถ่วงของโลก โดยใชรู้ปแบบซิปปา โมเดล ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ใหมี้ประสิทธิภาพ

ตามเกณฑม์าตรฐาน  80/80 

สมมตฐิานในการวจิยั 

 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3ท่ีไดรั้บการ

สอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล หลงัเรียนสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

ความสําคญัของการวจิยั 

การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงผลการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิป

ปาโมเดล ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์เร่ืองแรงโนม้ถ่วงของโลก  เพ่ือท่ีจะได้

นาํไปใชพ้ฒันาการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และไดรู้ปแบบการ

จดัการเรียนรู้และชุดกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนไดรั้บประสบการณ์จริงจากการมีส่วนร่วม

ของผูเ้รียน 

 



ขอบเขตของการวจิยั 

ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั 

 ประชากรเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี3โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์  

กรุงเทพมหานคร ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559จาํนวน 4หอ้งเรียน รวม 131คน 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้การวจิยั 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3โรงเรียน

เขมะสิริอนุสสรณ์  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 2 หอ้งเรียน

หอ้งเรียนละ 30 คน รวม 60คน ท่ีไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา  โมเดล 

 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองแรงโนม้ถ่วงของโลก  

ตวัแปรทีศึ่กษา 

1.ตวัแปรจดักระทาํ ได้แก่ 

           สอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเรียนวทิยาศาสตร์แบบซิปปา โมเดล 

2. ตวัแปรทีศึ่กษา ได้แก่ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์เร่ืองแรงโนม้ถ่วงของโลก  ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยั 

ดาํเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559โดยใชเ้วลา 10ชัว่โมง ทาํการสอบ

ก่อนเรียน 1 ชัว่โมง ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 8ชัว่โมง และทาํการทดสอบหลงัเรียน 1 

ชัว่โมง โดยผูว้จิยัทดลองสอนดว้ยตนเอง 

 



เนือ้หาทีใ่ช้ในการวจิยั 

เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้ท่ี 4  แรงและ

การเคล่ือนท่ี  มาตรฐาน ว4.1  ป3/2  ทดลองการตกของวตัถุสู่พ้ืนโลก  และอธิบายแรงท่ีโลก

ดึงดูดวตัถุ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พทุธศกัราช 2551 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบด้วย 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล เร่ืองแรงโนม้ถ่วงของโลก  ชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 3  จาํนวน  10  ชัว่โมง 

2.แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 ท่ีผูว้จิยั

สร้างข้ึนเป็นแบบปรนยั  ชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  จาํนวน  20  ขอ้ 

การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

1. ชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง  มีชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา  โมเดล  สาระ

การเรียนรู้วทิยาศาสตร์  เร่ืองแรงโนม้ถ่วงของโลก  สาํหรับกลุ่มทดลอง จาํนวน 3 ชุด  

รายละเอียดของการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีดงัน้ี 

 1.1  ศึกษาวธีิการ  หลกัการ  และเทคนิคการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา 

โมเดล ตามแนวคิดของ  ทิศนา  แขมณี จากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.2  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 เก่ียวกบั สาระการ

เรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั  โครงสร้าง  เวลาเรียน  การวดัและประเมินผลของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการสร้างชุด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล 

1.3 ดาํเนินการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล  



ชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เป็นชุดกิจกรรมท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนเพ่ือเป็นส่ือ

การจดัการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง แรงโนม้ถ่วงของโลกใชเ้วลาทั้งหมด 10ชัว่โมงโดยมี

โครงสร้างของชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ตามหลกัของวรรณทิพา รอดแรงคา้

และพิมพนัธ์ เตชะคุปต(์2542: 1 - 2) 

1.4 เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา   เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถกูตอ้ง 

1.5 นาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญทางการสอน

วทิยาศาสตร์จาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของเวลา ความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัใน

การเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนกบัชุดกิจกรรม ตลอดจนขอ้บกพร่อง

ต่าง ๆ และปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 

 1.6 นาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บั

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 5 คน แลว้นาํผลท่ีไดรั้บมาแกไ้ข

ปรับปรุง 

 1.7 นาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดล ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บั

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพ่ือหาขอ้บกพร่องในการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรม แลว้คาํนวณหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม โดย

ใชสู้ตร E1 / E2  

1.8  นาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา โมเดลไปสอนกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือการวจิยัต่อไป 

2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 

ผูว้จิยัสร้างแบบทดสอบวดัผลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เร่ือง แรงโนม้ถ่วง

ของโลก   มีขั้นตอนการดาํเนินการดงัน้ี 

 2.1 ศึกษาหนงัสือ เอกสาร วารสาร งานวจิยัท่ีเก่ียว ขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบวดั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแบบอิงเกณฑข์อง  บุญชม   ศรีสะอาด (2545  :  55 – 66) 

 2.2 วเิคราะห์เน้ือหาวชิาวทิยาศาสตร์จากการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551สาระ

การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ช่วงชั้นท่ี 1ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1–3 คู่มือการใชห้ลกัสูตร คู่มือครู และ

หนงัสือแบบเรียนวทิยาศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   เร่ือง แรงโนม้

ถ่วงของโลก  



 2.3 สร้างตารางวเิคราะห์ขอ้สอบและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัท่ีตอ้งการวดั โดยยดึตาม

หลกัสูตรและคู่มือครูวชิาวทิยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้ท่ี  4  แรงและการเคล่ือนท่ี  เร่ืองแรงโนม้

ถ่วงของโลกจาํนวน  30  ขอ้  และจาํนวนท่ีตอ้งการนาํไปใชจ้ริง  20  ขอ้ดงัตาราง 

ตาราง  วเิคราะห์โครงสร้างขอ้สอบ  ผลการเรียนรู้จาํนวนขอ้สอบท่ีออก  จาํนวนขอ้สอบท่ีใช้

จริง  สาระการเรียนรู้ท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี  เร่ืองแรงโนม้ถ่วงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

สาระการ

เรียนรู้ 

ตวัช้ีวดั เน้ือหา จาํนวนขอ้สอบท่ีออก 

 

จาํนวน

ขอ้สอบท่ี

ตอ้งการ 

ความรู้-

ความจาํ 

ความ

เขา้ใจ 

การนาํ 

ไปใช ้

ทกัษะ

กระบวน

การ 

จาํนวน

ขอ้สอบ 

ท่ีออก 

 

สาระการ

เรียนรู้ท่ี 4 

 

 

 

 

 

ว4.1  

ป3/2ทดลอง

การตกของ

วตัถุสู่พื้น

โลก และ

อธิบายแรง

ท่ีโลกดึงดูด

วตัถุ 

1.ความหมายของแรง 

โนม้ถ่วงของโลก 

1 2 1 2 6 3 

2.แรงท่ีโลกดึงดูดวตัถุ 2 3 2 3 10 8 

3.ประโยชนข์องแรง 

ดึงดูดของโลก 

1 2 2 1 6 3 

4.ความสมัพนัธ์

ระหวา่งแรงและ 

การเคล่ือนท่ี 

1 3 2 2 8 6 

รวม 5 10 7 8 30 20 

 

4. สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เร่ืองแรงโนม้ถ่วงของโลก 

แบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก โดยแบ่งพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัเป็น 4 ดา้น คือ 

1) ดา้นความรู้ – ความจาํ 

2) ดา้นความเขา้ใจ   3) ดา้นการนาํไปใช ้ 4) ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 จาํนวน 30 ขอ้ 

 2.5 นาํแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ 

 



2.6 นาํทดสอบเสนอ ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของ

แบบทดสอบ  โดยการประเมินค่า  IOCจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและความเหมาะสมของภาษา

การหาค่าความตรงเชิงเน้ือหา โดยหาค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัเน้ือหาท่ีจะทดสอบ 

(IOC) โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาวชิาวทิยาศาสตร์ จาํนวน 3 ท่าน พิจารณาความคิดเห็นและ

ใหค้ะแนนดงัน้ี 

 +1   เม่ือแน่ใจวา่ขอ้สอบขอ้นั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหา เร่ือง แรงโนม้ถ่วงของโลก 

   0   เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบขอ้นั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหา เร่ือง แรงโนม้ถ่วงของโลก 

  -1   เม่ือแน่ใจวา่ขอ้สอบขอ้นั้นไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหา เร่ือง แรงโนม้ถ่วงของโลก 

จากสูตร 

                IOC = ∑ R 

                               N 

เม่ือ IOC หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้ง 

ΣR  หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

 N   หมายถึง จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

หาผลรวมของคะแนนในแต่ละขอ้  แลว้นาํผลรวมมาหาค่าเฉล่ียเพ่ือหาความสอดคลอ้ง  

โดยใชสู้ตร IOC  และเลือกไวเ้ฉพาะขอ้ท่ีมีค่า IOC  ท่ี   0.4   ถึง 0.8 

ถา้ค่า IOCท่ีคาํนวณไดม้ากกวา่หรือเท่ากบั 0.5 ถือวา่ขอ้สอบนั้นเป็นตวัแทนของ 

มโนมติท่ีจะทดสอบ ถา้ขอ้เสนอขอ้นั้นมีค่าIOCตํ่ากวา่ 0.5 ขอ้ทดสอบนั้นถูกตดัออกไปหรือ

ปรับปรุงแกไ้ขใหม่ใหดี้ข้ึน ซ่ึงไดข้อ้สอบทั้งหมด 30 ขอ้ 

2.7 นาํแบบทดสอบท่ีผา่นการตรวจสอบแกไ้ขและปรับปรุงแลว้ จาํนวน 30 ขอ้ ไป

ทดลองใช ้(Try out) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์   ท่ีกาํลงัเรียน

อยูใ่นภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559  ท่ีเคยเรียนมาแลว้จาํนวน 30 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของ



แบบทดสอบ โดยการวเิคราะห์ขอ้สอบรายขอ้ คาํนวณความยากง่าย (p) และอาํนาจจาํแนก (r) 

ของแบบทดสอบ โดยใชเ้ทคนิค 27% เป็นรายขอ้ 

 2.8  คดัเลือกแบบทดสอบท่ีมีค่าความยากง่าย อยูร่ะหวา่ง 0.20–0.80 และค่าอาํนาจ

จาํแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป ไดแ้บบทดสอบจาํนวน 20 ขอ้ จากนั้นนาํไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์   ท่ีกาํลงัเรียนอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2ปีการศึกษา 2559 

ท่ีเคยเรียนมาแลว้จาํนวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่แบบคูเดอร์ – ริชาร์ดสนัโดยใชสู้ตร KR 

21 (พวงรัตน ์ทวรัีตน์. 2543: 123) ซ่ึงไดค่้าความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง .53 - .73  

2.9 นาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ท่ีคดัเลือกไวไ้ปทดลองใชก้บั

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  60  คน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลการดาํเนินการทดลองสอนวทิยาศาสตร์ มขีั้นตอนดงันี้ 

ผูว้จิยัดาํเนินการวจิยัในชัว่โมงเรียนวทิยาศาสตร์  ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3  แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน  คือ  ก่อนการทดลอง   ระยะการทดลอง   หลงัการ

ทดลอง 

ก่อนการทดลอง 

1. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั   ไดแ้ก่   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา  โมเดล  

และแบบทดสอบ  วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์  เร่ือง  แรงโนม้ถ่วงของโลก          

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

2. คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

3. ช้ีแจงวตัถุประสงค ์

 

ระหว่างการทดลอง 

1. ผูว้จิยัใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ซ่ึงมีขอ้

คาํถามเรืองแรงโนม้ถ่วงของโลก   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ  4  

ตวัเลือก  รวมจาํนวน  20  ขอ้  เพ่ือนาํคะแนนท่ีไดเ้กบ็ไวเ้ป็นคะแนนก่อนการพฒันาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 



2.  ผูว้จิยัดาํเนินการจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  เร่ืองแรงโนม้ถ่วงของโลกดว้ยตนเอง  ซ่ึง

ดาํเนินการสอนกลุ่มทดลองดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอน

แบบซิปปา  โมเดล  เป็นระยะเวลาทั้งส้ิน  10  ชัว่โมง 

หลงัการทดลอง 

1. ผูว้จิยันาํแบบสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ ไปทดสอบนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่ง ดว้ยแบบทดสอบชุดเดิมหลงัเรียนอีกคร้ัง (Post-test)เพ่ือนาํผลทดสอบท่ีไดม้า

ทาํการศึกษาผลการพฒันาผลสมัฤทธ์ิของการเรียนวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัการทดลอง  

และนาํผลน้ีไปเปรียบเทียบกบัคะแนนท่ีนกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนการพฒันาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนวทิยาศาสตร์  ดว้ยการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ซิปปา  โมเดล 

 2. นาํแบบสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ มาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์

กาํหนดไว ้

การจดักระทาํและการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. หาค่ามชัฌิมเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

วทิยาศาสตร์ ก่อนและหลงัการทดลองของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

วทิยาศาสตร์ก่อนและหลงัการทดลองของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง โดยการทดสอบค่าที(t-test) ท่ี

ระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติ.05  

 3. เปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ โดยการวเิคราะห์ความ

แตกต่างระหวา่งการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชส้ถิติทดสอบการแจกแจงแบบที     

(t-test for Dependent Sample) 

 4. นาํเสนอขอ้มลูในรูปของตารางประกอบความเรียง 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลและแปรความหมายขอ้มูลเป็นดงัน้ี  

 ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ ก่อน

และหลงัท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมแบบซิปปา โมเดล  ของนกัเรียน

กลุ่มตวัอยา่งโดยใชส้ถิติ t – test for Dependent Sample 



ตอนที ่2  ผลการวเิคราะห์หาประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ซิปปา  

โมเดล  เร่ืองแรงโนม้ถ่วงของโลก  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

ตอนที ่1การศึกษาคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์  ก่อนและหลงัท่ีไดรั้บ

การจดัการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมแบบซิปปา โมเดล  ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้

สถิติ t – test for Dependent Sample 

ตาราง 3 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมแบบซิปปา โมเดล 

การ

ทดสอบ 

จาํนวน

นกัเรียน 

N 

คะแนน

เตม็ 

คะแนน

เฉล่ีย 

 

ร้อยละ 

A 

S.D df (n -1) ค่าดชันี

ประสิทธิผล 

 

sig 

ก่อน

เรียน 

60 20 8.35 41.75 2.177  

59 

 

28.027 

 

.000 

หลงั

เรียน 

60 20 16.92 84.60 1.880 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตาราง 3  พบวา่นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บการจดัการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมแบบซิป

ปา โมเดลเร่ือง แรงโนม้ถ่วงของโลก มีคะแนนเฉล่ีย () เท่ากบั 8.35  ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย 

(A) เท่ากบั 41.75   และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากบั 2.17 ของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง ก่อนการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบซิปปา  

โมเดล และหลงัการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา  โมเดลมีคะแนนเฉล่ีย() 

เท่ากบั 16.92  ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย (A) เท่ากบั   84.60  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)ของ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เท่ากบั 1.88  

 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่ม

ตวัอยา่งก่อนและหลงัการทดลองพบวา่  นกัเรียนท่ีไดรั้บการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบซิปปา  โมเดล  เร่ืองแรงโนม้ถ่วงของโลกของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  มีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนวทิยาศาสตร์สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือพิจารณาร้อยละเฉล่ีย 



พบวา่มีค่าสูงข้ึนมากกวา่ร้อยละ  84.60 และเม่ือพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบวา่มีค่าลดลง

จาก 2.17  เป็น  1.88  แสดงวา่  การกระจายของคะแนนมีค่าลดลง  นกัเรียนมีกลุ่มตวัอยา่งมีความ

แตกต่างระหวา่งบุคคลเก่ียวกบัผลลพัธ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร์นอ้ยลง 

ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง แบบซิปปา  โมเดล 

เร่ืองแรงโนม้ถ่วงของโลก  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3ตามเกณฑ ์80/80 

 ผูว้จิยัไดน้าํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน  ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 3 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร  เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุด

กิจกรรมการเรียนรู้สามารถแสดงผลไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 4 แสดงร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนและแบบทดสอบวดัผล 

สมัฤทธ์ิ ทางการเรียนแต่ละชุด  หลงัใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

นกัเรียนลาํดบัท่ี  

ชุดกิจกรรม  

E1 

 

หลงัเรียน 

E2 

1 2 3 

1. 10 10 8 93.33 20 

2. 7 8 7 73.33 15 

3. 9 10 8 90.00 17 

4. 8 7 8 76.66 18 

5. 7 8 8 76.66 15 

6. 8 9 9 86.66 16 

7. 7 7 8 73.33 14 

8. 9 9 10 93.33 15 

9. 8 9 8 83.33 18 

10. 8 10 9 90.00 16 

11. 7 9 8 80.00 16 

12. 9 10 8 90.00 17 

13. 8 8 7 76.66 16 

14. 9 9 8 86.66 19 

15. 8 8 9 83.33 17 

16. 10 10 9 96.66 20 

17. 8 7 8 76.66 17 

18. 7 8 7 73.33 11 

19. 8 8 8 80.00 15 

20. 10 9 9 93.33 20 

21. 7 7 8 73.33 15 

22. 8 8 9 83.33 17 

23. 8 8 8 80.00 16 

24. 7 7 8 73.33 14 

25. 9 9 8 86.66 15 

26. 10 10 9 96.66 18 

27. 8 7 9 80.00 14 

28. 8 8 7 76.66 16 

29. 7 8 8 76.66 16 

30. 6 8 7 70.00 15 



 

นกัเรียนลาํดบัท่ี 

ชุดกิจกรรม  

E1 

 

หลงัเรียน 

E2 

1 2 3 

31. 10 9 7 86.66 18 

32. 8 7 8 76.66 16 

33. 8 8 8 80 18 

34. 9 9 8 86.66 20 

35. 10 10 9 96.66 18 

36. 8 8 7 76.66 18 

37. 8 7 8 76.66 16 

38. 8 9 9 86.66 17 

39. 8 9 9 86.66 16 

40. 9 10 9 93.33 18 

41. 6 7 8 70.00 17 

42. 7 10 9 86.66 18 

43. 8 8 9 83.33 15 

44. 7 7 8 73.33 18 

45. 10 8 9 90 19 

46. 6 8 9 76.66 16 

47. 9 9 9 90.00 18 

48. 8 10 9 90.00 20 

49. 10 8 9 90.00 19 

50. 8 9 8 83.33 18 

51. 8 9 9 86.66 18 

52. 6 7 8 70.00 15 

53. 8 8 9 83.33 16 

54. 7 9 8 80.00 19 

55. 8 9 8 83.33 18 

56. 8 9 9 86.66 17 

57. 10 8 9 90.00 20 

58. 7 7 8 73.33 18 

59. 10 9 9 93.33 19 

60. 6 8 7 70.00 14 

ค่าเฉลีย่ร้อยละ 81.00 84.33 83.00 82.77 84.58 

 



จากตารางท่ี 4  พบวา่  คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทั้งหมด จากการทาํแบบทดสอบหลงั

กิจกรรม  คะแนน ใบงาน  กระบวนการกลุ่ม  การนาํเสนอผลงานมีค่าเฉล่ีย  คิดเป็นร้อยละ82.77  

(E1)  และคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทั้งหมดจากการทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

หลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย   คิดเป็นร้อยละ 84.58  (E2) มีค่าประสิทธิภาพท่ีไดคื้อ   82.77 / 84.58     ซ่ึง

เป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

 

สรุปผลการวจิยั 

 การศึกษาคร้ังน้ี  มุ่งพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองแรงโนม้ถ่วงของโลก  ใหมี้

คุณภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนด  โดยผูว้จิยัมุ่งศึกษาผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ซ่ึงสรุป

สาระสาํคญัไดเ้ป็น 2 ประเดน็  ตามลาํดบัดงัน้ี 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองแรงโนม้ถ่วงโลก  ของนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  ผล

การศึกษาพบวา่โดยภาพรวมคะแนนเฉล่ียจากการทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ก่อนเรียนกบัหลงัเรียนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีสถิติ .05  โดยคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน

เท่ากบั 8.35คิดเป็นร้อยละ 41.75   และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 16.92คิดเป็นร้อยละ 84.60 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง แรงโนม้ถ่วงของโลกส่งเสริมใหน้กัเรียนมี

ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาท่ีตั้งไวข้อ้ท่ี1 

 2. การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง แรงโนม้ถ่วงของโลก สาํหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3  ผลการศึกษาพบวา่  ชุดกิจกรรม เร่ือง แรงโนม้ถ่วงของโลกท่ีพฒันาข้ึนมี

ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ ์80/80  สรุปไดว้า่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง แรงโนม้ถ่วงของ

โลกมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 

การอภปิรายผลการวจิยั 

 1. จากการวจิยัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเรียนวทิยาศาสตร์แบบ 

ซิปปา  โมเดล  เร่ืองแรงโนม้ถ่วงของโลก  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่  นกัเรียนท่ี

ไดรั้บการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา  โมเดล    มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่

คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ84.60  เป็นไปตามสมมติฐานการศึกษา ทั้งน้ีเป็นผล

เน่ืองมาจาก  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา  โมเดล  เร่ือง แรงโนม้ถ่วงของโลก สาํหรับ



นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผูว้จิยัไดป้ระยกุตแ์นวทางและขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมของ 

สมจิต  สวธนไพบูลย ์(2546:7-8) และนาํกระบวนการเรียนการสอนแบบซิปปา  โมเดล (ทิศนา  

แขมณี 2542:14-15) มาประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ซ่ึงชุดกิจกรรมน้ีไดผ้า่นการ

ตรวจสอบคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญในดา้นเน้ือหา ดา้นการใชภ้าษา ดา้น

กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน  การวดัประเมินผล  

การเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง แรงโนม้ถ่วงของโลกมีรูปแบบหลากหลาย

สอดคลอ้งกบัแนวคิด ทิศนา  แขมมณี (2543: 17 – 20) กล่าววา่ ในการจดัการเรียนการสอนโดย

จดักิจกรรมการเรียนรู้ในลกัษณะท่ีใหผู้เ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Construction of  

knowledge) ซ่ึงนอกจากผูเ้รียนจะตอ้งเรียนดว้ยตนเองเป็น  ยงัตอ้งพ่ึงการปฏิสมัพนัธ์ 

(Interaction) กบัเพ่ือน บุคคลอ่ืน และส่ิงแวดลอ้มรอบตวั โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองแรง

โนม้ถ่วงของโลก เนน้ใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ ไดเ้รียนรู้จากการลงมือปฏิบติักิจกรรมจริง

โดยมีการนาํส่ิงต่างๆรอบตวัมาใชใ้นการจดัประสบการณ์(Application)  ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้  ทาํ

ใหน้กัเรียนรู้สึกเรียนง่าย  สนุก และมีการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม(Participation)  นกัเรียนทุกคน

มีบทบาทสาํคญัในการร่วมทาํกิจกรรมดว้ยการลงมือปฏิบติั การแสดงความคิดเห็น  โดยมีครู

ช่วยช้ีแนะแนวทางและใหค้าํปรึกษาเม่ือมีปัญหาในการปฏิบติักิจกรรม ทาํใหน้กัเรียนเกิดการ

เรียนรู้ดีกวา่การฟังคาํบรรยายภายในหอ้งเรียนเพียงอยา่งเดียว  เป็นการส่งผลใหน้กัเรียนมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน    การจดักิจกรรมท่ีหลากหลายกระตุน้การเรียนรู้ผา่น

กระบวนการคิด  การปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  การอภิปรายกลุ่ม  

ร่วมกนัสร้างองคค์วามรู้    โดยเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั  ทาํใหน้กัเรียนมีกระบวนการเรียนรู้อยา่ง

เป็นระบบ(Process  and  Product)สอดคลอ้งกบังานวจิยั  ของ  รชาดา   บวัไพร (2552)  ศึกษา

การจดัการเรียนการสอน  โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดล  ซิปปา  ท่ีมีต่อ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  และเจตคติทางวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1  

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  1 หอ้งเรียน  จาํนวน  54  คน  พบวา่ค่าเฉล่ีย

ของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบ  ซิปปา  โมเดล  หลงัเรียนสูง

กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และค่าเฉล่ียของคะแนนเจตคติทาง

วทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่  ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05  และนิตยา   โสต

ทิพย(์2551:ระบบออนไลน์)ศึกษาการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการ



สอนแบบ CIPPA  MODEL กบัแบบปติ  โรงเรียนวดัหนา้เขา  จาํนวน  60  คน พบวา่  

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการ

สอนแบบ CIPPA  MODEL สูงกวา่แบบปกติ   ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในภาพรวม

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนแบบ CIPPA  MODEL สูง

กวา่แบบปกติ 

 2. การสร้างและพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง แรงโนม้ถ่วงของโลก สาํหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  พฒันาข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ 82.77 / 84.58  เม่ือเปรียบเทียบ

กบัเกณฑ ์80/80 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑด์งักล่าว  จากผลการศึกษาขา้งตน้เป็นค่าร้อยละของ

คะแนนเฉล่ียในการทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรียน  คิดเป็นร้อยละ 82.77  ส่วนค่าร้อยละของ

คะแนนเฉล่ียหลงัจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน  คิดเป็นร้อยละ84.58  ท่ีเป็นเช่นน้ีเป็นผล

เน่ืองมาจาก 

  การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง แรงโนม้ถ่วงของโลก  ไดด้าํเนินการตามหลกัการ

สร้างชุดการเรียนอยา่งเป็นระบบ  โดยมีการศึกษาหลกัสูตรและวเิคราะห์เน้ือหา  กิจกรรม  

กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้  วางแผนการจดักิจกรรม  อีกทั้งผา่นการประเมินคุณภาพจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน  ทั้งในดา้นเน้ือหา  การใชภ้าษา

ประเมินผล   เพ่ือหาขอ้บกพร่องมาปรับปรุงแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง นาํไปใชไ้ดจ้ริงสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ สงกรานต ์  มณีโคตร  (2552)  ไดศึ้กษาชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวทิยาศาสตร์  

เร่ืองการดาํรงชีวติของสตัว ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มี

ประสิทธิภาพ เท่ากบั  91.62 / 89.17 

จิรัญญา  หงา้ฝา  (2553)  ศึกษาการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ารสอนแบบ 

CIPPA MODEL  ประกอบแบบฝึกทกัษะเร่ืองสมบติัของสารและการจาํแนกเพ่ือพฒันา

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียน

เทศบาล 2  (คลองจิหลาด)  จงัหวดักระบ่ี  จาํนวน  30  คน   พบวา่  รูปแบบการสอน CIPPA  

MODEL  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  75.00 / 80.99  สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)  มีความพึงพอใจต่อรูปแบบ



การเรียนการสอนโดยใชก้ารสอนแบบ CIPPA  MODEL  ประกอบโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 

การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง แรงโนม้ถ่วงโลก เป็นนวตักรรมประกอบการสอน

ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ผูเ้รียนเป็นผูศึ้กษา  และร่วมกนัวางแผนการเรียนรู้เป็นกระบวนการกลุ่ม

เนน้กระบวนการมีส่วนร่วมของนกัเรียนในการกาํหนดปัญหาและเน้ือหาท่ีสนใจ  กิจกรรมการ

เรียนการสอนเนน้ใหน้กัเรียนลงมือศึกษาดว้ยตนเอง ทาํใหน้กัเรียนไดรั้บการกระตุน้ความสนใจ  

ความอยากรู้อยากเห็น มีความกระตือรือร้นและสนองตอบต่อความตอ้งการของนกัเรียน  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 2542 ท่ีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั  โดยนกัเรียนได้

มีส่วนร่วมในกิจกรรมและลงมือปฏิบติัจริงทุกขั้นตอนสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา

เรียนรู้  มาวเิคราะห์  อภิปราย  และสรุปเป็นองคค์วามรู้ของตน  จดัทาํช้ินงานเพ่ือรายงานผลการ

เรียนรู้ รวมทั้งไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  จึงทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีไม่เครียด  มี

อิสระในการเรียน  สอดคลอ้งกบั ทิศนา  แขมณี  (2545:70) ท่ีเช่ือวา่มนุษยจ์ะสามารถพฒันา

ตนเองไดดี้หากอยูใ่นสภาพการณ์ท่ีผอ่นคลายและเป็นอิสระ  ส่งผลใหน้กัเรียนทาํคะแนน

ระหวา่งเรียนและหลงัเรียนไดดี้เม่ือนาํไปหาประสิทธิภาพ E1/E2 จึงมีประสิทธิภาพสูงกวา่

เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

 ข้อเสนอเพือ่นําผลการศึกษาไปใช้  

  1.1 ครูควรมีการเตรียมนกัเรียนในชัว่โมงแรกโดยการช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบั

การเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรเนน้ใหน้กัเรียนเห็นความสาํคญัของการช่วยเหลือกนัใน

ระบบกลุ่ม  ความรับผดิชอบต่อตนเองและกลุ่ม 

  1.2 ครูควรศึกษาวธีิการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการทดลองกิจกรรม และ

วางแผนในการใหค้าํแนะนาํนกัเรียนในการปฏิบติัอยา่งปลอดภยั ก่อนนาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ไปใช ้

  1.3 ครูควรมีการจดัเตรียมอุปกรณ์ใหเ้พียงพอกบัจาํนวนกลุ่มนกัเรียน และมีการ

สาํรองอุปกรณ์ไวใ้นกรณีมีอุปกรณ์ชาํรุดเสียหาย 

  1.4 ครูควรดูแลช่วยเหลือนกัเรียน แนะนาํเม่ือนกัเรียนเกิดปัญหาระหวา่งปฏิบติั

กิจกรรม ควรดูแลเร่ืองเวลา พฤติกรรมของนกัเรียนและคอยใหก้าํลงัใจ  สร้างบรรยากาศในการ



เรียนการสอน  เพ่ือเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมทุกขั้นตอน  ส่งผลใหก้าร

เรียนมีประสิทธิภาพ 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาผลการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองแรงโนม้ถ่วงของโลก 

กบัการทาํโครงงานในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการแกปั้ญหา ความคิดสร้างสรรค์

ทางวทิยาศาสตร์และพฤติกรรมการทาํงานเป็นกลุ่ม 

 2.2 ควรจดัทาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนรับ

ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 

 2.3 ควรจดัประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงโนม้ถ่วงของโลก เพ่ือใหน้กัเรียนมีความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีอยูร่อบตวักบัแรงโนม้ถ่วงของโลกเพ่ิมมากข้ึน 

 

บรรณานุกรม 

กรมวชิาการ. (2551). ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

                 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551. กรุงเทพฯ : กรม  

                วชิาการกระทรวงศึกษาธิการ. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ : 

    พริกหวานกราฟฟิค.คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู้.(2543).รูปแบบการจดัการ   

    เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัท่ีสุด.กรุงเทพฯ:โรงพิมพก์ารศาสนา. 

ทิศนา แขมมณี. (2545). รูปแบบการเรียนการสอนทางเลือกท่ีหลากหลาย. กรุงเทพด่านสุทธา 

              การพิมพ.์ 

ทิศนา แขมมณี. (2542).การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง:CIPPA  model 

                  วารสารวชิาการ.หนา้2-30 

ลว้น  สายยศ และ องัคณา  สายยศ.(2538).เทคนิคการวจิยัเพ่ือการศึกษา.พิมพค์ร้ังท่ี 5กรุงเทพฯ: 

                  สุวริียาสาส์น. 

นนัทิพิทย ์รองเดช. (2549). การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์และความสามารถ 

                 ทางสติปัญญาดา้นมิติสมัพนัธ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนรู้ดว้ยชุด 

                 กิจกรรมส่งเสริมพหุปัญญา.สารนิพนธ์กศ.ม.(การมธัยมศึกษา). กรุงเทพฯ : บณัฑิต 

                 วทิยาลยัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 



เน้ือทอง นายี.่ (2544). ผลการใชชุ้ดกิจกรรมทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์กบัการสอนโดย 

                 ครูเป็นผูส้อนท่ีมีต่อทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และความสนใจทาง    

                วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. 

                (การมธัยมศึกษา). กรุงเทพฯ :บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

วรรณทิพา รอดแรงคา้ และพิมพนัธ์ เดชะคุปต.์ (2542). กิจกรรมทกัษะกระบวนการทาง 

   วทิยาศาสตร์.กรุงเทพฯ : เดอะมอลามสเตอร์กรุ๊ปแมนเนจเมน้ท.์ 

สมจิต สวธนไพบูลย ์และคณะ(2546). การวจิยัและพฒันาชุดกิจกรรมการจดั 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัดว้ยกิจกรรมหลากหลาย . กรุงเทพฯ :  

ศูนยว์ทิยาศาสตร์ศึกษามหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.).(2546). การจดัสาระการเรียนรู้ 

     กลุ่มวทิยาศาสตร์หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. กรุงเทพมหานคร : สถาบนั ส่งเสริม    

                การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี 

พวงทอง มัง่คัง่. (2537). การสอนวทิยาศาสตร์สาํหรับเดก็ประถมศึกษา  กรุงเทพมหานคร:  

               วสิิทธ์ิพฒันา. 

ยพุา วรีไวทยะ. (2544). เทคนิคการสอนวทิยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษาตอนตน้.  

พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ.์ 

สุกญัญา กตญั�ู. (2542). ผลของการสอนวทิยาศาสตร์ตามแนวคอนสตรัคติวสิตท่ี์มีต่อ 

            ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปี 

ท่ี 5. วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาการประถมศึกษา  

บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.ถ่ายเอกสาร. 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  “ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กบัครูตน้แบบ” การจดั 

  กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  การสอนแบบ “CIPPA  model”โดยครู 

 อมัพา บุ่ยศิริรักษ.์กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพด์บับลิว  เจ  พร็อพเพอต้ี  จาํกดั,2544. 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ.  การจดัการความรู้  Knowledge  Management. 

 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์ก.พลพิมพ,์2552. 

รชาดา  บวัไพร.การจดัการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปาท่ีมี 

ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี 

ท่ี 1.สารนิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ,2552. 



นิตยา   โสตทิพย.์การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะกระบวนการทาง 

           วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนแบบ  

            CIPPA model กบัแบบปกติ.วทิยานิพนธ์   ครุศาสตร์มหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยั 

            ราชภฏันครศรีธรรมราช,2551. 

จิรัญญา  หงา้ฝา.การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ารสอนแบบ CIPPA model   

            ประกอบแบบฝึกทกัษะเร่ือง  สมบติัของสารและการจาํแนกเพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิ 

            ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนเทศบาล 2  

            (คลองจิหลาด).วทิยานิพนธ์.ครูวทิยฐานะชาํนาญการ โรงเรียนเทศบาล2 

            (คลองจิหลาด),2553. 

บุญฤดี แซ่ลอ้. 2545. ผลของการจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์โดยใชรู้ปแบบการเรียนการ 

สอนซิปปาท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และ 

เจตคติทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี5.วทิยานิพนธ์ปริญญา 

ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาประถมศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

จิรากาญจน ์ หงส์ชูตา.  (2545). การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั    

              ในวชิาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี3 เร่ืองเศษส่วนโดยใชโ้มเดลซิปปา.   

               วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  

                บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

จาํนง  ทองช่วย  พนูสุข  อุดมและอานอบ  คนัฑะชา.การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน            

            วทิยาศาสตร์และเจตคติทางวทิยาศาสตร์โดยใชก้ารสอนรูปแบบซิปปาร่วมกบัเทคนิค  

            การใชค้าํถามของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6.วทิยานิพนธ์  สาขาวชิาหลกัสูตรและ 

                การสอน  มหาวทิยาลยัทกัษิณ,2551. 

กสัมสัห์  อาแด.การสร้างชุดการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ 

CIPPA model  เร่ือง  ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิต  2 มิติและ 3 มิติ สาํหรับ

นกัเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1.วทิยานิพนธ์  การศึกษามหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัทกัษิณ

,2548. 

อดิศร ศิริ.(2543).การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยใชโ้มเดล   

           ซิปปา  สาํหรับวชิาชีววทิยาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5.วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษา  

           ศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวทิยาศาสตร์ศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 



Bloom,Benjamin S.(1976) Taxonomy of Education Objectives : Handbook 1.Cognitive           

                   Domain. New York:DavidMc  Kay. 

Good,C.V. (1973) Dictionary  of  Education. 3rd  ed.  New York: McGraw-Hill Book. 

Dewey,J. (1963) Experience  and  education.  New  York : Macmillan  PublishingCompany. 

 


