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การเปรียบเทียบมโนมติ เรื่อง การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตวและความสามารถใน
การคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ที่เรียนดวยการเรียนแบบซิปปาเสริมดวย
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศกึษาและเปรียบเทียบมโนมติ และความสามารถในการคิดวิเคราะห ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 กอนเรียนและหลังเรียน ของทั้งกลุมที่เรียนโดยการเรียนแบบซิปปาเสริมดวย
เทคนิคการอุปมาและกลุมที่เรียนโดยการเรียนแบบปกติและเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบมโนมติและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังเรยีนระหวางกลุมที่เรียนโดยการเรียนแบบซิปปาเสริม
ดวยเทคนิคการอุปมาและกลุมที่เรยีนโดยการเรยีนแบบปกติกลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 5 
ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2557 ใชแบบแผนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง ผลการวิจัยพบวานักเรียนทีด่วยการเรยีน
แบบซิปปาเสริมดวยเทคนิคการอปุมาและนักเรียนทีเ่รียนแบบปกต ิมีคะแนนเฉลี่ยมโนมติ และความสามารถใน
การคิดวิเคราะห เฉลี่ยหลังเรียนสงูกวากอนเรียน และนักเรียนท่ีเรียนดวยการเรียนแบบซิปปาเสริมดวยเทคนิค
การอุปมามีคะแนนเฉลี่ยมโนมติ และความสามารถในการคดิวิเคราะหสูงกวานักเรียนท่ีเรียนจากการเรยีนแบบ
ปกติอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to study and compare the concepts and the analytical 
thinking ability of Mathayomsuksa 5 students before and after learning by CIPPA 
supplemented with analogy technique and traditional learning and to study and compare the 
concepts and the analytical thinking ability of Mathayomsuksa 5 students between learning by 
CIPPA supplemented with analogy technique and traditional learning. The sample group 
wasMathayomsuksa 5 students who were studying in the second semester, Academic Year 
2014 at Nakaesamakkiwittaya School, Nakae District, NakhonPhanom Province. The research 
was carried out by Quasi-experimental Design. The findings of the study were the 
students’concepts and the analytical thinking ability before and after using CIPPA 
supplemented with analogy technique and traditional learning showed that the posttest mean 
scores were higher than the pretest, and the students’concepts and the analytical thinking 
ability using CIPPA supplemented with analogy technique were higher than the students using 
traditional learning at the .01 level of significance. 
 

Keywords : CIPPA Supplemented with Analogy Technique / Traditional Learning / 
     Concepts / Analytical Thinking Ability 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษาดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีจัดวาเปนกลไกท่ีสําคัญในการพัฒนาคน และพัฒนา
ประเทศ สาํหรับหลักสูตรในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีเปาหมายเพื่อพัฒนาการกระบวนการคิด และ
จินตนาการ การปลูกฝงใหเด็กคิดเปนสามารถแกปญหาตางๆ ไดอยางถูกตอง และการจัดการเรียนรูรายวิชา
ชีววิทยามุงเนนการเรยีนรู พัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติ เพื่อสรางความรูดวยตนเองใหครูทําหนาที่เปนผูชี้แนะ 
ควรใชวิธีจัดกิจกรรมหรือใชสื่อประกอบใหนักเรียนเกดิความอยากรูในการแสวงหาจากแหลงเรียนรูตางๆ อยาง
กวางขวาง เนื้อหาเรื่องการสืบพันธุและการเจรญิเติบโตของสตัว เปนเนื้อหาท่ีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต และ
สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจาํวันได  

กระทรวงศึกษาธิการไดจดัตั้งหนวยงานขึ้นมาประเมินการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) เพื่อเปนการทดสอบ
ความรูและความคิดของนักเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ดวยการทดสอบ O-NET ทั้งใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 แตผลการประเมินระดับชาติ ในปการศึกษา 2554-2555 ปรากฏวาผลการ
สอบแบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพ้ืนฐานในรายวิชาวิทยาศาสตรไมถึงรอยละ 50 ช้ีชัดวาการจัดการ
เรียนรูวิชาวิทยาศาสตรยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร (สาํนักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2556) จากรายงาน
การประเมินคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม (สาํนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา, 2556) พบวา ผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 4 ดานผูเรียนมี
ความสามารถในการคดิวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวจิารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คดิไตรตรอง และมี
วิสัยทัศน พบวา อยูในระดับตองปรับปรุง ซึ่งเปนมาตรฐานดานผูเรียนท่ีควรเรงปรับปรุงและพัฒนา  
 ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะใชรูปแบบการจดัการเรียนรูตามหลักซิปปา (CIPPA) ซึ่งเปนอีก
รูปแบบหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางที่พัฒนาโดยรองศาสตราจารย ดร.ทิศนา   
แขมมณี โดยมีการประสานแนวคดิหลัก 5 แนวคิด (ทิศนา แขมมณ,ี 2548, หนา 11-16) คือ Construction of 
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Knowledge คือ แนวคิดการสรางความรูดวยตนเองมา Interaction หมายถึง ปฏสิัมพันธทางสังคม (Social 
Interaction) Physical Partcipation หมายถึง การชวยใหผูเรยีนมโีอกาสไดเคลื่อนไหวทางดานรางกายโดยการ
ใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบตัิหรือการกระทําตางๆ (Perform/Practice) ซึ่งตอบสนองตอทฤษฏีการรับรู 
(Perception) และหลักความพรอมในการเรยีนรู (Learning Readiness) Process Learning มาจากแนวคิด
การเรียนรูกระบวนการตางๆ ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต และApplication หมายถึง การนําความรูทีไ่ดเรียนรูไป
ประยุกตใช ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนจากการเรียน และชวยใหผูเรยีนเกิดการเรียนรูเพิ่มเติมข้ึนเรื่อยๆ 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยท่ีพบวา การจัดการเรยีนรูแบบซิปปาสามารถนํามาใชพัฒนาและเสริมสรางผูเรียนในดาน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้นได (กาญจนา กาฬภักดี, 2550; กาญจนา คําจีนะ, 2551; ณัฐวุฒิ จันละมดุ, 
2554 และพิกุล ตระกลูสม, 2552) นอกจากน้ี สุภัทราภรณ เบญจวรรณ (2554) ไดทําการวิจยั พบวา
ความสามารถในการคดิวิเคราะหของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบซิปปากอนเรียนและหลังเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 เนื่องจากเน้ือหาเรื่อง การสืบพันธุและการเจรญิเติบโตของสตัว เปนเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษยและสัตว 
เพราะเกีย่วของกับการดํารงชีวิตของมนุษยท้ังทางตรงและทางออม จึงจําเปนตองทําความเขาใจและเรียนรู อีก
ทัง้เนื้อหาเรื่องนี้มีลักษณะเปนนามธรรม และยากตอการทําความเขาใจ จากประสบการณสอนทีผ่านมานักเรียน
มีมโนมติทางวิทยาศาสตรที่คลาดเคลื่อนอยางหลากหลาย ซึ่งเปนอุปสรรคตอการเช่ือมโยงความรูในหัวขอใหมๆ 
ที่จะเรียนรูตอไปสงผลทําใหขาดความรู ความเขาใจในเรื่อง การสืบพันธุและมีความตองการทางเพศอยางผิดๆ 
ทําใหเกิดการลองผิดลองถูกในการท่ีอยากรูเรื่องเพศ กอใหเกิดปญหาการตั้งครรภในวัยเรียน ซึ่งเปนปญหาใหญ
ของการศึกษาในประเทศไทย ผูวิจยัจึงศึกษาเทคนิคการสอนตางๆ ท่ีชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาที่เปน
นามธรรมไดดียิ่งขึ้น และจากการตรวจสอบเอกสาร พบวา การนําวธิีการอุปมา (Analogy) มาใชเปนเครื่องมือ
ชวยในการสอนเก่ียวกับเรื่องตางๆ โดยเฉพาะการสอนวิทยาศาสตร ครูมักจะใชวิธีการอุปมา มาชวยใหนักเรียน
เขาใจเนื้อหาใหมๆ ที่มคีวามเปนนามธรรม โดยใชวิธีการอุปมาเนื้อหาใหมๆ กับสิ่งท่ีนักเรยีนคุนเคย หรือ
เหมาะสมกับพื้นฐานความรู และประสบการณเดมิของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนเขาใจไดงายข้ึน เชน ในหนังสือ
วิชาชีววิทยาท่ีอุปมาเซลลกับสวนตางๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่การอุปมานี้ชวยใหนักเรียนเขาใจเกี่ยวกับ
สวนตางๆ ของเซลลที่มีหนาท่ีตางกันไดดี เพราะรูปแบบการทํางาน ของสวนตางๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมมี
ความคลายคลึงกับการทํางานของเซลล ดังน้ันการอุปมาดังกลาวจึงชวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาความรูเกี่ยวกับ
มโนมตเิรื่องเซลลได เชนเดียวกับ Glynn & Takahashi (1998) ไดทําการศึกษา เรื่องการสงเสริมการเรียนรู
วิทยาศาสตรโดยการเรียนรูจากวิธีการอุปมา เรื่อง เซลลสัตว โดยเลอืกใชโรงงานอุตสาหกรรมมาเปนตวัอุปมา
ความคลายคลึงกัน เพื่อศึกษาหนาที่ขององคประกอบตางๆ ภายในเซลลสัตว โดยแบงนักเรยีนออกเปนสองกลุม 
คือ กลุมทดลองเปนกลุมนักเรียนที่เรียนโดยวิธีการอุปมากับกลุมควบคุมที่เรียนตามวิธีการปกติ พบวา ในการ
ทดสอบหลังเรียน หลังจากเรยีนไปได 2 อาทิตย นักเรียนกลุมทดลองสามารถจดจําหนาท่ีองคประกอบตางๆ ของ
เซลลไดดีกวานักเรียนกลุมควบคุมและ Rothhaar, Pittendrigh & Orvis (2006; อางถึงใน พอรินทร พุกพูน
ธนพัฒน, 2555) ไดใชโมเดลเลโก LAM (Lego Analogy Model) และ GAME (Genomic Analogy Modelfor 
Education) ซึ่งเปนเครื่องมือท่ีชวยในการสอนท่ีประกอบดวย ซีดรีอม เว็บไซต และแบบฝกหัด นํามาใชในการ
สอนเกี่ยวกับลาํดับยีนและเทคโนโลยีชีวภาพ พบวา ผลคะแนนหลังใชกิจกรรมโดยใชโมเดลเลโกและ GAME มี
คะแนนเพ่ิมขึ้น  

ดังนั้นเพื่อใหนักเรียนเกดิการเรียนรูไดอยางเขาใจ มีความสุข สนุกสนาน มีสวนรวมในการทํากิจกรรม 
ไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห และมมีโนมติที่ถูกตอง ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนํารูปแบบการจัดการเรียนรูตามหลัก
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ซิปปาเสริมดวยเทคนิคการอุปมามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวชิาวิทยาศาสตร เรื่อง การสืบพันธุและ    
การเจรญิเติบโตของสตัว เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 
ตลอดจนสงเสริมใหนักเรียนไดมโีอกาสพัฒนามโนมติ และการคิดวิเคราะหซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนในทาง    
การเรียนทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบมโนมติ เรื่องการสืบพันธุและการเจรญิเติบโตของสัตวของนักเรยีนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 กอนเรียนและหลังเรียน ของทั้งกลุมที่เรยีนโดยการเรียนแบบซิปปาเสริมดวยเทคนิคการอุปมา
และกลุมที่เรยีนโดยการเรียนแบบปกติ 

2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 กอน
เรียนและหลังเรียน ของทั้งกลุมท่ีเรียนโดยการเรียนแบบซิปปาเสริมดวยเทคนคิการอุปมาและกลุมที่เรยีนโดย
การเรียนแบบปกติ 

3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบมโนมติ เรื่องการสืบพันธุและการเจรญิเติบโตของสัตวและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 หลังเรยีนระหวางกลุมที่เรียนโดยการเรียนแบบซิปปาเสริม
ดวยเทคนิคการอุปมาและกลุมที่เรยีนโดยการเรยีนแบบปกติ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ที่เรียนโดยการเรียนแบบซิปปาเสริมดวยเทคนิคการอุปมาและเรยีน

โดยการเรียนแบบปกติมมีโนมติ เรื่องการสืบพันธุและการเจรญิเติบโตของสัตวหลังเรียนสูงกวากอนเรยีน 
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ที่เรียนโดยการเรียนแบบซิปปาเสริมดวยเทคนิคการอุปมาและเรยีน

โดยการเรียนแบบปกติมคีวามสามารถในการคิดวเิคราะหหลังเรียนสงูกวากอนเรียน 
3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ที่เรียนโดยการเรียนแบบซิปปาเสริมดวยเทคนิคการอุปมามีมโนมติ 

เรื่องการสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว และความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงกวานักเรยีนที่เรียนแบบ
ปกติ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ทั้งหมด 7 หองเรียนจํานวน 283 

คน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา อาํเภอนาแก จังหวัดนครพนม ท่ีกําลังเรียนในภาคเรยีนที ่2 ปการศึกษา 2557 
2. เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย เปนเนื้อหาในวิชาชีววิทยา ว 32243 (ชีววิทยาเพ่ิมเตมิเลม 3) ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 เรื่องการสืบพันธุและการเจรญิเติบโตของสตัว โดยยึดเนื้อหาในหนังสือเรียนสาระการเรยีนรู
พื้นฐานและเพ่ิมเติมชีววิทยา เลม 3 ของสถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งมี 7 หัวขอ ดังนี ้

1. การสืบพันธุของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว   
2. การสืบพันธุของสัตวบางชนิด 
3. การเจรญิเติบโตของสัตวบางชนิด    
4. ระบบสืบพันธุของมนุษย  
5. การปฏิสนธิและการตั้งครรภ  
6. การเกิดประจําเดือนของเพศหญิง    
7. การเจรญิเติบโตของมนุษย 

3. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
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 ดําเนินการวิจยัในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 ใชเวลาในการทดลอง 21 ช่ัวโมง และทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน 2 ช่ัวโมงรวมใชเวลาที่ใชในการทดลองทั้งหมด 23 ช่ัวโมง 

4. ตัวแปรที่ศึกษา 
4.1 ตัวแปรอิสระ ไดแกวิธีเรียนแบงออกเปน 

4.1.1 การเรียนแบบซิปปาเสริมดวยเทคนิคการอุปมา 
4.1.2 การเรียนแบบปกต ิ

4.2 ตัวแปรตาม ไดแก 
4.2.1 มโนมติ เรื่องการสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว 
4.2.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ทั้งหมด 7 หองเรียนจํานวน 283 

คน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา อาํเภอนาแก จังหวัดนครพนม ท่ีกําลังเรียนในภาคเรยีนที ่2 ปการศึกษา 2557 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ที่เรียน เรื่อง การสืบพันธุและการ
เจริญเติบโตของสัตว ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 2 หองเรียน โดยมีขั้นตอนในการเลือกกลุม
ตัวอยาง ดังนี ้
  2.1 สุมกลุมตัวอยางจากหองเรียนทั้งหมด 7 หองเรียนโดยสุมแบบกลุม (Cluster Random 
Sampling) โดยการจับฉลากมาจาํนวน 2 หองเรียนซ่ึงผูวิจัยไดทําการทดสอบกอนเรียนท้ังดานมโนมติและ
ความสามารถในการคดิวิเคราะห พบวาท้ัง 2 หองไมแตกตางกันทางสถิต ิ
  2.2 นํากลุมตัวอยางที่ไดมาจับฉลากแยกเปน 2 กลุม คือ 
   กลุมทดลอง ไดรับวิธีเรียนแบบซิปปาเสรมิดวยเทคนิคการอุปมา 
   กลุมควบคุม ไดรับวิธีเรียนแบบปกติ 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยจําแนกตามลักษณะของการใชมีทั้งหมด 3 ชนิด ดังน้ี 
 1. แผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนามโนมติ เรื่อง การสบืพันธุและการเจรญิเติบโตของ 
สัตว และความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยการจัดการเรียนรูแบบซิปปาเสริมดวยเทคนิคการอุปมา และ
แผนการจดัการเรียนรูแบบปกติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 7 แผน รวม 21 ช่ัวโมง ซึง่มีคาดัชนี
ความสอดคลองอยูระหวาง 0.80-1.00 

     2. แบบทดสอบวัดมโนมติ เรื่อง การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 เปนแบบ 2 ระดับ ชนิดตัวเลือก 2 ระดับขั้น จํานวน 30 ขอ คือ ระดับท่ี 1 จะเปนคําถามท่ีมี
ตัวเลือก 4 ตัวเลือก ระดับท่ี 2 ใหระบุเหตุผลประกอบคําตอบแตละขอนั้นในกรณีที่นักเรียนไมตอบคําถาม ตอบ
ยังไมละเอียด หรือขอมูลยังไมชัดเจน จะมีการใชวิธีสมัภาษณ รวมดวยในการวัดมโนมติคะแนนเตม็ 90 คะแนนมี
การจัดกลุมคําตอบระดับความเขาใจ 5 ระดบั โดยใชเกณฑการใหคะแนนของ Westbrook & Marek (1992, 
pp.51-61) ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นทัง้ฉบับเทากับ 0.81 

     3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ตามแนวคิด
การคิดวิเคราะห 5 ดาน ของ Marzano (2001, p.60) เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 12 
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สถานการณ ไมอางอิงเน้ือหา จํานวน 40 ขอ ขอละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 40 คะแนน ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นท้ัง
ฉบับเทากับ 0.83 
 การเก็บรวบรวมขอมลู  

ในการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางและเก็บรวบรวมขอมลู ดังนี้ 
   1. กอนการทดลองใหนักเรยีนกลุมทดลองและกลุมควบคุมทดสอบกอนเรียน (Pretest) ดวย

แบบทดสอบวัดมโนมติ เรื่อง การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสตัว และแบบทดสอบความสามารถในการคิด
วิเคราะหแลวนําผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนน 

   2. ผูวิจัยดําเนินการสอนนักเรยีนกลุมทดลองโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปารวมกับเทคนิค
การอุปมาและดําเนินการสอนนักเรียนกลุมควบคุมโดยใชแผนการจดัการเรียนรูแบบปกติ เรื่อง การสบืพันธุและ
การเจรญิเติบโตของสตัว ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 7 แผน เปนเวลา 7 สัปดาห สัปดาหละ 3 ช่ัวโมง รวม 21 
ช่ัวโมง ซึ่งผูวิจัยทําการสอนเองท้ัง 2 กลุมและใชเวลาเรียนเทากัน 

   3. เมื่อส้ินสุดการทดลองตามกําหนดแลว นําแบบทดสอบวัดมโนมติ เรื่อง การสืบพันธุและ        
การเจรญิเติบโตของสตัว และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ที่เปนขอสอบชุดเดียวกันกับ   
การทดสอบกอนเรียน ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) จากนั้นนําผลท่ีไดไปวิเคราะหขอมลูทางสถิติตอไป 

การวิเคราะหขอมลู 
การวิจัยครั้งน้ีใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
   1. วิเคราะหเกี่ยวกับมโนมติ เรือ่ง การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว นําผลการวัดมโนมติ 

เรื่อง การสืบพันธุและการเจรญิเตบิโตของสัตว ท่ีไดมาวิเคราะห ดังนี้ 
       1.1 เกณฑการใหคะแนน 
             วิเคราะหขอมูลโดยใชเกณฑการจัดกลุมคําตอบท่ีไดตามระดับความเขาใจ 5 ระดับ ตาม

แนวความคิดของ Westbrook & Marek (1992, หนา 51-61) มีดังนี ้
  1.1.1 ความเขาใจมโนมติทีส่มบรูณ (Complete Understanding : CU) หมายถึง 

นักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองและอธิบายเหตผุลไดถูกตองและอธิบายเหตผุลไดถูกตองครบถวนสมบรูณทั้งหมด 
ให 3 คะแนน 

  1.1.2 ความเขาใจมโนมติทีไ่มสมบรูณ (Partial Understanding : PU) หมายถึง 
นักเรียนเลือกคําตอบถูกตองแตอธบิายเหตุผลไมถูกตองครบสมบูรณ ให 2 คะแนน  

  1.1.3 ความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนบางสวน (Partial Understanding with 
Specific Misconception : PS) หมายถึง นักเรียนเลือกคําตอบถูกตองแตอธิบายเหตุผลบางสวนถูกและ
บางสวนไมถูกตอง หรือเลือกคําตอบถูก แตไมอธิบายคําตอบ ให 1 คะแนน 

  1.1.4 ความเขาใจมโนมติที่คลาดเคลื่อน (Alternative Conception : AC) 
หมายถึง คําตอบของนักเรียนแสดงความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนทั้งหมด ให 0 คะแนน 

  1.1.5 ความไมเขาใจ (No Understanding : NU) หมายถึงคําตอบของนักเรียนไม
ตรงกบัคําถาม หรือนักเรียนไมตอบคําถาม ให 0 คะแนน 
  1.2 นําคะแนนมโนมติทีไ่ดมาหาคาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

   2. วิเคราะหเกี่ยวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยนําคะแนนความสามารถในการคดิ
วิเคราะหมาหาคาเฉลีย่ คารอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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   3. การเปรยีบเทียบมโนมติและความสามารถในการคิดวิเคราะหของกลุมทดลองกับกลุมควบคุมโดย
ทดสอบกอนเรียนใช T-test แบบอิสระ (T-testIndependent) กอนเรียนและหลังเรียนใช T-test แบบไมอิสระ 
(T-test Dependent) และเปรียบเทียบหลังเรียนโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคณูทางเดียว (One-
way MANOVA) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลไดดังนี ้

1. นักเรียนท่ีเรียนดวยการเรยีนแบบซิปปาเสริมดวยเทคนิคการอุปมา และนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ   
มีคะแนนเฉลี่ยมโนมติ เรื่อง การสบืพันธุและการเจรญิเติบโตของสัตว ทั้งสองกลุมคะแนนเฉลี่ยหลังเรยีนสูงกวา
กอนเรียน  

2. นักเรียนที่เรียนดวยการเรยีนแบบซิปปาเสริมดวยเทคนิคการอุปมา และนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ   
มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห ทั้งสองกลุมคะแนนเฉลี่ยหลังเรยีนสูงกวากอนเรยีน  

3. นักเรียนที่เรียนดวยการเรยีนแบบซิปปาเสริมดวยเทคนิคการอุปมามีมโนมติ  
เรื่อง การสืบพันธุและการเจรญิเตบิโตของสัตว และความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงกวานักเรยีนที่เรียนจาก
การเรียนแบบปกติรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ผลการเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยมโนมติเรื่อง การสืบพันธุและการเจรญิเติบโตของสตัว และ      
               ความสามารถในการคิดวิเคราะห ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

แหลงความ ตัวแปรตาม  SS df MS           F         Sig. 
แปรปรวน  

มโนมติ                  12602.02      1    12602.02    371.40**    .00 

 วิธีสอน   ความสามารถ              994.44      1       994.44      65.00**    .00 
   ในการคิดวิเคราะห 
** มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 1 เมื่อทําการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยมโนมติเรื่อง การสืบพันธุและ        
การเจรญิเติบโตของสตัว และความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
พบวา คะแนนเฉลี่ยมโนมติเรื่อง การสืบพันธุและการเจรญิเติบโตของสัตว และความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกัน โดยกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ท้ังมโนมติ และความสามารถในการคิดวิเคราะห 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษา พบวา การเรียนแบบซิปปาเสริมดวยเทคนิคการอปุมาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมี   
มโนมติ และความสามารถในการคิดวิเคราะหสูงกวาการสอนแบบปกติ ซึ่งจากผลการศึกษาดังกลาวสามารถ
นํามาอภิปรายไดดังนี ้
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 1. ดานมโนมติ เรื่อง การสืบพันธุและการเจรญิเติบโตของสตัว 
    การเรียนแบบซิปปาเสริมดวยเทคนิคการอุปมาเปนการจัดการเรยีนรูที่ยึดผูเรยีนเปนศูนยกลางและ
เปดโอกาสใหนักเรยีนมีสวนรวมในกิจกรรม นักเรียนไดมีการลงมือปฏิบัติจริงทําใหสามารถสรางความรูดวย
ตนเอง โดยเนนการทบทวนความรูซึ่งครูใชคําถาม ถามนักเรียนเพื่อทบทวนความรูเดิมนักเรยีนแตละกลุมชวยกัน
คิด และเขียนระบุสิ่งท่ีครูถาม การแสวงหาสรางความรูใหม โดยครูจดักิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหนักเรยีนไดลงมือ
ปฏิบัติ/สํารวจ คนควา การศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหมและเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิมโดยใช
เทคนิคการอุปมา โดยนักเรียนแตละกลุมนําความรูที่ไดจากการทํากิจกรรมมาวิเคราะห แปลผล และสรุปผลได
จัดระเบียบความรูเพื่อชวยใหนักเรยีนจดจําสิ่งที่เรียนรูไดงายข้ึน นักเรียนแตละกลุมชวยกันเขียนสรุปขอมูล    
การเรียนรูเปนแผนผังมโนทัศน การปฏิบัติ และแสดงผลงานการเรยีนรูโดยนักเรยีนนําเสนอแผนผังมโนทัศน  
การสรุปขอมูลความรูหนาช้ันเรียน ชวยใหผูเรียนไดมโีอกาสแสดงผลงานแสดงความรูของตนใหกับผูอืน่ไดรับรู
เปนการตอกยํ้าหรือตรวจสอบความเขาใจของตนเอง ซึ่งสอดคลองกบัแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2548) ที่กลาว
วาการสอนรูปแบบซิปปา เปนการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยครจูะตองใหโอกาส
ผูเรยีนไดมีสวนรวมอยางกระตือรอืรน คือชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรน ตื่นใจ มีความจดจอ ผูกพันกับสิ่งท่ี
ทํา ซึ่งสามารถประยุกตใชจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนได สอดคลองกับผลการวิจยัของวาทินี สรรพวัฒน 
(2551) ไดทําการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับครูตาม
แนวคิดซิปปาสาํหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับครหูลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01ญาใจ ใจสุข (2553) ไดทําการพัฒนาความเขาใจแนวคิด เรื่อง คลื่นกล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดย
ใชโมเดลซิปปา ผลการวิจยัพบวา นักเรียนมีความเขาใจเร่ืองคลื่นกลสูงขึ้นหลังจัดการเรยีนรูอยางมีนยัสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีการพัฒนาแนวคิดรายชั้นอยูระดับปานกลาง ผลการสอนแสดงใหเห็นวาการใช
โมเดลซิปปาสามารถชวยพัฒนาความเขาใจแนวคิด เรื่อง คลื่นกล ของนักเรียนได 

การสอนรูปแบบซิปปาเสริมดวยเทคนิคการอุปมานั้น การอุปมาชวยทําใหนักเรียนเขาใจมโนมติที่
ซับซอน หรือเปนนามธรรมเปนเครื่องมือท่ีชวยใหผูเรียนสรางสรรคความรูใหมท่ีอยูบนพื้นฐานของความรูเดิม 
ชวยในการสรางสรรคความคดิ มบีทบาทในการกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางมคีวามหมาย (Bean, Searles & 
Cowen, 1990; อางถึงใน Orgill & Bordner, 2004) การมีสวนรวมและมีปฏสิัมพันธกับหัวขอที่เรียน ภาษาที่
คุนเคยในการเปรียบเทียบสามารถชวยใหนักเรียนท่ีไมคุนเคยกับภาษาทางวิทยาศาสตรเขาใจได บทบาทสําคัญ
ของการอุปมา คือ การสนับสนุนการเปลีย่นแปลงมโนมติ โดยชวยใหนักเรียนเอาชนะมโนมติที่คลาดเคลื่อนได 
ทําใหนักเรียนรูจักมโนมติที่คลาดเคลื่อนที่พวกเขามีอยู ปฏิเสธมโนมติเดิม และยอมรับมโนมติใหมที่สอดคลองกับ
มโนมติวิทยาศาสตร โดยการอปุมาอาจจะทําใหมโนมติใหมเขาใจไดและมีความเปนเหตุเปนผลโดยการเช่ือมโยง
กับขอมูลที่นักเรียนรูและคุนเคย ซึง่ถานักเรียนสามารถซมึซับขอมลูใหมท่ีสอดคลองกับขอมูลเดิมเขากจ็ะสามารถ
ที่จะเขาใจขอมูลใหม และสื่อสารดวยภาษาของตัวเอง สามารถทําความเขาใจวาขอมูลใหมสอดคลองอยางไรกับ
ความเปนจริงซึ่งสิ่งเหลาน้ีคือเงื่อนไขของการเปล่ียนแปลงมโนมติ ซึ่งจะเห็นไดจากผลการทดลองที่ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงมโนมติ พบวา มโนมติในระดับทีส่มบรูณ (CU) กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.17 และหลงัเรียนมี
คาเฉลี่ยเทากับ 29.21 และมโนมติในระดับที่คลาดเคลื่อนและในระดับที่คลาดเคลื่อนบางสวนและในระดับท่ี
ถูกตองแตไมสมบูรณ (AC+PS+PU) กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 93.83 และหลังเรยีนมีคาเฉลี่ยเทากับ 70.79 
แสดงใหเห็นวานักเรียนมมีโนมติ เรื่อง การสืบพันธุและการเจริญเตบิโตของสัตวในระดับที่สมบูรณ (CU) มาก
ยิ่งข้ึน และมโนมติในระดับที่คลาดเคลื่อนและในระดับที่คลาดเคลื่อนบางสวนและในระดับท่ีถูกตองแตไมสมบรูณ 
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(AC+PS+PU) ลดลงสอดคลองกับผลการวิจัยของวัชรพงษ อภิญญานุรังสี (2548) ไดศึกษาแนวคิดเรื่อง
วงจรไฟฟา ของนักเรียนท่ีเรยีนดวยวิธีสอนแบบอุปมาอุปไมย และความคิดเห็นของนักเรียนตอวิธีสอนแบบ
อุปมาอุปไมย พบวา นักเรียนท่ีเรยีนดวยวิธีสอนแบบอุปมาอุปไมยมีแนวคิดเกี่ยวกับวงจรไฟฟาถูกตองสมบูรณอยู
ในระดับคอนขางดี นักเรียนมีความพึงพอใจในวิธีสอนแบบอุปมาอุปไมยเพราะทําใหนักเรียนเขาใจแนวคิด
เกี่ยวกับวงจรไฟฟา นักเรียนไดทํากิจกรรมที่จับตองได และไดทดลองกับเครื่องมือและอุปกรณในชุดอปุมาอุปไมย
อยางสนุกสนาน จิตเอก โคตรพิศ (2555) ไดทําการศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง การสืบพันธุและ       
การเจรญิเติบโตของสตัวของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยการสอนแบบเปรียบเทียบภายใตบริบทการศึกษา
ช้ันเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยของมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง การสืบพันธุและการเจรญิเติบโตของสัตวของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรยีนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
นักเรียนหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูโดยการสอนแบบเปรียบเทียบมีมโนมติทางวิทยาศาสตรในระดบัท่ี
สมบูรณ (CU) มากยิ่งข้ึน และการสอนแบบเปรยีบเทียบทําใหนักเรียนสามารถเขาใจในเน้ือหาท่ีเรียนไดอยาง
ลึกซึ้งมากข้ึน พอรินทร พุกพูนธนพัฒน (2555) ไดพัฒนาแนวคิด เรือ่ง ยีนและโครโมโซมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับเทคนิคอุปมาอุปไมย 
พบวา การจัดการเรียนรูตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเองรวมกับเทคนิคอุปมาอุปไมยสามารถชวยให
นักเรียนมีแนวคดิวิทยาศาสตร โดยหลังเรยีนดวยการจัดการเรียนรูดงักลาวนักเรียนสวนใหญมีแนวคิด
วิทยาศาสตรในเรื่อง ยีนและโครโมโซม อยางไรก็ตาม ในแนวคิดเรือ่งสมบัติของสารพันธุกรรม พบวา นักเรียน
จํานวนมากยังคงมีแนวคิดวิทยาศาสตรไมสมบรูณ และแนวคดิคลาดเคลื่อนบางสวน 

2. ดานความสามารถในการคิดวิเคราะห 
   การเรียนแบบซปิปา นักเรียนไดแสวงหาความรูใหม โดยครูจดักิจกรรมการเรยีนรูเพื่อใหนักเรียนได

ลงมือปฏิบัต/ิสาํรวจคนควา การศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหมและเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิม
โดยใชเทคนิคการอุปมา โดยนักเรยีนแตละกลุมนาํความรูทีไ่ดจากการทํากิจกรรมมาวิเคราะหแปลผล และ
สรุปผล การทําความเขาใจกับกลุม ซึ่งนักเรียนไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมลูภายในกลุมชวยกันวิเคราะห/
วิจารณ สิ่งที่นําเสนอ/อภิปรายผล การสรุปและจดัระเบียบความรูซึง่การเรียนแบบซิปปาเหมาะสมกับความสนใจ
ของผูเรียนและเปนกิจกรรมท่ีทาทายความคิดสติปญญาของผูเรียนสามารถกระตุนใหผูเรยีนใชความคิดไดอยาง
เต็มที่ สอดคลองกับงานวิจัยของสภุัทราภรณ เบญ็จวรรณ (2554) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ฟสิกสและความสามารถในการคดิวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ที่ไดรบัการจดัการเรียนรูรูปแบบ
ซิปปาและการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ผลการศึกษาพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกสของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูรูปแบบซิปปากอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกนัอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 2) ความสามารถในการคดิวิเคราะหของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูรูปแบบซิปปากอนเรยีนและหลังเรยีนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01  
 การสอนแบบซิปปาเสริมดวยเทคนิคการอุปมานั้น การอุปมาเปนการนํามโนมติที่พบในชีวิตประจาํวัน
หรือเปนประสบการณทีเ่คยผานมาหรือรูจักเปนอยางดี โดยมโนมตทิี่ใชในการอุปมานั้นจะมีทั้งสวนท่ีคลายคลึง
กันกับมโนมติทางวิทยาศาสตรและสวนท่ีแตกตางจากมโนมติทางวิทยาศาสตรเพราะฉะนั้นครูและนักเรยีนตอง
รวมกันอภิปรายในสวนท่ีมโนมติทีใ่ชในการอุปมาคลายคลึงกับมโนมติทางวิทยาศาสตรและตองช้ีใหนักเรียนเห็น
ในสวนท่ีแตกตางกับมโนมติทางวทิยาศาสตรดวยซึ่งครูตองชวยใหนกัเรียนสามารถสรุปความเหมือนและความ
แตกตางใหได เพื่อปองกันไมใหนักเรียนเกดิมโนมติที่คลาดเคลื่อนไปจากมโนมติวิทยาศาสตรซึง่สอดคลองกับ
แนวคิดของมารซาโน (Marzano, 2001, หนา 60) ไดแบงความสามารถการคดิวิเคราะหเปน 5 ดาน ดังน้ี       
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1) ดานการจําแนก เปนความสามารถในการแยกแยะสวนยอยตางๆ และเหตุการณที่มีความเหมือนกนัและ
แตกตางกัน ออกเปนแตละสวนใหเขาใจงายอยางมีหลักเกณฑ สามารถระบตุัวอยาง หลักฐาน และลักษณะความ
เหมือน ความตางได 2) ดานการจดัหมวดหมู เปนความสามารถในการจัดลําดับ ประเภท และกลุมที่มลีักษณะ
คลายคลึงเขาดวยกัน 3) ดานการสรุป เปนความสามารถในการเช่ือมโยงความสัมพันธของขอมูลเกา และขอมลู
ใหมสูการสรุปอยางมีเหตุผลเปนประเด็นตางๆ 4) ดานการประยุกต เปนความสามารถในการนําความรู หลักการ 
ทฤษฎี มาใชในสถานการณใหม 5) ดานการคาดการณเปนความสามารถในการคาดเดาสิ่งที่จะเกดิในอนาคตโดย
ใชความรูและประสบการณจากสถานการณเดิมซึ่งจากผลการทดลอง พบวา นักเรียนท่ีเรียนดวยการเรียนแบบ
ซิปปาเสริมดวยเทคนิคการอุปมามีคะแนนเฉลีย่ความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียน เทากับ 18.06 
คะแนน คิดเปนรอยละ 45.15 หลังเรียน เทากับ 31.91 คะแนน คิดเปนรอยละ 79.78 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา มีคะแนนเฉลีย่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ดาน และมีดานท่ีมคีะแนนเฉลี่ยหลังเรียนรอยละ 80 ข้ึนไปอยู 3 ดาน คือ 
ดานการจําแนก ดานการจดัหมวดหมู และดานการสรุป สวนดานการคาดการณ และดานการประยุกต มีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรยีน คิดเปนรอยละ 76.38 และ 75.43 ตามลาํดับ 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
    1. การจัดกิจกรรมในข้ันแสวงหาความรูใหมควรจัดเตรียมหรือประสานงานกับแหลงเรียนรูประเภท
ตางๆ ใหพรอม เชน การคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ต ควรไดมีการตรวจสอบระบบอินเทอรเน็ตใหพรอม
สามารถใชงานได เพื่อใหผูเรียนไดรับความสะดวกจากการศึกษาคนควาและไดขอมลูที่เสร็จทันเวลากาํหนด 

   2. ขั้นตอนการใชเทคนิคการอุปมา ครูควรกระตุนใหนักเรียนเกิดมมุมองทางความคิดท่ีหลากหลาย 
และครจูะตองเปดใจยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนกัเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่นํามาอุปมาวามี       
ความเหมือนกันและแตกตางกันอยางไร 

   3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบซิปปาเสริมดวยเทคนิคการอุปมาเปนกจิกรรมท่ีใช
เวลานานกวาท่ีกําหนดไว ครผููสอนสามารถยืดหยุนเวลาไดตามความเหมาะสม ตองคอยช้ีแนะ และแกปญหา
เฉพาะหนาที่อาจเกิดขึ้นได นอกจากน้ีครูผูสอนจะตองควบคุมช้ันเรยีนดูแลการทํากิจกรรมอยางใกลชิด 

   4. การใหนักเรียนทํากิจกรรมกลุม ครูควรพยายามกระตุนใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น สราง
บรรยากาศที่เปนกันเอง ไมเครงเครียด สนุกสนาน คอยเสริมแรง สงเสรมิใหนักเรยีนรูจักการชวยเหลือซึ่งกันและ
กันเพ่ือการทํางานกลุมที่มีประสิทธิภาพ 

   5. ในการใหนักเรียนทําแบบวัดมโนมติ ครูควรหาวิธีการกระตุน หรือ คอยเสริมแรงใหนักเรียน
อธิบายเหตผุลของคําตอบในแตละขอออกมาใหไดมากทีสุ่ด 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
   1. ควรศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรูปแบบซิปปาเสริมดวยเทคนิคการอุปมากับมโนมติทาง

ชีววิทยาอ่ืนๆ หรือเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรเรื่องอื่นๆ โดยปรับกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาใน
แตละระดับช้ันและวัยของนักเรยีนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการเรยีนรูของนักเรียน 

   2. ควรศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรูปแบบซิปปาเสริมดวยเทคนิคการอุปมาเกีย่วกับตัวแปร
ตามดานอื่นๆ เชน ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร จิตวิทยาศาสตร ความสามารถในการคิดแกปญหา 
ความสามารถในการทํางานกลุม ความเชื่อในแรงจูงใจ เปนตน 
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