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บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา สังคมศึกษา 
ระหวางการสอนแบบซิปปากับการสอนแบบโครงงาน  ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  1 โรงเรียนพุทธโสธร  
อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ซ่ึงมีวัตถุประสงคของการวิจัย  ดังนี้ 

  1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาสังคมศึกษาของนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษา  
ปที่ 1  ที่ไดรับการสอนแบบซิปปาระหวางคะแนนกอนเรยีนและหลังเรยีน 

  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาสังคมศึกษาของนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษา  
ปที่ 1  ที่ไดรับการสอนแบบโครงงานระหวางคะแนนกอนเรียนและหลงัเรียน 

  3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาสังคมศึกษาของนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษา  
ปที่ 1  ที่ไดรับการสอนแบบซิปปากับการสอนแบบโครงงาน 
  กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวจิัยในครั้งนี้  เปนนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที ่1 โรงเรียนพุทธโสธร  
อําเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา ที่ลงทะเบยีนเรยีนวิชาสังคมศกึษา  ปการศึกษา 2552  จํานวน  2  หองเรียน  
รวม  90   คน   ซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง  เนื่องจากเปนหองที่ผูวิจัยทําการสอนและนกัเรียน
ทั้ง  2  หองนี้  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทีใ่กลเคียงกนั  และเปนตวัแทนของประชากรทีใ่ชในการวิจยั 
ในครั้งนี้   แลวทําการสุมอยางงาย   โดยการจบัสลากจากจาํนวน  2  หองเรียน เพื่อกําหนดเปนกลุมทดลอง
ที่สอนแบบซิปปาและกลุมทดลองที่สอนแบบโครงงาน   
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัย    เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วิชา สังคมศึกษา 
ระหวางการสอนแบบซิปปากับการสอนแบบโครงงานของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  1 โรงเรียนพุทธโสธร  
อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  สรุปผลการวิจัย  ดังนี้ 
 1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอน
แบบซิปปาหลังเรียนมีคะแนนทดสอบสูงกวากอนเรียน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่ไดรับ 
การสอนแบบโครงงานหลังเรียนมีคะแนนทดสอบสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ที่ไดรับ
การสอนแบบซิปปามีคะแนนทดสอบสูงกวาการสอนแบบโครงงาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

5.2  อภิปรายผล 
 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาสังคมศึกษา   ระหวางการสอนแบบซิปปา 
กับการสอนแบบโครงงานของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  1 โรงเรียนพุทธโสธร  อําเภอเมอืง  จงัหวดัฉะเชงิเทรา  
อภิปรายผลการวิจัยได   ดังนี้ 
 5.2.1  จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาสังคมศึกษาของนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 1  ที่ไดรับการสอนแบบซิปปากอนเรียนและหลังเรียน  พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยการทดสอบกอนเรียน
เทากับ  20.11   คะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียน  เทากับ  30.33  จากคะแนนเต็ม  40   คะแนน  
ทั้งนี้อาจเนื่องจากการสอนแบบซิปปาเปนการสอนแบบหนึ่งที่มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ที่ชวยใหผูเรียนไดเคล่ือนไหวรางกายอยางเหมาะสมกับวัย  วุฒิภาวะและความสนใจของผูเรียนมีการจัด
กิจกรรมที่ทาทายความคิด   สติปญญาของผูเรียน สามารถกระตุนใหผูเรียนใชความคิดอยางเต็มที่   
ผูเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบตัว  กิจกรรมการเรียนรูจะชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูที่ดีและสงผลตออารมณ ความรูสึกของผูเรียนโดยตรงทําใหผูเรียนเรียนอยางมีความสุข   
และทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น   
 การจัดการเรียนรูแบบซิปปานี้สอดคลองกับงานวิจัยของอารี  วัชรเวียงชัย (2551,หนา 81) 
ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    กลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมและ
ทักษะทางสังคมการเรียนรูของนักเรียน    ชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่จัดการเรียนรูแบบซิปปาและ
กระบวนการกลุมสัมพันธ   ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   5   หลังเรียนที่จัดการเรียนรูแบบซิปปาสูง
กวากระบวนการกลุมสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และทักษะทางสังคมการเรียนรูของ
นักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปที่  5 หลังเรียนที่จัดการเรียนรูจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม
สัมพันธสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบซิปปา   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยที่สอดคลองอีก   
คือ  งานวิจัยของนิตติญาพร  ประเสริฐสังข (2545,หนา 93) ไดทําการศึกษา  การพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร   เร่ืองกลไกมนุษย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โดยใชรูปแบบ
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การสอนแบบซิปปา  ผลการวิจัยพบวา  การใชรูปแบบการสอนแบบซิปปาเปนกิจกรรมที่เนนให
ผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมอยางทั่วถึงอยางมากที่สุด  ทั้งดานรางกาย   อารมณ   สังคมและสติปญญา 
ไดลงมือปฏิบัติจริง   ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกันระหวางเพื่อน  และผูสอนทั้งรูปการกระทําความรูสึก
และความคิด   ไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน   ชวยเหลือกันทํางาน  และอาศัยทักษะกระบวนการ
ตางๆ ในการเรียนรู ตลอดจนสรางองคความรูไดดวยตนเองและสามารถนําความรูไปประยุกตใชใน
สถานการณตางๆ ไดซ่ึงเปนการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการและความสนใจของผูเรียนทาํให
ผูเรียนกระตือรือรนและสนุกสนานกับการเรียน  ทั้งยังไดรับความรูและประสบการณใหมๆ  
รวมถึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑความรอบรูที่กําหนด    
 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคลองกับงานวิจัยของพระสุพิน   สีลธโร  (2546,หนา 67)  
ไดทําการศึกษา  การจัดกิจกรรมการเรียนรู   วิชาพระพุทธศาสนา  โดยใชกระบวนการสอนแบบซิปปา
สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่  3 โรงเรียนสารภีพิทยาคม  จังหวัดเชียงใหม  ผลการวิจัยพบวา   
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปา   ผูเรียนมากกวารอยละ  90 สามารถสรางความรูไดดวยตนเอง 
มีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันและมีความรับผิดชอบ  ชวยเหลือซ่ึงกันและกันไดมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน
และสิ่งแวดลอม มีโอกาสเคลื่อนไหวทางรางกาย  มีทักษะกระบวนการในการคนหาขอมูลชวยกัน
วิเคราะหสรุปความรูที่ไดรับ   สามารถแสดงผลงานของตนเองดวยความชื่นชมและสามารถนําความรู
ไปใชได 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปานัน้    กอนทีจ่ะเริม่จัดการเรียนการสอน  ผูวิจยัไดมี
การปฐมนิเทศผูเรียนเกีย่วกับความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปาวาเปนอยางไร  
ผูเรียนจะตองมบีทบาทอยางไร  เพื่อใหผูเรียนมคีวามพรอมและมีสวนรวมทัง้ทางดานรางกาย   สติปญญา  
ทางสังคมและอารมณ  เนือ่งจากการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบซิปปานั้น   เปนการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแบบประสาน 5  แนวคดิหลัก  คือ  การสรางความรู  กระบวนการกลุม
และเรียนแบบรวมมือ  ความพรอมในการเรียนรู   การเรยีนรูกระบวนการ   และการถายโอนความรู  
เมื่อผูเรยีนมีความรูความเขาใจแลว  ผูวิจยักด็ําเนินการสอนตามขั้นตอนของการสอนแบบซิปปา  ผูเรียนได
เรียนรูจากใบความรู   แบงกลุมระดมความคิด   รูจักการทํางานกลุม   แบงหนาที่การทํางานจากใบงาน 
ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น  ขณะที่ผูวิจัยกําลังทําการทดลองสอนนั้น  ผูวจิัยไดสังเกตผูเรียนวาผูเรียนมีความ
กระตือรือรนในการแบงกลุม  การเรยีนรูเรื่องใหม  ๆ ชวยกนัระดมความคดิ  ตัง้ใจทํางานมาก เมือ่สงสัยก็ถาม  
ผลงานที่ออกมามีความถูกตอง  สวยงามมาก  การนําเสนอก็ดีมาก  ผูเรียนมีความสขุและสนุกสนาน
และภาคภูมิใจที่สามารถคนพบองคความรูใหมได  พรอมกันนี้ผูวจิัยกใ็หผูเรียนแตละกลุมไดมีสวน
รวมในการประเมินผลงานของกันและกัน  ทําใหผูเรยีนมีสวนรวมในการจดัการเรยีนการสอนจะเห็นได
วาผูเรียนชอบการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปาที่ผูวิจัยนํามาใชในครั้งนี้มาก   
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 5.2.2  จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ของนักเรียน   ช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่  1  ที่ไดรับการสอนแบบโครงงานกอนเรียนและหลังเรียน พบวา หลังการทดลองนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  คะแนนเฉลี่ยกอนทดสอบ 
กอนเรียนเทากับ  20.04  คะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนเทากับ 28.22  จากคะแนนเต็ม  40  คะแนน  
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสอนแบบโครงงานเปนการสอนที่ใชเทคนิคหลากหลายรูปแบบนํามาผสมผสาน

กัน  ไดแก  กระบวนการกลุม  การฝกคิด การแกปญหา การเนนกระบวนการ การสอนแบบปริศนา
ความคิด และการสอนแบบรวมกันคิด  ทั้งนี้มุงหวังใหผูเรียนเรียนรูเร่ืองใดเรื่องหนึ่งดวยความสนใจอยากรู   
อยากเรียนของผูเรียนเอง  โดยใชกระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร   ผูเรียนจะเปนผูลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมตาง  ๆเพื่อคนหาคําตอบดวยตนเอง เปนการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ
ตรงกับแหลงความรูเบื้องตน   ผูเรียนสามารถสรุปความรูไดดวยตนเอง  ความรูที่ผูเรียนไดมาไมจําเปน 
ตองตรงกับตําราแตผูสอนจะสนบัสนุนใหผูเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากแหลงการเรียนรู และปรับปรุง
ความรูที่ไดใหสมบูรณ   
 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานนี้   สอดคลองกับงานวิจัยของอนุศาสน  วรบูรณ 
(2547,หนา 92)  ที่ไดศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรูโดยกิจกรรมโครงงาน     เร่ืองเวสสันดรชาดก  
กลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4   ผลการวิจัย  พบวา  แผนการเรียนรู 
มีประสิทธิภาพเทากับ 81.00/87.20  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80  ที่ตั้งไว  แผนการเรียนรูมีดัชนีประสิทธิผล
เทากับ 0.7434 และผูเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรูโดยกิจกรรมโครงงานโดยรวมอยูในระดับ
มากที่สุดเทากับ  4.56  งานวิจัยที่สอดคลองอีก คือ งานวิจัยของณัฐพล  ลึกสิงหแกว (2545,หนา75)  
ไดทําการศึกษา การใชกระบวนการกลุม   โดยวิธีการแบบโครงงาน  เรื่อง  การมีสวนรวมทางการเมือง
การปกครองของประชาชนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม  ผลการวิจัยพบวา  การแสดงพฤติกรรมของนักเรียนกลุมตัวอยาง
ตอการใชกระบวนการกลุม โดยวิธีการแบบโครงงาน  เรื่อง   การกําหนดหัวขอเกี่ยวกับโครงงาน 
การวางแผนการทําโครงงาน   การดําเนินโครงงาน การดําเนินงานโครงงาน  การนําเสนอผลงาน
ของโครงงานและการสรุปและประเมินผล  เมื่อพิจารณารายขอพบวาทุกขออยูในระดับดี 
 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคลองกับงานวิจัยของถนอมจิตร  อวงพิพัฒน (2546,หนา 91) 
ไดทําการศึกษา   การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน    เร่ืองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดลอม  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  
ผลการวิจัยพบวา    แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน     เร่ืองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม    ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  
มีประสิทธิภาพ  86.11/85.89  ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ  80/80 ที่ตั้งไว และมีความพึงพอใจของผูเรียน 
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่  5   มีความพึงพอใจอยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของจริยา  มงคลชาติ 
(2549,หนา 89) ไดทําการศึกษา การพัฒนาแผนการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  เร่ืองประเพณีทองถ่ิน   จังหวัดบุรีรัมย  โดยกิจกรรมแบบโครงงาน  
ผลการวิจัยพบวา แผนการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่   1  เร่ือง ประเพณีทองถ่ิน   จังหวัดบุรีรัมยโดยกิจกรรมแบบโครงงานมีประสิทธิภาพสามารถสงเสริม
ใหผูเรียน เกิดการเรียนรูอยางแทจริง   ผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง   รูจักการวางแผน
กําหนดเนื้อหาสาระหรือประเด็นปญหา   เพื่อการคนควาหาคําตอบในเรื่องที่ตนสนใจ ดวยเทคโนโลยี  
วิธีการ  กระบวนการอยางเปนลําดับขั้นตอน จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ทําใหเกิดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานนั้น  กอนที่จะทําการทดลองผูวิจัยไดทําการ
ปฐมนิเทศผูเรียน   เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบโครงงาน ใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ  เพื่อผูเรียน
มีความพรอมกอน   แตกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานนี้    ผูเรียนมีพื้นฐานความรูมาบาง
แลวในชั้นประถม การจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงานนี้  ผูวิจัยจะตองใหเวลา ความสนใจกับผูเรียน
เปนอยางมาก คอยช้ีแนะ ใหคําปรึกษาอยางใกลชิด ใหกําลังใจกับผูเรียนจนทําใหผูเรยีนสามารถทําโครงงาน
จนสําเร็จ โดยเริ่มจากโครงงานงาย ๆ  กอน เพื่อไมใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย   การทําโครงงานเปนการ
เรียนที่คนพบองคความรูใหม  ใหผูเรียนไดลงพื้นที่จริงในการปฏิบัติโครงงาน  ทําใหผูเรียนไดพบ
ปญหาดวยตนเอง  ผูเรียนบางกลุมก็สามารถทําโครงงานไดดี บางกลุมผูวจิัยก็ตองใหความชวยเหลือ
และดูแลเปนพิเศษ 

5.2.3 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่  1  ที่ไดรับการสอนแบบซิปปามีคะแนนทดสอบสูงกวาการสอนแบบโครงงาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัยผูเรียนที่เรียนแบบซิปปามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ย 
เทากับ  30.33  คะแนน  และผูเรียนที่เรียนแบบโครงงานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ย
เทากับ  28.22  คะแนน  จากคะแนนเต็ม 40  คะแนน  ปรากฏวาผูเรียนที่เรียนแบบซิปปามีคะแนน
คาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาผูเรียนที่เรียนแบบโครงงานอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการการจัดการเรียนรูแบบซิปปาเปนการชวยใหผูเรียนได
มีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูชวยใหผูเรียนมีบทบาท  และมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูใหมาก
ที่สุดมีปฏิสัมพันธตอกันและไดเรียนรูจากกันและกัน  มีการแลกเปลี่ยนขอมูลความรู  ความคิดเห็น
และประสบการณ   ผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ   รวมกับการผลิตผลงานซึ่งมีความคิดสรางสรรค 
ที่หลากหลายและสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันใหผูเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง

ตามแนวคิดของตนเองจากการเรียนรูทั้ง  7  ขั้นที่ผูวิจัยสรางขึ้นซึ่งเปนการจัดการเรียนรูที่มีสวนสงเสริม 
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ใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการสรางองคความรูใหม   โดยเฉพาะอยางยิ่งขั้นที่  2  ขั้นแสวงหาความรูใหม   
ขั้นนี้เปนการแสวงหาขอมูลความรูใหมที่ผูเรียนยังไมมี    จากแหลงขอมูลหรือแหลงความรูตาง ๆ 
ซ่ึงผูสอนอาจเตรียมมาใหผูเรียนหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับแหลงขอมูลตางๆ เพื่อใหผูเรียนไปแสวงหา 
ก็ได  ขั้นที่  4  ขั้นการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม  ขั้นนี้เปนขั้นที่ผูเรียนอาศัยกลุมเปนเครื่องมือ
ในการตรวจสอบความรูความเขาใจของตนเอง รวมทั้งขยายความรู ความเขาใจของตนใหกวางขึ้น 
ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนไดแบงปนความรูความเขาใจของตนเองแกผูอ่ืน  และไดรับประโยชนจากความรู 
ความเขาใจของผูอ่ืนไปพรอมๆ กัน  และขั้นที่  5   ขั้นการสรุปและจัดระเบียบความรู    ขั้นนี้เปนขั้น 
ของการสรุปความรูที่ไดรับทั้งหมดทั้งความรูเดิมและความรูใหม    และจัดสิ่งที่เรียนรูใหเปนระเบียบ  
เพื่อชวยใหจดจําส่ิงที่เรียนรูไดงาย   ฉะนั้นการจัดการเรียนรูแบบซิปปาจึงนาจะเปนการจัดการเรียนรู
รูปแบบหนึ่งที่ผูสอนสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปาและแบบโครงงานนี้   สอดคลองกับงานวิจัยของ  
เรวดี  มนตรีพิลา (2547,หนา 133) ไดทําการศึกษา   การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา  โรงเรียนบานเมืองไพร (เมืองไพรวิทยาคาร) 
อําเภอเสลภูมิ  จังหวัดรอยเอ็ด ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพปจจุบันปญหาและความตองการดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา  พบวา  ผูสอนขาด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูสอนเปนสําคัญ  ผูสอนมีพฤติกรรม
การสอนแบบบรรยายยึดตนเองเปนสําคัญ  ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนนอยไมมี
รูปแบบของการสอนที่เอื้อตอการสงเสริมศักยภาพของผูเรียน   ผูเรียนไมคอยไดเรียนรูกระบวนการทํางาน
เปนกลุม ขาดทักษะการทํางานรวมกัน   ผูเรียนไมมีผลงานจากการเรียนรูไมสามารถสรางองคความรู
ดวยตนเอง รวมทั้งการรูจักนําความรูไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ผูสอนยังขาดทักษะในการเขียน 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมคอยใชส่ือและอุปกรณ  ในการจัดเตรียมการสอนขาดทักษะในการประเมินผล 
ตามสภาพจริง และสวนใหญผูเรียนไมสามารถคิดวิเคราะหได โดยครูมีความตองการไดรับการพัฒนา
โดยใชคูมือการใหความรู  จากการศึกษาคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา    การเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู     การนําแผนไปใช 
และการนิเทศและติดตามผล   2)  ผลการพัฒนาการดําเนินงาน โดยการศึกษาจากคูมือการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    การเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู    การนําแผนไปใชและการนิเทศ
ตดิตามผล   พบวา ผูสอนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจการการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  โดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปาทั้ง  7  ขั้นตอน  สามารถปฏิบัติการเขียนแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบซิปปา   การนําแผนไปใชในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
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โดยการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของผูสอน   ผูรวมศึกษาคนควาแตละขั้นตอนตามหลัก
ของซิปปาทั้ง   7  ขั้นตอน   และสอดคลองกับงานวิจัยของ กล่ันแกว   ประชุมแดง  (2544,หนา 87)  
ไดทําการศึกษา   การพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาไทย    เร่ือง ปาดีน้ําอุดม   ช้ันประถมศึกษาปที่  3  
โดยโครงงานซึ่งเปนการศึกษาคนควาเชิงพัฒนา   เครื่องมือมี  3  ชนิด  ไดแก   1) แผนการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูวิชาภาษาไทย  เรื่อง  ปาดีน้ําอุดม  จํานวน  10  แผน  2) แบบประเมินพฤติกรรม
ระหวางปฏิบัติโครงงานจํานวน  2   ชุด    3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย   
แบบปรนัยแบบชนิดเลือกตอบ  4   ตัวเลือก จํานวน   30  ขอ  ผลการวิจัยพบวา การเรียนรูแผนการ
พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  โดยโครงงานชวยใหผูเรียนทุกคนทุกกลุม
ปฏิบัติโครงงาน   ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 88.03/82.23  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 
 5.2.4  จากการที่ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  ในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนแบบซิปปานั้น  จากแบบสังเกตที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นนั้น   สรุปผลไดดังนี้    
 1)  ผลการประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของผูเรียนที่ไดรับการสอน
แบบซิปปา  เมื่อผูเรียนเรียนจบเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เร่ืองพลเมืองดี  พบวา  ผูเรียน
จํานวน  5  กลุมที่ไดกําหนดบทบาทหนาที่ชัดเจน  ไดระดับคะแนนเทากับ 3  ผูเรียนจํานวน  4  กลุม  
ที่ไดรวมแสดงความคิดเห็นและสงงานทันตามกําหนดเวลา   ไดระดับคะแนนเทากับ  2  ผลรวมคะแนน
เฉลี่ยเทากับ   12.17   สรุปผลรวมเฉลี่ยของคะแนนของทุกกลุมอยูในระดับคุณภาพดีแสดงวาผาน
เกณฑการประเมิน 
 2)  ผลการประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของผูเรียนที่ไดรับการสอน
แบบซิปปา    เมื่อผูเรียนเรียนจบเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรูที่  2   เร่ือง  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
พบวา  ผูเรียนจํานวนทั้งหมด 6  กลุม ที่ไดกําหนดบทบาทหนาที่ชัดเจน   รวมแสดงความคิดเห็น   สงงาน
ทันตามกําหนดเวลาและชวยเหลืองานภายในกลุม  ไดระดับคะแนนเทากับ 3   ผูเรียนจํานวน  2  กลุม  
ที่นําเสนองาน ไดระดับคะแนนเทากับ 2  ผลรวมคะแนนเฉลี่ยเทากับ  14.67  สรุปผลรวมเฉลี่ยของคะแนน
ของทุกกลุมอยูในระดับคุณภาพดี  แสดงวาผานเกณฑการประเมิน 
 3)  ผลการประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของผูเรียนที่ไดรับการสอน
แบบซิปปา  เมื่อผูเรียนเรียนจบเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 3  เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย  
พบวา ผูเรียนจํานวนทั้งหมด 6  กลุมที่ไดกําหนดบทบาทหนาที่ชัดเจน สงงานทันตามกําหนดเวลา
และการนําเสนองาน  ไดระดับคะแนนเทากับ 3   ผูเรียนจํานวน  1  กลุมที่ชวยเหลืองานภายในกลุม 
ไดระดับคะแนนเทากับ 2  ผลรวมคะแนนเฉลี่ยเทากับ  13.67   สรุปผลรวมเฉลี่ยของคะแนนของทุกกลุม
อยูในระดับคุณภาพดี  แสดงวาผานเกณฑการประเมิน 
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 4)  ผลการประเมินการสังเกต พฤติกรรมการทํางานกลุมของผูเรียนที่ไดรับการสอน 
แบบซิปปา เมื่อผูเรียนเรียนจบเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 4  เร่ือง รัฐธรรมนูญกับสังคมไทย  
พบวา ผูเรียนจํานวนทั้งหมด 6  กลุมที่ไดกําหนดบทบาทหนาที่ชัดเจน สงงานทันตามกําหนดเวลา  
ชวยเหลืองานภายในกลุม และการนําเสนองาน  ไดระดับคะแนนเทากับ 3   ผูเรียนจํานวน  1  กลุม  ที่รวม
แสดงความคิดเห็น  ไดระดับคะแนนเทากับ 2ผลรวมคะแนนเฉลี่ยเทากับ  14.83  สรุปผลรวมเฉลี่ย
ของคะแนนของทุกกลุมอยูในระดับคุณภาพดี  แสดงวาผานเกณฑการประเมิน 
  5.2.5  จากการที่ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  ในการจดักจิกรรมการเรียน 
การสอนแบบโครงงานนั้น  จากแบบสังเกตที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นนั้น   สรุปผลไดดังนี้    
  1)  ผลการประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของผูเรียนที่ไดรับการ
สอนแบบโครงงาน  เมื่อผูเรียนเรียนจบเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 1  เร่ือง  พลเมืองดีพบวา 
ผูเรียนจํานวนทั้งหมด 2  กลุมที่ไดกําหนดบทบาทหนาที่ชัดเจน   ชวยเหลืองานภายในกลุม  ไดระดับ
คะแนนเทากับ 3   ผูเรียนจํานวน  5  กลุม  ท่ีรวมแสดงความคิดเห็นและการนําเสนองานไดระดับคะแนน
เทากับ 2  ผูเรียน จํานวน 4  กลุม ที่สงงานทันตามกําหนดเวลา  ไดระดับคะแนนเทากับ  1  ไดผลรวม
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  10.00  สรุปผลรวมเฉลี่ยของคะแนนของทุกกลุมอยูในระดับคุณภาพดีแสดงวา
ผานเกณฑการประเมิน 
  2)  ผลการประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของผูเรียนที่ไดรับการสอน
แบบโครงงาน  เมื่อผูเรียนเรียนจบเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 2  เร่ืองพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
พบวา   ผูเรียนจํานวนทั้งหมด  4    กลุมที่ไดสงงานทันตามกําหนดเวลา  ไดระดับคะแนนเทากับ   3   
ผูเรียนจํานวน  4  กลุม  ที่กําหนดบทบาทหนาชัดเจน  รวมแสดงความคิดเห็น  ชวยเหลืองานภายใน
กลุมและการนําเสนองาน ไดระดับคะแนนเทากับ ผลรวมคะแนนเฉลี่ยเทากับ  12.00  สรุปผลรวม
เฉลี่ยของคะแนนของทุกกลุมอยูในระดับคุณภาพดี  แสดงวาผานเกณฑการประเมิน 

3)  พิจารณาผลการประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  ของผูเรียนที่ไดรับ 
การสอนแบบโครงงาน  เมื่อผูเรียนเรียนจบเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรูที่  3   เร่ืองความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
กฎหมาย  พบวา ผูเรียนจํานวนทั้งหมด  6  กลุมที่ไดกําหนดบทบาทหนาที่ชัดเจนไดระดับคะแนน
เทากับ  3   ผูเรียนจํานวน  5  กลุม  ที่สงงานทันตามกําหนดเวลา  ไดระดับคะแนนเทากับ 2  ผลรวม
คะแนนเฉลี่ยเทากับ  13.00  สรุปผลรวมเฉลี่ยของคะแนนของทุกกลุมอยูในระดับคุณภาพดี  แสดงวา
ผานเกณฑการประเมิน 
 4)  ผลการประเมินการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของผูเรียนที่ไดรับการสอน
แบบโครงงาน  เมื่อผูเรียนเรียนจบเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 4  เร่ือง  รัฐธรรมนูญกับสังคมไทย  
พบวา ผูเรียนจํานวนทั้งหมด  6  กลุมที่ไดกําหนดบทบาทหนาที่ชัดเจน   และชวยเหลืองานภายในกลุม  
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ไดระดับคะแนนเทากับ  3   ผูเรียนจํานวน  5  กลุม  ที่มีการนําเสนองาน ไดระดับคะแนนเทากับ 2   
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยเทากับ  11.00  สรุปผลรวมเฉลี่ย 
 5.2.6  จากการที่ผูวิจัยไดสํารวจความคิดเห็นของผูเรียน  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบซิปปานั้น  จากแบบสํารวจความคิดเห็นที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นนั้น   ผูวิจัยไดสรุปผลการสํารวจความ
คิดเห็นของผูเรียนแยกเปนหัวขอ  และประเด็นที่ผูเรียนไดเสนอความคิดเห็นมา   ผูวิจัยไดนําเสนอเปน
ความถี่และคารอยละ  ผูวิจัยสรุปผลไดดังนี้ 
  1)  ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนเปนรายบุคคล  ที่ไดรับการสอนแบบซิปปา   
เมื่อผูเรียนเรียนจบเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรูทั้ง    4  แผนแลว    พบวา  ผูเรียนมีความเขาใจ 
ในเนื้อหาที่ผูสอนไดทําการสอน มีเนื้อหาที่ดี  เขาใจงาย ละเอียดชัดเจน เนื้อหาสนุก  ผูเรียนชอบมากๆ
ไดใจความเรียนงาย  ๆสบาย  ๆ  ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น  จํานวน   36   คน   คิดเปนรอยละ  80    
  2)  ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนเปนรายบุคคล  ที่ไดรับการสอนแบบซิปปา   
เมื่อผูเรียนเรียนจบเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรูทั้ง  4  แผนแลว   พบวา  ผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหา 
ที่เรียน  มีความเขาใจดี   ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น จํานวน  43   คน   คิดเปนรอยละ 95    
  3)  ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนเปนรายบุคคล  ที่ไดรับการสอนแบบซิปปา   
เมื่อผูเรียนเรียนจบเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรูทั้ง  4  แผนแลว  พบวา  ผูเรียนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ผูวิจัยใชมีความเหมาะสมผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น  จํานวน  40  คน คิดเปน
รอยละ 89    
  4)  ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนเปนรายบุคคล  ที่ไดรับการสอนแบบซิปปา   
เมื่อผูเรียนเรียนจบเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรูทั้ง  4  แผนแลว  พบวา  ผูเรียนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสื่อการสอนที่ผูวิจัยใชดีมาก เพราะสอนเขาใจงาย    ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น จํานวน  22  คน    
คิดเปนรอยละ  49 
  5)  ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนเปนรายบุคคล  ที่ไดรับการสอนแบบซิปปา   
เมื่อผูเรียนเรียนจบเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรูทั้ง  4  แผนแลว    พบวา  ผูเรียนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับเวลาที่ผูวิจัยใชมีความเหมาะสมดี มีเวลาอภิปรายกับ   เพื่อและการนําเสนองานเปนไปอยางเหมาะสม   
ผูเรียนไดแสดงความคดิเห็น  จํานวน  39  คน  คิดเปนรอยละ  87 
  6)  ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนเปนรายบุคคลที่ไดรับการสอนแบบซิปปา   
เมื่อผูเรียนเรียนจบเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรูทั้ง  4  แผนแลว   พบวา  ผูเรียนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความรูสึกตอผูวิจัยวา ผูวิจัยใจดี สอนเขาใจงาย รวดเร็ว สรุปตรงเนื้อหา ผูเรียนไดแสดง
ความคิดเห็น  จํานวน   34   คน   คิดเปนรอยละ  75 
  7)  ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนเปนรายบุคคล  ที่ไดรับการสอนแบบซิปปา    
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เมื่อผูเรียนเรียนจบเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรูทั้ง  4  แผนแลว    พบวา  ผูเรียนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความตองการใหผูวิจัยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน โดยผูวิจัยไดระบุวา ไมตองปรับเปลี่ยน
เพราะดีอยูแลว   ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น  จํานวน  32  คน  คิดเปนรอยละ 71 
 5.2.7 จากการที่ผูวิจัยไดสํารวจความคิดเห็นผูเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงานนั้น  จากแบบสํารวจความคิดเห็นที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นนั้น   ผูวิจัยไดสรุปผลการสํารวจความ
คิดเห็นของผูเรียนแยกเปนหัวขอ   และประเด็นที่ผูเรียนไดเสนอความคิดเห็นมา   ผูวิจัยไดนําเสนอเปน
ความถี่และคารอยละ  ผูวิจัยสรุปผลไดดังนี้ 
  1)  ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนเปนรายบุคคล  ที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน  
เมื่อผูเรียนเรียนจบเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรูทั้ง  4  แผนแลว   พบวา  ผูเรียนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมีความสนุก  เขาใจงาย  มีสาระ  ใหความรูดีมาก  ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น  
จํานวน  34  คน   คิดเปนรอยละ  75 
  2)  ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนเปนรายบุคคลที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน  
เมื่อผูเรียนเรียนจบเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรูทั้ง  4  แผนแลว  พบวา  ผูเรียนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมีความเขาใจดี   ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น จํานวน  42  คน  คิดเปนรอยละ 93 
  3)  ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนเปนรายบุคคลที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน  
เมื่อผูเรียนเรียนจบเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรูทั้ง  4  แผนแลว  พบวา  ผูเรียนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ใชมีความเหมาะสม  ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น จํานวน  45 คน  คิดเปนรอยละ100 
  4)  พิจารณาผลการสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนเปนรายบุคคล ที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน  
เมื่อผูเรียนเรียนจบเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรูทั้ง  4  แผนแลว   พบวา  ผูเรียนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสื่อการสอนที่ใช  สนุกดี มีคุณภาพ  ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 60 
  5)  ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนเปนรายบุคคลที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน  
เมื่อผูเรียนเรียนจบเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรูทั้ง  4  แผนแลว  พบวา  ผูเรียนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับเวลาที่ใช  ดี มีความเหมาะสม  ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น  จํานวน  34 คน คิดเปนรอยละ  75 

6)  ผลการสํารวจความคิดเหน็ของผูเรียนเปนรายบุคคลที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน   
เมื่อผูเรียนเรียนจบเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรูทั้ง  4  แผนแลว  พบวา  ผูเรียนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับผูวิจัย   คือ  สอนดีมาก  รูสึกดีมาก เขาใจงาย   ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น จํานวน  37  คน คิดเปน
รอยละ  83 

7)  ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนเปนรายบุคคลที่ไดรับการสอนแบบโครงงาน   
เมื่อผูเรียนเรียนจบเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรูทั้ง  4  แผนแลว  พบวา  ผูเรียนมีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับความตองการใหผูสอนไมตองปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการสอน  เพราะดีอยูแลว  ผูเรียนได 
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แสดงความคิดเห็น  จํานวน  31  คน  คิดเปนรอยละ  69 
 

5.3  ขอสังเกตในการวิจัยครั้งนี้ 
  
 ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนของผูเรียน  ที่ไดรับการสอนแบบซิปปาและแบบโครงงาน
นั้น  ผูวิจัยพบวา  ในสัปดาหแรกของการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนนั้น  ผูเรียนหลายคนที่ยังทํางานกลุม
ไมเปน  ยังกําหนดบทบาทหนาที่ไมได  แบงหนาที่ไมเปนไมรูกระบวนการกลุมที่ถูกตอง ผูวิจัยก็ได
แนะนําทักษะกระบวนการกลุมใหผูเรียนทําใหผูเรียนไดรูจักการทํางานกลุมมากขึ้น 
 การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปาของผูเรียนนั้น  ผูวิจัยพบวา ผูเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมกลุมดวยความสนใจ  แขงขันกันทํางานเพื่อใหงานออกมาดีที่สุด ผูเรียนมีสวนรวมทั้งทางรางกาย  
อารมณ และสังคม ในการนําเสนองานนั้นผูวิจัยก็ใหผูเรียนออกมานําเสนอไมใหซํ้ากัน  โดยผูวิจัย
ใหการเสริมแรงและใหรางวัล  ทําใหผูเรียนมีความสนใจรวมทํากิจกรรมมากยิ่งขึ้นสงผลใหผูเรียน
กลาแสดงความคิดเห็น  และกลาแสดงออกมากขึ้น    ในการจัดการเรียนการสอนสัปดาหตอๆ ไป  ทําให 
ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น  ผูวิจัยไดเปลี่ยนบรรยากาศในการสอนบาง
โดยการพาผูเรียนไปเรียนหองสมบูรณแบบ   หองสมุด  เปนตน  ทําใหผูเรียนไมเกิดความเบื่อหนาย   
มีความสุขและสนุกสนานไปกับการเรียน  สงผลใหผูเรียนที่ไดรับการสอนแบบซิปปามีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวาการสอนแบบโครงงาน 
   

5.4  ขอเสนอแนะ 
 5.4.1  ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1)  ผูสอนควรเตรียมความพรอมใหกับผูเรียน  สรางความคุนเคยใหกับผูเรียน  เพื่อให
ผูเรียนกลาแสดงออก  และแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระมีทัศนคติที่ดี   ในการจัดการเรียนรูที่ใช
กระบวนการกลุม ผูเรียนรูหนาที่ของตน ผูสอนมีการเสริมแรง และกระตุนใหผูเรียนมีความสนุกสนาน
ในการเรียนก็จะสงผลใหผูเรียนไดรับความรู  และสามารถสรางองคความรูดวยตนเองทําใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น 
  2)  การจัดการเรียนรูแบบซิปปา ควรใหผูเรียนมีสวนรวมทั้งดานรางกาย   อารมณ  สติปญญา 
และสังคม  มีกิจกรรมที่หลากหลาย  เพื่อใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูใหมากที่สุด  
มีปฏิสัมพันธตอกันและไดเรียนรูจากกันและกันมีการแลกเปลี่ยนขอมูลความรู ความคิดเห็นและประสบการณ 
ผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ  รวมกับการผลิตผลงานมีความคิดสรางสรรคที่หลากหลายและ
สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน  
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  3)  การจัดการเรียนรูแบบโครงงานนั้น  ผูสอนควรชี้แจงใหผูเรียนเขาใจวิธีการเรียน  
วิธีการดําเนินการทํากิจกรรมการเรียนแบบโครงงานใหเขาใจกอนเรียน ผูสอนตองเปนที่ปรึกษาใหกับ
ผูเรียนดวยความเอาใจใส เสียสละเวลาในการใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวกใหผูเรียนผูสอน
ควรมีการประเมินตามสภาพจริง  ในระหวางที่จัดกิจกรรมโครงงาน  พรอมทั้งมีความยืดหยุนในเรื่องของเวลา  
การเลือกหัวขอโครงงานนั้นเปนขั้นตอนที่สําคัญและยากที่สุด    ผูสอนควรกระตุนใหคําแนะนําวิธีการคิด  
หลักเกณฑในการเลือกหัวขอ   เพื่อใหผูเรียนเกิดความมั่นใจในการเลือกหัวขอไดอยางถกูตองและเหมาะสม    
ดังนั้นผูสอนจะตองดูแล   ใหคําปรึกษาใหกําลังใจ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบโครงงานอยางลุมลึก  ซ่ึงเปนวิธีการที่ผูสอนไดฝกใหผูเรียนไดรูจักทําวิจัยเล็ก ๆ เพื่อใหผูเรียน
จะไดเรียนรูการทําวิจัยตอไป 
 5.4.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  1)  ควรทําการวิจัยการสอนในกลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมดวยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบซิปปาหรือการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน  เกี่ยวกับตัวแปรอื่น ๆ 
นอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เชน  เจตคติ  ความคงทนในการเรียนรู  ทักษะทางสังคม  
ทักษะกระบวนการกลุม  ความสามารถในการแกปญหา  การคิดอยางมีเหตุผล  ความคิดสรางสรรค  
เปนตน 
  2)  ควรทําการวิจัยการสอนในกลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ดวยการ
จัดการเรียนรูแบบซิปปาหรือการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนในเนื้อหาอื่น

และระดับชั้นอื่นๆ   
  3)  ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการสอนซิปปาในกลุมสาระ
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมกับการสอนแบบอื่น ๆ หรือการสอนแบบโครงงานกับการสอน
แบบอื่นๆ 
  4)  ผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนใหผูสอนไดคิดคนหาวิธีการสอนแบบใหม ๆ 
และพัฒนาการสอนอยางตอเนื่อง  เพื่อใหทันตอยุคการเปลี่ยนแปลง ทันตอเหตุการณ   เพื่อใหเหมาะสม 
กับการเปนครูยุคใหม 
 


