บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น การวิ จั ย เชิ ง ทดลองโดยใช รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู
แบบซิปปา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ชั้นมัธยมศึกษาปที่
5 ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะดังนี้
5.1 วัตถุประสงคการวิจัย
5.2 วิธีดําเนินการวิจยั
5.3 สรุปผลการวิจัย
5.4 ขอเสนอแนะ

5.1 วัตถุประสงคการวิจัย
5.1.1 เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา ตามเกณฑประสิทธิภาพ 70/70
5.1.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตน โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา กับเกณฑที่กําหนด
5.1.3 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ข องนั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ การสอนโดยใช
กิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปากับเกณฑที่กําหนด
5.1.4 เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
กิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา กับเกณฑที่กําหนด
5.1.5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา

5.2 วิธีดําเนินการวิจัย
5.2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.2.1.1 ประชากร
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ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โปรแกรม
วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 3 หองเรียน จํานวน 134 คน
5.2.1.2 กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า งใช ก ลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เป น นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โปรแกรมวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร โรงเรียนเดชอุดม สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 46
คน มีขั้นตอนการสุมตัวอยางดังนี้
1) ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โปรแกรม
วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร มีลักษณะทั้งนักเรียนกลุมเกง นักเรียนกลุมปานกลาง และนักเรียน
กลุมต่ํา คลายคลึงกัน จํานวน 3 หองเรียนไดแกหอง 5.1 จํานวน 46 คน หอง 5.3 จํานวน 44 คน
และหอง 5.5 จํานวน 44 คน รวมทั้งสิ้น 134 คน
2) กําหนดขนาดตัวอยางใชเกณฑประชากรหลักรอย ใชกลุมตัวอยางรอยละ
30 (บุญชม ศรีสะอาด 2545: 41) ไดขนาดตัวอยางประมาณ 41 คน หรือ 1 หองเรียน
3) สุ มตัวอยางเป น นัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาป ที่ 5.1 จํา นวน 46 คน โดย
วิธีการสุมแบบกลุม (บุญชม ศรีสะอาด 2545: 48)
5.2.2 ตัวแปรที่ศึกษา
5.2.2.1 ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
5.2.2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลการศึกษาประกอบดวย
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหขอมูล
เบื้องตน
2) พฤติกรรมการเรียนรู
3) คุณลักษณะที่พึงประสงค
4) ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
5.2.3 รูปแบบในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช แ บบแผนการทดลองแบบกลุ ม เดี ย วมี ก ารวั ด ก อ นและหลั ง
การทดลอง
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5.2.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ประกอบดวย
5.2.4.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลองปฏิบัติ ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใช
กิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา ในวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5 จํานวน 11 แผน เวลา 11 ชั่วโมง
5.2.4.2 เครื่องมือที่ใชประเมินผลการวิจัย
1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตน
2) แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู
3) แบบวัดคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบซิปปา
5.2.5 การเก็บรวบรวมขอมูล
การดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ผู วิ จั ย ได ทํ า การทดลองและเก็ บ ข อ มู ล ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โดยดําเนินการเก็บขอมูลดังตอไปนี้
5.2.5.1 ปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
ใหนักเรียนทราบและทําการทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ
5.2.5.2 ผูวิจัยดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู 11 แผน โดยใชเวลา
11 ชั่วโมง หลังจากสอนจบในแตละเรื่องยอยจะมีการทดสอบยอยเพื่อตรวจสอบความเขาใจในการ
นําเสนอของนักเรียนและในระหวางนี้จะมีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพและปรับปรุงแผนการสอน
เปนระยะ ๆ ตามความเหมาะสม และนําคะแนนจากการทดสอบไปหาประสิทธิภาพของกระบวนการ
(E1)
5.2.5.3 ทําการทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เรื่องการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบปรนัย
4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอและนําคะแนนจากการทดสอบไปหาประสิทธิภาพของรูปแบบของการสอน
(E2) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
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5.2.5.4 ทําการทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ
5.2.5.5 สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
ซิปปา หลังการสอนครบทุกแผนการจัดการเรียนรู นําคะแนนที่ไดจากการสอบถามไปวิเคราะห
5.2.6 การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจยั ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS For Windows V 11.0 ดังตอไปนี้
5.2.6.1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการวิเคราะหขอมูล
เบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาโดยหาคาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ
5.2.6.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา กับ
เกณฑที่กําหนด โดยหาจํานวน และรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
5.2.6.3 ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดย
ใช กิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาโดยหา รอยละ คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.2.6.4 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่
เรีย นโดยใช กิ จ กรรมการเรีย นรู แ บบซิปปา กับ เกณฑ ที่กํ า หนด โดยหารอยละ คาเฉลี่ย ส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
5.2.6.5 ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียน
โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาโดยหา รอยละ คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.2.6.6 เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ที่เ รี ย นโดยใช กิจ กรรมการเรี ย นรูแ บบซิ ปปากั บเกณฑที่กํ าหนดโดยหาร อยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
5.2.6.7 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบซิปปา โดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.2.7 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
5.2.7.1 สถิติพื้นฐานไดแก คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
5.2.7.2 สถิติทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ไดแก การทดสอบคาที
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5.3 สรุปผลการวิจัย
5.3.1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน มีประสิทธิภาพ 76.85/71.47 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 70/70
5.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน นักเรียน
ที่ผานเกณฑ จํานวน 33 คนคิดเปนรอยละ 71.70 สูงกวาเกณฑที่กําหนด และนักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
5.3.3 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนรู หลังเรียนผานเกณฑ จํานวน 46 คน
คิดเปนรอยละ 100.00 ของนักเรียนทั้งหมด สูงกวาเกณฑที่กําหนด และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการเรียนรู สูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.3.4 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะที่พึงประสงค หลังเรียนผานเกณฑ จํานวน 46 คน
คิดเปนรอยละ 100.00 ของนักเรียนทั้งหมด สูงกวาเกณฑที่กําหนด และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
คุณลักษณะที่พึงประสงค สูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
5.3.5 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา รวมอยูในระดับ
มาก โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3 ประเด็น เรียงจากมากไปนอยดังนี้ การที่ครู
ทบทวนความรูเดิมเพื่อเตรียมความพรอมในการเชื่อมโยงความรูใหม การที่ครูใหคําแนะนําและ
เปนที่ปรึกษาเมื่อนักเรียนมีปญหาขณะปฏิบัติงานหรือทํางานกลุม และการที่นักเรียนไดศึกษา
คนควาจากแหลงความรูตาง ๆ ทั้งของจริงและสื่อเอกสาร

5.4 อภิปรายผล
5.4.1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน มีประสิทธิภาพ 76.85/71.47 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 70/70
สอดคลองกับผลวิจัยของ ผองศรี หวานเสียง (2544 : 93) ไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการคูณ ชั้นประถมปที่ 3 ที่เนน
กระบวนการเรียนแบบซิปปา พบวา ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนกระบวนการเรียนแบบซิปปา
เรื่องโจทยปญหาการคูณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทุกชุดที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูวิจัยยึดแนวคิดและหลักการจัดกิจกรรม
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กิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา ของ ทิศนา แขมณี และคนอื่น ๆ (2542 : 6-7) ที่มุงเนนใหนักเรียน
ศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง มีสวนรวมในการสรางความรู นักเรียนไดรูจักการคิดเชื่อมโยง
ความรูเดิมที่ไดเรียนไปแลว กับประสบการณใหมทําใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมาย ทําใหมีความ
เขาใจในเนื้อหาดียิ่งขึ้น การที่นักเรียนไดเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เปนการสงเสริมใหนักเรียน
ไดมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน เพราะในระหวาง การปฏิบัติกิจกรรมในกลุม นักเรียนไดเรียนรูซึ่งกัน
และกัน มีการปรึกษาหารือกัน ชวยเหลือ ซึ่งกันและกัน นักเรียนที่เรียนเกงสามารถชวยเหลือ
นักเรียนที่เรียนออน ทําใหการปฏิบัติกิจกรรมสําเร็จลุลวงไปดวยดี และในระหวางการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุมนักเรียนไดมีการเคลื่อนไหวรางกายประกอบกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดปฏิบัติรวมกัน
ทําใหการรับรูของนักเรียนไดผลดี การเรียนรู ดวยกระบวนการนักเรียนไดใชกระบวนการเปน
เครื่องมือในการเรียนรู เชน กระบวนการคิด การแกปญหา การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูจาก
เพื่อน ซึ่งทําใหนักเรียนไดมีพัฒนาการทางดานสังคมและอารมณ
5.4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนที่ผานเกณฑจํานวน 33 คนคิดเปนรอยละ
71.70 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 70 และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่องจากชุด
กิจกรรมคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไดผานขั้นตอนการสรางอยางเปนระบบ มีจุดประสงคในการ
เรียนอยางชัดเจน มีการวัดผลกอนและหลังเรียน มีแบบฝกและกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติจริงระหวางเรียน ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรูหลายรูปแบบ ใชเทคนิคการเรียนรูที่
สอดคลองกับความสามารถและความสนใจของนักเรียน และเนนกระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียน
เปนศูนยกลางตามแนวคิดและหลักการของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาที่มุงเนนพัฒนา
ผูเรียนใหเกิดความรู ความเขาใจในเรื่องที่เรียนอยางแทจริง โดยฝกใหผูเรียนสรางความรูดวย
ตนเองโดยอาศัยความรวมมือของกลุม เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการตาง ๆ เชน กระบวนการคิด
กระบวนการกลุม กระบวนการแกปญหา และกระบวนการสรางความคิดรวบยอด เปนตน เปน
การฝกใหผูเรียนคิดและปฏิบัติอยางเปนระบบ ทําใหผูเรียนเกิดทักษะทางคณิตศาสตร สงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ปกาศิต ปลั่งกลาง (2545 :
75 - 79) ไดทําการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ 82.67 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 75 ของคะแนนเต็ม
และมีจํานวนนักเรียนผานเกณฑกําหนดไวคิดเปนรอยละ 85 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 80
และผองศรี หวานเสียง (2544 : 93) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 79.40 สูงกวา
เกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละ 75
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5.4.3 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนรู หลังเรียนผานเกณฑรอยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 100.00 ของนักเรียนทั้งหมดสูงกวาเกณฑที่กําหนด
และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนรู สูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยไดฝกใหนักเรียนสามารถวางแผนกอนการปฏิบัติ
กิจกรรม จัดระบบในการทํางาน การตรวจสอบความถูกตอง ผลงานเรียบรอย เปดโอกาสให
แสดงความคิดเห็น เขารวมกิจกรรม สอดคลองกับผลวิจัยของปกาศิต ปลั่งกลาง (2545 :75 - 79)
พบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาทําใหนักเรียนไดเผชิญปญหา ทําความเขาใจปญหา หา
แนวทางในการแกปญหา ใหนักเรียนรวมตรวจสอบและประเมินวิธีการแกปญหารวมกับเพื่อน
ภายในกลุม สรุปเปนผลงานกลุม ใหนักเรียนทบทวนกระบวนการเรียนรู ผลงาน ความรูที่ได
จากการเรี ย นรู สรุ ป ขั้ น ตอนด ว ยตนเองจนสามารถอธิ บ ายให เ พื่ อ นได เ ข า ใจ นํ า ไปใช ใ น
ชีวิตประจําวันในรูปแบบฝกหัดใหนักเรี ยนฝกแกปญหา สรุป แนวคิด หลักการ กระบวนการ
แกปญหา และสามารถนําเสนอผลงาน
5.4.4 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย คุณลักษณะที่พึงประสงค หลังเรียนผานเกณฑรอยละ
70 ของคะแนนเต็ม จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 100.00 ของนักเรียนทั้งหมด และนักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะที่พึงประสงค สูงกวาเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนเต็มอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค ความมีระเบียบวินัย
ความละเอี ย ดรอบคอบในการทํ า งาน ความขยั น หมั่ น เพี ย ร ความสนใจในการเรี ย น ความ
รับผิดชอบ อยางตอเนื่อง
5.4.5 นักเรียนมีความพึงพอใจ ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา รวมอยูใน
ระดับมาก โดยครูทบทวนความรูเดิมเพื่อเตรียมความพรอมในการเชื่อมโยงความรู จัดกิจกรรมให
นักเรียนวางแผนและออกแบบการศึกษาดวยตนเอง จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงจากสื่อ
อุปกรณหรือของจริงที่หางายเพื่อเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม การที่ครูใหคําแนะนําและเปน
ที่ปรึกษาเมื่อนักเรียนมีปญหาขณะปฏิบัติงานหรือทํางานกลุม นักเรียนมีสวนรวมในการเลือกศึกษา
ในเรื่องที่นาสนใจในการแสวงหาความรูใหม ไดศึกษาคนควาจากแหลงความรูตาง ๆ ทั้งของจริง
และสื่อเอกสาร ไดทํางานและเรียนเปนกลุม มีโอกาสใหความรูแกเพื่อนและไดรับความรูจาก
เพื่อน มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและอภิปรายอยางทั่วถึง และมีโอกาสเสนอผลงานของกลุม
ความภูมิใจในความสําเร็จของกลุมที่เกิดจากนักเรียนมีสวนชวยในความสําเร็จนั้น การที่นักเรียนได
สรุปขอความรูดวยตัวเอง ไดแสดงความคิดเห็นเปนอิสระทั้งในการศึกษาและนําเสนอผลงาน
ไดฝกฝนเพื่อเพิ่มความชํานาญในการแกปญหา การที่นักเรียนมีโอกาสประเมินผลงานของเพื่อน
การที่นักเรียนมีโอกาสประเมินผลกระบวนการทํางานของสมาชิกในกลุม ประเมินคุณลักษณะที่
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พึงประสงคของสมาชิกในกลุม มีวิธีการวัดและประเมินผลหลายวิธีควบคูไปกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูอยางสม่ําเสมอ ผองศรี หวานเสียง (2544 : 93) พบวา เจตคติของนักเรียนตอการเรียน
การสอน โดยใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตรที่เนนกระบวนการเรียนรูแบบซิปปา เรื่องโจทยปญหาการ
คูณ พบวา คาสัดสวนโดยรวมระดับความคิดเห็นดวย เทากับ 0.90 อยูในเกณฑมีเจตคติในเชิงบวก

5.5 ขอเสนอแนะ
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
5.5.1 ขอเสนอแนะทั่วไป
5.5.1.1 กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูครูควรอธิบายใหนักเรียนเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของตนเองในการทํากิจกรรมการเรียนรู
5.5.1.2 ครู ค วรสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม และคอยให คํ า แนะนํ า แหล ง เรี ย นรู ที่
หลากหลายแกนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดฝกฝนการคนควาหาความรู เปนการคนพบความรูดวย
ตนเอง ทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย
5.5.1.3 การสรางบรรยากาศในการเรียนใหมีความเปนกันเองนั้นชวยลดความ
วิตกกังวลและความเครียดในการเรียนการสอนได
5.5.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
5.5.2.1 ควรนํารูปแบบการสอนอยางอื่นมามีสวนรวมกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบซิปปา
5.5.2.2 ควรนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาไปใชกับวิชาอื่น
และนักเรียนที่ระดับแตกตางกัน เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา
ไปใชกับวิชานั้น ๆ และสามารถนําขอมูลที่ไดไปใชใหเกิดประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครั้งตอไป

