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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมาย1) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้บริบทเป็นฐาน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐานและเจตคตติอ่วทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรม
การเรียนรู้แบบซิปปา ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียน
รู้โดยใช้บริบทเป็นฐานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำานวน 2 ห้องเรียน จำานวน 60 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานและแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบซิปปา 2) แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ 3) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ
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ทางวิทยาศาสตร์ และ 4) แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples) และ 
Hotelling-

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบซปิปา มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรข์ัน้พ้ืนฐาน และเจตคตติอ่วทิยาศาสตร ์หลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน อยา่งมนียัสำาคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบซิปปา มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ส่งผลให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน จึงควรสนับสนุนให้ครูที่สอนวิทยาศาสตร์ นำาวิธีการนี้ไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ของรายวิชาต่อไป

คำ�สำ�คัญ: คิดสร้างสรรค์, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, เจตคติต่อวิทยาศาสตร์การเรียนรู้โดย
ใช้บริบทเป็นฐาน, การเรียนรู้แบบซิปปา

Abstract
The purposes of this research were to: 1) to compare the students creative  

thinking, basic science process skills, and scientific attitudes of students who learned using 
the context based learning Model between before and after. 2) to compare the Students 
creative thinking, basic science process skills, and scientific attitudes of students who learned 
using the CIPPA Learning Model between before and after. 3) comparisons of creative 
thinking basic science Process Skills and Scientific Attitudes of Students Learned Using the 
context based learning Model and CIPPA Learning Model. The sample used in this study 
consisted of Prathomsuksa 4 Students Burapha Pittayakhan Municipal School, Changwat 
Mahasarakham in the second semester of the academic year 2014, consisted of 60 from 
2 classrooms obtained using the purposive sampling technique. The instruments used in  
the study were: 1) 16 lesson using the context based learning Model and 16 lesson using 
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the CIPPA Learning Model. 2) a 4-item subjective scale on creative thinking with index of a 
reliability of .80 3) a 30-item multiple-choice test on Basic Science Process Skills 4) a 20-
item multiple-choice test on Scientific attitudes. The statistics used for analyzing data were 
percentage ,mean and a standard deviation ; t-test (Dependent Samples) and Hotelling- were 
employed for testing hypotheses. 

The research findings were as follows:

1. The students who learned the context based learning activities had the scores 
of learning Creative Thinking, Basic Science Process Skills, and Scientific Attitudes the  
significantly higher than before learning at the 0.05 level.

2. The students who learned the CIPPA Learning Model activities had the scores 
of learning Creative Thinking, Basic Science Process Skills, and Scientific Attitudes the  
significantly higher than before learning at the 0.05 level. 

3. The students who learned using the plans for organization of CIPPA Learning 
Model activities showed Creative Thinking, Basic Science Process Skills, and Scientific  
Attitudes higher learning than those who learned using the plans for organization of the 
context based learning Model learning activities at the .05 level of significance. 

In conclusions, CIPPA Learning Model was appropriately effective and efficient for 
developing more Creative Thinking Basic Science Process Skills and Scientific Attitudes of 
the students as compare with the context based learning Model summarize the body of 
knowledge by themselves, promoted organization. Therefore, science teachers should be  
supported to implement this model in organization of learning and teaching at every grade  
level.

Keywords: Comparisons of Creative Thinking, Basic Science Process Skills, Scientific  
Attitudes context based learning Model, CIPPA Learning Model

บทนำา
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษนี้มี

การสร้างเครือข่ายทางวิชาการและการถ่ายโยง
ความรู้ผ่านช่องทางของการเรียนรู้ เมื่อความรู้ใน
อดีตเริ่มมีการสั่งสมมากขึ้นเรื่อยๆ และจำาเป็นที่

จะต้องนำาความรู้ เหล่านั้นมาให้ เกิด

ประโยชน์ สามารถทำาความรู้นั้นให้ประจักษ์ชัดได้ 
ผู้เรยีนสามารถเรยีนรูป้ระสบการณไ์ดเ้รว็ขึน้ จนนำา
ไปสู่การสร้างสรรค์ปัญญาได้ เมื่อจะจัดการเรียน
การสอนวทิยาศาสตรใ์หต้รงตามจรติ ตอ้งเรยีนรูท้ี่
จะเป็นผู้สร้างและผู้ซึมซับความรู้ โดยอาศัยเครื่อง
มอืการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย (ประสาท เนอืงเฉลมิ,
2557: 1)
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบท
เปน็ฐาน เปน็การเรยีนรูท้ีม่กีารนำาเอาสถานการณ์
หรอืเหตกุารณต์า่งๆทีอ่ยู่รอบตัวนักเรยีน ครผููส้อน 
และโรงเรียน หรือประสบการณ์ในชีวิตประจำาวัน
ของผูเ้รยีน หรอืประยุกต์ใช้ความรูท้างวทิยาศาสตร์
มาเป็นจุดเริ่มต้นหรือผลักดันให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเขา้ใจในคำาศพัท ์แนวคดิ หลกัการ เหตุการณ์
และสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถถ่าย
โอนความรู้ความเข้าใจเหล่าน้ันไปสู่สถานการณ์
อื่นๆ ได้ (Bennett, 2005: 3) การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองอย่างเต็มที่ ได้เปิดกว้างทางความคิด มี
เจตคติดีต่อวิทยาศาสตร์ พัฒนาชีวิตด้วยทักษะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรียนรู้สิ่งต่างๆ 
จากสิ่งแวดล้อมภายนอกมากกว่าซึมซับความรู้
ภายในหอ้งเรยีนการทำาความเขา้ใจในวทิยาศาสตร์
ต้องเปิดพื้นที่การเรียนรู้และขยายขอบเขตการ
สร้างความรู้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีกำาลัง
วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าในธรรมชาติการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีนอย่างเหมาะสมในยุคปจัจบุนัและ
สภาพบรบิทต่างๆ เตม็ตามศกัยภาพเพ่ือใหพ้รอ้ม
กับการก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Darkwah, 
2006: 15)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิบปา
เป็นการเรียนรู้ ท่ีออกแบบโดยยึดนักเรียนเป็น
สำาคัญ และพัฒนาให้สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของการเรียนวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ท่ีสามารถช่วยให้ผู้ เรียนได้เคลื่อนไหวลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสมกับวัย วุฒิ
ภาวะและความสนใจของผู้เรียน และกิจกรรมที่
ท้าทายความคิดสติปัญญาของผู้เรียน สามารถ
กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดได้อย่างเต็มที่ รวมทั้ง
ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและ 
ส่ิงแวดล้อมรอบตวัได้อย่างกวา้งขวาง และสง่เสรมิ

การนำาความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ กิจกรรม
นั้นสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี และ
หากกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่ออารมณ์ 
ความรู้สึกของผู้เรียนโดยตรง ก็จะยิ่งช่วยให้การ
เรียนรู้นั้นมีความหมายต่อผู้เรียนยิ่งขึ้น กิจกรรม
ที่มีการเรียนรู้ที่มีลักษณะดังกล่าว เป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมพัฒนารอบด้านของบุคคลทั้งทางด้าน
ร่างกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์ (ทิศนา  
แขมมณี, 2548: 10-11) 

จากการประเมนิผลการเรยีนกลุม่สารการ
เรยีนรูวิ้ทยาศาสตรช์ัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 โรงเรยีน
เทศบาลมหาสารคาม พบว่านักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 ในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
คิดเป็นร้อยละ 68.57 ซึ่งเป็นเกณฑ์คะแนนที่ได้
ระดับปานกลาง (กองการการศึกษาเทศบาลเมือง
มหาสารคาม, 2556: 21-27 ) การเรียนรู้ยังขาด
ประสิทธิภาพและผู้วิจัยศึกษางานวิจัยพบว่าการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานและ
การจัดการเรียนรู้แบบ ซิปปา สามารถพัฒนาผู้
เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สูง
ขึน้ นอกจากนีย้งัไมม่งีานวจิยัทีน่ำาการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ทั้งสองวิธีมาเปรียบเทียบกัน ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจการเปรียบเทียบระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาที่ส่งเสริมความ
คดิสรา้งสรรค ์ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ข้ันพื้นฐาน และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็น
แนวทางนำาไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึ้นต่อไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 
และเจตคตติอ่วทิยาศาสตร ์ของนักเรยีนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้บริบทเป็นฐานก่อนเรียนและหลังเรียน

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 
และเจตคตติอ่วทิยาศาสตร ์ของนักเรยีนช้ันประถม
ศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
ซิปปาก่อนเรียนและหลังเรียน

3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 
และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา

สมมุติฐานการวิจัย
1. นกัเรียนท่ีเรยีนด้วยการจดักจิกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 
และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน

2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูแ้บบซปิปา มคีวามคิดสรา้งสรรค ์ทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และ
เจตคติต่อวทิยาศาสตร ์วชิาวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีน
สูงกว่าก่อนเรียน

3. นกัเรียนท่ีเรยีนด้วยการจดักจิกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน และการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูแ้บบซปิปา มคีวามคิดสรา้งสรรค ์ทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานและ
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 โรงเรียนในสังกัดของเทศบาล
เมืองมหาสารคามจำานวน 2 แห่ง คือ โรงเรียน
เทศบาลบูรพาพิทยาคารและโรงเรียนเทศบาล
บ้านส่องนางใย อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
จำานวน 118 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2556 ของโรงเรียนเทศบาลบูรพา
พิทยาคาร อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
จำานวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน รวม 60 
คน ซึง่ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ทำาการสุ่มเพื่อเป็นกลุ่มทดลองที่ 1 
และกลุม่ทดลองที ่2 โดยการสุม่อยา่งงา่ยดว้ยการ
จับสลาก ได้กลุ่มทดลองที่ 1 ห้องประถมศึกษาปี
ที ่4/1 เปน็จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชบ้รบิทเปน็
ฐาน กลุ่มทดลองที่ 2 ห้องช้ันประถมศึกษาปีที่ 
4/2 เป็นจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ชนิด 
ดังนี้

1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

1.1 แผนการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน 
กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 4 เรื่อง พลังงานแสง จำานวน 16 แผน เวลา 
16 ชั่วโมง

1.2 แผนการเรียนรู้แบบซิปปา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 เรื่อง พลังงานแสง จำานวน 16 แผน เวลา 
16 ชั่วโมง
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2. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
จำาแนกเป็น 3 ชนิด คือ

2.1 แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ 
เปน็แบบอตันยั ชนิดเขยีนตอบ จำานวน 4 ขอ้ ความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .80

2.2 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน เป็นแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ ค่าความยากรายข้อ (p) 
ตั้งแต่ .33 ถึง .83 และค่าอำานาจจำาแนกรายข้อ 
(r) ตั้งแต่ .33 ถึง .91 ค่าความเชื่อมั่นของแบบ
ทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ .83

2.3 แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบมาตรา ส่วน
ประมาณคา่ (Rating Scale) ชนดิ 5 ระดับ จำานวน 
1 ฉบบั ประกอบดว้ยขอ้คำาถาม 20 ขอ้ คา่อำานาจ
จำาแนกรายข้อ (r) ตั้งแต่ .30 ถึง .96 ค่าความเชื่อ
มั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .85

	 ขั้นตอนการวิจัย

1. ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) กลุ่ม
ทดลองทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบวัดความ
คิดสร้างสรรค์ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนทาง
วิทยาศาสตร์และแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์

2. ดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม โดยกลุ่มทดลองที่ 1 ใช้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็น
ฐานและกลุม่ที ่2 ใชแ้ผนการจดักจิกรรมการเรยีน
รู้แบบซิปปา

3. ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้กลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม ในแต่ละแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มีการทดสอบวัดผลระหว่าง
เรียน

4. เม่ือสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ทำาการทดสอบหลังเรียน (post-test) กลุ่มทดลอง
ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบวัดความคิด

สร้างสรรค์ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐานและแบบวดัเจตคตติอ่
วทิยาศาสตร ์ชดุเดยีวกนักบัทีใ่ชท้ดสอบกอ่นเรยีน

	 การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้นำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามลำาดับ ดังนี้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เพื่อศึกษาความ
คดิสรา้งสรรค ์ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พลังงานแสง 
ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชบ้รบิทเปน็
ฐาน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เพื่อศึกษาความ
คดิสรา้งสรรค ์ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พลังงาน
แสง ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตาม คือ ความคิดสร้างสรรค์ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ โดยใช้สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาความ
สัมพันธ์ของตัวแปร

ตอนที ่4 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความ
คดิสรา้งสรรค ์ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พลังงาน
แสง ระหว่างกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่ม โดยใช้สถิติ 
Hotelling’s 

ผลการวิจัย
1. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง 
แหล่งกำาเนิดแสง มีความคิดสร้างสรรค์มีคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 15.46 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.30 หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืน
ฐาน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 24.66 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.20 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเจตคติทางวิทยาศาสตร์มี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 16.02 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.01 หลังเรียน
สงูกว่ากอ่นเรยีน อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 ดังตารางที่ 1

ต�ร�งที่ 1 การเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ย ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐานและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
บริบทเป็นฐาน ก่อนเรียนและหลังเรียน 

การเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน n
ก่อนเรียน หลังเรียน

t p
S.D S.D

ความคิดสร้างสรรค์ 30 5.50 0.97 15.46 1.04 - 42.01* 0.00

ทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ 30 12.13 1.33 24.66 1.58 - 43.72* 0.00

เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 30 65.20 1.74 80.10 1.97 - 54.94* 0.00

*p < .05

2. นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง แหล่งกำาเนิดแสง มีความ
คิดสร้างสรรค์มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 16.43 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็น 
ร้อยละ 82.15 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 ทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรข์ัน้พ้ืนฐานมคีะแนนเฉลีย่ เทา่กบั 

25.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 85.00 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 17.40 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็น  
ร้อยละ 86.99 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2
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3. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานและนักเรียนที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา มีความคิด
สร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐานและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย

นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิป
ปา มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐานและเจตคตติอ่วทิยาศาสตร ์
สูงกว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้บริบทเป็นฐาน ดังตารางที่ 3

ต�ร�งที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ขั้นพื้นฐานและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ซิปปาก่อนเรียนและหลังเรียน

การเรียนรู้แบบซิปปา n
ก่อนเรียน หลังเรียน

t p
S.D S.D

ความคิดสร้างสรรค์ 30 5.23 1.30 16.43 1.19 - 44.62* 0.00

ทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ 30 12.86 1.65 25.50 1.27 - 51.20* 0.00

เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 30 65.50 2.58 87.00 1.46 - 49.14* 0.00

*p < .05

ต�ร�งที่ 3 ผลการทดสอบความแตกต่างของความคิดสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐานและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์

สถิติทดสอบ Value Hypothesis df Error df F p

Pillai’s Trace 0.81 3 56 83.00* .000

Wilks’ Lambda 0.18 3 56 83.00* .000

Hotelling’s Trace 4.40 3 56 83.00* .000

Roy’s Largest Root 4.40 3 56 83.00* .000
*p < .05

อภิปรายผล
จากการวิจัย เรื่ องการเปรียบเทียบ 

ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐาน และเจตคตติอ่วทิยาศาสตร ์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานและ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา สามารถ 
อภิปลายผลได้ดังนี้
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1. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 
และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดง
ให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบท
เป็นฐาน Darkwah (2006: 15) เป็นรูปแบบของ
บรบิททำาหนา้ทีเ่ปน็ตัวอย่างของแนวคิดทีเ่รยีนและ
ทำาหน้าทีเ่สนอความเปน็ไปไดท้ีผู่เ้รยีนจะสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มศึกษาประเด็นตามเน้ือหากิจกรรมใน
การจัดการเรียนรู้ วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล
และลงมือปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ 
แสดงความคิดเห็น เกิดกระบวนการทำางานเป็นก
ลุ่มสอดคล้องกับแนวคิด นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ 
และภูดิท เดชาติวัฒน์ (2555: 87-89) ได้กล่าว
ถึงการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน สอดคล้อง
แนวทางการจดัการการเรยีนรูแ้บบเนน้ผูเ้รยีนเปน็
สำาคญั ซึง่ประยกุตร์ปูแบบมาจากการเรยีนรูโ้ดยใช้
ประสบการณ์เป็นฐาน ด้วยการนำาบรบิทของแตล่ะ
พืน้ที ่และประสบการณข์องผูเ้รยีนเปน็สิง่ทีจ่ดัการ
เรียนรู้ เหตุการณ์ในชีวิตจริง รวมทั้งเป็นการถ่าย
โอน การทำาความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำา
ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆสอดคล้องกับผล
การวิจัยของ จินดา พราหมณ์ชู (2553: 123-
128) ได้ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้บริบทเป็นฐานทีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ผล
การศึกษาพบว่ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบท
เป็นฐานช่วยทำาให้นักเรียนมีแนวคิดถูกต้องเกี่ยว
กับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น โดยก่อนเรียนมี
นักเรียนเพียงร้อยละ 30.29 ที่มีแนวคิดถูกต้อง 
ส่วนหลังจากเรียน

นักเรียนมีแนวคิดถูกต้องเพ่ิมขึ้นเป็น

ร้อยละ 64.72 ณัฐรินีย์ อภิวงค์งาม (2554: 
114-126) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
บริบทเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ก่อนเรียนกับหลังเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน มีคะแนนหลัง
เรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน จติวิทยาศาสตรข์องนกัเรยีน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน มี
คะแนนจติวทิยาศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน 
ศักดิ์ชาย ขวัญสิน (2553: 11) ได้กล่าวว่าการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใชบ้รบิทเปน็ฐานนัน้
จะสงัเกตเหน็ว่าผูเ้รยีนจะไดรู้โ้ดยผา่นกระบวนการ
ทำางานกลุ่ม ซึ่งจะฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการค้นคว้า
ข้อมูลที่ใช้ในการแก้ปัญหา ตลอดจนการสะท้อน
ให้เห็นถึงช่องว่างของความรู้พื้นฐานท่ีมีอยู่เดิม
ของผู้เรียน การสอนโดยบริบทเป็นฐานตามลำาดับ
ขัน้ตอนทีก่ลา่วมาขา้งตน้นา่จะสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมี
การเรียนรู้ที่ดีขึ้น

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบซิปปา มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและ
เจตคตติอ่วทิยาศาสตร ์หลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน 
อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงใหเ้หน็
ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา สามารถ
พัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถใน
การคิดที่มีการสร้างหรือขยายแนวความคิดที่มีอยู่
เดมิ หรอืสรา้งแนวความคดิใหมท่ีแ่ตกตา่งจากเดมิ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาเป็นการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่ชว่ยเหลอืครทูีก่ำาลงัประสบ
ปัญหาการขาดความเข้าใจและแนวทางเข้าใจใน
การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
หรือยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การนำาความรู้ที่ได้
เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
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ประโยชน์จากการเรียน และช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรยีนรูเ้พิม่เตมิขึน้เรือ่ยๆ โดยกจิกรรมการนำาความ
รู้ไปประยุกต์ใช้ จะทำาให้ผู้เรียนเชื่อมโยงระหว่าง
ทฤษฎีกับการปฏิบัติ (ทิศนา แขมมณี. 2548: 
10-11) โดยสอดคล้องการวิจัยของ สุรีภาภรณ์ 
บญุแท ้(2550: 73-76) ได้ศกึษาการเปรยีบเทยีบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่ง น้ำา
และอากาศทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบซิปปา
กับการสอนแบบปกติ นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการ
สอนแบบซิปปา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 
มากกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนแบบปกติ อย่างมนียัสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สุภาวัญ คำานวณ (2551: 
124-128) ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนซิปปา สำาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสร้างและ
หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน โดยใช้
รปูแบบการเรยีนการสอนซปิปา ชุดการสอนทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ัน้พ้ืนฐาน โดยใช้รปู
แบบการเรียนการสอนซิปปา สำาหรับช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพสูงขึ้น วรางคณา  
ผิวหูม (2552:81-84) ได้ศึกษาการศึกษาผลการ
ใช้หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้
เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม จากการวิจัยพบว่า 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากกิจกรรม
เรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้เรื่อง

การจดัการสิง่แวดลอ้ม โดยใช้การจดัการ
เรียนรู้รูปแบบซิปปา พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนรู้สูงกว่า

ก่อนเรียนรู้ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ธนัญชนก กล้าไพรี (2554: 156-167) ได้
ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปามี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ข้ันพื้นฐาน และเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
เรื่อง แรงและความดัน การจัดการเรียนการสอน
ที่ดีต้องเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทากิจกรรมการ
เรียนรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการฝึกปฏิบัติ
จริง จะทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์และสร้าง
องค์ความรู้ได้อย่างมีความหมายนักเรียนที่เรียน
ด้วยรูปแบบซิปปา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน หลังเรียน 
สูงขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สุคนธ์ สินธพานนท์ (2552: 176) 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาเป็นการ
จดัการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนไดรู้จ้กัสรา้งองคค์วามรูด้ว้ย
ตนเอง ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล มี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ รู้จักแลกเปลี่ยนความคิด
และประสบการณ์ระหว่างกัน ผู้เรียนได้เรียนรู้
กระบวนการคู่ไปกับการปฏิบัติ และสามารถนำา
ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบซิปปามีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และ
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ แตกต่างจากนักเรียนได้
รับการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้
เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาเป็น
วธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้กีวธิหีนึง่ของครทูีจ่ะ
นำาไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนในทกุ
ระดับช้ันให้มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อความ
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คดิสรา้งสรรค ์ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ทำาให้
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น การจัดการเรียน
รู้แบบซิปปา เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น โดย
ใช้กระบวนการต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิต 
เช่น กระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู้  
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา จน
สามารถสรา้งความรูไ้ด้ด้วยตนเอง และสามารถนำา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ (อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2553: 
112) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาเป็น
กิจกรรมที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหว
ลงมือปฏิบัติกิจกรรม อย่างเหมาะสมกับวัย วุฒิ
ภาวะและความสนใจของผู้เรียน และเป็นการจัด
กิจกรรมที่ท้าทายความคิดสติปัญญาของผู้เรียน 
สามารถกระตุ้นใหผู้เ้รยีนใช้ความคดิได้อย่างเตม็ที ่
รวมทัง้ชว่ยใหผู้้เรยีนมโีอกาสปฏสิมัพันธก์บับคุคล
และสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างกว้างขวาง และ
ส่งเสริม การนำาความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้  
(ทิศนา แขมมณี, 2554: 282) การจัดกิจกรรม
การเรยีนรูแ้บบซปิปาสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกดิการ
เรียนรู้ได้ดี ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ซิปปาจึงช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และ
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ได้ดี

การจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน 
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนศึกษา
ความรู้ด้วยตนเอง มีการใช้ในการการจัดการ
เรียนรู้ในระดับมัธยม และทางด้านบุคลากรด้าน
สาธารณสขุการจดัการเรียนรูเ้กดิจากประสบการณ์
ของผู้เรียนเป็นสิ่งที่จัดการเรียนรู้ เน้นการสร้าง
ทักษะการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
แบบต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ดา้นทกัษะการคดิและทกัษะการปฏิบติัได้ดี (นิทรา 
กิจธรีะวฒุวิงษ ์และภดิูท เดชาตวิฒัน,์ 2555: 87-

89) ผู้วิจัยจึงต้องการทราบผลการจัดการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นกับระดับชั้นประถมศึกษา จึงทำาการศึกษา
ด้านความคิดสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เพื่อหา
ประสิทธิภาพและข้อมูล การจัดกิจกรรมรูปแบบ
การเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เป็นการแสวงหา
ความรูด้ว้ยตนเอง แกป้ญัหา หาคำาตอบดว้ยตนเอง
จากการสบืคน้ขอ้มลูและการปฏบิตักิจิกรรมทำาให้
ผู้เรียนระดับช้ันประถมยังปฏิบัติกิจกรรมได้ไม่
ดีและเป็นการที่ผู้เรียนต้องใช้ประสบการณ์เดิม
ของผู้เรียนเป็นสิ่งที่ใช้แก้ปัญหาการจัดการเรียน
รู้และการถ่ายโยงการเรียนรู้ แต่ผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษายังขาดประสบการณ์เดิม ปรียาพร 
วงค์อนุตรโรจน์ (2553: 153) ได้กล่าวว่า ความ
รู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม คือ ความคิด ความรู้  
และการกระทำาทีเ่คยทำาในอดตี มคีวามสำาคญัมาก
สำาหรับการตีความหมาย ประสบการณ์เดิมช่วย
แปลความหมายของสิ่งนั้น ออกมาเป็นความรู้ 
ความเข้าใจ เมื่อผู้เรียนขาดประสบการณ์เดิมยัง
ส่งผลให้การถ่ายโยงการเรียนรู้ขาดประสิทธิภาพ 
การถ่ายโยงการเรียนรู้เป็นการนำาสิ่งเรียนรู้แล้วไป
ใช้ในสถานการณ์ใหม่ หรือการเรียนรู้ในอดีตเอื้อ
การเรียนรู้ใหม่ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2553: 280) 
จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา  
สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเรียนรู้ 
โดยใช้บริบทเป็นฐาน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 

จากผลการวิจัยสรุปว่านักเรียนที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปามีความคิด
สร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้
รับการจัดกิจกรรมโดยใช้บริบทเป็นฐาน ดังนั้นจึง
ควรนำาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช ้

1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
บรบิทเปน็ฐาน เปน็การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่ง่
เสริมให้ผู้เรียนคน้ควา้หาความรูไ้ด้ด้วยตนเอง จาก
การศึกษาและตามแหลง่เรยีนรูใ้นทีต่า่งๆ เพ่ือใหผู้้
เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ 

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
บรบิทเปน็ฐานและการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 
ซิปปาเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ควรเป็น
เรื่องที่ผู้เรียนให้ความสนใจ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวผู้
เรียน และสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้

1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
บรบิทเปน็ฐานและการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
ซิปปา ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
แก้ปัญหาเป็น และนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจำาวันได้

1.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
บรบิทเปน็ฐานและการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
ซิปปา การจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มจะส่งเสริมให้ผู้
เรียนมี มีความสามัคคี รู้จักเป็นผู้นำาและผู้ตามท่ี
ดใีห้นักเรยีนรูจ้กัการทำางานเปน็ กลุม่ และยอมรบั
ความคิดเห็นของผู้อื่น

1.5 วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
บรบิทเปน็ฐานและการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ
ซิปปาเป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
จริงในแต่ละขั้นตอนจะมีการจัดกิจกรรมท่ีหลาก

หลาย บางกิจกรรมต้องใช้เวลามาก ครูผู้สอนอาจ
ต้องยืดหยุ่นตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาที่เรียน

1.6 ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้บริบทเป็นฐานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบซิปปา ครูผู้สอนควรอธิบายถึงเหตุผล สร้าง
ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้และการ
แบง่กลุม่ผูเ้รยีนโดยคละจำานวนนกัเรยีนทีเ่กง่ ปาน
กลางและออ่น ทำาใหก้ารจดัการเรยีนรูเ้ปน็ไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ

2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการทำาวิจัยครั้ง
ต่อไป

2.1 ควรศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบซิปปาไปใช้กับเนื้อหาอื่นในวิชา
วทิยาศาสตรร์ะดบัชัน้ตา่งๆ เพือ่ศกึษาวธิกีารสอน 
เหมาะสมกับเนื้อหาใดและระดับชั้นใด

2.2 ควรศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบซิปปา ที่ส่งผลต่อตัวแปรอื่นๆ เช่น 
การคิดวิเคราะห์ แรงจูงใจ เป็นต้น

2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานและ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆ

2.4 ควรเน้นกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม 
ผู้เรียนว่างแผนร่วมกันและมีส่วนร่วม
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