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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 1 หองเรียน 22 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งไดรับ
การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 1. ข้ันทบทวนความรูเดิม 2. ข้ันการแสวงหา
ความรู 3. ข้ันการศึกษา ทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหมและเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 4. ข้ันแลกเปลี่ยน
ความรูความเขาใจกับกลุม 5. ข้ันการสรุปและจัดระเบียบความรู 6. ข้ันแสดงผลงาน 7. ข้ันการประยุกตใชความรู 
ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 12 ช่ัวโมง  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยใชแบบแผนการวิจัย One Group 
Pretest- Posttest Design เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคา t  ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลอง คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาโดยใชรูปแบบซิปปาสูงกวา กอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/ การจัดการเรียนรูแบบซิปปา 

 
Abstract 

 This research aimed to study the learning achievement in social studies. The populations 
were 22 students in grade 7 in the second semester of the academic year 2017 under the 
jurisdiction of the office of the basic education commission, the sample group used random as 
purposive sampling taught by CIPPA. The research methodologies were 1) review students 
background knowledge 2) seek knowledge 3) study to understand new information / knowledge, 
and to link new knowledge with previous knowledge 4) exchange knowledge in group 5) 
summarize and organize knowledge 6) present 7) apply knowledge.  Duration of the research was 

                                                           
1
 นักศึกษาโปรแกรมสังคมศึกษา 

2
 ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ 

3
 อาจารยประจําโปรแกรมสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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12 hours. One Group Pretest - Posttest Design used in the research was the CIPPA Achievement 
test. Statistics used in data analysis included arithmetic mean and standard deviation. The results 
of the study revealed that after the experiment, the mean scores of the social at the level of .05 
was significantly higher than before learning at the .05 level. 
 
Keywords : Achievement/ CIPPA Learning Management 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 

การท่ีประเทศชาติจะมีความเจริญกาวหนา  มีความมั่นคงไดน้ันองคประกอบสําคัญประการหน่ึงก็คือ     
การท่ีคนในประเทศไดรับการศึกษาในระดับท่ีดี ซึ่งการศึกษาท่ีดีน้ัน จะตองทําใหผูเรียนสามารถนําความรู           
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน นําไปพัฒนาตนเองและรวมพัฒนาสังคมไดการจัดการศึกษาของชาติจึงเปนเรื่อง      
ท่ีสําคัญมากดังพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนวันท่ี 19 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2519 (ทิศนา แขมมณี 2545 ก : 167 ) “งานดานการศึกษา
เปนงานสําคัญท่ีสุดอยางหน่ึงของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาติน้ัน ข้ึนอยูกับการศึกษาของพลเมือง   
เปนขอใหญ ”และเน่ืองจากการศึกษาเปน เรื่องของการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ จึงทําใหทุกฝายท่ีเก่ียวของกับการ
จัดการศึกษาของชาติจะตองดําเนินการอยางละเอียดรอบคอบและจริงจัง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กลาวถึงการจัดการศึกษาตอง ยึดหลักวาผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และในมาตรา 24 ไดกลาวถึงการจัด
กระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการดังตอไปน้ี (1) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (2) ฝกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา      
(3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและ    
เกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 11-12) สถานศึกษาจึงถือเปนหนวยงานหลักท่ีจะพัฒนา
ผูเรียนให บรรลุตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติการศึกษา ซึ่งในปจจุบันสถานศึกษาทุกแหงไดจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีจุดหมายท่ีมุงพัฒนา คนไทยใหเปนมนุษย
ท่ีสมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย 

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนสาระการเรียนรูหน่ึงท่ีสถานศึกษา ตองใชเปน
สาระหลัก ใหนักเรียนตองเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งในหลักสูตร
ดังกลาวกําหนดใหสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีสาระยอยอีก 5 สาระ ไดแก สาระท่ี 1 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, สาระท่ี 2 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ ดําเนินชีวิตในสังคม, สาระท่ี 3 
เศรษฐศาสตร, สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร และสาระท่ี 5 ภูมิศาสตร ซึ่งสาระการเรียนรูภูมิศาสตรเปนสาระหน่ึงท่ี
นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จําเปนตองเรียนตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด       
โดยนักเรียนจะตองมีความรูความเขาใจลักษณะของโลกกายภาพท้ังทางดานภูมิศาสตร สังคมและวัฒนธรรม       
ของทวีปตางๆ ท่ัวโลก (กรมวิชาการ, 2551 : 12) ผูวิจัยไดนําการจัดการเรียนรูแบบซิปปามาใชในการจัดการเรียน
การสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึน  ประกอบกับในปการศึกษา 2560  โรงเรียนบานสุวรรณภูม ิ
ไดมุงพัฒนาใหเปนไปตามศักยภาพและความตองการของผูเรียน ครูผูสอนจึงมีหนาท่ีหลักในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือใหผูเรียน เปนคนดี มีปญญา สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข ดังน้ัน   ผูวิจัยจึงจัดทําการวิจัย ในช้ันเรียนเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  เรื่อง 
ภูมิศาสตรทวีปเอเชียโดยใช ทฤษฏีการเรียนรู แบบซิปปา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2              
ปการศึกษา 2560 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ของนักเรียนระดับ    

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชทฤษฏีการเรียนรูแบบซิปปา 
 

สมมติฐานของงานวิจัย 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตร 

ทวีปเอเชีย โดยใชทฤษฏีการเรียนรูแบบซิปปา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 
สูงกวากอนเรียน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
     ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ      ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 2 หองเรียน มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 43 คน 
                กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ ภาคเรียน
ท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 22 คน โดยใชวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster 
Random Sampling) 

 2. ขอบเขตดานตัวแปร 

  ตัวแปรตน คือ ทฤษฏีการเรียนรูแบบซิปปา 
  ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
 

 
 
 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

1.การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ     
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 2 หองเรียน มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 43 คน 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 22 คนโดยใชวิธีการสุมแบบกลุม 
(Cluster Random Sampling) 

ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 

ตัวแปรตน 

ทฤษฏีการเรยีนรแูบบซิปปา 

ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

วิชาสังคมศึกษา 



1046 
 

 

การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โดยผูวิจัยดําเนินการสอน 
ดวยตนเอง ใชเวลาในการทดลองสัปดาหละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 12 คาบ 

2.เคร่ืองมือและการสรางเคร่ืองมือ 
1. แผนการจดัการเรียนรู การเรียนแบบซิปปา 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา 

ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 
 1.แผนการจัดการเรียนรู การเรียบแบบซิปปา 
 1.1 ศึกษาหลักการวิธีการสอนโดยการจัดการเรยีนรูแบบซิปปา จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษาสาระและมาตรฐาน
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือนํามาใชใน
การสรางแผนการจัดการเรียนรู 
 1.3 ศึกษาสาระการเรียนรูท่ีจะนํามาใชในการทดลอง คือ สาระภูมิศาสตรกลุมสาระ สังคมศึกษา     
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 1.4 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู และผลการเรียนรู ชวงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
แลวนํามาวิเคราะหเปนจุดประสงคการเรียนรู และสรางแผนการจัดการเรียนรู การเรียนรูแบบซิปปา จํานวน 12 
คาบ ซึ่งประกอบดวย 
  1.4.1 สาระสําคัญ 
  1.4.2 จุดประสงคการเรยีนรู 
  1.4.3 สาระการเรียนรู 
  1.4.4 กระบวนการเรยีนรู 
   1.4.4.1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
            - สรางและกระตุนความสนใจ หรือเตรยีมความพรอมในการเรียน 
   1.4.4.2 ข้ันกิจกรรม 
             - ข้ันการสรางความรู (Construct) 

          - ข้ันไตรตรองระดับกลุมมีปฏิสมัพันธ (Interaction) มีสวนรวม    
(Paticipation) การเรยีนรูกระบวนการทํางานและความรู (Process and 
Product) 

             - การประยุกตนําความรูไปใช (Application) 
   1.4.4.3 ข้ันวิเคราะห 

- วิเคราะห อภิปรายผลงานและขอความรูท่ีสรุปไดจากกิจกรรม (Product) 
             - วิเคราะห อภิปราย กระบวนการเรียนรู (Process) 
   1.4.4.4  ข้ันสรุปและการประเมินผล 
             - สรปุและประเมินผลการเรียนรูตามวัตถุประสงค 
 1.5 นําแผนการการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คนตรวจสอบ ความเท่ียงตรง 
ความถูกตองของสาระและกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนความสอดคลองของข้ันตอนตางๆ ของแผนการ
จัดการเรียนรู 
 1.6 นําแผนการจัดการเรียนรู ท่ี ได ไปทดลองใช กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 2 โรงเรียน               
บานสุวรรณภูมิท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 33 คน เพ่ือหาขอบกพรองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แลวนํามา
ปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชในการวิจัยตอไป 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา 
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 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 
2.1 ศึกษาการสรางแบบทดสอบ จากหนังสือเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียน  การสอนวิชา

สังคมศึกษาของ สมบูรณ ชิตพงศ (2523: 1-140) 
2.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามสาระการเรียนรู ท่ีใชในการทดลอง            

โดยยึดเกณฑตามผลการวิเคราะหหลักสูตร ขอสอบท่ีสรางเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยใหครอบคลุม        
สาระท่ีสอน จํานวน 50 ขอ 

2.3 นําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน พิจารณาความสอดคลองระหวางขอ
คําถามของแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู เพ่ือปรับปรุงแกไขใหดียิ่งข้ึนและคัดเลือกขอสอบท่ีมีคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป นํามาปรับปรุงแกไขคําถาม ตัวเลือกและการใชภาษา ตามคําแนะนําของ
ผูเช่ียวชาญ 

2.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียน      
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 33 คน ท่ีเคยเรียนบทเรียนน้ีแลว เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยมีคาความยาก
งาย (p) ระหวาง 0.35 -0.85 และมีคาอํานาจจําแนก(r) ระหวาง 0.26 – 0.40 มีคาความเช่ือมั่น 0.73 

2.5 นําแบบทดสอบท่ีนักเรียนทําแลวมาวิเคราะหเปนรายขอโดยการตรวจใหคะแนนขอท่ีถูกให      
1 คะแนน สวนขอท่ีผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน เมื่อตรวจสอบและรวมคะแนนแบบทดสอบเรยีบรอยแลว จึงทําการ
วิเคราะหเพ่ือหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของขอสอบแตละขอโดยใชเทคนิค 27 %           
ของ จุง เตห ฟาน (Fan. 1952: 3-35) แลวเลือกเฉพาะขอสอบท่ีมีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20 - 0.80 และ       
คาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ข้ึนไปคัดเลือกไว 30 ขอ 

2.6 นําแบบทดสอบท่ีผานการตรวจสอบแลวไปทดลองใชกับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
บานสุวรรณภูมิ จํานวน 22 คน เพ่ือหาคาความเช่ือมั่น โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (บุญชม  ศรีสะอาด
, 2544: 180) 

3.การดําเนินการทดลอง 
1. แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยในครั้งน้ี เปนการวิจัยกอนทดลอง (Pre Experimental แบบ The one-group pretest-

posttest Design) ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจยัแบบสุมกลุม – สอบกอนสอบหลัง 

ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 

Pre-test Treatment Post-test 

𝐨𝟏 X o2 

  

 เมื่อ o1  หมายถึง การทดสอบกอนการทดลอง (Pre-test) 

  X    หมายถึง การเรียนแบบซิปปา 

  o2  หมายถึง การทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) 

2. วิธีดําเนินการทดลอง 
การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนตอไปน้ี   
1. ผูวิจัยทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test)  นักเรียน จํานวน  30  ขอ เวลา 30 นาที 
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2. ดําเนินการสอนกับกลุมทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู 
3. หลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง ทําการทดสอบอีกครั้ง (Post-test)  
4. ตรวจผลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา 

4.การวิเคราะหขอมูล 
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบซิปปา   
โดยใช t-test Dependent test 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1         
เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปเอเชียโดยใชทฤษฏีการเรียนรูแบบซิปปา สรุปผลการวิจัยดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได ดังน้ี 

1. หลังการทดลองคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนท่ีไดรับ          
การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปาสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมาย เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปเอเชียโดยใชทฤษฏีการเรียนรูแบบซิปปาจากการศึกษาคนควาสามารถ
อภิปรายผล ไดดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
จากการวิจัยพบวา หลังทดลองนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาโดยใช

รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักซิปปามีคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ในขอท่ี 1 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช
รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักซิปปาใชหลักการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการ
เรียนรู โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติการทดลองดวยตนเอง มีการใช
กระบวนการทางสติปญญา และมีสวนรวมในการเรียนท้ังรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม ซึ่งมีข้ันตอนการสอน 
โดยเริ่มจากข้ันท่ี 1 ข้ันทบทวนความรูเดิม เปนการสํารวจความรูเดิมหรือเสริมในสิ่งท่ีผูเรียนยังไมมี หรือตรวจสอบ
ทักษะ เปนการกระตุนความตื่นตัวทางสติปญญาใหนักเรียนดึง ความรูเดิมท่ีมีอยู และเช่ือมโยงไปยังเรื่องท่ีจะเรียน
ตอไป ข้ันท่ี 2 ข้ันการสรางแสวงหาความรูใหม เปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดความสงสัยและอยากรูอยากเห็น 
พยายามแสวงหาคําตอบของขอสงสัย เหลาน้ัน จนสามารถสรางความรูดวยตนเอง โดยอาศัยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ไดแก การกําหนดปญหา การตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมขอมูลหรือทดลอง และสรุปผลและอภิปรายผล 
ข้ันท่ี 3  ข้ันศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหมและเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิม เปนการนําความรูท่ีได
รวบรวมไวมาแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ เนนใหนักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองรวมท้ังระดมความคิด รวมกัน
ทํางาน  เปนกลุม มุงเนนใหนักเรียนรูจักศึกษาคนควาหาคําตอบท้ังจากการอาน การวิเคราะห ตีความหมายขอมูล           
การทําความเขาใจและศึกษาจากแหลงความรูตางๆ ฝกใหนักเรียนไดใชทักษะกระบวนการตางๆ เพ่ือคนควาและ
ไดมาซึ่งคําตอบ โดยครูผูวิจัยไดใชกระบวนการสอนหลายวิธี เพ่ือไมใหนักเรียนเบ่ือหนายในการเรียน เชน          
การทดลอง การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู อันจะนําไปสูการขยายความรูความเขาใจของตนใหกวางข้ึน ข้ันท่ี 4     
ข้ันการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม เปนการสงเสริมใหนักเรียนแลกเปลี่ยนความรูกันท้ังในกลุม และ
ระหวางกลุม ท่ีไดจากการศึกษาคนควาและพบขอมูลใหมจากกิจกรรมข้ันท่ีผานมา เปนการฝกและสงเสริมให
นักเรียนกลาคิด กลาแสดงออก รูจักตั้งคําถาม เตรียมคําตอบโดยมีครูเปนผูดูแลและ ใหคําช้ีแนะเพ่ิมเติม และยังเปน
การเปดโอกาสใหนักเรียนได มีปฏิสัมพันธท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ตลอดจนความรูสึกนึก
คิดกับผูอ่ืนอีกดวย ข้ันท่ี 5 ข้ันสรุปและจัดระเบียบความรู หลังจากมีการอภิปรายเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูกันแลว     
ครูและนักเรียนจะมีการสรุปความรูอีก ครั้งหน่ึง และมีเทคนิควิธีการท่ีทําใหนักเรียนสามารถเขาใจเน้ือหาไดงายๆ 
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และมีความคงทนในการเรียนรู ทําใหนักเรียนไดรับความสนุกสนาน ผอนคลาย ทําใหนักเรียนสามารถจัดเรียงความรู
ท่ีได เรียนมาอยางเปนระบบ งายตอการจดจําและนําไปใช ข้ันท่ี 6 ข้ันการแสดงผลงาน เมื่อแสดงผลงาน            
ทางวิทยาศาสตรและการประเมินผล เปนการฝกเสนอความคิดของจัดการเรียนการสอนเสร็จในแตละครั้ง นักเรียน
จะมีผลงานของกลุมออกมา และจัดแสดงไวในท่ีท่ีครูผูวิจัยจัดเตรียมไวให เปนการ ชวยใหนักเรียนตอกย้ําและ
ตรวจสอบความเขาใจของตน ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงความสามารถ ความสามัคคี ความคิดสรางสรรค และ
ขอความรูท่ีไดจากการเรียน สรางความภูมิใจใหกับกลุมตนเอง และเปนการแสดงใหผูอ่ืนไดรับรู อีกท้ังยังมีผลตอการ
เรียนการสอนตอไป และข้ันท่ี 7 ข้ันการประยุกตใชความรู เปนการเนนใหผูเรียนรูจักฝกและสงเสริมการนําความรู 
ความเขาใจของตนเองท่ี เก่ียวของกับเรื่องท่ีเรียนไปใชในสถานการณตางๆ เพ่ือเปนการแกปญหา ตลอดจนนํา
ความรูไปใช ในชีวิตประจําวัน และเปนการสงเสริมใหนักเรียนมีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนเพราะเปนเรื่องท่ีใกลตัว
ผูเรียน ทําใหมีความอยากรูอยากเห็นและอยากเรียนในครั้งตอไป 

จากการสังเกตของผูวิจัย พบวา นักเรียนมีความกระตือรือรนในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคม
ศึกษามากข้ึน เชน การคนควาหาขอมูลดวยตนเอง การลงมือปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง การทํางานรวมกันเปนทีม 
การสรางความรูดวยตนเอง และการแสดงผลงานท่ีสรางความภูมิใจใหกับนักเรียน โดยเฉพาะในข้ันสรุปจัดระเบียบ
ความรูนักเรียนจะใหความสนใจเปนพิเศษ ในการรวมกันสรุปความรูของกลุมออกมาเปน แผนผังความรู นักเรียนแต
ละกลุมจะชวยกันคิด และ ออกแบบผังของตนกันอยางเต็มท่ี ซึ่งจากกิจกรรมตรงน้ีแสดงใหเห็นวานักเรียนตาง
ชวยกันสรุป ความรูท่ีตนไดมาจัดทําเปนผังความรูทําใหนักเรียนสามารถจดจําและเขาใจเน้ือหาท่ีเรียนไปไดดียิ่งข้ึน 
สอดคลองกับ พระเทพวาที (ประยุทธ ปยุตโต อางถึงในบูรชัย ศิริมหาสาคร. 2540) ท่ีไดสรุปเก่ียวกับแนวการจัด
การศึกษาท่ีเนนมนุษยเปนศูนยกลางของการพัฒนาไววา "การเรียนตองเริ่มตนจากตนเอง การเรียนตองควบคูกับ
การปฏิบัติ และการเรียนตองควบคูกับความสนุกสนาน" และอีกปจจัยหน่ึงท่ีทําใหนักเรียนกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของ
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุมก็คือ การท่ีนักเรียนพยายามท่ีจะตั้งคําถามและตอบคําถามกับ
เพ่ือนทําใหไดฝกใชความรูท่ีเรียนมาไปอยางไมรูตัว ซึ่งตางไปจากการเรียนการสอนตามปกต ิท่ีเปนการเรียนการสอน
โดยเนนการบอก การอธิบาย การสาธิต และการซักถาม เน้ือหาในการเรียนของครูหรือในบางครั้งอาจจะมีการ
ทดลองบางแตก็ไมบอยนัก โดยมิไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกกระบวนการคนควา กระบวนการคิด กระบวนการ
ทํางาน กระบวนการสรางความรูดวยตนเอง ทักษะ การวิเคราะหกระบวนการเรียนรู และการประยุกตใชความรู  
อันเปน ทักษะท่ีจําเปนตอการเรียนรูตลอดชีวิตและเปนเปาหมายหลักของการจัดการเรียน การสอน (ทิศนา แขม
มณี. 2544: 53) และสอดคลองกับงานวิจัยของวนิดา พรชัย(2548:บทคัดยอ)  ซึ่งคนพบวาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแบบซิปปานักเรียนมีความสามารถทางการเรียนสูง มีพฤติกรรมกลาแสดงออกสูงกวานักเรียนท่ีมีระดับ
ความสามารถทางการเรียนต่ํา และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมกลาแสดงออก  

ดังน้ัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวม ใชประสบการณตรง และเรียนรู
เน้ือหาควบคูไปกับกระบวนการจะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเน้ือหาน้ันๆ ไดเปนอยางดี สงผลใหคาเฉลี่ย    
ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 
 
ขอเสนอแนะ    

1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1.1 ควรมีการนําเอารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักซิปปาไปใชประกอบการจัดการเรียน

การสอนวิชาสังคมศึกษาในเรื่องอ่ืนๆ อีก เพราะจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางคงทน และสามารถนําเอาความรู
ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอไปได 

1.2 ครูผูสอนควรจะแนใจวานักเรียนมีความเขาใจในกระบวนการทํางานกลุมมากนอยเพียงใด      
ถาหากพบวาผูเรียนยังขาดทักษะในดานการทํางานกลุม ครูผูสอนควรจะมีการฝกทักษะ การทํางานกลุมกอน 
เน่ืองจากกระบวนการกลุมมีบทบาทและมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนตามหลักซิปปา 
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1.3 ครูควรสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนใหมีความเปนกันเองกับนักเรียน เพ่ือเปดโอกาส   
ใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมทุกข้ันตอน 
 

 
2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป     

2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาตาม หลักซิปปา   
ท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในบทเรียนอ่ืน และระดับช้ันอ่ืนๆ     

2.2 ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาตามหลักซิปปา กับตัวแปรอ่ืนๆ 
เชน ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการคิดแกปญหา ความคงทนของการเรียนรูในวิชา สังคมศึกษา ความคิด
สรางสรรค การสื่อความหมาย การสื่อสาร ฯลฯ 
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